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การวิจัยน้ีมีวัตถุประสงค เพ่ือศึกษานโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับองคการบริหาร สวน
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การเขาสูประชาคมอาเซียน และเพ่ือนําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ ดวยการสัมภาษณเชิงลึกจากผูใหขอมูล จํานวน 3 
กลุม ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูแทน พนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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ASSOC. PROF. PORNCHAI DHEBPANYA, AND ASSOC. PROF. ASDANG PANIKABUTR.  318 pp. 
  

 The objective of this research is to study the Government’s policy regarding the 

Provincial Office and encourage the organization to participate in ASEAN Community, to study the 

competencies of the Provincial Office including Core Competencies, Management Competencies, and 

Functional Competencies in order to accommodate the Government’s policy toward the ASEAN 

Community, and to propose guidelines for competency developments for Provincial Office for the 

ASEAN Community. The Qualitative Research was performed by in-depth interviews with 3 groups of 

officials which included the mayor of the Provincial Office and Representative, the management 

level of the Provincial Office, which  were the Permanent Secretary or the Deputy Secretary of 

Provincial Administration, and the staff supervisors, which were the Office of the Permanent Secretary 

and the Directors of the departments. The data was collected from 5 officials per province, a total of 

20 officials. 

 The study found that government policy can affect the adjustment to the operation of 

Provincial Government agencies relating to participating the ASEAN community in many ways. The 

Provincial Office policies were in line with the government policies. The core competencies of the 

Provincial Administration were in line with the ASEAN Community in 3 aspects: the ASEAN Political-

Security Community (APSC), ASEAN Economic Community (AEC), the ASEAN Socio-Cultural 

Community (ASCC), in which the Provincial Administration has been operating continuously. The 

Mayor of the Provincial Office’s competency was high. This will help drive the Government’s effort 

to participate in ASEAN Community to a successful outcome. The staffs of the Provincial Offices need 

to be improved on the key competencies to be able to operate according to the policies to 

participate in the ASEAN Community in the following areas: analysis, holistic vision, planning, 

coordination, accuracy of the work, service improvement, and international understanding encouragement 

 For the competency development of the Provincial Administration to accommodate the 

government does policy toward the ASEAN community comprise four main measures: to improve 

core competencies, to improve management competencies, to improve functional competencies, 

and to improve the competencies of the Provincial capabilities.  
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บทท่ี 1 

บทนํา 

 

ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 

การดําเนินภารกิจขององคการทั้งภาครัฐและเอกชน ลวนไดรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงในหลายมิติ ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง ทําให

ทุกองคการตองแสวงหาวิธีการดําเนินงานเพื่อความอยูรอดในการดําเนินภารกิจใหบรรลุเปาหมาย (กีรติ 

ยศย่ิงยง, 2552: 20) องคการตางๆ ไดพยายามแสวงหาขีดความสามารถหลักขององคการ 

(Organizational Core Competency) ที่ตองอาศัยเทคโนโลยีที่ทันสมัย กระบวนการบริหารงานและ

กระบวนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ และการมีผูบริหารที่มีมีความสามารถในการบริหารจัดการ 

(Managerial Competency) นอกจากน้ี องคการจําเปนตองมีการสรางและพัฒนาบุคลากรใหมีความรู 

ความสามารถในลักษณะที่สอดคลองกับวิสัยทัศนและการดําเนินงานขององคการ (Employee Core 

Competency) ซึ่งในปจจุบันไดนําแนวความคิดเรื่องสมรรถนะ (Competency) เขามาใชกําหนด

แนวทางในการสรางขีดความสามารถขององคการในทุกระดับ และไดรับความนิยมจากทั้งองคการภาครัฐ

และเอกชนมากย่ิงข้ึน 

สมรรถนะ เปนเครื่องมือทีไ่ดรับความนิยมและมคีวามสําคัญตอการบริหารทรัพยากรมนุษย  

องคการสามารถนําสมรรถนะใชพัฒนาบุคลากร รวมถึงใชบริหารงานบุคคลในมิติตางๆ ได เชน การสรร

หาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and Selection) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล 

(Performance Appraisal) การใหรางวัลและคาตอบแทน (Reward and Compensation) การ

วางแผนความกาวหนาทางอาชีพ (Career Planning and Succession Plan) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ 

(Result -Based Management) ทําใหองคกรตางๆ นําเอาระบบสมรรถนะมาเปนพื้นฐานในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย สามารถใชทรัพยากรไดอยางถูกทิศทางคุมคากับการลงทุน และเปนการสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกบุคลากรในองคการ ดังทีส่ํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 5-6) กลาววา เมื่อนํา

โมเดลสมรรถนะ (Competency Model) มาใช จะชวยใหการบริหารทรัพยากรมนุษยมีประสิทธิภาพ

มากย่ิงข้ึน จึงไดมีการศึกษาเพื่อนําเกณฑสมรรถนะมาปรับใชในสวนราชการเปนภาพยอยๆ เชน ระบบ

การสรรหาและเลือกสรรบุคคล ระบบนักบริหารระดับกลาง ระบบนักบริหารระดับสูง ระบบพนักงาน

ราชการ และการปรับปรุงระบบจําแนกตําแหนงและคาตอบแทนใหม เปนระบบที่มีการนําสมรรถนะมา

ใชในการบริหารผลงานขาราชการ โดยจัดตําแหนงตางๆ ในภาคราชการเปน 18 กลุมงาน ในแตละกลุม

งานไดกําหนดสมรรถนะประจํากลุมงาน (Functional Competency) หรือสมรรถนะที่กําหนดเฉพาะ

 



2 

 
สําหรับกลุมงาน เพื่อสนับสนุนใหขาราชการ แสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ สงเสริมใหปฏิบัติ

ภารกิจใหดีย่ิงข้ึน โมเดลสมรรถนะกําหนดใหขาราชการทุกคนรวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุก

ระดับ ตองมีสมรรถนะหลัก (Core Competency) หรือคุณลักษณะรวมของขาราชการพลเรือนไทยทั้ง

ระบบ ทั้งน้ี เพื่อใหระบบราชการมีกลไกที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองตอสภาพสังคม และ

เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของประเทศในอนาคต 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับเปนหนวยงานหลักในการดําเนินงานตามนโยบายของ

รัฐบาลในระดับพื้นที่เพื่อสงเสริมใหประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีย่ิงข้ึน รวมถึงมีการพัฒนาความเจริญใน

พื้นที่ใหเปนไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ โดยการปกครองทองถ่ินเปนการถายโอนโยกยาย

อํานาจหนาที่ ในการจัดบริการสาธารณะจากรัฐมาสูองคการปกครองสวนทองถ่ิน เน่ืองจากองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเปนองคการที่มีความใกลชิดกับประชาชน ทราบและเขาใจปญหาของประชาชนใน

พื้นที่มากที่สุด  ซึ่งกระบวนการทั้งหมดทั้งมวลของการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินก็

เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประชาชน (วุฒิศาล ตันไชย, 2553: 28) ทั้งน้ีรัฐไดกําหนดใหทุกจังหวัด

จัดต้ังองคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีอยูในทุกจังหวัดๆ ละ 1 แหง มีฐานะเปนนิติบุคคลและมี

พื้นที่รับผิดชอบทั่วทั้งหวัด ความเปนนิติบุคคลกอใหเกิดความสามารถในการทํานิติกรรม ความเปน

หนวยการบริหารราชการสวนทองถ่ินกอใหเกิดอํานาจหนาที่  และขอบเขตพื้นที่ในการใชอํานาจหนาที่

น้ัน  พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดพ.ศ. 2540 ไดมีการแกไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 3 (พ.ศ. 

2546)  มีการกําหนดภารกิจ  อํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดไมใหซ้ําซอนกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่น  นอกจากน้ันยังปรับปรุงโครงสรางใหเหมาะสมเพื่อใหการบริหารงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปไดดวยความเรียบรอยและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (อลงกรณ อรรคแสง, 

2547:64-66) 

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินโครงสรางระดับบน (Upper 

Tier) ซึ่งเปนหนวยงานที่ดําเนินการในภาพรวมของจังหวัด โดยมีการประสานแผนพัฒนาทองถ่ินระหวาง

องคการปกครองสวนทองถ่ินแตละแหงใหเขามาดําเนินการรวมกัน รวมถึงประสานแผนพัฒนาทองถ่ิน

กับสวนราชการอื่นๆ ในจังหวัด (วุฒิสาร ตันไชย, 2553: 51) กระแสการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน

ในป พ.ศ. 2558 ยอมมีผลกระทบตอการดําเนินงานของสวนราชการในระดับนโยบายที่ดูแลองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน โดยทั้งสวนราชการและองคกรปกครองสวนทองถ่ินตางตองมี    การปรับตัวเพื่อ

แสวงหาแนวทางการดําเนินงานที่สอดคลองกับนโยบายรัฐบาลใหเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ ซึ่ง

องคกรปกครองสวนทองถ่ินจําเปนตองมีการเตรียมพรอมในการปรับตัวเพือ่รองรับ   การเขาสูประชาคม

อาเซียนทั้งในระยะสั้นและระยะยาว จากการศึกษางานวิจัยเกี่ยวกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

เขาสูประชาคมอาเซียน พบวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญยังขาดความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน และขาดความพรอมในการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เชน งานวิจัยของ
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สรรเสริญ  หมายสวัสด์ิ (2556: 310) ที่ศึกษาพบวา นโยบายรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเขาสู

ประชาคมอาเซียน แตขาดการสนับสนุนอยางเขมขนในทางการปฏิบัติจึงทําใหองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินเกิดปญหาหลายประการ เชน (1) ขาดการกําหนดเปาหมายและแนวทางที่เหมาะสมกับการ

สงเสริมใหประชาชนมีความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (2) องคกรปกครองสวนทองถ่ินไมมี

หนวยงานเฉพาะสําหรับดูแลภารกิจการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยตรง (3) ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล 

เชน งบประมาณ บุคลากรที่มีความรู (4) ประชาชนไมเห็นถึงความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน 

(5) การดําเนินงานจากสวนกลางขาดความชัดเจน และ (6) พนักงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ินขาด

ความกระตือรือรนและแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเองเพื่อเตรียมความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

สวนงานวิจัยของวีรากร อุตรเลิศ (2555: 94-104) พบวา ทั้งประชาชนและพนักงานขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ินมีความรูความและความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในระดับที่ ตํ่า นอกจากน้ี 

กระทรวงมหาดไทย (2555: 49-52) ยังไดศึกษาถึงโอกาสและผลกระทบของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ตอกระทรวงมหาดไทย โดยพบวา การเขาสูประชาคมอาเซียนมีผลกระทบตอกระทรวง มหาดไทยเปน

อยางมาก ทั้งในดานปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม การบริหารงานทางทะเบียน การปรับตัวของการ

บริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด การคาตามแนวชายแดน การประกอบอาชีพของประชาชน การจัดต้ัง

เขตเศรษฐกิจ พิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การขยายตัวของเมือง 

ความตองการดานระบบสาธารณูปโภค และสาธารณูปการ การจัดการความขัดแยง การพัฒนา

ภาษาตางประเทศ การสรางความสัมพันธระหวางประเทศ และการสงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิ

มนุษยชน จากขอมูลเหลาน้ีทําใหสรุปไดวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินยังขาดความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ซึ่งมีความจําเปนอยางย่ิงที่สวนราชการทั้งในระดับนโยบาย และสวนราชการที่

เกี่ยวของตองรวมดําเนินการเพื่อชวยใหองคการปกครองสวนทองถ่ินมีความพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเซียน โดยเฉพาะอยางย่ิงเมื่อมีการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ซึ่งจะทําใหเกิดปญหาดานสังคม วัฒนธรรม 

และปญหาดานความมั่นคงตามมา ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจําเปนตองมีการพัฒนาคุณภาพ 

การบริหารจัดการใหสูงข้ึนเพื่อสรางความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

จากคําแถลงนโยบายรฐับาลของนายกรัฐมนตรีตอรัฐสภา ไดมีจุดมุงหมายของนโยบาย

รัฐบาลประการหน่ึงคือ “เพื่อนําประเทศไทยไปสูการเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 อยาง

สมบูรณ โดยสรางความพรอมและความเขมแข็ง ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และ

การเมืองและความมั่นคง” โดยนโยบายเรงดวนที่จะเริ่มดําเนินการในปแรกยังรวมถึงการเรง

ดําเนินการตามขอผูกพันในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 

สังคม และความมั่นคง ตลอดจนการเช่ือมโยงเสนทางคมนาคมขนสงภายในและภายนอกภูมิภาค 

นอกจากน้ี รัฐบาลไดมีนโยบายดานเศรษฐกิจและสังคมอีกหลายประการเพื่อรองรับการเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน (กรมอาเซียน, 2554: 22) นอกจากน้ี สํานักงานพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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(2556: 1-2) กลาววา การรวมกลุมทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคตางๆ ทั้งในระดับทวิภาคี พหุ

ภาคี และภูมิภาค มีความสําคัญเพิ่มมากข้ึนในฐานะที่เปนเครื่องมือเพื่อสรางอํานาจตอรองทางเศรษฐกิจ 

และเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของแตละประเทศ โดยเฉพาะการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ซึ่งมี

เปาหมายในการสรางความเปนหน่ึงเดียวและเสริมสรางความแข็งแกรงภายในภูมิภาคอาเซียนดวย

การกระชับ ความรวมมือทางการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ และสังคมและวัฒนธรรม ให ใกลชิด

กันมากย่ิงข้ึนดวยเหตุ ดังกลาว  กรอบนโยบายและทิศทางการพัฒนาของประเทศ ที่ ไดกําหนดไวใน

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 11 และนโยบายรัฐบาล จึงไดใหความสําคัญกับการ

เตรียมการและการพัฒนาประเทศให มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ที่จะเกิดข้ึนในป 

2558 และสามารถกาวเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพและมั่นคง รวมทั้งกอใหเกิด

ประโยชนสูงสุดตอประชาชนในทุกภาคสวนในทามกลางสถานการณการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มี

พลวัตสูง การเผชิญกับความทาทายใหมๆ รวมถึงการแขงขันที่ทวีความรุนแรงมากข้ึน ทําใหอาเซียน

ซึ่งในปจจุบันมีจํานวนสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ไดแก อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟลิปปนส สิงคโปร 

บรูไน ดารุสซาลาม ไทย เวียดนาม ลาว เมียนมาร และกัมพูชา จําเปนตองรวมตัวกันใหเหนียวแนน 

เพื่อเพิ่มอํานาจตอรอง ลดการพึ่งพาเศรษฐกิจโลกและเพิ่มความสามารถการแขงขันในเวทีระหวาง

ประเทศและความสามารถการแกไขปญหา ในมิติตางๆ รวมกัน โดยการรวมตัวกันเปนประชาคม

อาเซียน มีเปาหมายเพื่อเสริมสรางใหอาเซียน มีความแข็งแกรง มั่นคง และมีความเจริญรุงเรืองทาง

เศรษฐกิจย่ิงข้ึน สามารถสรางโอกาสในการพัฒนา รับมือกับสิ่งทาทายและภัยคุกคามรูปแบบใหมได

อยางรอบดาน โดยใหประชาชนในอาเซียน มีความรูสึกที่เปนอันหน่ึงอันเดียวกัน มีความเปนอยูที่ดี 

และประกอบกิจกรรมทางเศรษฐกิจไดอยางมีประสิทธิภาพเพื่อใหบรรลุเปาหมายการเปนประชาคม

อาเซียนในป 2558 อาเซียนใหความสําคัญกับการดําเนินงานใหเปนไปตามแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียนใน3เสาหลัก (Pillars) ประกอบดวย ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political Security Community:  APSC) มีเปาหมายและพันธกิจ ใหประเทศสมาชิกอยู 

รวมกันอยางสันติสุข เสริมสรางความมั่นคง และมีระบบแกไขความขัดแยงระหวางกันที่ ดี มี

เสถียรภาพอยางรอบดาน และมีความรวมมือเพื่อรับมือกับภัยคุกคามความมั่นคงทุกรูปแบบ เพื่อให

ประชาชนมีความเปนอยูที่มั่นคงและปลอดภัย ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community: AEC) มีเปาหมายและพันธกิจให ประเทศสมาชิกรวมตัวทางเศรษฐกิจ สรางตลาดและ

ฐานการผลิตรวม อํานวยความสะดวกในการติดตอคาขายระหวางกัน มีการเคลื่อนยายสินคา บริการ 

การลงทุน และบุคลากรวิชาชีพตางๆ อยางสะดวกมากข้ึน รวมทั้งมีการไหลเวียนของเงินทุนอยางเสรี

ย่ิงข้ึน ใหความสําคัญกับประเด็นดานนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เพื่อสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันของอาเซียน การพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาคเทาเทียมกันและมี

การบูรณาการเขากับเศรษฐกิจโลก อันจะทําใหอาเซียนมีความเจริญมั่งค่ัง ประชาคมสังคมและ
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วัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC) มีเปาหมายและพันธกิจให 

อาเซียนเปนประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง  อยูรวมกันภายใตสังคมเอื้ออาทร  และมีความเปน

เอกภาพ โดยมคีวามรวมมือแกไขปญหาความยากจน การปราบปรามอาชญากรขามชาติ การสงเสริม 

การสาธารณสุข การปองกันและจัดการกับภัยพิบัติธรรมชาติ และ การใชทรัพยากรธรรมชาติ อยาง

ย่ังยืน รวมทัง้มุงสรางอัตลักษณของอาเซียน สงเสริมความเขาใจระหวางประชาชนทุกระดับ โดยการ

เรียนรูประวัติศาสตรและวัฒนธรรม และการรับรูขอมูลขาวสารของกันและกัน  เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนในทุกดาน  

จากนโยบายดังกลาวไดสงผลใหหนวยงานภาครัฐจําเปนตองมีการทบทวนและปรับปรุง

แผนยุทธศาสตรขององคการใหม เพื่อจัดทํากลยุทธ และกิจกรรมโครงการใหสอดคลองกับนโยบาย

รัฐบาล โดยมีการกําหนดใหมีการเตรียมความพรอมใน 3 ดานคือ (1) การเตรียมความพรอมของ

ภาครัฐ โดยกระทรวงการตางประเทศไดเสนอใหมีการจัดต้ังกลุมงานหรือสวนงานที่รับผดิชอบประเด็น

เกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN Unit) ในแตละหนวยงาน การพัฒนาศักยภาพขาราชการทั้งดาน

การทํางานในเวทีระหวางประเทศและทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบาน นอกจากน้ี สวนราชการ

ที่เกี่ยวของกําลังเรงรัดการดําเนินการแกไขและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีของไทย

ภายใตกรอบอาเซียนในทั้ง 3 เสา (2) การเตรียมความพรอมของภาคประชาชน โดยการสรางความตระหนักรู

และใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน ผาน (2.1) กิจกรรมอาเซียนสัญจร 

กิจกรรมวันอาเซียน โครงการสัมมนาครูตนแบบสูประชาคมอาเซียน คายยุวทูตอาเซียน การจัดทําสื่อ

เผยแพรทั้งสื่อสิ่งพิมพ เว็บไซต รายการโทรทัศน วิทยุสราญรมยของกระทรวงการตางประเทศ รวมทั้ง

การจัดสัมมนาและการสงวิทยากรบรรยาย และ (2.2) เครือขายศูนยอาเซียนศึกษา และหลักสูตร

อาเซียนศึกษา ภายใตความรับผิดชอบของกระทรวง ศึกษาธิการ และ (3) การเตรียมความพรอมของ

ภาคเอกชน มีผูแทนภาคเอกชนในคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศ

ไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย และสมาคมธนาคารไทย โดยกระทรวงการตางประเทศได

ประสานงานอยางใกลชิดกับทั้ง 3 หนวยงาน เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนใหมีขีดความสามารถ  

ในการแขงขันและสามารถใชโอกาสจากการเปดตลาดเสรีอาเซียนไดอยางเต็มที่ รวมทั้งใหความสําคัญ

กับการจัดทํายุทธศาสตรเพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับ

ผูประกอบการขนาดกลางและขนาดยอม (สรรเสริญ  หมายสวัสด์ิ, 2556: 2) 
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คําถามการวิจัย 

การศึกษาครั้งน้ีไดกําหนดคําถามการวิจัยไว ดังน้ี 

1. นโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคม

อาเซียนมีประเด็นใดที่สําคัญบาง  

2. สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนในปจจุบันมีความพรอมอยูในลักษณะใด  

3. ทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคม

อาเซียนควรมีมาตรการอะไรบาง 

 

วัตถุประสงคการวิจัย 

การศึกษาน้ีไดกําหนดวัตถุประสงคการวิจัยไว ดังน้ี 

1. เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

2. เพื่อศึกษาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

3. เพื่อนําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

 

ขอบเขตการวิจัย 

การศึกษาน้ีไดกําหนดขอบเขตในการวิจัย ดังน้ี 

1. ขอบเขตดานเนื้อหา  

   การวิจัยน้ี เปนการศึกษาถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก สมรรถนะหลัก 

สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของ

รัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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2. ขอบเขตดานพ้ืนท่ีและผูใหขอมูล 

 2.1  พื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบดวย (1) ชลบุรี (2) ระยอง (3) จันทบุรี และ (4) ตราด  

 2.2  ผูใหขอมูลในการศึกษา ประกอบดวย (1) ผูบริหารขององคการบริหารสวน

จังหวัด คือ นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูแทน (2) พนักงานระดับบริหารขององคการ

บริหารสวนจังหวัด คือ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ 

(3) พนักงานระดับหัวหนางาน คือ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูอํานวยการกองฯ 

ตางๆ จังหวัดละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน 

 2.3  ผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน เพื่อยืนยันมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะของ

องคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

3. ขอบเขตดานระยะเวลา 

    ระยะเวลาที่ใชในการวิจัยครั้งน้ีกําหนดไวที ่1 ป 6 เดือน  

 

นิยามศัพทเฉพาะในการวิจัย 

ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งมี

อํานาจหนาที่ในการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองคการบริหารสวนจังหวัดใหประสบผลสําเร็จตาม

นโยบาย  

องคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง รูปแบบการปกครองสวนทองถ่ินที่มีขนาดใหญ

ที่สุด โดยมีพื้นที่รับผิดชอบครอบคลุมพื้นที่ของจังหวัด โดยพื้นที่ เปาหมายในการวิจัยครั้ง น้ี 

ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 4 แหง ประกอบดวย (1) ชลบุรี (2) ระยอง (3) จันทบุรี 

และ (4) ตราด 

สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด หมายถึง ขีดความสามารถที่สําคัญในการ

ดําเนินภารกิจเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหบรรลุผลสําเร็จ โดย

สมรรถนะในการศึกษาแบงเปน 3 ระดับคือ (1) สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดซึ่ง

คุณลักษณะรวมของพนักงานทุกระดับเพื่อหลอหลอมคานิยม และพฤติกรรมที่พึงประสงครวมกัน      

(2) สมรรถนะทางการบริหารของนายกขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เปนคุณลักษณะสวนบุคลของ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน ซึ่งมีผลตอทิศทางการขับเคลื่อนภารกิจใหบรรลุผลสําเร็จตามนโยบายที่

ไดรับมอบหมาย และ (3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเปนสมรรถนะของพนักงานระดับ

ปฏิบัติที่กําหนดเฉพาะสําหรับกลุมงานเพื่อสนับสนุนใหเกิดการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมตอภารกิจ

ของตน 
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ประโยชนท่ีไดรับ 

ทําใหทราบถึงนโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะทาง  

การบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน รวมถึงแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลเพื่อนํามาสูการจัดทํามาตรการที่เหมาะสมในการพัฒนา

สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด อันจะชวยใหเกิดการพัฒนางานและการบริหารงานที่มี

ประสิทธิภาพตอไป เพื่อรองรับภารกิจหนาที่ในการกาวสูประชาคมอาเซียนตอไปในอนาคต  
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บทท่ี 2 

วรรณกรรมท่ีเก่ียวของ 

 

 การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน” ผูวิจัยไดคนควาทฤษฎี แนวคิด เอกสารทาง

วิชาการ และงานวิจัยที่เกี่ยวของ เพื่อเปนแนวทางการศึกษาวิจัยอันประกอบดวย  

1.  ขอมูลที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียน 

2.  แนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับสมรรถนะ  

3.  ขอมูลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด  

4.  งานวิจยัที่เกี่ยวของ  

 

1.  ขอมูลท่ีเก่ียวของกับประชาคมอาเซียน 

 ความเปนมาของประชาคมอาเซียน   

 สมาคมประชาชาติแหงเอเชียตะวันออกเฉียงใต หรือ อาเซียน (Association of South 

East Asian Nations: ASEAN) กอต้ังข้ึนโดยปฏิญญากรุงเทพฯ (Bangkok Declaration) ซึ่งลงนาม

โดยรัฐมนตรีจาก 5 ประเทศคือ (1) นายอาดัม มาลิก รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ 

สาธารณรัฐอินโดนีเซีย (2) ตุน อับดุล ราซัก บิน ฮุสเซน รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีวาการกระทรวง    

กลาโหม และรัฐมนตรีวาการกระทรวงพัฒนาการแหงชาติ ประเทศมาเลเซีย (3) นายนาซิโซ รามอส 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐฟลิปปนส (4) นายเอส ราชารัตนัม 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร และ (5) พันเอก (พิเศษ) ดร. ถนัด คอมันตร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ ราชอาณาจักรไทย เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2510 โดยมี

วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพ

เสถียรภาพ และความมั่นคงปลอดภัยทางการเมือง สรางสรรคความเจริญเติบโตทางดานเศรษฐกิจ 

การพัฒนาทางสังคมและวัฒนธรรม การกินดีอยูดีบนพื้นฐานของความเสมอภาคและผลประโยชน

รวมกัน ตอมาไดมีการขยายสมาชิกภาพโดยบรูไนดารุสซาลาม ไดเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 7 มกราคม 

2527 สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามเขาเปนสมาชิกเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2538 สาธารณรัฐ

ประชาธิปไตยประชาชนลาว และสหภาพพมาเขาเปนสมาชิกพรอมกัน เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2540 

และราชอาณาจักรกัมพูชาเขาเปนสมาชิก เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2542 ทําใหปจจุบันอาเซียนมีสมาชิก

รวมทั้งหมด 10 ประเทศ (กรมประชาสัมพันธ, 2554: 6-7) 
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ภาพที่ 1 แผนที่ประเทศสมาชิกอาเซียน  

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, คูมือกาวสูประชาคม ASEAN 2015 (กรุงเทพฯ:    

ม.ป.ท., 2555), 10.  

 

ประชาคมอาเซียนจึงเปนการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อเพิ่มอํานาจ

ตอรองและขีดความสามารถในการแขงขันในเวทีระหวางประเทศในทุกดาน รวมถึงความสามารถในการ

รับมือกับปญหาใหมๆ ระดับโลกที่สงผลกระทบตอภูมิภาค เชน ภาวะโลกรอน การกอการราย หรือ

อาจกลาวไดวา การเปนประชาคมอาเซียนคือการทําใหประเทศสมาชิกรวมเปน “ครอบครัวเดียวกัน” 

มีความแข็งแกรงและมีภูมิตานทานที่ดี สมาชิกในครอบครัวมีสภาพความเปนอยูที่ดี ปลอดภัย และ

สามารถทํามาคาขายไดอยางสะดวกย่ิงข้ึน 

โครงสรางและกลไกการบริหารองคกรอาเซียน 

1. โครงสรางองคกร องคประกอบ อํานาจหนาที่ของอาเซียน 

  กฎบัตรอาเซียนหมวดที่ 4 ขอที่ 6 ไดกําหนดโครงสรางองคกร องคประกอบ อํานาจ

หนาที่ของอาเซียน ที่เปนกลไกในการบริหารงานของอาเซียน สรุปไดดังน้ี 

  1.1 ที่ประชุมสุดยอดอาเซียน (ASEAN Summit) เปนองคกรสูงสุดในการกําหนด

นโยบาย มีการประชุมปละ 2 ครั้ง โดยมีหนาที่ (1) เปนผูนํากําหนดนโยบายและตัดสินใจเรื่องสําคัญๆ 

รวมถึงกรณีที่มีการละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรอยางรุนแรง (2) สั่งการใหมีการประชุมระดับรัฐมนตรี

เปนการเฉพาะกิจ เพื่อพิจารณาเรื่องที่เกี่ยวของกับเสาหลักตางๆ มากกวา 1 เสา (3) ดําเนินการแกไข

สถานการณฉุกเฉินที่กระทบตออาเซียน (4) ตัดสินขอพิพาทระหวางรัฐสมาชิก กรณีที่ไมอาจหาขอยุติ
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ในขอขัดแยงไดหรือมีการไมปฏิบัติตามคําตัดสินของกลไกระงับขอพิพาท (5) ต้ังหรือยุบองคกร

อาเซียน และ (6) แตงต้ังเลขาธิการอาเซียน 

  1.2 คณะมนตรีประสานงานอาเซียน (ACCs: ASEAN Coordinating Council) 

ประกอบดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมีหนาที่ (1) 

เตรียมการประชุมสุดยอดผูนําอาเซยีน(2) ประสานงานระหวาง 3 เสาหลัก เพื่อความเปนบูรณาการใน

การดําเนินงานของอาเซียน และ (3) แตงต้ังรองเลขาธิการอาเซียน 

  1.3 คณะมนตรีประชาคมอาเซียน (ASEAN Community Council) โดยผูแทนที่

ประเทศสมาชิกแตงต้ังใหเปนผูรับผิดชอบในแตละเสาหลัก เพื่อทําหนาที่ (1) ประสานงานและติดตาม

การดําเนินงานตามแนวนโยบายของผูนําทั้งในเรื่องที่อยูภายใตเสาหลักของตน และเรื่องที่เปนประเด็นที่

เกี่ยวของกับหลายเสาหลัก และ (2) เสนอรายงานและขอเสนอแนะตอผูนํา 

  1.4 องคกรระดับรัฐมนตรีอาเซียนเฉพาะสาขา (ASEAN Sectorial Ministerial 

Bodies) จัดต้ังโดยที่ประชุมสุดยอดอาเซียนมีหนาที่หลักคือ (1) ดําเนินการตามอาณัติที่มีอยูแลว     

(2) นําความตกลงและมติของผูนําไปปฏิบัติ (3) เสริมสรางความรวมมือเพื่อสนับสนุนการสราง

ประชาคมอาเซียน (4) เสนอรายงานและขอเสนอแนะประเทศไทยกับอาเซียนตอคณะมนตรี

ประชาคมอาเซียนที่เหมาะสม (5) สามารถมีเจาหนาที่อาวุโสหรือองคกรยอยเพื่อสนับสนุนการทํางาน

ได และ (6) ใหขอเสนอแนะตอคณะมนตรี AC 

  1.5 สํานักเลขาธิการอาเซียน (ASEAN Secretariat) โดยมีเลขาธิการอาเซียน 

(Secretary General of ASEAN) เปนผูบริหาร มีหนาที่ (1) เปน Chief Administrative Officer 

ของอาเซียน (2) ติดตามการปฏิบัติตามคําตัดสินของกลไกระงับขอพิพาทและรายงานตรงตอผูนํา และ 

(3) สนับสนุนการมีปฏิสัมพันธระหวางองคกรของอาเซียนกับภาคประชาสังคม 

  ทั้งน้ี ใหมีรองเลขาธิการอาเซียน (Deputy Secretary General) จํานวน 4 คน โดย 2 คน

จะมาจากการหมุนเวียนตามลําดับตัวอักษรประเทศ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และอีก 2 คนมาจาก

การคัดเลือกตามความสามารถ มีวาระการดํารงตําแหนง 3 ป และอาจไดรับการตออายุไดอีก 1 วาระ 

สํานักเลขาธิการอาเซียนจัดต้ังข้ึนเมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ พ.ศ.2519 หลังการลงนามในขอตกลง   

การจัดต้ังสํานักเลขาธิการอาเซียนที่กรุงจาการตา ประเทศอินโดนีเซีย ซึ่งตอมาในวันที่ 9 พฤษภาคม 

2524 รัฐบาลอินโดนีเซียไดมอบอาคารทางตอนใตของกรุงจาการตาเพื่อใชเปนสํานักงานใหญของ

สํานักเลขาธิการอาเซียน 

  1.6 คณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน (Committee of Permanent Representatives 

(CPR) to ASEAN) ณ กรุงจาการตา โดยประเทศสมาชิกจะแตงต้ังผูแทนระดับเอกอัครราชทูตเพื่อทํา

หนาที่เปนคณะผูแทนถาวรประจําอาเซียน ที่กรุงจาการตา ซึ่งเปนคนละคนกับเอกอัครราชทูตประจํา

กรุงจาการตา ทําหนาที่แทนคณะกรรมาธิการอาเซียน โดยคณะผูแทนถาวรประจําอาเซียนจะมี
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บทบาทสําคัญ 2 ดาน ไดแก การเปนผูแทนของประเทศสมาชิกและการเปนผูแทนของอาเซียน โดยมี

หนาที่ (1) สนับสนุนคณะมนตรีประชาคมอาเซียนและองคกรความรวมมือเฉพาะดานตางๆ (2) 

ประสานงานกับสํานักเลขาธิการอาเซียน เลขาธิการอาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ

ของแตละประเทศสมาชิก และ (3) สงเสริมความรวมมือกับประเทศคูเจรจา 

  1.7 สํานักเลขาธิการอาเซียนแหงชาติ (ASEAN National Secretariat) ต้ังอยูที่

ประเทศสมาชิกแตละตามขอ 13 ของกฎบัตรอาเซียน โดยมีกรมอาเซียน กระทรวงการตางประเทศ

ทําหนาที่ (1) ศูนยรวมในการประสานงานกลางแหงชาติในเรื่องขอตัดสินใจของอาเซียน (2) สนับสนุน

ภารกิจตางๆ ที่เกี่ยวของกับอาเซียนภายในประเทศ การเตรียมการประชุมระดับชาติของอาเซียน    

(3) มีสวนรวมในการสรางประชาคมอาเซียน และ (4) เก็บรักษาขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวกับอาเซียน 

  1.8  องคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน (ASEAN Human Rights Body-AHRB) โดยมี

หนาที่ (1) สงเสริมและคุมครองสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค ทั้งใหคําปรึกษา ติดตามและประเมินสถานะ

สิทธิมนุษยชน (2) ติดตามและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชนในภูมิภาค และ (3) สงเสริม

การศึกษาและการต่ืนตัวของหนวยงานภาครัฐและประชาชน  

  1.9  มูลนิธิอาเซียน (ASEAN Foundation) มีหนาที่สนับสนุนเลขาธิการอาเซียนและ

ประสานงานกับองคกรอื่นๆ ของอาเซียนเพื่อ (1) เผยแพรความรูเกี่ยวกับอาเซียน และ (2) สงเสริม

การมีปฏิสัมพันธระหวางประชาชนและความรวมมือกับผูมีสวนไดเสียตางๆ ของอาเซียน 

  อาเซียนไดกําหนดใหวันที่ 8 สิงหาคมของทุกปเปนวันอาเซียน สําหรับภาษาทํางาน

ของอาเซียนคือ ภาษาอังกฤษ โดยใชเปนภาษาที่ใชในระหวางการประชุม การโตตอบจดหมาย การจัดทํา

รายงานการประชุม ผลการพิจารณาและมติที่ประชุม ตลอดจนการจัดทําคําแถลงการณ และ       

การปฏิสัมพันธตางๆ ของอาเซียน และคําขวัญของอาเซียนคือ One Vision, One Identity, One 

Community (หน่ึงวิสัยทัศน หน่ึงเอกลักษณ หน่ึงประชาคม) 

  สําหรับสัญลักษณของอาเซียนเปนรวงขาวสีเหลือง 10 มัด หมายถึง การที่ประเทศใน

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตทั้ง 10 ประเทศรวมกันเพื่อมิตรภาพและความเปนนํ้าหน่ึงใจเดียวกัน 

อยูในพื้นที่วงกลมสีแดง สีขาว และนํ้าเงิน ซึ่งแสดงถึงความเปนเอกภาพ มีตัวอักษรคําวา “asean” สี

นํ้าเงิน อยูใตภาพรวงขาวอันแสดงถึงความมุงมั่นที่จะทํางานรวมกันเพื่อความมั่นคง สันติภาพ 

เอกภาพ และความกาวหนาของประเทศสมาชิกอาเซียน สีทั้งหมดที่ปรากฏในสัญลักษณของอาเซียน

เปนสีสําคัญที่ปรากฏในธงชาติของแตละประเทศสมาชิกอาเซียน สีนํ้าเงิน หมายถึง สันติภาพและ

ความมั่นคง สีแดง หมายถึง ความกลาหาญและความกาวหนา สีขาว หมายถึง ความบริสุทธ์ิ และสีเหลือง 

หมายถึง ความเจริญรุงเรือง (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2555: 16) 
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ภาพที่ 2 สัญลักษณของอาเซียน  

ที่มา: สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, คูมือกาวสูประชาคม ASEAN 2015 (กรุงเทพฯ:    

ม.ป.ท., 2555), 16.  

 

2. วัตถุประสงคการจัดต้ังประชาคมอาเซียน  

  ในการจัดทําปฏิญญากรุงเทพฯ ไดมีการระบุวัตถุประสงคสําคัญในการจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียนไว 7 ประการคือ (1) สงเสริมความรวมมือและความชวยเหลือซึ่งกันและกันในทาง

เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี วิทยาศาสตร และการบริหาร (2) สงเสริมสันติภาพและความมั่นคง

สวนภูมิภาค (3) เสริมสรางความเจริญรุงเรืองทางเศรษฐกิจ พัฒนาการทางวัฒนธรรมในภูมิภาค (4) สงเสริม

ใหประชาชนในอาเซียนมีความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดี (5) ใหความชวยเหลือซึ่งกันและกันในรูป

ของการฝกอบรมและการวิจัย และสงเสริมการศึกษาดานเอเชียตะวันออกเฉียงใต (6) เพิ่มประสิทธิภาพ 

ของการเกษตรและอุตสาหกรรมการขยายการคา ตลอดจนการปรับปรุงการขนสงและการคมนาคม

และ (7) เสริมสรางความรวมมืออาเซียนกับประเทศภายนอกองคการความรวมมือแหงภูมิภาคอื่นๆ 

และองคการระหวางประเทศ  

  ตอมาในการประชุมสุดยอดอาเซียนที่บาหลีเมื่อเดือนตุลาคม ป 2546 ผูนําอาเซียนได

รวมลงนามในปฏิญญาวาดวยความรวมมืออาเซียนที่เรียกวา ขอตกลงบาหลี 2 (Declaration of ASEAN 

Concord II หรือBali Concord II) เห็นชอบใหจัดต้ังประชาคมอาเซียน (ASEAN Community; AC) 

เพื่อสนับสนุนใหอาเซียนรวมตัวเปนชุมชนหรือประชาคมเดียวกันและรวมมืออยางรอบดานใหสําเร็จ

ภายในป พ.ศ. 2563 (ค.ศ. 2020) โดยสนับสนุนการรวมตัวและความรวมมืออยางรอบดาน กลาวคือ 

ดานการเมืองใหจัดต้ัง “ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน” หรือ ASEAN Political-

Security Community (APSC) ดานเศรษฐกิจใหจัดต้ัง “ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน” หรือ ASEAN 

Economic Community (AEC) และดานสังคมและวัฒนธรรมใหจัดต้ัง “ประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน” หรือ ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) ซึ่งตอมาผูนําอาเซียนได

เห็นชอบใหเรงรัดการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนใหเร็วข้ึนกวาเดิมอีก 5 ป คือภายในป 2558 (ค.ศ. 
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2015) โดยไดเล็งเห็นวาสถานการณโลกเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว อาเซียนจําเปนตองปรับตัวเพื่อให

สามารถคงบทบาทนําในการดําเนินความสัมพันธในภูมิภาคและตอบสนองความตองการของ

ประชาชนไดอยางแทจริง โดยรวมกันกําหนดวัตถุประสงคหลักของการกอต้ังอาเซียน เพื่อสงเสริม

ความเขาใจอันดีตอกันระหวางประเทศในภูมิภาค ธํารงไวซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 

ความรวมมือและความชวยเหลือทางเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมเทคโนโลยี สงเสริมความรวมมือ

ระหวางอาเซียนกับตางประเทศและองคกรระหวางประเทศสรางสรรคความเจริญกาวหนา (สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2555: 14) 

3.  กฎบัตรอาเซียน  

  ในการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 13 เมื่อป พ.ศ. 2550 ที่ประเทศสิงคโปร ผูนํา

อาเซียนไดลงนามในกฎบัตรอาเซียน (ASEAN Charter) ซึ่งเปรียบเสมือนธรรมนูญของอาเซียนที่วาง

กรอบทางกฎหมายและโครงสรางองคกร เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของอาเซียนในการดําเนินการตาม

วัตถุประสงคและเปาหมาย กฎบัตรอาเซียนจะเปนสถานะนิติบุคคลแกอาเซียนในฐานะที่เปนองคกร

ระหวางรัฐบาล (Intergovernmental Organization) เพื่อใหอาเซียนเปนองคกรที่ประชาชนเขาถึง

และเอื้อประโยชนตอประชาชนในประเทศสมาชิกมากย่ิงข้ึน  

  กฎบัตรอาเซียนประกอบดวยบทบัญญัติ 13 บท รวม 55 ขอยอย โดยมีประเด็นสําคัญ

ประกอบดวย (1) การจัดต้ังองคกรสิทธิมนุษยชนของอาเซียน และการมีเพลงประจําอาเซียน (2) การให

อํานาจเลขาธิการอาเซียนสอดสองและรายงานการทําตามความตกลงของรัฐสมาชิก (3) การจัดต้ัง

กลไกสําหรับการระงับขอพิพาทตางๆ ระหวางประเทศสมาชิก (4) การใหผูนําเปนผูตัดสินวาจะ

ดําเนินการอยางไรตอรัฐผูละเมิดพันธกรณีตามกฎบัตรฯ อยางรายแรง (5) การเปดชองใหใชวิธีการอื่น

ในการตัดสินใจไดหากไมมีฉันทามติ (6) การสงเสริมการปรึกษาหารือกันระหวางประเทศสมาชิกเพื่อ

แกไขปญหาที่กระทบตอผลประโยชนรวม (7) การเพิ่มบทบาทของประธานอาเซียนเพื่อใหอาเซียน

สามารถตอบสนองตอสถานการณฉุกเฉินไดอยางทันทวงที และ (8) การเปดชองทางใหอาเซียน

สามารถมีปฏิสัมพันธกับองคกรภาคประชาสังคมมากข้ึน (กรมประชาสัมพันธ, 2554: 13-19) 

4.  ความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกของประชาคมอาเซียน 
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ภาพที่ 3 กรอบความรวมมือเพื่อพัฒนาสูประชาคมอาเซียน  

ที่มา: สาํนกังานคณะกรรมการขา้ราชการพลเรือน, คู่มอืก้าวสู่ประชาคม ASEAN 2015 

(กรุงเทพฯ: ม.ป.ท., 2555), 27. 
 

  ประชาคมอาเซียน ประกอบดวยความรวมมือ 3 ดาน เปรียบเสมือนเสาหลัก 3 เสาที่

เกี่ยวของสัมพันธกัน ดังน้ี 

  4.1  ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 

เปนกลไกสืบเน่ืองจาก Bali Concord II โดยมีการพยายามหาจุดยืนรวมกันในหลายเรื่องเพื่อสราง

ฐานที่มั่นคงสําหรับสันติภาพ และเสถียรภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต (กรมอาเซียน, 2554: 

30) ทั้งน้ี การจัดต้ังประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน มีวัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําแผนงาน 

3 ประการ ดังน้ี  

 4.1.1 ประชาคมที่มีกติกาและมีการพัฒนาคานิยมและบรรทัดฐานรวมกัน (A rules-

based community of shared values and norms) ซึ่งมี 2 หลักการที่ตองยึดมั่นควบคูกันไปซึ่ง

กันและกันกลาวคือ (1) การไมแทรกแซงกิจการภายใน และ (2) การสงเสริมคานิยมของประชาคม 

 4.1.2  ประชาคมที่ทําใหภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ มีความสงบสุข มีความ

แข็งแกรง พรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกัน เพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ครอบคลุมในทุกมิติ (A 

cohesive, peaceful and resilient region with shared responsibility for comprehensive 

security) ซึ่งเปนความพยายามสงเสริมใหอาเซียนพึ่งพาอาศัยกลไกของตนมากข้ึนในการแกไขปญหา

และความทาทายตางๆ ในภูมิภาค  

 4.1.3  ประชาคมที่ทําใหเปนภูมิภาคที่มีพลวัต และมองไปยังโลกภายนอกที่มีการ

รวมตัวและลักษณะพึ่งพาซึ่งกันและกันมากย่ิงข้ึน (A dynamic and outward looking region in 
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an increasingly integrated and interdependent world) ซึ่งสะทอนถึงการที่อาเซียนยอมรับวา

ไมควรมุงเพียงเรื่องภายใน แตเนนการสรางหุนสวนกับโลกภายนอกใหบรรลุเปาหมายรวมกัน  

 นอกจากน้ียังพบวาประเด็นที่มีความสําคัญของไทยในการสรางประชาคม

การเมืองและความมั่นคง คือ (1) การสงเสริมคานิยมของประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และหลักการนิติ

ธรรมในอาเซียน โดยมุงเนนประโยชนของประชาชนเปนที่ต้ัง (2) การสงเสริมความรวมมือกับภาค

ประชาสังคมในงานของประชาคมการเมืองและความมั่นคง โดยใชหัวขอการหารือเปนตัวต้ังในการเชิญ

องคกรที่มิใชของรัฐบาลในการแกไขปญหา Non-Traditional Threats เชน เรื่องการบริหารจัดการภัย

พิบัติ อาชญากรรมขามชาติ เชน การคายาเสพติดและการคามนุษย เปนตน และมุงดําเนินภารกิจทาง

มนุษยธรรมมากกวาดานการเมือง (3) การสงเสริมใหมีความโปรงใสมากข้ึนระหวางฝายกลาโหม

อาเซียน โดยการแลกเปลี่ยนขอมูลเรื่อง Arms Modernization และการสงผูสังเกตการณในการซอมรบ 

ควรมีความรวมมือกันใหมากย่ิงข้ึนในเรื่องการบริหารจัดการภัยพิบัติและการปฏิบัติการรักษา

สันติภาพ และ (4) การสงเสริมความรวมมือของอาเซียนในการแกปญหารวมกัน เชน เรื่องของการ

ปฏิบัติการรักษาสันติภาพ การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการจัดทําระบบและยุทธศาสตร

บูรณาการโดยประสานการทํางานของฝายพลเรือน ฝายกลาโหมอาเซียน และสํานักเลขาธิการ

อาเซียน และการสงเสริมความมั่นคงทางทะเลและการปราบปรามโจรสลัด 

   4.2  ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) เปนการสงเสริมให

อาเซียนมีความสามารถแขงขันกับภูมิภาคอื่นไดเน่ืองจากกระแสโลกาภิวัตนและแนวโนมการจัดทํา

ขอตกลงการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ที่เพิ่มข้ึน รวมทั้งการแขงขันเพื่อดึงเงินลงทุน

โดยตรงซึ่งมีแนวโนมถายโอนไปสูประเทศอื่นนอกภูมิภาคอาเซียนเหลาน้ีเปนปจจัยสําคัญที่ทําให

อาเซียนตองเรงรัดการรวมกลุมภายในเพื่อมุงไปสูการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2555: 33-34) ทั้งน้ี การจัดต้ังประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน มี

วัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําแผนงาน 4 ประการ ดังน้ี  

 4.2.1  มุงใหเกิดการไหลเวียนอยางเสรีของ สินคา บริการ การลงทุน เงินทุน การพัฒนา

ทางเศรษฐกิจ และการลดปญหาความยากจนและความเหลื่อมลาทางสังคมภายในป 2020 การพัฒนา

เศรษฐกิจอยางเสมอภาคใหมีการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และการเสริมสรางขีด

ความสามารถผานโครงการตางๆ  

 4.2.2  ทําใหอาเซียนเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and 

production base) โดยจะมีการเคลื่อนยายสินคา บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝมืออยางเสรี 

และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากข้ึน  

 4.2.3  ใหความชวยเหลือแกประเทศสมาชิกใหมของอาเซียนเพื่อลดชองวาง การพัฒนา

และชวยใหประเทศเหลาน้ีเขารวมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียนการบูรณาการ เขา



17 

 
กับเศรษฐกิจโลก เนนการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค 

เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน 

 4.2.4  สงเสริมความรวมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาคการสรางขีด

ความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน โดยใหความสําคัญกับประเด็นนโยบายชวย

สงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ เชน นโยบายการแขงขัน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา นโยบายภาษี และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน (การเงิน การขนสง เทคโนโลยีสารสนเทศ 

และพลังงาน) 

  4.3 ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

โดยอาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันเปนประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ให

ประชาชนแตละประเทศอาเซียนอยูรวมกันภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทร มีสวัสดิการทางสังคมที่ดี 

มีความมั่นคงทางสังคม มีความอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มีสิ่งแวดลอมที่ดี และมีความรูสึก

เปนหน่ึงเดียวกันโดยเนนการสงเสริมความรู ความเขาใจระหวางประเทศสมาชิกในดานความเช่ือมโยง

ทางประวัติศาสตร มรดกทางวัฒนธรรมและอัตลักษณระดับภูมิภาครวมกัน ทั้งน้ี การเสริมสราง

รากฐานและความเช่ือมโยงระหวางกันที่แข็งแกรงนําไปสูความเขาใจของการเปนเพื่อนบานที่ดี การรู

เขารูเรา และมีความรับผิดชอบรวมกันระหวางประเทศสมาชิกภายใตสังคมที่เอื้ออาทร ทั้งน้ีการจัดต้ัง

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community Blueprint) มี

วัตถุประสงคสําคัญในการจัดทําแผนงาน 6 ประการ ดังน้ี  

 4.3.1  การพัฒนามนุษย (Human Development)  

 4.3.2  การคุมครองและสวัสดิการสังคม (Social Welfare and Protection)  

 4.3.3  สิทธิและความยุติธรรมทางสังคม (Social Justice and Rights)  

 4.3.4  ความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม (Environmental Sustainability)  

 4.3.5  การสรางอัตลักษณอาเซียน (Building an Asean Identity) และ  

 4.3.6  การลดชองวางทางการพัฒนา (Narrowing the Development Gap) 

การปรับตัวของระบบราชการไทยเพ่ือเขาสูประชาคมอาเซียน 

 1. มติคณะรัฐมนตร ี

  คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีในรัฐบาลนางสาวย่ิงลักษณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี 

เมื่อวันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 รัฐบาลไดกําหนดนโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจระหวาง

ประเทศที่เกี่ยวของกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ดังตอไปน้ี (สํานักนายกรัฐมนตร,ี 2554: 44-45) 

  1.1 เรงสงเสริมและพัฒนาความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน โดยสงเสริมความรวมมือ

ทั้งภาครัฐ เอกชน ประชาชน และสื่อมวลชน เพื่อเสริมสรางความเขาใจอันดีและความใกลชิดระหวาง



18 

 
กัน การสงเสริมการทองเที่ยว การขยายการคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ภายใตกรอบ

ความรวมมืออนุภูมิภาคเพื่อสงเสริมความเปนเพื่อนบานที่ดีตอกัน 

  1.2  สรางความสามัคคีและสงเสริมความรวมมือระหวางประเทศอาเซียน เพื่อให

บรรลุเปาหมายการจัดต้ังประชาคมอาเซียนและสงเสริมความรวมมือกับประเทศอื่นๆ ในเอเชียภายใต

กรอบความรวมมือดานตางๆ และเตรียมความพรอมทุกภาคสวนในการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 

พ.ศ. 2558 ทั้งในดานเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม และความมั่นคง 

  1.3  ใชประโยชนจากโครงขายคมนาคมขนสงในภูมิภาคอาเซียนและอนุภูมิภาค 

เพื่อใหเปนประโยชนตอการขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิต และการลงทุน โดยใหความสําคัญในการ

พัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

  นอกจากน้ี ไดมีการจัดต้ังคณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ (สํานักนายกรัฐมนตรี, 

2554: 5) เพื่อใหเปนกลไกสําหรับการตัดสินใจในดานนโยบายรวมกันในประเด็นที่สําคัญๆ รวมทั้งมี

การประสานงานในระดับสูง เพื่อใหการเสริมสรางความรวมมืออาเซียนเปนไปอยางมีเอกภาพ ซึ่ง

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศ เปนประธาน

กรรมการปลัดกระทรวงการตางประเทศหรือผูแทน เปนรองประธานกรรมการปลัดกระทรวงทุก

กระทรวงหรือผูแทน จํานวน 19 คน ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทยหรือผูแทน ประธานสภา

อุตสาหกรรมแหงประเทศไทยหรือผูแทน ประธานสมาคมธนาคารแหงประเทศไทยหรือผูแทน รวม

เปนกรรมการ อธิบดีกรมอาเซียน เปนกรรมการและเลขานุการ รองอธิบดีกรมอาเซียน จํานวน 2 คน 

เปนกรรมการและผูชวยเลขานุการ รวมองคประกอบคณะกรรมการจํานวนทั้งสิ้น 27 คน โดยมอีํานาจ

หนาที่ (1) กําหนดหรือเสนอแนะนโยบาย แนวทาง และทาทีของไทยในการเขารวมกรอบความรวมมือ

อาเซียน (2) ประสานนโยบายและทาทีในการดําเนินการตางๆ ในกรอบความรวมมืออาเซียน (3) เตรียม

ความพรอมใหหนวยงานตางๆ ในการเรงรัดกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน (4) แตงต้ัง

คณะอนุกรรมการและคณะทํางานตางๆ ไดตามความจําเปนและเหมาะสมซึ่งอาจประกอบดวย

ผูทรงคุณวุฒิและผูแทนภาคประชาสังคม และ (5) ดําเนินการอื่น ๆ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

  นอกจากน้ีในระดับกระทรวง ทุกหนวยงานยังมี ASEAN Unit เปนกลไกการประสานงาน 

เพื่อสรางความเปนเอกภาพในการกําหนด ประสานงาน และนํานโยบายไปปฏิบัติ รวมทั้งกําหนด

ระบบการติดตามประเมินผลในระดับประเทศตอไป และตอมาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2555 มติ

คณะรัฐมนตรีไดกําหนดใหทุกสวนราชการมีการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียน ดังน้ี (1) ให

กระทรวง สวนราชการและหนวยงานขอรัฐรับไปพิจารณาทบทวน/ปรับปรุงแผนปฏิบัติการของแตละ

หนวยงาน และสงใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และ (2) ให

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติรับเปนเจาภาพจัดประชุมเชิง
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ปฏิบัติการ เพื่อบูรณาการในภาพรวมจัดทําเปนแผนแมบทการเตรียมความพรอมเขาสูประชาคม

อาเซียน (สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, 2555) 

2. คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

  คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2554: 34-35) ไดกลาวถึง

แนวทางการเตรียมพรอมของประเทศไทยในการปรับตัวสูประชาคมอาเซียน โดยมีประเด็นที่เช่ือมโยง

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555-2559) ดังน้ี  

  2.1  การทําความเขาใจในเรื่องการเขาสูประชาคมอาเซียน เพื่อใหเกิดความเขาใจที่

ถูกตองตรงกัน 

  2.2  การสรางคานิยมและแนวปฏิบัติรวมกันของอาเซียนในดานตางๆ เชน คานิยมวา

ดวยการไมใชกําลัง ยึดหลักสันติวิธี และการไมใชอาวุธนิวเคลียรในการแกไขปญหาตางๆ เพื่อสราง

ความสงบ สันติภายในภูมิภาค  

  2.3  การเสริมสรางขีดความสามารถของอาเซียนในการเผชิญกับภัยคุกคามความมั่นคง 

บนพื้นฐานความมั่นคงของมนุษย ตลอดจนการประสานจัดทําขอมูลกลางในเรื่องอาชญากรรมขาม

ชาติในอาเซียน เพื่อใชแกไขปญหาการกอการราย การคายาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมาย และ

อาชญากรรมขามชาติ  

  2.4  การเสริมสรางเครือขายความรวมมือทางการทหาร เพื่อสรางความไวเน้ือเช่ือใจ

และปองกันความขัดแยงที่รุนแรง  

  2.5  การเตรียมความพรอมสําหรับบุคลากรในสาขาตางๆ เชน ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาทองถ่ิน เน่ืองจากอาเซียนใชภาษาอังกฤษเปนภาษากลางในการประสานงาน สวนภาษาทองถ่ิน 

ใชสําหรับการติดตอสื่อสาร และอํานวยความสะดวกตอประชาชน และนักทองเที่ยวของประเทศ

สมาชิก 

  2.6 การสงเสริมใหมีการศึกษาขอมูลตางๆ โดยเฉพาะตัวบทกฎหมายของสมาชิกแต

ละประเทศ เน่ืองจากมีความแตกตางกัน เพื่อประโยชนในการเสริมสรางความรวมมือ และปองกัน

ความขัดแยงระหวางประเทศ  

  2.7 การสงเสริมใหมีการศึกษาวัฒนธรรมของประเทศสมาชิก โดยเฉพาะประเทศที่มี

วัฒนธรรมที่แตกตางกัน เชน ชาวมุสลิม เพื่อสรางความเขาใจ และการปฏิบัติตอประชาชนเหลาน้ันได

อยางถูกตอง  

  2.8 มีการจัดต้ังสํานักงาน/สํานัก/สวนงาน เพื่อดูแลงานรับผิดชอบงานดานอาเซียน

โดยเฉพาะ 

  นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (2555: 

8-10) ไดจัดทําแนวทางการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนในแตละดานดังน้ี 
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  1. ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน โดยมีแนวทางสําคัญคือ (1) ประชาคม

ที่มีกฎเกณฑ บรรทัดฐาน และคานิยมรวมกัน เพื่อสรางความรวมมือดานการพัฒนาทางการเมือง การสราง

และแบงปน กฎเกณฑรวมและปองกันความขัดแยงและมาตรการการสรางความไวเน้ือเช่ือใจ โดย  

การ (1.1) เสริมสรางความแขงแกรงแกประชาธิปไตย ธรรมาภิบาล และนิติธรรม และ (1.2) สงเสริม

ความเทาเทียมดานสิทธิมนุษยชนและเสรีภาพข้ันพื้นฐาน (2) ภูมิภาคมีความเปนเอกภาพ สงบสุข 

และมีความแข็งแกรง เพื่อสรางความพรอมทั้งมีความรับผิดชอบรวมกันเพื่อแกไขปญหาความมั่นคงที่ 

ครอบคลุมทุกมิติ โดยการ (2.1) การสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคงที่มีความเปนเอกภาพ 

สงบสุข และแข็งแกรง ผานทางดานเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และสิ่งแวดลอม และ (2.2) ปองกันความขัดแยง 

สรางความไวเน้ือเช่ือใจ การทูตเชิงปองกัน และ (3) ภูมิภาคที่มีพลวัตรและมองไปยังโลกภายนอก 

เพื่อสงเสริมและรักษาความสัมพันธที่เปนมิตรและเปนประโยชนกันกับประเทศภายนอก โดย       

การ (3.1) ดําเนินบทบาทที่สําคัญในเวทีระดับโลก (3.2) การสงเสริมความเปนศูนยกลางอาเซียนใน

ความรวมมือระดับภูมิภาคและการสรางประชาคม (3.3) สงเสริมความสัมพันธที่เพิ่มพูนกับประเทศ

ภายนอก และ (3.4) เสริมสรางการปรึกษาหารือและความรวมมือในประเด็นพหุภาคีที่เปนความกังวล

รวมกัน ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการตามพันธกรณีในแผนพิมพเขียวประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน โดยกระทรวงการตางประเทศในฐานะหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  2. ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมีแนวทางสําคัญคือ (1) การเปนตลาดและฐาน

การผลิตเดียว เปนการเคลื่อนยายที่เสรีของสินคา บริการ การลงทุน เงินทุน แรงงาน มีฝมือ รวมทั้ง         

การรวมกลุมใน 12 สาขาสําคัญ ความรวมมือดานอาหาร เกษตร และปาไม โดยการ (1.1) เปดเสรี

การคา-ยกเลิกภาษี การรวมกลุมทางศุลกากร ASW/NSW (1.2) เปดเสรีคาบริการ-ลดขอจํากัดการคา

บริการ บริการดานการเงิน (1.3) เปดเสรีดานการลงทุน-ความตกลงเขตการลงทุนอาเซียนเต็มรูปแบบ 

และ (1.4) การเคลื่อนยายแรงงานมีฝมือ - การอํานวยความสะดวกและความรวมมือในการพัฒนา/

ยกระดับฝมือแรงงาน (2) การไปสูภูมิภาคที่มีความสามารถในการแขงขัน เปนการสงเสริมนโยบาย 

การแขงขันในดานตาง  ๆโดยการ (2.1) การคุมครองผูบริโภค (2.2) สิทธิในทรัพยสินทางปญญา (2.3) การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน (2.4) ภาษีอากร - กรณีภาษีซอน และ (2.5) พาณิชยอิเลคทรอนิกส (3) การพัฒนา

เศรษฐกิจอยางเทาเทียม เปนการพัฒนา SMEs ความริเริ่มเพื่อการรวมตัวของอาเซียน และ (4) การบูรณาการ

เขากับเศรษฐกิจโลก เพื่อการสรางความเปนหน่ึงเดียวกับเศรษฐกิจภายนอก การมีสวนรวมในเครือขาย

อุปาทานโลก ทั้งน้ี แผนปฏิบัติการตามพันธกรณีในแผนพิมพเขียวประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย

กระทรวงพานิชยในฐานะหนวยงานหลัก รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ  

  3.  ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีแนวทางสําคัญคือ (1) การพัฒนา

มนุษย เชน การศึกษา HRD Employment ICT, Applied S and T, Gender-Youth-Elderly-Disability, 

และพัฒนาระบบราชการ โดยการ (1.1) ใหประชาชนเขาถึงโอกาสอยางเที่ยงธรรมในการพัฒนา
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มนุษย (1.2) การลงทุนในดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต (1.3) การฝกอบรมและการเริม

สรางขีดความสามารถ และ (1.4) การใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาศาสตร เชิง

ประยุกตและเทคโนโลยี ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม (2) การคุมครองและสวัสดิการสังคม เชน การขจัด

ความยากจน คุณภาพอาหาร สุขภาพ โรคติดตอ ยาเสพติด และภัยพิบัติ การลดความยากจนเพื่อความ

เปนอยูและคุณภาพชีวิตทีดี่ข้ึน โดยการ (2.1) แกปญหาความเหลื่อมล้ําในดานเศรษฐกิจและสังคม และ (2.2) 

การคุมครองและสวัสดิการสังคม การสรางสภาพแวดลอมที่มั่งคง ปลอดภัย และปลอดยาเสพติด (3) ความ

ยุติธรรมและสิทธิอยางเทาเทียม สิทธิและสวัสดิการสําหรับกลุมดอยโอกาสและกลุมที่ออนแอ เชน 

สตรี เด็ก ผูสูงอายุ ผูพิการ และแรงงานโยกยายถ่ินฐาน และ (4) ความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอม เพื่อมุงสูการ

พัฒนาและบริหารทรัพยากรธรรมชาติอยางย่ังยืน โดยการปรับปรุงคุณภาพสิ่งแวดลอม เชน คุณภาพ

นํ้าและอากาศทั้งน้ี แผนปฏิบัติการตามพันธกรณีในแผนพิมพเขียวประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน โดยกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยในฐานะหนวยงานหลัก รวมกับ

หนวยงานที่เกี่ยวของ 

3. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) 

  สํานักงาน ก.พ. ไดเสนอแนวทางการเสริมสรางความพรอมในการพัฒนาขาราชการสู

ประชาคมอาเซียนตามลําดับดังน้ี (สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2555: 137-138) 

  3.1 พ.ศ.2554 การประเมินและสรางความตระหนัก มีแนวทางดําเนินการสราง  

ความตระหนัก ต่ืนตัว และสรางเครือขาย โดยรวมถึงการจัดทําหนังสือแจงเวียนสวนราชการถึง

แนวทางในการเตรียมความพรอมขาราชการ การปรับปรุงเครื่องมือสื่อการพัฒนา เชน การเรียนรูผาน

สื่ออิเล็กทรอนิกส E-Learning หลักสูตรภาษาอังกฤษ และหลักสูตรสําหรับผูบริหาร เปนตน การสงเสริมให

เกิดระบบการแลกเปลี่ยนบุคลากรระยะสั้นระหวางขาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียน และการให

ความชวยเหลือทางเทคนิคหรือวิชาการแกประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ี การใหความรูและพัฒนา

ขาราชการในระยะน้ีจะเนนความรูทักษะและสมรรถนะพื้นฐานเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เชน 3 เสาหลักของประชาคมอาเซียน และแผนแมบทของแตละดาน เปนตน โดยใหความสําคัญกับ

กลุมผูบริหารและกลุมขาราชการที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้งสวนกลางและสวน

ภูมิภาคเปนลําดับตน 

  3.2 พ.ศ. 2555-2556 การพัฒนาและปรับใชเปนการขยายการพัฒนาและสรางความพรอม

ทั้งในเชิงกวางและเชิงลึก โดยสงเสริมใหมีการแลกเปลี่ยนประสบการณการเตรียมความพรอมระหวาง

สวนราชการ อีกทั้งการพัฒนาบุคลากรภาคราชการจะคํานึงถึงความจําเปนในการพัฒนาของแตละ 

เสาหลักมากข้ึนและขยายกลุมเปาหมายใหครอบคลุมนอกเหนือจากกลุมบริหาร 
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  3.3 พ.ศ.2557-2558 เรงและเพิ่มมีการพัฒนาความรู ทักษะและสมรรถนะ ที่เขมขน

ข้ึนในทุกระดับและครอบคลุมประเด็นการพัฒนาบุคลากรของทุกเสาหลัก รวมทั้งการสงเสริมใหมี  

การแลกเปลี่ยนมุมมองและประสบการณระหวางสวนราชการที่รับผิดชอบในตางเสาหลัก 

  ทั้งน้ี สํานักงาน ก.พ. ไดกําหนดแผนการดําเนินการใน 3 เสาหลักดังน้ี (1) ดาน

การเมืองและความมั่นคง โดยเนนการสงเสริมธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยน

ประสบการณและแนวทางการปฏิบัติที่ดีระหวางภาครัฐและทุกภาคสวนในสังคม (2) ดานเศรษฐกิจ 

เพื่อสราง/พัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่รัฐในการพัฒนา/ดําเนินนโยบายสังคมและเศรษฐกิจ

เพื่อชวยบรรเทาผลกระทบจากการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ รวมถึงมีการศึกษาดานสังคมและเศรษฐกิจ

เปนครั้งคราว เพื่อตรวจสอบและประเมินผลของการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ และ (3) ดานสังคมและ

วัฒนธรรม โดยเนนการจัดต้ังระบบราชการที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส มีความรับผิดชอบและมีความ

นาเช่ือถือ โดยการเพิ่มขีดความสามารถของทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่ม

ความรวมมือระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน 

4. กระทรวงการตางประเทศ 

  กระทรวงการตางประเทศถือเปนกลไกสําคัญในการตัดสินใจและประสานงานระดับ

นโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการของหนวยงานไทยและเตรียมความพรอมเพื่อกาวสูการเปน

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ.2558 อยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ และกระทรวงการตางประเทศ  

ไดดําเนินการจัดทําแผนงานแหงชาติเพื่อรองรับการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนสําหรับเปนแนว

ทางการดําเนินงานในภาพรวมของสวนราชการอื่นๆ (กรมอาเซียน, 2555: 3-5) โดยกระทรวงการตางประเทศ

ไดผลักดันประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อการเตรียมความพรอมใหแกทุกภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อกาวสู

การเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพดังน้ี 

  4.1 การเตรียมความพรอมใหสวนราชการ เพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนได

อยางมีประสิทธิภาพ โดย (1) เสนอใหสวนราชการมีการจัดต้ังทีมงานหรือสวนงานที่รับผิดชอบ

ประเด็นเกี่ยวกับอาเซียนโดยตรง (ASEAN Unit) เพื่อใหสามารถดําเนินการและเตรียมความพรอมสู

การเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ (2) จัดทําโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับ

อาเซียน การพัฒนาทักษะการทํางานและเจรจาระหวางประเทศ รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษและภาษา

เพื่อนบานใหแกขาราชการ (3) แกไขและปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีภายใตกรอบ

อาเซียน เพื่อใหกฎหมายมีความทันสมัยและเอื้อใหไทยสามารถแขงขันและใชโอกาสจากประชาคม

อาเซียนไดอยางเต็มที่ และ (4) ใหความรวมมือกับกระทรวงศึกษาธิการ ในการฝกอบรมครูและ

บุคลากรดานการศึกษา เพื่อใหมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนและกลับไปถายทอดยังโรงเรียน 

และสถานศึกษาของตนตอไป 
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  4.2 การเตรียมความพรอมใหภาคประชาชน โดยใหความสําคัญกับการสรางความตระหนัก

รู และใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน โดย (1) กิจกรรมอาเซียนสัญจร 

(2) กิจกรรมวันอาเซียน (8 สิงหาคม) โดยจัดกิจกรรมและแขงขันตอบปญหาอาเซียน (3) การจัด

สัมมนาและการสงวิทยากรไปบรรยายใหแกสถาบันตางๆ (4) การจัดทําสื่อเผยแพรความรูเกี่ยวกับ

อาเซียนแกสาธารณชน (5) การสนับสนุนเครือขายศูนยอาเซียนศึกษา และหลักสูตรอาเซียนศึกษา 

และ (6) การสนับสนุนการสอนภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบานในอาเซียน 

  4.3  การเตรียมความพรอมใหภาคเอกชนและแรงงาน เพื่อใหมุงสูการเปนตลาดและ

ฐานการผลิตเดียวกันและเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลก โดย (1) การพัฒนาศักยภาพของภาคเอกชนและ

แรงงานไทยใหสามารถตอบสนองความตองการและแขงขันไดในตลาดอาเซียน (2) สงเสริมการใช

ประโยชนจากความตกลงเขตการคาเสรี (3) สงเสริมการมีสวนรวมของภาคเอกชนในการกําหนด

นโยบายและการเจรจาความตกลงตางๆ ของภาครัฐ (4) รักษาคุณภาพสินคาใหไดมาตรฐานที่กําหนด 

(5) สงเสริมการสรางและใชประโยชนจากเครือขายนักธุรกิจและผูประกอบการในอาเซียน และ (6) จัดทํา

ยุทธศาสตรเพื่อลดทอนผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนตอภาคธุรกิจไทย โดยเฉพาะกับผูประกอบการขนาด

กลางและขนาดยอม 

5. กระทรวงพาณิชย 

 กระทรวงพาณิชยถือเปนสวนราชการที่มีสวนเกี่ยวของโดยตรงกับประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (ASEAN Economic Community: AEC) ซึ่ง AEC มีเปาหมายสําคัญเพื่อการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจของกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน AEC มีลักษณะบางสวนคลายคลึงกับพัฒนาการของ

สหภาพยุโรปในชวงเริ่มตนคือการรวมตัวกันเปนตลาดเดียว (Single Market) ที่ประเทศสมาชิกขจัด

อุปสรรคทางการคาสินคา การคาบริการและการลงทุนระหวางกัน รวมทั้งมุงใหเกิดการเคลื่อนยาย

แรงงานฝมือที่เสรี รวมถึงการเคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีข้ึน ภายใตกรอบกติกาที่ทุกประเทศตกลงรวมกนั 

นอกจากน้ี AEC จะชวยใหแตละประเทศเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของอาเซียนใน

ตลาดโลก และมีขอริเริ่มดานลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก และการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SME) และการสรางความเช่ือมโยงระหวางอาเซียนกับประชาคมโลก 

เพื่อใหสามารถเขาไปมีสวนรวมในหวงโซอุปาทานของโลกดวย ซึ่ง AEC ไดใหความสําคัญกับการลด

ชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก และการพัฒนา SME ซึ่งเปนภาคธุรกิจที่มีสัดสวนสูงใน

อาเซียนและมีบทบาทสําคัญตอการขยายตัวทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ขณะเดียวกัน AEC ยังเนนเรื่อง

การสรางความเช่ือมโยงระหวางอาเซียนกับประชาคมโลกผานเครื่องมือสําคัญคือ การจัดทาํเขตการคา

เสรีระหวางอาเซียนกับประเทศนอกภูมิภาค เพื่อใหอาเซียนสามารถเขาไปมีสวนรวมในหวงโซ

อุปาทานของโลก ลดอุปสรรคทางการคาและการลงทุนของอาเซียนนอกภูมิภาค ตลอดจนสงเสริม 

การสรางเครือขายการผลิตและการคาในตลาดโลกดวย 
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  กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ (2555:1-4) เปนหนวยงานในสังกัดกระทรวง

พาณิชย มีหนาที่รับผิดชอบการเจรจาการคาระหวางประเทศในทุกระดับ (ทวิภาคี ภูมิภาค และพหุ

ภาคี, ม.ป.ป.) และมีบทบาทหนาที่ในการกําหนดยุทธศาสตรและทาทีในการเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ เพื่อเสริมสรางและพัฒนาความสัมพันธทางเศรษฐกิจการคากับประเทศคูคาเปนรายๆ และ

เปนกลุมประเทศในเวทีที่ไทยเขารวมเปนสมาชิก ในปจจุบันประเทศไทยไดทําความตกลงเปดเสรีทาง

เศรษฐกิจการคากับประเทศสมาชิกอาเซียนรวม 3 ฉบับ (ดานสินคา บริการ และการลงทุน) เพื่อเปน

พื้นฐานสําหรับการสรางประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน กรมเจรจาการคาระหวางประเทศ ไดดําเนิน

ยุทธศาสตรในการเตรียมความพรอม ดังตอไปน้ี 

  5.1  สรางความตระหนักรูใหทุกภาคสวนถึงโอกาสและความทาทายของ AEC 

  5.2  รักษาผลประโยชนของไทยในอาเซียน โดยติดตามและผลักดันการดําเนินงาน

ตามพันธกรณีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

  5.3  ใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามพันธกรณีของไทยเพื่อสรางความนาเช่ือถือของ

ไทยในอาเซียน และชวยใหการเช่ือมโยงระดับภูมิภาคภายใตกรอบอาเซียน (เชน การทํา FTA 

ระหวางอาเซียนกับประเทศคูเจรจา) มีผลเปนรูปธรรมตามเปาหมายที่กําหนด 

  5.4 สงเสริมใหเกิดการใชทรัพยากรในภูมิภาคอาเซียนอยางเหมาะสมบนพื้นฐาน

ผลประโยชนรวมกัน 

  5.5 ดําเนินยุทธศาสตรดานการพัฒนาความพรอมรับการแขงขันภายใต AEC เพื่อให

บรรลุเปาประสงคดังตอไปน้ี (1) สรางความต่ืนตัวบนพื้นฐานของความรูความเขาใจที่ถูกตอง (2) เสริมสราง

การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนและสรางฐานสนับสนุนในวงกวาง (3) สงเสริมผูประกอบการใหใช

ประโยชนจาก AEC และ FTA อยางเต็มที่และตอเน่ือง (4) เพิ่มการขยายธุรกิจการคาและการลงทุน

ทั้งตลาดภายในประเทศและตางประเทศโดยเฉพาะอยางย่ิงตลาดอาเซียน (AEC) และประเทศที่เปน

ภาคีในความตกลง FTA (5) เตือนภัยและสรางภูมิคุมกัน โดยเนนภาคสวนที่ไดรับประโยชนหรือ

อาจจะไดรับผลกระทบจากการคาเสรี และ (6) เรงพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ง

เยาวชนคนรุนใหมใหพรอมรับการแขงขันในการคาเสรี 

  5.6  สงเสริมการแสดงบทบาทนําของไทยในเวทีอาเซียน 

  5.7  เนนการสรางพันธมิตรกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 

  นอกจากน้ียังไดไดดําเนินกิจกรรมรวมกับหนวยงานตางๆ เพื่อเตรียมความพรอมและ

สงเสริมผูประกอบการไทย โดยเฉพาะ SMEs ในการเขาสู AEC ดังน้ี (1) จัดทําสื่อเผยแพรและ

ประชาสัมพันธ เกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการเปดเสรีอาเซียน (2) จัดต้ังศูนยบริการขอมูล

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC Information Centre) ณ ช้ัน 3 กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ กระทรวงพาณิชย เพื่อใหขอมูลและคําปรึกษาเกี่ยวกับ AEC โดยมุงเนนการใหบริการแก
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ผูประกอบการ SMEs ซึ่งไดเปดดําเนินการแลวต้ังแตเดือนสิงหาคม 2554 และกระทรวงพาณิชยได

มอบหมายใหสํานักงานพาณิชยจังหวัดทั่วประเทศเปนศูนยบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ในระดับภูมิภาคดวย (3) จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ (AEC Mobile Unit) เพื่อเผยแพรความรูเบื้องตน

เกี่ยวกับการเปดเสรีอาเซียน (4) จัดทําขอมูลการเปดเสรีอาเซียน การใชประโยชนจากพันธกรณี และ

การเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบเผยแพรผานเว็บไซดของกระทรวงฯ/กรมเจรจาการคาระหวาง

ประเทศ และเช่ือมโยงขอมูลดังกลาวผานไปยังเครือขายเว็บไซดพันธมิตรของสมาคมธุรกิจการคา

ตางๆ (5) สรางเครือขายพันธมิตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของทั้งในภาครัฐ เอกชน และสถาบันวิชาการ 

ไดแก สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สภาผูขนสงสินคาทางเรือ 

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กรมอาชีวะศึกษา กรมการปกครองสวนทองถ่ิน กรมสงเสริม

สหกรณ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มหาวิทยาลัย

ธุรกิจบัณฑิตย สํานักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ สํานักงานปองกันและปราบปราม 

การทุจริตแหงชาติ องคการ ESCAP และสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (ITD) 

เพื่อรวมมือกันจัดกิจกรรมสงเสริมและฝกอบรมเพื่อสรางความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ AEC และ 

FTAs (6) จัดเวทีการมีสวนรวมของผูมีสวนเกี่ยวของ (stakeholders) ทั้งในสวนของสมาคมการคา/

ธุรกิจที่เกี่ยวของในทุกระดับ ภาคประชาสังคม และประชาชนทั่วไปในรูปแบบตางๆ ไดแก การจัด

สัมมนาใหความรูทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค และการจัดเวทีสาธารณะ เพื่อรับฟงขอคิดเห็น

เกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคตลอดจนขอเสนอแนะ (7) สงผูแทนเปนวิทยากรบรรยาย/เสวนาในเวที

ตางๆ เพื่อสรางความตระหนักรูเกี่ยวกับ AEC/FTAs และ (8) จัดจางศึกษาวิจัยผลกระทบของการเปด

เสรีใน AEC ในภาพรวม และรายสาขา และเผยแพรขอมูลดังกลาว เพื่อสรางความรูความเขาใจใน

เรื่องการเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ป พ.ศ. 2558 และเตรียมมาตรการเพื่อรองรับการแขงขันจาก

การเปดเสร ี

6. กระทรวงศึกษาธิการ 

  กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ไดใหความเห็นวา การศึกษาเปนรากฐานสําคัญในการ

สรางประชาคมอาเซียน โดยถือเปนกลไกในการปลูกฝงคานิยม แนวความคิด ความเขาใจกันระหวาง

ประเทศสมาชิกอาเซียน กระทรวงศึกษาธิการมีบทบาทสําคัญในแผนงานการจัดต้ังประชาคมสังคม

และวัฒนธรรมอาเซียน (Blueprint for ASEAN Socio-Cultural Community: ASCC Blueprint) ได

กําหนดใหการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนเปาหมายสําคัญอันดับแรกในการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีของ

ประชากรในภูมิภาค ดวยการใหความสําคัญกับการศึกษาและการสรางโอกาสทางการศึกษา การลงทุนใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเรียนรูตลอดชีวิต การสงเสริมการจางงานที่เหมาะสม การสงเสริม

เทคโนโลยีสารสนเทศ การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต 
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  กระทรวงศึกษาธิการไดจัดทําแผนยุทธศาสตรและแผนปฏิบัติการเพื่อดําเนินการ

ภายใน ป 2555-2558 เพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

  6.1  การใหความสําคัญกับการศึกษา โดยรณรงคใหประชากรทุกคนอานออกเขียนได 

ลดอัตราการไมรูหนังสือ เปดโอกาสอยางเทาเทียม ซึ่งขณะน้ี ประเทศไทยอยูในลําดับที่ 4 ในกลุม

ประเทศอาเซียน ที่มีอัตราประชากรรูหนังสือ รอยละ 93.5 และมีเพียงรอยละ 6.5 ของประชากรวัย

เรียนที่ไมรูหนังสือ โดยกระทรวงศึกษาธิการไดสงเสริมใหมีการเรียนการสอนทางไกล การศึกษานอก

ระบบ การเรียนจากศูนยการเรียนชุมชน (Community Learning Centers: CLCs) ทั้งน้ี ประเทศ

ไทยไดรับการยอมรับจากกลุมประเทศอาเซียนวา เปนประเทศที่มีความเขมแข็งในการสงเสริมการพัฒนา

ระบบการเรียนการสอนผาน CLCs รวมทั้งมีความเช่ือมโยงกับศูนยการเรียนชุมชนในประเทศสมาชิก

อาเซียนอื่นดวย นอกจากน้ี ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการจัดทําหลักสูตรมาตรฐานอาเซียน 

(ASEAN Curriculum) สําหรับชวงช้ันที่ 1 (ป.1-ป.6) ชวงช้ันที่ 2 (ม.1-ม.3) และชวงช้ันที่ 3 (ม.4-ม.6) 

โดยกําหนดใน 7 สาขาวิชา ไดแก วิทยาศาสตร  คณิตศาสตร ประวัติศาสตร พลศึกษา  เทคโนโลยี

สารสนเทศ จริยศึกษา ศิลปะ และอัตลักษณของแตละประเทศในกลุมประเทศสมาชิกอาเซียน ทั้งน้ี 

ประเทศไทยจะเปนเจาภาพจัดการประชุมเชิงปฏิบัติการระดับภูมิภาค เพื่อจัดทํารายละเอียดหลกัสตูร

อาเซียนในเดือนกันยายน 2555 

  6.2  การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย โดยสงเสริมการสอนภาษาอังกฤษซึ่ง

เปนภาษาราชการของอาเซียน การพัฒนาครูซึ่งเปนปจจัยหลักในการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ซึง่ประเทศ

ไทยมีเครือขายความรวมมือดานการพัฒนาครูกับประเทศในภูมิภาคอาเซียน รวมทั้งการพัฒนาสื่อ 

การเรียนการสอนโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ และจัดการสิ่งแวดลอมในสถานศึกษาใหเอื้อตอ     

การเรียนการสอน 

  6.3  การสงเสริมการจางงานที่เหมาะสม โดยเรงพัฒนาคุณภาพการศึกษาระดับ

อาชีวศึกษาเพื่อรองรับการพัฒนาดานอุตสาหกรรมภายในประเทศ พัฒนากรอบคุณวุฒิแหงชาติ 

ระบบคุณวุฒิวิชาชีพ เพื่อเปนกลไกและเครื่องมือในการพัฒนากําลังคนที่ตรงตามความตองการของ

ตลาดแรงงาน และสรางความเปนหุนสวนในการจัดการศึกษาระหวางสถาบันการศึกษา ภาคเอกชน 

และสถาบันเฉพาะทาง 

  6.4  การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสงเสริมการพัฒนาสื่อการ เรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส ที่เหมาะสมกับการเรียนรูในสาระวิชาและระดับช้ันตางๆ ทั้งในรูปแบบ on-line และ/

หรือ off-line กําหนดสมรรถนะผูเรียนในดาน ICT ในแตละระดับการศึกษา พัฒนายกระดับ

สถาบันการศึกษาใหมีความสามารถเฉพาะทางดาน ICT เพื่อผลิตบุคลากรดาน ICT ใหมีทักษะ    

ความเช่ียวชาญสูง สรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในการเขาฝกอบรม และสอบมาตรฐาน
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วิชาชีพดาน ICT ที่มีการกําหนดไวในระดับสากล พรอมทั้งสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองค

ความรูเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเน่ือง 

  6.5  การอํานวยความสะดวกในการเขาถึงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเชิงประยุกต 

โดยสงเสริมและสนับสนุนการผลิตและพัฒนาครู คณาจารยนักวิทยาศาสตรและบุคลากรทางดาน

วิชาชีพทางดานการวิจัยที่มีคุณภาพ สงเสริมการวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และ

นวัตกรรม รวมทั้งสรางเครือขายการวิจยัเพื่อสรางนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญา 

7. กระทรวงมหาดไทย  

  กระทรวงมหาดไทย (2555: 63-74) ไดมีขอเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อสรางความพรอม

ของกระทรวงมหาดไทยสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ประกอบดวย 3 ยุทธศาสตรคือ (1) การสราง

ความพรอมเชิงยุทธศาสตรระดับองคกร (2) การเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการพื้นที่ในฐานะ

หนวยงานหลักในการบริหารราชการสวนภูมิภาค และ (3) การยกระดับการบริการ และอํานวยความ

เปนธรรมประชาชน ทั้งน้ี มีประเด็นที่เกี่ยวของกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังน้ี 

  7.1  การสื่อสารภายในองคกรเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อสราง

และกระตุนความต่ืนตัวและความหนักในความสําคัญของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนแกผูที่เกี่ยวของ 

โดยมีการจัดทําเอกสารความรู วารสาร วีดีทัศน เกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยเผยแพร

ผานทางระบบอินเตอรเน็ต การจัดกิจกรรม/เวทีวิชาการเพื่อกระตุนความสนใจ และแลกเปลี่ยน 

เผยแพรความรู ความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน การพัฒนาผูนําการเปลี่ยนแปลง 

(change agent) เพื่อเตรียมพรอมสูประชาคมอาเซียน  

  7.2 การเสริมสรางทักษะภาษาอังกฤษ ซึ่งเปนภาษาราชการสําหรับประเทศอาเซียน 

และการเรียนรูภาษาของประเทศเพื่อนบานโดยเฉพาะประเทศที่มีพรมแดนติดตอกับประเทศไทย โดย

มีการจัดอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ ภาษาตางประเทศที่สอง/ สาม (พมา ลาว เวียดนาม มาเลเซีย 

อินโดนีเซีย จีน) สําหรับเจาหนาที่ การพัฒนาแหลงความรูภาษาอังกฤษ (หองสมุด/e-learning) การจัด

อบรมการเขียนหนังสือราชการจดหมายภาษาอังกฤษ โดยออกแบบเน้ือหาหลักสูตรใหเหมาะสมใน

ระดับตางๆ 

  7.3 การเสริมสรางความเขาใจอันดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อพัฒนา

ทัศนคติเชิงบวก และการกระชับความสันพันธกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ซึ่งจะเปนพื้นฐานสําคัญในการ

อยูรวมกันและการสรางความรวมมือในอนาคต โดยมีการสงเสริมการเรียนรูประวัติศาสตร และ

วัฒนธรรมอาเซียนอยางสรางสรรค 

  7.4 การศึกษาวิจัยพลวัตทองถ่ิน/อาเซียน เพื่อใหเกิดการพัฒนาองคกรบนพื้นฐาน

ของขอมูลทางวิชาการ และสามารถรับรูถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนในพื้นที่ตางๆ อยางเทาทัน 

รวมทั้งมีขอมูลคาดการณสําหรับการวางแผนและการตัดสินใจเชิงนโยบาย โดยมีการสนับสนุนใหมี
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การศึกษาวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของอยางตอเน่ือง เปนระบบ เพื่อใหไดขอมูลสําหรับการวางแผนเพื่อ

การปรับเปลี่ยนองคกรในระยะยาว  

  7.5  การสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ดี และคํานึงถึงการอํานวยความสะดวกแก

การติดตอราชการจากชาวตางประเทศที่มีมากข้ึน โดยมีการจัดทําปายช่ือภาษาอังกฤษของสถานที่

ราชการทั้งสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

  7.6  การเสริมสรางความสัมพันธภาครัฐและเอกชน เพื่อใหมีการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร การอํานวยความสะดวก/สนับสนุนการประกอบธุรกิจ โดยมีการจัดเวทีเสวนาแลกเปลี่ยน

มุมมองระหวางภาคธุรกิจกับภาครัฐในระดับจังหวัด และเพื่อแสดงวิสัยทัศนการพัฒนาและ                  

การเตรียมพรอม 

  7.7  การบูรณาการการพัฒนาพื้นที่รวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีจัดทํา

โครงการเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนระดับทองถ่ิน เชน การเตรียมความพรอมแก 

ผูบริหาร และบุคลากร ทั้งความรู และทักษะการปฏิบัติงานที่จําเปน รวมถึงการบูรณาการยุทธศาสตร

ระดับพื้นที่ระหวางจังหวัด/ อําเภอ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และองคกรภาคประชาชน 

  7.8  การพัฒนาระบบการใหบริการประชาชน โดยมีการพัฒนาชองทางและระบบ 

การใหบริการเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาเพื่อ

เสริมสรางสมรรถนะการใหบริการประชาชนที่มีคุณภาพ 

  7.9  การอํานวยความเปนธรรมแกประชาชน โดยมีการจัดทําโครงการเตรียมความพรอม

บุคลากรดานการไกลเกลี่ย ประนอมขอพิพาทในระดับชุมชน โดยเฉพาะพื้นที่การคา การลงทุนที่อาจ

สงผลกระทบตอวิถีชีวิตของชาวบาน รวมถึงมีการพัฒนานักสันติวิธีในการเจรจาไกลเกลี่ยขอพิพาท 

8. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน 

  กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน (2555) มีภารกิจสําคัญในการจัดบริการสาธารณะ

ใหตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ ทั้งน้ี ไดมีการวางแผน และเตรียมความพรอมเพื่อ

การเขาสูประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

  8.1  การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและสรางเครือขายคมนาคม เพื่อใหการเคลื่อนยาย

สินคาและแรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ ดังน้ัน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

จะตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการขยายฐานการผลิต อาทิ ไฟฟาและประปา 

ซึ่งองคกรปกครองสวนทองถ่ินอาจไมสามารถดําเนินการไดโดยลําพัง จําเปนตองประสานความรวมมอื

กับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

  8.2  การพัฒนาและสงเสริมเศรษฐกิจในระดับชุมชน การหลั่งไหลเขามาของทุน

ตางชาติที่จะเพิ่มมากข้ึนสงผลใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทบทวนบทบาทในการดูแลและ

ชวยเหลือกลุมผูผลิตในพื้นที่ โดยอาจจะตองมีนโยบายในการสงเสริมอาชีพ ทั้งอาชีพหลักและอาชีพ
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เสริมเปดรับวิสัยทัศนในกระบวนการผลิตแบบใหม เพื่อยกระดับกระบวนการผลิตใหเปนมาตรฐานเทา

เทียมกับระดับสากล 

  8.3  การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เปาหมายเรื่องการสรางความย่ังยืน

ดานสิ่งแวดลอมของประชาคมอาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการบรหิาร

จัดการดานสิ่งแวดลอม ซึ่งจะตองดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบ โดยเนนการบริหาร

จัดการทรัพยากรธรรมชาติ โดยการมีสวนรวมของประชาชน เนนการจัดการบนพื้นฐานของความเปน

เจาของรวมกัน เพื่อสรางความรัก ความหวงแหนในทรัพยากร และกอเกิดการมีสวนรวมในการบริหาร

จัดการสิ่งแวดลอมอยางไรก็ตาม ตองไมลืมเรื่องของการควบคุมมาตรฐานการดูแลรักษาฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เพื่อใหเกิดการจัดการที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนอาจตองทบทวน

ขอบเขตอํานาจหนาที่ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินและภาคสวนที่เกี่ยวของเพื่อใหมีการบูรณาการ

การทํางานรวมกันในเรื่องการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  8.4  การพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเตรียมรับผลกระทบ

จากปญหาสังคมและสาธารณสุขที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและนักทองเที่ยวโดยเสรี เชน 

โรคระบาด ความขัดแยงทางสังคมและเช้ือชาติ และอาชญากรรม ขามชาติ อาทิ ยาเสพติด การคามนุษย 

องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเนนการจัดบริการสาธารณะใหไดมาตรฐานที่กําหนดอยางเครงครัด 

รวมทั้งจะตองจัดสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุมดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

นอกจากน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญกับการเขาถึงการดูแลสุขภาพของคนใน

ชุมชน ซึ่งจะทําใหชุมชนมีการดํารงชีวิตที่ปลอดภัยและมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

  8.5 การรักษาความสงบเรียบรอย โดยองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีบทบาทใน

การเฝาระวัง ปญหาอาชญากรรมเพิ่มมากข้ึนรวมทั้งอาจตองพัฒนาระบบและจัดทําฐานขอมูล

เกี่ยวกับแรงงานอพยพรวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ตลอดจนรวมกับชุมชนในการกําหนดกติกาและ

หลักเกณฑของชุมชนใหทุกคนอยูรวมกันไดภายใตแนวคิดสังคมที่เอื้ออาทรและมีความมั่นคง 

  8.6  การจัดการดานการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี ซึ่งการศึกษาเปน

จุดเริ่มตนของการพัฒนาดานตางๆ เสมือนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก โดยองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินไดเนน “การพัฒนามาตรฐานดานการศึกษา” โดยปรับหลักสูตรการเรียนการสอน สงเสริมการเรียนรู

ภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานในภูมิภาคอาเซียนเพื่อการสื่อสารที่ดี การพัฒนาและสนับสนุน

ครูผูสอนใหมีการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหวางประเทศสมาชิกและนําเทคโนโลยีมาใช

ประกอบการเรียนการสอน ทําใหประชาชนเกิดการเรียนรูที่ทันสมัย มีความเปนสากลและมีคุณภาพ 

นอกจากน้ี องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองจัดทําขอมูลที่จําเปนตอแรงงานตางชาติ เปน

ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ สําหรับเรื่องวัฒนธรรมและจารีตประเพณีน้ัน 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ินจะสิ่งเสริมใหเกิดการเรียนรูและเขาใจวัฒนธรรมของประเทศเพือ่นบานใน

อาเซียน ซึ่งการจัดกิจกรรมเชนน้ีจะชวยใหประชาชนมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกันมากข้ึน 

  8.7 การปรับปรุงโครงสรางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน อาจตองมีการจัดต้ัง

หนวยงานดานวิเทศสัมพันธ โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเน้ืองานดานการตางประเทศ

และความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และเพื่อใหสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจาก

ประเทศอื่นที่มาติดตอราชการได 

การเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน 

กรมอาเซียน (2557: 2-4) ไดกลาวถึงการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนของ

รัฐบาลวา ไดถูกกําหนดใหเป นวาระแหงชาติ โดยนายกรัฐมนตรีจึงไดสั่งการใหมีการบูรณาการ

ยุทธศาสตรการทํางาน และแผนงานการเตรียมความพรอมของไทยสูประชาคมอาเซียน และได

กําหนดกลไกที่เกี่ยวกับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน ดังน้ี 

1. การประชุมเชิงปฏิบัติการการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียนป 2558 (ASEAN 

Workshop) ซึ่งนายกรัฐมนตรีเปนประธาน โดยมีคณะรัฐมนตรีและหัวหนาสวนราชการระดับ

ปลัดกระทรวงทั้งหมดเขารวม โดยมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเปนฝ

ายเลขานุการ และไดจัดประชุมฯ แลว 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 26 กรกฎาคม 2555 วันที่ 25 ตุลาคม 2555 

และวันที่ 7 มกราคม 2556 และนําไปสูการจัดทํายุทธศาสตรประเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงแผนงานดาน

การเตรียมความพรอมของไทยสูประชาคมอาเซียนในดานตางๆของทุกสวนราชการดวย โดยกลไก 

ASEAN Workshop เนนการบูรณาการการทํางานระหวางสวนราชการ หนวยงานที่เกี่ยวของทุก

ภาคสวน เพื่อใหมีการปรับโครงสรางตางๆ ภายในประเทศเพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขัน

ของไทยและรองรับการเปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

2. กลไกในระดับชาติ เพื่อรองรับการดําเนนการในการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน ไดแก 

2.1 คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติซึ่งมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศเป

นประธาน เปนกลไกประสานงานระดับนโยบาย เพื่อบูรณาการการดําเนินการของหนวยงานไทยและ

เตรียมความพรอมเพื่อกาวสูการเปนประชาคมอาเซียนป 2558 อยางเปนเอกภาพและมีประสิทธิภาพ 

และกระทรวงการตางประเทศไดรวบรวมแผนงานสําหรับการเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซยีนป 

2558 ของสวนราชการตางๆ เพื่อใหรัฐบาลเห็นภาพรวมของสิ่งที่ตองดําเนินการเพื่อรองรับการเปน

ประชาคมอาเซียนในป 2558 ซึ่งครอบคลุมถึงการดําเนินการตามพันธกรณีของไทยตามแผนการจัดต้ัง

ประชาคมของเสาหลักแตละดาน (Blueprint) และการสรางความตระหนักรูแกภาคสวนตางๆ ฯลฯ 

2.2 คณะอนุกรรมการวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันในอาเซียน จัดต้ังข้ึนภายใต

คณะกรรมการอาเซียนแห งชาติโดยมีรองปลัดกระทรวงการต างประเทศเป นประธาน เพื่อ
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ประสานงานและติดตามใหมีการดําเนินการตามแผนแมบทวาดวยความเช่ือมโยงระหวางกันใน

อาเซียนที่สอดคลองกับผลประโยชนของไทย  

2.3 คณะอนุกรรมดานการประชาสัมพันธประชาคมอาเซียน จัดต้ังข้ึนภายใต 

คณะกรรมการอาเซียนแหงชาติ โดยมีอธิบดีกรมประชาสัมพันธเปนประธาน เพื่อบูรณาการงานการ

เผยแพรความรูความเขาใจและการสรางความตระหนักรูเรื่องอาเซียนแกทุกภาคสวนของสังคม เพือ่ให

ประชาชนไทยมีสวนรวมกับการสรางประชาคมอาเซียนและสามารถใชโอกาสจากประชาคมอาเซียน

ไดอยางเต็มที่ 

2.4 คณะกรรมการ/อนุกรรมการสําหรับการดําเนินการตามแผนงานการจัดต้ัง

ประชาคมอาเซียนในเสาหลักแตละดาน โดยหนวยงานที่เปนผูประสานงานหลักของแตละเสาเปน

ประธานเสาหลักดานการเมืองและความมั่นคง ไดแก คณะกรรมการดําเนินการเพื่อจัดต้ังประชาคม

การเมืองและความมั่นคง โดยมีปลัดกระทรวงการตางประเทศเปนประธาน เสาหลักดานเศรษฐกิจ ได

แก คณะอนุกรรมการดําเนินการตามแผนงานไปสู การเปนประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยมี

ปลัดกระทรวงพาณิชย  เป นประธาน และสําหรับเสาหลักดานสังคมและวัฒนธรรม ได แก  

คณะกรรมการแหงชาติดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยเปนประธาน  

3. การเตรียมความพรอมภาครัฐ โดยกระทรวงการตางประเทศใหความสําคัญกับการ

ดําเนินการในหลายมิติ ทั้งในดานการใหแนวคิดแกสวนราชการเพื่อรองรับการเปนประชาคมอาเซียน 

การพัฒนาบุคลากรและการสรางศักยภาพแกขาราชการ และการสงเสริมการปฏิบัติตามแผนงานการ

จัดต้ังประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสาหลัก โดยที่ผานมาไดมีการผลักดันดําเนินการในประเด็นตางๆ 

ไดแก 

3.1 ผลักดันใหมีการจัดต้ังกลุมงานหรือสวนงานที่รับผิดชอบประเด็นเกี่ยวกับอาเซียน

โดยตรง (ASEAN Unit) ในแตละหนวยงาน เพื่อใหสามารถดําเนินการและเตรียมความพรอมสูการ

เปนประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

3.2 ประสานกับสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาขาราชการพลเรือน เพื่อจัดโครงการ

เสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนแกขาราชการ พัฒนาทักษะการทํางานและเจรจา

ระหวางประเทศ รวมทั้งทักษะภาษาอังกฤษและภาษาเพื่อนบานใหแกขาราชการ 

3.3 จัดทําหลักสูตรอาเซียน เพื่อฝกอบรมและใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนให

แกขาราชการหรือพนักงานหนวยงานของรัฐ (ระดับไมตํ่ากวาชํานาญการ) หรือหนวยงานภาคเอกชน 

(ระดับไมตํ่ากวาผูจัดการ) ซึ่งปฏิบัติงานที่เกี่ยวของกับอาเซียนและประเทศเพื่อนบาน โดยดจัดฝกอบร

มรุนแรกระหวางวันที่ 13-26 สิงหาคม 2555 ทั้งน้ี การฝกอบรมประกอบดวยการบรรยายความรู 

เกี่ยวกับอาเซียนจากผู ทรงคุณวุฒิจากหนวยงานตางๆ รวมถึงการศึกษาดูงานภายในประเทศ 
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โดยเฉพาะจังหวัดที่เปนจุดเช่ือมโยงหรือเปนจุดยุทธศาสตรของไทยตออาเซียนในดานตางๆ และการดู

งานในตางประเทศ ไดแก สํานักเลขาธิการอาเซียน ณ กรุงจาการตา 

3.4 ประสานงานกับสวนราชการที่เกี่ยวของในเรื่องการผลักดันใหมีการแกไขและ

ปรับปรุงกฎหมายใหสอดคลองกับพันธกรณีของไทยภายใตประชาคมอาเซียนในทั้งสามเสาหลัก เพื่อ

ใหกฎหมายทันสมัยและเอื้อใหไทยสามารถแขงขันและใชโอกาสจากประชาคมอาเซียนไดอยางเต็มที่ 

4. การเตรียมความพรอมภาคเอกชน โดยกระทรวงพาณิชยตระหนักถึงบทบาทสําคัญ

ของภาคเอกชน รวมทั้ง SMEs ในการสรางความกาวหนาทางเศรษฐกิจ และสรางรายไดใหแกประเทศ 

และไดสรางเครือขายและการปฏิสัมพันธอยางใกลชิดกับภาคเอกชนในสาขาตางๆ โดยที่ผานมาไดมี

การดําเนินการในประเด็นตางๆ ไดแก 

4.1 เรงดําเนินการเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนมาอยางต

อเน่ือง โดยเฉพาะเรื่องประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งได มีการทํางานรวมกันระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และผูมีสวนไดสวนเสียตาง ๆ ตลอดจนการเสริมสรางความแข็งแกรงใหกับภาค SMEs 

ของไทย โดยที่ผานมาไดมีการดําเนินการตางๆ ไดแก การจัดต้ังศูนยบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน เพื่อใหขอมูลและคําปรึกษากับผูประกอบการและผูที่สนใจในการนําขอมูลไปใชประโยชน

ในทางธุรกิจ 

4.2 สรางเครือขายการใหความรูของศูนยบริการขอมูลประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

จังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ โดยจะทยอยเปดใหบริการไดในชวงตนป 2555 ตลอดจนสรางเครือขาย

พันธมิตรกับหนวยงานที่เกี่ยวของระดับทองถ่ิน ไดแก หอการคาจังหวัด อบจ./อบต. รวมทั้ง

สถาบันการศึกษา เพื่อเผยแพรขอมูลและเตรียมความพรอมเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใน

ระดับชุมชนและเยาวชน 

4.3 เผยแพรและประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเตรียมการรองรับการเปนประชาคม

อาเซียนผานสื่อตางๆ และนิทรรศการเคลื่อนที่ ไดแก วีดีทัศน สิ่งพิมพ และเว็บไซต โดยเนนการใช

ภาษาที่เขาใจงาย 

4.4 จัดประชุม เวทีการมีสวนรวม และการบรรยาย/เสวนา ระหวางหนวยงานภาครัฐ

และภาคเอกชน รวมทั้งสมาคมธุรกิจสาขาที่เกี่ยวของ เพื่อสรางเครือขายความรวมมือระหวางภาครัฐ

และภาคธุรกิจ ตลอดจนรับฟงความคิดเห็น ปญหาและอุปสรรคจากภาคเอกชน 

5. การเตรียมความพรอมภาคประชาชน โดยกระทรวงการตางประทศใหความสําคัญกับ

การสรางความตระหนักรูและใหประชาชนมีสวนรวมในกระบวนการสรางประชาคมอาเซียน และไดร

วมมืออยางใกลชิดกับจากหนวยราชการ ทั้งจากสวนกลางและสวนภูมิภาคในการจัดกิจกรรมตางๆ 

เพื่อประชาสัมพันธและเสริมสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับอาเซียนในประชาชนทุกภาคสวนและใน

ทุกระดับ โดยที่ผานมาไดมีการดําเนินการที่สําคัญหลายประการ ไดแก การจัดกิจกรรมอาเซียนสัญจร
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ไปยังจังหวัดตางๆ การจัดกิจกรรมวันอาเซียน การจัดทําสื่อเผยแพร (สิ่งพิมพ เว็บไซต รายการโทร

ทัศน วิทยุ) การจัดสัมมนาและสงวิทยากรบรรยายแกครูนักเรียน สถาบันภาครัฐและสถาบันการศึกษา 

การจัดคายเยาวชนภาษาอังกฤษ 

กรมอาเซียน (2558) ไดกลาวถึงการเตรียมความพรอมประเทศไทยในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2558 ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทําเนียบรัฐบาล โดยมี

นายกรัฐมนตรีไดเปนประธานในการบรรยายสรุปเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมประเทศไทยในการ

เขาสูประชาคมอาเซียน และความคืบหนาของการดําเนินงานใน 3 เสาหลัก ไดแก ดานการเมืองและ

ความมั่นคง ดานเศรษฐกิจ และดานสังคมและวัฒนธรรม รวมทั้งการดําเนินการดานประชาสัมพันธ

และดานกฎหมาย ดังน้ี 

1. การดําเนินการในดานการเมืองและความมั่นคง ไดมีการจัดต้ัง 1) ศูนยอาเซียนของ

สํานักงานตํารวจแหงชาติเพื่อบูรณาการขอมูลการเดินทางเขา-ออกของบุคคลและยานพาหนะ 2) 

ศูนย ASEAN-NARCO ที่สํานักงาน ป.ป.ส. และ 3) ศูนยแพทยทหารอาเซียนที่กรมการแพทย

ทหารบก 

2. การดําเนินการในดานเศรษฐกิจ มีการจัดทําแผนงานเสริมสรางขีดความสามารถใน

การแขงขันของไทยภายใตกรอบประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ระยะ 5-10 ป) โดยกําหนดใหไทยเปน

ชาติแหงการคา ความเช่ือมโยง และสังคมดิจิทัล 

3. การดําเนินการในดานสังคมวัฒนธรรม ไดมีการจัดต้ังศูนยวัฒนธรรมอาเซียน ณ หอ

ศิลปรวมสมัย และการเปนศูนยกลางทางการแพทย 

สําหรับดานกฎหมายไดเริ่มดําเนินการรวบรวมกฎหมายในสวนที่ตองเรงรัดผลักดันให

แลวเสร็จภายในปน้ี ซึ่งเปนไปตามพันธกรณี และในสวนที่จะจัดทําข้ึนเพื่อใหไทยมีขีดความสามารถใน

การแขงขันเพิ่มข้ึน สําหรับดานประชาสัมพันธ ไดมีการกําหนดแผนงานการดําเนินงานประชาสัมพันธ

เพื่อสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแกกลุมเปาหมายตางๆ รวมทั้งการจัดทําแผน

บูรณาการดานประชาสัมพันธและการจัดต้ังศูนยประชาสัมพันธอาเซียน 

ปญหา/อุปสรรคเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

1. ประเทศสมาชิกอาเซียน มีสภาพภูมิศาสตรคลายคลึงกัน จึงมีสินคาเกษตรหรือแรธาตุ

ที่คลายคลึงกัน บางครั้งจึงมีการแยงตลาดกันเอง และสินคาสวนใหญเปนผลผลิตทางการเกษตรที่ยัง

ไมไดแปรรูปทําใหราคาสินคาตกตํ่า นโยบายเขตการคาเสรีในภูมิภาคน้ีจึงดําเนินไปอยางชามาก จะ

แกไขปญหาน้ีไดจะตองมีการแบงการผลิตตามความถนัดของแตละประเทศแลวนํามาแลกเปลี่ยนกัน

จึงจะเกิดการรวมกลุมกันได แตถาตางคนตางผลิตโดยไมมีการกําหนดมาตรฐานรวมกันในการวาง

แผนการผลิตก็ถือวาเปนปญหาใหญในการรวมกลุม 
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2. สินคาอุตสาหกรรมในกลุมอาเซียนน้ันก็เปนอุตสาหกรรมประเภทเดียวกัน แตละ

ประเทศตางก็มุงจะพัฒนาประเทศใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวตามแบบอยางตะวันตก จึงตองมีการ

จัดซื้อเทคโนโลยีช้ันสูง ประเทศในกลุมอาเซียนที่พอจะผลิตสินคาเทคโนโลยีไดก็คือสิงคโปร แต

ประเทศสมาชิกก็เกี่ยงวายังไมมีคุณภาพ จึงจําเปนที่จะตองพึ่งพาสินคาจากประเทศอุตสาหกรรมนอก

กลุมอาเซียน ทําใหการคาขายระหวางกันในกลุมอาเซียนทําไดยาก วิธีการแกไขจะตองมีการแบงงาน

กันทําและยอมรับสินคาประเทศในภูมิภาคเดียวกัน รวมทั้งจะตองมีการพัฒนาคุณภาพสินคาภายใน

กลุมประเทศอาเซียนใหดีข้ึน 

3. ประเทศในอาเซียนพยายามพัฒนาอุตสาหกรรมภายในประเทศ เพื่อทดแทนการ

นําเขาแตละประเทศพยายามสงเสริม พัฒนา และคุมครองอุตสาหกรรมในประเทศตน โดยการใช

กําแพงภาษี หรือกําหนดโควตา ซึ่งสวนทางกับหลักการในการรวมกลุมและตลาดการคาเสรี ซึ่งเปน

ประเทศสมาชิกมารวมกลุมกันตองยกเลิกขอเลือกปฏิบัติทางการคาระหวางประเทศเพื่อกอใหเกิด

การคาเสรี (Free Trade) ดังน้ัน ขอตกลงใน AFTA ของอาเซียนหลายขอจึงยังไมไดรับการปฏิบัติ 

4. ประเทศสมาชิกยังคงปกปองผลประโยชนแหงชาติของตนเปนหลัก และการหารายได

เขาของรัฐประเทศในอาเซียนมีลักษณะเหมือนกัน คือรายไดหลักของประเทศมาจากการเก็บภาษี

ศุลกากรสินคาขาเขาและขาออก ซึ่งการรวมกลุมเปนประชาคมอาเซียนใหยกเลิกการเก็บภาษีระหวาง

กันหรือเก็บภาษีใหนอยลง แตประเทศสมาชิกไมสามารถสละรายไดในสวนน้ีได เน่ืองจากเปนเงินที่

ตองนํามาพัฒนาประเทศ การรวมกลุมเพื่อใหเกิดการคาเสรีระหวางประเทศในภาคีจึงยังทําไดยาก 

5. ความแตกตางกันทางการเมืองและการปกครอง กฎบัตรอาเซียนไดกําหนดไวชัดเจน

ถึงหลักการประชาธิปไตยและใหประเทศสมาชิกยึดมั่นตอรัฐบาลที่มาจากวิถีทางรัฐธรรมนูญ การสราง

ประชาคมความมั่นคงอาเซียนก็จะชวยยกระดับความรวมมือในการสงเสริมประชาธิปไตยของแตละ

ประเทศอันมีผลตอความสงบเรียบรอยทางการเมืองในภูมิภาคดวย แตการปกครองของประเทศ

สมาชิกอาเซียนมีหลากหลายรูปแบบ ประกอบดวย 

5.1 แบบประชาธิปไตยในระบบรัฐสภา มี 4 ประเทศ คือ ไทย กัมพูชา สิงคโปร และ 

มาเลเซีย 

5.2 ประชาธิปไตยในระบบประธานาธิบดี 2 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย และฟลิปปนส 

5.3 เผด็จการสังคมนิยมคอมมิวนิสต 2 ประเทศ คือ ลาวและเวียดนาม 

5.4 เผด็จการทหาร 1 ประเทศ คือ เมียนมาร หรือพมา 

5.5 สมบูรณาญาสิทธิราชย 1 ประเทศ คือ บรูไน 

สมาชิกในกลุมอาเซียนมีความแตกตางกันอยางเห็นไดชัด สมาชิกบางประเทศยังมี

ปญหาดานความเปนประชาธิปไตย และยังปกครองในรูปแบบเผด็จการและตองการรักษาอํานาจของ

ตนไวทําใหอาเซียนพัฒนาไดอยางยากลําบาก 
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6. ความขัดแยงระหวางประเทศอาเซียน ประเทศสมาชิกในกลุมอาเซียนยังมีปญหา

ความขัดแยงระหวางประเทศอยู เชน ปญหาพรมแดนระหวางไทย-กัมพูชา ปญหาพรมแดนระหวาง

มาเลเซีย-ฟลิปปนส-อินโดนีเซีย 

7. ความแตกตางดานสังคมและวัฒนธรรม ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตเปนดินแดน

ซึ่งมีความหลากหลายทางเช้ือชาติ ศาสนา โดยสามารถแบงกลุมประเทศตามศาสนาที่ประชากรสวนใหญ 

ของประเทศนับถือได ดังน้ี 

7.1 ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาอิสลาม คือ บูรไน อินโดนีเซีย และ

มาเลเซีย 

7.2 ประเทศที่ประชากรสวนใหญนับถือศาสนาพุทธ คือ กัมพูชา ลาว พมา เวียดนาม 

สิงคโปร และประเทศไทย 

7.3 สวนในฟลิปปนสประชากรสวนใหญนับถือศาสนาคริสต 

นอกเหนือจากความแตกตางทางศาสนาแลว ปญหาชนกลุมนอยที่มีจํานวนมาก ซึ่ง

แนนอนวายอมจะมีความแตกตางทางความเช่ือ วิถีชีวิต ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณีและ

วัฒนธรรม ก็เปน อุปสรรคตอการหลอมรวมสรางความเปนหน่ึงเดียว 

แนวโนมของผลกระทบตอประเทศไทยเมื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

ในหัวขอน้ี ผู วิจัยไดศึกษาวรรณกรรมแลวสรุปออกมาเปนผลกระทบเชิงบวกและ

ผลกระทบเชิงลบในดานตางๆ ดังน้ี 

1. ดานการเมืองและความมั่นคง 

 1.1  ผลกระทบเชิงบวก 

  1.1.1  จากการมุงสงเสริมคานิยมวาดวยการไมใชกําลัง ยึดหลักสันติวิธี จะทําให

มีการเสริมสรางความรวมมือ และปองกันความขัดแยงระหวางประเทศ สรางความไวเน้ือเช่ือใจ ใช

การทูตเชิงปองกัน สรางเสถียรภาพในภูมิภาค 

  1.1.2  มีการประสานจัดทําขอมูลกลางในเรื่องอาชญากรรมขามชาติในอาเซียน 

เพื่อใชแกไขปญหาการกอการราย การคายาเสพติด การประพฤติผิดกฎหมาย และอาชญากรรมขาม

ชาติ เพื่อการแกปญหาอยางมีประสิทธิภาพ 

 1.1.3  เนนการสงเสริมธรรมาภิบาล เพื่อสงเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ

และแนวทาง การปฏิบัติที่ดีระหวางภาครัฐและทุกภาคสวนในสังคม ทําใหเกิดความเขาใจในการ

ปฏิบัติงานระหวางกันมากข้ึน 

 1.1.4  เพิ่มนํ้าหนักในการเสนอทาทีและความเห็นตางๆ ของประเทศอาเซียนใน

เวทีระหวางประเทศ ทําใหมีอํานาจตอรองในเวทีโลกมากข้ึน 
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  2.1  ผลกระทบเชิงลบ 

 2.1.1 ปญหาในการสรางคานิยมรวมกัน เน่ืองจากความหลากหลายของ

วัฒนธรรมการเมือง (Political Culture) ของประเทศสมาชิกอาเซียน และการที่แตละประเทศยังไม

มุงไปสูการสรางผลประโยชนรวมกันของประชาคมอยางชัดเจน 

 2.1.2 ประเทศตางๆ ในภูมิภาค ยังอยูในสภาพที่ตองแขงขันแยงชิงผลประโยชน

ระหวางกัน ทําใหยังไมมีความไวเน้ือเช่ือใจกัน เชน ในเรื่องการแสวงหาผลประโยชนจากทรัพยากร

ทางทะเล ซึ่งมีสวนใหเกิดความตึงเครียดมากข้ึนในทะเลจีนใต เปนตน  

 2.1.3 อาจกอใหเกิดปญหาความมั่นคงในรูปแบบใหม (Non- traditional Security 

Issues) เชนปญหายาเสพติด อาชญากรรมขามชาติ การลักลอบคามนุษย การคาอาวุธ การลักลอบ

นําเขาเคลื่อนยายสินคาผิดกฎหมาย ลักลอบเขาเมืองผิดกฎหมายเปนตน ซึ่งเปนปญหา ที่สามารถ

แอบแฝงมากับการลงทุน หรือการทําการคากับตางประเทศ ซึ่งอาจนํามาซึ่งความขัดแยงทางสังคม

และการกอการรายในอนาคต 

 2.1.4  การพัฒนาพื้นที่ยอมหลีกเลี่ยงไมไดที่จะสรางผลกระทบชีวิตความเปนอยู

ของประชาชนดังน้ัน การบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดและการบริหารราชการสวนทองถ่ินตอง

เตรียมการวางแผนเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนและและตองมีความพรอมในการแสวงหา

โอกาสเพื่อสรางประโยชนสูงสุดแกประชาชนที่ไดรับผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่ และปองกนัปญหา

สังคมที่ตามมา 

2.  ดานเศรษฐกิจ 

  2.1 ผลกระทบเชิงบวก 

 2.1.1  เพิ่มโอกาสทางการคาและการลงทุนโดยขยายตลาดใหกับสินคาไทยจาก

ประชาชนไทย 60 ลานคนเปนประชาชนอาเซียนเกือบ 600 ลานคน  

 2.1.2  ชวยใหเกิดการสรางเครือขายคมนาคม รองรับการเคลื่อนยายสินคาและ

แรงงานมีความสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ และเปนการผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ตองมุงเนนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานที่จําเปนตอการขยายฐานการผลิตเพื่อรองรับเศรษฐกิจทีโ่ตข้ึน 

 2.1.3  การที่ประเทศไทยต้ังอยูใจกลางอาเซียน ทําใหไดประโยชนจากการขยาย

การคมนาคมขนสง และความรวมมือดานอื่นๆ ชวยขยายฐานเศรษฐกิจทั้งการผลิตและการลงทุน 

โดยเฉพาะจังหวัดและกลุมจังหวัดที่อยูตามแนวระเบียงเศรษฐกิจและเมืองชายแดน 

 2.1.4  การรวมตัวกันเปนตลาดเดียว (single market) ชวยขจัดอุปสรรคทาง

การคาสินคา การคาบริการและการลงทุนระหวางกัน เกิดการเคลื่อนยายแรงงานฝมือ รวมถึงการ

เคลื่อนยายเงินทุนที่เสรีข้ึน ภายใตกรอบกติกาที่ทุกประเทศตกลงรวมกัน ซึ่งจะชวยเช่ือมโยงระบบ

เศรษฐกิจอาเซียนกับเศรษฐกิจโลก 
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 2.1.5  การเปดเสรีการคา ยกเลิกภาษี การรวมกลุมทางศุลกากร การแกปญหา

กรณีภาษีซอน ลดขอจํากัดการคา การบริการ การเงิน การลงทุน  มีการรักษาสิทธิในทรัพยสินทาง

ปญญา ทําใหประเทศไทยและอาเซียนมีความสามารถในการแขงขันในระดับโลกมากข้ึน 

 2.1.6  ชวยลดชองวางการพัฒนาระหวางประเทศสมาชิก เกิดการหลั่งไหลเขามา

ของทุนตางชาติเพิ่มมากข้ึน ทําใหประเทศสมาชิกในอาเซียนมีโอกาสไดเปดรับวิสัยทัศนในการพัฒนา

ประเทศใหมๆ  

 2.1.7  เกิดการขยายตัวของระบบการคาชายแดน เน่ืองจากการขจัดภาษีนําเขา

ระหวางประเทศสมาชิก ทําใหเกิดการขนถาย นําเขาวัตถุดิบ/ สินคา จากประเทศอื่นที่มีตนทุนถูกกวา 

ดังน้ันจังหวัดที่มีการคาตามแนวชายแดนในปจจุบัน มีแนวโนมไดรับการสงเสริมการคากับประเทศ 

เพื่อนบานมากข้ึน ขณะที่จังหวัดที่มีพื้นที่ติดชายแดนแตยังไมไดเปดดานการคาหรือจุดผานแดน ก็มี

แนวโนมไดรับการสนับสนุนใหมีการคาชายแดนเพิ่มข้ึน 

2.2  ผลกระทบเชิงลบ 

 2.2.1  เน่ืองจากขอตกลงการไมมีภาษีนําเขาระหวางประเทศสมาชิกจะทําใหเกิด

การขนถาย และนําเขาวัตถุดิบ/สินคาจากประเทศอื่นที่มีตนทุนถูกกวาสินคาภายในประเทศถูกตีตลาด 

ทําใหผูประกอบการภายในประเทศที่ไมสามารถปรับตัวได จะตองประสบปญหาทางธุรกิจอยาง

หลีกเลี่ยงไมได 

 2.2.2  จะเกิดการเคลื่อนยายแรงงานมีที่มีฝมือ โดยเฉพาะผูเช่ียวชาญในสาขา

วิชาชีพที่เปดเสรยีอมยายไปอยูที่อื่นที่มีรายไดดีกวา ซึ่งยอมทําใหเกิดการแขงขันและซื้อตัวกัน อันจะ

ทําใหการแขงขันทางธุรกิจรุนแรงข้ึน 

 2.2.3  อุตสาหกรรมที่ไมมีความสามารถในการแขงขัน จะเกิดการเคลื่อนยายฐาน

การผลิต เชน ภาคการเกษตร ภาคอุตสาหกรรมบางสาขา โดยสินคาของอาเซียนที่อาจเขามาในตลาด

ในประเทศไทยมากข้ึน ในราคาที่ ตํ่ากวาและ/หรือคุณภาพดีกวา เชน สินคาอุตสาหกรรม เชน 

ปโตรเลียม (จากมาเลเซียและพมา) เคมีภัณฑ ยาง และพลาสติก (จากมาเลเซีย) สวนสินคาเกษตร 

เชน ขาว (จากเวียดนาม) นํ้ามันปาลม (จากมาเลเซีย) กาแฟ (จากเวียดนามและอินโดนีเซีย) ชา (จาก

อินโดนีเซีย) และมะพราว (จากฟลิปปนส) เปนตน 

 3. ดานสังคมและวัฒนธรรม 

 3.1  ผลกระทบเชิงบวก 

 3.1.1  เกิดการศึกษาประวัติศาสตรและวัฒนธรรมของประเทศสมาชิกซึ่งกันและ

กัน สรางความเขาใจความแตกตางของวัฒนธรรม สรางความเขาใจอันดีทางประวัติศาสตรของสมาชิก

อาเซียน ซึ่งการศึกษา ภาษา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และประวัติศาสตร จะเปนจุดเริ่มตนของ   

การพัฒนาโลกทัศนดานตางๆ เสมือนเปนประตูเช่ือมกับโลกภายนอก 
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 3.1.2  ใหความสําคัญในการคุมครองและสวัสดิการสังคม เชน การขจัดความยากจน 

คุณภาพอาหาร สุขภาพ โรคติดตอ ยาเสพติด แกปญหาความเหลื่อมล้ําในดานเศรษฐกิจและสังคม 

การใหความสําคัญเรื่องสภาพแวดลอม การรวมมือกันเพื่อปองกันและรับมือกับภัยพิบัติตางๆ 

 3.1.3  ใหความสําคัญในการสรางความย่ังยืนดานสิ่งแวดลอมของประชาคม

อาเซียน ทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองเรงปรับระบบการบริหารจัดการดานสิ่งแวดลอม ตอง

ดูแลทรัพยากรและจัดการอยางเปนระบบ 

 3.1.4  การจัดระบบราชการใหมีประสิทธิภาพมากข้ึน โปรงใส มีความรับผิดชอบ 

และมีความนาเช่ือถือ โดยการมุงพัฒนาทรัพยากรบุคคลในระบบราชการของอาเซียน และเพิ่มความรวมมือ

ระหวางรัฐสมาชิกอาเซียน 

 3.1.5  เพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย 

สงเสริมใหมีการเรียนรูตลอดชีวิต 

 3.1.6  ใหความสําคัญในการสรางสวัสดิการสังคมสําหรับเด็ก กลุมเสี่ยง และกลุม

ดอยโอกาสอยางมีคุณภาพและทั่วถึง 

3.2  ผลกระทบเชิงลบ 

 3.2.1  การเกิดใหมของสถานประกอบการตามเสนทางคมนาคม การยายถ่ินฐาน

ของประชาชน เปนตน ผลดังกลาวจะทําใหกระทบตอการจัดการสิ่งแวดลอมในบริเวณโดยรอบ เชน การวาง

ผังเมืองตองคาดการณถึงการขยายตัวที่จะเกิดข้ึน การควบคุมการกอสรางอาคาร ระบบบําบัด/จัดการ

นํ้าเสีย หรือมลพิษอื่นๆ  

 3.2.2  เน่ืองจากโครงสรางธุรกิจในประเทศจะเกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทํา

ใหไมสามารถผลิตประชากรวัยแรงงานใหตรงตามความตองการของตลาด ยอมทําใหสงผลตอการวางงาน

ของประชาชน เกิดการเคลื่อนยายแรงงาน และอาจนํามาซึ่งปญหาครอบครัว ปญหาสังคม 

 3.2.3  อาจเกิดปญหาสังคมและสาธารณสุขที่เกิดจากการเคลื่อนยายแรงงานและ

นักทองเที่ยวโดยเสรี เชน โรคติดตอที่อาจเกิดจากการเคลื่อนยายแรงงาน โรคระบาด ความขัดแยง

ทางสังคมและเช้ือชาติ และอาชญากรรมขามชาติ เชน ยาเสพติด การคามนุษย 

 3.2.4  กอใหเกิดความเหลื่อมล้ําทางสังคม โดยเฉพาะผูที่ไดรับผลกระทบทางลบ 

เชน เกษตรกรที่สินคาถูกตีตลาด ผูวางงาน หรือผูไมสามารถเขาถึงโอกาสการพัฒนาได เชน บุคคล

ดอยโอกาส บุคคลชายขอบ 

 3.2.5  ความสามารถในการทํางานของบุคลากรในหนวยงานภาครัฐทั้งใน

สวนกลางและสวนภูมิภาคของไทยอาจยังไมสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศไทยในฐานะ

สมาชิกประชาคมอาเซียน เชน บุคลากรยังความรูความสามารถดานภาษา ขาดผูเช่ียวชาญเกี่ยวกับ

อาเซียนประจําหนวยงาน  
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แนวคิดและทฤษฎีเก่ียวกับสมรรถนะ 

 ความเปนมาของการศึกษาสมรรถนะ 
การศึกษาเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงานในองคการเปนเรื่องที่มีมานานแลว โดยในชวง

ประมาณป ค.ศ. 1920 ในงานของ Frederick W. Taylor ซึ่งเปนบิดาแหงการบริหารจัดการแบบ

วิทยาศาสตร (Scientific Management) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางบุคคลและงานอยางจริงจัง 

และยังไมไดใชคําวาสมรรถนะอยางชัดเจน แตก็อาจถือเปนตนแบบของแนวคิดเรื่องสมรรถนะของ

พนักงาน สําหรับแนวความคิดเริ่มตนเกี่ยวกับสมรรถนะของพนักงาน (Competency) ไดถูกพัฒนา

โดย David C. McClelland  ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552: 2-4) ไดเรียบ

เรียงความเปนมาของ Competency โดยสรุปไดดังน้ี  

McClelland แสดงความเห็นไวในบทความเรื่อง Testing for Competence Rather 

than for Intelligence โดยกลาวตอตานการทดสอบความถนัด การทดสอบความรูในงาน หรือผล

การเรียนวา ไมสามารถทํานายผลการปฏิบัติงาน หรือความสําเร็จในชีวิตได เขาจึงศึกษาตัวแปรดาน

สมรรถนะที่ไมลําเอียงตอเช้ือชาติ เพศ หรือฐานะทางสังคมในการทํานายผลการปฏิบัติงานได ซึ่งถือ

เปนประเด็นสําคัญในประเทศสหรัฐอเมริกา เพราะเปนสังคมที่มีความหลากหลายดานเช้ือชาติ จึงมี

การตรากฎหมายเพื่อสงเสริมโอกาสของการจางงานที่เทาเทียมกัน (Equal Employment 

Opportunity) เพื่อใหเกิดความยุติธรรมในสังคมดานการจางงาน วิธีการวิจัยของ McClelland ใช

การเปรียบเทียบความแตกตางระหวางกลุมของผูที่ประสบความสําเร็จในงาน และกลุมของผูทีป่ระสบ

ความสําเร็จนอยกวา (กลุมปานกลาง) เพื่อดูวาสองกลุมน้ีแตกตางกันในเรื่องใด (หรือที่เขาเรียกวา

สมรรถนะใด) วิธีการเก็บขอมูลของเขาเนนที่ความคิด และพฤติกรรมที่สัมพันธกันกับผลลัพธของงาน

ที่ประสบความสําเร็จ McClelland ไดพัฒนาเทคนิคที่เรียกวา Behavioral Event Interview (BEI) 

เพื่อรวบรวมขอมูลพฤติกรรมที่สังเกตเห็นไดในสถานการณการทํางาน หรือสถานการณอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ จุดมุงหมายของ BEI นอกเหนือจากพฤติกรรมการทํางานที่สังเกตไดแลวคือ การเนนที่

ความรูสึกนึกคิดของบุคคล เมื่อไดขอมูลมาแลว ก็นําขอมูลมาวิเคราะห เพื่อศึกษาวาลักษณะของผูที่

ประสบความสําเร็จมีอะไรบางที่ไมเหมือนกับผูที่ประสบความสําเร็จปานกลาง จากน้ันนําขอมลูทีไ่ดมา

ถอดรหัสดวยวิธีการที่เรียกวาการวิเคราะหเน้ือหาจากคําพูด (Content Analysis of Verbal 

Expression) แลวนําขอมูลที่ถอดรหัสแลวมาวิเคราะหความแตกตางทางสถิติ เพื่อศึกษาลักษณะที่

แตกตางระหวางผูที่ประสบความสําเร็จในงาน (มีผลงานในระดับสูง) กับผูที่ผลงานระดับปานกลาง 

ตอมา McClelland และเพื่อนรวมงานไดกอต้ังบริษัท McBer and Company ในชวงตนของ

ทศวรรษที่ 1970 และในชวงน้ันพวกเขาไดรับการติดตอจากเจาหนาที่ของ The U.S State Department 

Foreign Service Information ใหชวยเหลือในการคัดเลือกนักการทูตระดับตน McClelland ใช

เทคนิค BEI ในการศึกษา และพบวานักการทูตระดับตนที่มีผลการปฏิบัติงานดีมีสมรรถนะที่แตกตาง
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จากนักการทูตระดับตนที่มีผลการปฏิบัติงานระดับปานกลางในเรื่อง ความเขาใจในความแตกตาง

ระหวางบุคคลดานวัฒนธรรม (Cross-cultural Interpersonal Sensitivity) ความคาดหวังทางบวก

กับผูอื่น (Positive Expectations of Others) และความรวดเร็วในการเรียนรูเครือขายดานการเมือง 

(Speed in Learning Political Networks) และตอมาในป ค.ศ.1982 Richard Boyatzis ไดเขียน

หนังสือช่ือ The Competent Manager : A Model of Effective Performance และไดนิยามคํา

วา Competencies เปนความสามารถในงานหรือเปนคุณลักษณะที่อยูภายในบุคคลที่นําไปสูการ

ปฏิบัติงานใหเกิดประสิทธิภาพ และในป ค.ศ.1994 Gary Hamel and C.K. Prahaladไดเขียน

หนังสือช่ือ Competing for The Future ซึ่งไดเสนอแนวคิดที่สําคัญ คือ Core Competencies 

เปนความสามารถหลักของธุรกิจ ซึ่งถือวาในการประกอบธุรกิจน้ันจะตองมีเน้ือหาสาระหลัก เชน พื้น

ฐานความรู ทักษะ และความสามารถในการทางานอะไรไดบาง และอยูในระดับใด จึงทํางานไดมี

ประสิทธิภาพสูงสุดตรงตามความตองการขององคการ (ขจรศักด์ิ  ศิริมัย, 2555: 2)  

 ความหมายของสมรรถนะ 
McClelland (1993, อางถึงใน ขจรศักด์ิ  ศิริมัย, 2555: 3) ไดใหนิยามวา สมรรถนะ 

หมายถึง บุคลิกลักษณะที่ซอนอยูภายในปจเจกบุคคล ซึ่งสามารถผลักดันใหปจเจกบุคคลน้ันสรางผล

การปฏิบัติงานที่ดีหรือตามเกณฑที่กําหนดในงานที่ตนรับผิดชอบ ซึ่งสมรรถนะเปนสวนประกอบข้ึนมา

จากความรู ทักษะ และเจตคติ/แรงจูงใจ หรือความรู ที่ทําใหเกิดสมรรถนะ 

Good  (1973: 121) ไดใหความหมายวา สมรรถนะ หมายถึง ทักษะ (Skill) ความคิด

รวบยอด (Concept) และเจตคติ (Attitude) ที่ตองมีในการปฏิบัติงานทุกประเภท สมรรถนะจึงเปน

ความสามารถอยางหน่ึงในการนําเอาหลักการ แนวคิดทฤษฎี รวมทั้งเทคนิคในสาขาวิชาตางๆ มา

ประยุกตใชกับสถานการณจริง เพื่อทํางานและแกปญหาใหไดผลอยางสูงสุด 

Spencer, M. L., and Spencer (1993: 93-11) ไดกลาววา สมรรถนะ หมายถึง 

คุณลักษณะของพนักงานที่มีความสัมพันธเชิงเหตุผลตอความมีประสิทธิภาพของเกณฑที่ใช และการทํางาน 

ที่ดีข้ึนกวาเดิม  

O’ Hagan (1996: 4-5) ไดกลาววา สมรรถนะเปนแนวคิดที่พนักงานสามารถถายทอด 

ถายเท หรือเคลื่อนยายทักษะและความรูไปสูสถานการณใหมที่เกี่ยวของกับการทํางาน ซึ่งแนวคิด

ดังกลาวมีอยูทั่วไปภายในองคกร การวางแผนงาน การเปลี่ยนแปลงใหมๆ ตลอดจนมีกิจกรรมที่ไมใช

งานประจําทั่วไป นอกจากน้ัน ยังรวมถึงคุณภาพของความมีประสิทธิภาพของพนักงานในสถานที่

ทํางาน  

พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน (2546; 2549: 1,128) ไดกลาวถึงสมรรถนะวา 

หมายถึง ความสามารถ หรือสมรรถนะ (ใชแกเครื่องยนต) เชน รถยนตแบบน้ีมีสมรรถนะดีเย่ียม

เหมาะสาหรับเดินทางไกล  
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ศุภชัย  ยาวะประภาษ (2548: 122) ไดกลาวถึง สมรรถนะหลักวาเปนสมรรถนะที่ทุกคน

ในองคกรตองมี เพื่อทําใหองคกรสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตามวิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย 

แผนงาน และโครงการตางๆขององคกร สมรรถนะหลักน้ีจะผูกโยงเขากับสมรรถนะหลักขององคกร

เอง องคกรแตละแหงจะมีบุคลิกลักษณะที่เปนเสมือนแกนหรือหลักขององคกร สมรรถนะหลักของ

องคกรจะถายทอดลงไปที่บุคลากรและกลายเปนสมรรถนะที่บุคลากรทุกคนในองคกรตองมี 

ธํารงคศักด์ิ คงคาสวัสด์ิ (2548: 26) อธิบายความหมายของ Competency วา หมายถึง 

คุณลักษณะ เชน ความรู ความสามารถ ความชํานาญ ทักษะ ทัศนคติ ความเช่ือ ตลอดจนพฤติกรรม

ของบุคคลที่สามารถปฏิบัติงานใหประสบความสําเร็จได 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 5-6) ไดใหนิยามวา สมรรถนะ 

หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถและคุณลักษณะอื่นๆ 

ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร ดังน้ัน สมรรถนะจึง

เปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรม โดยเปนกลุมพฤติกรรมที่องคการตองการจากขาราชการ เพราะเช่ือวา

หากขาราชการมีพฤติกรรมการทํางานในแบบที่องคการกําหนดแลว จะสงผลใหขาราชการผูน้ันมีผล

การปฏิบัติงานดี และสงผลใหองคกรบรรลุเปาประสงคที่ตองการไว เชน การกําหนดสมรรถนะการ

บริการที่ดี เพราะหนาที่หลักของขาราชการคือการใหบริการแกประชาชน ทําใหหนวยงานของรัฐ

บรรลุวัตถุประสงคคือ การทําใหเกิดประโยชนสุขแกประชาชน 

ประมา  ศาสตระรจุิ (2550: 9) ไดใหนิยามวา สมรรถนะ หมายถึง ลักษณะเชิงพฤติกรรมที่

เปนผลมาจากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงาน

ไดโดดเดนกวาเพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร กลาวคือ การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใดสมรรถนะหน่ึง

ได มักจะตองมีองคประกอบทั้งดานความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ไดแก บทบาท

ที่แสดงออกตอสังคม (Social Role) ภาพลักษณภายใน (Self-Image) อุปนิสัย (Traits) และ

แรงผลักดันเบื้องลึก (Motives) ซึ่งสามารถประเมินไดจากพฤติกรรม ในการปฏิบัติงาน บทบาทใน

งาน และมาตรฐานของความสามารถในการปฏิบัติงานของบุคคล โดยมาตรฐานของความสามารถเปน

เครื่องสะทอนถึงผลการปฏิบัติงานที่เกิดข้ึนจริง 

ขจรศักด์ิ  ศิริมัย (2555: 8) ไดใหความหมายวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะ

ความสามารถของพนักงานที่แสดงออกมาในเชิงพฤติกรรม ที่สงผลใหพนักงานปฏิบัติงานหรือกระทํา

สิ่งตางๆ ไดตามมาตรฐาน และสงผลใหองคกรดําเนินกิจกรรมตางๆ ไดตามวัตถุประสงค ประสบ

ความสําเร็จและบรรลุเปาหมายตามที่ตองการ ซึ่งสามารถวัดและสังเกตเห็นไดวาเปนผูมีความรู 

ความสามารถ ทักษะ และลักษณะอื่นๆ ที่โดดเดนกวาบุคคลอื่นๆในองคกร 
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สรุปไดวา สมรรถนะ หมายถึง คุณลักษณะที่ดีในการปฏิบัติงานที่ชวยใหเกิดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งสมรรถนะไมใชคุณลักษณะพื้นฐานทั่วไป แตควรเปน

คุณลักษณะพิเศษที่ทําใหเกิดผลงานไดอยางโดดเดนตามเปาหมายขององคการ 

 ความสาํคัญของสมรรถนะ 
จากการศึกษาพบวา องคการสามารถนําสมรรถนะไปใชในการพัฒนาบุคลากร รวมถึงใช

ในการบริหารงานบุคคลในมิติตางๆ ได เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคคล (Recruitment and 

Selection) การประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคคล (Performance Appraisal) การใหรางวัลและ

คาตอบแทน (Reward and Compensation) การวางแผนความกาวหนาทางอาชีพ (Career 

Planning and Succession Plan) การประเมินผลสัมฤทธ์ิ (Result -Based Management) เปนตน 

นอกจากน้ี ขจรศักด์ิ  ศิริมัย (2555: 8) ไดกลาวถึงความสําคัญของสมรรถนะที่มีตอการปฏิบัติงานของ

ขาราชการและองคการดังน้ี (1) ชวยใหการคัดสรรบุคคลที่มีลักษณะดีทั้งความรูทักษะและ

ความสามารถตลอดจนพฤติกรรมที่เหมาะสมกับงานเพื่อปฏิบัติงานใหสําเร็จตามความตองการของ

องคกรอยางแทจริง (2) ชวยใหผูปฏิบัติงานทราบถึงระดับความสามารถของตัวเองวาอยูในระดับใด

และตองพัฒนาในเรื่องใดชวยใหเกิดการเรียนรูดวยตนเองมากข้ึน (3) ใชประโยชนในการพัฒนา

ฝกอบรมแกขาราชการ และบุคลากร (4) ชวยสนับสนุนใหตัวช้ีวัดหลักของผลงาน (KPIs) บรรลุ

เปาหมาย เพราะสมรรถนะจะเปนตัวบงบอกไดวา ถาตองการใหบรรลุเปาหมายตาม KPIs แลว 

จะตองใชสมรรถนะตัวไหนบาง (5) ปองกันไมใหผลงานเกิดจากโชคชะตาเพียงอยางเดียว เชน 

ยอดขายของพนักงานขายเพิ่มข้ึนสูงกวาเปาที่กําหนดทั้งๆ ที่พนักงานขายคนน้ันไมคอยต้ังใจทํางาน

มากนัก แตเน่ืองจากความตองการของตลาดสูง จึงทําใหยอดขายเพิ่มข้ึนเองโดยไมตองลงแรงอะไร

มาก แตถามีการวัดสมรรถนะแลว จะทําใหสามารถตรวจสอบไดวาพนักงานคนน้ันประสบความสําเร็จ

เพราะโชคชวยหรือดวยความสามารถของเขาเอง และ (6) ชวยใหเกิดการหลอหลอมไปสูสมรรถนะ

ขององคกรที่ดีข้ึน เพราะถาทุกคนปรับสมรรถนะของตัวเองใหเขากับผลงานที่องคกรตองการอยู

ตลอดเวลาแลว ในระยะยาวก็จะสงผลใหเกิดเปนสมรรถนะเฉพาะขององคกรน้ันๆ เชน เปนองคการ

แหงการคิดสรางสรรคเพราะทุกคนในองคการมีสมรรถนะในเรื่องการคิดสรางสรรค (Creative 

Thinking) เห็นไดวา สมรรถนะเปนเครื่องมือชนิดหน่ึงที่กําลังไดรับความนิยมและทวี ความสําคัญตอ

การบริหารทรัพยากรมากข้ึนเรื่อยๆ ในวงการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงทําใหองคกรตางๆ ไดนําเอา

ระบบสมรรถนะมาเปนพื้นฐานในการพัฒนาทรัพยากรบุคคล อยางเปนระบบ ตอเน่ือง สามารถใช

ทรัพยากรไดอยางถูกทิศทาง และคุมคากับการลงทุน นอกจากน้ียังเปนการสรางมูลคาเพิ่มใหแก

บุคลากรในองคการอีกแนวทางหน่ึงดวย ดังน้ัน สมรรถนะจึงมีความสําคัญตอการบริหารทรัพยากร

บุคคลขององคกรดังน้ี (1) เปนเครื่องมือชวยในการแปลงวิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงค วัฒนธรรม

องคการและยุทธศาสตรตางๆ ขององคการมาสูกระบวนการบริหารพนักงาน (2) เปนเครื่องมือในการ
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พัฒนาความสามารถของพนักงานในองคการอยางมีระบบตอเน่ือง และสอดคลองกับวิสัยทัศน พันธกิจ 

เปาประสงค วัฒนธรรมองคการ และยุทธศาสตรขององคการ (3) เปนมาตรฐานการแสดงพฤติกรรมที่

ดีในการทํางานของพนักงาน ซึ่งสามารถนําไปใชในการวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานไดอยาง

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ และ (4) เปนพื้นฐานสําคัญของระบบการบริหารพนักงานในดานตางๆ 

ขององคการ เชน การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การพัฒนาบุคลากร การประเมินผลการปฏิบัติงาน 

การพัฒนา ความกาวหนาทางอาชีพ การวางแผนการสืบทอดตําแหนง และการจายผลตอบแทน เปนตน 

จากการศึกษาแนวคิดเกี่ยวกับสมรรถนะพบวาเปนคุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่เปนผลมา

จากความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ ที่ทําใหบุคคลสามารถสรางผลงานไดโดดเดนกวา

เพื่อนรวมงานอื่นๆ ในองคกร ซึ่งทําใหกลาวไดวา การที่บุคคลจะแสดงสมรรถนะใด สมรรถนะหน่ึงได 

มักจะตองมีองคประกอบทั้งดานความรู ทักษะ/ความสามารถ และคุณลักษณะอื่นๆ เชน สมรรถนะการ

บริการที่ดี ซึ่งหมายถึง สามารถใหบริการที่ผูรับบริการตองการไดน้ัน หากขาดองคประกอบตางๆ ไดแก 

ความรูในงาน หรอืทักษะที่เกี่ยวของ ทักษะดานการคนหาขอมูลจากคอมพิวเตอร และคุณลักษณะของ

บุคคลที่เปนคนใจเย็น อดทน ชอบชวยเหลือผูอื่นแลว บุคคลก็ไมอาจจะแสดงสมรรถนะของการบริการที่

ดี ดวยการใหบริการที่ผูรับบริการตองการได ทั้งน้ี  

ดังน้ัน จึงอาจกลาวไดวา สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับคือ 

สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ มีผลตอ

ความสําเร็จในการบริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัด และองคการบริหารสวนจังหวัดจะตอง

ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาสมรรถนะเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยตอง

พัฒนาสมรรถนะในดานตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อชวยใหการขับเคลื่อนนโยบายเปนไปดวยความมี

ประสิทธิภาพ จากประเด็นดังกลาว จึงเปนที่นาสนใจวานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการ

บริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนมีประเด็นใดที่สําคัญบาง และสมรรถนะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะ

ตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนในปจจุบันมี

ความพรอมอยูในลักษณะใด นอกจากน้ียังเปนที่นาสนใจวา แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนควรมีมาตรการอะไรบาง ดังน้ัน การศึกษาเกี่ยวกับ

การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน จึงเปนประเด็นสําคัญที่นําไปสูการวิเคราะหแนวทางที่เหมาะสมในการเสริมสราง

สมรรถนะองคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับใหมีคุณภาพในการบริหารจัดการ เพื่อผลักดันให

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคการที่มีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียนและไดรับการ

ยอมรับในระดับสากลตอไปในอนาคต   
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ประเภทของสมรรถนะ 
1. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548) รวมกับบริษัท เฮย กรุป ไดจัดทํา 

Competency Model ของระบบราชการไทย และมอบหมายใหสวนราชการจัดทําคูมือกําหนด

สมรรถนะของตําแหนงงาน (Competency-Based Manual) เพื่อใชเปนเครื่องมือในการบริหารและ

พัฒนาทรัพยากรบุคคล (ตามหนังสือเวียนของสํานักงาน ก.พ. ที่ นร 1008/ว 27 ลงวันที่ 29 

กันยายน 2552) โดยกําหนดใหมี 4 กลุมคือ (1) Core Competency หมายถึง Competency ที่

บุคลากรทุกคนทุกระดับในองคการไมวาจะอยูในสายงานใดตองมี Competency น้ีเหมือนกัน หรือ

เรียกไดวาเปนความสามารถหลักของบุคลากร (2) Managerial Competency  หมายถึง Competency 

ที่เปนความสามารถในการจัดการ ซึ่ง สะทอนใหเห็นถึงทักษะในการบริหาร และจัดการงานตางๆ ของ

ผูบังคับบัญชา หรือขาราชการระดับอํานวยการข้ึนไป ที่กําหนดข้ึนตามบทบาท และความรับผิดชอบ 

(3) Functional Competency หมายถึง Competency ที่เปนความรู ความสามารถ และทักษะที่

เปนในแตละสายงาน ไมวาคนๆ น้ันจะอยูในตําแหนงใด แตสายงานเดียวกันจะตองมี Functional 

Competency รวมกัน และ (4) Job competency หมายถึง Competency ที่เปนความรู และ

ทักษะที่จําเปนในแตละตําแหนงงาน ที่ทําใหคนๆน้ันสามารถปฏิบัติงานในหนาที่น้ันๆ ไดอยางถูกตอง  

2. ณรงควิทย แสงทอง (2546: 259) ไดแบงประเภทของสมรรถนะ Competencies 

ตามแหลงที่มาออกเปน 3 ประเภท คือ (1) Personal Competencies เปนความสามารถที่มี

เฉพาะตัวของบุคคลหรือกลุมบุคคลเทาน้ัน เชน ความสามารถในดานการวาดภาพของศิลปน การแสดง

กายกรรมของนักกีฬาบางคน นักประดิษฐคิดคนสิ่งตางๆ เหลาน้ีถือเปนความสามารถเฉพาะตัวที่ยาก

ตอการเรียนรูหรือลอกเลียนแบบได (2) Job Competencies เปนความสามารถเฉพาะบุคคลที่

ตําแหนงหรือบทบาทน้ันๆ ตองการเพื่อทาใหงานบรรลุผลสําเร็จตามที่กําหนดไว เชน ความสามารถใน

การเปนผูนําทีมงานของผูบริหารตําแหนงหัวหนากลุมงาน ความสามารถในการวิเคราะหวิจัยใน

ตําแหนงงานทางดานวิชาการ เปนความสามารถที่สามารถฝกฝนและพัฒนาได และ (3) Organization 

Competencies เปนความสามารถที่เปนลักษณะเฉพาะขององคการที่มีสวนทําใหองคการน้ันไปสู

ความสาเร็จและเปนผูนําในดานน้ันๆ ได เชน โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ เปนสถานศึกษามี       

ความเช่ียวชาญดานการสอนวิทยาศาสตร เปนตน 

3. ศาลปกครอง (2553) ไดแบงสมรรถนะออกเปน 3 ประเภท คือ (1) สมรรถนะของ

สํานักงาน (Organization Competencies) เปนความสามารถที่สํานักงานศาลปกครองจะตองเปน

ตองมีและตองทํา กลาวคือ เปนองคกรมืออาชีพในการสนับสนุนการพิจารณาคดีปกครองอยางมี

ประสิทธิภาพ มีความเช่ียวชาญในหลักกฎหมายปกครอง มีระบบการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ 

สรางเครือขายความรวมมือ เขาถึงประชาชนและหนวยงานตางๆและเปนองคกรนาในการสงเสริมการ

บริหารจัดการภาครัฐที่ดีในสังคมไทย (2) สมรรถนะหลักของขาราชการ (Core Competencies) เปน
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สมรรถนะของขาราชการทุกคนที่จําเปนตองมีตองเปนและตองทําเพื่อใหสมรรถนะของสํานักงาน

บรรลุผลไปสูความสําเร็จตามวิสัยทัศนที่ต้ังไว เชน เจาหนาที่ตองมีความรูความเขาใจหลักกฎหมาย

ปกครอง ตองใฝรูพัฒนาตนเอง เพื่อทําใหเกิดความเช่ียวชาญในหลักกฎหมายปกครอง ซึ่งเปน

สมรรถนะขององคการ เปนตน และ (3) สมรรถนะในงาน (Functional Competencies) เปน

สมรรถนะของขาราชการที่ตองมี ตองเปนและตองทําในแตละกลุมงานหรือตําแหนงงาน โดยในบาง

กลุมงาน หรือบางตําแหนงอาจแบงละเอียดออกเปนสมรรถนะรวมของกลุมงานและสมรรถนะเฉพาะ

ของกลุมงานงานในแตละดานลงไปอีกตามความจาเปนของแตละลักษณะงาน เชน พนักงานคดีที่

ทํางานประจําองคคณะกับพนักงานคดีที่ทํางานวิจัยตองมีสมรรถนะรวมที่เหมือนกัน คือ ตองมี

ความสามารถเกี่ยวกับคดีปกครองเหมือนกันและมีความสามารถเฉพาะที่แตกตางกันตามลักษณะงาน

ที่แตกตางกัน พนักงานคดีประจําองคคณะตองเนนทักษะการจัดทําสํานวนเปนพิเศษ สวนพนักงานคดี

ที่ทํางานวิจัยก็จะเนนทักษะเทคนิคการวิจัยและระเบียบวิธีวิจัย เปนตน 

4. สุกัญญา  รัศมีธรรมโชติ (2547) ไดแบงสมรรถนะออกเปน 3 ประเภท คือ (1) 

สมรรถนะสวนบุคคล (Personal Competencies) หมายถึง สมรรถนะที่แตละคนมี เปน

ความสามารถเฉพาะตัว คนอื่นไมสามารถลอกเลียนแบบได เชน การตอสูปองกันตัวของจาพนม 

นักแสดงช่ือดังในหนังเรื่อง “ตมยํากุง” ความสามารถของนักดนตรี นักกายกรรม และนักกีฬา เปนตน 

ลักษณะเหลาน้ียากตอการเลียนแบบ หรือตองมีความพยายามสูงมาก (2) สมรรถนะเฉพาะงาน (Job 

Competencies) หมายถึง สมรรถนะของบุคคลกับการทํางานในตําแหนง หรือบทบาทเฉพาะตัว เชน 

อาชีพนักสํารวจ ก็ตองมีความสามารถในการวิเคราะหตัวเลข การคิดคานวณ ความสามารถในการทํา

บัญชี เปนตน (3) สมรรถนะองคการ (Organization Competencies) หมายถึง ความสามารถพิเศษ

เฉพาะองคการน้ันเทาน้ัน เชน บริษัท เนช่ันแนล (ประเทศไทย) จํากัด เปนบริษัทที่มีความสามารถใน

การผลิตเครื่องใชไฟฟา หรือบริษัทฟอรด (มอเตอร) จํากัด มีความสามารถในการผลิตรถยนต เปนตน 

หรือ บริษัท ที โอ เอ (ประเทศไทย) จํากัด มีความสามารถในการผลิตสี เปนตน (4) สมรรถนะหลัก 

(Core Competencies) หมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคลตองมี หรือตองทําเพื่อใหบรรลุผลตาม

เปาหมายที่ต้ังไว เชน พนักงานเลขานุการสํานักงาน ตองมีสมรรถนะหลัก คือ การใชคอมพิวเตอรได 

ติดตอประสานงานไดดี เปนตน หรือ ผูจัดการบริษัท ตองมีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การ

วางแผน และการบริหารจัดการ และการทํางานเปนทีม เปนตน และ (5) สมรรถนะในงาน 

(Functional Competencies) หมายถึง ความสามารถของบุคคลที่มีตามหนาที่ที่รับผิดชอบ 

ตําแหนงหนาที่อาจเหมือน แตความสามารถตามหนาที่ตางกัน เชน ขาราชการตํารวจเหมือนกัน แตมี

ความสามารถตางกัน บางคนมีสมรรถนะทางการสืบสวน สอบสวน แตบางคนมีสมรรถนะทาง

ปราบปราม เปนตน 
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ซึ่งในการศึกษาครั้งน้ี ผูวิจัยพิจารณาแลวเห็นวา Functional Competency และ Job 

Competency มีลักษณะเหมือนกันคือเปนสมรรถนะของเจาหนาที่ระดับปฏิบัติในแตละฝาย จึงทําให

การกําหนดประเภทของสมรรถนะในการศึกษาครั้งน้ี ประกอบดวย 3 สมรรถนะ คือ (1) สมรรถนะ

หลัก (2) สมรรถนะทางการบริหาร และ (3) สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

1. สมรรถนะหลัก 

  1.1  ความหมายของสมรรถนะหลัก  

   องคการพัฒนาภาคอุตสาหกรรมแหงชาติของประเทศออสเตรีย (United 

Nations Industrial Development Organization, 2014: 1-2) กลาววา สมรรถนะทั่วไปหรือ

สมรรถนะหลัก (Generic  Competency) เปนสมรรถนะที่พิจารณาศักยภาพสําหรับผูปฏิบัติงาน

ทั้งหมด โดยไมคํานึงถึงวาเปนหน่ึงใดหรือระดับไหน เชน การสื่อสาร การดําเนินงานโครงการให

ประสบความสําเร็จ กระบวนการใชเครื่องมือ และสมรรถนะดานการใชภาษา เปนตน 

   Weller and Schoonover (2014: 1-2) ไดกลาววา สมรรถนะหลักที่ไมตองใช

เทคนิคเปนหลัก (Core Non-Technical Competencies) ในประสบการณของพวกเรา น่ีคือกลุม

สมรรถนะที่มองไมเห็น ตํ่ากวาการคาดการณและไมไดรับการจํากัดความ โดยเฉพาะในบุคคลที่ไมได

คาดหวังในตําแหนงผูจัดการ ในสภาวะแวดลอมการทํางานที่มีลําดับข้ันนอย ทุกคนที่ตองการให

ความคิดของเขาหรือเธอไดรับการนําไปใช จะตองการสมรรถนะหลัก (เชน การสื่อสาร ความมี

อิทธิพล การวางแผน การจัดระบบและการตอบสนองลูกคา) ในอดีตองคกรที่มีลําดับข้ันมักจะ

เกี่ยวของกับตําแหนงทางผูจัดการ เราเรียกสมรรถนะเหลาน้ีวาสมรรถนะหลัก เพราะสมรรถนะเหลาน้ี

ไมตองใชเทคนิคหรือหนาที่ที่เฉพาะ ผูซึ่งตองการหรือจําเปนตองมีผูอื่นรับฟง ใหเงินทุน ปฏิบัติ หรือ

สนับสนุนความคิดของพวกเขาจะตองการสมรรถนะหลักเหลาน้ี ไมวาจะเปนในเรื่องวิชาพิเศษที่

เกี่ยวกับอาชีพทางหนาที่/เทคนิคอะไรที่พวกเขาสนใจ และไมวาพวกเขาจะใฝฝนในตําแหนงทาง

ผูจัดการหรือไมก็ตาม 

   ศุภชัย ยาวะประภาษ (2548: 49) กลาววา สมรรถนะหลัก (Core Competency) 

เปนสมรรถนะที่ทุกคนในองคการตองมีเพื่อทําใหองคการสามารถดําเนินงานไดสําเร็จลุลวงตาม

วิสัยทัศน พันธกิจ เปาหมาย แผนงานและโครงการตางๆ ขององคการ สมรรถนะหลักน้ีจะผูกโยงเขา

กับสมรรถนะหลักขององคการเอง องคการแตละแหงจะมีบุคลิกลักษณะที่เปนเสมือนแกน หรือหลัก

ขององคการ สมรรถนะหลักขององคการจะถายทอดลงไปที่บุคลากรและกลายเปนสมรรถนะที่

บุคลากรทุกคนในองคการตองมี 

   เทื้อน ทองแกว (2557: 1-2) กลาววา สมรรถนะหลัก (Core Competencies) 

หมายถึง ความสามารถสําคัญที่บุคคลตองมีหรือตองทําเพื่อใหบรรลุผลตามเปาหมายที่ต้ังไว เชน 

พนักงานเลขานุการสํานักงานตองมีสมรรถนะหลัก คือ การใชคอมพิวเตอรได ติดตอประสานงานไดดี 
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เปนตน  หรือผูจัดการบริษัท ตองมีสมรรถนะหลัก คือ การสื่อสาร การวางแผน และการบริหาร

จัดการ และการทํางานเปนทีม เปนตน 

   อาภรณ  ภูวิทยพันธ (2550: 10-11) สมรรถนะหลัก (Core  Competency)  เปนขีด

ความสามารถหลักที่พนักงานทุกคนจะตองมีเหมือนกัน ไมจําเปนตองมีมาก ควรจะเปนสมรรถนะ

หลักๆ  ที่กําหนดมาจากวิสัยทัศน ภารกิจ กลยุทธ และเปาหมายขององคการ  

   มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2557: 1-2) กลาววา สมรรถนะหลัก (Core 

Competency) หมายถึง คุณลักษณะของการแสดงออกทาง พฤติกรรมที่บุคลากรตองมี เพื่อให    

การปฏิบัติงานประสบผลสําเร็จ บรรลุตาม วิสัยทัศนและเปาหมายขององคการ 

 1.2  องคประกอบของสมรรถนะหลัก  

1.2.1  มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร (2557: 1-2) กลาววา สมรรถนะหลัก 

ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด ไดแก 

1.  คุณธรรม (Intigrity) หมายถึง การครองตน การประพฤติปฏิบัติ

ถูกตองเหมาะสม ตามหลักจริยธรรม คานิยมและกฎเกณฑของสังคม ตลอดจนจริยธรรมในวิชาชีพ 

และดํารงตนอยูในทํานอง คลองธรรม  

2.  ความพอเพียง (Sufficiency) หมายถึง การปฏิบัติและดําเนินชีวิตบน

ทางสายกลาง มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี บนฐานความรูที่ประกอบดวยความรอบรู 

รอบคอบ ระมัดระวัง และบนฐานคุณธรรมที่ประกอบดวยความซื่อสัตยสุจริต ขยันอดทน มีสติปญญา 

แบงปน 

3.  การมุงมั่นสูความสําเร็จ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่น

ในการปฏิบัติงานใหมีทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยพยายามทํางานใหดีกวามาตรฐานทั้งโดย

มาตรฐาน การทํางานของตนที่ผานมา หรือเกณฑมาตรฐานที่กําหนดไว พัฒนางานในหนาที่อยาง

ตอเน่ือง 

4.  ความขยันและความรับผิดชอบ (Industry and Responsibility) 

หมายถึง ความขยันหมั่นเพียร ไมทอถอยแมงานที่รับผิดชอบจะยาก มีความทุมเท รับผิดชอบตองาน

ในหนาที่ มุงมั่นทํางานใหประสบความสําเร็จและคุมคาในการใชทรัพยากรใหเกิดประโยชนสูงสุดแก

องคการ  

5.  การทํางานเปนทีม (Teamwork) หมายถึง ความต้ังใจในการทํางาน

รวมกับบุคลากรอื่นๆ โดยรวมแรงรวมใจในการเปนสวนหน่ึงของทีมงาน เพื่อบรรลุเปาหมายของ

องคการ การสรางและการ ดํารงความสัมพันธอันดีกับทีมงาน การมีสวนรวมและสนับสนุนการทํางาน

ของทีมงานการใหความสําคัญ กับเปาหมายของทีมงาน  
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1.2.2  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553) กลาววา สมรรถนะ

หลัก ประกอบดวย 5 ตัวช้ีวัด ไดแก  

1.  การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่น

จะปฏิบัติหนาที่ราชการให?ดีหรือให?เกินมาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่

ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค

พัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด

สามารถกระทําไดมากอน  

2. บริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความต้ังใจและความพยายาม

ของข?าราชการในการให?บริการตอประชาชน ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ  

3. การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความสนใจ

ใฝรู สั่งสม ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติหนาที่ราชการ ดวยการศึกษา คนควา และพัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง จนสามารถประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติ

ราชการใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

4. การยึดมั่นในความถูกตองชอบธรรม และจริยธรรม ( Integrity) 

หมายถึง การดํารงตนและประพฤติปฏิบัติอยางถูกตอง เหมาะสมทั้งตามกฎหมาย คุณธรรม 

จรรยาบรรณแหงวิชาชีพ และจรรยาขาราชการเพื่อรักษาศักด์ิศรีแหงความเปนขาราชการ  

5. การทํางานเปนทีม (Teamwork) ความต้ังใจจะทํางานรวมกับผูอื่น 

เปนสวนหน่ึงของทีม หนวยงาน หรือสวนราชการ โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิก ไมจําเปนตองมี

ฐานะเปนหัวหนาทีม รวมทั้งความสามารถในการสรางและรักษาสัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม  

1.2.3  ออฮาเกน  (O’Hagan, 1996: 5)  ศึกษา สมรรถนะหลักของการทํางาน พบวา 

การทํางานรวมกันในมีองคประกอบของสมรรถนะ 6 องคประกอบ คือ 

1. การสื่อสารและการนัดหมาย (Communicate and Engage)   

2. การสงเสริมและมอบอํานาจ (Promote and Enable)   

3. การประเมินและวางแผนงาน (Assess  and  Plan)   

4. การแทรกแซงและการบริการ (Intervene  and  Provide  Services)   

5. การทํางานรวมกันในองคการ  (Work in Organizations)   

6.  การพัฒนาสมรรถนะสูมืออาชีพ (Develop Professional  Competence)  

2. สมรรถนะทางการบริหาร 

 2.1  ความหมายของสมรรถนะทางการบริหาร  

 สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2553: 2) ไดใหความเห็นวา 

สมรรถนะทางการบริหาร หมายถึง คุณลักษณะเชิงพฤติกรรมที่กําหนดเปนคุณลักษณะรวมของ
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ตําแหนงประเภทอํานวยการและประเภทบริหารเพื่อสรางความเปนผูบริหารภาคราชการพลเรือนที่มี

ประสิทธิภาพสูงสุด  

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553: 3) ไดกลาววา สมรรถนะทางการบริหาร 

คือ ความรู ความสามารถดานการบริหารจัดการ เปนขีดความสามารถที่มีในระดับผูบริหาร โดยจะ

แตกตางกันตามตําแหนงทางการบริหารบทบาทและหนาที่ความรับผิดชอบ 

2.2  องคประกอบของสมรรถนะทางการบริหาร  

2.2.1  Boam and Sparrow (1992: 131) ไดเสนอโครงสรางรูปแบบสมรรถนะ

ของผูบริหารแนวใหมไววา ผูบริหารควรมีสมรรถนะที่จําเปนตอบทบาทในการบริหารงานใน 3 กลุม

สมรรถนะที่เปนตัวช้ีวัดดังน้ี 

1. ผลลัพธแหงความสําเร็จ (Achieving Results) ประกอบดวย การวางแผน

และการจัดองคการ การมุงสูผลลัพธการปรับปรุงอยางตอเน่ือง การควบคุมผล และการประเมิน 

2. การวิเคราะหและการตัดสินใจ (Analyzing and Deciding) ประกอบดวย 

การคิดในมุมกวาง การคิดเชิงวิเคราะห ความเขาใจในภาระงาน และการตัดสินใจอยางมีเปาหมาย  

3.  การทํางานรวมกับผูอื่น (Working with People) ประกอบดวย ความเช่ือ

ดวยเหตุและผล การทํางานเปนทีม ประสิทธิผลในความสัมพันธระหวางบุคคลและการจัดการแบบ

ยืดหยุน 

 2.2.2  Boyatzis (1982) ไดศึกษาเพื่อคนหาสมรรถนะของผูบริหาร โดยพบวา 

รูปแบบสมรรถนะ (Competency Model) ของผูบริหารสามารถแบงออกไดเปน 5 กลุม (Cluster) 

รวมจํานวน 21 สมรรถนะ ดังน้ี 

1. กลุมสมรรถนะในการบรรลุเปาหมาย (Goal and Action Management 

Cluster) ประกอบดวย 4 สมรรถนะคือ สมรรถนะในการมุงประสิทธิภาพ สมรรถนะในการวินิจฉัย

สมรรถนะในการทํางานเชิงรุก และสมรรถนะในการคํานึงถึงผลกระทบ 

2.  กลุมสมรรถนะดานการบริหารทรัพยากรมนุษย (Human Resource 

Management Cluster) ประกอบดวย 4 สมรรถนะคือ สมรรถนะในการใชพลังอํานาจทางสังคม 

สมรรถนะในการบริหารกระบวนการกลุม สมรรถนะในการทํางานเชิงรุก และสมรรถนะในการ

ประเมินตนเองอยางเที่ยงตรง  

3. กลุมสมรรถนะดานการมีภาวะผูนํา (Leadership Cluster) ประกอบดวย   

4 สมรรถนะคือ สมรรถนะในการมีความเช่ือมั่นในตนเอง สมรรถนะในการมองภาพรวม สมรรถนะใน

การนําเสนอดวยการพูด และสมรรถนะในการคิดอยางมีเหตุผล  
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4. กลุมสมรรถนะในดานการบังคับบัญชา (Directing Subordinates 

Cluster) ประกอบดวย 2 สมรรถนะคือ สมรรถนะในการใชอํานาจความมีสัญชาตญาณ และ

สมรรถนะในการพัฒนาผูอื่น  

5. กลุมสมรรถนะอื่นๆ (Focus on Others) ซึ่งหมายถึงความมีวุฒิภาวะ

สูง ประกอบดวย 3 สมรรถนะคือ สมรรถนะในการควบคุมตนเอง สมรรถนะในการรับรูความอดทน

และการปรับตัว และสมรรถนะในการมีความสัมพันธอยางใกลชิด 

2.2.3  Hellriegel et al. (2001) ไดกลาวถึงสมรรถนะของผูบริหารวาควรประกอบดวย

ประเด็นสําคัญ ดังน้ี  

1. ความสามารถในการสื่อสาร (Communication Competency) 

ประกอบดวย การสื่อสารที่เปนทางการ (Formal Communication) การสื่อสารที่ไมเปนทางการ 

(Informal Communication) และการเจรจาตอรอง (Negotiation) 

2.  ความสามารถในการวางแผนและการบริหารจัดการ (Planning and 

Administration Competency) ประกอบดวย การรวบรวมและวิเคราะหขอมูลรวมทั้งการแกปญหา 

(Information Gathering, Analysis and Problem Solving) การวางแผนและบริหารโครงการ 

(Planning and Organizing Projects) การบริหารเวลา (Time Management) การบริหารการเงิน

และงบประมาณ (Budgeting and Financial Managements) 

3. ความสามารถในการทํางานเปนทีม (Teamwork Competency) 

ประกอบดวย การสรางทีมงาน (Designing Teams) การสรางบรรยากาศในการทํางานที่เกื้อกูลกัน 

(Creating a Supportive Environment) การบริหารการเปลี่ยนแปลงของทีมงาน (Managing 

Team Dynamics) 

4.  ความสามารถเชิงกลยุทธ (Strategic Competency) ประกอบดวย 

ความเขาใจในธุรกิจ (Understanding the Industry) ความเขาใจในองคการ (Understanding the 

Organization) การดําเนินกลยุทธ (Taking Strategic Actions)  

5.  ความสามารถในการรับรูเรื่องระหวางประเทศ (Global Awareness 

Competency) ประกอบดวย ความรูและความเขาใจวัฒนธรรมที่หลากหลาย (Cultural 

Knowledge and Understanding) ความเปดกวางและความไวในการรับรูวัฒนธรรมอื่น (Cultural 

Openness and Sensitivity) 

6. ความสามารถในการควบคุมตนเอง (Self-Management Competency) 

ประกอบดวย ความซื่อสัตยและมีจริยธรรม (Integrity and Ethical Conduct) แรงขับสวนตัวและ

การต้ังสติ (Personal Drive and Resilience) การสรางความสมดุลระหวางงานกับชีวิตสวนตัว 
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(Balancing Work and Life Demands) ความเขาใจในตนเองและการพัฒนาตนเอง (Self-

Awareness and Development) 

2.2.4  สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 60-68) ไดกลาวถึง

สมรรถนะทางการบริหาร (Managerial Competency) โดยกลาวถึงโดยประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1. สภาวะผูนํา (Leadership) เปนความสามารถหรือความต้ังใจที่จะรับ

บทในการเปนผูนําของกลุม กําหนดทิศทาง เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหทีมปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น 

เต็มประสทิธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคของสวนราชการ โดยมีผลลัพธที่คาดหวัง ประกอบดวย (1) ผูนํา 

กลาคิด กลาแสดงความคิดเห็น รับฟงความคิดเห็น และมีความรับผิดชอบ (2) ผูนําดูแล ใหคําปรึกษา 

ผูใตบังคับบัญชาใหปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และ (3) ผูนําสรางความรวมมือในทีมงานได  

2.  วิสัยทัศน (Visioning) เปนความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ 

และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน และความสามารถในการสรางความรวมแรงรวมใจเพื่อใหภารกิจ

บรรลุวัตถุประสงค โดยมีผลลัพธที่คาดหวัง ประกอบดวย (1) บุคลากรมีความเขาใจเกี่ยวกับเปาหมาย 

และวิสัยทัศน และ (2) บุคลากรปฏิบัติงานเพื่อใหบรรลุตามเปาหมาย และวิสัยทัศน 

3. การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) เปนความเขาใจ

วิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐและสามารถนํามาประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของสวนราชการได 

โดยมีผลลัพธที่คาดหวัง ประกอบดวย (1) บุคลากรมีความรู ความเขาใจวิสัยทัศนและนโยบายภาครัฐ 

และ (2) บุคลากรสามารถกําหนดกลยุทธในการปฏิบัติงานไดสอดคลองกับวิสัยทัศนและนโยบาย

ภาครัฐ  

4. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) เปนความสามารถ

ในการกระตุน หรือผลักดันใหหนวยงานไปสูการปรับเปลี่ยนที่เปนประโยชน รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่น

รับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนน้ันเกิดข้ึนจริง โดยมีผลลัพธที่คาดหวัง ประกอบดวย  

(1) บุคลากรมีความพรอมรับตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน (2) บุคลากรสามารถกระตุน ผลักดันให

ผูอื่นเห็นความสําคัญตอการเปลี่ยนแปลง และ (3) มีการปรับปรุง พัฒนางานใหมีประสิทธิภาพและ

สอดคลองกับการเปลี่ยนแปลง 

5.  การควบคุมตนเอง (Self-Control) เปนความสามารถในการควบคุม

อารมณและพฤติกรรมในสถานการณที่อาจจะถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหนากับความไมเปนมิตร หรือตอง

ทํางานภายใตสภาวะกดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้น เมื่ออยูในสถานการณที่กอความเครียดอยาง

ตอเน่ือง โดยมีผลลัพธที่คาดหวัง ประกอบดวย (1) บุคลากรสามารถแสดงพฤติกรรมไดอยางเหมาะสม

ในทุกสถานการณ (2) บุคลากรสามารถรูเทาทันอารมณของผูอื่นได และ (3) บุคลากรสามารถจัดการ

กับความเครียดไดอยางเหมาะสม 
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6.  การสอนงานและมอบหมายงาน เปนความต้ังใจที่จะสงเสริมการเรยีนรู

หรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาวจนถึงระดับที่เช่ือมั่นวาจะสามารถมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบ

ใหผู น้ันมีอิสระในการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการของตนได โดยมีผลลัพธที่คาดหวัง 

ประกอบดวย (1) ผูบังคับบัญชา มีการถายทอดความรู ใหคําช้ีแนะ คําปรึกษา อยางถูกตอง และ (2) 

ทีมงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพและบรรลุเปาหมายของหนวยงาน 

2.2.5  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (2553: 110-120) ไดกลาวถึงสมรรถนะ

สําหรับผูบริหาร (Management Competency) โดยมีประเด็นสําคัญ ดังน้ี 

1.  วิสัยทัศน เปนความสามารถใหทิศทางที่ชัดเจนและกอความรวมแรง

รวมใจในหมูผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําพางานของไปสูจุดหมายรวมกัน 

2.  การวางแผนกลยุทธ เปนความเขาใจกลยุทธขององคการและสามารถ

ประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานได โดยความสามารถในการประยุกตรวมถึง

ความสามารถในการคาดการณถึงทิศทางระบบราชการในอนาคตตลอดจนผลกระทบของสถานการณ

ทั้งในและตางประเทศที่เกิดข้ึน 

3. ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน เปนความต้ังใจและความสามารถใน

การกระตุนผลักดันกลุมคนใหเกิดความตองการจะปรับเปลี่ยนไปในแนวทางที่เปนประโยชนแก

มหาวิทยาลัย รวมถึงสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลี่ยนน้ันเกิดข้ึนจริง 

4.  การควบคุมตนเอง เปนการระงับอารมณและพฤติกรรมอันไม

เหมาะสมเมื่อถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหนากับฝายตรงขาม เผชิญความไมเปนมิตร หรือทํางานภายใตสภาวะ

กดดัน รวมถึงความอดทนอดกลั้นเมื่อตองอยูภายใตสถานการณที่กอความเครียดอยางตอเน่ือง 

5. การกระจายอํานาจ เปนความเช่ือมั่นในความสามารถของผูอื่น ดังน้ัน 

จึงมอบหมายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบให เพื่อใหผูอื่นมีอิสระในการสรางสรรควิธีการของตนเพื่อ

บรรลุเปาหมายในงาน 

6. สภาวะผูนํา เปนความต้ังใจหรือความสามารถในการเปนผูนําของกลุม

คน ปกครอง รวมถึงการกําหนดทิศทาง วิสัยทัศน เปาหมาย วิธีการทํางาน ใหผูใตบังคับบัญชาหรือ

ทีมงานปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพและบรรลุวัตถุประสงคขององคกร 

2.2.6  วรางคศิริ  ทรงศิล (2550: 80-82) ไดกลาวถึง Managerial Competency 

สําหรับพนักงานในตําแหนงระดับบังคับบัญชา ประกอบดวย 

1.  การแกไขปญหา (Problem Solving) หมายถึง ความสามารถในการ

คาดการณและวิเคราะหสาเหตุและองคประกอบของปญหาที่เกิดข้ึน และที่เกี่ยวของกับตัวแปรหลาย

ระดับ ซึ่งสงผลกระทบเชิงกวาง ทั้งตัวแปรที่เปนรูปธรรมหรือนามธรรม 
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2.  การเปนผูนําและสรางแรงบันดาลใจ (Leading and Inspiring) หมายถึง 

ความสามารถในการสรางใหเกิดคานิยมและเปาหมายรวมกัน รวมทั้งการสรางใหเกิดแรงบันดาลใจแก

พนักงานในการทุมเททํางาน โดยมีการตัดสินใจอยูบนพื้นฐานของหลักการ ตลอดจนการเปนตัวอยาง

ที่ดีแกพนักงาน เพื่อใหพนักงานมีความทุมเทในการปฏิบัติงาน อันจะนําไปสูความสําเร็จของผลงาน 

 3. การตัดสินใจ (Decision Making) หมายถึง ความสามารถเขาใจ

ผลลัพธของสิ่งที่ตองการใหเกิดข้ึน รวมทั้งประเมินผลที่ตามมาในแตละมิติที่เกี่ยวของตลอดจนเพื่อ

วิเคราะหกําหนดกรอบความคิดและหลักเกณฑเพื่อกําหนด-ประเมิน และตัดสินใจทางเลือกที่

เหมาะสมตามสถานการณและความคุมคาในการปฏิบัติ รวมทั้งการใชทรัพยากร 

4. การมุงลูกคา (Customer Focus) หมายถึง ทํางานโดยยึดถือคานิยม

วาตองทําใหผลลัพธจากงานของตนสรางคุณคาเกิดประโยชนตอผูที่ไดรับ หรือใชประโยชนจากงาน

ดังกลาว รวมทั้งทําใหผูน้ันมั่นใจและพอใจที่จะทํางานรวมกัน ตลอดจนพึงพาไดเมื่อมีปญหา 

5. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (Human Resources Development) 

หมายถึง การใหความสําคัญในการบริหารบุคลากร ภายใตความรับผิดชอบ ในฐานะที่เปนทรัพยากร

ขององคกร เพื่อการบรรลุผลสําเร็จของบริษัท ควบคูกับการทําใหพนักงานมีทัศนคติที่ถูกตอง และมีความ

ทุมเทในการทํางาน รวมทั้งพัฒนาใหพนักงานมีสมรรถนะความสามารถ และสามารถรับผิดชอบและ

ทดแทนตนเองได 

6. การประสานความรวมมือ (Collaboration) หมายถึง ความสามารถที่

จะเขาใจความเช่ือมโยงของระบบการทํางานและหนาที่ความรับผิดชอบของหนวยงานตางๆ รวมทั้ง

สามารถประสานความรวมมือซึ่งทําใหเกิดการทํางานรวมกับหนวยงานอื่นๆ หรือบุคคลตางสายอาชีพ

ได โดยสามารถจัดการขอขัดแยงของบุคคล ตลอดจนสามารถจัดการใหมีระบบเพื่อรองรับการประสาน

ความรวมมือใหเกิดข้ึนไดอยางดี 

7. ความสามารถที่จะทํางานไดแมมีสถานการณกดดัน (Effectiveness 

Under Pressure) หมายถึง มีความสามารถควบคุมตนเองใหทํางานไดภายใตภาวะกดดันทั้งจากเวลา 

ความไมพรอม การมีเงื่อนไขเฉพาะที่เปนขอจํากัดหรืออุปสรรค หรือทามกลางความขัดแยงตางๆ โดย

ยังสามารถมีทั้งสติ และความสามารถในการคิด ตลอดจนความแมนยําในประเด็นและมีพลังที่จะ

ทํางานใหไดเปนผลสําเร็จ 

8. ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล (Information and Facts 

Analytical Skill) หมายถึง ความสามารถในการกําหนดวิธีการรวบรวม สรุปผล และแยกแยะขอมูล 

ขอเท็จจริง รวมทั้งการวิเคราะหนัยสําคัญและผลของขอมูล เพื่อใหสามารถนําผลการวิเคราะหไปใช

สนับสนุนการตัดสินใจ 
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2.2.7 ฮักส กินเนทท และเคอรไซ (Hughes, Ginnett,  and  Curphy, 2002: 

213)  ศึกษาวิจัยเรื่องรูปแบบสมรรถนะของบริษัทไฮเทค 500 บริษัท พบวามีรูปแบบสมรรถนะ ดังน้ี 

1. ดานทักษะดานการบริหารจัดการ (Management Skill) ประกอบดวย 

การทํางานอยางมีประสิทธิภาพมุงผลลัพธทางธุรกิจ  คนหาวิธีการการบริหารจัดการและ กําหนด

แผนงาน   

2. ดานความเขาใจและรูคุณคาของบุคคล (Personal  Value  and  Mastery) 

ประกอบดวยการทํางานดวยความซื่อสัตยการกลาแสดงความรูสึกและความมั่นใจแองเห็นคุณคาของ

ความแตกตางๆและการพัฒนาตนเอง   

3. ดานวิสัยทัศนและกลยุทธประกอบดวยการกําหนดวิสัยทัศนการวิเคราะห

ปญหาและโอกาสมุงความตองการของลูกคาวางระบบการคิดเชิงกลยุทธ 

4. ดานการจัดวางบุคลากรและการสรางกระบวนการ (Aligning  Prople 

and Proccss) ประกอบดวยการสรางมนุษยสัมพันธแสดงใหเห็นถึงความเปนองคการที่รอบรู

สนับสนุนการทํางานเปนทีมและการออกแบบระบบและกระบวนการในการทํางาน   

5. ดานการสนับสนุนการเปลี่ยนแปลง (Sponsoring Change) ประกอบดวย

การทําใหเกิดการเปลี่ยนแปลงการเปนผูชนะการเปลี่ยนแปลงการบริหารความขัดแยงการมอีทิธิพลตอ

ผูอื่น  

6. ดานการสรางแรงจูงใจและการพัฒนาผูอื่น (Motivation and 

Development of Other) ประกอบดวยการสอนแนะงานและการพัฒนาความคิดสรางสรรคในการ

สรางแรงจูงใจกับสิ่งรอบตัว   

7. ดานผลลัพธแหงความสําเร็จ (Achieve Results) ประกอบดวยการรักษา

คํามั่นสัญญาการแสดงออกถึงการปรับตัว  

8. ดานทักษะในการสื่อสาร (Communication Skill) ประกอบดวย    

การแสดงใหเห็นถึงผลกระทบของการสื่อสารและการสนับสนุนการสื่อสารอยางเปดเผย 

3.  สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

  3.1  ความหมายของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

กระทรวงมหาดไทย (2553: 11) ไดกลาวถึงสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติ (Functional Competency) คือ Competency ที่กําหนดไวสําหรับงานในแตละดานหรือ

ตามลักษณะงานซึ่งจะมีข้ันความสามารถแตกตางกันไปตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายหรือคาดหวัง 

Competency ประเภทน้ี จะสะทอนถึงความลึกซึ้งของความสามารถที่พนักงานตองมีกอนที่ไดรับ

มอบหมายใหปฏิบัติงานหน่ึงๆ 
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สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 11-12) ไดใหความเห็นวา 

สมรรถนะประจํากลุมงาน หมายถึง สมรรถนะที่กําหนดเฉพาะสําหรับกลุมงานเพื่อสนับสนุนให

ขาราชการแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่ และสงเสริมใหปฏิบัติภารกิจในหนาที่ใหไดดีย่ิงข้ึน 

โดยสมรรถนะประจํากลุมงานก็จะมีความแตกตางกันตามภารกิจที่ไดรับมอบหมาย 

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช (2553: 3) ไดกลาววา สมรรถนะประจําตําแหนงงาน 

คือ สมรรถนะที่กําหนดข้ึน เพื่อสนับสนุนใหบุคลากรแสดงพฤติกรรมที่เหมาะสมแกหนาที่และสงเสริม

ใหปฏิบัติภารกิจในหนาที่ใหไดดีย่ิงข้ึน 

  3.2  องคประกอบของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

3.2.1  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 11-12) ไดให

ความเห็นวา สมรรถนะของขาราชการควรประกอบดวย 2 ดานคือ 

1. สมรรถนะหลักของขาราชการ ควรประกอบดวย 5 ดาน ประกอบดวย 

 1.1  การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Ahievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่น

จะปฏิบัติราชการใหดี หรือใหเกิน มาตรฐานที่มีอยูโดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่ผานมา

ของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึงการสรางสรรค

พัฒนาผลงาน หรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมีผูใด

สามารถกระทําไดมากอน  

1.2  การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง สมรรถนะที่เนนความต้ังใจ 

และความพยายามของขาราชการในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของประชาชน ตลอดจน

ของหนวยงานภาครัฐอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

1.3 การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง 

ความขวนขวาย สนใจใฝรูเพื่อสั่งสมพัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติงาน

ราชการ ดวยการศึกษา คนควาหาความรูพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อีกทั้งรูจักพัฒนา ปรับปรุง 

ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและเทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ  

1.4 จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติ

ถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมาย และคุณธรรม จริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของ

ตน โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งน้ี เพื่อธํารงรักษาศักด์ิศรีแหง

อาชีพขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักภาครัฐบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว 

 1.5 ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) หมายถึง สมรรถนะที่เนนที่ 

(1) ความต้ังใจในการทํางานรวมกับผูอื่น เปนสวนหน่ึงในทีมงาน หนวยงาน หรือองคการ โดยผูปฏิบัติ
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มีฐานะเปนสมาชิกในทีมมิใชในหัวหนาทีม และ (2) ความสามารถในการสราง และดํารงรักษา

สัมพันธภาพกับสมาชิกในทีม 

2.  สมรรถนะประจํากลุมงาน มีทั้งหมด 20 ดาน ประกอบดวย 

2.1 การคิดวิเคราะห (Analytical Thinking) หมายถึง การทําความเขาใจ

สถานการณ ประเด็น ปญหา แนวคิด หลักทฤษฎี ฯลฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเปน

สวนยอยๆ หรือวิเคราะหสถานการณทีละข้ันตอนรวมถึงการจัดหมวดหมูปญหา หรือสถานการณ

อยางเปนระบบระเบียบ เปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถระบุไดวา อะไรเกิดกอนหลัง ตลอดจนระบุ

เหตุและผล ที่มาที่ไปของกรณีตางๆ ได 

 2.2 การมองภาพองครวม (Conceptual Thinking) หมายถึง การคิด

ในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวมจนไดเปนกรอบความคิด หรือแนวคิดใหม อันเปนผลมาจาก     

การสรุปรูปแบบ ประยุกตแนวทางตางๆ จากสถานการณหรือขอมูลหลากหลาย และนานาทัศนะ 

 2.3  การพัฒนาศักยภาพคน (Caring and Developing Others) หมายถึง 

ความต้ังใจจะสงเสริมการเรียนรูหรือการพัฒนาผูอื่นในระยะยาว โดยมุงเนนที่เจตนาพัฒนาผูอื่นและ

ผลที่เกิดข้ึนมากกวาเพียงปฏิบัติไปตามหนาที่ 

 2.4 การสั่งการตามอํานาจหนาที่ (Holding People Accountable) 

หมายถึง เจตนาที่จะกํากับดูแลใหผูอื่นปฏิบัติใหไดตามมาตรฐาน กฎระเบียบขอบังคับที่กําหนดไว 

โดยอาศัยอํานาจตามระเบียบกฎหมาย หรือตามตําแหนงหนาที่ที่มีอยูอยางเหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ โดยมุงประโยชนขององคกร มหาวิทยาลัย และประเทศชาติเปนสําคัญ การสั่งการตาม

อํานาจหนาที่น้ีอาจรวมถึงการ “ออกคําสั่ง” ซึ่งมีต้ังแตระดับสั่งงานปกติทั่วไปจนถึงระดับการจัดการ

ข้ันเด็ดขาดกับผูฝาฝน 

2.5  การสืบเสาะหาขอมูล (Information Seeking) หมายถึง ความสนใจ

ใครรูเกี่ยวกับสถานการณ ภูมิหลัง ประวัติความเปนมา ประเด็น ปญหา หรือเรื่องราวตางๆที่เกี่ยวของ 

หรือจําเปนตองานในหนาที่ คุณลักษณะน้ีอาจรวมถึงการสืบเสาะเพื่อใหไดขอมูลเฉพาะเจาะจง การไข

ปมปริศนา โดยซักถามโดยละเอียด หรือแมแตการหาขาวทั่วไปจากสภาพแวดลอมรอบตัวโดยคาดวา

อาจมีขอมูลที่เปนประโยชนตอไปในอนาคต 

2.6 ความเขาใจขอแตกตางทางวัฒนธรรม (Cultural Sensitivity) 

หมายถึง ความตระหนักถึงขอแตกตางระหวางวัฒนธรรม และสามารถประยุกตใชความเขาใจน้ีเพื่อ

สรางและสงเสริมสัมพันธภาพตางวัฒนธรรมเพื่อมิตรไมตรี และความรวมมืออันดีระหวาง

ราชอาณาจักรไทยและนานาประเทศ 
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2.7 ความเขาใจผูอื่น (Interpersonal Understanding) หมายถึง 

ความสามารถในการรับฟงและเขาใจความหมายตรง และความหมายแฝง ตลอดจนสภาวะอารมณ

ของผูที่ติดตอดวย 

2.8  ความเข า ใจองคก รและระบบราชการ  (Organizational 

Awareness) หมายถึง ความเขาใจและสามารถประยุกตใชความสัมพันธเช่ือมโยงของกระแสอํานาจ

ทั้งที่เปนทางการ และไมเปนทางการในองคกรของตน และองคกรอื่นๆที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนใน

การปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผล ความเขาใจน้ีรวมถึงความสามารถคาดการณไดวา นโยบายภาครัฐ 

แนวคิดใหมๆทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ ตลอดจนเหตุการณหรือสถานการณ

ตางๆที่อุบัติข้ึนจะมีผลตอองคกรและภารกิจที่ตนปฏิบัติอยูอยางไร 

2.9 การดําเนินการเชิงรุก (Proactiveness) หมายถึง การเล็งเห็น

ปญหาหรือโอกาสพรอมทั้งลงมือจัดการปญหาน้ัน ๆ หรือใชโอกาสที่เกิดข้ึนใหเกิดประโยชนตองาน 

ดวยวิธีการที่สรางสรรคและแปลกใหม 

    2.10 ความถูกตองของงาน (Concern for Order) หมายถึง ความพยายาม

ที่จะปฏิบัติงานใหถูกตองครบถวน ตลอดจนลดขอบกพรองที่อาจจะเกิดข้ึน รวมทั้งความพยายามให

เกิดความชัดเจนข้ึนในบทบาทหนาที่ กฎหมาย ระเบียบขอบังคับ ข้ันตอนปฏิบัติตางๆ  

    2.11  ความมั่นใจในตนเอง (Self Confidence) หมายถึง ความมั่นใจใน

ความสามารถ ศักยภาพ ตลอดจนวิจารณญาณการตัดสินใจของตนในการปฏิบัติงานใหบรรลุผล หรือ

เลือกวิธีที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน หรือแกไขปญหาใหสําเร็จลุลวง 

2.12  ความยืดหยุนผอนปรน (Flexibility) หมายถึง ความสามารถใน

การปรับตัวเขากับสถานการณและกลุมคนที่หลากหลาย ในขณะที่ยังคงปฏิบัติ งานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ หมายความรวมถึงการยอมรับความคิดเห็นของผูอื่น และปรับเปลี่ยนวิธีการเมื่อ

สถานการณแวดลอมเปลี่ยนไป  

2.13  ศิลปะการสื่อสารจูงใจ (Communication and Influencing) 

หมายถึง ความต้ังใจที่จะสื่อความดวยการเขียน พูด โดยใชสื่อตางๆ ตลอดจนการชักจูง หวานลอม 

โนมนาวบุคคลอื่น และทําใหผูอื่นประทับใจ หรือเพื่อใหสนับสนุนความคิดของตน  

2.14  สภาวะผูนํา (Leadership) หมายถึง ความต้ังใจและความสามารถ

ในการเปนผูนําของกลุมคนปกครอง รวมถึงการกําหนดวิสัยทัศน เปาหมาย วิธีการทํางาน ให

ผูใตบังคับบัญชาหรือทีมงานปฏิบัติงานไดอยางราบรื่น เต็มประสิทธิภาพ และ บรรลุวัตถุประสงคของ

องคกร 
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2.15 สุนทรียภาพทางศิลปะ (Aesthetic Quality) หมายถึง ความซาบซึ้ง

ในอรรถรสของงานศิลปประกอบกับการเล็งเห็นคุณคาของงานเหลาน้ันในฐานะที่เปนเอกลักษณและ

มรดกของชาติ และนํามาปรับใชในการสรางสรรคงานศิลปของตน 

2.16  วิสัยทัศน (Visioning) หมายถึง ความสามารถใหทิศทางที่ชัดเจน 

และกอความรวมแรงรวมใจในหมูผูใตบังคับบัญชาเพื่อพางานภาครัฐไปสูจุดหมายรวมกัน 

2.17  การวางกลยุทธภาครัฐ (Strategic Orientation) หมายถึง ความเขาใจ

กลยุทธภาครัฐและสามารถประยุกตใชในการกําหนดกลยุทธของหนวยงานตนได โดยความสามารถใน

การประยุกตน้ี รวมถึง ความสามารถในการคาดการณถึงระบบราชการในอนาคต ตลอดจนผลกระทบ

ของสถานการณทั้งในและตางประเทศที่เกิดข้ึน 

2.18 ศักยภาพเพื่อนําการปรับเปลี่ยน (Change Leadership) หมายถึง 

ความต้ังใจและความสามารถในการกระตุนผลักดันกลุมคนใหเกิดความตองการจะปรับเปลี่ยนไปใน

แนวทางที่เปนประโยชนแกภาครัฐ รวมถึงการสื่อสารใหผูอื่นรับรู เขาใจ และดําเนินการใหการปรับเปลีย่นน้ัน

เกิดข้ึนจริง 

2.19 การควบคุมตนเอง (Self-Control) หมายถึง การระงับอารมณ

และพฤติกรรมอันไมเหมาะสมเมื่อถูกย่ัวยุ หรือเผชิญหนากับฝายตรงขาม เผชิญความไมเปนมิตร หรือ

ทํางานภายใตสภาวะความกดดัน รวมถึง ความอดทน อดกลั้นเมื่อตองอยูภายใตสถานการณที่กอ

ความเครียดอยางตอเน่ือง 

2.20 การใหอํานาจแกผูอื่น (Empowering Others) หมายถึง ความเช่ือมั่น

ในความสามารถของผูอื่น ดังน้ัน จึงมอบหมายอํานาจและหนาที่รับผิดชอบให เพื่อใหผูอื่นมีอิสระใน

การสรางสรรควิธีการของตนเพื่อบรรลุเปาหมายในงาน 

3.2.2 ประมา ศาสตระรุจิ (2550: 9-10) ไดเสนอวา สมรรถนะหลักของขาราชการ

ควรประกอบดวย 8 สมรรถนะคือ 

1. การมุงผลสัมฤทธ์ิ (Achievement Motivation) หมายถึง ความมุงมั่น

ที่จะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐานที่มีอยู โดยมาตรฐานน้ีอาจเปนผลการปฏิบัติงานที่

ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการกําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายความรวมถึง    

การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายที่ยาก โดดเดน และทาทาย 

2. การบริการที่ดี (Service Mind) หมายถึง ความต้ังใจ และความพยายาม

ในการใหบริการ เพื่อสนองความตองการของผูรับบริการและหนวยงานภาครัฐ-เอกชนที่มีสวน

เกี่ยวของ 

3.  การสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หมายถึง ความขวนขวาย 

สนใจใฝรูเพื่อสั่งสม พัฒนาศักยภาพ ความรูความสามารถของตนในการปฏิบัติราชการดวยการศึกษา
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คนหาความรู พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง อีกทั้งรูจักพัฒนา ประยุกตใชความรูเชิงวิชาการและ

เทคโนโลยีตางๆ เขากับการปฏิบัติงานใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ 

4. จริยธรรม (Integrity) หมายถึง การครองตนและประพฤติปฏิบัติตน

ถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม ตลอดจนหลักแนวทางในวิชาชีพของตน

โดยมุงประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชนสวนตน ทั้งน้ีเพื่อธํารงรักษาศักด์ิศรีแหงอาชีพ

ขาราชการ อีกทั้งเพื่อเปนกําลังสําคัญในการสนับสนุนผลักดันใหภารกิจหลักของหนวยงานบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไว 

5. ความรวมแรงรวมใจ (Teamwork) หมายถึง ความต้ังใจในการทํางาน

รวมกับผูอื่น การเปนสวนหน่ึงในทีมงาน หนวยงาน หรือองคกร โดยผูปฏิบัติมีฐานะเปนสมาชิกในทีม 

มิใชในฐานะหัวหนาทีม และมีความสามารถในการสรางและดํารงรักษาสัมพันธภาพที่ดีกับสมาชิกใน

ทีม 

6. ความเขาใจองคกรและระบบราชการ (Organizational Awareness) 

หมายถึง ความเขาใจ และความสามารถประยุกตใชความสัมพันธ หรือเช่ือมโยงของกระแสอํานาจ ทั้ง

ที่เปนทางการ และไมเปนทางการในองคกรของตนและองคกรอื่นๆ ที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนใน     

การปฏิบัติหนาที่ใหบรรลุผล ความเขาใจน้ีรวมถึงความสามารถคาดการณไดวา นโยบายภาครัฐ 

แนวคิดใหมๆ ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม เทคโนโลยี ฯลฯ ตลอดจนเหตุการณหรือสถานการณ

ตางๆ ที่เกิดข้ึนมีผลตอองคกรและภารกิจที่ตนปฏิบัติอยู 

7. การบริหารการเปลี่ยนแปลง (Change Management) หมายถึง    

การแสดงออก ถึงการยอมรับความคิดเห็น หรือนวัตกรรมใหมๆ และความสามารถนําการเปลี่ยนแปลงไปสู

การปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เพื่อใหสามารถบรรลุเปาหมายไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

ภายใตสภาพแวดลอมขององคกรที่เปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา 

8.  มนุษยสัมพันธ (Human Relations) หมายถึง ความสามารถในการสราง

และรักษาความสัมพันธที่ดีใหเกิดข้ึนกับบุคคลตางๆ ทั้งจากภายในและภายนอกองคกร เปาหมายใน

การทํางานรวมกันและเพื่อผลประโยชนที่เกิดข้ึน ทั้งในระดับ บุคคล หนวยงาน และองคกร 

3.2.4 วรางคศิริ ทรงศิล (2550: 80-82) ไดกลาวถึง Core Competency สําหรับ

พนักงาน ประกอบดวย 

1.  การมีสํานึกของความรับผิดชอบ (Sense of Accountability) หมายถึง   

ความตระหนักและสํานึกตอหนาที่ความรับผิดชอบที่ไดรับมอบหมาย มีความใสใจและทุมเทในการปฏิบัติงาน 

รับผิดชอบตอผลสําเร็จและขอผิดพลาดที่จะเกิดข้ึนจากงานในความรับผิดชอบของตน 

2. การพัฒนาอยางตอเน่ือง (Non-stop Improvement) หมายถึง 

ความสามารถในการทํางานใหไดตามเปาหมายที่ทาทายขององคการ โดยมีการปรับปรุงและ/หรือ
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พัฒนาวิธีการ ข้ันตอน หรือกระบวนการทํางานใหมีคุณภาพหรือประสิทธิภาพสูงข้ึนอยางตอเน่ือง 

มุงเนนการมีสวนรวมในกิจกรรมของพนักงานทุกระดับ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสีย รวมทั้งทํา

ใหเกิดความพึงพอใจของลูกคาภายในและภายนอก 

3.  ความมุงมั่นสูผลสําเร็จ (Result Focus) หมายถึง ความมุงมั่นในการทํางาน 

เพื่อใหเกิดสัมฤทธิผลตามเปาหมายที่ทาทายขององคการ ภายใตทรัพยากรที่มีอยู 

4. ความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) หมายถึง ความมุงมั่นใน

การปฏิบัติตอสังคมทั้งภายในและภายนอกองคการ ดวยความรับผิดชอบและมีจริยธรรม โดยคํานึงถึง

คุณภาพชีวิต สุขภาพ ความปลอดภัย และสภาพแวดลอมที่ดี รวมทั้งสงเสริมและมีสวนรวมใน

กิจกรรมที่มีประโยชนตอองคกร ชุมชน และสังคมโดยรวม 

5. ความสามารถในการคนควาหาความรูและเรียนรู  (Knowledge 

Acquisition and Learning Ability) หมายถึง ความสามารถในการเรียนรูสิ่งใหมๆ ต้ังใจมุงมั่น

พัฒนาศักยภาพของตนเองอยูตลอดเวลา และกระตือรือรนในการแสวงหาความรูที่เปนประโยชนตอ

การปฏิบัติงานอยางสม่ําเสมอ รวมทั้งสามารถถายทอดองคความรูหรือวิทยาการใหมๆ ใหกับผูอื่น 

เพื่อประโยชนโดยรวมขององคการ 

6. ความสามารถในการทํางานเปนทีม (Team Spirit) หมายถึง ความมุงมั่น

และความสามารถในการทํางานรวมกัน รวมทั้งประสานงาน และยอมรับความคิดเห็นที่แตกตางของ

ผูอื่น โดยมีการสื่อสารและถายทอดที่มีประสิทธิผล เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของทีมหรือองคการ  

3.2.5 ประเทศสหรัฐอเมริกา รัฐบาลภายใตการนําของประธานาธิบดี Clinton 

(n.d., อางถึงใน สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน, 2552: 18-19)  Osbourne and  

Gaeble (n.d.) ไดกลาวถึง Reinventing Government ที่สะทอนถึงคานิยม คุณลักษณะ และ

สมรรถนะของขาราชการที่ตองมีการปรับตัวใหมี Competency เพื่อรองรับการทํางานในยุคปฏิรูป 

ดังน้ี (1) เช่ียวชาญในงานอาชีพ (Expertise) หรือเปนมืออาชีพ มีทักษะช้ันสูง (2) การใหบริการที่เปน

เลิศโดยมุงเนนลูกคา (3) การริเริ่มทํางานเชิงรุก (Proactive) เชน การคิดปองกันปญหาอุปสรรคที่อาจ

เกิดข้ึนมากกวาจองจับผิดและลงโทษ (4) มีมนุษยสัมพันธ โดยสรางบรรยากาศการทํางานที่เปนมิตร 

เสริมสรางคุณภาพชีวิตที่ดี (5) มีภาวะผูนําที่มีประสิทธิภาพ (6) การอํานวยการ (7) การประสานงาน 

(8) ยึดผลสัมฤทธ์ิของงานเปนหลัก (9) การมีวิสัยทัศน คาดการณอนาคตได (10) การมีสวนรวม และ 

(11) การทํางานเปนทีม 

3.2.6  ประเทศอังกฤษ โดยเลขาธิการคณะรัฐมนตรี คือ O’Donnell (n.d., อาง

ถึงใน รุง แกวแดง, 2539: 117-119) ไดแสดงวิสัยทัศนเกี่ยวกับบทบาทของขาราชการในศตวรรษที่ 

21 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2006 โดยมุงเนนไปที่ “การสรางวัฒนธรรมแหงความเปนเลิศ” โดยสะทอน

ถึงคุณลักษณะหรือสมรรถนะสําคัญของขาราชการอังกฤษในอนาคต ดังน้ี (1) เช่ียวชาญในงานอาชีพ 



61 

 
(Expertise) หรือเปนมืออาชีพ มีทักษะช้ันสูง (2) การใหคําปรึกษาทางนโยบาย (Consultation) 

อยางเปนกลางและถูกหลักเทคนิควิชาการ (3) การอํานวยการ (Facilitator) (4) จิตบริการที่มุงลูกคา

เปนศูนยกลาง (Customer Focused) (5) การทํางานเปนทีม (Teamwork) (6) การประสานงาน 

(Coordination) (7) มุงผลสัมฤทธ์ิ (Result Oriented) (8) การปฏิบัติงานดวยหลักธรรมาภิบาล 

(Good Governance) โดยเนนความซื่อสัตย มีความเปนกลาง ปฏิบัติงานดวยความเที่ยงตรง 

ปราศจากอคติ และเปนคนที่แนวแนดวยการทํางานที่มีหลักการ มีเหตุผล ไมเกรงกลัวหรือทํางานโดย

ไมตองการไดรับความนิยมชมชอบใดๆ) และ (9) การปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลง (Adaptability) 

3.2.7 เสนห  จุยโต (2554: 164-171) ไดศึกษาเพื่อจัดทําตนแบบสมรรถนะ

บุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยตนแบบสมรรถนะบุคลากรขององคการบริหารสวน

จังหวัดที่สําคัญมี 6 ประการคือ 

1. ความรอบรูดานวัฒนธรรมองคการ หมายถึง ความรูความเขาใจ

วัฒนธรรมองคการในฐานะที่เปนเครื่องมือการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดสูความเปนเลิศ การ

ตระหนัก เห็นคุณคาและมีคานิยมที่ดีที่ชวยเกื้อหนุนองคการบริหารสวนจังหวัดสูการบรรลุวิสัยทัศน 

พันธกิจ และกลยุทธที่กําหนดไว โดยกําหนดระดับสมรรถนะไว 5 ระดับ ดังน้ี (1) รูและเขาใจ

วัฒนธรรมองคการ (2) สามารถปฏิบัติวัฒนธรรมองคการและคานิยมหลักองคการ (3) วิเคราะหความ

แตกตางวัฒนธรรมองคการที่ดีและไมดี (4) ประยุกตใชวัฒนธรรมองคการกระบวนทัศนและคานิยม

ใหม และ (5) พัฒนาวัฒนธรรมองคการอยางตอเน่ือง  

2. การคิดคนนวัตกรรมใหม หมายถึง ความสามารถที่จะทํางานโดยมี

การศึกษาความรูใหม ตลอดเวลาเพื่อบรรลุผลสําเร็จขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางมี

ประสิทธิภาพ และมีการแลกเปลี่ยนความรูที่ไดมาของแตละบุคคลเพื่อสรางฐานความรูใหม เพื่อนํามา

ซึ่งการคิดคนสรางนวัตกรรมใหม  โดยกําหนดระดับสมรรถนะไว 5 ระดับ ดังน้ี (1) รูและเขาใจ

เกี่ยวกับนวัตกรรมใหม (2) เรียนรูนวัตกรรมใหมอยางตอเน่ือง (3) สนับสนุนการเรียนรูนวัตกรรมใหม

และนํามาใชงาน (4) มีสวนรวมในการสรางสรรคนวัตกรรมใหม และ (5) เผยแพรนวัตกรรมใหมตอ

องคการและผูรับบริการ  

3. การทํางานมุงผลสัมฤทธ์ิ หมายถึง ความมุงมั่นในการทํางานใหบรรลุผล

สาเร็จตามเปาหมายหรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิขององคการบริหารสวนจึงหวัดที่กําหนดข้ึน รวมทั้งการ

ใชทรัพยากรที่มีอยูใหเกิดประโยชนสูงสุด เพื่อสรางประสิทธิภาพงานและประสิทธิผลในการทํางาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด  โดยกําหนดระดับสมรรถนะไว 5 ระดับ ดังน้ี (1) ความพยายามใน

การทํางานใหสําเร็จ (2) สามารถทํางานไดผลงานตามเปาหมายที่กําหนดไว (3) ทํางานไดผลงานที่มี

ประสิทธิภาพย่ิงข้ึน (4) พัฒนาวิธีการทํางานเพื่อใหไดผลงานที่โดดเดน และ (5) สามารถตัดสินใจได

แมมีความเสี่ยงเพื่อใหองคการบรรลุเปาหมาย 



62 

 
4. การสรางเครือขายและการมีสวนรวม หมายถึง ความรูและความเขาใจ

การสรางเครือขายและการมีสวนรวมของประชาชนในการทํางานรวมกับองคการบริหารสวนจังหวัด

อยางมีประสิทธิผล ประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธ์ิตอประชาชน ผูรับบริการในองคการบริหารสวน

จังหวัด  โดยกําหนดระดับสมรรถนะไว 5 ระดับ ดังน้ี (1) รูและเขาใจเครือขาย (2) สรางเครือขาย

ภายในองคการได (3) สรางเครือขายภายนอกองคการได (4) ดําเนินงานประสานความรวมมือ

เครือขาย และ (5) รณรงคสรางเครือขายและการมีสวนรวม  

5. ความรอบรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย หมายถึง ความรอบรูความ

เขาใจการพัฒนาทรัพยากรมนุษยดานการฝกอบรม การศึกษาเลาเรียน การพัฒนาตนเอง และการ

บริหารความรู อีกทั้งประยุกตใชความรอบรูมาพัฒนาการทํางานมาตรฐานสูงอยางมืออาชีพ  โดย

กําหนดระดับสมรรถนะไว 5 ระดับ ดังน้ี (1) รูและเขาใจการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (2) ประยุกต

ความรูพัฒนาทรัพยากรมนุษยมาใชในองคการ (3) คนหาแหลงความรูเพื่อพัฒนาตนเองได (4) พัฒนา

ตนเองอยางตอเน่ือง และ (5) ใหคําปรึกษาและเปนตัวอยางการพัฒนาทรัพยากรมนุษย   

6. การทํางานเปนทีม หมายถึง ความรูและความเขาใจในบทบาทและ

หนาที่ตนเองในฐานะที่เปนสมาชิกของทีมงาน โดยยึดเปาหมายของทีมเปนหลัก มีสวนรวมในการทา

งานและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นสมาชิกในทีม รวมทั้งสรางบรรยากาศที่ดีในการทํางานรวมกันใน

องคการบริหารสวนจังหวัด  โดยกําหนดระดับสมรรถนะไว 5 ระดับ ดังน้ี (1) รับรูบทบาทและหนาที่

ของตนเอง (2) ใหความรวมมือกับเพื่อนรวมงาน (3) ประสานความรวมมือกับสมาชิกในทีม (4) 

สนับสนุนและชวยเหลือสมาชิกในทีม และ (5) สามารถนําทีมปฏิบัติภารกิจจนสําเร็จ  

 

ขอมูลท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด 

 ความเปนมาขององคกรปกครองสวนทองถ่ินในประเทศไทย   

 แนวคิดเรื่องการปกครองทองถ่ินในประเทศไทยไดเกิดข้ึนครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่ 5 

(กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน, 2541: 7-8) ภายหลังจากการเสด็จประพาสยุโรป และทรงพบวา 

การที่เมืองตางๆ ในประเทศยุโรปมีความสวยงาม สะอาดนาอยู และมีการวางผังเมืองที่เปนระบบ

ระเบียบมีสาเหตุมาจากการที่เมืองเหลาน้ันมีการบริหารจัดการโดยคนทองถ่ินเอง โดยรฐับาลทาํหนาที่

กํากับดูแลและตรวจสอบในดานกฎหมาย และมิไดมีการเขาไปแทรกแซงการบริหารงานแตอยางใด  

การบริหาราชการสวนทองถ่ิน เปนการกระจายอํานาจสูทองถ่ินเพื่อใหประชาชนมี

อํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับกิจการตาง ๆ ที่เปนสาธารณะของทองถ่ินดวยตนเอง โดยมีภารกิจที่

ระบุใหดําเนินการอยางชัดเจน และมีพื้นที่รับผิดชอบ รวมถึงมีผูบริหารที่ไดรับการเลือกต้ังโดยตรงจาก

ประชาชน หรืออาจจะไดรับความเห็นชอบจากสภาทองถ่ิน (โกวิทย พวงงาม, 2543: 78) และเมื่อแบง

ประเภทของการจัดระเบียบราชการบริหารสวนทองถ่ินที่ใชในปจจุบัน แบงไดเปน 2 ระบบคือ  
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1. ระบบที่ใชกับทองถ่ินทั่วไป มี 3 รูปแบบคือ (1) องคการบริหารสวนจังหวัด (2) 

เทศบาล และ (3) องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) 

2. ระบบพิเศษที่ใชเฉพาะบางทองถ่ิน มี 2 รูปแบบคือ (1) กรุงเทพมหานคร และ (2) 

เมืองพัทยา 

องคการบริหารสวนจังหวัด 

1. ที่มาขององคการบริหารสวนจังหวัด 

องคการบริหารสวนจังหวัด หรือ “อบจ.” เปนรูปแบบการปกครองทองถ่ินของไทยทีม่ี

วิวัฒนาการและการปรับปรุงแกไขมาโดยตลอดตามลําดับดังน้ี 

พ.ศ. 2476 ไดมีพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารแหงราชอาณาจักรสยาม พ.ศ. 

2476 กําหนดใหจังหวัดเปนหนวยงานบริหารสวนภูมิภาค โดยอํานาจการบริหารงานในจังหวัดอยู

ภายใตการดําเนินงานของกรมการจังหวัด ซึ่งมีขาหลวงประจําจังหวัดเปนประธาน และในปเดียวกัน

ไดมีการจัดต้ังสภาจังหวัดตามพระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2476 เพื่อมีบทบาทและหนาที่

ในการใหคําปรึกษาแนะนําแกคณะกรมการจังหวัด โดยฐานะของสภาจังหวัดน้ันยังมิไดเปนนิติบุคคล 

ที่แยกตางหากจากราชการภูมิภาค 

 พ.ศ. 2481 ไดมีการตราพระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 โดยมีวัตถุประสงค

เพื่อแยกกฎหมายสภาจังหวัดไวโดยเฉพาะ แตสภาจังหวัดยังมีลักษณะคงเดิม กลาวคือทําหนาที่เปน

สภาที่ปรึกษาของกรมการจังหวัด 

พ.ศ. 2485 ไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 

กําหนดใหผูวาราชการจังหวัดเปนหัวหนาปกครองบังคับบัญชาขาราชการและความรับผิดชอบบริหาร

ราชการในจังหวัดของกระทรวง ทบวง กรม ตางๆ ทําใหอํานาจของกรมการจังหวัดเปนอํานาจของ

ผูวาราชการจังหวัด โดยผลของกฎหมายฉบับน้ีทําใหสภาจังหวัดจึงมีฐานะเปนสภาที่ปรึกษาผูวา

ราชการจังหวัดดวย 

พ.ศ. 2498 ไดมีความพยายามในการจัดการปกครองทองถ่ิน โดยมีแนวความคิด

ปรับปรุงบทบาทของสภาจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ และใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเอง

มากย่ิงข้ึน ทําใหเกิด “องคการบริหารสวนจังหวัด”ข้ึนตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

สวนจังหวัด พ.ศ. 2498 และในสมัยรัฐบาลจอมพล ป.พิบูลสงคราม กําหนดใหองคการบริหารสวน

จังหวัดมีฐานะเปนนิติบุคคลและแยกจากจังหวัด ซึ่งเปนราชการสวนภูมิภาค และโครงสรางและ

องคประกอบขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยใชมาจนถึง พ.ศ.2540 สําหรับหนาที่ขององคการ

บริหารสวนจังหวัดในตอนน้ัน (พ.ศ. 2498) ไดกําหนดใหมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการสวนจังหวัด

ภายในเขตจังหวัด ซึ่งอยูนอกเขตเทศบาล สุขาภิบาล และหนวยการปกครองทองถ่ินรูปแบบอื่น 
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พ.ศ. 2540 ไดมีการตราพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาใช

บังคับแทนพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2498 ทั้งน้ี การมีพระราชบัญญัติองคการ

บริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 เกิดแรงกดดันจากการรวมตัวของสหพันธองคการบริหารสวนจังหวัด

ทั่วประเทศ และผลกระทบจาก พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ. 2537 

ที่มีการประกาศยกฐานะสภาตําบลเปนองคการบริหารสวนตําบล ทําใหพื้นที่ดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดซอนทับกับองคการบริหารสวนตําบล รวมทั้งการจัดเก็บภาษีอากร คาธรรมเนียม 

และรายไดขององคการบริหารสวนจังหวัด เปนตน 

ทั้งน้ี พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 ไดแบงแยกขาราชการ

สวนภูมิภาคออกจากฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด (ผูวาราชการจังหวัดเคยดํารงตําแหนง

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด) มาใหสภาจังหวัดเปนผูเลือกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดข้ึนมา

ทําหนาที่เปนฝายบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด 

2. ภารกิจ และอํานาจหนาที่  

 นับต้ังแตป 2540 องคการบริหารสวนจังหวัดไดปรับเปลี่ยนรูปแบบอํานาจหนาที่ไป

จากเดิม โดยเนนการประสานงานการพัฒนาระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินในระดับตํ่ากวา

ภายในจังหวัด พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 45 ไดกําหนดอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดไวดังน้ี 

2.1 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ.2540 มาตรา 45 กําหนดไวคือ 

2.1.1 ตราขอบัญญัติโดยไมขัดหรอืแยงตอกฎหมาย 

2.1.2 จัดทําแผนพฒันาองคการบริหารสวนจังหวัด และประสานการจัดทํา

แผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรกีําหนด 

2.1.3 สนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถ่ินอื่นในการพัฒนาทองถ่ิน 

2.1.4 ประสานและใหความรวมมือในการปฎิบัติหนาที่ของสภาตําบลและ

ราชการสวนทอง ถ่ินอื่น 

2.1.5 แบงสรรเงินซึง่ตามกฎหมายจะตองแบงใหแกสภาตําบลและราชการสวน

ทองถ่ินอื่น 

2.1.6 อํานาจหนาที่ของจังหวัดตามพระราชบญัญัติระเบียบบรหิารราชการสวน

จังหวัด พ.ศ. 2498 เฉพาะภายในเขตสภาตําบล 

2.1.7 คุมครอง ดูแล และบํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.1.8 จัด ทํากิจการใด ๆ อันเปนอํานาจหนาที่ของราชการสวนทองถ่ินอื่นที่อยู

ในเขตองคการบรหิาร สวนจังหวัด และกิจการน้ันเปนการสมควรให ราชการสวนทองถ่ินอื่นรวมกัน

ดําเนินการหรือ ใหองคการ บรหิารสวนจังหวัดจัดทํา ทัง้น้ี ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
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2.1.9 จัดทํากิจการอื่นใดทีก่ําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรอืกฎหมายอื่น

กําหนดใหเปน อํานาจหนาที่ขององคการบริหารสวนจงัหวัด 

2.2 ตามกฎกระทรวง (พ .ศ. 2541) ออกตามความในมาตรา 45 (8) แห ง

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 

2.2.1 จัดใหมีนํ้าเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร 

2.2.2 กําจัดมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล 

2.2.3 บําบัดนํ้าเสีย 

2.2.4 บํารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

2.2.5 วางผังเมือง 

2.2.6 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางบก ซึ่งอยางนอยตองเปนทางหลวงชนบท ตาม

กฎหมายวาดวยทางหลวง 

2.2.7 จัดใหมีและบํารุงรักษาทางนํ้า 

2.2.8 จัดใหมีทาเทียบเรือ ทาขาม ที่จอดรถ และตลาด 

2.2.9 ปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  

2.2.10 รักษาความสงบเรียบรอยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 

2.2.11 จัดการศึกษา ทํานุบํารุงศาสนา และบํารุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิ

ปญญาทองถ่ินหรือวัฒนธรรมอันดีของทองถ่ิน 

2.2.12 จัดใหมีและบํารุงสถานที่สําหรับการกีฬา สถานพักผอนหยอนใจ 

สวนสาธารณะ และสวนสัตว ตลอดจนสถานที่ประชุมอบรมสําหรับราษฎร 

2.2.13 จัดใหมีการสังคมสงเคราะห และการสาธารณูปการ 

2.2.14 ปองกันและบําบัดรักษาโรค 

2.2.15 จัดต้ังและการบํารุงสถานพยาบาล 

2.2.16 สงเสริมการทองเที่ยว 

2.2.17 สงเสริมและแกไขปญหาการประกอบอาชีพ 

2.2.18 กิจการที่ไดมกีารกําหนดไวในแผนพัฒนาจังหวัดและแผนพัฒนาองคการ

บรหิารสวนจังหวัด  

2.3 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในการจัดระบบบริการสาธารณะขององคการบริหารสวนจังหวัดในเขตจังหวัดไวดังน้ี:-            

2.3.1 ลักษณะของการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในการใหบริการ

สาธารณะในเขตจงัหวัด 
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1. ดําเนินงานในโครงการทีม่ีขนาดใหญทีเ่กินศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ในเขตจงัหวัด   

2. เปนการดําเนินงานทีป่รากฏถึงกิจกรรมทีเ่ปนภาพรวมขององคกร

ปกครองสวนทอง ถ่ินในจังหวัด 

3. เขาไปดําเนินงานตามแผนงานหรือโครงการในลกัษณะทีม่ีความคาบ

เกี่ยวตอเน่ือง หรอื มีผูที่ไดรับประโยชนในองคกรปกครองสวนทองถ่ินมากกวา 1 แหงข้ึนไป 

2.3.2 ในการดําเนินการตามอํานาจและหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ตามขอ 2.3.1 องคการบริหารสวนจังหวัดควรจะดําเนินการเพื่อใหเปนไปในลักษณะ ดังน้ี คือ 

1. การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ินของตนเองและประสานการจัดทําแผน

จังหวัด  

2. การกอสรางและบํารุงรักษาโครงการที่เปนโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญ 

3. การจัดการศึกษา สาธารณสุข การสังคมสงเคราะห การพฒันาคุณภาพ

ชีวิตใหกับประชาชนในระดับจงัหวัด   

4. การสงเสริมจารีต ประเพณี วัฒนธรรม การทองเที่ยว การสงเสริมการ

ลงทุนและการพาณิชยกรรมของจังหวัด        

5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอมในระดับจังหวัด 

โดยเฉพาะอยางย่ิง การทําหนาทีเ่ปนองคกรหลักในการกําจดัขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูลรวม  

6. ใหบริการดานเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ เครื่องจักรกล บคุลากร แก

องคกรปกครอง สวนทองถ่ินอื่นในเขตจงัหวัด 

7. ดําเนินการตามภารกจิที่ไดรบัการถายโอนภารกจิตามทีก่าํหนดไวใน

แผนปฏิบัติ การกําหนดข้ันตอนการกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2.3.3 การสนับสนุนงบประมาณใหแกราชการสวนกลาง สวนภูมิภาคจะกระทํา

ไดแตเฉพาะกรณีที่อยูในอํานาจหนาที่ขององคการบรหิารสวนจังหวัดทีจ่ะตองดําเนินการเอง แตไม

สามารถดําเนินการเองไดเน่ืองจากเปนงานปฏิบัติซึ่งจะตองใชเทคนิค วิชาการสูง และหนวยงานของ

รัฐน้ันมีความสามารถทีจ่ะดําเนินการไดดีกวาการสนับสนุนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นใน

จังหวัด จะกระทําไดในกรณีทีเ่รงดวน และจําเปนหากไมดําเนินการจะกอใหเกิดความเสียหายอยาง

รายแรงตอ ประชาชน การใหการสนับสนุนแกประชาคม องคกรประชาชน ควรเปนไปในลกัษณะของ

การสงเสรมิความสามารถดําเนินการ โดยใชศักยภาพของตนเองในการบริหารจัดการในลกัษณะของ

การรวมคิดรวมทํา รวมรับประโยชน 
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3. โครงสรางการบริหารงาน  

 องคการบริหารสวนจังหวัดมีการจัดโครงสรางองคการตามตามพระราชบัญญัติ

องคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 โดยแบงออกเปน 2 ฝาย ประกอบดวย สภาองคการบริหารสวน

จังหวัด (ฝายนิติบัญญัติ) และนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายบริหาร) สาระสําคัญสรุปดังน้ี 

 3.1  สภาองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายนิติบัญญัติ)  

 ในจังหวัดหน่ึงใหมีสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอันประกอบดวยสมาชิกซึ่ง

ราษฎร   เลือกต้ังข้ึนตามกฎหมายวาดวยการเลือกต้ังสมาชิกสภาจังหวัด สําหรับจํานวนสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนจังหวัดใหถือเกณฑตามจํานวนราษฎรแตละจังหวัดตามหลักฐานทะเบียนราษฎรที่

ประกาศในปสุดทายกอนปที่มีการเลือกต้ัง ดังน้ี 

3.1.1 มีราษฎรไมเกิน 500,000 คน มีสมาชิกสภาจังหวัดได 24 คน 

3.1.2 มีราษฎรเกินกวา 500,000 คน แตไมเกิน 1,000,000 คน มีสมาชิกได 30 คน 

3.1.3 มีราษฎรเกินกวา 1,000,000 คน แตไมเกิน 1,500,000 คน มีสมาชิก

ได 36 คน 

3.1.4 มีราษฎรเกินกวา 1,500,000 คน แตไมเกิน 2,000,000 คน มีสมาชิกได 

42 คน 

3.1.5 มีราษฎรเกิน 2,000,000 คนข้ึนไป มีสมาชิกได 48 คน 

ทั้งน้ี สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดอยูในตําแหนงไดคราวละ 4 ป โดย

ใหสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกต้ังสมาชิกสภาเปนประธานสภา 1 คน และเปน รอง

ประธานสภา 2 คน 

 3.2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัด (ฝายบริหาร)  

 3.2.1  สภาองคการบริหารสวนจังหวัดเลือกสมาชิกสภาองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนนายก องคการบริหารสวนจังหวัด และนายกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด มีอํานาจ

แตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตามกฎหมายกําหนด สําหรับรองนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดใหมาจากสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ดังน้ี 

 1. มีสมาชิก 48 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 4 คน 

 2. มีสมาชิก 36-42 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 3 คน 

 3. มีสมาชิก 24-30 คน ใหมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 2 คน 

 3.2.2 ขาราชการสวนจังหวัด 

 ขาราชการสวนจังหวัด หมายถึง ขาราชการทุกประเภทที่รับเงินเดือนจาก

งบประมาณขององคการบริหารสวนจังหวัดโดยขาราชการสวนจังหวัดมีนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชา และมีรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดกับปลัดองคการบริหาร
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สวนจังหวัดเปนผูปกครองบังคับบัญชารองจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ทั้งน้ี โครงสรางการ

บริหารงานขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงจะแตกตางกันตามความพรอม ศักยภาพ และ

ภารกิจ โดยสวนใหญจะแบงออกเปนสวนตางๆ ไดแก สวนอํานวยการ ทําหนาที่ดูแลกิจการทั่วไปของ

องคการบริหารสวนจังหวัด สวนแผนและงบประมาณ ทําหนาที่รับผิดชอบเรื่องแผนและงบประมาณของ

องคการบริหารสวนจังหวัด สวนโยธา ทําหนาที่รับผิดชอบทางดานงานชางและการกอสรางโครงการ

สาธารณูปโภค สวนการคลัง ทําหนาที่ดูแลดานการเงิน การคลังและการเบิกจายเงิน สวนกิจการสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด ทําหนาที่รับผิดชอบงานของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 
 

ภาพที่ 4 โครงสรางองคการบริหารสวนจังหวัด 
 

4. ขอมูลทั่วไปขององคการบรหิารสวนจงัหวัดที่นํามาใชในการศึกษา 

4.1 องคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

4.1.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดชลบรุ ี

1. อาณาเขตติดตอ 
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จังหวัดชลบุรีต้ังอยูในภาคตะวันออกของประเทศไทย หรือริมฝงทะเล

ดานตะวันออกของอาวไทยประมาณเสนรุงที่ 12 องศา 30 ลิบดา -13 องศา 43 ลิบดาเหนือ และเสน

แวงที่ 100 องศา 45 ลิบดา -101 องศา 45 ลิบดาตะวันออก ระยะทางจากกรุงเทพมหานครตาม

เสนทางหลวงแผนดินหมายเลข 34 (ถนนสายบางนา - ตราด) รวมระยะทางประมาณ 81 กิโลเมตร 

และมีเสนทางหลวงพิเศษ หมายเลข 7 หรือ Motorway (กรุงเทพฯ - ชลบุรี) ระยะทาง 79 กิโลเมตร 

ซึ่งใชระยะเวลาในการเดินทางประมาณ 45 นาที มีพื้นที่ทั้งจังหวัด จํานวน 2,726,875 ไร (4,363  

ตารางกิโลเมตร) คิดเปนรอยละ 0.85 ของพื้นที่ประเทศไทย  (พื้นที่ของประเทศไทยประมาณ 

320,696,875 ไร หรือ 513,115 ตารางกิโลเมตร) 
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ภาพที่ 5 แผนที่แสดงอาณาเขตติดตอของจังหวัดชลบรุ ี

ที่มา: สํานักงานการทองเที่ยวและกีฬา จังหวัดชลบุร,ี  ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุร,ี เขาถึง

เมื่อ 10 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.chonburimots.go.th/th/เกี่ยวกับองคกร/รูจัก

ชลบุรี/สภาพภูมิประเทศ.html 
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ทิศเหนือ ติดกบัจงัหวัดฉะเชิงเทรา 

ทิศใต ติดกับจังหวัดระยอง 

ทิศตะวันออก ติดกับจงัหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดจันทบุรี และจังหวัด

ระยอง 

ทิศตะวันตก ติดกับชายฝงทะเลตะวันออกของอาวไทย 

2. ภูมิประเทศ 

ลักษณะภูมิประเทศของจังหวัดชลบุรี มีทั้งพื้นที่ที่เปนภูเขา พื้นที่ราบลุม

และที่ราบติดชายฝงทะเล รวมทั้งเกาะนอยใหญอีกมากมาย ลักษณะภูมิประเทศแบงออกได ดังน้ี 

2.1 พื้นที่สวนที่เปนภูเขา จะอยูเกือบกึ่งกลางของจังหวัดเปนแนวยาว

จากทิศตะวันตกเฉียงเหนือไปยังตะวันออกเฉียงใต  โดยเขตที่มคีวามสูงจากระดับนํ้าทะเลต้ังแต 200  

เมตรข้ึนไป จะอยูดานตะวันออกของจังหวัด ซึ่งอยูในเขตอําเภอบอทองและอําเภอหนองใหญ ในดาน

ที่ติดกับจังหวัดฉะเชิงเทราและจันทบุรี 

2.2 สวนที่เปนที่ราบลุม จะอยูตอนบนของจังหวัดในเขตอําเภอพาน

ทอง  อําเภอพนัสนิคมและแนวกึ่งกลางของดานตะวันตก 

2.3 สวนที่ติดกับทะเล อยูทางดานทิศตะวันตกต้ังแตอําเภอเมืองจนถึง

อําเภอสัตหีบ ซึ่งมีความยาวประมาณ 160 กิโลเมตร  ประกอบดวยที่ราบตามชายฝงทะเลที่มีภูเขา

เล็กๆ สลับอยูบางตอน ชายฝงทะเลบางแหงมีลักษณะเวาแหวงและเปนที่ลุมตํ่านํ้าทะเลทวมถึง มีปา

ชายเลนหรือโกงกางข้ึนต้ังแตในเขตอําเภอเมืองชลบุรี ถัดลงไปเปนอําเภอศรีราชา อําเภอบางละมุง

และอําเภอสัตหีบ มีหาดทรายสวยงามหลายแหง ซึ่งถูกพัฒนาเปนแหลงทองเที่ยวที่สําคัญของจังหวัด 

2.4 สวนที่เปนเกาะ อยูหางจากชายฝงทะเลออกไปประมาณ 10  กิโลเมตร  

ซึ่งประกอบดวยพื้นที่ที่เปนเกาะเล็กและเกาะใหญประมาณ 46 เกาะ เกาะที่สําคัญที่สุดคือเกาะสีชัง

และมีฐานะเปนอําเภอ  นอกจากน้ียังมีเกาะแสมสาร เกาะลาน เกาะครก เกาะสาก และเกาะไผ ซึ่ง

เปนเกาะที่เหมาะแกการทองเที่ยวและพักผอน 

3. เขตการปกครอง 

จังหวัดชลบุรีแบงการปกครองออกเปน 11 อําเภอ 92 ตําบล 687 

หมูบาน โดยมีอําเภอตางๆ ดังน้ี อําเภอเมืองชลบุรี บานบึง บางละมุง พานทอง พนัสนิคม ศรีราชา 

สัตหีบ หนองใหญ บอทอง เกาะสีชัง และเกาะจันทร การปกครองสวนทองถ่ิน ประกอบดวย องคการ

บริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 10 แหง เทศบาลตําบล 33 แหง 

องคการบริหารสวนตําบล  53 แหง และมีรูปแบบการปกครองพิเศษ 1 แหง ไดแก เมืองพัทยา  

จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร (ขอมูล ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2554) รวม 1,338,656 คน เปน 

ชาย 656,537 คน (คิดเปนรอยละ 48.99 ของประชากรทั้งหมด) และหญิง  680,111 คน (คิดเปน
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รอยละ 49.05ของประชากรทั้งหมด) มีครัวเรือนทั้งสิ้น 719,524 ครัวเรือน จํานวนประชากรแฝง 

ประมาณ 1,200,000 คน 

4.1.2 ขอมูลขององคการบรหิารสวนจังหวัดชลบรุ ี

1. วิสัยทัศน  

“เปนองคกรหลักในการประสานความรวมมือภาคีทุกภาคสวน สูการ

เปนเมืองทองเที่ยวครบวงจร ที่ไดมาตรฐานสากล และพัฒนาเศรษฐกิจ การศึกษา กีฬา สุขภาพ 

สิ่งแวดลอม แบบบูรณาการโดยทองถ่ิน เปนกลไกสําคัญ เพื่อขับเคลื่อนสูการพัฒนาอยางย่ังยืน” 

2. พันธกิจ 

2.1 เสริมสรางและปรับปรุงโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

2.2 สงเสริมอาชีพและเพิ่มรายไดใหแกประชาชน 

2.3 สงเสริมการจัดการศึกษา การใหบริการการศึกษาข้ันพื้นฐานอยาง

ทั่วถึง 

2.4 เสริมสรางการมีสวนรวมของประชาชน องคกรเอกชน อปท.ในการ

อนุรักษฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหย่ังยืน 

2.5 สนับสนุนชวยเหลือใหประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและ

ทรัพยสิน การปองกันแกปญหาสังคมยาเสพติดและโรคเอดส 

2.6 เสริมสรางความรวมมือในการกําจัดขยะมูลฝอยแบบบูรณาการ และ

การจัดระบบบําบัดนํ้าเสียในชุมชน 

2.7 สงเสริมและสนับสนุนกิจกรรม รวมทั้งชองทางในการขยายตัวทาง

การคา การทองเที่ยวและกีฬา 

3. โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 
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ภาพที่ 6  โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบรุ ี

ที่มา: องคการบริหารสวนจงัหวัดชลบุร,ี โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร,ี เขาถึงเมือ่ 

10 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.chon.go.th/cpao/-2.html 

 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดชลบรุ ี

องคการบรหิารสวนจังหวัดชลบรุีไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา

องคการบรหิารสวนจังหวัดชลบรุี ในชวงป 2556 - 2560 ไว 7 ยุทธศาสตร ไดแก 

4.1 ดานการพัฒนาการทองเที่ยวและกีฬา 

4.2 ดานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโครงขายคมนาคมขนสง 

4.3 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ  ตามหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

4.4 ดานการพัฒนาคุณภาพชีวิต 

4.5 ดานการจัดการสิ่งแวดลอม 

4.6 ดานการบรหิารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล 

4.7 ดานการปองกันปราบปรามและฟนฟผููติดยาเสพติด การรักษาความ

ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน  
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4.2 องคการบริหารสวนจังหวัดระยอง  

4.2.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดระยอง 

1. อาณาเขตติดตอ  

จังหวัดระยองต้ังอยูทิศตะวันออกของประเทศไทย ระหวางเสนรุงที่ 12-

13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก มีพื้นที่ประมาณ 3,552 ตารางกิโลเมตร 

หรือประมาณ 2,220,000 ไร อยูหางจากรุงเทพฯ ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 179 กิโลเมตร 

 

 
 

ภาพที่ 7 อาณาเขตติดตอของจงัหวัดระยอง 

ที่มา:  แผนท่ีทองเท่ียวระยอง,  เขาถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2555,  เขาถึงไดจาก http://www. thailandtouristmaps. 

com/-map/ 

 

ทิศเหนือ ติดตอเขตอําเภอหนองใหญอําเภอบอทอง อําเภอศรีราชา 

จังหวัดชลบุร ี

ทิศใต ติดชายฝงอาวไทย ยาวประมาณ 100 กิโลเมตร 

ทิศตะวันออก ติดตอเขตอําเภอนายายอาม อําเภอแกงหางแมว จังหวัด

จันทบรุ ี

ทิศตะวันตก ติดตอเขตอําเภอสัตหีบ อําเภอบางละมุง จังหวัดชลบุร ี
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2. ภูมิประเทศ 

จังหวัดระยองมีภูมิประเทศ เปนที่ราบชายฝงที่เกิดจากการทับถมของ

ตะกอนบริเวณแองลุมนํ้าระยองและที่ลาดสลับเนินเขาและภูเขา มีลักษณะเปนลอนลูกคลื่นสูงตํ่า

สลับกันไป โดยมีพื้นที่ทิวเขา 2 แนว คือ ทิวเขาชะเมาทางทิศตะวันออก สูงจากระดับนํ้าทะเล 1,035 เมตร 

และทิวเขาที่อยูประมาณกึ่งกลางของตัวจังหวัดเปนแนวยาวจากอําเภอเมืองระยองข้ึนไปทางเหนือจน

สุดเขตจังหวัด มีแมนํ้าสายสั้นๆ ซึ่งเกิดจากเทือกเขาจันทบุรีและเทือกเขาบรรทัดไหลลงสูอาวไทย 

แมนํ้าที่สําคัญ ไดแก แมนํ้าบางประกง แมนํ้าจันทบุรี แมนํ้าระยอง เปนตน ลักษณะชายฝงทะเลมีหาด

ทรายสวยงามและมีเกาะใหญนอยเรียงรายเลียบตามแนวชายฝงนับเปนทรัพยากรการทองเที่ยวที่

สําคัญของประเทศ 

3. เขตการปกครอง  

จังหวัดระยองแบงการปกครองเปน 8 อําเภอ ไดแก อําเภอเมืองระยอง 

อําเภอแกลง อําเภอบานคาย อําเภอปลวกแดง อําเภอบานฉาง อําเภอวังจันทร อําเภอเขาชะเมา 

อําเภอนิคมพัฒนา ประกอบดวย 54 ตําบล 439 หมูบาน 181 ชุมชน ดานการปกครองทองถ่ิน 

ประกอบดวยองคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง เทศบาลนคร 1 แหง เทศบาลเมือง 2 แหง เทศบาล

ตําบล 25 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 39 แหง จํานวนประชากรตามทะเบียนราษฎร ขอมูล 

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2555 มีประชากรทั้งสิ้น  649,275 คน เปนชาย 319,869 คน และหญิง  

329,406 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดคืออําเภอเมืองระยอง จํานวน 254,998 คน อําเภอทีมี

ประชากรนอยที่สุดคืออําเภอเขาชะเมา มีประชากร 23,496 คน 

4.2.2 ขอมูลขององคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง 

1. วิสัยทัศน  

“ระยองเมอืงนาอยู เกษตรคุณภาพ ทองเที่ยวอนุรักษ อุตสาหกรรมเปน

มิตร ภายใตแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง” 

2. พันธกิจ 

2.1 สรางและพัฒนาคนใหมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความรอบรู คูคุณธรรม 

2.2 เสริมสรางและพัฒนาใหมสีถานศึกษาในความรับผิดชอบของ

องคการบรหิารสวนจังหวัดระยองทัง้รปูแบบของการรบัถายโอนตามภารกจิ และจัดต้ังข้ึนใหม 

2.3 สงเสรมิ และสนับสนุนเกษตรกรรมในดานกระบวนการผลิต

การตลาดและการสรางมลูคาเพิม่ของสินคา 

2.4 สงเสรมิ และสนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

2.5 สงเสรมิการทองเที่ยว 



76 

 
2.6 สรางเสริมและพัฒนาตลาดกลางสินคาเกษตร เพื่อสงเสริมการ

สงออกสูประเทศในประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน 

2.7 เสริมสรางความเขมแข็งและภูมิคุมกันของสังคม และชุมชนใหอยู

รวมกันอยางรมเย็นเปนสุขภายใตหลักปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง 

2.8 พัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี และเสรมิสรางการมสีวนรวมในการ

พัฒนาทองถ่ินจากทุกภาคสวน 

3. โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 
 

 
 

ภาพที่ 8  โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

ที่มา:  องคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง, โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดระยอง, เขาถึง

เมื่อ 10 ตุลาคทม 2555,  เขาถึงไดจาก http://www.rayong-pao.go.th/home/ 
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4. ยุทธศาสตรการพัฒนาองคการบริหารสวนจังหวัดระยอง 

4.1 การพัฒนาความเปนเลิศดานการศึกษาการกีฬา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม 

และภูมิปญญาทองถ่ิน 

4.2 การพัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวเชิงอนุรักษอยางสมดุลและ

ย่ังยืน 

4.3 การพัฒนาอุตสาหกรรมที่เปนมิตร และบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

4.4 การพัฒนาคุณภาพสังคมและการเมืองดวยการบริหารขอมูลขาวสาร

และเทคโนโลยีสารสนเทศใหอยูดีมีสุข 

4.5 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานทุกดานอยางสมดุลและย่ังยืน 

4.6 การพัฒนาเศรษฐกิจและปรับโครงสรางใหสมดุล และแขงขันได  

4.3 องคการบริหารสวนจังหวัดจันทบุรี  

4.3.1 ขอมลูทั่วไปของจังหวัดจันทบุรี 

1 อาณาเขตติดตอ 

จังหวัดจันทบุรีต้ังอยูทางทิศตะวันออกเฉียงใตของประเทศไทย ระหวาง

เสนรุงที่ 12-13 องศาเหนือ และเสนแวงที่ 101-102 องศาตะวันออก ระยะทางที่หางจากกรุงเทพฯ 

ตามเสนทาง (สายใหม) ประมาณ 239 กิโลเมตรมีพื้นที่ทั้งหมดจํานวน 6,338 ตารางกิโลเมตร หรือ

ประมาณ 3,961,250 ไรคิดเปนพื้นที่รอยละ 16.63 ของภาคตะวันออก และรอยละ 1.8 ของประเทศ 

โดยมีอาณาเขตติดตอกับจังหวัดใกลเคียงคือ 
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ภาพที่ 9 อาณาเขตติดตอของจงัหวัดจันทบรุ ี

ที่มา: แผนท่ีทองเท่ียวจังหวัดจันทบุรี, เขาถึงเมือ่ 10 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www. 

thailandtouristmaps.com 

 

ทิศเหนือ ติดตอจังหวัดชลบุรี ฉะเชิงเทรา และสระแกว 

ทิศใต ติดตอจังหวัดตราด และอาวไทย 

ทิศตะวันออก ติดตอจังหวัดตราด และประเทศกัมพูชา 

ทิศตะวันตก ติดตอจังหวัดระยอง และอาวไทย 
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มีแนวเขตติดตอกับประเทศกัมพูชาประมาณ 86 กิโลเมตร และมีแนว

ชายฝงทะเลยาวประมาณ 87 กิโลเมตร 

2. ภูมิประเทศ 

จังหวัดจันทบรุีมสีภาพภูมิประเทศ  แบงออกเปน 

2.1 ปาไม ภูเขา และเนินสูง เปนลักษณะของภูมิประเทศทางดานเหนือ

และตะวันออกของจันทบุรี ไดแก เขตอําเภอแกงหางแมว อําเภอทาใหม อําเภอมะขาม อําเภอสอย

ดาว อําเภอโปงนํ้ารอน และตอนบนของอําเภอขลุง บริเวณดังกลาวเปนเขตปาสงวน เขตอุทยาน

แหงชาติ เขตหามลาสัตวปาและเขตรักษาพันธุสัตวปา และพื้นที่การเกษตรปลูกสวนผลไม ยางพารา 

ปาลมนํ้ามัน และพืชไร เชน ขาวโพด มันสําปะหลัง เปนตน 

2.2 ที่ราบสลับภูเขา อยูทางตอนกลางของจังหวัด ไดแก พื้นที่ในเขต

อําเภอเมือง อําเภอเขาคิชฌกูฏ ตอนบนของอําเภอทาใหม อําเภอขลุง และตอนบนของอําเภอแหลม

สิงห พื้นที่แหลงนํ้าที่ใชทําสวนผลไม เชน ทุเรียน เงาะ มังคุด กระทอน และพริกไทย 

2.3 ที่ราบฝงทะเล ไดแก พื้นที่ในเขตอําเภอนายายอาม ตอนลางของ

อําเภอทาใหม อําเภอแหลมสิงห และอําเภอขลุง มีลักษณะเปนที่ราบชายฝงทะเลสลับดวยเนินเขา 

เปนบริเวณปาชายเลน 

3. เขตการปกครอง 

จังหวัดจันทบุรีแบงการปกครองออกเปน 10 อําเภอ 76 ตําบล 728 

หมูบาน 33 ชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ินประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด 1 แหง 

เทศบาลเมือง 5 แหง เทศบาลตําบล 35 แหง และองคการบริหารสวนตําบล 41 แหง ประชากรป 

2556 จังหวัดจันทบุรีมีจํานวนประชากร ณ เดือนมิถุนายน 2556 รวมทั้งสิ้น 522,716  คน เปนชาย 

257,057 คน เปนหญิง 265,659 คน อําเภอที่มีประชากรมากที่สุดคือ อําเภอเมืองจันทบุรี มีจํานวน 

168,382  คน 

4.3.2 ขอมูลขององคการบรหิารสวนจังหวัดจันทบุร ี

1. วิสัยทัศน  

“พัฒนาสังคมใหเขมแข็ง  พัฒนาเศรษฐกจิอยางย่ังยืน  ฟนฟู

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” 

2. พันธกิจ 

2.1 สงเสรมิและพฒันาดานการศึกษาการสาธารณสุขศาสนา

ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีและภูมปิญญาทองถ่ิน 

2.2 เพิ่มขีดความสามารถดานการสงัคมสงเคราะห 

2.3 สงเสรมิการดํารงชีวิตแบบเศรษฐกจิพอเพียงตามแนวพระราชดําร ิ
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2.4 เสริมสรางความสมดุลใหกับทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอม 

2.5 จัดใหมีโครงสรางพื้นฐาน แหลงนํ้าและระบบสาธารณูปโภคตาม

ความเหมาะสมของพื้นที ่

2.6 สงเสรมิความมั่นคงและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินใหกับ

ประชาชน 

3. โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดจันทบรุ ี

3.1 สํานักงานปลัด 

3.2 กองแผนและงบประมาณ 

3.3 กองกิจการสภาองคการบรหิารสวนจงัหวัดจันทบรุ ี

3.4 กองชาง 

3.5 กองคลัง 

3.6 กองสงเสริมคุณภาพชีวิต 

3.7 หนวยตรวจสอบภายใน 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดจันทบุร ี

4.1 ดานการพัฒนาสงัคมใหเขมแข็ง 

4.2 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงและย่ังยืน 

4.3 ดานการจัดการสิ่งแวดลอมและทรัพยากรธรรมชาติใหมีคุณภาพ 

4.4 ดานการปกครองและการบรหิารจัดการ  

4.4 องคการบริหารสวนจังหวัดตราด  

4.4.1 ขอมูลทั่วไปของจังหวัดตราด  

1. อาณาเขตติดตอ 

จังหวัดตราดเปนจังหวัดชายแดนสุดฝงทะเลตะวันออก มีรูปรางลักษณะ

คลายหัวชาง อาณาเขตดานชายแดนติดกับประเทศกัมพูชาทั้งทางบกและทางทะเล ยาว 330 

กิโลเมตร โดยทางบกติดกับทางจังหวัดของประเทศกัมพูชา ไดแก จังหวัดพระตะบอง จังหวัดโพธิสัต 

และจังหวัดเกาะกง ซึ่งมีแนวชายแดนธรรมชาติติดทิวเขาบรรทัดเปนเสนแบงเขตแดนตลอดแนวยาว 

165 กิโลเมตร และมีแนวอาณาเขตทางทะเลยาว 165.5 กิโลเมตร มีพื้นที่ขนาดเล็กเปนอันดับ 4 ของ

ภาคตะวันออก และเปนอันดับที่ 56 ของประเทศ อยูหางจากกรุงเทพมหานครตามเสนทางสายใหม 

บางนา-บานบึง-แกลง-ตราด เปนระยะทาง 315 กิโลเมตร โดยมีอาณาเขตพื้นที่ทางบก 2,819 ตาราง

กิโลเมตร หรือ 1,761,000 ไร และมีพื้นที่ปกครองทางทะเล 7,257 ตารางกิโลเมตร  
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ภาพที่ 10 อาณาเขตติดตอของจงัหวัดตราด 

ที่มา: แผนท่ีทองเท่ียวจังหวัดตราด, เขาถึงเมื่อ 10 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www. 

thailandtouristmaps.com/แผนที่ทองเที่ยว-ตราด-map-แ/ 

ทิศเหนือ ติดตอกบัอําเภอขลุง จงัหวัดจันทบรุีและประเทศกมัพูชา  
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ทิศใต ติดตอกับอาวไทย และนานนํ้าประเทศกมัพูชา  

ทิศตะวันออก ติดตอกับประเทศกัมพูชา มีทิวเขาบรรทัดเปนแนวกั้นเขต 

ทิศตะวันตก ติดตอกับอําเภอขลงุ จังหวัดจันทบุร ี

2. ภูมิประเทศ 

จังหวัดตราดมีลักษณะภูมิประเทศแบงออกเปน ๔ ลักษณะ ไดแก อาณา

บริเวณที่เปนแผนดิน ภูเขา พื้นนํ้า และทะเล ดังน้ี 

2.1 บริเวณผืนดินราบลุมแมนํ้า ไดแก บริเวณที่ราบตอนกลางและ

ตะวันออก เหมาะสําหรับปลูกผลไม ปาลมนํ้ามัน ทํานาขาว และการปศุสัตว 

2.2 ที่ราบบริเวณภูเขา ไดแกบริเวณที่ราบตอนบนและตอนกลาง 

บริเวณน้ีมีพื้นที่กวางขวางมากเปนพื้นที่ที่เหมาะแกการทําสวนผลไม ยางพารา และสับปะรด 

2.3 บริเวณพื้นที่ภูเขาสูง ไดแก บริเวณทางตอนกลางของอําเภอแหลม

งอบ  และเขตติดตออําเภอเขาสมิง สวนมากมีสภาพเปนพื้นที่ปาไม พื้นที่เกาะ 

2.4 ที่ราบตํ่าชายฝงทะเล และผืนทะเล บริเวณพื้นที่น้ีประกอบดวย หมู

เกาะนอยใหญตางๆ 52 เกาะ มีปาชายเลนอยางหนาแนน เปนแหลงเลี้ยงสัตวนํ้าและแหลงทองเที่ยว

ที่สําคัญของจังหวัด 

3. เขตการปกครอง  

จังหวัดตราดแบงการปกครองออกเปน 7 อําเภอ 38 ตําบล 261 

หมูบาน มีชุมชน 96 ชุมชน องคการบริหารสวนตําบล 29 แหง เทศบาลเมือง 1 แหง และเทศบาล

ตําบล 13 แหง มีประชากรทั้งหมด  222,855 คน เปนชาย 111,235 คน  หญิง 111,620 คน  

4.4.2 ขอมูลขององคการบรหิารสวนจังหวัดตราด  

1. วิสัยทัศน  

“เปนองคกรที่มีการจัดบริการสาธารณะที่เปนเลิศ ประชาชนมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดีเปนสังคมอยูดีมีสุข และเปนสังคมแหงการเรียนรู มีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ทันสมัย ภายใต

หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เปนประตูทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยวสูภูมิภาคอินโดจีนอยางย่ังยืน” 

2. พันธกิจ 

2.1 พัฒนาระบบการบริหารการจัดการที่ดีขององคกร โดยยึดหลักธรร

มาภิบาลและใหความสําคัญกับการจัดการความรวมมือระหวางทองถ่ิน 

2.2 พัฒนาระบบฐานขอมลูขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีความทันสมัย และมีความสอดคลองกับ

สถานการณในปจจบุัน 
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2.3 พัฒนาบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีคุณภาพ มี

คุณธรรม มีความรอบรู และมีความพอประมาณ 

2.4 พัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนใหไดรับการพัฒนาทั้งทางดาน

รางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต 

2.5 พัฒนาระบบการจัดการศึกษาของทองถ่ินใหมีประสทิธิภาพ มุงเนน

ความรูคูคุณธรรมและสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

2.6 พัฒนาระบบบริการสาธารณะ โครงสรางพื้นฐาน และระบบ

โครงขายการคมนาคมใหมมีาตรฐานและทั่วถึง เพือ่ประโยชนสูงสุดของประชาชน 

2.7 รวมสนับสนุนการลดภาวะโลกรอนอยางจริงจัง โดยการพัฒนา

ระบบการบรหิารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอมอยางสมดุลระหวางการอนุรักษ ฟนฟู 

และการใชประโยชนอยางเหมาะสมและย่ังยืน 

2.8 พัฒนาเศรษฐกจิฐานราก การคา การลงทุน และการทองเที่ยว

เขมแข็งและมีศักยภาพในการแขงขันกบัจงัหวัดอื่นๆ โดยยึดหลัก “ปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง” เปน

แนวทางปฏิบัติควบคูกับการพฒันาแบบองครวม 

2.9 พัฒนาและสงเสริมการทองเที่ยวของจังหวัดภายใตหลักการ

ทองเที่ยวแบบผสมผสานระหวางการทองเที่ยวเชิงอนุรักษและการทองเที่ยวเชิงเกษตร  

3. โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดตราด  
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ภาพที่ 11 โครงสรางขององคการบรหิารสวนจังหวัดตราด  

ที่มา: องคการบริหารสวนจงัหวัดตราด, โครงสรางขององคการบริหารสวนจังหวัดตราด, เขาถึงเมื่อ 

10 ตุลาคม 2555, เขาถึงไดจาก http://www.trat-pao.go.th/web/viewpage.php?page_id=3 

 

4. ยุทธศาสตรการพฒันาองคการบรหิารสวนจังหวัดตราด  

4.1 ดานโครงสรางพื้นฐาน 

4.2 ดานงานสงเสรมิคุณภาพชีวิต 

4.3 ดานการจัดระเบียบชุมชน/สงัคม และการรักษาความสงบเรียบรอย 

4.4 ดานการพัฒนาเศรษฐกิจ การวางแผน การสงเสรมิการลงทุน 

พาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

4.5 ดานการบรหิารจัดการและการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

สิ่งแวดลอม 

4.6 ดานการศึกษา การกีฬา ศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม จารตีประเพณี 

และภูมิปญญาทองถ่ิน  

4.7 ดานการบรหิารจัดการที่ดีและการบริการสาธารณะ  
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งานวิจัยท่ีเก่ียวของ 

 สมรรถนะ   

เสนห  จุยโต (2555: 33-34) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนาขีดสมรรถนะบุคลากรของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนา

ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2) เพื่อจัดทําตนแบบขีด

สมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ (3) เพื่อดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามขีด

สมรรถนะหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผลการวิจัยสรุปไดดังน้ี 

 1. ผลการศึกษาสภาพปจจุบันและความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน

บุคลากรดานการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พบวา 

องคการบริหารสวนจังหวัดมีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันโดยรวมอยูในระดับปานกลาง และ มีความตองการ

พัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรโดยรวมอยูในระดับมาก เทศบาลมีความคิดเห็นตอสภาพ

ปจจุบันโดยรวมอยูในระดับมาก และมีความตองการพัฒนาประสิทธิภาพ การปฏิบัติงานบุคลากร

โดยรวมอยูในระดับมาก องคการบริหารสวนตําบลมีความคิดเห็นตอสภาพปจจุบันโดยรวมอยูในระดับ

มาก และมีความตองการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานบุคลากรอยูในระดับมาก 

 2. ผลการจัดทําตนแบบขีดสมรรถนะบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถ่ินพบวา 

ตนแบบสมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดมี 6 ประการ ไดแก ความรอบรูดานวัฒนธรรม

องคการ การคิดคนนวัตกรรมใหม การทํางานมุงผลสัมฤทธ์ิ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม 

ความรอบรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และการทํางานเปนทีม ตนแบบสมรรถนะหลักของ

เทศบาลมี 6 ประการ ไดแก จิตสํานึกบริการ คุณธรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบตอสวนรวม การทํางาน

เปนทีม การคิดนอกกรอบ/ริเริ่ม การสั่งสมความเช่ียวชาญในอาชีพและการจัดการความขัดแยงใน

ชุมชน ตนแบบสมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนตําบลมี 6 ประการ ไดแก จิตสํานึกบริการ 

ความรอบรูดานวัฒนธรรมองคการ การสรางเครือขายและการมีสวนรวม จิตสํานึกประชาธิปไตย 

ความรอบรูดานการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการทํางานเปนทีม 

 3. ผลการดําเนินการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

พบวา ผูเขารับการอบรมหลักสูตรพัฒนาบุคลากรองคกรปกครองสวนทองถ่ินสูมืออาชีพทั้งองคการ

บริหารสวนจังหวัดนนทบุรี เทศบาลตําบลบึงย่ีโถ และองคการบริหารสวนตําบล บึงทองหลาง มี 

ความพึงพอใจตอการพัฒนาบุคลากรตามสมรรถนะหลักดวยเทคนิคการฝกอบรม เชิงระบบอยูใน

ระดับมาก 

 วรางคศิริ ทรงศีล (2550: 79-88) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการกําหนดขีดความสามารถหลัก

และขีดความสามารถดานการบริหารจัดการของบุคลากร กรณีศึกษาบริษัท เอ็น เอสเค แบริ่งสแมนู

แฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดขีดความสามารถหลัก (Core 
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Competency) และขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ของ

บุคลากรในองคการ สําหรับนําไปปรับใชเปนแนวคิดพื้นฐานในการบริหารทรัพยากรมนุษยในกิจกรรม

ตางๆ ของบริษัท เอ็น เอสเค แบริ่ งสแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด การศึกษาน้ีใช

วิธีดําเนินการศึกษาผสมผสานระหวางการวิจัยเชิงคุณภาพ (Qualitative Research) และการวิจัยเชิง

ปริมาณ (Quantitative Research) ผลการวิจัยพบวา  

 1. ขีดความสามารถหลักของบุคลากร (Employee Core Competency) ที่มี       

ความจําเปนตอการปฏิบัติงานของบุคลากร ซึ่งพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับที่มีความจํา

เปนมากที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 6 รายการ ดังน้ี ลําดับที่ 1 การมีสํานึกของความรับผิดชอบ ลําดับที่ 2 

การพัฒนาอยางตอเน่ือง ลําดับที่ 3 การมุงสูผลสําเร็จ ลําดับที่ 4 ความรับผิดชอบตอสังคม ลําดับที่ 5 

การเรียนรูอยางตอเน่ือง และลําดับสุดทาย คือ การทํางานเปนทีม 

 2.  ขีดความสามารถดานการบริหารจัดการ (Managerial Competency) ที่มีความจําเปนตอ

การปฏิบัติงานของบุคลากรในตําแหนงระดับบังคับบัญชา ซึ่งพิจารณาจากคาคะแนนเฉลี่ยอยูในระดับ

ที่มีความจําเปนมากที่สุด มีจํานวนทั้งสิ้น 8 รายการ ดังน้ี ลําดับที่ 1 การแกไขปญหา ลําดับที่ 2 การเปนผูนํา

และสรางแรงบันดาลใจ ลําดับที่ 3 การตัดสินใจ ลําดับที่ 4 การมุงเนนลูกคา ลําดับที่ 5 การพัฒนา

บุคลากร ลําดับที่ 6 การประสานความรวมมือ ลําดับที่ 7 ความสามารถที่จะทํางานไดแมจะอยูใน

สถานการณที่กดดัน และลําดับสุดทายคือ ความสามารถในการวิเคราะหขอมูล 

 Abdullah and others (2011: 240-255) ไดศึกษาวิจัยเรื่อง การพัฒนาการรับรู

รูปแบบสมรรถนะของผูปฏิบัติงานโดยบริษัททรัพยากรมนุษยมาเลเซียและที่ปรึกษา: แนวทางการสราง

แบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) โดยมีวัตถุประสงคคือ เพื่อการพัฒนาการรับรูรูปแบบสมรรถนะ

ของผูปฏิบัติงานโดยผานการพิสูจนและการสังเกตรูปแบบสมรรถนะของผูปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษย

ที่มีนัยสําคัญ การวิจัยใชแบบสอบถามเก็บขอมูลจากผูปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยและที่ปรึกษาดาน

ทรัพยากรมนุษยในประเทศมาเลเซีย จํานวน 380 คน ซึ่งการศึกษาผลการดําเนินงานในเบื้องตน

เปนไปตามแนวคิดของนักวิชาการหลายๆ ทาน ซึ่งสมรรถนะของผูปฏิบัติงานประกอบดวย ทักษะ

สมรรถนะในหมวดหมูพฤติกรรม สมรรถนะในหมวดหมูธุรกิจ และสมรรถนะในหมวดหมูเทคนิคดาน

ทรัพยากรมนุษย ซึ่งถูกวิเคราะหโดยใชการวิเคราะหปจจัยสอบสวน (EFA) การวิเคราะหปจจัยยืนยัน 

(CFA) และการสรางแบบจําลองสมการโครงสราง (SEM) ทั้งน้ี ผลการศึกษาไดช้ีใหเห็นวาสมรรถนะใน

หมวดหมูที่สําคัญในการศึกษาคือ สมรรถนะในหมวดหมูพฤติกรรม และสมรรถนะในหมวดหมูเทคนิค

ดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งสมรรถนะในหมวดหมูธุรกิจน้ันไมมีนัยสําคัญในการศึกษาครั้งน้ี สําหรับทักษะ

สมรรถนะที่มี นัยสําคัญในรูปแบบสมรรถนะของผูปฏิบัติงานทรัพยากรมนุษยคือ การสราง

ความสัมพันธและการขับเคลื่อนกระบวนการ นาเช่ือถือและคุณสมบัติสวนบุคคล การจัดการ

ทรัพยากรและศักยภาพ และความสัมพันธของพนักงานและการปฏิบัติตาม ผลการศึกษาพบวา ปจจัย
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สมรรถนะ 14 ตัวที่มีนัยสําคัญในการศึกษา ไดแก กระบวนการการบริหารจัดการ ความยืดหยุน   

การแสวงหาขอมูลขาวสาร ความคิดริเริ่มที่แข็งแกรง ความภาคภูมิใจในการทํางาน ความกระตือรือรน 

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลง ภาวะผูนํา การพัฒนาองคการ การวางแผนความกาวหนาในอาชีพ 

การวางแผนความสําเร็จ การปรับปรุงประสิทธิภาพของบุคลากร ความมีระเบียบวินัย และความปลอดภัยใน

การประกอบอาชีพและสุขภาพ ซึ่งการทดสอบสังเกตรูปแบบสมรรถนะของผูปฏิบัติงานทรัพยากร

มนุษยจะไดมาจากวัฒนธรรมในทองถ่ินของประเทศมาเลเซีย และมันจะเปนประโยชนตอผูปฏิบัติงาน

ทรัพยากรมนุษย ที่ปรึ กษาดานทรัพยากรมนุษย ชุมชนทรัพยากรมนุษยของผูปฏิบั ติงาน 

สถาบันการศึกษา องคการ และบุคคลอื่นๆ ที่เกี่ยวของ 

 อมร ทองประดิษฐ (2550: 129-132) ไดวิจัยสมรรถนะของพนักงานเทศบาลสายงานนัก

บริหาร สังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร การวิจัยมีวัตถุประสงคเพื่อพัฒนาแบบพฤติกรรมสมรรถนะ

และศึกษาระดับการยอมรับแบบบงช้ีสมรรถนะ รวมถึงศึกษาระดับสมรรถนะของพนักงานเทศบาล

สายงานนักบริหาร สังกัดเทศบาลเมืองเขลางคนคร ผลการวิจัย พบวาแบบพฤติกรรมสมรรถนะและ

พฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะ ประกอบดวย สมรรถนะหลัก (Core Competency) ซึ่งมีจํานวน 6 

สมรรถนะยอย ไดแก การมุงผลสัมฤทธ์ิ การมองภาพ องครวมการสั่งสมความเช่ียวชาญในงานอาชีพ 

จริยธรรม ความรวมแรงรวมใจ และภาวะผู นํา และสมรรถนะตามหนาที่  (Functional 

Competency) มีจํานวน 6 สมรรถนะยอย ไดแก ความคิดวิเคราะห การบริการที่ดี การพัฒนา

ศักยภาพคน การดําเนินการเชิงรุก ความเขาใจผูอื่น และความมั่นใจในตนเอง ในภาพรวมของการยอมรับแบบ

พฤติกรรมสมรรถนะและพฤติกรรมบงช้ีสมรรถนะทั้งสมรรถนะหลัก และสมรรถนะตามหนาที่พบวามี

คาการยอมรับเฉลี่ยรอยละ 96.85 โดยทุกสมรรถนะยอยไดรับการยอมรับมากกวารอยละ 80 จึงถือวา

เปนสมรรถนะที่นําไปใชไดจริงและจากการประเมินระดับสมรรถนะของตนเองในกลุมนักบริหาร

เทศบาล ระดับ 9 (ปลัดเทศบาล) พบวาในกลุมสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหนาที่ มีสมรรถนะ

อยูในระดับมากถึงมากที่สุดและพบวาทั้งกลุมสมรรถนะหลักและสมรรถนะตามหนาที่ สวนใหญมี

ระดับสมรรถนะยอยอยูในระดับมาก  

 ภูมิรัตน  ลือศิริ (2553: 318-328) ไดศึกษาวิจัยเรื่องภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรสูอนาคต

ของนายพลเหลาทหารบกไทยในภารกิจสมัยใหมดานการรักษาความมั่นคงของชาติและการรักษา

ความมั่นคงของมนุษย โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษารูปแบบภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรในอุดมคติของ

นายพลเหลาทหารบกไทย และวิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรดานการรักษาความมั่นคงของชาติ และการ

รักษาความมั่นคงของมนุษย เพื่อวิเคราะหและนําเสนอรูปแบบภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรในอุดมคติ 

และวิสัยทัศนในภารกิจสมัยใหมที่สอดรับกับโลกยุคโลกาภิวัตน โดยใชวิธีวิจัยแบบผสมผสาน 

ผลการวิจัยพบวา 
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 1. ต้ังแตอดีตจนกระทั่งปจจุบัน นายพลเหลาทหารบก จะมีรูปแบบภาวะผูนําที่เปน

เหมือนผูพิทักษ (Guardians) หรือวีรบุรุษ (Hero) ที่คอยดูแลและโอบอุมประเทศชาติ ในดานความ

มั่นคงตลอดเวลา ซึ่งสามารถอธิบายรูปแบบไดวาเปนรูปแบบของ “WATCH DOG” ไดแก W = 

Worldview การมองการไกลมีวิสัยทัศน (Visions) A = Alliance การมีพันธมิตร และการสราง

เครือขายดานความมั่นคงของชาติ (Nation Security) และความมั่นคงของมนุษย (Human Security) 

ทั้งภายในประเทศ และกับมิตรประเทศ T = Technology การเปนนําอาวุธยุทโธปกรณที่ทันสมัยมี

ประสิทธิภาพ มาใชในภารกิจดานความมั่นคง C = Coup Maker การเปนผูกระทํารัฐประหาร เขา

ควบคุม การปกครอง (Ruling Junta) ของประเทศไวช่ัวขณะ เพื่อแกปญหาขอขัดแยงทางการเมือง  

H = Hero การเปนวีรบุรุษ ในการแกไขปญหาวิกฤตการณสําคัญของประเทศ และการชวยเหลือ

ประชาชนจากภัยพิบัติตางๆ D = Democracy การเปนผูสงเสริมการปกครองระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข O = Organization การเปนผูนําในการสรางศักยภาพของกองทัพบก 

ใหมีความพรอมรบต้ังแตในยามปกติ และ G = General Ship การมีคุณลักษณะผูนําโดยภาวะผูนํา

เชิงยุทธศาสตรของนายพลทหารบกไทย รูปแบบใหมในอนาคต ตามกรอบของโลกยุคโลกาภิวัตน 

สามารถอธิบายไดในรูปแบบของ “เทพสวรรคองครักษผูพิทักษ หรือ “Guardian Angel”  

 2. วิสัยทัศนในภารกิจสมัยใหมของภาวะผูนําเชิงยุทธศาสตรของนายพลเหลาทหารบก

ไทย ไดแก (1) วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรดานความมั่นคงของชาติ ตองยึดมั่นในผลประโยชนของชาติ

และการคงอยูของสถาบันพระมหากษัตริยเปนหลัก ดวยการพัฒนาศักยภาพของกองทัพบกใหมีขีด

ความสามารถเพิ่มข้ึนในทุกมิติ บนพื้นฐานของความพอเพียง และพัฒนาเครือขายดานความมั่นคงทั้ง

ภายในประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก เพื่อดํารงสถานะของประเทศใหมั่นคงและย่ังยืนภายใต

สถานการณความมั่นคงที่มีความสลับซับซอนตลอดเวลา และ (2) วิสัยทัศนเชิงยุทธศาสตรดานการ

รักษาความมั่นคงของมนุษย ตองใหความสําคัญกับการปกปองชีวิตของประชาชนแลว และมุงเนน

สงเสริมใหประชาชนอยูดีกินดี มีความปลอดภัย มีการพัฒนาที่ย่ังยืน มีความรักสามัคคี สงเสริม

คุณธรรมและจริยธรรม และความจงรักภักดีตอสถาบันพระมหากษัตริย สรางสังคมเอื้ออาทรที่

สามารถอยูรวมกันไดอยางสมดุล ภายใตความหลากหลายทางความคิด สงเสริมรูใหประชาชนและ

สังคมมีความพรอมตอการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคโลกาภิวัตน รวมทั้งสงเสริมกระบวนการมีสวนรวม

อยางเทาเทียมกันของคนในชาติ เพื่อสรางสภาวะที่เอื้อตอการพัฒนาประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข 

 อรอนงค  โรจนวัฒนบูลย (2554: 219-225) ไดวิจัยเรื่องการพัฒนาตัวแบบผูนําเชิง

นวัตกรรม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) ศึกษาองคประกอบคุณลักษณะของผูนําเชิงนวัตกรรม ของ

องคการธุรกิจเอกชนภาคอุตสาหกรรมที่มีลักษณะเปนองคการแหงนวัตกรรม (2) ศึกษาแนวทางการ

พัฒนาผูนําเชิงนวัตกรรม และ (3) พัฒนาตัวแบบผูนําเชิงนวัตกรรม โดยประยุกตใชทฤษฎีภาวะผูนํา
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และแนวคิดการพัฒนานวัตกรรม เปนฐานคติในการศึกษาเพื่อคนหาปจจัยที่เปนองคประกอบ

คุณลักษณะของผูนําที่มีผลตอการพัฒนานวัตกรรมในองคการ ประชากรที่ใชในการศึกษาคือ ผูนํา

องคการที่มีผลิตภัณฑ กระบวนการ หรือบริการ ซึ่งเปนผลจากการสรางสรรคที่มีลักษณะความเปน

นวัตกรรม ใชวิธีการศึกษาแบบ Grounded Theory และวิธีการศึกษาเฉพาะกรณี โดยใชเทคนิคการ

สัมภาษณเชิงลึก สัมภาษณผูบริหารระดับสูงในตําแหนงประธานเจาหนาที่บริหารหรือ กรรมการ

ผูจัดการใหญ องคการละ 1 ทาน และสัมภาษณกลุมบุคลากรในองคการและผูเกี่ยวของอีก 62 คน ผล

การศึกษาพบวา  

1. บริบทภายนอกองคการที่มีความเปลี่ยนแปลงมากข้ึนสงผลกระทบตอการปรับทิศทาง

และกลยุทธในการนําองคการ กดดันใหผูนํามุงเนนการพัฒนานวัตกรรมมากข้ึนเพื่อสรางความไดเปรยีบใน

การแขงขันและการเจริญเติบโตอยางย่ังยืน  

2. บริบทภายในองคการดานวัฒนธรรมองคการและบรรยากาศภายในองคการมี

ผลกระทบตอบทบาทของภาวะผูนํา  

3. รูปแบบองคการแหงการเรียนรูและระบบการจัดการความรูที่มีกระบวนการชัดเจน 

และใชเทคโนโลยีในการสรางคลังความรู การสงเสริมการเรียนรู เปนปจจัยที่สงผลเชิงบวกตอการพัฒนา

นวัตกรรม  

4. โครงสรางองคการที่เหมาะสม คือ โครงสรางองคการแบบทีมงานขามสายงาน  

5. ระบบการพัฒนาทรัพยากรมนุษยที่มีการบริหารคนเกง และมีระบบพี่เลี้ยง มีการสอน

งาน การมอบหมายงานโครงการ การมอบอํานาจ เปนระบบที่สงผลเชิงบวกตอแนวทางการพัฒนา

ผูนําเชิงนวัตกรรม 

6. ผลจากการวิเคราะหเปรียบเทียบกรณีศึกษาทั้งหมดพบวา ตัวแบบองคประกอบ

คุณลักษณะของผูนําเชิงนวัตกรรม และแนวทางการพัฒนาผูนําเชิงนวัตกรรมควรประกอบดวย บริบท

ภายนอกและภายในองคการที่มีผลตอผูนําเชิงนวัตกรรม และองคประกอบคุณลักษณะของผูนําเชิง

นวัตกรรม มีองคประกอบที่สําคัญ 4 ดาน คือ (1) ดานบุคลิกภาพ (2) ดานสมรรถนะ (3) ดานบทบาท

หนาที่ และ (4) ดานลักษณะทางสังคม เปนองคประกอบคุณลักษณะหลักของผูนําเชิงนวัตกรรม  

7. ขอเสนอของการศึกษาคือ แนวทางการพัฒนาผูนําในองคการใหมีองคประกอบ

คุณลักษณะของผูนําเชิงนวัตกรรม เพื่อพัฒนานวัตกรรมในองคการ และการศึกษาตอไปในอนาคต

เสนอใหมีการศึกษาปจจัยหลักที่มีอิทธิพลตอองคการนวัตกรรม และกระบวนการพัฒนาภาวะผูนําเชิง

นวัตกรรม เพื่อความชัดเจนในการกําหนดนโยบายแนวทางในการพัฒนาผูนําในองคการทุกระดับ ให

เกิดภาวะผูนําเชิงนวัตกรรม 

Piel (2008) ไดศึกษาความสัมพันธระหวางความฉลาดทางอารมณและการคิดอยางมี

วิจารณญาณตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง ผลการวิจัย พบวา ความฉลาดทางอารมณมีความสัมพันธ
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เชิงบวกกับภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงในระดับสูงอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ เมื่อพิจารณาเปนราย

องคประกอบ พบวา ความฉลาดทางอารมณดานการจัดการความสัมพันธมีความสัมพันธเชิงบวกกับ

ภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลงดานการมีอิทธิพลอยางมีอุดมการณอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ และการคิด

อยางมีวิจารณญาณไมมีความสัมพันธตอภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง สําหรับความฉลาดทางอารมณ

ดานการจัดการความสัมพันธเปนตัวพยากรณภาวะผูนําการเปลี่ยนแปลง (1) ดานพฤติกรรมการมี

อิทธิพลอยางมีอุดมการณ มีคาอํานาจพยากรณเทากับรอยละ 38 (2) ดานการกระตุนทางปญญา มีคา

อํานาจพยากรณเทากับรอยละ 48 (3) การคํานึงถึงความเปนเอกัตถะบุคคล มีคาอํานาจพยากรณ

เทากับรอยละ 53  

 องคการบริหารสวนจังหวัด 

 อดิศร  ต้ังรุงเรืองอยู (2553: 209-217) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการพัฒนายุทธศาสตรการบริหาร

จัดการองคกรปกครองสวนทองถ่ิน: กรณีศึกษาองคการบริหารสวนจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ตอนบน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ (1) วิเคราะหการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่ผานมา (2) วิเคราะหปจจัยอันเปนเหตุแหงปญหาและอุปสรรคของ 

การบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน (3) เสนอแนะ

แนวทางการแกไขปญหาและปรับปรุงการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาค

ตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนในระยะตอไป และ (4) เสนอแนวทางในการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการ

องคการบริหารสวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนที่มีประสิทธิภาพสงูสดุและใชในการพฒันา

อยางย่ังยืนตอไป โดยผูวิจัยไดใชระเบียบวิธีการวิจัยเชิงคุณภาพ โดยการสัมภาษณเจาะลึก (In-Depth 

Interview) และเมื่อไดผลการวิจัยแลวผูวิจัยใชระเบียบวิธีวิจัยเชิงปริมาณ เพื่อวิเคราะหความคิดเห็น

ที่มีตอแนวทางการพัฒนายุทธศาสตรการบริหารจัดการความชัดเจนในการนําไปประยุกตใชตอไป 

ผลการวิจัยพบวา 

 1. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดจากอดีต-ปจจุบันมี

วิวัฒนาการในมุมมองที่แตกตางกันออกไป โดยมุมมองของผูวาราชการจังหวัดน้ันแตกตางจากฝาย

บริหาร ฝายนิติบัญญัติและนักวิชาการโดยผูวาราชการจังหวัดมองวาในอดีตน้ันดีอยูแลว ปจจุบัน

คอนขางมีปญหาแตนายกองคการบริหารสวนจังหวัด ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดและ

นักวิชาการมองวาอดีตการทํางานยังไมชัดเจนเปนรูปธรรมแตปจจุบันน้ันดีข้ึนมาก 

 2. ปญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดมีหลายประการ

โดยสามารถแบงประเด็นปญหาออกเปน 3 สวนคือ (1) ปญหาในสวนของรัฐบาล โดยการจัดสรร

รายไดจากรัฐบาลไมเปนไปตามพระราชกําหนดแผนฯ การถายโอนงบประมาณราชการบริหาร

สวนกลางและสวนภูมิภาคที่ถายโอนลาชาและงบประมาณ ไมสมดุลกับภาระหนาที่มีมากข้ึน ปญหา

โครงสรางองคกรปกครองสวนทองถ่ินยังไมชัดเจนในการทํางาน ปญหาการถายโอนภารกิจการและ
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จัดแบงภารกิจระหวางรัฐกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ดวยกันยังไมชัดเจน (2) ปญหาในสวนของฝายบริหาร คือ ฝายบริหารไดแถลงนโยบายตอสภาองคการ

บริหาร สวนจังหวัดแลวถึงเวลาปฏิบัติจริงทําไมไดหรือทําไดบางสวน และฝายบริหารกระจาย

งบประมาณไมทั่วถึงทุกดานการเขาใจผิดในตําแหนงบทบาทอํานาจหนาที่ของฝายบริหารใน        

การทํางานโดยรัฐบาลใหกรอบอํานาจหนาที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมากเกินไปและเกิด    

การเขาครอบงําจากการเมืองระดับชาติเกิดการทุจริตคอรัปช่ันในองคกร และการเลือกต้ังที่ไดฝาย

บริหารหรือสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดไมดีเขามา (3) ปญหาภายในองคการบริหารสวน

จังหวัด คือ วัฒนธรรมการทํางานของขาราชการในองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไมคอยจะตอบรับการ

เปลี่ยนแปลงใหมๆ และไมคอยจะใหความสําคัญกับสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด ทรัพยากร

ในการบริหารจัดการมีนอย ฝายบริหาร ฝายนิติบัญญัติและขาราชการประจําทํางานไมสอดคลองกัน 

 3. แนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัด

แนวทางการแกไขปญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดมหีลายประการโดย

สามารถแบงประเด็นการแกไขปญหาออกเปน 3 ประเด็นหลัก ไดแก (1) รัฐบาลควรจะทบทวน

กฎหมายการกําหนดสัดสวนรายไดขององคกรปกครองสวนทองถ่ินตอรายไดของรัฐบาลใหม รวมถึง

เงินอุดหนุนในรูปแบบตางๆและควรจะกําหนดบทบาทที่ชัดเจนระหวางการ 

 บริหารราชการสวนกลาง ภูมิภาค และทองถ่ินใหชัดเจนโดยรัฐบาลโดยกําหนดแผน

แมบทที่ชัดเจนในอนาคตรวมถึงการกอต้ัง การเลื่อนฐานะ การกําหนดบทบาทอํานาจหนาที่ใหชัดเจน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน (2) รัฐบาลควรจะกําหนดบทบาทกรอบอํานาจหนาที่การทํางานของ

องคการบริการสวนจังหวัดและนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหมและเพิ่มอํานาจการตรวจสอบ

ของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดตอฝายบริหารและขาราชการการรณรงคหาเสียงน้ันควรจะศึกษา

ถึงพระราชบัญญัติ กรอบอํานาจหนาที่และความเปนไปไดในการนําไปปฏิบัติจริงและควรจะกําหนด

คุณสมบัติเบื้องตนผูสมัครรับเลือกต้ังนายกและสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดที่สูงข้ึน อาจจะ

กําหนดระเบียบกฎเกณฑการเลือกต้ังทองถ่ินคลายกับการเลือกต้ังสมาชิกวุฒิสภาเกี่ยวกับเครือญาติ

นักการเมือง (3) ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัดที่เกาและลาสมัยให

แคบลงและชัดเจนในการทํางาน การถายโอนภารกิจจากภาครัฐ และควรจะมีภาคสวนตางๆ เขามา

ชวยวางแผนและกลั่นกรองความเหมาะสมในการพัฒนาและการวางแผนในอนาคต รัฐบาลควรจะมี

การจัดเพิ่มศักยภาพทั้งบุคลากรและประสิทธิภาพเกี่ยวกับงบประมาณคลองตัวและรวดเร็วข้ึน ให

สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเปนคณะกรรมการรวมการพิจารณาข้ันเงินเดือนโบนัสความดี

ความชอบตลอดจนถึงการแตงต้ังโยกยายขาราชการในสังกัด องคการบริหารสวนจังหวัด จัดซื้อเครื่อง

จักเครื่องมือเพิ่มเติมในสวนที่ขาด 
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 4. จากผลการวิเคราะหทําใหผูวิจัยเสนอรูปแบบการบริหารจัดการสําหรับการพัฒนา

ยุทธศาสตรการบริหารจัดการองคการบริหารสวนจังหวัดในภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดย

สังเคราะหข้ึนเปน “RAID Approach”  

 รังสรรค  อินทนจันทน (2552) ไดศึกษาวิจัยเรื่องปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาการถาย

โอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน : ศึกษาเฉพาะกรณีองคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ใน

จังหวัดนครปฐม โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 1) ศึกษาระดับความกาวหนาการถายโอนภารกิจของ อบต. 

ตามภารกิจหลัก 6 ดาน 2) ศึกษาปจจัยแวดลอมทางการบริหารจัดการขององคการบริหารสวนตําบล 

3) วิเคราะหความแปรปรวนระหวางสถานภาพสวนบุคคลของกลุมตัวอยางกับความกาวหนาของ   

การถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล 4) วิเคราะหแบบถดถอย พหุคูณระหวางปจจัยที่มี

ผลตอความกาวหนากับความกาวหนาการถายโอนภารกิจใหแกองคการบริหารสวนตําบล และ       

5) คนหาแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพในการถายโอนภารกิจที่เหมาะสมใหแกองคการบริหารสวน

ตําบล การวิจัยครั้งน้ี ผูศึกษาใชการวิจัยเชิงผสม ซึ่งรวมเอาขอดีของวิธีวิจัยเชิงปริมาณ และเชิง

คุณภาพเขาดวยกัน โดยเก็บรวบรวมขอมูลจากเอกสาร แบบสอบถาม และการสัมภาษณจากกลุม

ตัวอยาง ซึ่งประกอบดวย (1) พนักงานองคการบริหารสวนตําบล จํานวน 300 คน สําหรับการวิจัยเชิง

ปริมาณ และ (2) นายกองคการบริหารสวนตําบล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล และขาราชการใน

สังกัดหนวยงานที่เกี่ยวของกับการถายโอนภารกิจ จํานวน 21 คน สําหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ ผลการวิจัย

พบวา  

 1. ปจจัยที่มีผลตอความกาวหนาการถายโอนภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

มากที่สุดคือ นโยบายในการบริหารจัดการการถายโอนภารกิจ (ข้ันตอนระดมพลัง) รองลงมาคือ

ทรัพยากรทางการบริหาร (งบประมาณ), วัฒนธรรมองคการ (การทํางานเปนทีมและการมีสวนรวม) 

โดยมีภาวะผูนํา (เผด็จการแบบมีศิลป) มีคานอยที่สุด  

 2. ความกาวหนาการถายโอน ภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ดานสงเสริม

คุณภาพชีวิตมีความกาวหนาการถายโอน ภารกิจมากที่สุด รองลงมาคือ ดานการจัดระเบียบชุมชน 

สังคม และการรักษาความ สงบเรียบรอย ดานโครงสรางพื้นฐาน ดานการบริหารจัดการและการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ดานการวางแผนการสงเสริมการลงทุนพาณิชยกรรม และการทองเที่ยว 

และดานศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปญญาทองถ่ิน มีความกาวหนาการถายโอนภารกิจ

นอยที่สุด และเมื่อวิเคราะหความแปรปรวนเพื่อเปรียบเทียบสถานภาพสวนบุคคล พบวา มีเพียงระดับ

การศึกษา และรายได เทาน้ันที่มีผลตอความกาวหนาในการถายโอนภารกิจ สําหรับการวิเคราะหแบบ

ถดถอยพหุคูณ มีเพียง 2 ปจจัยเทาน้ัน คือ ภาวะผูนําและนโยบายในการบริหารจัดการการถายโอน

ภารกิจ ที่สามารถทํานายความเปนไปไดที่มีผลตอความกาวหนาการถายโอนภารกิจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเกือบทุกดาน  
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 3. การวิจัยไดนํามาสูขอเสนอแนะดังน้ี 1) ขอเสนอแนะเชิงวิชาการ (1) ตองศึกษา

เงื่อนไขของแตละบริบทและแตละปจจัยอยางถองแท (2) นําขอมูลที่ไดมาจัดระบบในการวางกลยุทธ

ในการขับเคลื่อนภารกิจใหประสบผลสําเร็จเปนลําดับ และ (3) มีการพัฒนาองคความรูที่เกี่ยวของกับ

องคการบริหารสวนตําบลอยางสม่ําเสมอทั้งในดานปจจัยภายในและภายนอกองคการ 2) 

ขอเสนอแนะเชิงนโยบาย (1) รัฐบาลตองจัดทําโครงการสรางความรูความเขาใจเกี่ยวกับการถายโอน

ภารกิจทั้งในฝายของผูรับโอน ผูใหโอน และผูรับผลกระทบใหเขาใจไดตรงกัน เพื่อใหเกิดการรวมมือ

กันทํางาน (2) ปรับปรุงกฎหมายใหเกิดความทันสมัยและสอดคลองกับการทํางาน (3) ไมควรกําหนด

เงื่อนไขการทํางาน ที่รัดตัวผูปฏิบัติจนเกินไป (4) รัฐบาลตองสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

ทองถ่ินทุกระดับ เพื่อใหทรัพยากรบุคคลมีศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผูบริหารองคการ

บริหารสวนตําบล ที่ตองมีการฝกใหมีภาวะผูนําเชิงกลยุทธ เพื่อติดตามสถานการณการเปลี่ยนแปลง

ทั้งภายในและภายนอกองคการ อันจะชวยใหมีขอมูลที่ถูกตองทันสมัย และนํามากําหนดวิสัยทัศนและ

ทิศทางขององคการได รวมถึงแสวงหาเทคนิคการสรางแรงจูงใจที่เหมาะสม อันจะชวยใหเกิด

ประสิทธิภาพในการทํางาน 3) ขอเสนอแนะเชิงเทคนิค (1) สรางวัฒนธรรมองคการแบบการทํางาน

เปนทีมและการมีสวนรวม (2) สรางผูบริหารที่มีภาวะผูนําเชิงกลยุทธที่สามารถบริหารงานไดอยาง

ยืดหยุนตลอดเวลาตามสถานการณ (3) องคการบริหารสวนตําบล ตองมีการเตรียมวางแผนเพื่อพรอม

รับสถานการณที่ผันผวนและเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลา 

 เฉลิมพล นิยมสินธุ (2549: 155-163) ไดวิจัยสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสมาชิก

องคการบริหารสวนจังหวัด จังหวัดนนทบุรี ผลการวิจัย พบวาระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะใน

การปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรีในภาพรวมอยูในระดับสูง เมื่อ

พิจารณาในรายละเอียดเปนรายดานพบวา สมรรถนะหลักอยูในระดับสูงมาก รองมาคือ สมรรถนะใน

งานและสมรรถนะสวนบุคคลซึ่งเปนสมรรถนะที่อยูในระดับสูง ตามลําดับ เมื่อศึกษาความสัมพันธ

ระหวางสมรรถนะ ในการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรีใน

ภาพรวมกับระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับความสําคัญของปจจัยภายในและภายนอกองคการในเชิงบวก 

กลาวคือ หากความคิดเห็นเกีย่วกับความสําคัญของปจจัยภายในและภายนอกองคการอยูในระดับสูง

จะสงผลใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.) นนทบุรี ใน

ภาพรวมสูงตาม ดังน้ันการกําหนดวิสัยทัศนและพันธกิจขององคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี ที่

ชัดเจนจะสงผลใหสมรรถนะในการปฏิบัติงานของสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนนทบุรี มี

สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สูงข้ึนไดอีกตอไป 

 นิทัศน กับเปง (2551) ศึกษาเรื่องประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัดลําพูนพบวาองคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนมีประสิทธิผลในการดําเนินงานโดยรวมคอนขาง

สูงโดยประชาชนสามารถแยกแยะผลงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนไดเกิดประโยชนและ
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ตรงตามความตองการของประชาชนในระดับที่ดีโครงการในหนวยงานน้ันสามารถเสร็จตามระยะเวลา

ที่กําหนดในแผนงานและในแตละโครงการน้ันมีการดูแลซอมแซมและติดตามผลภายหลังเสร็จสิ้น

โครงการไดเปนอยางดีในการศึกษาความพึงพอใจของประชาชนตอการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัดลําพูนน้ันพบวาประชาชนจังหวัดลําพูนมีความพึงพอใจในการดําเนินงานในโครงการตางๆ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนในระดับหน่ึงแตยังมีความพึงพอใจนอยในเรื่องความลาชาใน 

การแกไขปญหาดานปจจัยที่มีอิทธิพลตอประสิทธิผลการศึกษาพบวาปจจัยทางดานลักษณะของ

องคการสภาพแวดลอมองคการพนักงานองคการและนโยบายการบริหารน้ันมีความสัมพันธในเชิงบวก

กับประสิทธิผลในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนโดยปจจัยดานลักษณะของ

องคการน้ันมีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิผลโดยรวมในการดําเนินงานขององคการบรหิารสวน

จังหวัดลําพูนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .05 สวนปจจัยดานสภาพแวดลอมขององคการปจจัยดาน

พนักงานองคการและปจจัยดานนโยบายการบริหารมีความสัมพันธในเชิงบวกกับประสิทธิผลโดยรวม

ในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดลําพูนอยางมีนัยสําคัญทางสถิติที่ .01 

 ประชาคมอาเซียน 

 วีรากร อุตรเลิศ (2555: 94-104) ไดศึกษาเรื่องการเตรียมความพรอมขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ินเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน กรณีศึกษาพื้นที่เทศบาลตําบลบานแยง 

อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาระดับความรูและความเขาใจของ

ประชาชนในเขตเทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อรองรับการกาวสู

ประชาคมอาเซียน (ASEAN) โดยเก็บขอมูลจากประชาชน และบุคลากรของเทศบาล ผลวิจัยพบวา  

 1. ดานความรูและความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน (ASEAN) พบวา ประชาชนใน

เขตเทศบาลตําบลบานแยง อําเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก รอยละ 40 ทราบ และรอยละ 60 ไม

ทราบขอมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยมีความรูความและความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน

ในระดับที่ตํ่า  

 2. ดานการเตรียมความพรอมของทองถ่ินเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียน 

(ASEAN)  พบวา ผูบริหาร สมาชิกสภา และขาราชการพนักงาน มีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ

ประชาคมอาเซียน และมีระดับการปฏิบัติงานในดานตางๆ ทั้งทางสังคมวัฒนธรรม การศึกษา 

เศรษฐกิจ การบริการและการทองเที่ยว ยังอยูในระดับที่นอย สวนดานสาธารณสุขอยูในระดับ      

ปานกลาง  

 3. เทศบาลตําบลบานแยงไดนําผลของการวิจัยไปใชประโยชน โดยไดเผยแพร

ประชาสัมพันธขอมูลขาวสารความเขาใจเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ืองและทั่วถึง จัดทํา

โครงการชุมชนแหงการเรียนรู และเสนอโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาตอยอดใหอยูใน

ระดับที่ดี ดานสาธารณสุข เสนอโครงการการควบคุมและการปองกันโรคระบาด เพื่อไมใหเกิดข้ึนใน
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พื้นที่ ดานเศรษฐกิจการสงเสริมการพัฒนาสินคาและเพิ่มผลิตผลการเกษตรใหไดมาตรฐานเพื่อ

ยกระดับความเปนอยูของประชาชน เพื่อเปนพื้นฐานตอยอดการพัฒนาในพื้นที่ระดับอําเภอนครไทย 

จังหวัดพิษณุโลก และในระดับประเทศตอไป  

 4. ขอเสนอแนะในการวิจัย เน่ืองจากประชาชนมีความรูและความเขาใจเกี่ยวกับ      

การเตรียมความพรอมเพื่อรองรับการกาวสูประชาคมอาเซียนยังอยูในระดับตํ่ามาก เทศบาลตําบล

บานแยงควรจัดทําการประชาสัมพันธหรือการใหความรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหกับประชาชน

และผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการพนักงานในองคกรใหครอบคลุมทุกพื้น โดยจัดเวทีประชุมเพิ่ม

ความรูใหกับประชาชนในแตละหมูบานเพื่อใหมีความรูความเขาใจโดยเฉพาะ ดานการศึกษาการใช

ภาษาในการสื่อสาร โดยเสนอแนะโครงการอบรมภาษาอังกฤษ เพื่อการพัฒนาตอยอดใหอยูในระดับที่

ดี ดานสาธารณะสุข เสนอแนะโครงการการควบคุมและการปองกันโรคระบาดในพื้นที่ ดานเศรษฐกิจ

การสงเสริมการพัฒนาสินคาและเพิ่มผลิตผลการเกษตรใหไดมาตรฐาน เพื่อยกระดับความเปนอยูของ

ประชาชน มีการเตรียมความพรอมรับกับการเปลี่ยนแปลงผลกระทบทั้งทางลบและทางบวกของ

ประชาคมอาเซียนที่จะเกิดข้ึนในอนาคตตอไป 

 กระทรวงมหาดไทย (2555: 49-52) ไดจัดทํารายงานการศึกษาโอกาสและผลกระทบ

ของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนตอกระทรวงมหาดไทย โดยผลการศึกษาพบวา แนวโนมโอกาสและ

ผลกระทบตอกระทรวงมหาดไทยภายใตอํานาจหนาที่ที่เกี่ยวของที่มีความทาทาย ไดแก ปญหาความมัน่คง

รูปแบบใหม การบริหารงานทางทะเบียน การปรับตัวของการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัด 

การคาชายแดน การประกอบอาชีพของประชาชน การจัดต้ังเขตเศรษฐกิจพิเศษ การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก ความเหลื่อมล้ําทางสังคม การขยายตัวของเมือง ความตองการดานระบบสาธารณูปโภค 

และสาธารณูปการ การจัดการความขัดแยง การพัฒนาภาษาตางประเทศ การสรางความสัมพันธ

ระหวางประเทศ และการสงเสริมประชาธิปไตยและสิทธิมนุษยชน ดังน้ัน เพื่อเปนการเตรียมพรอมสู

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในป 2558 กระทรวงมหาดไทยควรดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรใน 

3 ประเด็นหลักคือ 

 1. การสรางความพรอมเชิงยุทธศาสตรระดับองคกร (Organizational Strategic 

Preparedness Building) ประกอบดวย กลยุทธคือ การเตรียมความพรอมดานบุคลากร การพัฒนา

โครงสรางและระบบบริหารจัดการ การปรับเปลี่ยนเชิงนโยบาย ระเบียบ กฎหมายและแนวปฏิบัติที่

เกี่ยวของการพัฒนาองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา และการพัฒนาภาพลักษณองคกร 

 2. การเพิ่มขีดสมรรถนะการบริหารจัดการพื้นที่ (Area-Based Management) ในฐานะ

หนวยงานหลักในการบริหารราชการสวนภูมิภาค (Capacity Building for Integrated Regional 

Administration and Development) ประกอบดวยกลยุทธ คือ การเสริมสรางสมรรถนะการบริหาร

ราชการสวนภูมิภาค และการกระชับความรวมมือระดับจังหวัด/ กลุมจังหวัดกับภาคสวนอื่นๆ  
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 3. การยกระดับการบริการ และอํานวยความเปนธรรมประชาชน (Public Service 

Quality Upgrading) ประกอบดวยกลยุทธ คือ การพัฒนาการบริการประชาชน และการอํานวย

ความเปนธรรมแกประชาชน และเพื่อใหการเตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของ

กระทรวงมหาดไทยบรรลุสําเร็จ ควรกําหนดใหมีกลไกการขับเคลื่อนใน 3 ระดับคือ (1) การจัดต้ังศูนย

ศึกษาและเตรียมความพรอมประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (เฉพาะกิจ) (2) การจัดทําแผนปฏิบัติการ

เตรียมความพรอมสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของกระทรวงมหาดไทย และ (3) การกําหนดแนว

ทางการพัฒนาระยะยาวโดยบรรจุในแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2555-2558 

 สรรเสริญ หมายสวัสด์ิ (2556) ไดศึกษาเรื่องการพัฒนายุทธศาสตรเพื่อรองรับประชาคม

อาเซียนขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ     

(1) ศึกษาประเด็นยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัด

ภาคกลางตอนลาง 1 (2) ศึกษาปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรขององคการบริหาร

สวนตําบลในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (3) ศึกษาความสัมพันธระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับ  

การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรกับประเด็นยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหาร

สวนตําบลในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (4) ศึกษาสมการพยากรณระหวางปจจัยที่เกี่ยวของกับ

การพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรกับประเด็นยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหาร

สวนตําบลในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 (5) ศึกษาปญหา และอุปสรรคในการดําเนินงานเพื่อ

รองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน และ (6) ศึกษาแนวทางการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรขององคการ

บริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 โดยใชวิธีการวิจัยเชิงผสม กลุมตัวอยางในการ

วิจัยเชิงปริมาณคือ พนักงานระดับปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลในกลุมจังหวัดภาคกลาง

ตอนลาง 1 และกลุมตัวอยางในการวิจัยเชิงคุณภาพ จํานวน 3 กลุม ประกอบดวย (1) กลุมนายก

องคการบริหารสวนตําบล (2) กลุมปลัด/พนักงานระดับหัวหนางานขององคการบริหารสวนตําบล 

และ (3) กลุมผูบริหารสวนราชการ/นักวิชาการที่เช่ียวชาญดานประชาคมอาเซียนและทองถ่ิน 

ผลการวิจัยพบวา  

 1. ประเด็นยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 ในแตละดานพบวา ในภาพรวมมีคาเฉลี่ยอยูในระดับมาก  

 2. ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรในภาพรวมพบวา มีคาเฉลี่ยอยูใน

ระดับมาก  

 3. ผลการวิเคราะหความสัมพันธระหวางปจจัยที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาประเด็น

ยุทธศาสตรกับประเด็นยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนตําบลในกลุม

จังหวัดภาคกลางตอนลาง 1 พบวามีความสัมพันธกันในทางบวกอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  
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 4. ผลการวิเคราะหแบบถดถอยพหุคูณพบวา ปจจัยที่เกี่ยวของกับการพัฒนาประเด็น

ยุทธศาสตรคือ สมรรถนะของพนักงาน องคกรแหงการเรียนรู และภาวะผูนํา เปนปจจัยที่สามารถ

นํามาสรางเปนสมการพยากรณในรูปของคะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานได 

 5. ผลการศึกษาสภาพปญหาและอุปสรรคพบวา นโยบายรัฐบาลไดใหความสําคัญกับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน แตขาดการสนับสนุนอยางเขมขนในทางการปฏิบัติจึงทําใหเกิดปญหาหลาย

ประการ เชน (1) ขาดการกําหนดเปาหมายและแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่/ชุมชน(2) ขาดการกําหนด

แนวทางที่ชัดเจนในการพัฒนาเครือขายในพื้นที่ (3) ไมมีหนวยงานเฉพาะสําหรับดูแลภารกิจการเขาสู

ประชาคมอาเซียนโดยตรง (4) ขาดการสนับสนุนจากรัฐบาล เชน งบประมาณ (5) ประชาชนไมเห็นถึง

ความสําคัญของการเขาสูประชาคมอาเซียน (6) ทัศนคติของประชาชนชาวไทยที่มีตอประเทศเพื่อนบาน

ในฐานะของผูที่ดอยกวา (6) การดําเนินงานจากสวนกลางขาดความชัดเจน และ (7) พนักงานขาด

ความกระตือรือรนและแรงจูงใจในการพัฒนาตัวเอง 

 6. แนวทางที่เหมาะสมในการพัฒนาประเด็นยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนที่

สําคัญคือ (1) กําหนดเปาหมายและแนวทางที่เหมาะสมกับพื้นที่/ชุมชนเพื่อรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน (2) พัฒนาพนักงานใหมีทักษะและองคความรูที่ เกี่ยวของ (3) พัฒนาการทํางานใหมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน (4) ใหความรูดานประชาคมอาเซียนในทุกมิติที่สามารถดําเนินการไดแกประชาชน 

(5) พัฒนาเครือขายในพื้นที่ และ (6) ปรับปรุงโครงสรางขององคการบริหารสวนตําบลใหสอดคลอง

กับบริบทของพื้นที่โดยมีการจัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษาหรือหนวยวิเทศสัมพันธ 

 Huong (2011: 4-5) ไดศึกษาวิจัยเรื่องการสรางเอกลักษณของภูมิภาคโดยปราศจากเสรี

ประชาธิปไตย กรณีศึกษาประชาคมอาเซียน เพื่อศึกษาถึงเอกลักษณของภูมิภาคอาเซียน และ

ความสัมพันธของแตละประเทศสมาชิก โดยเห็นวาหลายๆแหงในโลกที่รัฐบาลประเทศตางๆ ไดมี  

การรวบรวมกันและกอต้ังข้ึนเปนประชาคมในภูมิภาคของตน เชน สหภาพยุโรป ประชาคมอาเซียน 

ซึ่งประชาคมเหลาน้ีไดมีการเปลี่ยนแปลงและมีศักยภาพที่จะสามารถเปลี่ยนแปลงภูมิภาคของตน  

นอกจากน้ียังสามารถกอใหเกิดผลกระทบตอประเทศอื่นบริเวณรอบพรมแดนอีกดวย โดยผูวิจัยได

พัฒนากรอบแนวความคิดเรื่องเอกลักษณประชากรในภูมิภาคในประชาคมภูมิภาคของประเทศตางๆ 

ซึ่งรวมถึงทฤษฎีแนวความคิด รวมทั้งเหตุผล ทําไม จึงเกิดข้ึน และเกิดข้ึนไดอยางไร โดยพบวา 

เอกลักษณของประชากรเปนสิ่งที่มีมากอนของคนในประชาคมภูมิภาค สวนสําคัญคือการไดแสดงตน

เปนผูมีสวนรวมในการรวมมือกันกระทําโดยไดรับการยอมรับจากผูอื่น มีจุดเริ่มตนจากความคาดหวัง

และความเช่ือของผูที่อาศัยในฐานะสมาชิก  ความตองการสวนบุคคล โดยเฉพาะความจําเปนข้ัน

พื้นฐานเพื่อดํารงชีพ มีคานิยมรวมที่ควรไดรับการสนับสนุนใหบรรลุผล รวมทั้งประสบการณและ

ปฏิสัมพันธเมื่อทํางานรวมกันในการสรางประชาคม และประเด็นตอมาเปนการมุงไปที่การพิจารณา

เรื่องการสรางเอกลักษณของภูมิภาคโดยประกอบดวยหรือโดยปราศจากเสรีประชาธิปไตย จาก
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การศึกษาพบวา ระหวางกลุมไมเปนประชาธิปไตย  อเสรีประชาธิปไตย และเสรีประชาธิปไตย กลุม

สุดทายมีความเหมาะสมที่สุดในการสรางเอกลักษณของประชากรในภูมิภาค นอกจากน้ี สิ่งที่เปนไป

ไดมากที่สุดคือ กลุมที่ไมเปนประชาธิปไตยสามารถสรางเอกลักษณของกลุมผูนําที่ปกครองประเทศ 

มิใชเอกลักษณของประชากร ซึ่งอยางไรก็ดีทําไดงายโดยกลุมเสรีประชาธิปไตย 
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บทท่ี 3 

วิธีดําเนินการวิจัย 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาล

ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน (2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน และ (3) เพื่อ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) ซึ่งเปน

เทคนิควิจัยอนาคต โดยผสมผสานระหวางเทคนิค EFR (Ethnographic Futures Research) กับ 

เดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน ซึ่งมีข้ันตอนและวิธีการศึกษาวิจัยดังน้ี 

 

ขั้นตอนดําเนินการวิจัย 

ผูวิจัยกําหนดข้ันตอนการวิจัยเพื่อใหไดมาซึ่งขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคของการ

วิจัย ประกอบดวย 5 ข้ันตอนดังน้ี 

1. ศึกษานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยแหลงขอมูลคือ เอกสารทางราชการที่เปนขอสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติ

ของสวนราชการตางๆ ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน และ

งานวิจัยทีเ่กี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด สมรรถนะองคการ และประชาคมอาเซียน โดยผลที่

ไดจากการศึกษาคือ กรอบแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญในประเด็นตางๆ ทั้งในภาพกวาง

และขอมูลเชิงลึก 

2. การกําหนดและเตรียมกลุมผูเช่ียวชาญ โดยพิจารณาจาก (1) พื้นที่เปาหมาย (2) 

ตําแหนงการทํางาน (3) ประสบการณที่เกี่ยวของ และ (4) เปนผูเต็มใจใหขอมูล โดยผลที่ไดจากการ

กําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเช่ียวชาญ คือ ผูใหขอมูลในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบดวย (1) ชลบุรี (2) 

ระยอง (3) จันทบุรี และ (4) ตราด โดยมีผูเช่ียวชาญที่ใหขอมูลจังหวัดละ 5 คน รวมจํานวน 20 คน  

3. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล และสราง

เครื่องมือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณขอมูลจากกลุมผูเช่ียวชาญดวยตนเอง เพื่อนํา
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ขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยเทคนิค TOWS Matrix เพื่อสรางแบบสอบถามที่เปนมาตรการในการ

พัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ  

4. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 เพื่อขอความเห็นและยืนยันความเหมาะสมของมาตรการ

จากผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมนักวิชาการที่เปนผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมรรถนะองคการ และประชาคมอาเซียน จํานวน 17 คน และนํา

แบบสอบถามไปสอบถามผูเช่ียวชาญ จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก 

คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของกลุม โดย

ผลที่ไดจากการศึกษาคือ ผลการจําแนกขอมูลที่เปนฉันทามติ (Consensus) ของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน 

5. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 3 เพื่อขอใหผูเช่ียวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม และนํา

ขอมูลมาวิเคราะหผลเพื่อจัดทํามาตรการที่เหมาะสมตอไป โดยนําขอมูลปอนกลับเชิงสถิติ (Statistical 

Feedbacks) ที่เปนฉันทามติของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คนใหผูเช่ียวชาญแตละทานไดรับรูดวย รวมถึง

ผูเช่ียวชาญแตละทานจะไดรับแบบสอบถามพรอมผนวกคําตอบเดิมของตนในการทํา EDFR รอบน้ี 

เพื่อขอใหผูเช่ียวชาญพิจารณาใหความเห็นและยืนยันความเหมาะสมของมาตรการอีกครั้ง จากน้ันจึง

นําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหผลตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งเกณฑที่มีแนวโนมความเปนไปได

คอนขางสูงของมาตรการคือ คามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ข้ึนไป และความสอดคลองของคําตอบโดย

พิจารณาจาก Interquartile Range (Q3-Q1) ไมเกิน 1.5  โดยผลที่ไดจากการศึกษาคือ มาตรการใน

การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ  
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ภาพที่ 12 ข้ันตอนการวิจัย 

 

 

ข้ันตอนดําเนินการ  กระบวนการ  ผลท่ีไดรับ 

ข้ันท่ี 1 ศึกษานโยบายของ

รัฐบาลที่เก่ียวของกับการ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

 ศึกษาเอกสารที่เก่ียวของ เชน เอกสาร

ทางราชการที่เปนขอส่ังการ และ

แนวทางการปฏิบัติของสวนราชการ

ตางๆ  

 กรอบแนวทางการ

สัมภาษณ 

     

ข้ันท่ี 2 การกําหนดและ

เตรียมกลุมผูเชี่ยวชาญ 

 

 

 

กําหนดเกณฑที่เหมาะสมในการเลือก

กลุมผูเชี่ยวชาญ เชน พื้นที่ ตําแหนง 

ประสบการณ เต็มใจใหขอมูล 

 ผูเชี่ยวชาญที่ใหขอมูล

จังหวัดละ 5 คน รวม

เปน 20 คน 

     

ข้ันท่ี 3 สัมภาษณ EDFR 

รอบที่ 1 

 1. สัมภาษณขอมูลจากกลุมผูเชี่ยวชาญ 

2. วิเคราะหขอมูลโดยใชเทคนิค  

TOWS Matrix 

 แบบสอบถามราง

มาตรการ 

ในการพัฒนาสมรรถนะ

ขององคการบริหารสวน

จังหวัดทั้ง 3 ระดับ 

     

ข้ันท่ี 4 สัมภาษณ EDFR  

รอบที่ 2 

 1. คัดเลือกนักวิชาการที่เปน

ผูเชี่ยวชาญ 17 คน 

2. นําแบบสอบถามใหผูเชี่ยวชาญ 

3. วิเคราะหขอมูลดวยสถิติ 

 ขอมูลที่เปนฉันทามติ 

ของผูเชี่ยวชาญ 

     

ข้ันท่ี 5 สัมภาษณ EDFR  

รอบที่ 3 

 1. นําแบบสอบถามไปสอบถาม

ผูเชี่ยวชาญ พรอมขอมูลปอนกลับ

เชิงสถิต ิและคําตอบเดิมให

ผูเชี่ยวชาญพิจารณาตอบใหม 

2. วิเคราะหผลตามเกณฑที่กําหนด 

 มาตรการในการพัฒนา

สมรรถนะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดทั้ง 

3 ระดับ 
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วิธีการวิจัย 

 การวิจัยน้ีไดใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures 

Research) ซึ่งเปนเทคนิควิจัยอนาคต โดยผสมผสานระหวางเทคนิค EFR (Ethnographic Futures 

Research) กับเดลฟาย (Delphi) เขาดวยกัน โดยข้ันตอนของ EDFR คลายคลึงกับวิธีการของเดลฟาย 

(Delphi) แตมีการปรับปรุงวิธีใหมีความยืดหยุนและมีความเหมาะสมมากข้ึน เพื่อใหไดคําตอบตาม

วัตถุประสงคแตละขอ ผูวิจัยจึงกําหนดรายละเอียดตางๆ ในวิธีวิจัยดังน้ี 

 

ผูใหขอมูลในการวิจัย 

1. พื้นที่ศึกษา 

กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ไดแบงพื้นที่ประเทศไทยตามเขตการปกครอง

ออกเปน 4 ภาค ตามเกณฑลักษณะทางวัฒนธรรม รวม 76 จังหวัด (ไมนับกรุงเทพมหานคร) 

เน่ืองจากพื้นที่วิจัยมีขนาดใหญ และมีการแบงเขตการปกครองตามลักษณะทางภูมิศาสตร จึงมี

วัฒนธรรม ประเพณี ความเช่ือและคานิยม รวมถึงระบบเศรษฐกิจที่ ใกลเคียงกัน ทั้งน้ี ผูวิจัยได

คัดเลือกผูใหขอมูลแบบเจาะจง และเลือกเก็บขอมูลในพื้นที่กลุมจังหวัดภาคตะวันออกของประเทศไทย 

โดยกระทรวงมหาดไทยไดกําหนดใหจังหวัดชลบุรี ระยอง จันทบุรี และตราด รวมกันเปนกลุมจังหวัด

ภาคตะวันออก และกําหนดใหมีวิสัยทัศน เปาประสงครวม ประเด็นยุทธศาสตรรวมกันในการพัฒนา

กลุมจังหวัด ทั้งน้ี ผูวิจัยไดพิจารณาแลววา เห็นวาเปนกลุมจังหวัดที่มีความเหมาะสมหลายประการ 

ดังน้ี  

1.1 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - Security 

Community) พบวา เปนพื้นที่ชายแดนติดกับประเทศกัมพูชา ซึ่งเปนประเทศในกลุมอาเซียน ประกอบ

กับมีดานผานทางเขาออกจํานวนหลายแหง ซึง่มผีลกระทบตอการดําเนินภารกจิทีเ่กีย่วของกบันโยบาย

การเขาสูประชาคมอาเซียนอยางหลกีเลี่ยงไมได 

1.2 ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) พบวา เปน

พื้นที่ที่มี GDP สูงที่สุดของประเทศ รวมถึงเปนพื้นที่ที่มีศักยภาพสูงในหลายดาน เชน แหลงทองเที่ยว 

ทาเรือขนาดใหญ และเขตอุตสาหกรรม นอกจากน้ี เรัฐบาลและกลุมประเทศอาเซียนใหความสําคัญกับ

การลงทุนขนาดใหญ โดยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแผนงานโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก (Eastern Economic Corridor Development) เพื่อใหเปนแหลงลงทุนหลักของประเทศ 

เช่ือมการลงทุนสูระเบียงเศรษฐกิจตะวันตก และทวาย ประกอบกับใชการเช่ือมโยงทางนํ้าไปถึงชายฝง

ทะเลกัมพูชาและจีน  

1.3 ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

พบวา เปนพื้นที่ที่มีชาวตางชาติหลายระดับเขามาพักอาศัย มาทองเที่ยว มาลงทุนทพธุรกิจจํานวนมาก 
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จึงทําใหการอยูรวมกันบนพื้นฐานความแตกตางของแตละเช้ือชาติจําเปนตองมีกฎระเบียบ และการ

บริหารจัดการเพื่อใหอยูดวยกันไดอยางสงบสุข 

2. ผูใหขอมูล  

ผูใหขอมูลในการศึกษา แบงตามข้ันตอนการเก็บขอมูล ประกอบดวย 2 กลุม ดังน้ี 

2.1 ผูเช่ียวชาญที่ใหสัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห/สังเคราะห

ขอมูล และสรางเครื่องมือแบบสอบถาม ประกอบดวย (1) ผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด คือ 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัด หรือผูแทน (2) พนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด 

คือ ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หรือรองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ (3) พนักงานระดับ

หัวหนางาน คือ สํานักปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และผูอํานวยการกองฯ ตางๆ จังหวัดละ 5 คน 

รวมทั้งสิ้น 20 คน 

2.2 ผูเช่ียวชาญสัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 และ 3 เพื่อยืนยันมาตรการในการพฒันา

สมรรถนะขององคการบริหารสวนจงัหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึง่เปนกลุมนักวิชาการทีเ่ปน

ผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการบรหิารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมรรถนะองคการ และ

ประชาคมอาเซียน จํานวน 17 คน ซึ่งผูวิจัยกําหนดเกณฑในการคัดเลือกโดยพจิารณาจากคุณสมบัติ 

ดังตอไปน้ี 

2.2.1 จบการศึกษาระดับปริญญาเอกในสาขาวิชาที่เกี่ยวของกับการบริหาร/ภาวะ

ผูนํา/การพัฒนาทรัพยากรบุคคล/การจัดการ/การปกครองสวนทองถ่ิน/การบริหารองคการ 

2.2.2 มีประสบการณในการทํางานเกี่ยวกับองคการปกครองสวนทองถ่ิน/การเขา

สูประชาคมอาเซียนของหนวยงานภาครัฐ 

2.2.3 มีประสบการณในการสอนหนังสือหรือการวิจัยเกี่ยวกับองคการปกครอง

สวนทองถ่ิน/การเขาสูประชาคมอาเซียนของหนวยงานภาครัฐ 

2.2.4 มีผลงานวิจัยที่ไดรับการตีพิมพในวารสารที่ไดรับการรับรอง 

2.2.5 ยินดีใหความเห็นเกี่ยวกับมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ 

  

เครื่องมือท่ีใชในการวิจัย 

1. ผูวิจัยทําการวิเคราะหเอกสารเพื่อสรางแบบสัมภาษณเชิงลึก และไดใชแบบสัมภาษณ

เกี่ยวกับสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ซึ่งเปนเครื่องมือสําหรับเก็บขอมูล ประกอบดวยขอคําถาม 4 สวน ไดแก 

  สวนที่ 1 สมรรถนะหลัก  

  สวนที่ 2 สมรรถนะทางการบรหิาร  
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  สวนที่ 3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  สวนที่ 4 ขอจํากัดของสมรรถนะทีเ่กี่ยวของกบัการเขาสูประชาคมอาเซียน  

2. ผูวิจยัไดใชขอมูลที่ไดจากการศึกษาเอกสารและจากการสัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 มา

จัดทําแบบสอบถามมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 ระดับ  

 

การเก็บรวบรวมขอมูล 

1. สมัภาษณ EDFR รอบที่ 1 เพื่อนําขอมลูมาวิเคราะห/สังเคราะหขอมลู และสรางเครือ่งมือ

แบบสอบถาม 

1.1 ผูวิจัยขอหนังสือรับรองการเก็บขอมลูจากมหาวิทยาลัย เพื่อสงถึงผูบริหารของ

องคการบรหิารสวนจงัหวัดทั้ง 4 แหงที่เปนกลุมเปาหมาย 

1.2  ผูวิจัยไดประสานกับองคการบรหิารสวนจังหวัดทั้ง 4 แหง เพื่อขอความรวมมือใน

การนัดกลุมตัวอยางเพื่อเก็บขอมลูดวยแบบสัมภาษณเกี่ยวกบัสมรรถนะขององคการบรหิารสวน

จังหวัดเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1.3  ดําเนินการเก็บขอมูลดวยตนเองในชวงเดือนมกราคม ถึงเดือนกุมภาพันธ 2559 

1.4 ผูวิจัยดําเนินการทบทวนตรวจสอบความสมบูรณของขอมลูในแบบสัมภาษณโดย

ละเอียด เพื่อใหไดขอมูลที่สอดคลองกับวัตถุประสงคในการวิจยัใหมากที่สุด  

2. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 เพื่อขอความเห็นและยืนยันความเหมาะสมของมาตรการ

จากผูเช่ียวชาญ 

2.1 ผูวิจัยขอหนังสือขอความอนุเคราะหในการตรวจสอบขอมูลจากมหาวิทยาลัย เพื่อ

สงถึงผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คนที่เปนกลุมเปาหมาย 

2.2 ผูวิจัยไดประสานกับผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน เพื่อขอความอนุเคราะหในการ

ตรวจสอบขอมูลสําหรับยืนยันความเหมาะสมของมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการ

บริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้ง 3 ระดับ 

2.3 ดําเนินการสงมาตรการฯ ใหผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน รอบที่ 1 ในชวงเดือน

เมษายน 2559  และไดรับกลับคืนมาโดยมีการใหความเห็นเพื่อปรับปรุงมาตรการ 

2.4 ทําการปรับปรุงมาตรการฯ ตามความเห็นของผูเช่ียวชาญ และสงมาตรการฯ ให

ผูเช่ียวชาญจํานวน 17 คน รอบที่ 2 ในชวงเดือนพฤษภาคม 2559 และไดรับกลับคืนมา 
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การวิเคราะหขอมูลและสถิติท่ีใชในการวิจัย 

ผูวิจัยจะนําขอมูลที่ไดมาจัดระเบียบ เพื่อความถูกตองสมบูรณและสะดวกตอการนําไป

วิเคราะหขอมูล โดยทําการวิเคราะหขอมูลเพื่อใหไดคําตอบตามวัตถุประสงค ดังน้ี 

1. แบบสัมภาษณเกี่ยวกับสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับนโยบาย

ของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน ผูวิจัยใชการวิเคราะหและสังเคราะห เพื่อสรุปผลขอมูลใน

รูปแบบการบรรยายเชิงพรรณนา โดยถอดคําสัมภาษณ 

2. ใชเทคนิคการวิจัยอนาคตแบบ EDFR (Ethnographic Delphi Futures Research) 

ผูวิจัยนําคําตอบที่ไดจากผูเช่ียวชาญมาคํานวณหาคารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัย

ระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของกลุม แลวพิจารณาความสอดคลองเพื่อจําแนกขอมูลที่

เปนฉันทามติ (Consensus) ของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน โดยเมื่อผูเช่ียวชาญสงแบบสอบถามกลับคืนมา 

ผูวิจัยจะตรวจสอบความสมบูรณ แลวนํามาวิเคราะหขอมูล ดังน้ี 

2.1 มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในแตละขอ    

ไดทําการกําหนดคาระดับคะแนนเปน 5 ระดับ และมีความหมายในแตละระดับ ไดแก มีความเปนไป

ไดมากที่สุด ใหคานํ้าหนัก 5 คะแนน มีความเปนไปไดมาก ใหคานํ้าหนัก 4 คะแนน มีความเปนไปได

ปานกลาง ใหคานํ้าหนัก 3 คะแนน มีความเปนไปไดนอย ใหคานํ้าหนัก 2 คะแนน มีความเปนไปได

นอยที่สุด ใหคานํ้าหนัก 1 คะแนน จากน้ันจึงนํามาคํานวณหาคาเฉลี่ยรายขอ ซึ่งแปลความหมายได

ดังน้ี 

 

ตารางที่ 1 การกําหนดคาระดับคะแนนมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหาร  สวนจังหวัด 

 

คาเฉลีย่ มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

4.50-5.00 ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดมากที่สุด 

3.50-4.49 ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดมาก 

2.50-3.49 ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดปานกลาง 

1.50-2.49 ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดนอย 

1.00-1.49 ผูเช่ียวชาญสวนใหญเห็นวามีความเปนไปไดนอยที่สุด 
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2.2 คามัธยฐาน (Median) ของผูเช่ียวชาญมีเกณฑพิจารณาความเหมาะสมดังน้ี 

 

ตารางที่ 2 การกําหนดคามัธยฐานพิจารณาความเหมาะสมของคําตอบจากผูเช่ียวชาญ 

 

คามัธยฐาน ความเหมาะสมของคําตอบจากผูเชี่ยวชาญ 

4.50-5.00 มาตรการมีความเหมาะสมมากที่สุด 

3.50-4.49 มาตรการมีความเหมาะสมมาก 

2.50-3.49 มาตรการมีความเหมาะสมปานกลาง 

1.50-2.49 มาตรการมีความเหมาะสมนอย 

1.00-1.49 มาตรการมีความเหมาะสมนอยที่สุด 

 

ทั้งน้ี คามัธยฐานที่เปนที่ยอมรับในการวิจัยครั้งน้ี ผูเช่ียวชาญตองมีความเห็นวา

เปนมาตรการมีความเหมาะสมอยูในระดับมาก คือ มีคามัธยฐานต้ังแต 3.5 ข้ึนไป  

2.3 คาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของผูเช่ียวชาญมีเกณฑพิจารณา

ความสอดคลองดังน้ี 

 

ตารางที่ 3 การกําหนดคาพิสัยระหวางควอไทลเพื่อพิจารณาความสอดคลองของคําตอบจากผูเช่ียวชาญ 

 

คาพิสัยระหวางควอไทล ความสอดคลองของคาํตอบจากผูเชี่ยวชาญ 

สูงกวา 3.00 คําตอบไมมีความสอดคลองกัน 

ระหวาง 2.00-2.99 คําตอบมีความสอดคลองกันตํ่า 

ระหวาง 1.01-1.99 คําตอบมีความสอดคลองกันปานกลาง 

ระหวาง 0.51-1.00 คําตอบมีความสอดคลองกันสูง 

ระหวาง 0.50 คําตอบมีความสอดคลองกันสูงมาก 

 

ทั้งน้ี คาพิสัยระหวางควอไทลที่เปนที่ยอมรับในการวิจัยครั้งน้ี ตองมีความสอดคลอง

อยูในระดับปานกลางข้ึนไป คือ มีคาคาพิสัยระหวางควอไทลเทากับหรือนอยกวา 1.00 
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บทท่ี 4 

ผลการวิเคราะหขอมูล 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาล

ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน (2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน และ (3) เพื่อ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

โดยในบทน้ีจะนําเสนอผลการวิจัยตามวัตถุประสงคการวิจัย ดังน้ี 

ตอนที่ 1 ผลการศึกษานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจงัหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

  สวนที่ 1 นโยบายของรัฐบาล  

  สวนที่ 2 นโยบายของสวนราชการ  

ตอนที่ 2 ผลการศึกษาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับนโยบายของ

รัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  สวนที่ 1 สมรรถนะหลัก  

  สวนที่ 2 สมรรถนะทางการบรหิาร  

  สวนที่ 3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  สวนที่ 4 ขอจํากัดของสมรรถนะทีเ่กี่ยวของกบัการเขาสูประชาคมอาเซียน  

ตอนที่ 3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจงัหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

  สวนที่ 1 วิเคราะหผลการศึกษาเพื่อกําหนดมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  สวนที่ 2 ผลการยืนยันความเหมาะสมของมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนจากผูเช่ียวชาญ 

  สวนที่ 3 สรุปมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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  1. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก   

  2. มาตรการในการพฒันาสมรรถนะทางการบริหาร  

  3. มาตรการในการพฒันาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  

ตอนท่ี 1 ผลการศึกษานโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

ผูวิจัยไดรวบรวมขอมูลดวยการศึกษาเอกสารที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน ซึ่ง

ประกอบดวย 2 สวน โดยการศึกษาในสวนที่ 1 คือ นโยบายของรัฐบาล ประกอบดวย คําแถลง

นโยบาย มติคณะรัฐมนตรี และยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ของประเทศไทย ซึ่ง

เปนการกําหนดแนวทางการปรับตัวของสวนราชการในภาพรวมเพื่อใหมีการขับเคลื่อนไปในทิศทาง

เดียวกันทั้งระบบ และสวนที่ 2 คือ นโยบายของสวนราชการ ประกอบดวย แนวทางของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของสวนราชการ แนวทางของ

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรภาครัฐ 

แนวทางของกระทรวงมหาดไทยที่ เกี่ยวของกับการดําเนินภารกิจของหนวยงานในสังกัด

กระทรวงมหาดไทย และแนวทางของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินที่เกี่ยวของกับการดําเนิน

ภารกิจขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกระดับ ซึ่งผลการศึกษามีดังน้ี 

สวนท่ี 1 นโยบายของรัฐบาล  

1. คําแถลงนโยบาย 

  พลเอก ประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ไดแถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติ เมื่อ

วันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 โดยมีประเด็นที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนคือ นโยบาย 

การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน โดยเห็นวาการรวมตัวเปนประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียนจะเกิดประโยชนแกประเทศไทยเปนอยางมาก หากประเทศไทยเตรียมการในเรื่อง

ตางๆ ใหพรอม การเรงดําเนินการเตรียมความพรอมทั้งในเรื่องความเช่ือมโยงดานระบบการขนสง

และโลจิสติกส ดานกฎระเบียบ การอํานวยความสะดวกทางการคา การพัฒนาดานชายแดน และ 

การเตรียมการดานทรัพยากรมนุษย ซึ่งการเตรียมพรอมดังกลาวจะชวยสงเสริมบทบาทและการใช

โอกาสของประเทศไทยในประชาคมอาเซียนใหเกิดประโยชนสูงสุดในการยกระดับคุณภาพชีวิต

ประชาชนชาวไทยรวมกับประชาชนอาเซียน ทั้งน้ี รัฐบาลกําหนดแนวทางในการสงเสริมในดานตางๆ 

ดังน้ี 
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  1.1  เรงสงเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การคา การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียน

และขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน โดยใชประโยชนจากโครงขายคมนาคม

ขนสงและโทรคมนาคมที่เช่ือมโยงระหวางกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผานระบบ

อิเล็กทรอนิกส การทําธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสรวมกันในอาเซียน รวมทั้งการสนับสนุนการใชประโยชน

จากความตกลงทางการคาการลงทุนภายใตกรอบความรวมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช

บังคับแลว เรงขยายการจัดทําขอตกลงการยอมรับรวมกันของสินคาดานการตรวจสอบและรับรอง

มาตรฐานโดยใหความสําคัญตอสินคาที่ประเทศไทยมีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุมสินคาอุปโภคและ

บริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑการคาและระบบพิธีการศุลกากรใหสะดวก ลดข้ันตอนตางๆ หรือ

ยกเลิกข้ันตอนบางเรื่อง และปรับระบบภาษี และการอํานวยความสะดวกอื่นๆ เพื่อดึงดูดใหมีการต้ัง

สํานักงานปฏิบัติการประจาภูมิภาคที่กรุงเทพมหานคร เพื่อพัฒนาใหกรุงเทพมหานครเปนศูนยกลาง

ทางธุรกิจ การคา การลงทุนของภูมิภาคไดในที่สุด 

  1.2  พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคลองกับ

ขอตกลง   ในการเคลื่อนยายในดานสินคา บริการ การลงทุน แรงงานฝมือ และปจจัยการผลิตตางๆ ที่

เปดเสรีมากข้ึน โดยเฉพาะกลุมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมของไทยใหสามารถแขงขันได 

รวมทั้งสามารถดําเนินธุรกิจรวมกับผูประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพื่อนาไปสูความเช่ือมโยง

กับหวงโซอุปาทานตลาดโลกได โดยเฉพาะอยางย่ิงฐานการผลิตสินคาหลายชนิดและธุรกิจเกี่ยวเน่ืองที่

ประเทศไทยไดเขาไปลงทุนขยายฐาน การผลิตในประเทศอื่นในอาเซียนมาเปนเวลานานแลว ตลอดจน

กลุมการผลิตที่ผูประกอบการของไทยเตรียมขยายฐานการผลิตเพิ่มเติมอีกหลายชนิด ซึ่งชวยใหประเทศ

ไทยมีฐานการผลิตสินคาคุณภาพหลากหลายเพื่อขายในตลาดตางๆ ไดมากข้ึน ทั้งในอาเซียนและใน

ตลาดโลก และเปนการชวยเหลือประเทศเพื่อนบานในกระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

  1.3  พัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้ง

แรงงานวิชาชีพ แรงงานมีทักษะ และแรงงานไมมีทักษะ โดยการเรงรัดและขยายผลการใชระบบ

คุณวุฒิวิชาชีพใหเกิดผลในทางปฏิบัติโดยคํานึงถึงความเปนเอกภาพกับระบบมาตรฐานฝมือแรงงานและ

มาตรฐานวิชาชีพใน 8 กลุมที่มีขอตกลงการเปดเสรีในอาเซียนควบคูไปกับการวางแผนดานการผลิตให

เพียงพอ การยกระดับฝมือแรงงานในกลุมอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพและอุตสาหกรรมที่ใชแรงงาน

เขมขน การสงเสริมการพัฒนาระบบการทดสอบมาตรฐานฝมือแรงงานเพื่อใชในการประเมินคาจาง

แรงงาน 

  1.4  เรงพัฒนาความเช่ือมโยงดานการขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาค

และภูมิภาคอาเซียน โดยเรงขับเคลื่อนการดําเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความรวมมือทาง

เศรษฐกิจในอนุภูมิภาค ลุมแมนํ้าโขง 6 ประเทศ (GMS) แผนพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝายอินโดนีเซีย-
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มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) แผนความรวมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจาพระยา-แมโขง (ACMECS) แผน

ความรวมมือแหงอาวเบงกอลสําหรับความรวมมือหลากหลายสาขาวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) 

และแผนแมบทความเช่ือมโยงในอาเซียน ซึ่งจะชวยสนับสนุนใหความเช่ือมโยงดานการขนสงและ

ระบบโลจิสติกสในอาเซียนสัมฤทธิผลไดอยางเปนรูปธรรม 

 1.5  ตอเช่ือมเสนทางคมนาคมขนสงและระบบโลจิสติกสจากฐานการผลิตในชุมชนสู

แหลงแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลคาทั้งภายในประเทศและเช่ือมโยงกับอาเซียน เพื่อยกระดับศักยภาพของ

ผูประกอบการรายยอยสูตลาดที่กวางขวางย่ิงข้ึนทั้งในประเทศและระหวางประเทศและขณะเดียวกัน

ก็ชวยสรางโอกาสทางเศรษฐกิจแกพื้นที่ตางๆ ภายในประเทศดวย 

 1.6  พัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษโดยเริ่มจากการพัฒนาดานการคาชายแดนและ

โครงขายการคมนาคมขนสงบริเวณประตูการคาหลักของประเทศเพื่อรองรับการเช่ือมโยงกระบวนการ

ผลิตและการลงทุนขามแดน โดยปรับปรุงโครงขายระบบถนน พัฒนาระบบ National Single 

Window (NSW) และสิ่งอานวยความสะดวกทางการคาและการขนสงสินคาขามแดนอยางตอเน่ือง 

โดยในระยะแรกใหความสําคัญกับดานชายแดนที่สําคัญ 6 ดาน ไดแก ปาดังเบซาร สะเดา อรัญประเทศ 

แมสอด บานคลองลึกและบานคลองใหญซึ่งทําใหระบบขนสงและโลจิสติกสสามารถเช่ือมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบานไดอยางมีประสิทธิภาพและรองรับปริมาณการเดินทางและการขนสงที่คาดวาจะ

เพิ่มข้ึนจากการเขาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

2. มติคณะรัฐมนตร ี

  มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวของกับประชาคมอาเซียนครั้งสุดทายเมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ 

2559 เรื่องผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดย

คณะรัฐมนตรีมีมติ ดังน้ี 

  2.1 รับทราบผลการประชุมสุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่

เกี่ยวของ ระหวางวันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2558 ณ กรุงกัวลาลัมเปอร ประเทศมาเลเซีย และ

มอบหมายใหหนวยงานที่เกี่ยวของนําผลการประชุมไปปฏิบัติและติดตามความกาวหนาตอไป ตามที่

กระทรวงการตางประเทศเสนอ โดยสาระสําคัญของการประชุมฯ สรุปได ดังน้ี 

  2.1.1 ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนไดมีการลงนามในปฏิญญากรุงกัวลาลัมเปอร 

ค.ศ.2015 วาดวยการจัดต้ังประชาคมอาเซียน ปฏิญญากรุงกัวลาลมัเปอรวาดวยอาเซียน ค.ศ. 2025: 

มุงหนาไปดวยกัน และอนุสัญญาอาเซียนวาดวยการตอตานการคามนุษย โดยเฉพาะสตรีและเด็ก 

รวมทั้งรับรองเอกสารอื่นๆ อีก 17 ฉบับ นอกจากน้ี ผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนและคูเจรจายินดีกับ

การจัดต้ังประชาคมอาเซียน การประกาศวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคม

อาเซียนทั้งสามเสา ซึ่งกําหนดทิศทางของประชาคมอาเซียนในอีก 10 ปขางหนา (พ.ศ.2559-2568) และ
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ไดมีการหารือเกี่ยวกับปญหาทะเลจีนใต การกอการราย ความสัมพันธกับคูเจรจาในการเปนหุนสวน

ทางยุทธศาสตร และการเจรจาจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค 

  2.1.2  นายกรัฐมนตรีไดมีขอเสนอใหอาเซียนเสริมสรางความเขมแข็งจากภายใน

เพื่อความเปนเอกภาพและความสามารถรับมือกับความทาทายตางๆ เชน การสงเสริมการจัดต้ังเขต

เศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนและการลงทุน การสงเสริมศักยภาพของวิสาหกิจขนาดกลาง ขนาด

ยอม และรายยอย การเสริมสรางความเขมแข็งใหแกภาคการเกษตร การสงเสริมความรวมมือทาง

ทะเล การแกปญหาหมอกควันขามแดนเพื่อใหอาเซียนปลอดจากหมอกควันภายในป 2563 และการจดัต้ัง

ศูนยไซเบอรอาเซียน 

  2.2  ใหกระทรวงการตางประเทศรับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอม กระทรวงพาณิชย สํานักงานสภาความมั่นคงแหงชาติ และสํานักงานคณะกรรมการ

พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห งชาติที่มีความเห็นเพิ่มเ ติมตอประเ ด็นการมอบหมาย

กระทรวงมหาดไทย โดยกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในเรื่อง

สังคมและวัฒนธรรม ประเด็นการเสริมสรางความตระหนักรูและความเขมแข็งใหแกชุนชนเพื่อใหมีสวน

รวมในการปองกันภัยพิบัติ และประเด็นการมีสวนรวมของสหประชาชาติ ในการลดความเสี่ยงและ     

การบริหารจัดการภัยพิบัติ และเพิ่มเติมหนวยงานที่รับผิดชอบในเรื่องการสงเสริมการแลกเปลี่ยนแนว

ปฏิบัติที่ดีในการสงสินคาขามแดน ซึ่งเปนประเด็นคาบเกี่ยวระหวางกระทรวงคมนาคม กระทรวง      

การคลัง และกระทรวงพาณิชย ในสวนของประเด็นไซเบอรจําเปนที่ไทยตองเสริมสรางขีดความสามารถ

ภายใน ประเทศและแสวงหาความรวมมือกับประเทศสมาชิกอาเซียนและนานาประเทศในการรับเมือ

กับปญหาภัยทางไซเบอร สําหรับประเด็นการรวมมือเพื่อตอตานความรุนแรงและแนวคิดสุดโตงที่ตน

ตอผานการแลกเปลี่ยนขอมูลเชิงลึกระหวางกันอยางทันการณ ไทยควรสนับสนุนใหประเทศอาเซียน

รวมมือกันปองกันและแกไขปญหาน้ีอยางเปนรูปธรรม ทั้งน้ี ประเด็นการสงเสริมความรวมมือใน

อาเซียนเรื่องการบริหารจัดการชายแดนโดยมีการแลกเปลี่ยนขอมูลและขาวกรองระหวางกันเปน

ความทาทายทางความมั่นคงเฉพาะหนาของไทย และเปนประเด็นเรงดวนที่ตองดําเนินการใหเกิดผล

เปนรูปธรรม ตลอดจนควรมีการติดตาม ประเมินผล และวิเคราะหผลลัพธอันเน่ืองมาจากการประชุม

สุดยอดอาเซียน ครั้งที่ 27 และการประชุมสุดยอดอื่นๆ ที่เกี่ยวของ อยางรอบคอบ สงผลใหเกิด

ความชัดเจนและประสิทธิภาพในการดําเนินงานของหนวยงานในระดับปฏิบัติ ไปพิจารณาดําเนินการ

ตอไปดวย 

3. ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ของประเทศไทย รัฐบาลได

มอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) บูรณาการแนว

ทางการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของเพื่อเตรียมความพรอมของประเทศในการรวม
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ผลักดันใหเกิดการสรางประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเตรียมการ

รองรับผลกระทบและแผนการดําเนินงานที่เปนรูปธรรมของหนวยงานภาครัฐที่เกีย่วของ และใชโอกาส

จากความรวมมือในอาเซียนเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศและสงเสริมการพัฒนา

คุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชนประกอบกับความต่ืนตัวในการรับรูเรื่องประชาคม

อาเซียนที่มากข้ึนในทุกภาคสวน การเตรียมความพรอมและใชโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ 

สังคมและวัฒนธรรมการเมืองและความมั่นคงของอาเซียน และการเช่ือมโยงภายในภูมิภาคทั้งดาน

โครงสรางพื้นฐาน กฎระเบียบและประชาชน เปนการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ ยกระดับคุณภาพชีวิตและสวัสดิการของประชาชนที่ดีข้ึน รวมทั้งสรางความรวมมือในการ

แกไขปญหาความขัดแยงและความมั่นคงในรูปแบบตางๆ เปนหลักการสําคัญที่นํามาซึ่งการกําหนด

ยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 ภายใตแนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร โดยมี

วิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยเปนสมาชิกที่เขมแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน

รวมกัน” 

 ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา บริการ การคา 

และการลงทุน มีเปาหมายในการพัฒนาศักยภาพภาคการผลิต บริการ การคาและการลงทุน เพื่อ

รองรับการเปดเสรีและใชโอกาสจากการเปนตลาดและฐานการผลิตเดียว 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม มีเปาหมายให

ประชาชนไดรับการคุมครองทางสังคมและประกันความเสี่ยง มีสภาพแวดลอมความเปนอยูที่มั่นคง

และปลอดภัย 

 ยุทธศาสตรที่ 3 การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส มีเปาหมายในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานใหมีความเช่ือมโยงและมีขีดความสามารถในการรองรับ พรอมทั้งมีกฎ ระเบียบที่

อํานวยความสะดวกทั้งการคาและการลงทุน 

 ยุทธศาสตรที่  4 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายในการพัฒนามาตรฐาน

การศึกษาอาเซียน รวมทั้งทักษะฝมือและภาษา กลุมเปาหมายที่สําคัญ ไดแก การศึกษาแรงงาน/

ผูประกอบการ และเจาหนาที่รัฐ 

 ยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนากฎหมาย กฎ และระเบียบ มีเปาหมายในการปรับปรุง

กฎหมายกฎ ระเบียบที่อํานวยความสะดวกการคา การลงทุน และสอดรับกับพันธกรณีและขอตกลง

ตางๆ 

 ยุทธศาสตรที่ 6 การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของ

อาเซียน มีเปาหมายใหประชาชนทุกกลุมเขาใจและตระหนักรูถึงความสําคัญของการเปนประชาคม

อาเซียนโดยมีกลุมเปาหมายที่สําคัญ ไดแก ภาคประชาชน ภาคแรงงาน/ผูประกอบการ และภาครัฐ 
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 ยุทธศาสตรที่ 7 การเสริมสรางความมั่นคง มีเปาหมายในการสรางความรวมมือดาน

การเมืองและความมั่นคงเพื่อนําไปสูภูมิภาคที่มีบรรทัดฐาน เอกภาพ และสันติภาพรวมกัน 

 ยุทธศาสตรที่ 8 การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน มี

เปาหมายในการพัฒนาเมืองใหมีศักยภาพที่จะเช่ือมโยงกับประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งในดาน

อุตสาหกรรม การทองเที่ยวบริการ การลงทุน และการคาชายแดน 

สวนท่ี 2 นโยบายของสวนราชการ  

1. สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดจัดทําแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ซึ่งมีความสอดคลองกับสมรรถนะ

หลักขององคการ และสามารถนํามาปรับใชกับการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคการบริหารสวน

จังหวัดเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนได โดยมีประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 

 1.1  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1: การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 

ประกอบดวย 

  1.1.1  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

  1.1.2  เสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการที่เปนเลิศ 

  1.1.3  พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน 

 1.2  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ 

  1.2.1  พัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง 

  1.2.2  พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่ม

ประสิทธิภาพระบบราชการ 

  1.2.3  เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดตนทุน และสงเสริม

นวัตกรรม 

  1.2.4  สรางความรับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษสิ่งแวดลอมที่ย่ังยืน 

 1.3  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 : การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด 

  1.3.1  บริหารสินทรัพยของภาครัฐอยางครบวงจรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา 

และสะทอนตนทุนที่แทจริง ของภาครัฐ 
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 1.4  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

  1.4.1  ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ 

  1.4.2  ปรับปรุงความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหาร

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

 1.5  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 : การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบ

รวมมือกันระหวางภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 

  1.5.1  ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐให

เหมาะสม ถายโอนภารกิจงาน และกิจกรรมที่ภาครัฐไมจําเปนตองปฏิบัติเองใหภาคสวนตางๆ 

  1.5.2  สงเสริมการบริหารราชการระบบเปดและการสรางเครือขาย 

 1.6  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 6: การยกระดับความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรัทธา

ในการบริหารราชการแผนดิน 

   1.6.1  สงเสริมและวางกลไกสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 

   1.6.2  ขับเคลื่อนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานคอรรัปช่ัน 

 1.7  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7: การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสู

การเปนประชาคมอาเซียน 

   1.7.1  พัฒนาระบบบริหารงานของหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อ

เขาสูประชาคมอาเซียน 

  1.7.2  เสริมสรางเครือขายความรวมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของ

ประเทศสมาชิกอาเซียน 

2. สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ไดดําเนินภารกิจที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐใน 2 ประการ คือ (1) การบริหารกําลังคนให

สอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับอนาคต และ (2) การพัฒนา

ทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐและเตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน ซึง่

การดําเนินภารกิจดังกลาวไดนําไปสูการกําหนดเปาหมายของการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากร

ภาครัฐ และคุณลักษณะที่พึงประสงค ดังน้ี 

 2.1 ขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ 

  2.1.1  บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติหนาที่ ภารกิจที่รับผิดชอบในปจจุบัน 

  2.1.2  บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต 

  2.1.3  บุคลากรภาครัฐสามารถปฏิบัติงานเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  
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   2.2  คุณลักษณะที่พึงประสงค 

  2.2.1  มีความเปนมืออาชีพ (Professional) โดยมีสมรรถนะในการทํางาน 

ประกอบดวย 

1. มุงผลสัมฤทธ์ิ เนนการทํางานแบบบูรณาการ โดยทํางานทั้งเชิงรุก และ

เชิงรับ โดยจัดทํายุทธศาสตรรวมของหนวยงาน รักษาสมดุล รักษาประโยชนของภูมิภาค 

2. ทํางานเปนทีม เนนการทํางานรวมกันระหวางหนวยงานแลกเปลี่ยน

ขอมูลเพื่อติดตามสถานการณของหนวยงานตลอดเวลา 

3. มีความรู เชิงลึกในภารกิจที่ตนเองปฏิบัติ รูเขา รูเรา ในประชาคม

อาเซียน รวมไปถึงสิ่งที่ควรทํา ไมควรทําในวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบาน รูในแงยุทธศาสตร

องคกร ผลกระทบจากนโยบายที่เกี่ยวของกับอาเซียน และรูทักษะตางๆ เชน การเจรจา การประชุม

ตางๆ และมีความโปรงใส มีมาตรฐานในการทํางาน เขาใจและปรับใชวิธีการทํางานในรูปแบบที่เปน

มาตรฐานสากลระดับภูมิภาค 

  2.2.2  มีความเปนนานาชาติ (International) โดยมีสมรรถนะในการทํางาน 

ประกอบดวย 

1. มีความเปนกวางทางความคิด คิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ ตัวอยาง

คือ การเห็นประโยชนจากการเปดการคาเสรี รูหลักสากลนิยมมากพอที่จะสามารถสรางสมดุล 

ระหวางผลประโยชนของประเทศ และผลประโยชนภูมิภาค 

2. มีความคิดเชิงบวก เห็นประโยชนในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน 

สรางสมดุลในการรักษาความสัมพันธกับประเทศสมาชิก และประเทศมหาอํานาจ เคารพในความ

แตกตาง และความหลากหลายของประชาคม 

3. มีทักษะในการทํางานในบริบทสากล พูด เขียน อาน ภาษาอังกฤษ และ

ภาษาประเทศเพื่อนบาน เขาใจวัฒนธรรม ธรรมเนียม การเจรจากับประเทศสมาชิก มีความยืนหยัด

ในผลประโยชนของประเทศ ขณะเดียวกันก็ยืดหยุนตามเปาหมายเชิงยุทธศาสตร 

  2.2.3  มีความเปนผูสนับสนุน (Facilitator) โดยมีสมรรถนะในการทํางาน 

ประกอบดวย 

1. มีภาวะผูนําเชิงรุก มียุทธศาสตรที่ชัดเจนในการนําภาคสวนอื่นๆ ของ

สังคม ตระหนักและเขาถึงผลประโยชนจากประชาคมอาเซียนอยางเทาเทียม เพื่อใหทุกภาคสวน

ทํางานรวมกันเพื่อประโยชนของประเทศ และเพิ่มขีดความสามารถของไทยในการแขงขัน 

2. การบริ การที่ เป นเลิศ มี มาตรฐานในการ ใหบริการในระดับ

มาตรฐานสากล โปรงใส ลดอุปสรรค เพื่ออํานวยความสะดวกใหผูรับบริการ 
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 2.2.4  เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) โดยมีสมรรถนะในการทํางาน 

ประกอบดวย  

1. มีการต่ืนตัวในการรับรูเกี่ยวกับอาเซียนทั้งในวงกวางและในเชิงลึก 

2. สามารถคิด ริเริ่ม และมีความพรอมเผชิญหนากับความเปลี่ยนแปลงใน

รูปแบบตางๆ 

3. ยอมรับในการเปลี่ยนแปลงและสามารถทําใหผู อื่นเขาใจในการ

ปรับเปลี่ยนที่เกิดข้ึน เพื่อหาแนวทางในการลดอุปสรรคและความเสี่ยงได 

3. กระทรวงมหาดไทยไดจัดทํายุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทย

ในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี 

 3.1  ยุทธศาสตรที่ 1 การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากเพื่อเช่ือม

โอกาสจากประชาคมอาเซียน โดยมีเปาหมายเพื่อวางระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อการพัฒนาพื้นที่ 

และสรางโอกาสทางเศรษฐกิจใหชุมชนฐานรากจากการเขารวมประชาคมอาเซียน 

 3.2  ยุทธศาสตรที่ 2 การเสริมสรางความสงบเรียบรอย ภัยพิบัติและความมั่นคงของ

ประเทศ โดยมีเปาหมายเพื่อทําใหพื้นที่มีความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และปองกันการเกิดปญหาความมั่นคงรูปแบบใหม (Non-Traditional Security)  

 3.3  ยุทธศาสตรที่  3 การเสริมสรางศักยภาพชุมชนและอัตลักษณอาเซียน โดยมี

เปาหมายเพื่อใหชุมชนมีความเขมแข็ง ลดความเหลื่อมล้ํา และสรางความเปนหน่ึงเดียวกันของ

ประชาชนอาเซียน 

 3.4  ยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ โดยมี

เปาหมายเพื่อพัฒนาบุคลากรกระทรวงมหาดไทยมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการ

ปฏิบัติหนาที่ และมีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน 

4. กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของ

กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยมีประเด็น

ยุทธศาสตรดังน้ี 

 4.1 ยุทธศาสตรที่ 1 การสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมที่มี

ประสิทธิภาพ ครอบคลุม และไดมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

 4.2  ยุทธศาสตรที่ 2 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการของกรม

สงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง 

 4.3  ยุทธศาสตรที่ 3 การสงเสริมอัตลักษณอาเซียนและอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม 

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 
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 4.4  ยุทธศาสตรที่ 4 การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษ

สิ่งแวดลอมสูการเติบโตที่มีคุณภาพและย่ังยืน  

 4.5  ยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมศักยภาพและความสงบเรียบรอยของชุมชน 

 

ตอนท่ี 2 ผลการศึกษาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล    

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

ผูวิจัยไดสัมภาษณเพื่อรวบรวมขอมูลเชิงคุณภาพจากผูใหขอมูลหลัก (Key Informant) 

ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/ตัวแทน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับ

บริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด จํานวน 4 แหงๆ ละ 5 คน รวมทั้งสิ้น 20 คน (รายละเอียดตาม

ภาคผนวก) เพื่อศึกษาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะ

ทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยขอมูลจากการศึกษาแบงเปน 4 สวน ดังน้ี (1) สวนที่ 1 คือ สมรรถนะหลักของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อศึกษาวาศักยภาพดานใดที่องคการบริหารสวนจังหวัดมีความชํานาญ

มากที่สุด ซึ่งถือเปนขีดความสามารถที่สําคัญในเชิงกลยุทธ และเปนแกนหลักที่ทําใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดสามารถดําเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพ จนกระทั่งบรรลุพันธกิจที่กําหนดไว (2) สวนที่ 

2 คือ สมรรถนะทางการบริหาร เพื่อศึกษาวาคุณลักษณะของพฤติกรรมทางการบริหารของผูบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัดเรื่องใดบางที่ชวยใหการปฏิบัติงานเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนสมรรถนะ

หลักทางการบริหารของนักบริหารระดับสูงที่สามารถนํามาเปนแบบอยางได  (3) สวนที่ 3 คือ 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อศึกษาวาแตละฝายงานที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน

ภารกิจที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ดาน คือ ประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน และประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ในปจจุบันมีความ

พรอมอยูในระดับใด และควรมีการพัฒนาในเรื่องใดเพิ่มเติมบางเพื่อชวยใหการขับเคลื่อนภารกิจตาม

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่กําหนดไว และสวนที่ 4 คือ ขอจํากัดของสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียน เพื่อศึกษาถึงขอจํากัดในการขับเคลื่อนภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคม

อาเซียน ทั้งในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัด และแตละฝาย

งานที่เกี่ยวของ เพื่อนําไปสูการกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการแกไขปญหาในอนาคต ซึ่งผลการศึกษา

มีดังน้ี 
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สวนท่ี 1 สมรรถนะหลัก  

1. สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดดานประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียน (ASEAN Political - Security Community) ผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวน

จังหวัดไดใหความสําคัญกับเรื่องการมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตย 

การบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ที่อยูภายในจังหวัด และมีการสนับสนุน 

และดําเนินภารกิจรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ เพื่อใหเกิดผลผลิต และตอบสนองตอ

ความตองการของประชาชนในทิศทางเดียวกัน โดยมีสาระสําคัญดังน้ี   

  1.1  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวม

ของประชาชน ในดานตางๆ ตามหลักประชาธิปไตย โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดมอบ

นโยบายและมีขอสั่งการเพื่อใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดขับเคลื่อนกิจกรรมที่เกี่ยวของ

กับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน โดยเริ่มตนจากการใหขอมูลขาวสารทางราชการที่สามารถ

เปดเผยไดในสวนขององคการบริหารสวนจังหวัด การใหขอมูลเกี่ยวกับการรางรัฐธรรมนูญ การเปดรับ

ฟงความคิดเห็นตามชองทางตางๆ ที่ไมขัดกับระเบียบ เปนตน โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มี

ลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

  เราพยายามใหเจาหนาท่ีทํางานอยางเต็มท่ี ตองรูในเร่ืองระเบียบกฎหมาย ฝาย

บริหารขาราชการทุกคนตองรู ฝายบริหารมีนโยบายมีเปาหมายตองการ สงเสริม ใหมีการ

ดําเนินกิจกรรม ท่ีเสริมสรางวิถีประชาธิปไตยในโรงเรียนโดยมีวัตถุประสงค เพ่ือใหเยาวชนมี

ความรู เจาหนาท่ีก็เปนคนท่ีนําไปสูการปฏิบัติ ท่ีเราสั่งการลงเราดูตามระเบียบกฎหมาย ฉะน้ัน

ขาราชการทุกคนตองรูหนาท่ีบทบาทในระเบียบขอกฎหมายตางๆ ท่ีตองรูดวยของภารกิจของ

เขา (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  ดังน้ันเจาหนาที่ตองมีการเรียนรูอยางตอเน่ืองโดยเฉพาะในเรื่องของระเบียบ 

และขอกฎหมายที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานตามภารกิจตามอํานาจหนาที่ของตน รวมถึงการเบกิจาย

งบประมาณที่ไมขัดกับขอทักทวงของ สตง.เพื่อชวยใหการนําไปนโยบายของผูบริหารและขอสั่งการไปสู

การปฏิบัติจะไดไมเกิดปญหาข้ึนภายหลัง นอกจากน้ีไดมีการกลาวถึงการดําเนินกิจกรรมขององคการ

บริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่สอดคลองกันวา 
 

   องคการบริหารสวนจังหวัดไดรณรงคใหความรูในเร่ืองการเขาสูประชาคมอาเซียน

แกประชาชนท่ัวไปอยางตอเน่ือง และทุกคร้ังท่ีมีการประชุมสัมมนา รวมถึงจัดกิจกรรมตางๆ มี

การสอดแทรกเร่ืองการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรองรับการเขาสูประชาคม

อาเซียน ซ่ึงถือเปนแนวทางท่ีชวยสรางการมีสวนรวมแกประชาชนในระดับแรกคือ ท้ังน้ีขอมูล

ท่ีไดรับจากการสัมภาษณท่ีมีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก การใหขอมูลขาวสารของ
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สวนราชการสูประชาชน โดยมุงหวังใหเกิดความตื่นตัว และเกิดทัศนคติท่ีดีเม่ือองคการบริหาร

สวนจังหวัดมีการดําเนินกิจกรรมท่ีเก่ียวของ (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 

  นอกจากน้ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยังใหความสําคัญกับการเสริมสรางวิถี

ประชาธิปไตยใหแกประชาชนทุกกลุม เชน การเผยแพรรางรัฐธรรมนูญ การประชาสัมพนัธใหประชาชน

ไปรวมลงประชามติ การสนับสนุนใหการเลือกต้ังมีความโปรงใส เปนตน โดยเริ่มตนดวยการสนับสนุน

ใหมีการเลือกต้ังประธานนักเรียน และสภานักเรียนตามวิถีประชาธิปไตยของโรงเรียนในสังกัด โดยมี

วัตถุประสงค เพื่อใหเยาวชนมีความรูที่ถูกตองเกี่ยวกับหลักประชาธิปไตยและการบริหารบานเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณทีม่ลีกัษณะ

สอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

  ตองมีความเขาใจในหลักการของประชาธิปไตยและการบริหารบานเมืองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข เพ่ือสามารถสงเสริม ใหเยาวชน

ตระหนักถึงการ ใชชีวิตแบบประชาธิปไตย เพ่ิมพูน ใหความรู กับเครือขายพลเมือง 

ประชาธิปไตย เผยแพร แนวคิดและวิธีปฏิบัติตาม วิถีประชาธิปไตย ใหโรงเรียน นําไปเปน

แบบอยาง (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  ซึ่งชวยสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงการดํารงวิถีชีวิตตามแบบ

ประชาธิปไตย และมีความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิ และหนาที่ในความหมายของคําวา พลเมือง รวมถึงชวย

เผยแพรแนวคิดและวิธีปฏิบัติตัวตามวิถีประชาธิปไตยใหแกชุมชนตอไป  

  ในสวนของชุมชนไดมีการพูดคุยกับสมาชิกของสภาองคการบริหารสวนจังหวัด

เพื่อใหไปบอกตอ และพูดคุยกับคนในชุมชนของตนเมื่อมีการประชุมตามหมูบานเพื่อใหรูวาการเตรียม

ตัวเขาสูประชาคมอาเซียนตองทําอะไรบาง และชุมชนตองการอะไรในเรื่องที่เกี่ยวของ ซึ่งเปนการเปด

โอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย และกิจกรรมการพัฒนา โดยขอมูลที่ไดรับ

จากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

   เร่ืองการเปนเจาบานท่ีดี เปนสิ่งสําคัญท่ีสุด ไมใชวาขับกลางคืนยังเจอหินอยู 

แบบน้ีไมได เราไมสามารถรณรงคไปถึงทุกบานใหไดรู ทุกฝายตองรวมมือกัน จัดประชุม

กิจกรรมตามหมูบานเพ่ือใหรูวาเปนเจาบานท่ีดีในการเรียนรูประชาคมอาเซียนตองทําอะไร  

เชน เราปลูกผักขายไมมีสารพิษแลวนะ เพ่ือใหนักทองเท่ียวหรือนักธุรกิจท่ีผานมา หรือเขามา

ประกอบอาชีพ อยูในพ้ืนท่ีท่ีเขาไดรับความรู ไปซ้ืออาหารมากิน สิ่งเหลาน้ีคือการเตรียมตัว 

เปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย   และความตองการ  

ของประชาชนในการพัฒนา (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
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   ในดานของสังคม ณ ขณะน้ี แทบทุกภาคสวน จะรณรงคในเร่ือง ของการเขาสู

ประชาคมอาเซียน พยายามเขาถึงพ่ีนองประชาชนตางๆ ตามหมูบาน ซ่ึงในปจจุบันก็ยังไม

สามารถเขาถึงไดท้ังหมด แต เราตองเผยแพรความรูใหไดวา ท่ีเราอยูกันตามเสนทาง ไมวาจะ

เปนสายเอเชีย สายหลักสายรอง จะมีผลกระทบเม่ือการเขาสูประชาคมอาเซียน จะตองมีความ

พรอมในดานการรับแขกบานแขกเมือง ตองมีความพรอมในดานการเปนเจาบานท่ีดี ในการ

ดูแลความปลอดภัย ชวยเหลือซ่ึงกันและกัน ผูใชเสนทางถนนหนทางตางๆ มีประสบเหตุ

ประสบภัยก็ตองดูแล ไมมีการซํ้าเติม ไมมีการแกลงทําราย ตรงน้ีมันตองมีการรณรงคใหท่ัวถึง 

ซ่ึง อบจ. เปนภาคสวนหน่ึง เราคงทําไดไมหมด แตทุกคร้ังท่ีมีการประชุมสัมมนา  เราจะ

แนะนําสิ่งเหลาน้ีใหกับพ่ีนองประชาชน ท่ีเรามีโอกาสจัดกิจกรรมตางๆ (ปลัดองคการบริหาร

สวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการมีสวน

รวม องคการบริหารสวนจังหวัดใหความสําคัญกับการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสงเสริมการมี

สวนรวมของประชาชน โดยมีการใหขอมูลขาวสารของสวนราชการสูประชาชนเพื่อใหเกิดความต่ืนตัว 

และมีทัศนคติที่ดีเมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดมีการดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงมีการเสริมสราง

วิถีประชาธิปไตยใหแกโรงเรียนในสังกัด 

 1.2  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อสรางการบูรณาการ

ภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ที่อยูภายในจังหวัด รวมถึงมีการสนับสนุนและดําเนิน

ภารกิจรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ เชน การเขารวมประชุมวางแผนการจัดงานวัน

สําคัญของจังหวัด การสนับสนุนงบประมาณในการปองกันอาชญากรรมใหกับเจาหนาที่ตํารวจ เปนตน 

ซึ่งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดใหความสําคัญกับการทํางานแบบบูรณาการความรวมมือจาก

เจาหนาทีภ่ายในฝาย และกองงานตางๆ ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดกอน และจึงคอยๆ ขยายไป

ทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการอื่นๆ ซึ่งไดกลาววา  
 

  ในเร่ืองการทํางานถึงแมวาไมใชภารกิจท่ีไมเก่ียวของกับเราโดยตรง แตอยูใน

ภาพรวมขององคการบริหารสวนจังหวัด ก็ขอใหเจาหนาท่ีเขาไปรวมงานหรือชวยงานกับสํานัก 

ฝายท่ีอยูตางกองได เพราะบางคร้ัง บางโครงการมีจํานวนเจาหนาท่ีไมเพียงพอท่ีจะทํางานได

อยางครอบคลุมทุกกิจกรรม ซ่ึงการบูรณาการภารกิจจะเปนการชวยสรางปฏิสัมพันธท่ีดีตอกัน 

ซ่ึงชวยใหการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความราบร่ืน และสวนผลดี

ตอการทํางานรวมกันในอนาคต ซ่ึงชวยใหประชาชนไดผลงานท่ีมีคุณภาพ และองคการบริหาร

สวนจังหวัดมีประสิทธิภาพสูงขึ้น (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
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   ในเร่ืองของการทํางาน เราไดใหนโยบายวา ไมตองทํางานเฉพาะของกองใดกอง

หน่ึงเทาน้ัน แตภารกิจอื่นท่ีไมเก่ียวกับเราโดยตรง ก็ขอใหเขาไปรวมงานหรือชวยงานกับเพ่ือน

ตางกองได บางโครงการบางกองไมสามารถท่ีทําไดพอ ตองมีบุคลากรเพ่ิม ไปชวยกองอื่นก็ตอง

ไปชวยกันดวย ก็สามารถรวมงานกันได มันคือการสื่อสารภายใน แบงงาน หนาท่ีของแตละคน

มันตางกันตามท่ีเรามอบหมาย ในหนาท่ีภารกิจงาน ก็ตองไปชวยในสวนอื่นไดดวย ในเร่ือง

บุคลากรน้ีก็จะสามารถไปชวยกันไดบางกองไมพอก็ใหสงคนไปชวยกัน (นายกองคการบริหาร

สวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  พนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดกลาวถึงการดําเนิน

กิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่สอดคลองกันวา องคการบริหารสวนจังหวัดตองมี

ศักยภาพสูง และมีการสะสมองคความรูที่หลากหลาย เชน มีการสนับสนุนใหมีการทั้งผูบริหารและ

เจาหนาที่ไดเขาอบรมในนโยบาย และแนวทางการทํางานใหมๆ เพือ่รองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนใน

สังคม รวมถึงเปนการเพิ่มสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใหเพิ่มสูงข้ึนอีกดวย โดยขอมูลที่

ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

   เรามีการสงระดับผูบริหาร ท้ังในสวนของระดับรอง ปลัด เขารับการอบรม ใน

สวนของศุลกากรในสวนของทองถิ่นท่ีจัดขึ้นท่ีเปนหลักสูตรผูบริหาร เก่ียวกับประชาคมอาเซียน ก็

ไปอบรมกันทุกคนแลวแตชวงเวลาท่ีเขาเปด ก็มีผูบริหารไดรวมกันอบรม มีโอกาสไปศึกษาดูงาน 

โดยการสงเสริมการทองถิ่นและสถาบันการศึกษาท่ีมีการจัดขึ้น (นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559) 

   สวนใหญเราก็ใหโอกาสทางผูบริหาร คือ ปกติ ผูบริหารเราก็สั่งการลงไปทางปลัด

เปนหลักก็จะนําไปสูขั้นตอนแตละกองตางๆ ใครกํากับดูแลกองไหนเราก็มอบนโยบายตางๆ ใหกับ

ทางทานรองนายกแลวก็ใหไปกํากับของแตละกอง ปลัดก็จะเปนหัวหนาหนวยงานอยูแลว และ

เปดโอกาสในสวนขาราชการตางๆ สามารถท่ีนําเสนอในทางยุทธศาสตรแผนงานท่ีทําอยูแลวเขามี

แนวคิดยังไงท่ีจะตามยุทธศาสตรท่ีเรากําหนดไวอะไรท่ีเก่ียวของกับกองเขาจะนําเสนอออกนอก

โครงการเรานําเสนอเขาเองก็จะสามารถนําเสนอโครงการตางๆ ได ในสวนของงบประมาณตางๆ 

ก็ใหแตละกองสามารถทําแผนงานขึ้นมาใหฝายบริหารได และก็ในเร่ืองคนเราก็ใหโอกาสอยาง

เต็มท่ี จริงๆ แลวเรามีการทําแผนประกอบกําลังคนอยูแลว ใหแตหนวยงานนําเสนอในความจํา

เปนในหลายๆ ดานตางๆ อยางเต็มท่ี มีเร่ืองของการใหของขวัญกําลังใจ การสนับสนุนใหบุคลากร

มีความกาวหนา เราก็ใหโอกาสเขาเต็มท่ี การพัฒนาบุคลากรอยางมีประโยชนน้ีเราก็สงเสริมใหเรา

ไดมีโอกาสไดไปอบรมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ตามโครงการตางๆ เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

และพัฒนาตัวเองใหสูงขึ้น (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมต,ิ 2559) 
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  เน่ืองจากมีภารกิจที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนในหลายดาน 

และบริบทของพื้นที่จังหวัดที่มีความแตกตางกันอยางชัดเจน ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดตองมี

ความรูในเรื่องของอุตสาหกรรม เกษตรกรรม เศรษฐกิจ สังคม เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหประสบ

ผลสําเร็จ เชน การเก็บภาษีใหมีประสิทธิภาพ ทุกฝายที่เกี่ยวของตองนําขอมูลมารวมกันวางแผน และ

รวมกันวิเคราะหใหไดแนวทางที่ชัดเจนและรูรวมกันวา ภาษีทั้งหมดน้ันเปนอยางไร เรามีอํานาจตาม

กฎหมายแคไหน ฐานขอมูลเดิมเปนอยางไร ผูเสียภาษีอยูที่ไหนบาง ปญหาเรื่องใดที่ควรไดรับการ

จัดการกอนเริ่มดําเนินการ ซึ่งการรวมกันทํางานในลักษณะดังกลาวจะชวยใหเกิดผลดีองคการบริหาร

สวนจังหวัดทั้งในดานคุณภาพงาน และประสิทธิผลในระยะยาว ซึ่งขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มี

ลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

ขาราชการของทองถิ่นสอบมาไดก็เกง การเรียนจบมาสอบแขงขันเปนแสนคนกวา

จะมาทํางานน้ีไดมันมาตามหลักการวิชาการได ดานตอไปท่ีเขาจะไดคือดานเขาตองรูเขาตอง

เขาใจในสิ่งท่ีไมมีอยูในตํารา คุณอาจเปนคนภาคเหนือคุณมาทํางานระยอง คุณตองเขาใจบริบท

ระยอง คุณตองเขาใจเร่ืองราวสวนในดานน้ีไมใชวิชาการ (ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559) 

ความรูความสามารถเขามีตองมาเติมอะไรท่ีจําเปน มนุษยสัมพันธ บริบทจังหวัด

ในดานตางๆ จังหวัดน้ันมีจุดแข็ง จุดดอยตางกันตองทําอยางไรไมใหเกิดปญหา จุดแข็งของ

พนักงานท่ีแตกตางกันคือตองมีความรูท่ีหลากหลายเพราะเราไมไดเปนจังหวัดเกษตรดานเดียว 

เราตองมีความรูเร่ืองอุตสาหกรรมความรูเร่ืองเกษตร เศรษฐกิจ เราจะเก็บภาษีไดเราตองรูวา

ภาษีท้ังหมดน้ันเปนอยางไร ควรเสียภาษีควรไดรับการจัดการ การวิเคราะหเร่ืองแผนเร่ือง

เศรษฐศาสตรจําเปนมาก ฝายแผนและงบประมาณตองวิเคราะหเปนพวกน้ีตองจบอะไรมา 

เศรษฐศาสตรเราก็ไมมี กลายเปนวาจบบริหารมารซ่ึงมันไมสามารถทําพวกน้ีได (ปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

 นอกจากน้ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดยังใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับ

สวนราชการอื่นๆ ในดานความมั่นคง ความปลอดภัยที่เปนปญหาสังคม เชน การสนับสนุนงบประมาณ

เพื่อติดต้ังกลอง CCTV ในแหลงชุมชน เพื่อชวยตรวจสอบการกอคดีอาชญากรรมที่เกิดข้ึนในพื้นที่ รวมถึง

มีการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดทําฐานขอมูลแรงงานตางดาวที่ข้ึนทะเบียนอยางถูกตองตาม

กฎหมาย เปนตน สอดคลองกับคํากลาวที่วา 
 

ในสวนเร่ืองของการกอการราย อาชญากรรมตางๆ ก็ตองมอง อยาลืมวาบางที 

อาจใชประเทศไทย อาจมีในเร่ืองของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต มาแฝงอยูมากอเหตุ ในเร่ือง

สิ่งเหลาน้ี มีท้ังดีและเสีย ก็เปนหวงในเร่ืองของตรงน้ีเปนเร่ืองสําคัญ เศรษฐกิจกอการราย 
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อาชญากรรม อาชญากรรมก็ยาเสพติดพวกน้ี จะเขามาเพ่ิมมากขึ้น งานตํารวจจะหนักขึ้นแนๆ 

เลย และประชากรท่ีเขาโดยจํากัดน้ีก็ยังมีการกออาชญากรรมโดยชาวตางชาติขึ้นเยอะ เขมร 

พมา เขามากอเหตุน้ีก็เปนความม่ันคงภายใน (รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 

  องคการบริหารสวนจังหวัดใหความสําคัญกับการจัดทําฐานขอมูลตางๆ ที่เกี่ยวของ 

โดยเช่ือวาการมีฐานขอมูลที่ครอบคลุมยอมชวยใหการตรวจสอบสามารถทําไดโดยงาย รวมถึงมีการ

สนับสนุนใหมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมกับภารกิจเขามาใชในการทํางาน เชน การสนับสนุนการปองกันและ

ปราบปรามผูที่กระทําผิดดวยการติดต้ังกลอง CCTV ในชุมชน เพื่อชวยใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถ

ตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงไดโดยงาย และเช่ือมโยงกับฐานขอมูลแรงงานตางดาว เพื่อตรวจสอบตัวบุคคล

ตองสงสัย ซึ่งถือเปนการรวมบูรณาการภารกิจดานความมั่นคงของสังคมที่คุมคา โดยสอดคลองกับ

ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณวา 

   ตองเขาใจในเร่ืองของกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายท่ีเก่ียวของ เปนประชาคม

อาเซียน เม่ือเปดใหเสรีในเร่ืองของ 10 ประเทศท่ีจะเขามา และก็เร่ืองของคนท่ีจะเขามา เรา

ตองตระหนักในเร่ืองของความม่ันคงในประชากรหรือเพ่ือนบานประเทศเรา เขามาแลวก็มา

ทํางาน เราก็ตองเขาใจในเร่ืองของกฎหมาย อํานวยความสะดวก แตอยาลืมวาเ ร่ือง 

อาชญากรรมความม่ันคง  เขาควรมาศึกษาในเร่ืองของขอกฎหมายในเร่ืองของการทํางาน ฝาย

ทหาร ตํารวจ ฝายปกครองดวย เก่ียวกับเร่ืองการควบคุมคน ขอมูลก็สําคัญ ใหขอมูลในดาน

การใชไอที  ผูนําตองรูในเร่ืองความสัมพันธกับหนวยงานท่ีเก่ียวของ อยางชายแดนท่ีเขามาจะ

มี อยางเขามาเน่ีย เขามาควบคุมกรมการปกครอง จะตองใหขอมูลในเร่ืองคนขึ้นมาทองถิ่น 

ผูนําก็ตอง ทําหนาท่ีลิ้งคจากขอมูล กรมการปกครองโดยเฉพาะอําเภอ จังหวัด ซ่ึงเช่ือวาแม

งานน้ีมีความสําคัญ สิ่งท่ีสําคัญสุดของอาเซียนในความม่ันคงมีฐานขอมูล ซ่ึงจะตองลิ้งคใหได 

ขอมูลกรมการปกครองตองลิ้งคกับตํารวจ ลิ้งคกับศุลกากร วาในเร่ืองของอาชญากรรมในเร่ือง

ภาษี ในฐานนะทองถิ่นสวนใหญทองถิ่นก็จะอยูกับจังหวัดหรืออําเภอ ก็ตองเช่ือมโยงกัน ก็ตอง

มีกฎหมายความรู และความรูทางดานไอที รูกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของหนวยงานตางๆ 

ท่ีเขาจะเอาไปบริหารแลวก็จะเขาไปในเร่ืองความม่ันคง อยาง กรณีท่ีเขมรเขา อาจมีประวัติ

อาชญากรเขามา แตสามารถตรวจสอบได (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  สําหรับเรื่องบูรณาการภารกิจดานการใหบริการน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดได

ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในเรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และจุด

ใหบริการขอมูลขาวสาร และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดกลาวถึงการ

ดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่สอดคลองกันวา การทํางานรวมกับสวน

ราชการอื่นๆ เปนเรื่องดีที่ผูบริหารมีนโยบายอยูแลว ดังคํากลาวที่วา 
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  ตรงน้ีคือเราจะตองสนับสนุนงบประมาณใหกับตํารวจ ในเร่ืองของการดูแล คือ จะ

ใชระบบวงจรปดเพราะตรวจสอบไดงาย ท้ังท่ีเราลงไปใหเปนจุดใหญๆทุกๆภาคโดยเฉพาะเมือง 

พัทยา บางแสน นาจะไมต่ํากวา 200 ลานบาท มันสามารถตรวจสอบในเร่ืองของอาชญากรรม 

เร่ืองของจราจร สามารถเช็คไดหมด สนับสนุนในเร่ืองตรวจสอบสารเสพติด และก็ความปลอดภัย 

ในเร่ืองของประสานงานกับเมืองพัทยาดูเร่ืองความปลอดภัยของนักทองเท่ียวเร่ืองความปลอดภัย

ของนักทองเท่ียว เร่ืองความปลอดภัยของนักทองเท่ียว ซ่ึงมันก็มีผลกระทบตอนักทองเท่ียวดวย 

สิ่งท่ีเราไดเปรียบก็คือ คาครองชีพเราต่ํา เราชวยกันดูแลไมวาจะเปน บางแสนหรือพัทยาอยาง

นอยก็ตองหาลูกคาในระดับดีๆไวในระดับหน่ึง การตรวจสอบคนรายแทรกซึมซ่ึงเราไมไดอยูใน

หนาท่ี แตบางสวนในราชการเกือบทุกท่ี (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 

  แตทั้งน้ี เจาหนาที่ผูที่ เกี่ยวของตองเขาใจในเรื่องของกฎหมายที่เกี่ยวของ 

โดยเฉพาะเมื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน เราจะตองตระหนักในเรื่องของความมั่นคงใหมาก 

เน่ืองจากมีแรงงานจากเพื่อนบานประเทศเขามาทํางานในจังหวัด ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดตอง

เขาใจในเรื่องของกฎหมายในการทํางานของทุกฝาย ไดแก ทหาร ตํารวจ และฝายปกครอง เพื่อชวย

ใหการบูรณาการภารกิจสามารถทําไดอยางราบรื่น และสามารถสนับสนุนงบประมาณไดอยางถูกตอง

และไมผิดระเบียบ นอกจากน้ี การบูรณาการดานขอมูลที่เกี่ยวของกันถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการ

ทํางานเกิดความสอดคลองกัน และไมขัดแยงกันในแนวทางปฏิบัติ 

  สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการบูรณา

การภารกิจ องคการบริหารสวนจังหวัดไดใหความสําคัญกับการทํางานแบบบูรณาการ โดยเริ่มตนจาก

จุดเล็กๆ ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดกอน และจึงคอยๆ ขยายไปทํางานรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน และสวนราชการอื่นๆ รวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมีศักยภาพสูง และมีองค

ความรูที่หลากหลาย เน่ืองจากมีภารกิจที่เกี่ยวของกับคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนในหลายดาน 

เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน การบูรณาการดานขอมูลที่เกี่ยวของกันถือเปนสิ่ง

สําคัญที่จะชวยใหการทํางานเกิดความสอดคลองกัน และไมขัดแยงกันในแนวทางปฏิบัติ 

2. สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN 

Economic Community) ผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนจังหวัดไดใหความสําคัญกับเรื่องการ

พัฒนาและยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินคาใหสามารถแขงขันได การพัฒนาและยกระดับฝมือ

แรงงานใหมีมาตรฐานและมีทักษะ ไดพัฒนาอยางสอดคลองและเช่ือมโยงกันทั้งหมด โดยมีสาระสําคัญ

ดังน้ี  

  2.1  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อชวยใหผูประกอบการทั้ง

ขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถแขงขันในตลาดที่กําลังขยายตัวได เชน สนับสนุนการเปดตลาดแหง
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ใหมๆ ภายในจังหวัดใหเ ช่ือมโยงกับแหลงทองเที่ยวในชุมชน รวมถึงการขยายตลาดสูโรงงาน

อุตสาหกรรมที่มีความพรอมที่จะใหความรวมมือนําสินคาเขาไปจําหนาย นอกจากน้ี ยังรวมกับ

สํานักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสนับสนุนการพัฒนาตัวผลิตภัณฑใหมีคุณภาพสูงข้ึน เพื่อใหสามารถ

สงออกไปขายในตลาดใหญๆ ได ซึ่งกิจกรรมดังกลาวมีความสอดคลองกับแนวทางการพัฒนา

เศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่มุงสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน (SME) ให

เขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหเกิดความเขมแข็งในอนาคต ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจาก

การสัมภาษณ ไดแก 
 

   ทองถิ่นเขาไปแกไขปญหาน้ันโดยลําพังไมได ตองแกไขรวมกันระหวางหนวยงาน

ภาครัฐและเอกชน เปนธรรมดาท่ีตางประเทศเขาจะตองกีดกันสินคาเพ่ือนบาน เปาหมายของ

การเปนประชาคมอาเซียน คือการแขงขันโดยเสรี เนนเร่ือง คุณภาพสินคา คุณภาพการ

ใหบริการและแรงงาน ถาสินคาเพ่ือนบานเขามาขายไดน่ันแสดงวาคนไทยจะยอมรับวาเขา

ดีกวาเรา หรือวาเขามีเงินทุนท่ีเขมแข็งกวาเรา (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 

   โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกลาวถึงแนวทางการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดไววา มีการสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดในผลิตภัณฑหลาย

ประเภท เพื่อสรางจุดแข็งใหกับผูประกอบการ OTOP และ SME ในลักษณะของเศรษฐกิจสรางสรรค

ที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑในดานตางๆ เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ การแปรผลิตภัณฑ การ

ลดตนทุนการผลิต เปนตน ดังคํากลาวที่วา 
 

    เราจะพัฒนา อบจ. เราจะพัฒนาเราจะตองมาดูแนวทางในการพัฒนา จังหวัด

ระยอง กับ ศรีสะเกษคนละเร่ืองคนละบริบท ระยองจะเหมือนชียงใหมมันไมใช เราตองพัฒนา

คนของและสินคาของเราใหเปนตามจังหวัด เราตองดูแลเกษตร สิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ เราตอง

มาดูวาในจังหวัดของเราทํามาหากินอะไร แนวทางคนของเราตองไปทางไหน คนท่ีจะเปน

นายก อบจ. ตองมองจังหวัดตัวเอง จะพัฒนาคนและสินคาไปทางไหน จริงๆ แลวเราก็มีงบ

ปรับปรุงพัฒนา อบรม  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมต,ิ 2559) 
 

   เพื่อชวยใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงข้ึน มีความแปลกใหมและทันสมัย เปนที่

นาสนใจของผูที่พบเห็น ซึ่งจะเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางศักยภาพใหแกแหลง

ทองเที่ยวภายในจังหวัดไดอีกทางหน่ึง ทั้งน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดไดพยายามใหมีการสราง

เครือขายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑชุมชน โดยมีการนํารูปแบบการบริหารจัดการแบบ

สหกรณเขามาใช เพื่อชวยใหผูประกอบการ OTOP และ SME มีอํานาจในการตอรองกับ

ผูประกอบการรายใหญๆ โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
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   การพัฒนาสงเสริมรัฐวิสาหกิจ ชุมชนขนาดยอม หรือชมรมตางๆ ทาง อบจ. 

พยายามใหมีการสรางเครือขายโดยเอารูปแบบสหกรณมาใช ใหมีการรวมกันขาย เราทําอยู

เพ่ือเปนการสรางอํานาจในการตอรอง สรางคุณภาพของสินคาโดยเฉพาะสินคาทางการเกษตร  

(ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

   ซึ่งปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบรหิาร

สวนจังหวัด ไดกลาวถึงการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่สอดคลองกันวา 

องคการบริหารสวนจังหวัดมีนโยบายสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน (OTOP)  และวิสาหกิจชุมชน (SME) 

โดยมีทิศทางการพัฒนาที่เช่ือมโยงกับตลาดในปจจุบัน และในแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดแข็งของจังหวัด 

รวมถึงมีการสนับสนุนใหมีการจัดงานเทศกาลตางๆ ที่ผูกโยงเขากับประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน

และประวัติศาสตร ซึ่งจะชวยใหผูประกอบการ OTOP และ SME มีรายไดเพิ่มข้ึนจากวิธีการคาขาย

แบบเดิมๆ ดังคํากลาวที่วา 
 

   เราตองนําการวิจัยลงมาเปนแนวทางสรางจุดแข็งใหมาก อบจ. เราสนับสนุนท้ัง 

SME และโดยเฉพาะสินคา O-top สวนใหญก็จะพยายามบวกรวมไปกับเร่ืองการทองเท่ียว 

สินคาสวนใหญตอนน้ีจะตองมีการเสริม เช่ือมกันระหวางผูประกอบการเพ่ือพัฒนาสินคา มัน

กวางขวางมากครับ (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมต,ิ 2559) 
 

  นอกจากน้ี ยังเนนในเรื่องของการลดตนทุนการขนสงผลผลิตทางการเกษตรใน

ลักษณะที่สรางสรรค และขายใหไดราคา โดยจัดกิจกรรมใหนักทองเที่ยวสามารถเดินทางเขามาเลือก

ชิม และซื้อผลไม  ไดถึงในสวน โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ี

ไดแก 
 

ระยอง จันทบุรี เราเปนเมืองผลไมท่ีคนท่ัวไปยอมรับ อยางไทยมีทุเรียน ทํา

อยางไรไมเอาทุเรียนออนไปหลอกเขา มีคุณภาพ มังคุลมีคุณภาพ สงไปขายตลาดตางประเทศ

เปนท่ียอมรับ สินคามีคุณภาพมีความปลอดภัย มันทําใหเกษตรกรของเราไดราคา เกษตรกร

ตองรวมมือกับเรา ตองสรางกลุมเครือขายเกษตรกร เราไดสงเสริมการลดตนทุนการผลิต สราง

มูลคาเพ่ิมสินคาตางๆ ไมวาจะเปนบรรจุภัณฑในการแปรรูป ผมมองวาของเราไปได 

(ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 

เราตองไปพัฒนาเขาตองมีการเช่ือมโยงกับตลาด เชนผูกโยงไปกับการทองเท่ียว 

การจัดงานเทศกาลตางๆ ท่ีผูกโยงกับประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นและประวัติศาสตร เชนใน

บานเรา มีสถานท่ีสําคัญทางประวัติศาสตรใหดูใหเท่ียว มันสามารถเช่ือมโยงกับปจจัยท่ีจะทํา

ใหเกษตรกรมีรายไดเพ่ิมขึ้น นอกจากน้ันเราเนนในเร่ืองของการลดตนทุนของการผลิต ในเร่ือง
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ของการขายใหไดราคา เชนนักทองเท่ียวมาซ้ือผลไมถึงสวนเลย (รองปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

 สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

และยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินคาใหสามารถแขงขันได องคการบริหารสวนจังหวัดไดให

ความสําคัญกับการสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดในผลิตภัณฑหลายประเภท เพื่อสรางจุด

แข็งใหกับผูประกอบการ OTOP และ SME ในลักษณะของเศรษฐกิจสรางสรรคที่ชวยสรางมูลคาเพิ่ม

ใหแกผลิตภัณฑในดานตางๆ โดยมีทิศทางการพัฒนาที่เช่ือมโยงกับตลาดในปจจุบัน และในแหลง

ทองเที่ยวที่เปนจุดแข็งของจังหวัด รวมถึงมีการสนับสนุนใหมีการจัดงานเทศกาลตางๆ ที่ผูกโยงเขากบั

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินและประวัติศาสตร 

 2.2  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อการพัฒนาและยกระดับ

ฝมือแรงงานใหมีมาตรฐานและมีทักษะที่สูงข้ึน โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหความสาํคัญกบั

การพัฒนาทักษะ ฝมือของแรงงานในจังหวัด เพื่อใหสามารถแขงขันกับแรงงานตางชาติใน

ตลาดแรงงานสากลได การแกไขปญหาที่ตนเหตุจะชวยใหการพัฒนาทักษะ ฝมือของแรงงานสามารถ

ทําไดอยางตรงประเด็น และไดผลดีในระยะยาว โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะ

สอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

ในเร่ืองเศรษฐกิจเราตองยอมรับเราสู จีน มาเลฯ ไมไดอยูแลวและตอนน้ีปญหา

ทางดานการเมืองเรามันมีผลตอการยายถิ่นฐานการผลิต ท่ีเวียดนาม ลาว รวมท้ัง ฟลิปปนส 

อินโดนีเซียไปอยูตรงน้ันคอนขางเยอะมากมันจึงทําใหเราคอนขางเสียเปรียบ (นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 

ท่ีเจอปญหาในเร่ืองของแรงงานท่ีเจอ แรงงานท่ีมีคุณภาพ เชน เราเสียเปรียบ

ฟลิปปนสเพราะภาษาอังกฤษเขาดีกวา ความรวมมือในการพัฒนาแรงงานตรงน้ีก็เปนเร่ือง

สําคัญท่ีจะนําจุดออนท้ังหลาย ลงมาพัฒนา สิ่งท่ีเราจะนํามาก็คือ ในเร่ืองของการพัฒนา

การศึกษาและพัฒนาเร่ืองคน ซ่ึงจะพัฒนาในเร่ืองฝมือแรงงานท่ีมีคุณภาพ น้ีก็จะเปนจุดหน่ึงท่ี

สําคัญมาก นโยบายการศึกษาเปนแนวทางสําคัญของการพัฒนาคน ผมคิดวาการศึกษา

กลายเปนธุรกิจอยางหน่ึง ไมวาจะเปน สิงคโปร ฟลิปปนส มาเลเซีย น่ีเขาเปดเร่ืองของ

การศึกษาเปนอยางดี เปดการคาตลอด เราก็ตองพัฒนาสถาบันของเราซ่ึงจริงๆ แลว ถาเปนใน

มหาวิทยาลัยของเราติดในระดับตนๆ ของเอเชียอยูแลว แตยังไงเราก็แพ สิงคโปร ญี่ปุน 

เกาหลี อยูแลว อยางนอยก็เปนจุดหน่ึงพัฒนาตรงน้ีได ในสวนของแรงงานก็เชนเดียวกัน เรา

ตองมาดูอีกวาจะทํายังไงท่ีจะใหมีการพัฒนาฝมือแรงงานใหตรงกับความตองการท่ีแทจริง และ

ตองรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน เพราะการวางคนในทุกมิติในทุกสาขาอาชีพเปนสิ่งท่ี
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ตองวางเพราะทุกวันน้ีเราถูกวางในสวนของมหาวิทยาลัย เพราะสายอาชีพตางๆ ผลตอบแทน

มันคอนขางนอย ทุกคนไปมองคาวาใบปริญญาน้ีเปนสิ่งสําคัญมากกวาทักษะอาชีพ ซ่ึงมันเปน

ทักษะชีวิตอยางหน่ึง ซ่ึงเราคิดวาควรจะพัฒนาตัวน้ันมากกวา เพราะเปนสิ่งสําคัญเราจะตอง

สรางในจุดแข็งเหลาน้ี (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  โดยองคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการศึกษาเพื่อ

พัฒนาคน เชน การสํารวจความตองการของสถานประกอบการในจังหวัดวาตองการใชแรงงานที่มี

ทักษะในดานใดบาง โดยแบงกลุมของสถานประกอบการใหชัดเจน เพื่อนํามาจัดทําเปนหลักสูตร

การศึกษาตอไป หลังจากน้ันจะประสานความรวมมือกับโรงเรียนในสังกัดและสถานศึกษาที่สนใจ เพื่อ

นําหลักสูตรตรงน้ีไปใช รวมถึงในอนาคตอาจมีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับจัดซื้ออุปกรณ การ

เรียนการสอนที่เกี่ยวของเพื่อสนับสนุนโรงเรียนและสถานศึกษาที่เขารวมโครงการ ซึ่งจะชวยใหเกิด

การพัฒนาในเรื่องฝมือแรงงานที่มีคุณภาพไดเปนอยางดี และตองพิจารณาวาจะทําอยางไรเพื่อใหเกิด

การพัฒนาฝมือแรงงานที่สอดคลองและตรงกับความตองการที่แทจริงของตลาด และสามารถรองรับ

การเขาสูประชาคมอาเซียนไดในอนาคต  

  สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

และยกระดับฝมือแรงงานใหมีมาตรฐานและมีทักษะที่สูงข้ึน องคการบริหารสวนจังหวัดไดให

ความสําคัญกับการสนับสนุนใหพัฒนาดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาในเรื่อง

ฝมือแรงงานที่มีคุณภาพ สอดคลองและตรงกับความตองการที่แทจริงของตลาด 

 2.3  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการพัฒนาระบบ

โครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งระบบ รวมถึงพัฒนาอยางสอดคลองและ

เช่ือมโยงกัน เน่ืองจากคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบใหมีการลงทุนขนาดใหญในพื้นที่ภาคตะวันออก ดังน้ัน 

การพัฒนาพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัดจึงตองสอดรับกับนโยบายการพัฒนาของประเทศ ดังน้ัน 

จึงตองติดตามการเคลื่อนไหวของรัฐบาลอยางตอเน่ือง และนํามาใชเปนขอมูลในการวางแผนพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานรวมกับหนวยงานอื่นๆ โดยเฉพาะองคกรปกครองสวนทองถ่ินที่มีแหลงทองเที่ยวใน

พื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแก 
 

อบจ.เตรียมความพรอม ในเร่ืองการพัฒนาการศึกษาพัฒนาบุคลากรในเร่ือง

การศึกษาในเร่ืองของประชาชนพัฒนาของการใชภาษา เรามองไปถึงโครงสรางพ้ืนฐานให

รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดย นักลงทุนเขามามีการขยายตัว โดยโครงสรางพ้ืนฐานท่ี

เรามีอยูรองรับไดไมมากพอ ตองขยายเพ่ือใหเกิดระบบขนสง เราก็ทําอยู ขยายถนนเสนใหญ 

4-8 เลน โดยเฉพาะถนนเสนทางสายหลัก ท่ีเปนการเช่ือมโยงกับภูมิภาคอื่น ใหความสําคัญกับ
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การขยายตัว นํ้าประปา ไฟฟา นายกทําไวท้ังหมดแลวเขามองวาอีกหนอยทุนตางชาติตองเขา

มา (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

 ทั้งน้ี การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งในดาน

การขนสง และการทองเที่ยวน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกลาววาการทองเที่ยวของจังหวัด

ในอนาคตจะมีความสําคัญมาย่ิงข้ึนเน่ืองจากเปนปจจัยสําคัญที่ชวยดึงดูดรายไดเขามาสูจังหวัด และ

กระจายลงไปในพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบๆ แหลงทองเที่ยว ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงตอง

เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งดวยเพื่อชวยใหแหลงทองเที่ยวเกิดความย่ังยืน โดยขอมูลที่ไดรับจาก    

การสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

ธุรกิจการทองเท่ียว ก็เปนตัวแปรสําคัญตัวหน่ึงท่ีชวยขับเคลื่อนเศรษฐกิจ  สราง

งาน สรางรายได และกระจายรายไดสูชุมชน อบจ. มีนโยบายบริหารจัดการอยางยั่งยืน เรา

ตองใชทรัพยากรธรรมชาติดานการทองเท่ียวอยางชาญฉลาด สามารถรักษาเอกลักษณของ

ธรรมชาติและวัฒนธรรมไวใหนานท่ีสุด เกิดผลกระทบนอยท่ีสุด  มันเปนทรัพยากรอัน

ทรงคุณคานะ กวาธรรมชาติจะสรางมาไดใชเวลานานแตเวลาพังเสียหายมันรวดเร็วมาก เรา

ตองการการมีสวนรวมของประชาชนใหชวยกันดูและอนุรักษ ลําพังหนวยงานราชการดูแลไม

ท่ัวถึงหรอก (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  และสําหรับในภูมิภาคน้ีถือไดวาเปนจุดยุทธศาสตรดานการขนสง และการ

ทองเที่ยว เน่ืองจากมีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง รวมถึงการ

เดินทางมีความสะดวก และสามารถเช่ือมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดโดยงายดวยลักษณะทางกายภาพ

ของพื้นที่ ดังน้ัน รัฐบาลตองสนับสนุนใหเกิดโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถ

เช่ือมโยงกันไดทั้งระบบ เพื่อสรางจุดแข็ง และโอกาสของประเทศอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดศักยภาพใน

การแขงขันในอนาคต ดังคํากลาวที่วา 

 ภาครัฐท่ีเช่ือมระหวาง 10 ประเทศ มันเช่ือมโยงกันอยูตลอดอยูแลว ไมวาจะ

เปนโครงสรางพ้ืนฐานหรือในความสัมพันธตางๆ รวมท้ังในเร่ืองของความรวมมือในดานการคา 

เร่ืองของปญหายาเสพติดในเร่ืองของความรวมมือท่ีเก่ียวของกับการกอการราย การคามนุษย

อาชญากรรมขามชาติ เร่ืองสังคมวัฒนธรรมท่ีมันมีความเช่ือมโยงกันอยางสมํ่าเสมอ รวมท้ังใน

เร่ืองของการรวมมือทางทะเลสวนหน่ึงก็คือดําเนินการมาแลว แต สิ่งสําคัญสุดคือเปาหมาย

ของประชาคมอาเซียนก็คือในเร่ืองของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน หรือ AEC เปนเร่ืองของ

การแขงขันทางการตลาด การคาธุรกิจ ทุกดานท่ีเก่ียวกับการเตรียมความพรอมทางดาน

เศรษฐกิจนับเปนเร่ืองสําคัญ เขาจะตองเขามาทําการคากับเราและเราก็ตองออกไปคาขายกับ

เขา การเตรียมความพรอมนอกจากจัดการดานโครงสรางพ้ืนฐานใหพรอมสําหรับทําการคา 
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เราก็ตองเขาใจ จุดออน จุดแข็ง โอกาส และอุปสรรคของกันและกัน การศึกษาเร่ืองของกัน

และกัน มันเปนสิ่งสําคัญ (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559)  
 

 ซึ่งปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบรหิาร

สวนจังหวัด ไดกลาวถึงการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่สอดคลองกันวา 

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญเพื่อรองรับการเช่ือมโยงในระดับภูมิภาคน้ันตองใหรัฐบาลเปน

ผูดําเนินการ เพราะมีหนวยงานที่มีความเช่ียวชาญ และสามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ

มากกวาองคการบริหารสวนจังหวัด เชน การกูเงินมาลงทุนในโครงสรางพื้นฐานขนาดใหญตองให

กระทรวงการคลังเปนผูดําเนินการ ใหกรมโยธาธิการและผังเมืองเปนผูออกแบบและวางผังเมือง

รวมถึงปรับภูมิทัศนบริเวณรอบๆ พื้นที่ดําเนินการ โดยตองประสานความรวมมือกับกรมทางหลวง 

กรมทางหลวงชนบท การไฟฟาสวนภูมิภาค การประปาสวนภูมิภาค และสวนราชการที่เกี่ยวของอื่นๆ 

ซึ่งควรใหรองนายกรัฐมนตรีผูรับผิดชอบการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศเปนผูสั่งการโดยตรง จึงจะ

ชวยใหการทํางานเกิดความคลองตัว และแกไขปญหาไดอยางมีประสิทธิภาพมากกวา โดยขอมูลที่

ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

สิ่งท่ีกังวล คือ ทางทองถิ่น อํานาจตามกฎหมายตอนน้ี มันมีปญหาวาไมไดรับ

การกระจายเขาสู อบจ.อยางแทจริง เชน เราจะไปตกลงกับเร่ืองของการเงินในตางประเทศเรา

ก็ยังทําไมได ในหลายภารกิจไมสามารถท่ีจะทําได อยางภารกิจท่ีเขาใหทองถิ่นทําในปจจุบันน้ี 

ในสังกัดสวนใหญจะเปนปญหาในดานของโครงสรางพ้ืนฐานเปนหลัก เราจะทําอะไรท่ีมัน

นอกเหนือจากน้ี มันก็ไมใชเปนภารกิจโดยตรง ทําใหการใชงบประมาณตางๆ ไมสามารถทําได 

สิ่งท่ีเราทําไดอยูก็เปนแคเพียงในการศึกษาตางๆ น้ีเปนภารกิจท่ีเราทําได ก็ยังเปนเร่ืองบทบาท

หนาท่ี ขนาด อบจ.ยังทําอะไรไมได งบประมาณเรามีอยางน้ีแตทําอะไรไดไมมาก กฎหมาย

ล็อคเอาไววาใหทําไดแคน้ีเพราะตอนน้ีจะเปนเร่ืองโครงสรางพ้ืนฐาน เร่ืองขยะ อะไรแคน้ีเอง 

เร่ืองอื่นเรายังทําอะไรมากไมได  (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 

วันน้ีท่ีทาเรือเปนศูนยกลางของการสงออกของประเทศ ท่ีชลบุรีระบบคมนาคม

ยังไมดีพอ ในภาพรวมน้ีเรามุงในตางประเทศไมได แตสิ่งท่ีสําคัญท่ีสุดนาจะดึงนักทองเท่ียวท่ี

อยูในเอเชียของเรา และอาศัยความรวมมือตกลงการแลกเปลี่ยนการทองเท่ียว ตรงน้ีก็เปนอีก

ปจจัยหน่ึง ผมก็คิดวารัฐบาลก็จะสงเสริมสนับสนุนใหมีการบริโภคภายในเตวาในความ

ไดเปรียบของชลบุรีคือดีกวาผูอื่น (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

    แตในขณะเดียวกันองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถดําเนินกิจกรรมในสวนที่

เกี่ยวของกับนโยบายดังกลาวภายใตอํานาจหนาที่ไดอยางตอเน่ือง เชน การสนับสนุนใหมีกิจกรรม

ฝกอบรมเด็กและเยาวชนในพื้นที่ใหเปนสรางทูต/ยุวทูตการทองเที่ยวของชุมชน และแหลงทองเที่ยว 
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กิจกรรมการอนุรักษและฟนฟูสิ่งแวดลอม โดยจัดอบรมการสรางปะการังหลอด PVC ในแหลง

ทองเที่ยวทางทะเล เพื่อสรางจุดขายเชิงสรางสรรคฺของแหลงทองเที่ยวไดอีกทางหน่ึง ดังคํากลาวทีว่า 
 

ไดดําเนินสรางทูตการทองเทียวหรือไกดท่ีไดฝก และอีกอยางท่ีเราสรางไวใน

สังคม โดยโรงเรียนไดสรางปะการังหลอด PVC ซ่ึงมีชาวตางชาติมาดูเปนจํานวนมาก ตอนน้ีเรา

สงไปประกวดและไดรับรางวัลจากหลายประเทศมากมาย มีเจาฟาจากตางแผนดินมาดูงาน ใน

ขณะเดียวกันเด็กเราก็จะมีงานทํากลายเปนอาชีพในการดูงานปะการังตางๆ และเด็กสามารถพ

รีเซนตเปนภาษาอังกฤษแนะนําชาวตางชาติได เร่ืองการสรางนักเรียนใหมีความคิดสรางสรรค 

สงเสริมไปถึงการเขามหาลัย “พูดถึงเราจะมองไปถึงอาเซียน มันไกลมาก แตวาเราเปนเพียง

องคกรหน่ึงของภาครัฐในการเขาเช่ืองโยงกับจุดหน่ึงของเศรษฐกิจ การเตรียมความพรอมเปน

การรวมมือกับหลวง (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  การดําเนินกิจกรรมในลักษณะดังกลาวจะทําใหเยาวชนที่ไดรับการฝกมีงานทํา

และสามารถเปนอาชีพที่สรางรายไดเปนอยางดี และสามารถนําเสนอเปนภาษาอังกฤษแนะนํา

ชาวตางชาติได เน่ืองจากเปนการเรียนรูในสถานการณจริงที่จะตองเกิดข้ึนในอนาคต จึงทําใหเด็กและ

เยาวชนที่เขารวมกิจกรรมไดเรียนรูทั้งขอผิดพลาด และความสําเร็จ ซึ่งมีเงื่อนไขมากกวาในตําราเรียน 

ซึ่งชวยใหเด็กและเยาวชนเกิดการปรับตัวและยอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต ดังน้ัน การเตรียม

ความพรอมในเรื่องการพัฒนาคนดวยการศึกษาจึงเปนสิ่งสําคัญ โดยเฉพาะการพัฒนาทักษะดานการ

ใชภาษา โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

 อยางชลบุรีเรา จริงๆ เราเคยทํายุทธศาสตรไวรวมกับทางชลบุรีกับทางพัทยา 

วาเราจะเปนเหมือนกับศูนยกลางของการทองเท่ียวในภูมิภาคชลบุรีเราก็จะอยูในภูมิศาสตรท่ี

ไดเปรียบ ก็อยูในภาคตะวันออกมีแหลงทองเท่ียวท่ีสําคัญ ฉะน้ัน การเดินทางก็สะดวก ก็คุยกัน

แลว ก็ทําความรวมมือ นักทองเท่ียวเวลามาแลว สามารถท่ีจะเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน

ไดดวย เชน จังหวัดตาก มันไมไกลจากชลบุรีเทาไหร ก็เคยทําอยู แตก็ยังไมเห็นรูปธรรม

เพราะวา ก็คุยกันอยูวาจุดแข็งเร่ืองของการทองเท่ียวท่ีชลบุรีเน่ีย เรานาจะสามารถดึง

นักทองเท่ียวภูมิภาคอาเซียนเขามาในจังหวัดชลบุรี เราได อันน้ีจะเปนในเร่ืองของการ

ทองเท่ียวเปนหลัก (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 

อยางจังหวัดมีการทองเท่ียวเปน 1,000 ลาน นายกพัฒนาแหลงทองเท่ียว ตอไป

การทองเท่ียวเปนตัวดึงรายไดเขามาสูบานเรา แลวเราก็ไปเสริมชุมชน การทองเท่ียวของเรามี

การพัฒนาชุมชนก็ตองพัฒนาดวย เพราะเงินตกอยูระหวางจังหวัดและชุมชน (ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
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บางจังหวัดเขาไปเนนเรืองวัฒนธรรม สงเสริมวัฒนธรรม อันน้ันเปนจุดขายของ

เขา แตอยางระยองตองเปนทุกเร่ือง ระยองเปนเมืองทองเท่ียว อุตสาหกรรม เกษตร ครบ 

วัฒนธรรมเราก็มีท่ีเปนจุดขายไมใชไมมี เพราะฉะน้ันเราจะทําอยางใดอยางหน่ึงไมได มันตอง

ทําทุกดานซ่ึงเปนบริบทของระยองเรา และท่ีสําคัญคือชุมชนตองมีสวนรวม (ปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 

   สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ระบบโครงสรางพื้นฐานเพื่อรองรับการทองเที่ยวที่ครอบคลุมทั้งระบบ องคการบริหารสวนจงัหวัดไดให

ความสําคัญกับกิจกรรมการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งดวยเพื่อชวยใหแหลงทองเที่ยวเกิดความย่ังยืน 

รวมถึงผลักดันใหรัฐบาลเขามาสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถเช่ือมโยง

กันไดทั้งระบบ 

3. สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) ผลการศึกษาพบวา องคการบริหารสวนจังหวัดได

ใหความสําคัญกับเรื่องการพัฒนาดานศึกษาเพื่อสรางโอกาสและการเรียนรูใหกับชุมชน การสราง

สภาพแวดลอมทางสังคมใหมีความมั่งคง และปลอดภัยตอวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน และการจัด

สวัสดิการที่จําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผูดอยโอกาส โดยมีสาระสําคัญดังน้ี 

  3.1  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมเพื่อชวยใหโรงเรียนในสังกัด

ไดรับการพัฒนาดานศึกษามาอยางตอเน่ือง เพื่อชวยสรางโอกาสและสรางการเรียนรูใหกับชุมชนตางๆ 

อยางทั่วถึง โดยนายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกลาวถึงความสําคัญของการศึกษากับชุมชนไววา

เปนเรื่องที่เกี่ยวของสัมพันธกันอยางหลีกเลี่ยงไมได ในฐานะผูบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด

ตองใหความสําคัญกับกิจกรรมที่เกี่ยวของ และผลักดันใหเกิดความเช่ือมโยงกันทั้งระบบ ซึ่งในบางครัง้

ตองลงไปรวมไปกิจกรรมที่โรงเรียนในสังกัดจัดข้ึน เพื่อเปนการกําลังใจแกคนทํางาน และชวยให

พนักงานทุกระดับเห็นถึงความสําคัญตามไปดวย โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะ

สอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

ทานก็จะพูดเสมอวาการศึกษากับชุมชนน้ีมันเปนเร่ืองท่ีเก่ียวของสัมพันธกันทาน

ใหความสําคัญ อยางเราทํากิจกรรมอะไรเน่ียทานก็จะลงไปรวมไปคลุกคลีไปใหกําลังใจ

ความสําคัญ ทําใหบุคลากรในสังกัดพลอยใหความสําคัญตามไปดวย คือพอทานใหความสําคัญ

ดานการศึกษาการเรียนรูของประชาชน ใหความสําคัญพัฒนาการศึกษาตอเน่ืองและการเรียนรู

ตลอดชีวิต การจัดโครงการพัฒนาอาชีพ ทักษะชีวิต ชุมชน สังคม พอทานมีลักษณะการอยาง

น้ี การเช่ือมโยงประสานกับคุณครูกับหนวยงานตางๆท่ีเก่ียวของอะไรก็งายขึ้น โครงการตางๆ

มันคอนขางไมมีขอขัดแยง อันน้ีเราสังเกตจากหนวยงาน (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

นามสมมติ, 2559) 
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  ซึ่งจะทําใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะคิดและจัดทําโครงการที่เกี่ยวของ

เพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูใหแกประชาชนอยางตอเน่ือง และไดผลงานที่มีคุณภาพดีย่ิงๆ ข้ึน 

ทั้งน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดยังไดสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการ

สอนที่ทันสมัย เชน จัดซื้อชุด Computer และ Projector ใหโรงเรียน รวมถึงจัดซื้อ Note Book ใหครู

เพื่อเตรียมการเรียนการสอนไดอยางสะดวกมากข้ึน และทํางานไดงายข้ึน ดังคํากลาวที่วา 
 

 อบจ. เห็นความสําคัญของการบริหาร การบริการ ความเอื้ออาทรตอกันอยางใน

โรงเรียน ในสังกัดอยางเราเปนศึกษานิเทศนประเมินโรงเรียนไปเห็นสภาพของโรงเรียนเน่ีย เรา

ก็นํามาเรียนทานวาใหการศึกษามันกาวหนามันพัฒนา เราตองมีสื่อเทคโนโลยี อันน้ันทานก็

ปรับทันทีเลยนะ และทานก็อนุมัติงบประมาณซ้ือคอมพิวเตอรใหโรงเรียน โรงเรียนละ 52 

เคร่ือง ซ้ือโปรเจ็คเตอรใหโรงเรียน  ถามีคอมพิวเตอรแลวไปมีโปรเจกเตอรแลวมันก็ไมสะดวก

ตอการสอน ทานก็อนุมัติใหซ้ือโปรเจ็คเตอร 5 เคร่ืองใหทุกโรงเรียนปน้ี ตอนน้ีเขาติดใน

หองเรียนคุณครูก็มีโนตบุคเขาไปสอน เขาก็เตรียมการไปเพ่ือสะดวกขึ้น งายขึ้น (ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  และในอนาคตจะพัฒนาระบบเพื่ออบรมครูในการสอนเด็กใหมีประสิทธิภาพมาก

ย่ิงข้ึน โดยหาติวเตอรที่เปนมืออาชีพมานิเทศใหคําแนะนําแกครูเพิ่มเติมวาจะสอนอยางไรใหเด็กสอบ

ติดมหาวิทยาลัยที่ตองการ โดยเฉพาะการคนหาศักยภาพในการเรียนของตัวเด็ก และคนหาความ

มุงมั่นกับวิชาที่สนใจ นอกจากน้ี เรื่องของการมีทักษะดานภาษาตางประเทศถือเปนสิ่งสําคัญที่จะทํา

ใหไดเปรียบในการแขงขันในดานตางๆ สอดคลองกับโดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแก 
 

เร่ืองภาษาเราเปดสอนภาษา เปนโรงเรียนเราเปดมา 7 ปกอนมีอาเซียนเพราะ

เรารู เรามีโรงเรียนและเราก็รับสอน ภาคราชการและภาคท่ีตองใชประสานงานกับตางประเทศ

มีคนสอนภาษาอังกฤษและภาษาจีน สอนท้ังหมด หนวยงานไหนตองการคุยกับฝร่ังท่ีตองการ

ใหเราไปสอน เราใชครูท่ีสอนนักเรียนของเราใชเวลาวาง วันเสาร-อาทิตย ท่ี รร.เราสอนตั้งแต

อนุบาลถึงประถม 6 มีหนังสือท่ีเขาชอบตอบมาวามันไมใชอํานาจหนาท่ีมันไมใชแคจังหวัดเรา

แคจังหวัดเดียวทุกจังหวัดเปนเหมือนกันหมด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 

 

 องคการบริหารสวนจังหวัดตองใหความสําคัญกับการปรับปรุงขอบกพรองดานการ

เรียนการสอนภาษาตางประเทศทั้งระบบ ดวยการสงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดเปดศูนยภาษาและ

อาเซียน และเนนใหเด็กทํากิจกรรมเรื่องภาษาใหเยอะๆ และตองเขมขน รวมถึงตองทดสอบความรู
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และทักษะดานภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ และในสวนคนพบวาเปนจุดออนก็จะจัดทํา

โครงการเพื่อชวยพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกครเูพิ่มเติม โดยขอมูลที่ไดรับจากการ

สัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

ทําก็คือเร่ืองของการเตรียมคน เร่ืองของการศึกษา ซ่ึงเราก็ทําไดในระดับหน่ึง สิ่งท่ี

เราทําอาจจะแตกตางจากการศึกษาภาคปกติ ใหการสนับสนุนในเร่ืองของเก่ียวกับใหความสําคัญ

เก่ียวกับเร่ืองครูสอนภาษาตางๆ อาจจะไมใชภาษาของอาเซียนจริงๆ ภาษาท่ีใชไดดีท่ีสุดก็คือ

ภาษาอังกฤษ ก็คิดวาเปนเร่ืองน้ีก็อาจจะเปนสิ่งท่ีสําคัญ แลวก็ทาง อบจ. ก็ไดดําเนินการตรงน้ีใน

บางสวน มีหนาท่ี อบจ.ดูแลโดยตรงเร่ืองในสังกัดก็จะมีสนับสนุนรัฐบาล สามารถท่ีจะมีตางชาติ

เขามาเปดสอนในโรงเรียนเพ่ิมดวย อันน้ีก็คือสวนหน่ึงในการศึกษาในสวนของโรงเรียนนอกสังกัด 

อบจ . เอง เราอาจจะไมไดภาษาโดยตรงเปนโรงเรียนแกนนํา นํารองของจังหวัดก็คือโรงเรียน

มัธยมประจําจังหวัด เราก็จะสนับสนุนใหโรงเรียนเขามี ความทันสมัยมากขึ้น เชน มีหองสื่อการ

เรียนการสอนเพ่ิมมากขึ้น ภาษาอะไรแบบน้ี ใหการสนับสนุนโรงเรียนท่ีเปนแกนหลัก อันน้ีท่ี

เก่ียวของกับเร่ืองภาษาโดยตรงถาเปนเร่ืองการสอนปกติวิชาอื่นๆ ในปกติมีการสนับสนุนไปใหเขา

เพ่ือจางครูพิเศษ ครูผูชวยตางๆ มีในเร่ืองของการพัฒนาอาคารสถานท่ี เคร่ืองมือสื่อการเรียนการ

สอนตางๆ จะเนนในเร่ืองงบประมาณและครูท่ีมาสอนภาษาอังกฤษ ภาษาอาจจะยังไมครอบคลุม

ในหลายๆ จังหวัด แตก็เนนโรงเรียนท่ีเปนแกนนําของจังหวัด อันน้ีก็คือเร่ืองภาษาท่ีมันเก่ียวของ

โดยตรงท่ีเราสามารถจะทําได อันน้ีคือการเตรียมความพรอมของประชาชน ในสวนของบุคลากร

ใน อบจ. ก็เตรียมตรงน้ีดวยก็มีการอบรมหลักสูตรตางๆ ใหเขาไดรู นอกจากในสวนของการศึกษา 

ท่ีมีการอบรมครูตางๆ เร่ืองอาเซียนแลว ใหแตละโรงเรียนสอบเด็กนักเรียน เก่ียวกับประเทศ

อาเซียนตางๆ ก็เปนหลักสูตรท่ีกระทรวงศึกษาท่ีทํา แลวก็ทําตรงท่ีบุคลากรของเรา สวนหน่ึงก็คือ

ใหไปอบรมเร่ืองของภาษาก็มีบุคลากรของ อบจ. เอง (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นามสมมติ, 2559) 
 

  และกิจกรรมที่องคการบริหารสวนจังหวัดใหความสําคัญอีกเรื่องหน่ึงคือ การจางครู

ตางชาติเขามาสอนใหแกโรงเรียนในสังกัด โดยใหหมุนเวียนสอนใหแกโรงเรียนในสังกัดที่อยูใกลกัน 

โดยเนนใหเด็กสามารถสื่อสารได 2-3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษากัมพูชาซี่งมี

ชายแดนติดกัน เพื่อเพิ่มทักษะและความกลาที่จะสื่อสารกับชาวตางชาติ ดังคํากลาวที่วา 

 

เรามองวาภาษาเน่ียเปนจุดสําคัญเลย  ในการท่ีจะทําใหเราไดเปรียบเสียเปรียบ

นกลุมระเทศอาเซียนเรา ภาษามันบกพรองมาท้ังระบบ อานน้ีเราเกงนะ เขียนเราเขียนไดแต

เด็กไทยเราจะพูดไมได แมกระท่ังอาจารยอาจารยสอนในมัธยมท่ีไมใชครูภาษาอังกฤษ พูด

ภาษาอังกฤษไมได เราก็จะตองแกตรงน้ี เราคุยกันวาเพ่ือใหมันสอดคลองกันสูอาเซียน 
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นโยบายรณรงคทางดานภาษาเราก็เลยวาจะสงเสริมทางโรงเรียนในสังกัดเปดศูนยภาษาและ

อาเซียน ปน้ีเราจะตองเขมขนในเร่ืองภาษาใหเด็กทํากิจกรรมเยอะๆ ในหนวยงานเราน้ีก็กําลัง

จะทดสอบดานภาษาอังกฤษของครูท่ีสอนภาษาอังกฤษ เอง และครูกลุมอื่น แลวเราก็จะเอา

คะแนนตรงน้ีมาดูมาวิเคราะหวาถาต่ํามากเราก็จะเสนอเจานายจัดโครงการพัฒนาบุคลากร

ทางดานภาษาใหมันเพ่ิมขึ้น  กอนหนาน้ีโรงเรียนในสังกัดเราจะมีครูภาษาอังกฤษหรือ

ชาวตางชาติอยูไมก่ีโรงเรียนอยู 2-3 โรงเรียน อยางตัวดิฉันเองเคยไปสัมภาษณมันก็จะมี

โรงเรียนท่ีเด็กพูดสื่อสารได ท่ีเขามีครูชาวตางชาติท่ีเขามีครูตางชาติอยู เราก็เลยมาเสนอทาน

นายกปน้ีโรงเรียนในสังกัดเราเลยไดครูตางชาติครบโรงเรียนแตใชรวมกันนะอยาง 3 โรงเรียนน้ี

อยูใกลกัน เขาก็จะเรียนเอาไปสอนก็ดีนะ  เวลาใหเด็กพูดตอนรับเขาก็จะพูด 2-3 ภาษา 

แลวแตบางโรงเรียนแนะนําเปนภาษาอังกฤษ ไทย,กัมพูชา เด็กไดมีโอกาสไดคลุกคลีเขาจะกลา 

เขาจะชิน (รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  นอกจากน้ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกลาวถึงสิ่งที่เปนหวงในการเขาสู

ประชาคมอาเซียนวา การเปนประชาคมอาเซียนน้ันประชาชนคนไทยตองศึกษาเรียนรูเพื่อปรับความ

เช่ือ และปรับทัศนคติใหเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพื่อรับวัฒนธรรมใหมๆ และการอยูรวมกันบนความตาง

ของเช้ือชาติ และวัฒนธรรม เชน ถาเราศึกษาประวัติศาสตรไทย-พมาจะพบวาไทยรบกับพมามาต้ังแต

ในอดีต และไทยตองเปนศัตรูกับพมา แตหากไปศึกษาประวัติศาสตรพมาจะพบวา พมาไมเคยมองไทย

เปนศัตรูเลย หรือถาศึกษาประวัติศาสตรไทย- ลาวจะพบวาไทยจะมองวาลาวเปนเหมือนนอง และมี

ศักด์ิศรีที่ตํ่าตอยกวา แตในความเปนจริงลาวไมไดมองวาไทยเปนพี่และไมมีศักด์ิศรีที่สูงกวา เปนตน 

ดังน้ัน การปรับทัศนคติที่ถูกตองตรงกับความเปนจริงจึงเปนสิ่งสําคัญในการอยูรวมกันในสังคมที่กําลัง

จะรวมตัวกันเปนประชาคมอาเซียนในอนาคต โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะ

สอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

การเปนประชาคมอาเซียนหน่ึงท่ีจะตองปรับแนวความคิดในดานของสังคมและ

วัฒนธรรมเดิมๆ ผมก็ไมคอยสบายใจท่ีจะเขาสูอาเซียนแตยังไมปรับความเช่ือปรับทัศนคติ 

อยางเชน มีหนังเร่ืองบางระจัน หรือเก่ียวกับสงครามกับเพ่ือนบานในอดีต ผมวาตองมีการปรับ

วัฒนธรรมใหมๆ เพ่ือนบานบางสวนยังคิดวาไทยเราเปนศัตรู ผมวาตรงน้ีตองปรับความคิด 

จริงๆท้ังจีน ลาว เขมร มาเรียนท่ีเมืองไทยก็เยอะ ผมวามันอาจจะเปนสวนหน่ึงท่ีเราทําจุดน้ีให

ดีกอน ตอไปท่ีเราจะกาวไปน้ี อบจ.เราเองมี โรงเรียนประถม มีมัธยมแคน้ัน ยังไมมีการ

เช่ือมโยง โดยเฉพาะเร่ืองของการเขาไปศึกษาดูงาน สวนใหญจะใหการสนใจในเร่ือง การโรด

โชว ซ่ึงก็จะมีความเช่ือมโยงในภูมิภาคน้ีเชนกัน ท้ังสิงคโปร อินโดนีเซีย แตในเร่ืองของการ

เช่ือมการศึกษาในการพัฒนา จะตองเช่ือมโยงประเทศเพ่ือนบานมากกวาน้ี (รองนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
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 เม่ือหลายๆ ประเทศมารวมกัน อันดับแรก คือ เราตองเขาใจภาษาเขา ตองรู

เร่ืองประเทศของเขา ไปจังหวัดโนนจังหวัดน้ีก็เปนอาเซียน คือคนสวนใหญจะตองเขาใจเร่ือง

ภาษากอน แตผมมองอีกอยางนะ คือทัศนคติในการอยูรวมกัน คืออยางถาเราศึกษา

ประวัติศาสตรเราจะเห็นวาไทยรบพมา ไทยเปนศัตรูกับพมา แตถาเราลองไปศึกษา

ประวัติศาสตรฝงพมา พมาไมเคยมองไทยเปนศัตรู หรือถาศึกษาระหวางไทย- ลาว ไทยจะมอง

วาลาวเปนนองเหมือนต่ําตอยกวาแตลาวไมไดมองวาไทยเปนพ่ี ผมเลยมองวาทัศนคตใินการอยู

รวมกันในสังคมมันสําคัญ อยางแรกท่ีควรทําก็คือปรับมุมมอง (นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  นอกจากน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ไดกลาวถึงการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่

สอดคลองกันวา องคการบริหารสวนจังหวัดไดมอบหมายใหโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัด

จัดทําโครงการสองหลักสูตรเพื่อใหเด็กที่จบการศึกษาแลวไดรับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปที่ 6 

ตามปกติ และไดรับใบประกาศนียบัตรวิชาชีพดวย ซึ่งในปจจุบันแรงงานตลาดสายอาชีพขาดแคลน

อยางมาก เพราะเด็กที่จบปริญญาตรีจะไมนิยมทํางานตามวุฒิที่ตํ่ากวา เน่ืองจากคาจางเริ่มตนนอย

กวา องคการบริหารสวนจังหวัดจึงมีแนวคิดที่จะสรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีฝมือเพื่อรองรับ

ตลาดในอนาคตนอกเหนือจากหลักสูตรการศึกษาตามปกติ ซึ่งถือเปนทางเลือกใหแกเด็กอีกทางหน่ึง 

ซึ่งหลักสูตรดังกลาวจําเปนจะตองสอดคลองกับความตองการของตลาดในทองถ่ิน โดยเริ่มสอนใหแก

เด็กต้ังแตมัธยมศึกษาปที่ 1 และตอเน่ืองไปจนจบการศึกษา โดยทุกเทอมที่ลงวิชาที่สนใจจะมีการ

พัฒนาอยางเปนระบบต้ังแตการผลิตจนไปถึงการจัดจําหนาย เชน มัธยมศึกษาปที่ 1 เรียนเรื่องการ

ปลูกตนกก และการแปรรูปตนกกออกมาเปนผลิตภัณฑ มัธยมศึกษาปที่ 2 เรียนเรื่องการทอเสื่อกกใน

แบบตางๆ จนถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ และมัธยมศึกษาปที่ 3 เรียนเรื่องการหาตลาด จนถึงข้ัน

วางแผนการตลาดเพื่อสรางรายได เปนตน ซึ่งการจัดทําหลักสูตรในลักษณะดังกลาวจะชวยสรางให

เด็กเปนผูประกอบที่สามารถผลิตสินคาเองได และอาจเติบโตตอยอดเปนธุรกิจอาชีพได ดังคํากลาว

ที่วา 

 

บางคร้ังคนท่ีเรียนเกงในระดับหน่ึง เขาเรียนเองแลวก็วางงาน เพราะการแขงขัน

มันสูงทางทองถิ่น อบจ.เราเด็กจบสายสามัญจบมหาลัยแลววางงาน แบบท่ีจบสายอาชีพแบบ 

ปวส. ปวช.เงินเดือนจะดีกวากันเยอะเลย  ตอนน้ีโรงเรียนสังกัดอบจ.เราก็มีโครงการหน่ึง เด็ก

จบการศึกษาแลวรับใบประกาศแลวและเราก็เห็นขอมูลเด็กวาไปทํางานแลวคาจางเขาจะไดสูง

ม.6  อยางป.ตรีน้ีดูอัตราจางท่ีเขาบอกให 15,000 บาท ไมไดให 15,000 นะ จบได 6,900-

7,000 แตเด็บจบ ปวช. ปวส. เขาไดเงินเดือนเปนหม่ืน – สองหม่ืน ไปทํางานบริษัท เฉพาะน้ัน
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ควรจะหันมาเลนทางดานอาชีพ หลักสูตรทองถิ่นเราเน้ียอาจจะสอน ม.2  1 คลอส สอนเร่ือง

มวยไทยจบ สมมติเขาใหสอนตั้งแต ม.1 ปลูกตนกก ทอเสื่อ 1 ทอเสื่อ 2 จนถึงขั้นวางแผน

การตลาดรายไดน้ีคือสิ่งท่ีเราสงเสริมใหเด็กทําเปนขายไดบวกภาษาเขาไป เหมือนกับเปน

ผูประกอบการมีท้ังสายสามัญและสายอาชีพ แตถาเกิดเขาสามารถผลิตสินคาของเขาเองได ก็

สรางเปนธุรกิจอาชีพได ถานเรียนทําเพียงแคผิวเผินก็เอาไปปฏิบัติจริงไมได เราก็เลยเนนวา

เรียนเพ่ือใหเกิดความเปนเลิศใหเกิดความตอเน่ือง เราใหนโยบายโรงเรียนวาวิชาเลือกตรงน้ี ให

ดูบริบทโรงเรียนเปดหลากหลายไดใหเด็กเลือกได โรงเรียนขนาดเล็กมีครู 10 กวา ก็ทําไมได 

บางโรงเรียนมีครู 50-60 เราก็ใหนโยบายวา 3-4 วิชา ใหเด็กเลือกเรียน บางทีเราเรียนจบป.ตรี

ไป ทํางานแลวไมชอบอะ บางคนตอนเรียนรูไมรูวาตัวเองชอบอะไรน่ีเราก็เห็นเด็กเกงนะ เกง

มากเลยแลวจบแลวทํางานก็ไดเงินเดือน ป.ตรี หม่ืนกวาบาท แตเด็กคนหน่ึงอานหนังสือไม

ออก  เขียนไมได จบม.6 แกอีก 20 กวาตัวพอแกเสร็จก็เลยไปเรียน ปวส.ของเอกชนแลวจบ 

จบแลวก็ไปทํางานท่ีสนามบินสุวรรณภูมิ เปนชางกอสรางเขาก็ทํางานไดดี แลวก็ไดเปนหัวหนา

คนงานท้ังๆท่ีเขาอานหนังสือไมออก เสร็จแลวเขาก็ไดเงินเดือน 2-3 หม่ืนบาท แลวก็ถูกสงไป

ทํางานตางประเทศ ตอนเขากลัมาบานทีไดมาใหแมทีละแสน ขนาดลูกจบป.ตรีนะแมกระท่ัง

ดูแลตัวเองยังไมรอด เราเห็นประสบการณเวลาเราไปแนะแนวโรงเรียนเราก็จะเลาใหฟงใหเห็น

ความสําคัญ บางโรงเรียนตามนโยบายของอบจ.ตองมีกรณีศึกษาประสบผลสําเร็จ สรุปไดวา

จริงๆวิธีการวัดประเมินผลของโรงเรียนของประเทศไทยเน่ียมันไมเหมาะเด็กผมเช่ือวาแตละคน

มันเกงกันคนละเร่ือง บางโรงเรียนเด็กจบศึกษาตอ รอยละ 80-83 แตละปเด็กไดเรียนเภสัช ได

เรียนวิศวะ เรียนครูแตประเมินรอบ 3 ยังไมผาน กระท่ังเดี๋ยวน้ี อยางเด็กท่ีเกง 1 ใน 3 เพราะ

คะแนน O-net ยังไมผาน ออกขอสอบคนนึง คนสอนอีกคนนึงแลวก็เอามาวัด มันจะวัดไมได

ใหเอาครูท่ีสอนมัธยมไปออกขอสอบดูสิ เขาสอนยังไง เอาอาจารยมหาวิทยาลัยมาออกขอสอบ 

เอานักวิชาการมาออก ก็เอาตัวน้ีมาวัดกันท้ังประเทศมันก็ตกท้ังประเทศ มันตองแก บางที 

สมท.ไมไดสัมผัสอีกอยางวิสัยทัศนมุมมองเขาอาจจะไมได เด็กพอสอบติดแลวไดท่ีเรียนแลว 

บางวันก็นอน เด็กเกงกวาคาเฉลี่ยมันนาจะใชวิธีการเหมือนหลายๆประเทศท่ีเขาทํานะ อยาง

ของฟนแลนดท่ีจัดการศึกษาไดดี เขาไมใหความสําคัญกับการสอบเพ่ือตัดสินแบบน้ีนะ เขามี

กรอบท่ีจะนําไปใชเปนแนวทาง ปญหาเรามันอยูตรงน้ี ครูผูสอนไมดูตัวช้ีวัดมาตรฐานเคยสอน

ยังไงอยางน้ัน บางคนออกขอสอบเอาตัวชีวิตมาออกมันก็เลยคนละเร่ืองกัน ถาไมเอาเร่ือง

ประชาคมอาเซียนมาใส เราก็ชอบเราก็จะสอนไปคนละทาง (รองปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  เห็นไดวาหลักสูตรในลักษณะดังกลาวจะเนนใหเรียนเพื่อใหเกิดความเปนเลิศใน

วิชาชีพ และเกิดความตอเน่ืองอยางเปนระบบ และที่สําคัญตองจัดทํากรณีศึกษาในรายที่ประสบ

ความสําเร็จเพื่อเปนแบบอยางในการเผยแพรความรูอีกดวย สําหรับเรื่องภาษาตางประเทศน้ัน 



138 

 

องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดเปด English Program เพื่อสอน

ภาษาอังกฤษใหแกเด็กเล็กๆ ต้ังแตอนุบาล เพื่อสรางโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถ

สนทนาภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติไดโดยไมเขินอาย สอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ 

ไดแก 
 

ตอนน้ี อบจ. มีงบหนุนใหโรงเรียนตางๆ จางคุณครูอังกฤษมาสอนในเขตโรงเรียน

ประถม เขตพ้ืนท่ี แตน้ีเรายังใหโครงการสนับสนุนใหโครงการเขาจัดครูเพ่ือไปสอนตามหมูบาน 

ในโรงเรียนชนบท ซ่ึงก็คือโรงเรียนของกระทรวงศึกษาธิการในทองถิ่น อบจ, ยังใหการ

สนับสนุน ผมถามวากระทรวงศึกษาธิการซ่ึงเปนเจาภาพหลัก ทําไมไมสงไมสรางหลักสูตรพวก

น้ีใหเด็กในหมูบาน (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559)  
 

นอกจากน้ียังมีแนวคิดที่จะจัดทําโครงการที่เกี่ยวของในลักษณะของการตอยอดในอกีหลาย

กิจกรรม เชน การจัดงบประมาณสนับสนุนใหโรงเรียนตางๆ จางครูตางชาติเขามาสอนภาษาอังกฤษใน

โรงเรียนประถม รวมถึงสนับสนุนใหมี การจางครูตางชาติไปสอนภาษาอังกฤษตามหมูบานตางๆ และ

โรงเรียนชนบทในพื้นที่หางไกล เปนตน โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับ

ประเด็นน้ีไดแก 
 

ในดานการศึกษาโรงเรียน อบจ, ณ ขณะน้ีมีโรงเรียนประถม ซ่ึงเรากําหนดเปน 

อิงลิชโปรแกรม สอนภาษาอังกฤษตั้งแตเด็กเล็กๆ ตั้งแตอนุบาลโตขึ้น เราก็เปดช้ันเรียน จน

ปจจุบันเขาช้ันประถม เพ่ือใหโรงเรียนท่ีตั้งอยูชานเมือง ตองการใหเด็กอยูชนบท ตามทองไร

ทองนา ชาวสวนชาวไร ลูกของลูกพ่ีนองแรงงานตามโรงงาน เขาก็มีโอกาสท่ีจะเรียน

ภาษาอังกฤษ สามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติได โดยไมเขินอาย ไมมีความรูสึกท่ี

ไมอยากจะพูด (รองปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการพัฒนา

ดานศึกษาเพื่อสรางโอกาสและการเรียนรูใหกับชุมชน องคการบริหารสวนจังหวัดไดใหความสําคัญกับ

การศึกษากับชุมชนที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบ และมีกิจกรรมที่ชวยใหพนักงานมีความกระตือรือรนที่จะคิด

และจัดทําโครงการที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาการศึกษาและการเรียนรูใหแกประชาชนอยางตอเน่ือง และ

สนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่ทันสมัย รวมถึงการคนหา

ศักยภาพของเด็ก และวิชาที่เด็กสนใจ นอกจากน้ี ไดใหความสําคัญกับการปรับปรุงขอบกพรองดาน

การเรียนการสอนภาษาตางประเทศทั้งระบบ รวมถึงการศึกษาเรียนรูเพื่อปรับความเช่ือ และปรับ

ทัศนคติใหที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง 
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 3.2  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสราง

สภาพแวดลอมทางสังคมในชุมชนใหมีความมั่งคง และปลอดภัยตอวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน โดย

สนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของเจาหนาที่ตํารวจในดานตางๆ เพื่อใหเกิดภาพรวมในเรื่องความ

ปลอดภัยของประชาชน และนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ ยวในจังหวัด โดยกิจกรรมที่

ดําเนินการเพื่อสนับสนุนการดูแลความปลอดภัยในขณะน้ีคือ การสํารวจขอมูลเพื่อจัดทํางบประมาณ

สําหรับติดต้ังกลอง CCTV โดยเฉพาะในพื้นที่แหลงทองเที่ยว โดยมีการประชุมรวมกับเจาหนาที่

ตํารวจจากทุกโรงพักเพื่อกําหนดแนวเขตในการติดต้ังกลอง CCTV และไฟฟาแสงสวาง เพื่อใหเกิด

ความเช่ือมโยงและสามารถตรวจสอบภาพเหตุการณยอนหลังได สอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากการ

สัมภาษณ ไดแก 
 

 ท่ีจริงไมไดเตรียมเร่ืองเก่ียวกับอาเซียนโดยตรงนะ แตเราดูในภาพรวมในเร่ือง

ความปลอดภัยของประชาชนเอง และก็นักทองเท่ียวท้ังไทยอละชาวตางชาติ ซ่ึงไมไดเก่ียว

อะไรกับอาเซียนโดยตรง ท่ีทางองคการบริหารสวนจังหวัดน้ี เราทําอยูตั้งแตตน ก็คือเราก็จะ

รวมกับทางเจาหนาท่ีตํารวจ ในการท่ีจะเขาไปดูแลความปลอดภัยท่ีเราทําอยูในขณะน้ีก็คือ 

การสํารวจงบประมาณในเร่ืองของกลอง ซีซีทีวี โดยเฉพาะในเขตพ้ืนท่ีชุมชนหลักท่ีเปนแหลง

ทองเท่ียว เชน ในเขตของอําเภอเมืองท่ีอยูริมทะเล จะมีการสนับสนุนเร่ืองกลอง ซีซีทีวี ทุก

โรงพักเลยก็มีการประชุมรวมกันในจุดไหนท่ีตํารวจจะติดกลองหรือวาไฟฟาแสงสวางในบางจุด

ท่ีไมไดมีอะไรอยางน้ีก็จะรวมมือกันทุกโรงพักทุกสถานีตํารวจริมทะเล กองเมือง เสม็ด แสนสุข 

ศรีราชา ไปจนถึงสัตหีบ ก็จะติดตั้งระบบกลองซีซีทีวี โดยการโคนโทรจะอยูท่ีหองวิทยุของแต

ละสถานีเลย อบจ.เราจะทําใหไวกับตํารวจเลย เปนการสนับสนุนใหตํารวจ (นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

สําหรับการสรางความมั่นคงในเรื่องแรงงานตางดาวที่อยูในพื้นที่ องคการบริหารสวน

จังหวัดดําเนินงานรวมกับจังหวัดคือ แรงงานจังหวัด โดยการสนับสนุนงบประมาณในการดําเนิน

กิจกรรมจดข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว ซึ่งจะชวยใหไดขอมูลของแรงงานตางดาวเพื่อนําไปใช

ประโยชนในสวนที่เกี่ยวของได โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ี

ไดแก 

เร่ืองแรงงานตางดาวเราก็จะทํารวมกับทางจังหวัดแลวก็ในสวนของทาง

กระทรวงแรงงาน ซ่ึงในขณะน้ีก็ไดใหการสนับสนุนในสวนของเร่ืองงบประมาณ โดยเฉพาะ

ปญหาเร่ืองแรงงานตางดาวของในจังหวัดชลบุรีก็จะใชงบประมาณองคการบริหารสวนจังหวัด

ดวยสวนหน่ึง อยางเชน ท่ีผานมาในการสนับสนุนการจดทะเบียนขึ้นแรงงานตางดาว ก็จะใช

งบ อบจ. ในการท่ีจะจัดสถานท่ี ไมวาจะเปนการเชาสถานท่ี เคร่ืองไมเคร่ืองมือ คาอาหารตางๆ 
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ก็จะเปนงบ อบจ. ก็ถือวาเปนความรวมมือรวมกันน้ีเปนสิ่งท่ีเราพอจะทําได (นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหาร

สวนจังหวัด ไดกลาวถึงการดําเนินกิจกรรมขององคการบริหารสวนจังหวัดในเรื่องที่สอดคลองกับการ

สรางสภาพแวดลอมทางสังคมในชุมชนใหมีความมั่งคง และปลอดภัยไววา องคการบริหารสวนจังหวัด

ตองใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมตอการเกิดสถานการณโรคระบาดในพื้นที่ เพราะทั้ง

นักทองเที่ยวและแรงงานตางดาวไดเดินทางมาจากหลายพื้นที่ ซึ่งอาจเปนพาหนะนําโรคระบาดเขามา

ในจังหวัดได ดังคํากลาวที่วา 
 

เราดูแลไปถึงเร่ืองสาธารณสุข เตรียมความพรอมตอไป เชน อาจเกิดโรคระบาด

ขึ้นก็ไดเพราะวามันมาจากหลากหลายท่ี ความม่ันคงเราไมมีหนาท่ี เราไปเตะตองตรงน้ันไมได 

เรามองการพัฒนาคุณภาพชีวิต สาธารณสุขก็วางไว เชนโรคระบาดท่ีจะเกิดขึ้นเปนการเตรียม

ความพรอมท่ีเราทําไว สวนเร่ืองยาเสพติดเราตรวจสอบสํารวจขอมูลเพ่ือปองกันกลุมเสี่ยงและ

จัดระเบียบสังคม ประชาสัมพันธเพ่ือใหประชาชนไดตระหนัก และสรางการมีสวนรวม เราเฝา

ระวังและดูแลเร่ืองน้ีตลอด โดยเฉพาะเยาวชนกลุมเสี่ยงในและนอกเขตสถานศึกษา (ปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  สําหรับเรื่องปญหายาเสพติดน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดไดตรวจสอบ และ

สํารวจขอมูลอยางตอเน่ือง เพื่อคัดกรองและปองกันกลุมเสี่ยงมิใหเขาไปยุงเกี่ยวกับยาเสพติด 

โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงที่อยูนอกและในระบบการศึกษา องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนโรงเรียน

ในสังกัด และสถานประกอบการที่ใหความรวมมือ รวมถึงชุมชนตางๆ ใหจัดทําสื่อโปสเตอร แผนพับ 

รวมถึงขอรับสนับสนุนสื่อการตอตานยาเสพติดจากหนวยงานราชการตางๆ เชน สาธารณสุขจังหวัด 

สํานักงาน ป.ป.ส. เพื่อนํามาใชประชาสัมพันธในโรงเรียน สถานประกอบการ และชุมชนอยางตอเน่ือง  

โดยมุงหวังใหประชาชนไดตระหนักถึงปญหาและโทษภัยที่จะเกิดข้ึนจากยาเสพติด รวมถึงเปนการสราง

การมีสวนรวมในการปองกันปญหายาเสพติด 

  สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการสราง

สภาพแวดลอม ทางสังคมใหมีความมั่งคง และปลอดภัยตอวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน องคการ

บริหารสวนจังหวัดไดใหความสําคัญกับการสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการตางๆ เชน 

เจาหนาที่ตํารวจ แรงงานจังหวัด รวมถึงการแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ 

 3.3  องคการบริหารสวนจังหวัดไดสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการจัด

สวัสดิการที่จําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผูดอยโอกาส โดยปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ
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พนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด ไดกลาววา องคการบริหารสวนจังหวัดไดจัด

กิจกรรมที่เกี่ยวของในดานตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน โดยมุงเนนกระจาย

การใหบริการดานสุขภาพอนามัยใหเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง สอดคลองกับ

ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแก 
 

ตอนน้ีในเร่ืองนโยบายในปจจุบัน เร่ืองแรกในเร่ืองท่ีจะสรางความเปนอยู เขา

เรียกวามีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้นในดานของประชาชน คือไดรับบริการจากรัฐโดยท่ัวถึง ดูแลดาน

สุขภาพอนามัยใหเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ ผูดอยโอกาส หรือเร่ืองความเสมอภาคระหวางหญิงกับ

ชายเราก็ดูอยู สวนผูพิการน้ัน เราก็คุมครองสิทธิคนพิการ อบจ. ไดสนับสนุนผลักดันการสราง

เครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ เพ่ือใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาสอยางเปนธรรมเทา

เทียมคนปกติ  เติมเต็มในสิ่งท่ีองคกรหรือหนวยงานอื่น ใหบริการอยู เติมเต็มใหสังคมพ่ีนองไดมี

โอกาสไดรับสวัสดิการท่ีเหมาะสมมากขึ้น (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  รวมถึงประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษยจังหวัดเพื่อ

ผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ ซึ่งจะชวยใหคนพิการไดรับสิทธิและ

โอกาสอยางเปนธรรมเทียบเทาคนปกติในเรื่องที่สวนราชการใหบริการตามปกติ 

  สรุปวา สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการจัด

สวัสดิการที่จําเปนในการดํารงชีวิตสําหรับผูดอยโอกาส องคการบริหารสวนจังหวัดไดใหความสําคัญ

กับการใหบริการดานสุขภาพอนามัยใหเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และ

ผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ  

สวนท่ี 2 สมรรถนะทางการบริหาร 

ผูใหขอมูลไดใหความเห็นเกี่ยวกับสมรรถนะทางการบริหารของนายกองคการบรหิารสวน

จังหวัดไววา เปนพฤติกรรมทางการบริหารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่ชวยใหการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนเกิดผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด

ไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะทางการบริหารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่สอดคลอง

กับการขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ดาน มีดังน้ี 

1. สรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจ 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่มีความสามารถสงู

ในการสรางการมีสวนรวมจากประชาชน และสวนราชการที่เกี่ยวของ ดังคํากลาวที่วา 
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 ผูบริหารควรใหความสนใจดานการสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดเขามามีสวน

รวมในการทํางาน และควรรวมถึงการบูรณาการ ผลักดันใหหนวยงานท่ีเก่ียวของ ไดมีโอกาส

เขามารวมดําเนินภารกิจไดอยางตอเน่ือง (ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 2559) 
 

   โดยใชความสัมพันธสวนตัวเพื่อทําใหภาคประชาชน และสวนราชการเขารวม

กิจกรรมที่องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ดังน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจึงถือเปนคน

กลางที่สําคัญในการประสานเช่ือมโยง และเจรจาตอรอง เพื่อผลักดันและสนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ 

ขององคการบริหารสวนจังหวัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ จึงอาจสรุปไดวา นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนผูที่มีศักยภาพสูงในการแสวงหาเครือขายเพื่อเปนแนวรวมในการ

พัฒนาในดานตางๆ รวมถึงตองมีวิธีการที่ทําใหทุกภาคสวนเกิดความเช่ือมั่น และยอมรับในอุดมการณ 

โดยมีแนวทางการปฏิบัติงานที่ถูกตอง โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับ

ประเด็นน้ีไดแก 
 

 ผูบริหารตองชวยใหเกิดการเช่ือโยงและพัฒนาเครือขายใหมีความเขมแข็ง ยั่งยืน 

ท้ังน้ีผูบริหารตองใหความสําคัญกับการสรางเครือขายในการทํางานเปนอยางมาก อันน้ีสําคัญ

ท่ีสุด รวมถึงตองสนับสนุนใหมีกิจกรรมท่ีชวยใหองคการบริหารสวนจังหวัดมีปฏิสัมพันธอันดี

กับสวนราชการอื่นๆ ซ่ึงถาทําไดก็จะชวยใหทํางานราบร่ืนมากขึ้น อุปสรรคในการทํางานก็นอ

ยลง (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  นอกจากน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการ

บริหารสวนจังหวัดยังใหความเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองเปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี 

เพื่อชวยใหการทํางานรวมกับผูอื่นสามารถดําเนินการไปดวยความมีประสิทธิภาพ  

2.  มีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อแกไขปญหา 

 ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่มีความสามารถ

ในการมองภาพองครวมและเช่ือมโยงภารกิจในดานตางๆ เขาไวดวยกันไดอยางเปนระบบ รวมถึงเปน

ผูที่มีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะในเชิงนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และ

กระทรวงมหาดไทย จึงทําใหเกิดการเรียนรูอยางตอเน่ืองเพื่อสรางความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงที่มี

ความหลากหลาย รวมถึงทําความเขาใจตอทิศทางการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน โดยขอมูลที่ไดรับจากการ

สัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 

  ผูบริหารควรตองสนใจในดานการทําความเขาใจตอปรากฏการณ เหตุการณตางๆท่ี

เกิดการเปลี่ยนแท่ีเกิดขึ้น ตองเขาใจวาสิ่งเหลาน้ันลวนแตมีผลกระทบตอองคการบริหารสวน

จังหวัด โดยผูบริหารควรตองตระหนัก ตองศึกษาถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้น รวมถึงมีความ
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พรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงตางๆน้ันในแตละดาน (ประธานสภาองคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559)  
 

  สิ่งสําคัญที่พบอีกประการหน่ึงคือ เมื่อเกิดปญหาข้ึนในพื้นที่นายกองคการบริหารสวน

จังหวัดจะกําหนดแนวทาง และมอบหมายใหพนักงานในฝายที่เกี่ยวของเขาไปดําเนินการแกไขตาม

ขอบเขตของอํานาจหนาที่ ซึ่งแสดงออกถึงความพยายามและความทุมเทในการแกไขปญหาอยาง

เต็มที่ นอกจากน้ี ในการกําหนดวิธีการทํางาน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดถือเปนนักคิดเชิงกล

ยุทธที่เขาใจงาน เขาใจคน และเขาใจสถานการณ ดังคํากลาวที่วา 
 

 ผูบริหารตองยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นท่ีแตกตางจากของตนดวย ตองเปดใจ 

รวมถึงตองเขาใจในความแตกตางของบริบทในแตละพ้ืนท่ีดวย เพ่ือท่ีทานจะใชเปนขอมูลใน

การพิจารณาหาแนวทางแกไข และยังเปนการไดใชประโยชนจากความแตกตางทางความคิดท่ี

หลากหลาย ซ่ึงจะชวยใหการทํางานขององคการประสบผลสําเร็จไดงายขึ้น (ผูอํานวยการกอง 

นามสมมติ, 2559) 
 

  เพราะมีการแสวงหาแนวทางใหมๆ โดยไมยึดติดกับผลสําเร็จและวิธีการเดิมๆ ที่ผาน

มาแลว แตจะใชเปาหมายที่เปนผลประโยชนของประชาชนในจังหวัดเปนตัวต้ัง และทําความเขาใจกับ

สถานการณในปจจุบัน เพื่อพรอมแสวงหาวิธีการใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิมสําหรับแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึน ซึ่งช้ีใหเห็นคุณลักษณะที่สําคัญในเรื่องของความกลาพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่

จะเกิดข้ึน โดยมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา และความเปนไปไดของผลลัพธที่จะเกิดข้ึนในการ

ดําเนินงาน เพื่อนําไปสูการวางแผนที่เหมาะสม และมีความยืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลงของ

สถานการณ  

3. สรางแรงจูงใจใหแกผูตาม เพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพ 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา สิ่งสําคัญประการหน่ึงที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัด

ตองมีในระดับสูงคือ ความสามารถในการคนหาวิธีการที่ชวยใหพนักงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจเกิด

ความต่ืนตัวและมีแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่ง “วิธีการกระตุนจูงใจใหผูปฏิบัติมีความกระตือรือรนน้ันมี

อยูหลายวิธี และไมมีสูตรสําเร็จตายตัว นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองเลือกวิธีการใหเหมาะกับ

คน เหมาะกับงาน และเหมาะกับสถานการณ” ทั้งน้ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดกลาววา วิธีการ

กระตุนจูงใจสําหรับพนักงานแตละระดับ แตละบุคคลจึงตองแตกตางกันไป และเปนศิลปะที่นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดจะตองเรียนรูและปรับใชในแตละกรณีไดอยางเหมาะสม โดยขอมูลที่ไดรับ

จากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
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 ผูบริหารควรเขาใจพนักงาน ตองรูจัการสรางแรงจูงใจใหแกพนักงาน ซ่ึงเปนการ

สรางแรงจูงใจไมวาจะเปนความรูสึกหรือพลังท่ีทําใหมนุษยถูกกระตุนใหอยากทํางาน 

โดยเฉพาะการชักจูงใหกระทํากิจกรรมใดกิจกรรมหน่ึงเปนพิเศษ แรงจูงใจจะทําใหพนักงาน

เกิดความตั้งใจในการทํางาน มีความพึงพอใจในการทํางาน และกระตุนใหเกิดการเปลี่ยนแปลง

พฤติกรรมไปในทางท่ีดี เกิดแรงขับเพ่ือท่ีจะทําใหบรรลุเปาหมาย (ประธานสภาองคการบริหาร

สวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 

 ขาราชการทุกคนตองการความกาวหนาสงเสริมใหกาวหนา  สงเสริมใหมีการอบรม

ตลอดเวลา ไมใชวาสงเฉพาะหัวหนาไปแตนองๆ ท่ี ซีนอยๆ ตําแหนงนอยๆเ ขาก็อยากไปบาง 

สวนมากจะให ผอ. ไปกอน บางคร้ังนาจะเปดใหมีการอบรม เพราะแนวปฏิบัติในแตละปมัน

เปลี่ยนไป เชน การสงผลงานประกวดรอบน้ีแบบน้ี รอบหนาอีกอยาง ถาหัวหนาไปแตผูปฏิบัติ

ไมไดไป เชน เราทําวิทยาฐานะครูไปอบรม แตพอจะสงครูมาถามวาทําอะไรบางในกลองมี

อะไรบาง เราไมไดไปตอบเขาไมไดแตเราตองอานหนังสือเอา (ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 

2559) 
 

  ดังน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดจึงตองคนหารูปแบบและวิธีการจูงใจที่

เหมาะสมกับพนักงานภายใตขอจํากัดที่มีในขณะน้ัน โดยที่ผานมานายกองคการบริหารสวนจังหวัดได 

นําวิธีการจูงใจในการทํางานมาใชอยางหลากหลายรูปแบบ ไดแก การกระจายอํานาจโดยมอบหมาย

ภารกิจที่สําคัญและอํานาจในการตัดสินใจใหแกผูรับผิดชอบงานเพิ่มมากข้ึน การจัดสวัสดิการ การให

รางวัลจูงใจแกผูมีผลงานดี เชน การมอบรางวัลพนักงานดีเดน การเลื่อนตําแหนง เปนตน สอดคลอง

กับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแก 
 

การบริหารดานการสรางแรงจูงใจในการทํางานใหแกเจาหนาท่ีเปนสิ่งท่ีไมงาย ตองใช

ท้ังศาสตรและศิลป ไมมีวิธีการจูงใจแบบใดดีท่ีสุดและใชไดดีตลอดไป แตละวิธีการท่ีนํามาใช

จะไดผลดีแคเพียงชวงเวลาหน่ึงเทาน้ัน ท้ังน้ีการบริหารดานการสรางแรงจูงใจในการทํางานจะ

ชวยใหเกิดความมุงม่ันท่ีจะทํางานอยางตอเน่ือง ซ่ึงจะสงผลใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายท่ีกําหนดไว (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

 นอกจากน้ี ยังสงเสริมใหพนักงานไดเขารับการอบรมในแตละหลักสูตรตามความสมัคร

ใจ รวมถึงควรจัดกิจกรรมเพื่อสรางปฏิสัมพันธอันดีระหวางฝายบริหารกับพนักงานอยางตอเน่ือง เพื่อ

นําไปสูความรวมมือในการขับเคลื่อนภารกิจที่ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพ 
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4. ความเขาใจในภารกิจ เพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสม 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดควรจะตองเปนผูที่มี

ความสามารถทําความเขาใจกับกิจกรรมหรือโครงการตางๆ ที่ตองดําเนินงานอยางแทจริง ดังคํากลาว

ที่วา 
 

 ผูบริหารตองมีความสามารถในการทําความเขาใจในงาน ทําความเขาใจในนโยบาย 

และเขาใจกลยุทธในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง เพ่ือใหสามารถ

ตัดสินใจในเร่ืองท่ีตองดําเนินการไดอยางเหมาะสม (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด 

นามสมมติ, 2559) 
 

  ผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดตองสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับระเบียบการ

ปฏิบัติงานตามนโยบายหรือขอสั่งการที่เกี่ยวของกับนโยบาย เพื่อใหสามารถตัดสินใจไดถูกตอง และเห็น

วานายกองคการบริหารสวนจังหวัดควรมีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับภารกิจตามนโยบายเปน

อยางดี รวมถึงมีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ จึงทําใหมีมุมมองที่เปนประโยชนในการใหคําปรึกษาแก

พนักงาน และทําใหการตัดสินใจเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่

กําหนดไว ทั้งน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวน

จังหวัดยังใหความเห็นวา ในการตัดสินใจที่ดีน้ันควรตองอางอิงหลักวิชาการมาประยุกตใชเปนแนวทาง

ในการทํางานที่เหมาะสมกับภารกิจในดานตางๆ จึงจะทําใหการตัดสินใจเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมมี

ประสิทธิภาพ โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

 ผูบริหารตองมีความรูในกฎระเบียบ และหลักเกณฑในการทํางานของผูบริหาร

องคการบริหารสวนจังหวัด รวมถึงมีความเขาใจถึงความจําเปนในการปรับปรุงกฎระเบียบ

ตางๆ ปรับปรุงหลักเกณฑใหสอดคลองกับสถานการณในปจจุบัน เพ่ือท่ีจะสามารถขับเคลื่อน

ภาระกิจใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางไมมีปญหาตามมาในภายหลัง (ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 

2559) 
 

นอกจากน้ียังเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองสามารถมองไดอยางรอบดาน

เพื่อใหไดขอมูลที่ครบถวน ตรงประเด็น และเปนปจจุบัน ซึ่งจะชวยใหพนักงานรูสึกวาผูบริหารเปนผูมี

ความเขาใจถึงเปาหมายในการทํางาน และใชเหตุผลประกอบการพิจารณาการตัดสินใจไดอยาง

เหมาะสม   

5. มีวิสัยทัศนที่ชัดเจน เปนไปไดในการทํางาน 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่มีมุมมอง และมี

วิสัยทัศนที่กวางไกล โดยรูลําดับกอนหลังของข้ันตอนตางๆ ในการดําเนินงานเพื่อใหไดภาพรวมของ
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งานที่ชัดเจน รวมถึงมีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศนดังกลาวไปยังพนักงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัด และผูที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี ดังคํากลาวที่วา 

   ผูบริหารท่ีมีวิสัยทัศน จะชวยใหผูบริหารสามารถกําหนดเปาหมายในอนาคตได

อยางเหมาะสมกับศักยภาพขององคการบริหารสวนจังหวัด ท้ังน้ี ผูบริหารควรตองสามารถ

ถายทอดวิสัยทัศนไปยังเจาหนาท่ีไดอยางชัดเจน ซ่ึงจะชวยสรางความเขาใจท่ีถูกตองตรงกันใน

วิสัยทัศนขององคการฯ (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

ทั้งน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวน

จังหวัดยังใหความเห็นวา ตองบริหารดานการทําความเขาใจในงาน รวมความเขาใจในนโยบาย และ

กลยุทธในการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง สอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจาก

การสัมภาษณ ไดแก 
 

  การมีวิสัยทัศนท่ีชัดเจน แนวแน ไมเปลี่ยนไปเปลี่ยนมา จะชวยใหการสื่อสารเพ่ือ

ถายทอดไปสูพนักงานในระดับปฏิบัติสามารถทําไดอยางสมบูรณ และชวยใหการดําเนินงานมี

ความถูกตอง ตรงประเด็น และมีโอกาสประสบผลสําเร็จในระดับสูง (ผูอํานวยการกอง นาม

สมมติ, 2559) 
 

  นอกจากน้ี วิสัยทัศนที่กวางไกลยอมชวยใหองคการบริหารสวนจังหวัดประสบ

ผลสําเร็จในระยะยาว และไดผลงานตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งน้ี การถายทอดวิสัยทัศนไปยัง

พนักงานทุกระดับตองทําอยางตอเน่ือง และทําทุกครั้งเมื่อมีโอกาส ทั้งในรูปแบบของการจัดทํา

เอกสารเผยแพร และสอดแทรกในวาระประชุม ซึ่งจะทําใหพนักงานเกิดการรับรู และทําใหมีทิศทาง

ในการทํางานที่ตอเน่ือง ซึ่งจะกลายเปนวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งในอนาคต 

6. การสรางบารมี โดยทําตัวเปนแบบอยางที่ดี 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่กลาคิด และกลา

ตัดสินใจ โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

 ผูบริหารท่ีดีตองมีบุคลิกภาพสวนบุคคล เชน มีประสบการณในการทํางาน มีความ

ม่ันใจ มีทักษะการเจรจาตอรองท่ีดี เปนบุคลท่ีผูอื่นเกรงใจ เปนตน ซ่ึงคุณลักษณะสวนบุคคล

จะชวยใหการบริหารงานเกิดความคลองตัว มีประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จตามนโยบายท่ี

กําหนดไว (ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 2559) 

นอกจากน้ี ผูบริหารตองสามารถชวยสนับสนุนและระดมพลังความรวมมือจากทุกฝายที่

เกี่ยวของใหเขามาดําเนินการรวมกัน ทั้งน้ี การดํารงอยูในฐานะนายกองคการบริหารสวนจังหวัด
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จําเปนตองเปนผูที่มีบารมี และสามารถสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแกพนักงาน และบุคคลรอบขางได โดย

เห็นไดจากความประพฤติที่ดีในการทํางาน สอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแก 
 

พฤติกรรมสวนบุคคลของผูบริหารจะตองมีความชอบธรรมท้ังในดานกฎหมาย และ

คุณธรรมจริยธรรมในการทํางาน หากพฤติกรรมดังกลาวของผูบริหารไดรับการยอมรับจาก

เจาหนาท่ีในฐานะท่ีเปนแบบอยางท่ีดีในการทํางาน สรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกพนักงาน และ

บุคคลรอบขางได (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
  

ดังน้ันผูบริหารตองสามารถแสดงใหเห็นถึงความต้ังใจจริง และความมุงมั่นที่จะ

ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งพฤติกรรมดังกลาวไดชวยใหพนักงานรับรู และ

มีการประพฤติปฏิบัติตามตอๆ กันไป  
 

ผูบริหารควรแสดงความคิดเห็น และจุดยืนในการทํางานอยางสมํ่าเสมอ รวมถึงผูบริหาร

ควรมีบุคลิกในการตัดสินใจดวยความเช่ือม่ันเพ่ือแกไขปญหาท่ีเกิดขึ้นในสถานการณตางๆได 

(ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 2559) 
 

ทั้งน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวน

จังหวัดยังใหความเห็นวา การสรางบารมีของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสามารถทําไดหลายวิธี

เพื่อชวยใหพนักงานเกิดความเคารพ และศรัทธา เชน การใหอภัยและใหกําลังใจเมื่อพนักงาน

ปฏิบัติงานผิดพลาดในเรื่องที่ไมกอใหเกิดความเสียหายมากนัก รวมถึงหาแนวทางเพื่อชวยแกไข

ขอผิดพลาดโดยรวดเร็ว การมีเมตตาใหความรู คําช้ีแนะในการสอนงาน รวมถึงชวยประสานในเชิง

นโยบายเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมีความสะดวกราบรื่น ซึ่งจะชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน ดัง

คํากลาวที่วา 
 

 ผูบริหารตองสามารถสงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดพัฒนาตนเอง และสนับสนุน

ใหเจาหนาท่ีเขามามีสวนรวมในการทํางาน ผูบริหารควรตองสามารถบูรณาการใหหนวยงานท่ี

เก่ียวของไดเขามารวมดําเนินภารกิจไดอยางตอเน่ือง (ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 2559) 
 

  นอกจากน้ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีความรับผิดชอบเมื่อเกิด

ขอผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติงานโดยไมโยนความผิดใหพนักงานรับผิดแตเพียงอยางเดียว ซึ่งความ

รับผิดชอบจะชวยใหพนักงานเกิดความมั่นใจ และเช่ือมั่นตอการทําตามคําสั่งของนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดในครั้งตอๆ ไป รวมถึงเปนปจจัยหน่ึงที่ชวยใหพนักงานเกิดแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน โดย

ขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
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 พฤติกรรมสวนบุคคลของผูบริหารน้ัน จะตองสามารถแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจท่ีจะ

รักษาคําม่ันสัญญาเพ่ือทํางานจนกระท่ังบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีตั้งไวได รวมถึงแสดง

ความรับผิดชอบท่ีเกิดขึ้นจากการทํางานท่ีผิดพลาดโดยไมโยนความผิดไปใหผูอื่นอีกดวย 

(ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

7. สนับสนุนใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่เปดโอกาสให

พนักงานไดมีอิสระทางความคิด โดยใหเขาไปมีสวนรวมในการนําเสนอวิธีการทํางานในสวนที่

รับผิดชอบ ซึ่งเปนวิธีการที่ชวยใหพนักงานรูสึกภูมิใจที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหความสําคัญ

กับความคิดเห็นของตน และทําใหพนักงานเกิดความผูกพันและรูสึกเปนเจาของงาน รวมถึงทุมเท

แรงกายแรงใจในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ สอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแก 
 

 ผูบริหารควรมีความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ท้ังภายนอกและ

ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดไดเปนอยางดี สมารถสรางโอกาสท่ีใหพนักงานของตนเองได

พบปะแลกเปลี่ยนความคิดซ่ึงกันและกันกับบุคลนอกหนวยงาน นอกจากน้ันตองสามารถสราง

ขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแกเจาหนาท่ีไดกลาแสดงออก นําเสนอความคิดเห็น ซ่ึงจะทํา

ใหเกิดความคิดสรางสรรคอยางตอเน่ือง (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 
 

  ทั้งน้ี ภารกิจที่เกี่ยวของกับนโยบายประชาคมอาเซียนจะถูกกําหนดออกมาในรูปของ

กิจกรรม โครงการตางๆ แลวจึงมอบหมายใหพนักงานผูมีหนาที่รับผิดชอบไปแสวงหาแนวทางการ

ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยมีการมอบหมายใหคิด วิเคราะห และออกแบบโครงการตางๆ ใหมี

ความนาสนใจ และนาเขารวมกิจกรรม ดังคํากลาวที่วา 
 

 ผูบริหารควรสนับสนุนใหเจาหนาท่ีไดรับการพัฒนาศักยภาพ และทักษะท่ีเก่ียวของกับ

การทํางานใหสูงขึ้น โดยเฉพาะการกําหนดแนวทางเพ่ือชวยใหเจาหนาท่ีไดเรียนรูเก่ียวกับนโยบาย

ดานการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางตอเน่ือง (ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 2559) 
 

  ทั้งน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวน

จังหวัดยังใหความเห็นวา การกระจายอํานาจคือ วิธีการสําคัญที่ชวยสนับสนุนใหพนักงานมีความคิด

สรางสรรคในการทํางาน เพราะจะชวยใหการดําเนินงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายมีประสิทธิภาพ

มากข้ึน เน่ืองจากเปนการมอบอํานาจในการตัดสินใจเกี่ยวกับการทํางานตามนโยบายใหแกพนักงาน

เพิ่มมากข้ึน และกลาวไดวา วิธีการดังกลาวจะชวยกระตุนใหพนักงานกลาคิด กลานําเสนอในเชิง

สรางสรรค โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
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 ผูบริหารตองใหความเช่ือม่ันตอศักยภาพในการทํางานของเจาหนาท่ี และผูบริหาร

ควรจะมอบอํานาจตัดสินใจไปพรอมกับการมอบภารกิจใหแกคนท่ีทานไววางใจ รวมถึงควร

เปนพ่ีเลี้ยง สนับสนุน ใหคําแนะนําท่ีชวยใหการทํางานประสบผลสําเร็จ (ประธานสภาองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  นอกจากน้ี การกระจายอํานาจจะชวยใหพนักงานสามารถทํางานไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึน โดยเฉพาะการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนในหนางานที่ตองอาศัยความรวดเร็วในการ

ตัดสินใจ รวมถึงการตัดสินใจปรับเปลี่ยนแผนการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสถานการณ ดังคํากลาว

ที่วา 
 

 การตัดสินใจของผูบริหารท่ีเหมาะสมกับภารกิจและนโยบายท่ีกําหนดเปนสิ่งท่ีสาํคญั

มากเน่ืองจากสถานการณตางๆลวนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา แผนงานยอมตองปรับตลอด

เพ่ือใหสอดคลองกับสภาวะการณ รวมถึงเขาใจถึงผลกระทบท่ีจะเกิดขึ้นตามมาภายหลังจาก

การตัดสินใจดวย (ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

สําหรับประเด็นที่นาสนใจอีกประการหน่ึงที่ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นสอดคลองกนัคือ หาก

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไมเขาใจถึงศักยภาพของพนักงานในแตละฝาย และใชวิธีการที่ไม

เหมาะสม เชน การสั่งงานนอกเหนือจากภารกิจหนาที่โดยไมมีการอธิบายเหตุผลก็จะทําใหเกิดการ

ตอตานจากพนักงานในลักษณะของการเกิดคลื่นใตนํ้า ซึ่งจะนําไปสูความลมเหลวในการปฏิบัติงาน 

ดังน้ัน ทั้งนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและพนักงานควรจะตองหันหนาเขาหากัน และเปดใจคุยกัน

ในเชิงสรางสรรค เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานเกิดความเขาใจที่ตรงกัน และพนักงานเกิดความทุมเทใน

การปฏิบัติงานโดยใชศักยภาพของตนอยางเต็มที่  

8. มุงผลสัมฤทธ์ิของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดมุงเนนการทํางานที่มุง

ใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ โดยกําหนดใหพนักงานผูรับผิดชอบงาน มี

การวางแผนอยางครอบคลุมทั้งระบบ โดยนําแนวคิด หลักการ และวิธีการทํางานที่สอดคลองกันมา

บริหารจัดการรวมกันเพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนด สอดคลองกับขอมูลที่ไดรับจากการ

สัมภาษณ ไดแก 
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 ผูบริหารท่ีดี ตองสามารถชวยใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรในการทํางานไดอยาง

เหมาะสม ซ่ึงแนวทางดังกลาวตองสอดคลองกับการดําเนินงานตามนโยบายขององคการ

บริหารสวนจังหวัด และชวยใหการทํางานบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ (ประธานสภา

องคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

เห็นวา ความเขาใจในหลักการบริหารงานที่เหมาะสมกับองคกรจะชวยใหเขาใจถึง

ระบบงานที่ชัดเจน ซึ่งจะชวยผลักดันการทํางานใหประสบผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

ทั้งน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดยังให

ความเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองหาโอกาสในการพัฒนาตนเองเพื่อใหมีคุณลักษณะที่

สอดคลองกับภารกิจเพื่อสรางความมีประสิทธิภาพในการทํางานใหเกิดข้ึนในระดับสูง รวมถึงการ

พัฒนาตนเองใหมีความสามารถในการวินิจฉัยสั่งการเพื่อแสวงหาทรัพยากรในการสนับสนุนการ

ดําเนินงานไดอยางเหมาะสม ดังคํากลาวที่วา 
 

ผูบริหารตองมีความใฝรู คือตองการท่ีจะแสวงหาความรูเพ่ิมเติมในสิ่งท่ีตนเองยังไมรู

ตลอดเวลา หรือสิ่งท่ีรูแลวแตยังไมกระจาง ผูบริหารท่ีมีความใฝรูจึงจะเปนท่ีนานับถือของ

พนักงาน สามารถผลักดันใหพนักงานและเจาหนาท่ีทํางานดวยความตั้งใจ ทําใหงานท่ีได

ออกมามีคุณภาพ สําเร็จดวยดี (ผูอํานวยการกอง นามสมมติ, 2559) 
 

  นอกจากน้ี นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองสนับสนุนใหปรับปรุงรูปแบบการ

ทํางาน และแกไขกฎระเบียบ และขอบังคับเพื่อชวยใหการปฏิบัติงานมีความคลองตัวและมี

ประสิทธิภาพสูงข้ึนผูบริหารตองปรับปรุงและพัฒนาวิธีการดําเนินงานอยางตอเน่ือง เพื่อใหเกิดความ

สอดคลองกับภารกิจ และนโยบายที่กําหนด รวมถึงผูบริหารไดใหความสําคัญกับการพัฒนาคุณภาพ

ของงานใหดีข้ึนอยางตอเน่ือง 

 สวนท่ี 3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

1. การคิดวิเคราะห 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาพนักงานระดับปฏิบัติของแตละงานจําเปนตองมี

ความสามารถในการทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ และหนาที่ของตนในตําแหนงที่ปฏิบัติไดเปนอยาง

ดี เพื่อชวยใหการวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการบริหารสวนจังหวัดที่

เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพโดยสามารถแยกแยะประเด็นที่

วิเคราะหไดออกเปนสวนยอยๆ ไดอยางชัดเจน รวมถึงสามารถจัดหมวดหมูของประเด็นที่วิเคราะหได

อยางเปนระบบระเบียบ และเปรียบเทียบจัดลําดับความสําคัญ การใหเหตุผลที่เกี่ยวของอยางมีที่มาที่

ไปได ดังคํากลาวที่วา 
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  พนักงานควรจะสามารถการกําหนดและวิเคราะหปญหาได อันน้ีมันเปนทักษะ

พ้ืนฐานท่ีจะตองมี และตองฝกใชเปนประจํา จะตองสามารถแยกความแตกตางระหวางขอมูลท่ี

สอดคลองกันและแตกตางกันได เพ่ือท่ีจะตัดสินใจท่ีเปนเหตุเปนผลได จะนําไปสูการหาวิธีการ

แกไขปญหาใหแกบุคคลและองคกรอยางถูกตองเหมาะสม  (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  ทั้งน้ี ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวา สมรรถนะดังกลาวเปนคุณสมบัติสําคัญของพนักงาน

ระดับปฏิบัติในสายงานหลักของแตละฝายจําเปนตองมี และตองไดรับการยกระดับอยางตอเน่ืองเพื่อกาว

ข้ึนสูการเปนหัวหนางานที่มีประสิทธิภาพสูงในอนาคต ทั้งน้ี ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และ

พนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัดไดใหขอมูลอยางสอดคลองกันวา  
 

 พนักงานระดับปฏิบัติท่ีรับเขามาทํางานในองคการปกครองสวนทองถิ่นสวนใหญมี

ศักยภาพนอยกวาขาราชการประเภทอื่นเน่ืองจากกระบวนการสรรหาท่ีขาดความเขมขน และ

ไมเปนไปตามมาตรฐานตามท่ีกําหนด รวมถึงเปนผูท่ีนักการเมืองฝากฝงเขามาในระบบ ซ่ึง

สงผลใหการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญเปนการดําเนินการตามสั่ง และมักจะไม

คิดวิเคราะหงานในเชิงรุก หากจะเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานใหสูงขึ้น พนักงานตองหัดฝกการ

คิดวิเคราะห ซ่ึงทางผูบริหารก็พยายามใหโอกาสอยู พยายามกระตุนอยูเสมอ (นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  จึงอาจสรุปไดวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญขององคการบริหารสวนจังหวัดชอบที่

จะทํางานตามสั่ง และยังไมคิดวิเคราะหงานในเชิงรุกเพื่อชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แต

อยางไรก็ตาม พนักงานระดับปฏิบัติจําเปนตองมีศักยภาพในการทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ และ

หนาที่ของตนในตําแหนงที่ปฏิบัติไดเปนอยางดี และการคิดวิเคราะหเปนสมรรถนะที่พนักงานระดับ

ปฏิบัติตองไดรับการยกระดับอยางตอเน่ืองเพื่อกาวข้ึนสูการเปนหัวหนางานที่มีประสิทธิภาพสูงใน

อนาคต  

  ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรจัดทําระบบพี่เลี้ยงเพื่อสอนงานใหแก

พนักงานระดับปฏิบัติทุกตําแหนงใหสามารถทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ และหนาที่ของตนใน

ตําแหนงที่ปฏิบัติไดเปนอยางดี และวิเคราะหสถานการณแวดลอมทั้งภายในและภายนอกองคการ

บริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับภารกิจไดอยางเปนระบบและตรงประเด็น ซึ่งจะชวยสรางจํานวน

พนักงานที่มีศักยภาพในการคิดวิเคราะหงานไดอยางมีคุณภาพเพิ่มมากข้ึน 
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2. การมองภาพองครวม 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาแตละฝายงานที่เกี่ยวของกับนโยบายการเขาสูประชาคม

อาเซียนตองสามารถมองภาพรวมของงานที่ไดรับมอบหมายไดอยางครอบคลุมทั้งระบบ เพื่อชวยให

การกําหนดวิธีการทํางานมีความสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของนโยบาย ทั้งยังชวยใหการ

แกไขปญหาที่เกิดข้ึนในการดําเนินงานมีความสอดคลองกับเปาหมายโดยรวมโดยไมหลงออกไปนอก

ประเด็นมากนัก ดังคํากลาวที่วา 
 

 หัวหนางานเปนปจจัยสําคัญท่ีชวยใหพนักงานระดับปฏิบัติเกิดความเขาใจในภารกิจท่ี

ไดรับมอบหมายวาจะไปเช่ือมโยงกับผลสําเร็จของงานในภาพรวมไดอยางไร หลายๆคร้ัง ปญหาท่ี

เกิดขึ้นหรือท่ีพบ มักมีสาเหตุมาจากระบบการวิเคราะห เพ่ือตัดสินใจ หรือระบบวิเคราะหเพ่ือการ

แกปญหา ท่ียังขาดการมองภาพรวม น่ันเปนสาเหตุท่ีทําใหเกิดปญหาใหมๆ หรือปญหาเดิมไมได

ถูกแกไขอยางหมดสิ้นไป ดังน้ัน การมองภาพองครวม เปนวิธีการท่ีชวยใหวิเคราะห หรือพิจารณา

สิ่งตางๆ ไดอยางครบถวนมากขึ้น หัวหนางานจึงมีความสําคัญมาก (นายกองคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

ดังน้ัน หัวหนางานจึงตองเปนผูที่มีความสามารถในการสื่อสารเพื่อสรางความเช่ือมั่น

ใหแกพนักงานระดับปฏิบัติไดเปนอยางดี โดยตองทําใหเห็นวาภารกิจที่พนักงานระดับปฏิบัติไดรับ

มอบหมายใหไปดําเนินการ คือสวนหน่ึงของความสําเร็จ  ที่องคการบริหารสวนจังหวัดตองการให

เกิดข้ึน และชวยใหองคการบริหารสวนจังหวัดประสบผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว สอดคลอง

กับขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณ ไดแก 
 

   สมรรถนะการมองภาพองครวม เปนคุณสมบัติสําคัญของหัวหนางานในแตละฝาย 

จะเห็นไดวาหัวหนางานจําเปนตองไดรับขอมูลขาวสารท่ีเก่ียวของอยางตอเน่ือง โดยเฉพาะ

นโยบายของผูบริหารในการเขาสูประชาคมอาเซียน เพ่ือจะชวยใหแตละฝายงานสามารถ

กําหนดทิศทางการดําเนินงานไดอยางสอดคลองกับเปาหมายในแตละดานไดอยางมี

ประสิทธิภาพในอนาคต (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

 พนักงานระดับปฏิบัติยังขาดความสามารถในการมองภาพรวมเ น่ืองจาก

ประสบการณทํางานยังคงไมมากพอ และบางตําแหนงไมมีภารกิจท่ีเก่ียวของกับการขับเคลื่อน

นโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวม แตอยางไรก็ตามหัวหนางานในแตละฝาย

ถือไดวาเปนผูท่ีสามารถมองภาพรวมของงานไดดี และสามารถทําความเขาใจกับของพนักงาน

ระดับปฏิบัติไดเปนอยางดี และเกิดการขับเคลื่อนภารกิจไปในทิศทางท่ีถูกตอง (ปลัดองคการ

บริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 
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  ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการสราง

วัฒนธรรมการสื่อสารเพื่อสรางการเรียนรูรวมกันภายในองคการอยางตอเน่ือง เพื่อชวยใหเกิดการ

แลกเปลี่ยน และถายทอดมุมมองในการทํางานรวมกัน ซึ่งจะทําใหพนักงานระดับปฏิบัติเกิดการเรียนรู 

และสามารถมองภาพรวมของงานไดอยางเปนระบบ สามารถบริหารดานการทําความเขาใจเกี่ยวกับ

สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของกับการดําเนินภารกจิ

ไดอยางสม่ําเสมอ 

3. การวางแผน 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาพนักงานระดับปฏิบัติของแตละงานมีความคุนเคยกับการ

จัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เกี่ยวของกับทุกฝาย และ

ดําเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนประจํา จึงทําใหพนักงานระดับปฏิบัติสามารถคิดวิเคราะหโครงการ/

แผนงานที่สอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารสั่งการมาได ซึ่งชวยใหการวางแผนในการดําเนินงานเปนไป

ดวยความมีประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของแตละฝายงานที่ไดรับมอบหมายให

รับผิดชอบภารกิจ ดังคํากลาวที่วา 

   การมีศักยภาพในการวางแผนจะนําไปสูการแสวงหาทรัพยากรท่ีเก่ียวของกับการ

ดําเนินงานไดเปนอยางดี ชวยใหการทํางานมีความสะดวก และบรรลุเปาหมายไดทันตาม

ระยะเวลาท่ีกําหนด (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 

   การวางแผนท่ีดีจะชวยใหพนักงานทุกระดับท่ีเก่ียวของกับงานเกิดการปรับตัว 

และพัฒนาตัวเองใหมีศักยภาพสูงขึ้น ทําใหการทํางานประสบผลสําเร็จเปนไปตามแผนท่ี

กําหนด (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวน

จังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

นอกจากน้ี แผนที่ดีตองมีการกระจายขอมูลใหแกผูที่เกี่ยวของไดรับทราบอยางทั่วถึง 

เพื่อใหเตรียมความพรอมในสวนที่เกี่ยวของ ซึ่งจะชวยใหการแปลงนโยบายสูการปฏิบัติเปนไปดวย

ความมีประสิทธิภาพ และเกิดผลสําเร็จตามประเด็นยุทธศาสตรดานการเขาสูประชาคมอาเซียนที่

สอดคลองกับนโยบายของจังหวัด โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับ

ประเด็นน้ีไดแก 
 

 พนักงานระดับปฏิบัติมีความสามารถในการวางแผนไดอยางเปนระบบ โดยเฉพาะใน

ภารกิจท่ีตนเองไดรับมอบหมาย แตสําหรับนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนน้ัน ยังขาด

แนวทางท่ีชัดเจนจากระดับนโยบาย จึงทําใหพนักงานระดับปฏิบัติไมสามารถวางแผนการ

ดําเนินงานท่ีเก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงาน

ระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
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ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรสนับสนุนใหพนักงานระดับปฏิบัติในทุกสวนงาน

ที่เกี่ยวของกับนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนไดไปศึกษาดูงานจากหนวยงานระดับนโยบาย เชน 

กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพานิชย เปนตน เพื่อชวยใหเกิดแนวคิดในการวางแผนที่เหมาะสม

ในอนาคต 

4. การประสานงาน 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาพนักงานระดับปฏิบัติของแตละงานตองมีความสามารถในการ

ประสานงานไดทั้งกับสวนราชการภายนอก และภายในองคการบริหารสวนจังหวัดในภารกิจที่

เกี่ยวของกัน ทั้งน้ี การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนจะตองประสานความ

รวมมือทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ เพื่อสรางและรักษาความสัมพันธที่ดีที่ชวยใหการ

ปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น รวมถึงชวยใหเกิดการระดมความรวมมือจากภาคสวนตางๆ เพื่อให

การปฏิบัติงานบรรลุเปาหมายไดอยางมีประสิทธิภาพ ดังคํากลาวที่วา 
 

 พนักงานระดับปฏิบัติมีความสามารถในการประสานงานเปนอยางดี โดยเฉพาะกับ

ผูนําชุมชน และสวนราชการท่ีเก่ียวของ เน่ืองจากมีภารกิจในดานตางๆ ท่ีองคการบริหารสวน

จังหวัดใหการสนับสนุน เชน การสนับสนุนงบประมาณในการดําเนินโครงการตางๆ แกสวน

ราชการ การจัดทําโครงการเพ่ือพัฒนาทองถิ่นตามความตองการของชุมชน เปนตน (ปลัด

องคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด นาม

สมมติ, 2559) 
 

ซึ่งแสดงใหเห็นวาพนักงานทุกระดับขององคการบริหารสวนจังหวัดมีความสามารถใน

การประสานงานเพื่อชวยใหการดําเนินภารกิจมีประสิทธิภาพ  

สรุปไดวาองคการบริหารสวนจังหวัดควรสนับสนุนใหพนักงานระดับปฏิบัติไดรับการ

พัฒนาทักษะดานการสื่อสารในเชิงบวกทั้งในรูปแบบที่เปนทางการ และรูปแบบที่ไมเปนทางการ เพื่อ

ชวยใหการประสานงานบรรลุผลสําเร็จและเปนไปตามเปาหมายที่ต้ังไว 

5. ความถูกตองของงาน 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมี

ความถูกตองตามวัตถุประสงคของโครงการ และไดผลงานที่ครบถวนตามเปาหมายที่กําหนด ทั้งน้ี 

การดําเนินงานภายใตสถานการณที่ไมแนนอน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายของรัฐบาล 

พนักงานทุกระดับขององคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมีความสามารถในการปรับตัวปฏิบัติงานได

อยางมีประสิทธิภาพเพื่อชวยใหการดําเนินงานเกิดผลสําเร็จที่ถูกตอง และมีคุณภาพ ดังคํากลาวที่วา 
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  องคการบริหารสวนจังหวัดควรตองพัฒนาระบบการติดตาม และตรวจสอบเพ่ือให

ทราบถึงความถูกตองของผลงานท่ีกําลังดําเนินการ (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นาม

สมมติ นามสมมติ, 2559) 

  พนักงานระดับปฏิบัติมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม

กระบวนการท่ีกําหนด เน่ืองจากมีการยึดถือกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวของเปนแนวทางการ

ดําเนินงาน รวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดไดกํากับควบคุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ 

ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของทางราชการ จึงทําใหผลการดําเนินงานท่ีเกิดขึ้นมีความถูกตองตาม

เปาหมายท่ีกําหนด (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการ

บริหารสวนจังหวัด, นามสมมติ 2559) 

  นอกจากน้ี ผูใหขอมูลสวนใหญไดใหความเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาสมรรถนะในการ

ดําเนินงานใหมีความถูกตองไววา องคการบริหารสวนจังหวัดควรจัดทําระบบตรวจสอบความกาวหนา

ของการดําเนินงาน พรอมมีการช้ีแจงเกี่ยวกับการทํางานของระบบตรวจสอบดังกลาวเพื่อใหพนักงาน

ทุกระดับเกิดความเขาใจไดอยางตรงกันวา เปนระบบที่จัดทําเพื่อใหความชวยเหลือมิใชระบบที่

ตองการจับผิดการทํางานของเจาหนาที่ 

6. การใหบริการที่ดี 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาพนักงานระดับปฏิบัติของแตละงานตองสามารถใหบริการ

แกประชาชน และสวนราชการไดอยางมีคุณภาพ โดยองคการบริหารสวนจังหวัดจะตองให

ความสําคัญกับความตองการของประชาชน เพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการในหลาย

ประเด็นที่สอดคลองกับวิธีการใหบริการ และคุณภาพของผลงานตามความตองการของประชาชน ดัง

คํากลาวที่วา 
 

ความมุงม่ันท่ีจะทําใหเกิดการใหบริการท่ีด ีจะชวยใหแตละฝายงานพัฒนาระบบงาน

ท่ีมีคุณภาพในการใหบริการท่ีสูงขึ้น เชน การใหบริการท่ีรวดเร็ว ความสะดวกในการเขาถึง

บริการ การไดรับผลงานท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน รวมถึงการสรางความประทับใจใน

กระบวนการใหบริการ (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงานระดับบริหารขององคการ

บริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

 ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงจําเปนตองทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

ใหบริการอยางตอเน่ือง เพื่อใหประชาชน และสวนราชการที่มารับบริการเกิดความพึงพอใจ และ

เช่ือมั่นตอคุณภาพของผลงานที่ไดรับบริการ ทั้งน้ี ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาพนักงานระดับปฏิบัติของแต

ละงานมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการอยูในระดับสูง โดยแตละฝายงานมีการปลูกฝงวัฒนธรรมการ

ใหบริการที่ดีไวในการทํางานผานรูปแบบของการสอนงาน และการทําตัวใหดูเปนแบบอยางของ
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ผูบริหารทุกระดับ เน่ืองจากเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดคือหนวยงานทองถ่ินที่มีหนาที่ในการ

ใหบริการแกประชาชนทุกระดับ โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะสอดคลองกับประเด็น

น้ีไดแก 
 

 องคการบริหารสวนจังหวัดควรสรางวัฒนธรรมองคการท่ีเนนการใหบริการท่ีดีแก

ประชาชน โดยทุกสวนงานตองรวมกันนําเสนอประเด็นปญหาท่ีทําใหการใหบริการไมสามารถ

ตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ เพ่ือนํามาสูการปรับปรุง

กฎระเบียบในการทํางาน ไดรูปแบบวิธีการใหบริการท่ีมีคุณภาพ และสอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนมากยิ่งขึ้น ตองทํางานโดยยึดถือผลประโยชนของประชาชนท่ีเขารับ

บริการเปนศูนยกลางการใหบริการ ซ่ึงผูบริหารเองก็มีความตองการท่ีจะปรับปรุง และพัฒนา

รูปแบบการใหบริการแกประชาชนอยางตอเน่ือง (นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 

2559) 
 

  สรุปไดวาความต้ังใจและความพยายามในการใหบริการเพื่อสนองความตองการแก

ประชาชนผูที่เกี่ยวของอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลที่สูงข้ึน ทําใหองคการบริหารสวนจังหวัด

ตองพัฒนาระบบการทํางาน เชน การใชเทคโนโลยีในการใหบริการ การลดข้ันตอนที่ไมจําเปน การ

กําหนดเปาหมายหรือคุณภาพของงานที่เปนมาตรฐานสากล เพื่อใหเกิดผลสําเร็จของงานมากกวา

ผลสําเร็จตามกระบวนการ โดยเฉพาะการนําความตองการของผูรับบริการเปนตัวต้ังหรือศูนยกลาง

การใหบริการ 

7. เขาใจความเปนนานาชาติ 

  ผูใหขอมูลสวนใหญเห็นวาการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เกี่ยวของ

กับนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนจะตองมีความสอดคลองกับความเปนนานาชาติ โดยเฉพาะ

การเขาใจถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน รวมถึงมีทัศนคติที่ดีในการมองโลกที่เปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม และมีความแตกตางอยางหลากหลาย โดยขอมูลที่ไดรับจากการสัมภาษณที่มีลักษณะ

สอดคลองกับประเด็นน้ีไดแก 
 

 พนักงานระดับหัวหนางานตองสามารถใชการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นมากําหนด

วิธีการท่ีสอดคลองกับเปาหมายของนโยบายไดอยางมีประสิทธิภาพ และในปจจุบันพบวา 

พนักงาน ระดับปฏิบัติของแตละงานสวนใหญยังคงขาดความเขาใจถึงกระแสการเปลี่ยนแปลง

ท่ีจะเกิดขึ้นจากการเขาสูประชาคมอาเซียน และขาดความกระตือรือรนท่ีจะเรียนรูสิ่งใหมๆ ท่ี

ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพ่ิมสูงขึ้น (ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด และพนักงาน

ระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
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  องคการบริหารสวนจังหวัดจําเปนตองจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองเพ่ือชวยให

พนักงานระดับปฏิบัติมีความตระหนักถึงการดําเนินตามภารกิจโดยยึดถือผลประโยชนของ

สวนรวมเปนสําคัญ เพ่ือสรางทัศนคติท่ีดีตอการทําความเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดขึ้นท้ัง

ในระดับโลก ระดับภูมิภาค และระดับประเทศ เพ่ือเช่ือมโยงภารกิจกับเปาหมายในอนาคต 

(นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นามสมมติ, 2559) 
 

  ทั้งน้ี พนักงานจะตองเปนผูที่เขาใจถึงความแตกตางของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถี

ชีวิตของชาวอาเซียน ซึ่งจะชวยใหเกิดการมองภาพรวมในการกําหนดแนวทางในการดําเนินงาน

สามารถทําไดอยางรอบคอบและสรางสรรคอยางมีเหตุมีผล และมีความเขาใจในกลยุทธในการ

ดําเนินงานเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนโดยยึดถือผลประโยชนของประเทศเปนหลัก มีทักษะ

การปฏิบัติงานที่สอดคลองกับบริบทที่เปนสากล เพื่อใหองคการบริหารสวนจังหวัดเขาสูประชาคม

อาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

   สวนท่ี 4 ขอจํากัดของสมรรถนะท่ีเก่ียวของกับการเขาสูประชาคมอาเซยีน   

1. ขอจํากัดของสมรรถนะหลัก 

 1.1  ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่มีจํากัด รวมถึง

มีความซ้ําซอนกับงบยุทธศาสตรจังหวัด 

 1.2  มีกฎระเบียบ และกฎหมายใหมๆ ในการดําเนินงานออกมาเปนจํานวนมาก ทํา

ใหพนักงานไมสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามระเบียบในบางสถานการณที่เรงดวน และทําให

เกิดปญหาการตีความเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ ซึ่งสงผลตอการใชจายงบประมาณ 

 1.3  ระเบียบกฎหมายของสวนราชการมีความขัดแยงกัน และไมเอื้ออํานวยตอการ

ปฏิบัติงาน เชน ระเบียบการใชจายงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินกับระเบียบการใชจาย

งบประมาณของเสมียนตราจังหวัด 

 1.4  หนวยงานระดับนโยบาย ไดแก กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ิน ไมมีการกําหนดแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด

เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 1.5 สภาวะทางการเมืองระดับประเทศมีการเปลี่ยนแปลงทิศทางการพัฒนาประเทศ 

และสงผลใหนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมในการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความสําคัญ

ลดลง 

 1.6  การกําหนดนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมในการเขาสูประชาคม

อาเซียนขาดความสอดคลองกับบริบทขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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 1.7  องคการบริหารสวนจังหวัดมีขอจํากัดดานกําลังคนที่ไมเพียงพอตอภารกิจที่เพิ่ม

มากข้ึน 

 1.8  ขอกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ยังมีความทับซอน

ระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 ประเภท 

 1.9  ปญหาความเจริญของเมืองทําใหเกิดวิถีชีวิตแบบตางคนตางอยู จึงทําให

ประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน 

 1.10  ประชาชนบางสวนยังคงขาดความเขาใจที่ถูกตองเกี่ยวกับประวัติศาสตรในการอยู

รวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบาน จึงทําใหเกิดความเช่ือ และทัศนคติเชิงลบตอ

ประเทศเพื่อบาน 

2. ขอจํากัดของสมรรถนะทางการบริหาร 

  2.1  นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบางทานมีความเช่ือมั่นในตนเองสูง จึงทําใหการ

บริหารงานขาดการนําความรูสมัยใหมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 

  2.2  องคการบริหารสวนจังหวัดเปนองคกรขนาดใหญที่มีพนักงานจํานวนหลายฝาย 

จึงทําใหการสื่อสารไมสามารถทําไดทั่วถึง 

3. ขอจํากัดของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 3.1 พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหไมเปนไปตามเกณฑ

มาตรฐาน โดยสวนใหญจะดําเนินการตามสั่ง และมักจะไมคิดวิเคราะหงานในเชิงรุกเพื่อชวยใหการ

ทํางานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน  

 3.2 พนักงานระดับปฏิบัติ ยังขาดความสามารถในการมองภาพรวม เน่ืองจาก

ประสบการณทํางานยังคงไมมากพอ และบางตําแหนงไมมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อน

นโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวมจึงทําใหไมเห็นถึงความจําเปนในภาพรวม  

 3.3 นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนของหนวยงานระดับนโยบาย ไดแก 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน ยังขาดแนวทางที่ชัดเจน จึงทําใหพนักงานระดับ

ปฏิบัติไมสามารถวางแผนการดําเนินงานที่เกี่ยวของไดอยางมีประสิทธิภาพ  

 3.4 พนักงานระดับปฏิบัติของแตละงานสวนใหญยังคงขาดความเขาใจถึงกระแส    

การเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากการเขาสูประชาคมอาเซียน และขาดความกระตือรอืรนทีจ่ะเรยีนรูสิง่

ใหมๆ ที่ชวยใหการทํางานมีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน 
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ตอนท่ี 3 ผลการศึกษาแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซยีน  

 สวนท่ี 1 วิเคราะหผลการศึกษาเพ่ือกําหนดมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะของ

องคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

1. การวิเคราะห SWOT จากการศึกษาขอมลู 

  จากผลการศึกษานโยบายของรัฐบาล และสมรรถนะขององคการบริหารสวนจงัหวัด

ทั้ง 3 ระดับทีเ่กี่ยวของกบัการเขาสูประชาคมอาเซียนสามารถนํามาวิเคราะหจุดแข็ง (Strengths) 

จุดออน (Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนไดดังน้ี 

 

ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะหลกัที่เกี่ยวของกบัการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

ประเด็นวิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) 

สมรรถนะหลัก 

ดาน APSC 

S1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในดานตางๆ ตามหลักประชาธิปไตย 

S2 ใหความรูในเรื่องการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง 

S3 เผยแพรแนวคิดวิถีประชาธิปไตยใหแกชุมชน 

S4 การบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ที่อยูภายในจังหวัด 

S5 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมจดขึ้นทะเบียนแรงงานตางดาว ซ่ึงจะชวยให

ไดขอมูลของแรงงานตางดาวเพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เก่ียวของ 

S6 มีภารกิจรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ ในดานความม่ันคง และดานการ

ใหบริการ 

S7 ตรวจสอบ และสํารวจขอมูลเพื่อคัดกรองและปองกันกลุมเส่ียงมิใหเขาไปยุงเก่ียว กับยา

เสพติด โดยเฉพาะกลุมเส่ียงที่อยูนอกและในระบบการศึกษา 

S8 จัดทําส่ือประชาสัมพันธเก่ียวกับปญหาและโทษภัยของยาเสพติด 

S9 จัดกิจกรรมที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

S10 สรางเครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ 

สมรรถนะหลัก 

ดาน AEC 

S11 กิจกรรมเพื่อชวยใหผูประกอบการ OTOP และ SME สามารถแขงขันในตลาดได และ

เชื่อมโยงกับตลาดในปจจุบัน โดยเฉพาะในแหลงทองเที่ยว 

S12 สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดในผลิตภัณฑ OTOP และ SME ในลักษณะ

ของเศรษฐกิจสรางสรรค 

S13 มีการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP และ SME 

S14 มีการพัฒนาทักษะ ฝมือของแรงงานในจังหวัด เพื่อใหสามารถแขงขันกับแรงงาน

ตางชาติในตลาดแรงงานสากล 
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ตารางที่ 4  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะหลักที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

 อาเซียน (ตอ) 

 

ประเด็นวิเคราะห จุดแข็ง (Strengths) 

 S15 สรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีฝมือเพื่อรองรับตลาดในอนาคตนอกเหนือจาก

หลักสูตรการศึกษาตามปกต ิ

S16 เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งดวยเพื่อชวยใหแหลงทองเที่ยวเกิดความยั่งยืน 

S17 มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง 

S18 มีเสนทางทีส่ะดวก และสามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดโดยงาย 

S19 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว เชน การสรางทูต/ยุวฑูตการทองเที่ยว  

การสรางปะการังหลอด PVC 

สมรรถนะหลัก 

ดาน ASCC 

S20 สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดไดรับการพัฒนาดานศึกษาอยางตอเน่ือง เชน สนับสนุน

งบประมาณจัดซ้ือชุด Computer, Note Book และ Projector 

S21 อบรมครูในดานการสอนเด็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

S22 คนหาศักยภาพในการเรียนของเด็ก และคนหาความมุงม่ันกับวิชาที่เด็กสนใจ 

S23 ปรับปรุงขอบกพรองดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทั้งระบบ 

S24 จางครูตางชาติเขามาสอนใหแกโรงเรียนในสังกัด โดยเนนใหเด็กสามารถส่ือสารได 2-3 

ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษาชายแดน 

S25 จัดทําโครงการสองหลักสูตรเพื่อใหเด็กที่จบการศึกษาไดรับใบประกาศนียบัตร

มัธยมศึกษาปที่ 6 และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อรองรับแรงงานตลาดสายอาชีพที่ขาด

แคลน 

S26 สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดเปด English Program เพื่อสอนภาษาอังกฤษใหแกเด็ก

เล็กๆ ตั้งแตอนุบาล 

สมรรถนะหลัก 

ดานอ่ืนๆ 

S27 ควบคุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของทางราชการ  จึงทํา

ใหผลการดําเนินงานทีเ่กิดขึ้นมีความถูกตองตามเปาหมายที่กําหนด 

S28 การปลูกฝงวัฒนธรรมการใหบริการที่ดีไวในการทํางานผานรูปแบบการสอนงาน และ

การทําตัวใหดูเปนแบบอยางของผูบริหารทุกระดับ 
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ตารางที่ 5 รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะหลักที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

 อาเซียน  
 

จุดแข็ง (Strengths) 

S1 มีกิจกรรมเพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในดานตางๆ ตามหลักประชาธิปไตย โดยนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดไดส่ังการและสนับสนุนใหเจาหนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด

ดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของกับการสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนอยางเต็มที่ ในสวนของชุมชน

ไดมีการพูดคุยกับสมาชิกของสภาองคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อใหไปบอกตอ และพูดคุยกับคนใน

ชุมชนของตนเม่ือมีการประชุมตามหมูบานเพื่อใหรูวาการเตรียมตัวเขาสูประชาคมอาเซียนตองทํา

อะไรบาง และชุมชนตองการอะไรในเรื่องที่เก่ียวของ ซ่ึงเปนการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามีสวน

รวมในการกําหนดนโยบาย และกิจกรรมการพัฒนา 

S2 ไดรณรงคใหความรูในเรื่องการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง และทุกครั้งที่

ประชุมสัมมนา รวมถึงจัดกิจกรรมตางๆ จะสอดแทรกเรื่องการทํางานขององคการบริหารสวน

จังหวัดเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

S3 ใหความสําคัญกับการเสริมสรางวิถีประชาธิปไตยใหแกประชาชนทุกกลุม โดยเริ่มตนดวยการ

เสริมสรางวิถีประชาธิปไตยใหแกโรงเรยีนในสังกัด โดยมีวัตถปุระสงค เพื่อใหเยาวชนมีความรูที่

ถูกตองเก่ียวกับหลักประชาธิปไตยและการบริหารบานเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยเปนประมุข ซ่ึงจะชวยสงเสริมใหเด็กและเยาวชนไดตระหนักถึงการดํารงวิถีชีวิต

ตามแบบประชาธิปไตย และมีความเขาใจเก่ียวกับสิทธิ และหนาที่ในความหมายของคําวา พลเมือง 

รวมถึงชวยเผยแพรแนวคิดและวิธีปฏิบัติตัวตามวิถีประชาธิปไตยใหแกชุมชน 

S4 เจาหนาทีท่ํางานแบบบูรณาการ โดยเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดกอน และ

จึงคอยๆ ขยายไปทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการอ่ืนๆ และเจาหนาที่ได

รวมงานหรือชวยงานกับสํานัก ฝายที่อยูตางกองในบางครั้ง บางโครงการมีจํานวนเจาหนาที่ไมเพียง

พอที่จะทํางานไดอยางครอบคลุมทุกกิจกรรม ซ่ึงการบูรณาการภารกิจจะเปนการชวยสราง

ปฏิสัมพันธที่ดีตอกัน ซ่ึงจะชวยใหการส่ือสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัดเปนไปดวยความ

ราบรื่น 

S5 ตระหนักในเรื่องของความม่ันคงใหมาก เน่ืองจากมีแรงงานจากเพื่อนบานประเทศเขามาทํางานใน

จังหวัด ซ่ึงองคการบริหารสวนจังหวัดตองเขาใจในเรื่องของกฎหมายในการทํางานของทุกฝาย ไดแก 

ทหาร ตํารวจ และฝายปกครอง เพื่อชวยใหการบูรณาการภารกิจสามารถทําไดอยางราบรื่น 
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S6 สนับสนุนการติดตั้งระบบกลองวงจรปด ชวยใหเจาหนาที่ตํารวจสามารถตรวจสอบพื้นที่เส่ียงได

โดยงาย ซ่ึงถือเปนการรวมบูรณาการภารกิจดานความม่ันคงของสังคมที่คุมคา ชวยตรวจสอบในเรื่อง

ของสภาพการจราจร  สวนการบูรณาการภารกิจดานการใหบริการน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดได

ประสานงานกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน 

เรื่องความปลอดภัยของนักทองเที่ยว และจุดการใหบริการขอมูลขาวสาร 

S7 ใหความสําคัญกับการทํางานรวมกับสวนราชการอ่ืนๆ ในดานความม่ันคง ความปลอดภัยที่เปนปญหา

สังคม เชน ปญหาการคามนุษย ปญหายาเสพติด ปญหาแรงงานตางดาวที่หลบหนีเขาเมือง เปนตน 

โดยองคการบริหารสวนจังหวัดไดใหการสนับสนุนดานงบประมาณแกหนวยงานตํารวจเพื่อดําเนินการ

ปองกันและปราบปรามผูที่กระทําผิดอยางเขมงวด สําหรับเรื่องปญหายาเสพติดน้ัน องคการบรหิาร

สวนจังหวัดไดตรวจสอบ และสํารวจขอมูลอยางตอเน่ือง เพื่อคัดกรองและปองกันกลุมเส่ียงมิใหเขาไป

ยุงเก่ียวกับยาเสพติด โดยเฉพาะกลุมเส่ียงที่อยูนอกและในระบบการศึกษา 

S8 มีการจัดทําส่ือเพื่อดําเนินการประชาสัมพันธอยางตอเน่ือง  โดยมุงหวังใหประชาชนไดตระหนักถึง

ปญหาและโทษภัยที่จะเกิดขึ้นจากยาเสพติด รวมถึงเปนการชวยสรางการมีสวนรวมในการปองกัน

ปญหายาเสพติด 

S9 มีการสรางสภาพแวดลอมทางสังคมในชุมชนใหมีความม่ังคง และปลอดภัยไววา องคการบริหารสวน

จังหวัดไดใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมตอการเกิดสถานการณโรคระบาดในพื้นที่ เพราะทั้ง

นักทองเที่ยวและแรงงานตางดาวไดเดินทางมาจากหลายพื้นที่ ซ่ึงอาจเปนพาหนะนําโรคระบาดเขามา

ในจังหวัดได และไดสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของเจาหนาที่ตํารวจในดานตางๆ เพื่อใหเกิด

ภาพรวมในเรื่องความปลอดภัยของประชาชน และนักทองเที่ยวที่เดินทางเขามาทองเที่ยวในจังหวัด 

และจัดกิจกรรมที่เก่ียวของในดานตางๆ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น โดยมุงเนน

กระจายการใหบริการดานสุขภาพอนามัยใหเด็ก ผูสูงอาย ุคนพิการ และผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง 

S10 มีการประสานกับสํานักงานพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษยจังหวัดเพื่อผลักดันใหเกิดการสราง

เครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ ซ่ึงจะชวยใหคนพิการไดรับสิทธิและโอกาสอยางเปนธรรม

เทียบเทาคนปกติในเรื่องที่สวนราชการใหบริการตามปกติ 
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S11 มีกิจกรรมเพื่อชวยใหผูประกอบการทั้งขนาดเล็กและขนาดกลาง สามารถแขงขันในตลาดที่

กําลังขยายตัวได เชน การพัฒนาบรรจุภัณฑ การแปรรูปผลิตภัณฑ การลดตนทุนการผลิต เพื่อชวย

ใหเกิดผลิตภัณฑที่มีคุณภาพสูงขึ้น มีความแปลกใหมและทันสมัย เปนที่นาสนใจของผูที่พบเห็น ซ่ึง

จะเปนปจจัยสําคัญประการหน่ึงที่จะชวยเสริมสรางศักยภาพใหแกแหลงทองเที่ยวภายในจังหวัดได

อีกทางหน่ึง 

S12 มีการสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดในผลิตภัณฑหลายประเภท เพื่อสรางจุดแข็งใหกับ

ผูประกอบการ OTOP และ SME ในลักษณะของเศรษฐกิจสรางสรรคที่ชวยสรางมูลคาเพิ่มใหแก

ผลิตภัณฑ ซ่ึงสอดคลองกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของรัฐบาลที่ มุงสนับสนุน

ผลิตภัณฑชุมชน (OTOP) และวิสาหกิจชุมชน (SME) ใหเขาสูระบบเศรษฐกิจสรางสรรคเพื่อใหเกิด

ความเขมแข็งในอนาคต 

S13 มีการสรางเครือขายเพื่อพัฒนาวิสาหกิจชุมชน และผลิตภัณฑชุมชน โดยมีการนํารูปแบบการ

บริหารจัดการแบบสหกรณเขามาใช เพื่อชวยใหผูประกอบการ OTOP และ SME มีอํานาจในการ

ตอรองกับผูประกอบการรายใหญๆ และกําหนดใหมีทิศทางการพัฒนาสินคาที่เชื่อมโยงกับตลาดใน

ปจจุบัน และในแหลงทองเที่ยวที่เปนจุดแข็งของจังหวัด รวมถึงมีการสนับสนุนใหมีการจัดงาน

เทศกาลตางๆ ที่ผูกโยงเขากับประเพณีและวัฒนธรรมทองถิ่นและประวัติศาสตร 

S14 สนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคน ซ่ึงจะชวยใหเกิดการพัฒนาในเรื่องฝมือ

แรงงานที่มีคุณภาพไดเปนอยางดี และตองพิจารณาวาจะทําอยางไรเพื่อใหเกิดการพัฒนาฝมือ

แรงงานที่สอดคลองและตรงกับความตองการที่แทจริงของตลาด และสามารถรองรับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนไดในอนาคต เนนการแกไขปญหาที่ตนเหตุที่จะชวยใหการพัฒนาทักษะ ฝมือของ

แรงงานสามารถทําไดอยางตรงประเด็น และไดผลดีในระยะยาว 

S15 มีแนวคิดที่จะสรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีฝมือเพื่อรองรับตลาดในอนาคตนอกเหนือจาก

หลักสูตรการศึกษาตามปกติ ซ่ึงถือเปนทางเลือกใหแกเด็กอีกทางหน่ึง ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวจําเปน

จะตองสอดคลองกับความตองการของตลาดในทองถิ่น โดยเริ่มสอนใหแกเด็กตั้งแตมัธยมศึกษาปที่ 

1 และตอเน่ืองไปจนจบการศึกษา โดยทุกเทอมที่ลงวิชาที่สนใจจะมีการพัฒนาอยางเปนระบบ

ตั้งแตการผลิตจนไปถงึการจัดจําหนาย 

S16 ใหความสําคัญกับการทองเที่ยวของจังหวัด เน่ืองจากในอนาคตการทองเที่ยวจะเปนปจจัยสําคัญที่

ชวยดึงดูดรายไดเขามาสูจังหวัด และกระจายลงไปในพื้นที่ชุมชนบริเวณรอบๆ แหลงทองเที่ยว 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงตองเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งดวยเพื่อชวยใหแหลงทองเที่ยว

เกิดความยั่งยืน 
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S17 สําหรับในภูมิภาคน้ีถือไดวาเปนจุดยุทธศาสตรดานการขนสง และการทองเที่ยว เน่ืองจากมีทรัพยากร

ทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหลงทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง รวมถึงการเดินทางมีความสะดวก และ

สามารถเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานไดโดยงายดวยลักษณะทางกายภาพของพื้นที ่

S18 รัฐบาลสนับสนุนใหเกิดโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพสูง และสามารถเชื่อมโยงกันไดทั้งระบบ 

เปนจุดแข็งและสรางโอกาสของประเทศอยาง เกิดศักยภาพของการแขงขันในอนาคต สามารถ

เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานได  

S19 ดําเนินการในสวนที่เก่ียวของกับนโยบายดังกลาวไดอยางตอเน่ือง โดยสนับสนุนใหมีการสรางทูต/ยุว

ฑูตการทองเที่ยว การสรางปะการังหลอด PVC ซ่ึงมีชาวตางชาติใหความสนใจเขามาดูเปนจํานวน

มาก ทําใหเยาวชนที่ไดรับการฝกมีงานทําและสามารถเปนอาชีพที่สรางรายไดเปนอยางดี และ

สามารถนําเสนอเปนภาษาอังกฤษแนะนําชาวตางชาตไิด 

S20 มีการสรางโอกาสและสรางการเรียนรูใหกับชุมชนตางๆ อยางทั่วถึง โดยใหความสําคัญดานการศึกษา

ของชุมชน วาเปนเรื่องที่เก่ียวของสัมพันธกันอยางหลีกเล่ียงไมได ผูบริหาร ใหความสําคัญกับ

กิจกรรมที่เก่ียวของ และผลักดันใหเกิดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ บางครั้งตองลงไปรวมไปกิจกรรมที่

โรงเรียนในสังกัดจัดขึ้น เพื่อเปนการกําลังใจแกคนทํางาน ชวยใหพนักงานทุกระดับเห็นถึง

ความสําคัญตามไปดวย มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาส่ือเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่

ทันสมัย 

S20 มีการสรางโอกาสและสรางการเรียนรูใหกับชุมชนตางๆ อยางทั่วถึง โดยใหความสําคัญดานการศึกษา

ของชุมชน วาเปนเรื่องที่เก่ียวของสัมพันธกันอยางหลีกเล่ียงไมได ผูบริหาร ใหความสําคัญกับ

กิจกรรมที่เก่ียวของ และผลักดันใหเกิดความเชื่อมโยงกันทั้งระบบ บางครั้งตองลงไปรวมไปกิจกรรมที่

โรงเรียนในสังกัดจัดขึ้น เพื่อเปนการกําลังใจแกคนทํางาน ชวยใหพนักงานทุกระดับเห็นถึง

ความสําคัญตามไปดวย มีการสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาส่ือเทคโนโลยีการเรียนการสอนที่

ทันสมัย 

S21 มีการทดสอบความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษของครูที่สอนภาษาอังกฤษ และในสวนคนพบวาเปน

จุดออนก็จะจัดทําโครงการเพื่อชวยพัฒนาความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษใหแกครูเพิ่มเติม มีการ

อบรมครูในเรื่องวิธีการสอนเด็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

S22 กําลังจะพัฒนาระบบเพื่ออบรมครูในการสอนเด็กใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยหาติวเตอรที่เปน

มืออาชีพมานิเทศใหคําแนะนําแกครูเพิ่มเติมวาจะสอนอยางไรใหเด็กสอบติดมหาวิทยาลัยที่ตองการ 

โดยเฉพาะการคนหาศักยภาพในการเรียนของตัวเด็ก และคนหาความมุงม่ันกับวิชาที่สนใจ 
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ตารางที่  5  รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะหลักที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

 อาเซียน (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S23 ใหความสําคัญกับการปรับปรุงขอบกพรองดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศทั้งระบบ ดวยการ

สงเสริมใหโรงเรียนในสังกัดเปดศูนยภาษาและอาเซียน และเนนใหเด็กทํากิจกรรมเรื่องภาษาให

เยอะๆ และตองเขมขน รวมถึงตองมีการทดสอบความรูและทักษะดานภาษาอังกฤษของครูที่สอน

ภาษาอังกฤษ และในสวนคนพบวาเปนจุดออนก็จะจัดทําโครงการเพื่อชวยพัฒนาความรูและทักษะ

ดานภาษาอังกฤษใหแกครเูพิ่มเติม 

S24 มีการจางครูตางชาติเขามาสอนใหแกโรงเรียนในสังกัด โดยใหหมุนเวียนสอนใหแกโรงเรียนในสังกัดที่

อยูใกลกัน โดยเนนใหเด็กสามารถส่ือสารได 2-3 ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษา

กัมพูชาซ่ีงมีชายแดนติดกัน เพื่อเพิ่มทักษะและความกลาที่จะส่ือสารกับชาวตางชาต ิ

S25 มอบหมายใหโรงเรียนสังกัดองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําโครงการสองหลักสูตรเพื่อใหเด็กที่จบ

การศึกษาแลวไดรับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาปที่ 6 ตามปกติ และไดรับใบประกาศนียบัตร

วิชาชีพดวย ซ่ึงในปจจุบันแรงงานตลาดสายอาชีพขาดแคลนอยางมาก เพราะเด็กที่จบปริญญาตรีจะ

ไมนิยมทํางานตามวุฒิที่ต่ํากวา เน่ืองจากคาจางเริ่มตนนอยกวา องคการบริหารสวนจังหวัดจึงมี

แนวคิดที่จะสรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีฝมือเพื่อรองรับตลาดในอนาคตนอกเหนือจาก

หลักสูตรการศึกษาตามปกติ ซ่ึงถือเปนทางเลือกใหแกเด็กอีกทางหน่ึง ซ่ึงหลักสูตรดังกลาวจําเปน

จะตองสอดคลองกับความตองการของตลาดในทองถิ่น 

S26 สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดเปด English Program เพื่อสอนภาษาอังกฤษใหแกเด็กเล็กๆ ตั้งแต

อนุบาล เพื่อสรางโอกาสในการเรียนภาษาอังกฤษ และสามารถสนทนาภาษาอังกฤษกับชาวตางชาติ

ไดโดยไมเขินอาย มีงบหนุนใหโรงเรียนตางๆจางคุณครูอังกฤษมาสอนในเขตโรงเรียนประถม 

S27 มีการวางแผนอยางครอบคลุมทั้งระบบ โดยมีการนําแนวคิด หลักการ และวิธีการทํางานที่สอดคลอง

กันมาบริหารจัดการรวมกันเพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนด สนับสนุนใหพนักงานระดับ

ปฏิบัติในทุกสวนงานที่เก่ียวของกับนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนไดมีการไปศึกษาดูงานจาก

หนวยงานระดับนโยบาย เชน กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงพานิชย เปนตน มีการยึดถือกฎ 

ระเบียบที่เก่ียวของเปนแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดมีการกํากับควบคุม

การดําเนินงานอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของทางราชการ 
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ตารางที่  5  รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะหลักที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

 อาเซียน (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) 

S28 มีการจัดกิจกรรมอยางตอเน่ืองเพื่อชวยใหพนักงานระดับปฏิบัติมีความตระหนักถึงการ

ดําเนินตามภารกิจโดยยึดถือผลประโยชนของสวนรวมเปนสําคัญ ใหความสําคัญกับความ

ตองการของประชาชน เพื่อนํามาพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการในหลายประเด็นที่

สอดคลองกับวิธีการใหบริการ และคณุภาพของผลงานตามความตองการของประชาชน ซ่ึง

จะกลายเปนวัฒนธรรมองคการที่เขมแข็งในอนาคต 

 

ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะทางการบรหิารที่เกี่ยวของกบัการเขาสู

 ประชาคมอาเซียน 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S29 มีความสามารถสูงในการสรางการมีสวนรวมจาก

ประชาชน และสวนราชการที่เก่ียวของ 

S30 มีความสามารถในการมองภาพองครวมและการ

เชื่อมโยงภารกิจในดานตางๆ เขาไวดวยกันไดอยางเปน

ระบบ 

S31 มีทัศนคติที่ดีตอการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเชิง

นโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และ

กระทรวงมหาดไทย 

W1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ 

มีความทับซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

W2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบางทานมีความ

เชื่อม่ันในตนเองสูง จึงทําใหการบริหารงานขาดการนํา

ความรูสมัยใหมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

 

  

S32 มีการกําหนดแนวทาง และมอบหมายใหพนักงาน

ในฝายที่เก่ียวของเขาไปดําเนินการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น

ในพื้นที่ 

S33 เปนนักคิดเชิงกลยุทธที่มีการแสวงหาแนวทางใหมๆ 

ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

S34 มีความพรอมรับมือตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น

โดยมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา 

S35 มีวิธีการจูงใจในการทํางานหลากหลายรูปแบบที่

เหมาะสมกับพนักงานภายใตขอจํากัด 

S36 มีความรูและมีประสบการณเก่ียวกับภารกิจตาม

นโยบายเปนอยางดี จึงทําใหการตัดสินใจเปนไปดวย

ความมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่ 
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ตารางที่ 6  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะทางการบรหิารที่เกี่ยวของกบัการเขาสู

 ประชาคมอาเซียน (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

กําหนดไว 

S37 มีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ จึงทําใหมีมุมมอง 

ที่เปนประโยชนในการใหคําปรึกษาแกพนักงาน 

S38 มีมุมมอง และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล โดยรูลําดับ

กอนหลังของขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงาน 

S39 มีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศนสูพนักงาน 

และผูที่เก่ียวของไดเปนอยางดี 

S40  มีความกลาคิด และกลาตัดสินใจ รวมถึงชวย

สนับสนุนและระดมพลังความรวมมือจากทุกฝายที่

เก่ียวของใหเขามาดําเนินการรวมกัน 

S41 เปดโอกาสใหพนักงานไดมีอิสระทางความคิด โดย

ใหเขาไปมีสวนรวมในการนําเสนอวิธีการทํางานในสวนที่

รับผิดชอบ 

S42 มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน 

S43 มีการวางแผนการทํางานครอบคลุมทั้งระบบ 
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ตารางที่ 7  รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะทางการบริหารทีเ่กี่ยวของกบัการ

 เขาสูประชาคมอาเซียน 

 

ปจจัยดานจุดแข็ง (Strengths) 

S29 มีการใชความสัมพันธสวนตัวเพื่อทําใหภาคประชาชน และสวนราชการเขารวมกิจกรรมที่

องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ เปนผูที่มีมนุษยสัมพันธดี เปนคนกลางที่สําคัญในการ

ประสานเชื่อมโยง และเจรจาตอรอง เพื่อผลักดันและสนับสนุนใหกิจกรรมตางๆ ประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมายอยางมีคุณภาพ 

S30 สามารถมองภาพรวมของงานไดอยางครอบคลุมทั้งระบบ ชวยใหการกําหนดวิธีการทํางานมี

ความสอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของนโยบาย สามารถบริหารดานการทําความเขาใจ

เก่ียวกับสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกขององคการบริหารสวนจังหวัดที่เก่ียวของกับ

การดําเนินภารกิจไดอยางสมํ่าเสมอ มีการสนับสนุนใหมีกิจกรรมที่ชวยใหองคการบริหาร

สวนจังหวัดมีปฏิสัมพันธอันดีกับสวนราชการอ่ืนๆ ซ่ึงถาทําไดก็จะชวยใหการทํางานราบรื่น

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกัน 

S31 มีการทําความเขาใจตอทิศทางการเปล่ียนแปลงที่เกิดขึ้นอยางสมํ่าเสมอ มีการเรียนรูอยาง

ตอเน่ืองเพื่อสรางความเขาใจตอการเปล่ียนแปลงที่มีความหลากหลาย มีการแสวงหา

แนวทางใหมๆ โดยไมยึดติดกับผลสําเร็จและวิธีการเดิมๆ มีการทําความเขาใจกับสถานการณ

ในปจจุบัน พรอมแสวงหาวิธีการใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิมสําหรับแกไขปญหาที่

เกิดขึ้น  

S32 เม่ือเกิดปญหาขึ้นในพื้นที่ จะมีการประชุมกําหนดแนวทาง และมอบหมายใหพนักงานในฝาย

ที่เก่ียวของเขาไปดําเนินการแกไขตามขอบเขตของอํานาจหนาที่ ซ่ึงแสดงออกถึงความ

พยายามและความทุมเทในการแกไขปญหาอยางเต็มที่  

S33 เปนนักคิดเชิงกลยุทธที่เขาใจงาน เขาใจคน และเขาใจสถานการณ ยอมรับฟงความคิดเห็น

ของผูอ่ืนที่แตกตาง เขาใจในความแตกตางของบริบทในแตละพื้นที่ ใชประโยชนจากความ

แตกตางทางความคิดที่หลากหลาย ซ่ึงจะชวยใหการทํางานขององคการประสบผลสําเร็จได

งายขึ้น  

S34 มีการวางแผนที่เหมาะสมและยืดหยุน รองรับการเปล่ียนแปลงของสถานการณ มีที่ปรึกษา

คอยใหคําแนะนําความเปนไปไดของผลลัพธที่จะเกิดขึ้นในการดําเนินงานดาน 

S35 มีความสามารถในการคนหาวิธีการที่ชวยใหพนักงานที่ไดรับมอบหมายภารกิจเกิดความ

ตื่นตัวและมีแรงจูงใจในการทํางาน โดยวิธีการกระตุนจูงใจสําหรับพนักงานแตละระดับ แตละ

บุคคลจึงตองแตกตางกันไป สามารถคนหารูปแบบและวิธีการจูงใจที่เหมาะสมกับพนักงาน

ภายใตขอจํากัดที่มีในขณะน้ัน 
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ตารางที่ 7  รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะทางการบริหารทีเ่กี่ยวของกบัการ

 เขาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

 

ปจจัยดานจุดแข็ง (Strengths) 

S36 มีความสามารถในการทําความเขาใจในงาน ทําความเขาใจในนโยบาย และเขาใจกลยุทธในการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง เพื่อใหสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ตอง

ดําเนินการไดอยางเหมาะสม ตัดสินใจไดถูกตอง มีความรูและมีประสบการณเก่ียวกับภารกิจ

ตามนโยบายเปนอยางดี 

S37 สามารถทําความเขาใจเก่ียวกับระเบียบการปฏิบัติงานตามนโยบายหรือขอส่ังการที่เก่ียวของกับ

นโยบาย มีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ ซ่ึงทําใหมีมุมมองที่เปนประโยชนในการใหคําปรึกษาแก

พนักงาน และทําใหการตัดสินใจเปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และบรรลุผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่กําหนดไว 

S38 มีวิสัยทัศนที่ชัดเจน จะชวยใหการส่ือสารเพื่อถายทอดไปสูพนักงานในระดับปฏิบัติสามารถ

ทําไดอยางสมบูรณ และชวยใหการดําเนินงานมีความถูกตอง ตรงประเด็น รูลําดับกอนหลัง

ของขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงานเพื่อใหไดภาพรวมของงานที่ชัดเจน 

S39 สามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังเจาหนาที่ไดอยางชัดเจน ซ่ึงจะชวยสรางความเขาใจที่

ถูกตองตรงกันในวิสัยทัศนขององคการ มีการถายทอดวิสัยทัศนไปยังพนักงานทุกระดับตองมี

การทําอยางตอเน่ือง และทําทุกครั้งเม่ือมีโอกาส ทั้งในรูปแบบของการจัดทําเอกสารเผยแพร 

และสอดแทรกในวาระประชุม ซ่ึงจะทําใหพนักงานเกิดการรับรู และทําใหมีทิศทางในการ

ทํางานที่ตอเน่ือง 

S40 มีประสบการณในการทํางาน มีความม่ันใจ มีทักษะการเจรจาตอรองที่ดี เปนบุคลที่ผูอ่ืน

เกรงใจ เปนผูที่กลาคิด และกลาตัดสินใจ สามารถสรางศรัทธาใหเกิดขึ้นแกพนักงาน และ

บุคคลรอบขางได สามารถชวยสนับสนุนและระดมพลังความรวมมือจากทุกฝายที่เก่ียวของ

ใหเขามาดําเนินการรวมกัน 

S41 สงเสริมและสนับสนุนใหเจาหนาที่ไดพัฒนาตนเอง และสนับสนุนใหเจาหนาที่เขามามีสวนรวม

ในการทํางาน มีการมอบหมายใหพนักงานผูมีหนาที่รับผิดชอบไปแสวงหาแนวทางการ

ดําเนินงานใหประสบผลสําเร็จ โดยมีการมอบหมายใหคิด วิเคราะห และออกแบบโครงการ

ตางๆ มอบอํานาจในการตัดสินใจเก่ียวกับการทํางานตามนโยบายใหแกพนักงานเพิ่มมากขึ้น 

และกลาวไดวา วิธีการดังกลาวจะชวยกระตุนใหพนักงานกลาคิด กลานําเสนอในเชิง

สรางสรรค 
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ตารางที่ 7  รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะทางการบริหารทีเ่กี่ยวของกบั

 การเขาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

 

ปจจัยดานจุดแข็ง (Strengths) 
S42 มีการจัดสรรทรัพยากรในการทํางานไดอยางเหมาะสม ซ่ึงแนวทางดังกลาวตองสอดคลองกับ

การดําเนินงานตามนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัด และชวยใหการทํางานบรรลุผล

สําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ สามารถแสดงใหเห็นถึงความตั้งใจจริง และความมุงม่ันที่จะ

ดําเนินงานใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด มุงเนนการทํางานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิ

ของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

S43 วินิจฉัยส่ังการเพื่อแสวงหาทรัพยากรในการสนับสนุนการดําเนินงานไดอยางเหมาะสม มีการ

กําหนดใหพนักงานผูรับผิดชอบงานมีการวางแผนอยางครอบคลุมทั้งระบบ โดยมีการนํา

แนวคิด หลักการ และวิธีการทํางานที่สอดคลองกันมาบริหารจัดการรวมกัน 

ปจจัยดานจุดออน (Weaknesses) 

W1 การจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่มีจํากัด รวมถึงมีความซํ้าซอนกับ

งบยุทธศาสตรจังหวัด ขอกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ยังมีความ

ทับซอนระหวางองคกรปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 3 ประเภท อีกทั้งระเบียบกฎหมายของสวน

ราชการมีความขัดแยงกัน และไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน เชน ระเบียบการใชจาย

งบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินกับระเบียบการใชจายงบประมาณของเสมียนตรา

จังหวัด 

W2 บางครั้งผูบริหารไมเขาใจถึงศักยภาพของพนักงานในแตละฝาย และใชวิธีการที่ไมเหมาะสม เชน 

การส่ังงานนอกเหนือจากภารกิจหนาที่โดยไมมีการอธิบายเหตุผลก็จะทําใหเกิดการตอตานจาก

พนักงานในลักษณะของการเกิดคล่ืนใตนํ้า ซ่ึงจะนําไปสูความลมเหลวในการปฏิบัติงาน 

ผูบริหารบางทานมีความเชื่อม่ันในตนเองสูง จึงทําใหการบริหารงานขาดการนําความรู

สมัยใหมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ 
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ตารางที ่8  ผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่เกี่ยวของกับ 

 การเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S44 หัวหนางานสามารถมองภาพรวมของงานไดดี และ

ทําความเขาใจกับของพนักงานไดเปนอยางดี 

S45 พนักงานสามารถวางแผนในภารกิจที่ไดรับ

มอบหมายไดอยางเปนระบบ 

S46 พนักงานมีความสามารถในการประสานงานเปน

อยางดีทั้งผูนําชุมชนและสวนราชการที่เก่ียวของ 

S47 พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม

กระบวนการที่กําหนด 

S48 พนักงานมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ 

W3 มีพนักงานจํานวนหลายฝาย จึงทําใหการส่ือสารไม

สามารถทําไดทั่วถึง 

W4 พนักงานสวนใหญขาดศักยภาพในการคิดวิเคราะหการ

ทํางานในเชิงรุก และเนนทํางานตามส่ัง 

W5 พนักงานขาดความสามารถในการมองภาพรวม 

เน่ืองจากประสบการณ และตําแหนงที่ไมเก่ียวของกับ

การขับเคล่ือนนโยบาย 

W6 พนักงานขาดความเขาใจเก่ียวกับกระแสการเขาสู

ประชาคมอาเซียน และขาดความกระตือรือรนที่จะ

เรียนรูส่ิงใหมๆ 

 

ตารางที่ 9  รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่

 เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

ปจจัยดานจุดแข็ง (Strengths) 

S44 ฝายงานที่เก่ียวของกับนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนสามารถมองภาพรวมของงานที่

ไดรับมอบหมายไดอยางครอบคลุมทั้งระบบ ชวยใหการกําหนดวิธีการทํางานมีความ

สอดคลองกับเปาหมายในภาพรวมของนโยบาย โดยหัวหนางานจะตองเปนผูที่ มี

ความสามารถในการส่ือสารเพื่อสรางความเชื่อม่ันใหแกพนักงานระดับปฏิบัติไดเปนอยางดี 

โดยตองทําใหเห็นวาภารกิจที่พนักงานระดับปฏิบัติไดรับมอบหมายใหไปดําเนินการ 

S45 พนักงานระดับปฏิบัติของแตละงานมีความคุนเคยกับการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหาร

สวนจังหวัด เน่ืองจากเปนกิจกรรมที่เก่ียวของกับทุกฝาย และดําเนินการมาอยางตอเน่ืองเปน

ประจํา จึงทําใหพนักงานระดับปฏิบัติสามารถคิดวิเคราะหโครงการแผนงานที่สอดคลองกับ

นโยบายที่ผูบริหารส่ังการมาได ซ่ึงชวยใหการวางแผนในการดําเนินงานเปนไปดวยความมี

ประสิทธิภาพ และเหมาะสมกับศักยภาพของแตละฝายงานที่ไดรับมอบหมายใหรับผิดชอบ

ภารกิจ 
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ตารางที่ 9  รายละเอียดผลการวิเคราะหปจจัยภายในจากสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติที่

 เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

 

ปจจัยดานจุดแข็ง (Strengths) 

S46 พนักงานระดับปฏิบัติของแตละงาน สามารถประสานงานไดทั้งกับสวนราชการภายนอก และภายในองคการ

บริหารสวนจังหวัดในภารกิจที่เก่ียวของกัน ทั้งน้ี การดําเนินกิจกรรมที่เก่ียวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียนจะตองมีการประสานความรวมมือทั้งในระดับนโยบายและในระดับพื้นที่ เพื่อสรางและรักษา

ความสัมพันธที่ดีที่ชวยใหการปฏิบัติงานเปนไปดวยความราบรื่น รวมถึงชวยใหเกิดการระดมความรวมมือ

จากภาคสวนตางๆ 

S47 พนักงานระดับปฏิบัติมีความสามารถในการปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตามกระบวนการที่กําหนด เน่ืองจาก

มีการยึดถือกฎ ระเบียบที่เก่ียวของเปนแนวทางการดําเนินงาน รวมถึงองคการบริหารสวนจังหวัดมีการ

กํากับควบคุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนไปตามระเบียบของทางราชการ จึงทําใหผลการ

ดําเนินงานที่เกิดขึ้นมีความถูกตองตามเปาหมายที่กําหนด 

S48 พนักงานระดับปฏิบัติมีความมุงม่ัน มีทัศนคติที่ดีในการใหบริการ ชวยใหแตละฝายงานมีการพัฒนา

ระบบงานที่มีคุณภาพในการใหบริการที่สูงขึ้น เชน การใหบริการที่รวดเร็ว ความสะดวก รวมถึงการสราง

ความประทับใจในกระบวนการใหบริการ มีการปลูกฝงวัฒนธรรมการใหบริการที่ดีไวในการทํางานผาน

รูปแบบของการสอนงาน และการทําตัวใหดูเปนแบบอยางของผูบริหารทุกระดับ 

ปจจัยดานจุดออน (Weaknesses) 

W3 เปนองคกรขนาดใหญที่มีพนักงานหลายฝาย มีลําดับขั้นการบริหารและการส่ังงานหลายขั้นตอน อีกทั้ง

วิธีการทํางานการมอบหมายงานยังเปนระบบเอกสารเปนหลัก จึงทําใหบางครั้งการส่ือสารภายในองคการ

ไมสามารถทําไดทัว่ถึง 

W4 กระบวนการสรรหาที่ขาดความเขมขน และไมเปนไปตามมาตรฐานตามที่ กําหนด รวมถึงเปนผูที่

นักการเมืองฝากฝงเขามาในระบบ ซ่ึงสงผลใหการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญเปนการ

ดําเนินการตามส่ัง และมักจะไมมีการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก 

W5 พนักงานระดับปฏิบัติยังขาดความสามารถในการมองภาพรวมเน่ืองจากประสบการณทํางานยังคงไมมาก

พอ และบางตําแหนงไมมีภารกิจที่เก่ียวของกับการขับเคล่ือนนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

ภาพรวม 

W6 นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียนยังขาดแนวทางที่ชัดเจนจากระดับนโยบาย จึงทําใหพนักงานระดับ

ปฏิบัติไมสามารถวางแผนการดําเนินงานที่เก่ียวของไดอยางมีประสิทธิภาพ พนักงานในระดับปฏิบัติของแต

ละงานสวนใหญยังคงขาดความเขาใจถึงกระแสการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้นจากการเขาสูประชาคมอาเซียน 

และขาดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูส่ิงใหมๆ 
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ตารางที่ 10 ผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

O1 รัฐบาลสงเสริมใหสวนราชการเตรียมความพรอม 

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

O2 มียุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558  

O3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.

2556-พ.ศ.2561) ที่สอดคลองกับการพัฒนาสมรรถนะ

หลักขององคการ 

O4 การพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐ 

O5 ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของ

กระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน

ในป 2558  

O6 แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นในการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558  

O7 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 

2540 มาตรา 45  

O8 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

T1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ 

T2 มีการออกกฎระเบียบ และกฎหมายใหมๆ ทําใหเกิด

ปญหาการตีความเก่ียวกับอํานาจหนาที่ 

T3 อํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการขัดแยงกัน  

T4 หนวยงานระดับนโยบายไมมีแผนการพัฒนา

สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับ

นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน 

T5 สภาวะทางการเมืองไดสงผลใหนโยบายการเขาสู

ประชาคมอาเซียนมีความสําคัญลดลง 

T6 นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนไม

สอดคลองกับพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

T7 กําลังคนที่ไมเพียงพอตอการดําเนินภารกิจที่เพิ่มมาก

ขึ้น  

T8 ขอกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึด

พื้นที่ยังมีความทับซอนระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทั้ง 3 ประเภท 

T9 ความเจริญเติบโตของสังคมเมืองทําใหประชาชนขาด

การมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

T10 ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจที่ถูกตอง

เก่ียวกับประวัติศาสตรในการอยูรวมกันระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศเพื่อนบาน  
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ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

 อาเซียน  

 

ปจจัยดานโอกาส (Opportunities) 

O1 รัฐบาลไดมอบหมายใหสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

(สศช.) บูรณาการแนวทางการดําเนินการของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของเพื่อเตรียมความ

พรอมของประเทศในการรวมผลักดันใหเกิดการสรางประชาคมอาเซียนภายในป พ.ศ. 2558 

เพื่อใหเกิดความชัดเจนในการเตรียมการรองรับผลกระทบและแผนการดําเนินงานที่เปน

รูปธรรมของหนวยงานภาครัฐที่เก่ียวของ ตามยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 

2558 ของประเทศไทย 

O2 มติคณะรัฐมนตรี ตองการใหใชโอกาสจากความรวมมือในอาเซียนเสริมสรางศักยภาพการ

แขงขันของประเทศและสงเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเปนอยูของประชาชน

ประกอบกับความตื่นตัวในการรับรูเรื่องประชาคมอาเซียนที่มากขึ้นในทุกภาคสวน การ

เตรียมความพรอมและใชโอกาสจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรมการเมือง

และความม่ันคงของอาเซียน และการเชื่อมโยงภายในภูมิภาคทั้งดานโครงสรางพื้นฐาน 

กฎระเบียบและประชาชน ไดมีการกําหนดยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน ป 2558 

ภายใตแนวทางการพัฒนา 8 ยุทธศาสตร โดยมีวิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยเปนสมาชิกที่

เขมแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียนรวมกัน” โดยมีประเด็นดาน

ยุทธศาสตร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายในการพัฒนามาตรฐานการศึกษาอาเซียน 

รวมทั้งทักษะฝมือและภาษา กลุมเปาหมายที่สําคัญ ไดแก การศึกษาแรงงาน/ผูประกอบการ 

และเจาหนาที่รัฐ และประเด็นดานยุทธศาสตร การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเชื่อมโยง

โอกาสจากอาเซียน มีเปาหมายในการพัฒนาเมืองใหมีศักยภาพที่จะเชื่อมโยงกับประเทศ

สมาชิกอาเซียนทั้งในดานอุตสาหกรรม การทองเที่ยวบริการ การลงทุน และการคาชายแดน 

O3 สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ไดจัดทําแผนยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ซ่ึงมีความสอดคลองกับสมรรถนะหลัก

ขององคการ และสามารถนํามาปรับใชกับการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคการบริหารสวน

จังหวัดเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียนได 

O4 มีประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัยของสํานักงาน

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) กําหนดใหบุคลากรมีความเปนมือ

อาชีพ พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

ราชการ เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดตนทุน และสงเสริมนวัตกรรม และ

ไดดําเนินภารกิจที่เก่ียวของกับการพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐใน 2 ประการ คือ (1) 

การบริหารกําลังคนใหสอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับ

อนาคต และ (2) การพัฒนาทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐและเตรียมความพรอม 
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ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

 อาเซียน (ตอ) 

 

ปจจัยดานโอกาส (Opportunities) 

 บุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน 

O5 กระทรวงมหาดไทย ไดจัดทํายุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยใน

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป 2558 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรดานการพัฒนา

ศักยภาพของบุคลากรและระบบบริหารจัดการ โดยมีเปาหมายเพื่อพัฒนาบุคลากร

กระทรวงมหาดไทยมีความรู ทักษะ และสมรรถนะที่เหมาะสมในการปฏิบัติหนาที่ และมี

ระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพรองรับการเขารวมประชาคมอาเซียน 

O6 กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไดจัดทําแผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยมี 

ยุทธศาสตร ดานการสงเสริมการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ 

ครอบคลุม และไดมาตรฐานสากลเพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว 

และดานการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบบริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่นและองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีสมรรถนะสูง 

O7 องคการบริหารสวนจังหวัดมีอํานาจหนาที่ดําเนินกิจการ ในการจัดทําแผนพัฒนาองคการ

บริหารสวนจังหวัดและประสานการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรี

กําหนด ตองใหการสนับสนุนสภาตําบลและราชการสวนทองถิ่น อ่ืนในการพัฒนา

ทองถิ่น ประสานและใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาที่ของสภาตําบลและราชการสวน

ทองถิ่นอ่ืน มีหนาทีจั่ดทํากิจการเปนการสมควรใหราชการสวนทองถิ่นอ่ืนรวมกันดําเนินการ

หรือใหองคการบริหารสวนจังหวัดจัดทําตามที่กําหนดในกฎกระทรวง และมีหนาที่จัดทํา

กิจการอ่ืนใดตามที่กําหนดไวในพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎหมายอ่ืนกําหนดใหเปนอํานาจ

หนาที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด บรรดาอํานาจหนาที่ใดซ่ึงเปนของราชการสวนกลาง 

หรือราชการสวนภูมิภาคอาจมอบอํานาจใหองคการบริหารสวนจังหวัดปฏิบัติได ทั้งน้ี ตามที่

กําหนดในกฎกระทรวง 

O8 การสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยสง เสริมการพัฒนาส่ือการ เรียนการสอน

อิเล็กทรอนิกส ที่เหมาะสมกับการเรียนรูในสาระวิชาและระดับชั้นตางๆ ทั้งในรูปแบบ on-

line และ/หรือ off-line กําหนดสมรรถนะผูเรียนในดาน ICT ในแตละระดับการศึกษา 

พัฒนายกระดับสถาบันการศึกษาใหมีความสามารถเฉพาะทางดาน ICT เพื่อผลิตบุคลากร

ดาน ICT ใหมีทักษะความเชี่ยวชาญสูง สรางแรงจูงใจเพื่อเพิ่มศักยภาพแรงงานในการเขา

ฝกอบรม และสอบมาตรฐานวิชาชีพดาน ICT ที่มีการกําหนดไวในระดับสากล พรอมทั้ง

สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาองคความรูเก่ียวกับเทคโนโลยีใหมๆ อยางตอเน่ือง 
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ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม   

 อาเซียน (ตอ) 

 

ปจจัยดานอุปสรรค (Threats) 

T1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในพื้นที่มีจํากัด ทําใหเสนทาง

การจราจรบางแหงไมสะดวก มีการชํารุด งบประมาณในการสรางหรือซอมแซมไมพอเพียง 

ในขณะที่เมืองมีการขยายตัว แตบางเสนทางยังไมไดมาตรฐาน 

รวมถึงมีความซํ้าซอนกับงบยุทธศาสตรจังหวัดทําใหมีปญหาในการใชจายงบประมาณ  

T2 มีกฎระเบียบ และกฎหมายใหมๆ ในการดําเนินงานออกมาเปนจํานวนมาก ทําใหพนักงาน

ไมสามารถดําเนินการไดอยางถูกตองตามระเบียบในบางสถานการณที่เรงดวน และทําใหเกิด

ปญหาการตีความเก่ียวกับอํานาจหนาที่ในการดําเนินการ ซ่ึงสงผลตอการใชจายงบประมาณ  

T3 ระเบียบกฎหมายของสวนราชการมีความขัดแยงกัน และไมเอ้ืออํานวยตอการปฏิบัติงาน 

เชน ระเบียบการใชจายงบประมาณของสํานักงานตรวจเงินแผนดินกับระเบียบการใชจาย

งบประมาณของเสมียนตราจังหวัด 

T4 หนวยงานระดับนโยบาย ไดแก กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ไมมี

การกําหนดแผนการดําเนินงานดานการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อ

รองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

T5 สภาวะทางการเมืองระดับประเทศมีการเปล่ียนแปลงทิศทางการพัฒนาประเทศ และสงผล

ใหนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมในการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความสําคัญลดลง 

T6 การกําหนดนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมในการเขาสูประชาคมอาเซียนขาด

ความสอดคลองกับบริบทขององคการบริหารสวนจังหวัด และปญหาขอกฎหมายที่ไมได

กระจายอํานาจอยางแทจริง หลายภารกิจที่องคการบริหารสวนจังหวัดสมควรตองทํา แตก็

ไมสามารถที่จะทําไดเน่ืองจากปญหาการตีความของขอกฎหมาย ทําใหโครงการหลายอยาง

ที่จําเปนยังอยูในขั้นตอนของการศึกษาโครงการ 

T7 องคการบริหารสวนจังหวัดมีขอจํากัดดานกําลังคนที่ไมเพียงพอตอภารกิจที่เพิ่มมากขึ้น บาง

โครงการมีจํานวนเจาหนาที่ ไมเพียงพอที่จะทํางานไดอยางครอบคลุมทุกกิจกรรม บาง

โครงการบางกองไมสามารถที่จะทําไดพอ ตองแกปญหาโดยการขอใหเจาหนาที่เขาไป

รวมงานหรือชวยงานกับสํานัก ฝายที่อยูตางกองได 

T8 ขอกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ยังมีความทับซอนระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นทั้ง 3 ประเภท ไดแก องคการบริหารสวนจังหวัด องคการบริหารสวน

ตําบล และเทศบาล 

T9 ปญหาความเจริญของเมืองทําใหเกิดวิถีชีวิตแบบตางคนตางอยู ประชาชนตางมีงานประจําที่

ตองรับผิดชอบอยางเต็มที่ ถึงแมประชาชนจะสนใจในเรื่องการเมืองการปกครอง แตก็ทําได

เพียงแคติดตามขาว จึงทําใหประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 
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ตารางที่ 11 รายละเอียดผลการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม   

 อาเซียน (ตอ) 

 

ปจจัยดานอุปสรรค (Threats) 

T10 การเปนประชาคมอาเซียนน้ันประชาชนคนไทยตองมีการศึกษาเรียนรูเพื่อปรับความเชื่อ 

และปรับทัศนคติใหเปล่ียนแปลงไปจากเดิม เพื่อรับวัฒนธรรมใหมๆ และการอยูรวมกันบน

ความตางของเชื้อชาต ิและวัฒนธรรม เชน ถาเราศึกษาประวัติศาสตรไทย-พมาจะพบวาไทย

รบกับพมามาตั้งแตในอดีต และไทยตองเปนศัตรูกับพมา แตหากไปศึกษาประวัติศาสตรพมา

จะพบวา พมาไมเคยมองไทยเปนศัตรูเลย หรือถาศึกษาประวัติศาสตรไทย- ลาวจะพบวาไทย

จะมองวาลาวเปนเหมือนนอง และมีศักดิ์ศรีที่ต่ําตอยกวา แตในความเปนจริงลาวไมไดมอง

วาไทยเปนพี่และไมมีศักดิ์ศรีที่สูงกวา ทําใหสรุปไดวาประชาชนบางสวนยังคงขาดความ

เขาใจที่ถูกตองเก่ียวกับประวัติศาสตรในการอยูรวมกันระหวางประเทศไทยกับประเทศเพื่อน

บาน จึงทําใหเกิดความเชื่อ และทัศนคติทีไ่มถูกตองตอประเทศเพื่อบาน 

 

2.  มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบรหิารสวนจงัหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

  การจัดทํามาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 

ระดับ ผูวิจัยใชเทคนิค TOWS Matrix เพื่อจับคูความสัมพันธระหวางจุดแข็ง (Strengths) จุดออน 

(Weaknesses) โอกาส (Opportunities) และอุปสรรค (Threats) ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

สําหรับนํามาจัดทํามาตรการหลัก   ใน 2 ดานคือ (1) มาตรการในการแกไขปญหาขอจํากัดที่ขัดขวาง

การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยใชทั้งจุดแข็ง และโอกาสมาใชใน

การสรางมาตรการ และ (2) มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 

ระดับ โดยพิจารณาความเปนไปไดขององคการบริหารสวนจังหวัดในการจัดทํากิจกรรมเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ดาน โดยมีรายละเอียดในแตละมาตรการดังน้ี 

  2.1 มาตรการในการแกไขปญหาขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลื่อนนโยบายการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 
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ตารางที่ 12 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลือ่น

 นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

S1 สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน ในดานตางๆ 

ตามหลักประชาธิปไตย 

S2 ใหความรูในเรื่องการเขาสูประชาคมอาเซียนแก

ประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง 

S3 เผยแพรแนวคิดวิถีประชาธิปไตยใหแกชุมชน 

S4 การบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอ่ืนๆ ที่อยูภายในจังหวัด 

S5 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมจดขึ้น

ทะเบียนแรงงานตางดาว ซ่ึงจะชวยใหไดขอมูลของ

แรงงานตางดาวเพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เก่ียวของ 

S6 มีภารกิจรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอ่ืนๆ 

ในดานความม่ันคง และดานการใหบริการ 

S9 จัดกิจกรรมที่ เพื่อยกระดับคุณภาพชี วิตของ

ประชาชนใหดีขึ้น 

S10 สรางเครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ 

 

W1 การกําหนดเปาหมายในการพัฒนาพื้นที่ 

มีความทับซอนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

W2 นายกองคการบริหารสวนจังหวัดบางทานมีความ

เชื่อม่ันในตนเองสูง จึงทําใหการบริหารงานขาดการนํา

ความรูสมัยใหมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับ

สถานการณ 

W3 มีพนักงานจํานวนหลายฝาย จึงทําใหการส่ือสารไม

สามารถทําไดทั่วถึง 

W4 พนักงานสวนใหญขาดศักยภาพในการคิดวิเคราะห

การทํางานในเชิงรุก และเนนทํางานตามส่ัง 

W5 พนักงานขาดความสามารถในการมองภาพรวม 

เน่ืองจากประสบการณ และตําแหนงที่ไมเก่ียวของกับ

การขับเคล่ือนนโยบาย 

W6 พนักงานขาดความเขาใจเก่ียวกับกระแสการเขาสู

ประชาคมอาเซียน และขาดความกระตือรือรนที่จะ

เรียนรูส่ิงใหมๆ 

S16 เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งดวยเพื่อชวยใหแหลง

ทองเที่ยวเกิดความยั่งยืน 

S17 มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง 

S18 มีเสนทางที่สะดวก และสามารถเชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบานไดโดยงาย 

S19 กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยว เชน การสราง

ทูต/ยุวฑูตการทองเที่ยว  

S27 ควบคุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซ่ึงเปนไป

ตามระ เบี ยบของทางราชการ   จึ งทํ า ให ผลการ

ดําเนินงานที่ เ กิดขึ้นมีความถูกตองตามเปาหมายที่

กําหนด 

S28 การปลูกฝงวัฒนธรรมการใหบริการที่ดีไวในการ

ทํางานผานรูปแบบการสอนงาน และการทําตัวใหดเูปน 

 



179 

 

ตารางที่ 12 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลือ่น

 นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

แบบอยางของผูบริหารทุกระดับ 

S29 มีความสามารถสูงในการสรางการมีสวนรวมจาก

ประชาชน และสวนราชการที่เก่ียวของ 

S30 มีความสามารถในการมองภาพองครวมและการ

เชื่อมโยงภารกิจในดานตางๆ เขาไวดวยกันไดอยางเปน

ระบบ 

S31 มีทัศนคติที่ดีตอการเปล่ียนแปลง โดยเฉพาะในเชิง

น โ ย บ า ย ที่ ไ ด รั บ ม อ บ ห ม า ย จ า ก รั ฐ บ า ล  แ ล ะ

กระทรวงมหาดไทย 

S33 เปนนักคิดเชิงกลยุทธที่มีการแสวงหาแนวทางใหมๆ 

ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

S34 มีความพรอมรับมือตอการเปล่ียนแปลงที่จะเกิดขึ้น

โดยมีที่ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา 

S35 มีวิธีการจูงใจในการทํางานหลากหลายรูปแบบที่

เหมาะสมกับพนักงานภายใตขอจํากัด 

S37 มีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ จึงทําใหมีมุมมอง 

ที่เปนประโยชนในการใหคําปรึกษาแกพนักงาน 

 

S38 มีมุมมอง และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล โดยรูลําดับ

กอนหลังของขั้นตอนตางๆ ในการดําเนินงาน 

S39 มีความสามารถในการถายทอดวิสัยทัศนสูพนักงาน 

และผูที่เก่ียวของไดเปนอยางดี 

S44 หัวหนางานสามารถมองภาพรวมของงานไดดี และ

ทําความเขาใจกับของพนักงานไดเปนอยางดี 

S47 พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตองตาม

กระบวนการที่กําหนด 

 

โอกาส (Opportunities)  อุปสรรค (Threats) 

O1 รัฐบาลสงเสริมใหสวนราชการเตรียมความพรอม 

เพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

O3 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.

2556-พ.ศ.2561) ที่สอดคลองกับการพัฒนาสมรรถนะ 

T1 ไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอ 

T2 มีการออกกฎระเบียบ และกฎหมายใหมๆ ทําใหเกิด

ปญหาการตีความเก่ียวกับอํานาจหนาที ่

T3 อํานาจหนาที่ของแตละสวนราชการขัดแยงกัน  
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ตารางที่ 12 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหาขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลือ่น

 นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) จุดออน (Weaknesses) 

หลักขององคการ 

O4 การพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐ 

O8 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

T4 หนวยงานระดับนโยบายไม มีแผนการพัฒนา

สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับ

นโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน 

T5 สภาวะทางการเมืองไดสงผลใหนโยบายการเขาสู

ประชาคมอาเซียนมีความสําคัญลดลง 

T6 นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนไม

สอดคลองกับพื้นที่ขององคการบริหารสวนจังหวัด 

T7 กําลังคนที่ไมเพียงพอตอการดําเนินภารกิจที่เพิ่ม

มากขึ้น  

T8 ขอกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดย

ยึดพื้นที่ยังมีความทับซอนระหวางองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นทั้ง 3 ประเภท 

T9 ความเจริญเติบโตของสังคมเมืองทําใหประชาชน

ขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่น 

T10 ประชาชนบางสวนขาดความเขาใจที่ถูกตอง

เก่ียวกับประวัติศาสตรในการอยูรวมกันระหวางประเทศ

ไทยกับประเทศเพื่อนบาน 

 

  จากตารางที่ 12 การทํา TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการแกไขปญหา

ขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน สามารถที่จะจับคู

แลวนํามากําหนดเปนมาตรการพัฒนาสมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัด พัฒนาสมรรถนะ

ทางการบริหารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด และพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่

ปฏิบัติเพื่อแกไขปญหาขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลื่อนนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดดังน้ี 

  2.1.1  มาตรการพัฒนาสมรรถนะหลกัขององคการบรหิารสวนจังหวัดเพื่อแกไข

ปญหาขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลื่อนนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน 

   1.  บูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวนราชการอื่นๆ เพื่อ

ลดความซ้ําซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน (T1+T7+T8+S4 

+S5+S6+S17+S18+S19+S27+S33+S34) 
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1.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการที่มี

ภารกิจเกี่ยวของกัน 

1.2  กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ 

1.3  จัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยนํา

แผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจัง หวัดมาใชประกอบการจัดทําแผน 

  2.  บูรณาการภารกิจรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพือ่ใหเกิด

ความเช่ือมโยงในการพัฒนาพื้นทีร่อยตอ และภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งจะชวยใหการพฒันาพื้นทีเ่กิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ รวมถึง

สามารถพฒันาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต (T8+S4+S6+S9+S27+S29+S33+S34) 

  2.1  กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นๆ ที่มีภารกจิเกี่ยวของกัน 

  2.2  สนับสนุนการดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยมีการเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพือ่ใหความเห็นในการสนับสนุน

โครงการ 

  3.  สนับสนุนกจิกรรมสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง (T10+S2+S3+S9+S28+S33+S34+O8) 

  3.1 กิจกรรมมุมความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  3.2  จัดทําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต และ

กระจายเสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมีกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยาง

ตอเน่ือง 

  3.3  นําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพรตาม

กิจกรรมตางๆ ทีส่วนราชการในจังหวัดจัดทําข้ึน 

  4.  จัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบรหิาร

สวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพฒันาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล 

(T4+T5+T6+O3+O4++S33+S34S38+S39) 

  4.1  กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสวนราชการในจังหวัด  

  4.2  จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบรูณาการ (กบจ.) เพือ่ขอรบั

การปรับปรุงกอนจัดทําเปนเลมจริง 
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  5.  สนับสนุนกจิกรรมการมสีวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน โดยนํา

อาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกจิกรรมที่เกีย่วของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการ

บรหิารสวนจังหวัดดําเนินการ (T7+T9+S1+S10+S16+S19+S27+S33+S34) 

  5.1  จัดทําแผนสนับสนุนการมสีวนรวมของเครือขายภาคประชาชน 

  5.2  จัดทําฐานขอมลูอาสาสมัครของแตละสวนราชการ 

  5.3  สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชน 

  2.1.2  มาตรการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารของนายกองคการบรหิารสวน

จังหวัดเพื่อแกไขปญหาขอจํากัดที่ขัดขวางการขับเคลือ่นนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  1.  ผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตอง

ไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับสวน

ราชการเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม (W1+W2+W3+S27+S31+S33+S34+S37) 

  1.1  จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน

ตางๆ เพื่อพฒันาศักยภาพ และเครือขายของนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 

  1.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และ

เสริมสรางการเรียนรูใหแกนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดอยางตอเน่ือง  

  1.3  จัดสรรงบประมาณเพื่อจางทีป่รกึษาที่มีความเช่ียวชาญระดับ

ภูมิภาค 

  2.1.3  มาตรการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติเพื่อแกไข

ปญหาขอจํากัด ที่ขัดขวางการขับเคลื่อนนโยบายการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  1. สรางวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัด โดย

สื่อสารขอมูลแบบสองทางจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หัวหนาสํานัก และสงตอ ไปสูผูปฏิบั ติทุกระดับ เพื่อให เกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึง 

(W3+O1+O4+S33+S34) 

   1.1  กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ เพื่อสราง

วัฒนธรรมการสื่อสารเปนประจําทุกสัปดาห 

   1.2 สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสื่อสาร และการ

รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบริหารอยางรวดเร็ว  

  2.  สรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหารสวนจังหวัด โดยเฉพาะ

กฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมทีร่ัฐบาลใหความสําคัญ (T2+W5+W6+S27+S28+S33 

+S34+S35+S38) 
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  2.1 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดสิ่งแวดลอมภายในที่

สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตามทางเดิน จัดบอรดใหความรู 

      2.2 กําหนดเปนตัวช้ีวัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน 

  3.  สนับสนุนใหมกีารแตงต้ังทีป่รึกษาจากสวนราชการอื่นๆ ที่เกีย่วของกับ

ประเด็นการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานโยธาธิ

การและผังเมือง เปนตน (T3+T4+S29+S33+S34) 

  3.1 ประสานงานหัวหนาสวนราชการทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงต้ังเปนที่ปรึกษา 

  3.2  จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการทีแ่ตงต้ังเปน

ที่ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยางตอเน่ือง 

  4. ปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน โดยเนนให

พนักงานตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก (W4+W5+ 

S30+S33 +S34+S35+S44+S47) 

  4.1 จัดทําแผนพฒันาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  4.2  จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกบัระบบการเลื่อนตําแหนง และการ

สอนงานแบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 2.2  มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด 

 

ตารางที่ 13 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการพฒันาสมรรถนะขององคการบรหิารสวน 

              จังหวัด 

 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

S2 ใหความรูในเรื่องการเขาสูประชาคมอาเซียน

แกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง 

S4 การบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครอง

สวนทองถ่ินอื่นๆ ที่อยูภายในจังหวัด 

S5 สนับสนุนงบประมาณในการดําเนินกิจกรรม

จดข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว ซึ่งจะชวยใหได

ขอมูลของแรงงานตางดาวเพื่อนําไปใชประโยชน

ในสวนที่เกี่ยวของ 

O1 รัฐบาลสงเสรมิใหสวนราชการเตรียมความ

พรอม เพื่อรองรบัการเขาสูประชาคมอาเซียน  

O3 แผนยุทธศาสตรการพฒันาระบบราชการไทย 

(พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) ที่สอดคลองกบัการพฒันา

สมรรถนะหลักขององคการ 

O4 การพัฒนาและบรหิารกําลังคนภาครัฐ 

O7 พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจงัหวัด 

พ.ศ. 2540 มาตรา 45  
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ตารางที่ 13 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการพฒันาสมรรถนะขององคการบรหิารสวน

 จังหวัด (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

S6 มีภารกิจรวมกับหนวยงานภาครัฐและภาค

สวนอื่นๆ ในดานความมั่นคง และดานการ

ใหบริการ 

S7 ตรวจสอบ และสํารวจขอมูลเพื่อคัดกรองและ

ปองกันกลุมเสี่ยงมิใหเขาไปยุงเกี่ยว กับยาเสพติด 

โดยเฉพาะกลุมเสี่ยงที่อยูนอกและในระบบ

การศึกษา 

S9 จัดกิจกรรมที่เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดีข้ึน 

S10 สรางเครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ

S17 มีทรัพยากรทางธรรมชาติที่สวยงาม มีแหลง

ทองเที่ยวที่สําคัญหลายแหง 

S11 กิจกรรมเพื่อชวยใหผูประกอบการ OTOP 

และ SME สามารถแขงขันในตลาดได และ

เช่ือมโยงกับตลาดในปจจุบัน โดยเฉพาะในแหลง

ทองเที่ยว 

 

O8 ความกาวหนาของเทคโนโลยีสารสนเทศ 

S12 สนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดใน

ผลิตภัณฑ OTOP และ SME ในลักษณะของ

เศรษฐกิจสรางสรรค 

S15 สรางหลักสูตรเพื่อพัฒนาแรงงานที่มีฝมือ

เพื่ อรองรับตลาดในอนาคตนอกเหนือจาก

หลักสูตรการศึกษาตามปกติ 

S20 สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดไดรับการ

พัฒนาดานศึกษาอยางตอเน่ือง เชน สนับสนุน

งบประมาณจัดซื้อชุด Computer, Note Book  
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ตารางที่ 13 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการพฒันาสมรรถนะขององคการบรหิารสวน

 จังหวัด (ตอ) 
 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

และ Projector 

S21 อบรมครู ในด านการสอนเ ด็ก ให มี

ประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

S22 คนหาศักยภาพในการเรียนของเด็ก และ

คนหาความมุงมั่นกับวิชาที่เด็กสนใจ 

S23 ปรับปรุงขอบกพรองดานการเรียนการสอน

ภาษาตางประเทศทั้งระบบ 

S24 จางครูตางชาติเขามาสอนใหแกโรงเรียนใน

สังกัด โดยเนนใหเ ด็กสามารถสื่อสารได 2-3 

ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาไทย และภาษา

ชายแดน 

 

 

S25 จัดทําโครงการสองหลักสูตรเพื่อใหเด็กที่จบ

การศึกษาไดรับใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาป

ที่ 6 และใบประกาศนียบัตรวิชาชีพ เพื่อรองรับ

แรงงานตลาดสายอาชีพที่ขาดแคลน 

S26 สนับสนุนใหโรงเรียนในสังกัดเปด English 

Program เพื่อสอนภาษาอังกฤษใหแกเด็กเล็กๆ 

ต้ังแตอนุบาล 

S27 ควบคุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซึ่ง

เปนไปตามระเบียบของทางราชการ  จึงทําใหผล

การดําเนินงานที่ เกิด ข้ึนมีความถูกตองตาม

เปาหมายที่กําหนด 

S29 มีความสามารถสูงในการสรางการมีสวนรวม

จากประชาชน และสวนราชการที่เกี่ยวของ 

S30 มีความสามารถในการมองภาพองครวมและ

การเช่ือมโยงภารกิจในดานตางๆ เขาไวดวยกันได 
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ตารางที่ 13 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการพฒันาสมรรถนะขององคการบรหิารสวน   

 จังหวัด (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

อยางเปนระบบ 

S31 มีทัศนคติที่ดีตอการเปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะ

ในเชิงนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และ

กระทรวงมหาดไทย 

S32 มีการกําหนดแนวทาง และมอบหมายให

พนักงานในฝายที่เกี่ยวของเขาไปดําเนินการแกไข

ปญหาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ 

S33 เปนนักคิดเชิงกลยุทธที่มีการแสวงหา

แนวทางใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม 

S34 มีความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดข้ึนโดยมีทีป่รกึษาคอยใหคําแนะนํา 

 

S36 มีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับภารกิจ

ตามนโยบายเปนอยางดี จึงทําใหการตัดสินใจ

เปนไปดวยความมีประสิทธิภาพ และบรรลุผล

สําเร็จตามเปาหมายที่กําหนดไว 

S40  มีความกลาคิด และกลาตัดสินใจ รวมถึง

ชวยสนับสนุนและระดมพลังความรวมมือจากทุก

ฝายที่เกี่ยวของใหเขามาดําเนินการรวมกัน 

S42 มุงเนนผลสัมฤทธ์ิของงาน 

S43 มีการวางแผนการทํางานครอบคลุมทั้งระบบ 

S44 หัวหนางานสามารถมองภาพรวมของงานได

ดี และทําความเขาใจกบัของพนักงานไดเปนอยาง

ดี 

S46 พนักงานมีความสามารถในการประสานงาน

เปนอยางดีทั้งผูนําชุมชนและสวนราชการที่

เกี่ยวของ 
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ตารางที่ 13 TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการพฒันาสมรรถนะขององคการบรหิารสวน   

 จังหวัด (ตอ) 

 

จุดแข็ง (Strengths) โอกาส (Opportunities) 

S47 พนักงานสามารถปฏิบัติงานไดอยางถูกตอง

ตามกระบวนการทีก่ําหนด 

S48 พนักงานมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ 

 

  

  จากตารางที่ 13 การทํา TOWS Matrix เพื่อกําหนดมาตรการในการพัฒนา

สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด สามารถที่จะจับคูแลวนํามากําหนดเปนมาตรการพัฒนา

สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัด ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(ASEAN Political - Security Community) ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic 

Community) และดานประชาคมสั งคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community) ไดดังน้ี 

  2.2.1 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political - 

Security Community)  

  1.  บูรณาการภารกิจรวมกบัองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และสวน

ราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยาง

ตอเน่ือง (S2+S4+S5+S6+S29+S30+S33+S36+S40+S43+S46+O7)  

  1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลกัดานประชาคมการเมืองและความมัน่คง

อาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการทีเ่กี่ยวของ 

  1.2 สนับสนุนงบประมาณและทรพัยากรใหแกองคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแก

ประชาชนในพื้นที ่

  2.  จัดทําฐานขอมลูและกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกบัยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดีข้ึน S5+S6+S7+S9+S10+S27+S32+S33+S34+S36+S42+S43+S46+S48+O3+ 

+O7+O8) 

  2.1 ดําเนินการวิจัยในประเด็นทีเ่กี่ยวของกบัภารกจิดานประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 
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  2.2 จัดทําฐานขอมลูเกี่ยวกับกจิกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่สวนราชการจัดทําข้ึน เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนงานโครงการที่เกีย่วของ 

  2.2.2  ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  

  1.  บูรณาการภารกิจรวมกบัภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับทักษะ

ฝมือของแรงงาน และพฒันาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ  (S11+S12+S15+                   

S25+S33+S34+O1+O7+O8)  

  1.1 ประสานสวนราชการทีร่ับผิดชอบงาน OTOP, SME, การพฒันา

ฝมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรทีเ่กี่ยวของในการดําเนินการ 

  1.2 ประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการ

เกี่ยวกับทกัษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

  1.3 จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และขยาย

ชองทางการตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รบัผิดชอบงาน 

  1.4 กําหนดผูรับผิดชอบหลกัดานประชาคมเศรษฐกจิอาเซียน (กอง

คลัง) เพือ่จัดทําแผนงานโครงการทีเ่กี่ยวของ 

  2.2.3  ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural 

Community) 

  1.  พัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรบัการเรียนรูทีม่ีคุณภาพ 

(S20+S22+S23+S24+S26+S27+S31+S33+S34+S43+O1+O7+O8) 

  1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลกัดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

  1.2  จัดทําฐานขอมลูทีเ่กี่ยวของ เชน ผูเช่ียวชาญดาน

ภาษาตางประเทศของจงัหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรบัรางวัลตางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ 

  1.3 สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถ

ของเด็กและเยาวชนในดานตางๆ 

  1.4 จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและเยาวชนไดใช

เวลาวางที่มปีระโยชน 

  2.  พัฒนาครผููสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลองกบัการพัฒนาเด็ก

และเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน (S20+S21+S23+S27+S31+S33+S34+ 

S43+S47+O1+O4+O7+O8) 
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  2.1  จัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการทํางาน

เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

   2.2  จัดกิจกรรมเพื่อพฒันาครูผูสอนตามความสนใจ 

   2.3  สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารบัการอบรมในหลกัสูตรที่

ครูผูสอนสนใจ 

สวนท่ี 2 ผลการยนืยันความเหมาะสมของมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะของ

องคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนจากผูเชีย่วชาญ  

การทดสอบความเหมาะสมของมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบรหิารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน ไดใชเทคนิคเดลฟาย (Delphi technique) เพื่อแสวงหาขอมูลจาก

ความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ จํานวน 17 ทาน ดวยการตอบแบบสอบถามมาตรการในการพัฒนา

สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

จํานวน 2 รอบ ผลการวิเคราะหแบบสอบถามในแตละขอจากผูเ ช่ียวชาญในแตละรอบ รวมถึง

ขอเสนอแนะในบางมาตรการ สรุปไดดังน้ี  

การวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 1 ผูเช่ียวชาญแตละทานไดใหนํ้าหนักความสําคัญของ

มาตรการในแตละขอ รวมถึงขอเสนอแนะในบางมาตรการ ซึ่งผูวิจัยไดนํามาวิเคราะหหาคามัธยฐาน 

และคาควอไทล ปรากฏดังตาราง 
 

ตารางที่ 14 สรุปคามัธยฐาน และคาควอไทลความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ รอบที่ 1 

 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความเห็น 
การแปลผล 

มัธยฐาน ควอไทล 

สมรรถนะหลัก 

1. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และ 

สวนราชการอ่ืนๆ เพื่อลดความซํ้าซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

และเปนไปในแนวทางเดียวกัน จํานวน 3 กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการที่มี

ภารกิจเก่ียวของกัน 

1.2 กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ 

1.3 จัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด โดย

นําแผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัดมาใชประกอบการจัดทําแผน 

5.0 1.0 - เหมาะสมมาก

ที่สุด 

- สอดคลองกันสูง 
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ตารางที่ 14 สรุปคามัธยฐาน และคาควอไทลความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ รอบที่ 1 (ตอ) 

 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความเห็น 
การแปลผล 

มัธยฐาน ควอไทล 

สมรรถนะหลัก 

2. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และภารกิจที่เกิน

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนา

พื้นที่เกิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ 

รวมถึงสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต  

2.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเก่ียวของกัน 

2.2 สนับสนุนการดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการเชิญสวนราชการที่เก่ียวของเขารวม

ประชุมเพื่อใหความเห็นในการสนับสนุนโครงการ 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

3. มาตรการสนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่เก่ียวของกับการเขา

สูประชาคมอาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง  

3.1 กิจกรรมมุมความรูที่เก่ียวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3.2 จัดทําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต 

และกระจายเสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมีกิจกรรมตอบ

คําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง 

3.3 นําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพรตาม

กิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการในจังหวัดจัดทําขึ้น 

4.0 2.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันต่ํา 

4. มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 

และนโยบายของรัฐบาล  

4.1 กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และสวนราชการในจังหวัด  

4.2 จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับการปรับปรุงกอนจัดทําเปนเลมจริง 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

5. มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาค

ประชาชน โดยนําอาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ดําเนินการ  

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความเห็น 
การแปลผล 

มัธยฐาน ควอไทล 

5.1 จัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาค
ประชาชน 

5.2 จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละสวนราชการ 

5.3 สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชน 

   

สมรรถนะทางการบริหาร 

1. มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดตองไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อ

สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับสวนราชการ

เก่ียวของไดอยางเหมาะสม  
1.1 จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของ

หนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเครือขายของนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด 

1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร 

และเสริมสรางการเรียนรูใหแกนายกองคการบริหารสวนจังหวัด

อยางตอเน่ือง  

1.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

ระดับภูมิภาค 

5.0 2.0 - เหมาะสมมาก

ที่สุด 

- สอดคลองกัน

ต่ํา 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. มาตรการสรางวัฒนธรรมการส่ือสารภายในองคการบริหารสวน

จังหวัด โดยส่ือสารขอมูลแบบสองทางจากนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสํานัก และ 

สงตอไปสูผูปฏิบัติทุกระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยาง

ทั่วถึง  

1.1 กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ เพื่อ

สรางวัฒนธรรมการส่ือสารเปนประจําทุกสัปดาห 
1.2 สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อส่ือสาร และ 

การรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบริหารอยาง

รวดเร็ว 

3.0 1.0 - เหมาะสม 

ปานกลาง 

- สอดคลองกัน

สูง 

2. มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหารสวน

จังหวัด โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่

รัฐบาลใหความสําคัญ  

2.1 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดส่ิงแวดลอมภายใน

สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตามทางเดินจัด
บอรดใหความรู 

5.0 1.0 - เหมาะสมมาก

ที่สุด 

- สอดคลองกัน

สูง 
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ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ระดับความเห็น การแปลผล 

2.2 กําหนดเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน   

3. มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงตั้งที่ปรึกษาจากสวนราชการ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับประเด็นการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมือง  

เปนตน  

3.1 ประสานงานหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงตั้งเปนที่ปรึกษา 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการที่
แตงตั้งเปนที่ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยางตอเน่ือง 

5.0 1.0 

4. มาตรการปรับปรุงระบบการเล่ือนตําแหนง และการสอนงาน 

โดยเนนใหพนักงานตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และ

การคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก  

4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

4.2 จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบการเล่ือนตําแหนง 

และการสอนงานแบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัด 

4.0 2.0 

ดานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 

1. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนๆ และสวนราชการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเก่ียวกับ 
การเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง  

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมการเมืองและ   

ความม่ันคงอาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทําแผนงาน

โครงการที่เก่ียวของ 

1.2 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอ่ืนๆ และสวนราชการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรู

เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนในพื้นที่ 

4.0 1.0 

2. มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เก่ียวของกับยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น  

2.1 ดําเนินการวิจัยในประเด็นที่เก่ียวของกับภารกิจดาน

ประชาคม การเมืองและความม่ันคงอาเซียน และยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

2.2 จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนที่สวนราชการจัดทําขึ้น เพื่อนํามาใชในการจัดทํา 

4.0 1.0 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ระดับความเห็น การแปลผล 

แผนงานโครงการที่เก่ียวของ   

ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

1. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ

ยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ  

1.1 ประสานสวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME,     

การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร  

ที่เก่ียวของในการดําเนินการ 

1.2. ประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการ

เก่ียวกับทักษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ
ดําเนินงาน 

1.3. จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และ

ขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบงาน 

1.4. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(กองคลัง) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

4.0 1.0 

ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

1. มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มี

คุณภาพ 

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพื่อจัดทํา

แผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

1.2 จัดทําฐานขอมูลที่เก่ียวของ เชน ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

ตางประเทศของจังหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งใน

ระดับจังหวัดและประเทศ 

1.3 สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะ

ความสามารถของเด็กและเยาวชนในดานตางๆ 

1.4 จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและ

เยาวชนไดใชเวลาวางที่มีประโยชน 

4.0 1.0 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
ระดับความเห็น การแปลผล 

2. มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลอง

กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

2.1 จัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการ

ทํางานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ 

2.3 สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับการอบรมใน

หลักสูตรที่ครูผูสอนสนใจ 

4.0 1.0 

 

จากตารางที่ 14 การทดสอบเดลฟายพบวา ผูเช่ียวชาญแตละทานมีความคิดเห็นตอ

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน รอบที่ 

1 ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุดและมีความสอดคลองกันสูง ไดแก มาตรการบูรณา

การภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวนราชการอื่นๆ เพื่อลดความซ้ําซอนในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน, มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการ

บริหารสวนจังหวัด โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญ, 

มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงต้ังที่ปรึกษาจากสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับประเด็นการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมือง เปนตน  

2. ความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุดและมีความสอดคลองกันตํ่า ไดแก มาตรการผลักดัน

กลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ 

เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับสวนราชการเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม 

3. ความคิดเห็นเหมาะสมมากและมีความสอดคลองกันสูง ไดแก มาตรการบูรณาการ

ภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ 

และภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาพื้นที่เกิดความ

สอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ รวมถึงสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต 

มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนจังหวัดให

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมี
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สวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน โดยนําอาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ มาตรการบูรณาการ

ภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรู

เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง, มาตรการจัดทําฐานขอมูลและ

กิจกรรมที่เกี่ยวของกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับ

ภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึง

ขยายชองทางการตลาดใหมๆ มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มี

คุณภาพ มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลองกับการพัฒนาเด็กและ

เยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4. ความคิดเห็นเหมาะสมมากและมีความสอดคลองกันตํ่า ไดแก มาตรการสนับสนุน

กิจกรรมสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง, มาตรการ

ปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน โดยเนนใหพนักงานตองผานการประเมินในการ

มองภาพรวม และการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก 

5. ความคิดเห็นเหมาะสมปานกลางและมีความสอดคลองกันสูง ไดแก มาตรการสราง

วัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัด โดยสื่อสารขอมูลแบบสองทางจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสํานัก และสงตอไปสูผูปฏิบัติทุก

ระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึง 

 

 

ภาพที่ 13 สรุปเดลฟายรอบที่ 1  
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การวิเคราะหแบบสอบถามรอบที่ 2 ผู วิจัยปรับปรุงมาตรการตามขอเสนอแนะของ

ผูเช่ียวชาญ และสงใหผูเช่ียวชาญแตละทานไดใหนํ้าหนักความสําคัญของแตละขอ ซึ่งผูวิจัยไดนํามา

วิเคราะหหาคามัธยฐาน และคาควอไทลปรากฏดังตาราง 
 

ตารางที่ 15 สรุปคามัธยฐาน และคาควอไทลความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ รอบที่ 2 

 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความเห็น 
การแปลผล 

มัธยฐาน ควอไทล 

สมรรถนะหลัก 

1. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และ 

สวนราชการอ่ืนๆ เพื่อลดความซํ้าซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

และเปนไปในแนวทางเดียวกัน จํานวน 3 กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการ   ที่

มีภารกิจเก่ียวของกัน 

1.2 กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ 

1.3 จัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด   โดย

นําแผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัดมาใชประกอบ   การ

จัดทําแผน 

5.0 1.0 - เหมาะสมมาก

ที่สุด 

- สอดคลองกันสูง 

2. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และภารกิจที่เกิน

ศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนา

พื้นที่เกิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ 

รวมถึงสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต  

2.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเก่ียวของกัน 

2.2 สนับสนุนการดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการเชิญสวนราชการที่เก่ียวของเขารวม

ประชุมเพื่อใหความเห็นในการสนับสนุนโครงการ 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

3. มาตรการสนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่เก่ียวของกับการเขา

สูประชาคมอาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง  

3.1 กิจกรรมมุมความรูที่เก่ียวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

3.2 จัดทําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต 

และกระจายเสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมีกิจกรรมตอบ

คําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 
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ตารางที่ 15 สรุปคามัธยฐาน และคาควอไทลความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ รอบที่ 2 (ตอ) 

 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความเห็น 
การแปลผล 

มัธยฐาน ควอไทล 

สมรรถนะหลัก 

3.3 นําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพรตาม

กิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการในจังหวัดจัดทําขึ้น 
   

4. มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

จังหวัด และนโยบายของรัฐบาล  

4.1 กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครอง

สวนทองถิ่น และสวนราชการในจังหวัด  

4.2 จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ
องคการบริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัด

แบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับการปรับปรุงกอนจัดทําเปนเลมจริง 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

5. มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาค

ประชาชน โดยนําอาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกิจกรรมที่

เก่ียวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการบริหารสวนจังหวัด

ดําเนินการ  

5.1 จัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาค

ประชาชน 

5.2 จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละสวนราชการ 
5.3 สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชน 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

สมรรถนะทางการบริหาร 

1. มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดตองไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อสามารถ

กําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับสวนราชการเก่ียวของไดอยาง

เหมาะสม  

1.1 จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของ
หนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเครือขายของนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด 

1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการส่ือสาร 

และเสริมสรางการเรียนรูใหแกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอยาง

ตอเน่ือง  

1.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญระดับ

ภูมิภาค 

5.0 1.0 - เหมาะสมมาก

ที่สุด 

- สอดคลองกันสูง 
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ตารางที่ 15 สรุปคามัธยฐาน และคาควอไทลความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ รอบที่ 2 (ตอ) 

 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความเห็น 
การแปลผล 

มัธยฐาน ควอไทล 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1. มาตรการสรางวัฒนธรรมการส่ือสารภายในองคการบริหาร   สวน
จังหวัด โดยส่ือสารขอมูลแบบสองทางจากนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสํานัก และ  สงตอ

ไปสูผูปฏิบัติทุกระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึง  

1.1 กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ เพื่อ

สรางวัฒนธรรมการส่ือสารเปนประจําทุกสัปดาห 

1.2 สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อส่ือสาร และ การ

รายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบริหาร   อยาง

รวดเร็ว 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 
- สอดคลองกันสูง 

2. มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหารสวน
จังหวัด โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่

รัฐบาลใหความสําคัญ  

2.1 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดส่ิงแวดลอมภายใน  

สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตามทางเดินจัดบอรด

ใหความรู 

2.2 กําหนดเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน 

5.0 1.0 - เหมาะสมมาก
ที่สุด 

- สอดคลองกันสูง 

3. มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงตั้งที่ปรึกษาจากสวนราชการอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวของกับประเด็นการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด 

เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง  
เปนตน  

3.1 ประสานงานหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของกับการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงตั้งเปนที่ปรึกษา 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการที่แตงตั้ง

เปนที่ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยางตอเน่ือง 

5.0 1.0 - เหมาะสมมาก

ที่สุด 

- สอดคลองกันสูง 

4. มาตรการปรับปรุงระบบการเล่ือนตําแหนง และการสอนงาน โดย

เนนใหพนักงานตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการคิด

วิเคราะหงานในเชิงรุก  

4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 
4.2 จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบการเล่ือนตําแหนง และ

การสอนงานแบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร

สวนจังหวัด 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 
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ตารางที่ 15 สรุปคามัธยฐาน และคาควอไทลความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ รอบที่ 2 (ตอ) 
 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 

ระดับความเห็น 
การแปลผล 

มัธยฐาน ควอไทล 

ดานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 

1. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ 

และสวนราชการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเก่ียวกับ การเขาสู

ประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง  

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมการเมืองและ   ความ
ม่ันคงอาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทําแผนงาน

โครงการที่เก่ียวของ 

1.2 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกรปกครอง

สวนทองถิ่นอ่ืนๆ และสวนราชการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรู

เก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนในพื้นที่ 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

2. มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เก่ียวของกับยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น  

2.1 ดําเนินการวิจัยในประเด็นที่เก่ียวของกับภารกิจดานประชาคม 

การเมืองและความม่ันคงอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนใหดีขึ้น 

2.2 จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนที่สวนราชการจัดทําขึ้น เพื่อนํามาใชในการจัดทํา

แผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

1. มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ

ยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึง

ขยายชองทางการตลาดใหมๆ  

1.1 ประสานสวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME,     การ

พัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร  ที่
เก่ียวของในการดําเนินการ 

1.2. ประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการ

เก่ียวกับทักษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการ

ดําเนินงาน 

1.3. จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และ

ขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบงาน 

1.4. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน 

(กองคลัง) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 
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ตารางที่ 15 สรุปคามัธยฐาน และคาควอไทลความคิดเห็นของกลุมผูเช่ียวชาญ รอบที่ 2 (ตอ) 
 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน 
ระดับความเห็น การแปลผล 

ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

1. มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มี

คุณภาพ 

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่

เก่ียวของ 

1.2 จัดทําฐานขอมูลที่เก่ียวของ เชน ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

ตางประเทศของจังหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งใน

ระดับจังหวัดและประเทศ 

1.3 สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะ

ความสามารถของเด็กและเยาวชนในดานตางๆ 

1.4 จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและเยาวชน

ไดใชเวลาวางที่มีประโยชน 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

2. มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลอง

กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคม

อาเซียน  

2.1 จัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการ

ทํางานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ 

2.3 สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับการอบรมในหลักสูตรที่

ครูผูสอนสนใจ 

4.0 1.0 - เหมาะสมมาก 

- สอดคลองกันสูง 

 

จากตารางที่ 15 การทดสอบเดลฟายพบวา ผูเช่ียวชาญแตละทานมีความคิดเห็นตอ

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน รอบที่ 

2 ดังน้ี 

1. ความคิดเห็นเหมาะสมมากที่สุดและมีความสอดคลองกันสูง ไดแก มาตรการบูรณา

การภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวนราชการอื่นๆ เพื่อลดความซ้ําซอนในการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน, มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดตองไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการ
ดําเนินงานรวมกับสวนราชการเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม, มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน
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องคการบริหารสวนจังหวัด โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่รัฐบาลให
ความสําคัญ, มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงต้ังที่ปรึกษาจาก  สวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ประเด็นการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานโยธาธิ

การและผังเมือง เปนตน  

2. ความคิดเห็นเหมาะสมมากและมีความสอดคลองกันสูง ไดแก มาตรการบูรณาการ

ภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และ

ภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาพื้นที่เกิดความสอดคลอง 

และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ รวมถึงสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต มาตรการ
สนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง 

มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนจังหวัดให

สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล, มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมี

สวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน โดยนําอาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกิจกรรมที่

เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ, มาตรการสราง

วัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัด โดยสื่อสารขอมูลแบบสองทางจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสํานัก และสงตอไปสูผูปฏิบัติทุก
ระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึง, มาตรการปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนง และการ

สอนงาน โดยเนนใหพนักงานตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการคิดวิเคราะหงานในเชิง

รุก, มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อ

สนับสนุนการใหความรู เกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง  

มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน และ

พัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ, มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและ

เยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ, มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่
สอดคลองกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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ภาพที่ 14 สรปุเดลฟายรอบที่ 2  

 

 สวนท่ี 3 สรุปมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการ

เขาสูประชาคมอาเซยีน 

1. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก   

  1.1  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวนราชการอื่นๆ เพื่อ

ลดความซ้ําซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบดวย 3 

กิจกรรม ดังน้ี 

  1.1.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการทีม่ีภารกิจเกี่ยวของกัน 

  1.1.2  กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ 

  1.1.3  จัดทําแผนพฒันาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยนําแผนปฏิบัติ

การตามงบยุทธศาสตรจงัหวัดมาใชประกอบการจัดทําแผน 

  1.2  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพื่อใหเกิด

ความเช่ือมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาพื้นที่เกิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ รวมถึง

สามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี 

  1.2.1  กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นๆ ที่มีภารกจิเกี่ยวของกัน 

  1.2.2  สนับสนุนการดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน โดยมีการเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหความเห็นในการสนับสนุน

โครงการ 
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  1.3  มาตรการสนับสนุนกจิกรรมสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

  1.3.1  กิจกรรมมุมความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

  1.3.2 จัดทําสือ่การเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต และกระจาย

เสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมีกจิกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง 

  1.3.3 นําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพรตามกจิกรรมตางๆ 

ที่สวนราชการในจังหวัดจัดทําข้ึน 

  1.4 มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหาร

สวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพฒันาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล ประกอบดวย 2 

กิจกรรม ดังน้ี  

  1.4.1  กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และสวนราชการในจงัหวัด  

  1.4.2  จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการ

บริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับการ

ปรับปรุงกอนจัดทําเปนเลมจริง 

  1.5 มาตรการสนับสนุนกจิกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน โดยนํา

อาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกจิกรรมที่เกีย่วของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการ

บรหิารสวนจังหวัดดําเนินการ ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี  

  1.5.1  จัดทําแผนสนับสนุนการมสีวนรวมของเครือขายภาคประชาชน 

  1.5.2  จัดทําฐานขอมลูอาสาสมัครของแตละสวนราชการ 

  1.5.3  สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชน 

2. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  

  2.1 มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดตอง

ไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกบัสวน

ราชการเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

  2.1.1  จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางๆ 

เพื่อพฒันาศักยภาพ และเครือขายของนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 

  2.1.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และเสรมิสราง

การเรียนรูใหแกนายกองคการบรหิารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง  

  2.1.3  จัดสรรงบประมาณเพื่อจางทีป่รกึษาที่มีความเช่ียวชาญระดับภูมิภาค 
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3. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ  

  3.1 มาตรการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัด โดย

สื่อสารขอมลูแบบสองทางจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หัวหนาสํานัก และสงตอไปสูผูปฏิบัติทกุระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมลูอยางทั่วถึง ประกอบดวย 

2 กิจกรรม ดังน้ี 

  3.1.1  กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ เพื่อสรางวัฒนธรรม

การสือ่สารเปนประจําทุกสปัดาห 

  3.1.2  สนับสนุนใหมกีารใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสื่อสาร และการรายงานขอมลู

ผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบรหิารอยางรวดเร็ว  

  3.2  มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญ ประกอบดวย 2 

กิจกรรม ดังน้ี  

  3.2.1  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดสิ่งแวดลอมภายในที่สถานที่

ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตามทางเดิน จัดบอรดใหความรู 

  3.2.2  กําหนดเปนตัวช้ีวัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน 

  3.3  มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงต้ังที่ปรึกษาจากสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ประเด็น การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน

โยธาธิการและผังเมือง เปนตน ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี  

  3.3.1  ประสานงานหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ

องคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงต้ังเปนที่ปรึกษา 

  3.3.2  จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการที่แตงต้ังเปนที่

ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยางตอเน่ือง 

  3.4  มาตรการปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน โดยเนนใหพนักงาน

ตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก ประกอบดวย 2 กิจกรรม 

ดังน้ี  

  3.4.1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  3.4.2  จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน

แบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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4. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

  4.1  ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security 

Community)  

  4.1.1  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และ

สวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไป

อยางตอเน่ือง ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี  

  1. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

  2. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแก

ประชาชนในพื้นที่ 

  4.1.2  มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี  

  1.  ดําเนินการวิจัยในประเด็นที่ เกี่ยวของกับภารกิจดานประชาคม

การเมืองและความมั่นคงอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

  2.  จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่สวนราชการจัดทําข้ึน เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

 4.2  ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  

  4.2.1  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับ

ทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ 

ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังน้ี  

  1. ประสานสวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME, การพัฒนาฝมือ

แรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการ 

  2. ประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับ

ทักษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

  3. จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และขยายชองทาง

การตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบงาน 

  4. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กองคลัง) 

เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 
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  4.3  ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community) 

  4.3.1  มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

ประกอบดวย 4 กิจกรรม ดังน้ี 

  1. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

  2. จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศ

ของจังหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ 

  3.  สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถของ

เด็กและเยาวชนในดานตางๆ 

  4.  จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลา

วางที่มีประโยชน 

  4.3.2  มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลองกับการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี  

  1. จัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการทํางานเพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

  2.  จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ 

  3.  สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับการอบรมในหลักสูตรที่ครูผูสอน

สนใจ 
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บทท่ี 5 

สรุปผลการวิจัย อภิปรายผล และขอเสนอแนะ 

 

การศึกษาวิจัยเรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน” มีวัตถุประสงค (1) เพื่อศึกษานโยบายของรัฐบาล

ที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน (2) เพื่อศึกษาสมรรถนะของ

องคการบริหารสวนจังหวัด ไดแก สมรรถนะหลัก สมรรถนะทางการบริหาร และสมรรถนะเฉพาะตาม

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน และ (3) เพื่อ

นําเสนอแนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

การดําเนินการวิจัยแบงเปน 5 ข้ันตอน ดังน้ี 

1. ศึกษานโยบายของรัฐบาลที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน โดยแหลงขอมูลคือ เอกสารทางราชการที่เปนขอสั่งการ และแนวทางการปฏิบัติ

ของสวนราชการตางๆ ที่มีหนาที่เกี่ยวของกับการกําหนดนโยบายเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน และ

งานวิจัยที่เกี่ยวของกับองคการบริหารสวนจังหวัด สมรรถนะองคการ และประชาคมอาเซียน โดยผลที่

ไดจากการศึกษาคือ กรอบแนวทางในการสัมภาษณกลุมผูเช่ียวชาญในประเด็นตางๆ ทั้งในภาพกวาง

และขอมูลเชิงลึก 

2. การกําหนดและเตรียมกลุมผูเช่ียวชาญ โดยพิจารณาจาก (1) พื้นที่เปาหมาย (2) 

ตําแหนงการทํางาน (3) ประสบการณที่เกี่ยวของ และ (4) เปนผูเต็มใจใหขอมูล โดยผลที่ไดจากการ

กําหนดและเตรียมตัวกลุมผูเช่ียวชาญ คือ ผูใหขอมูลในพื้นที่ 4 จังหวัด ประกอบดวย (1) ชลบุรี (2) 

ระยอง (3) จันทบุรี และ (4) ตราด โดยมีผูเช่ียวชาญที่ใหขอมูลจังหวัดละ 5 คน รวมจํานวน 20 คน  

3. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 1 เพื่อนําขอมูลมาวิเคราะห/สังเคราะหขอมูล และสราง

เครื่องมือแบบสอบถาม โดยผูวิจัยลงพื้นที่เพื่อสัมภาษณขอมูลจากกลุมผูเช่ียวชาญดวยตนเอง เพื่อนํา

ขอมูลมาทําการวิเคราะหดวยเทคนิค TOWS Matrix เพื่อสรางแบบสอบถามที่เปนมาตรการในการ

พัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ  

4. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 2 เพื่อขอความเห็นและยืนยันความเหมาะสมของมาตรการ

จากผูเช่ียวชาญ โดยผูวิจัยไดกําหนดกลุมนักวิชาการที่เปนผูเช่ียวชาญที่เกี่ยวของกับการบริหารงาน

ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน สมรรถนะองคการ และประชาคมอาเซียน จํานวน 17 คน และนํา

แบบสอบถามไปสอบถามผูเช่ียวชาญ จากน้ันจึงนําแบบสอบถามมาวิเคราะหดวยสถิติพื้นฐาน ไดแก 
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คารอยละ คามัธยฐาน (Median) และคาพิสัยระหวางควอไทล (Interquartile Range) ของกลุม โดย

ผลที่ไดจากการศึกษาคือ ผลการจําแนกขอมูลที่เปนฉันทามติ (Consensus) ของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คน 

5. สัมภาษณ EDFR รอบที่ 3 เพื่อขอใหผูเช่ียวชาญแตละคนพิจารณาตอบใหม และนํา

ขอมูลมาวิเคราะหผลเพื่อจัดทํามาตรการที่เหมาะสมตอไป โดยนําขอมูลปอนกลับเชิงสถิติ (Statistical 

Feedbacks) ที่เปนฉันทามติของผูเช่ียวชาญทั้ง 17 คนใหผูเช่ียวชาญแตละทานไดรับรูดวย รวมถึง

ผูเช่ียวชาญแตละทานจะไดรับแบบสอบถามพรอมผนวกคําตอบเดิมของตนในการทํา EDFR รอบน้ี 

เพื่อขอใหผูเช่ียวชาญพิจารณาใหความเห็นและยืนยันความเหมาะสมของมาตรการอีกครั้ง จากน้ันจึง

นําผลการตอบแบบสอบถามมาวิเคราะหผลตามเกณฑที่กําหนด ซึ่งเกณฑที่มีแนวโนมความเปนไปได

คอนขางสูงของมาตรการคือ คามัธยฐาน (Median) ที่ 3.5 ข้ึนไป และความสอดคลองของคําตอบโดย

พิจารณาจาก Interquartile Range (Q3-Q1) ไมเกิน 1.5  โดยผลที่ไดจากการศึกษาคือ มาตรการใน

การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ  

 

สรุปผลการวิจัย 

นโยบายของรัฐบาลท่ีเก่ียวของกับองคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสูประชาคม

อาเซียน  

1. ระดับนโยบาย  

   นโยบายของรัฐบาลไดสงผลกระทบตอการปรับตัวเพื่อดําเนินงานของสวนราชการที่

เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนในหลายดาน โดยพลเอก ประยุทธจันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

ไดแถลงนโยบายที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนคือ นโยบายการสงเสริมบทบาทและการใช

โอกาสในประชาคมอาเซียน ในดานตางๆ ไดแก (1) การสงเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การคา 

การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยายความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน (2) การ

พัฒนาศักยภาพในการแขงขันของผูประกอบการไทยทุกระดับ (3) การพัฒนาแรงงานของ

ภาคอุตสาหกรรมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน (4) การเรงพัฒนาความเช่ือมโยงดานการ

ขนสงและระบบโลจิสติกสภายในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน (5) ตอเช่ือมเสนทางคมนาคมขนสง

และระบบโลจิสติกส (6) การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ นอกจากน้ีคณะรัฐมนตรีมีมติที่เกี่ยวของ ดังน้ี 

(1) รับทราบการประกาศวิสัยทัศนประชาคมอาเซียน ค.ศ. 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียนทั้ง

สามเสา รวมถึงขอหารือเกี่ยวกับปญหาทะเลจีนใต การกอการราย คูเจรจาในการเปนหุนสวนทาง

ยุทธศาสตร และจัดทําความตกลงหุนสวนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค และไดเสนอใหอาเซียน

เสริมสรางความเขมแข็งจากภายในเพื่อความเปนเอกภาพและความสามารถรับมือกับความทาทาย

ตางๆ (2) มอบหมายใหกรมปองกันและบรรเทา  สาธารณภัย เปนหนวยงานหลักรับผิดชอบในเรื่อง
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สังคมและวัฒนธรรม ประเด็นการเสริมสรางความตระหนักรูและความเขมแข็งใหแกชุนชนเพื่อใหมี

สวนรวมในการปองกันภัยพิบัติ และประเด็นการมีสวนรวมของสหประชาชาติ ในการลดความเสี่ยง

และการบริหารจัดการภัยพิบัติ สําหรับยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 ของ

ประเทศไทย สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.) ไดกําหนด

วิสัยทัศนคือ “ประเทศไทยเปนสมาชิกที่เขมแข็งและสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอาเซียน

รวมกัน” โดยม ี8 ยุทธศาสตร ประกอบดวย (1) การเสริมสรางความสามารถในการแขงขันของสินคา 

บริการ การคา และการลงทุน (2) การพัฒนาคุณภาพชีวิตและการคุมครองทางสังคม (3) การพัฒนา

โครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส (4) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย (5) การพัฒนากฎหมาย กฎ และ

ระเบียบ (6) การสรางความรู ความเขาใจ และความตระหนักถึงความสําคัญของอาเซียน (7) การ

เสริมสรางความมั่นคง และ (8) การเพิ่มศักยภาพของเมืองเพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน  

2. นโยบายของสวนราชการ  

  1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561) โดย

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ซึ่งมี 7 ประเด็นยุทธศาสตร 

ประกอบดวย (1) การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน (2) การพัฒนาองคการใหมีขีด

สมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ (3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรพัย

ของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด (4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ (5) การ

สงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกันระหวางภาครัฐภาคเอกชนและภาค

ประชาชน (6) การยกระดับความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

และ (7) การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

  2.  สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (สํานักงาน ก.พ.) ไดดําเนินภารกิจที่

เกี่ยวของกับการพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐใน 2 ประการ คือ (1) การบริหารกําลังคนให

สอดคลองกับบทบาทภารกิจที่มีในปจจุบัน และเตรียมพรอมสําหรับอนาคต และ (2) การพัฒนา

ทักษะและศักยภาพของกําลังคนภาครัฐและเตรียมความพรอมบุคลากรภาครัฐสูประชาคมอาเซียน 

โดยมคุีณลักษณะที่พึงประสงค ประกอบดวย (1) มีความเปนมืออาชีพ (2) มีความเปนนานาชาติ (3) 

มีความเปนผูสนับสนุน และ (4) เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง 

3. ยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกระทรวงมหาดไทยในการรวมตัวเปนประชาคม 

อาเซียนในป 2558 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี (1) การเสริมสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกจิฐาน

รากเพือ่เช่ือมโอกาสจากประชาคมอาเซียน (2) การเสรมิสรางความสงบเรียบรอย ภัยพิบัติและความ

มั่นคงของประเทศ (3) การเสริมสรางศักยภาพชุมชนและอัตลักษณอาเซียน (4) การพฒันาศักยภาพ

ของบุคลากรและระบบบรหิารจัดการ  
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4. แผนยุทธศาสตรการเตรียมความพรอมของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินใน     

การรวมตัวเปนประชาคมอาเซียนในป พ.ศ. 2558 โดยมีประเด็นยุทธศาสตรดังน้ี (1) การสงเสริม    

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบคมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม และไดมาตรฐานสากล

เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการทองเที่ยว (2) การพัฒนาศักยภาพบุคลากรและระบบ

บริหารจัดการของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและองคกรปกครองสวนทองถ่ินใหมีสมรรถนะสูง        

(3) การสงเสริมอัตลักษณอาเซียนและอนุรักษไวซึ่งขนบธรรมเนียม ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ิน 

(4) การสงเสริมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและการอนุรักษสิ่งแวดลอมสูการเติบโตที่มี

คุณภาพและย่ังยืน และ (5) การสงเสริมศักยภาพและความสงบเรียบรอยของชุมชน 

 สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

1. สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัด 

  1.1 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน พบวา องคการบริหารสวน

จังหวัดไดใหความสําคัญกับเรื่อง (1) การมีสวนรวมของประชาชน โดยมีการใหขอมูลขาวสารของสวน

ราชการสูประชาชนเพื่อใหเกิดความต่ืนตัว และมีทัศนคติที่ดีเมื่อองคการบริหารสวนจังหวัดมี       

การดําเนินกิจกรรมที่เกี่ยวของ รวมถึงมีการเสริมสรางวิถีประชาธิปไตยใหแกโรงเรียนในสังกัด  (2) 

การทํางานแบบบูรณาการ โดยเริ่มตนจากจุดเล็กๆ ภายในองคการบริหารสวนจังหวัดกอน และจึง

คอยๆ ขยายไปทํางานรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการอื่นๆ รวมถึงองคการ

บริหารสวนจังหวัดจะตองมีศักยภาพสูง และมีองคความรูที่หลากหลาย เน่ืองจากมีภารกิจที่เกี่ยวของ

กับคุณภาพชีวิตของพี่นองประชาชนในหลายดาน เพื่อใชในการปฏิบัติงานใหประสบผลสําเร็จ ดังน้ัน 

การบูรณาการดานขอมูลที่เกี่ยวของกันถือเปนสิ่งสําคัญที่จะชวยใหการทํางานเกิดความสอดคลองกัน 

และไมขัดแยงกันในแนวทางปฏิบัติ 

   1.2  ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดไดให

ความสําคัญกับเรื่อง (1) การสนับสนุนใหมีการวิจัยและพัฒนาตอยอดในผลิตภัณฑหลายประเภท เพื่อ

สรางจุดแข็งใหกับผูประกอบการ OTOP และ SME ในลักษณะของเศรษฐกิจสรางสรรคที่ชวยสราง

มูลคาเพิ่มใหแกผลิตภัณฑในดานตางๆ โดยมีทิศทางการพัฒนาที่เช่ือมโยงกับตลาดในปจจุบัน และใน

แหลงทองเที่ยวที่เปนจุดแข็งของจังหวัด รวมถึงสนับสนุนใหมีการจัดงานเทศกาลตางๆ ที่ผูกโยงเขากบั

ประเพณีและวัฒนธรรมทองถ่ินและประวัติศาสตร (2) การสนับสนุนใหมีการพัฒนาดานการศึกษาเพือ่

พัฒนาคน ซึ่งจะชวยใหเกิดการพัฒนาในเรื่องฝมือแรงงานที่มีคุณภาพ สอดคลองและตรงกับความ

ตองการที่แทจริงของตลาด (3) กิจกรรมการเสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งดวยเพื่อชวยใหแหลง
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ทองเที่ยวเกิดความย่ังยืน รวมถึงผลักดันใหรัฐบาลเขามาสนับสนุนโครงสรางพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพ

สูง และสามารถเช่ือมโยงกันไดทั้งระบบ  

   1.3  ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน พบวา องคการบริหารสวนจังหวัดได

ใหความสําคัญกับเรื่อง (1) การศึกษากับชุมชนที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบ และมีกิจกรรมที่ชวยให

พนักงานมีความกระตือรือรนที่จะคิดและจัดทําโครงการที่เกี่ยวของเพื่อพัฒนาการศึกษาและการ

เรียนรูใหแกประชาชนอยางตอเน่ือง และสนับสนุนงบประมาณสําหรับพัฒนาสื่อเทคโนโลยีการเรียน

การสอนที่ทันสมัย รวมถึงคนหาศักยภาพของเด็ก และวิชาที่เด็กสนใจ และใหความสําคัญกับการ

ปรับปรุงขอบกพรองดานการเรียนการสอนภาษาตางประเทศ ทั้งระบบ รวมถึงการศึกษาเรียนรูเพื่อ

ปรับความเช่ือ และปรับทัศนคติใหที่ถูกตองตรงกับความเปนจริง  (2) การสนับสนุนการดําเนิน

กิจกรรมของสวนราชการตางๆ เชน เจาหนาที่ตํารวจ แรงงานจังหวัด รวมถึงการแกไขปญหายาเสพ

ติดในพื้นที ่และ  (3) การใหบริการดานสุขภาพอนามัยใหเด็ก ผูสูงอายุ คนพิการ และผูดอยโอกาส

อยางทั่วถึง และผลักดันใหเกิดการสรางเครือขายดานการสงเคราะหคนพิการ  

2. สมรรถนะทางการบรหิาร 

   สมรรถนะทางการบริหารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนพฤติกรรมทางการ

บริหารงานที่ชวยใหการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนเกิดผลสาํเรจ็

ตามเปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสมรรถนะทางการบริหารที่สําคัญ ประกอบดวย        

(1) สรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจ (2) มีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลง เพื่อแกไขปญหา 

(3) สรางแรงจูงใจใหแกผูตาม เพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพ (4) ความเขาใจในภารกิจ เพื่อนําไปสูการ

ตัดสินใจที่เหมาะสม (5) มีวิสัยทัศนที่ชัดเจน เปนไปได ในการทํางาน (6) การสรางบารมี โดยทําตัว

เปนแบบอยางที่ดี (7) สนับสนุนใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค  ในการทํางาน และ (8) มุง

ผลสัมฤทธ์ิของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  

3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  สมรรถนะในการปฏิบัติงานที่สําคัญของพนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดที่ชวย

ใหเกิดผลสําเร็จในการทํางานตามนโยบายเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย (1) การคิด

วิเคราะห (2) การมองภาพองครวม (3) การวางแผน (4) การประสานงาน (5) ความถูกตองของงาน 

(6) การใหบริการที่ดี และ (7) เขาใจความเปนนานาชาติ   
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แนวทางการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรองรับนโยบายของ

รัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

1. มาตรการในการพฒันาสมรรถนะหลัก   

    1.1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวนราชการอื่นๆ เพื่อ

ลดความซ้ําซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบดวย (1) 

กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการที่มีภารกิจเกี่ยวของกัน (2) กิจกรรมรวม

ประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ และ (3) การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน

จังหวัด โดยนําแผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัดมาใชประกอบการจัดทําแผน 

   1.2 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพื่อใหเกิด

ความเช่ือมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาพื้นที่เกิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ รวมถึง

สามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต ประกอบดวย 2 กิจกรรม (1) กิจกรรมจัดทําฐานขอมูล

แผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกัน และ (2) สนับสนุนการ

ดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน โดยมีการเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของ

เขารวมประชุมเพื่อใหความเห็นในการสนับสนุนโครงการ 

   1.3  มาตรการสนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง ประกอบดวย (1) กิจกรรมมุมความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียน (2) จัดทําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต และกระจายเสียงออก

รายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมีกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง และ (3) นํา

สื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพรตามกิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการในจังหวัด

จัดทําข้ึน 

   1.4 มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหาร

สวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล ประกอบดวย (1) 

กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน และสวนราชการในจังหวัด 

และ (2) จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนจังหวัด 

เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับการปรับปรุงกอนจัดทํา

เปนเลมจริง 

   1.5  มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน โดยนํา

อาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซยีนทีอ่งคการ

บริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ประกอบดวย (1) จัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาค
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ประชาชน (2) จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละสวนราชการ และ (3) สนับสนุนงบประมาณ

ใหแกเครือขายภาคประชาชน 

 2. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  

   2.1  มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตอง

ไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับสวน

ราชการเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย (1) จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหาร

ระดับสูงของหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเครือขายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

(2) จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และเสริมสรางการเรียนรูใหแกนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง และ (3) จัดสรรงบประมาณเพื่อจางที่ปรึกษาที่มี         

ความเช่ียวชาญระดับภูมิภาค 

3. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

  3.1  มาตรการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัด โดย

สื่อสารขอมูลแบบสองทางจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หัวหนาสํานัก และสงตอไปสูผูปฏิบัติทุกระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึง ประกอบดวย 

(1) กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ เพื่อสรางวัฒนธรรมการสื่อสารเปนประจํา

ทุกสัปดาห (2) สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสื่อสาร และการรายงานขอมูลผลการ

ดําเนินงานตามนโยบายตอผูบริหารอยางรวดเร็ว  

   3.2  มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญ ประกอบดวย (1) 

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดสิ่งแวดลอมภายในที่สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปาย

ขอความตามทางเดิน จัดบอรดใหความรู และ (2) กําหนดเปนตัวช้ีวัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน 

  3.3  มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงต้ังที่ปรึกษาจากสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ประเด็น การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน

โยธาธิการและผังเมือง เปนตน ประกอบดวย (1) ประสานงานหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงต้ังเปนที่ปรึกษา (2) จัดกิจกรรมเสริมสราง

ความรูโดยการเชิญสวนราชการที่แตงต้ังเปนที่ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยางตอเน่ือง 

   3.4  มาตรการปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน โดยเนนใหพนักงาน

ตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก ประกอบดวย (1) จัดทํา

แผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด (2) จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลื่อน

ตําแหนง และการสอนงานแบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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4.  มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

   4.1 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security 

Community)  

    4.1.1  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และ

สวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไป

อยางตอเน่ือง ประกอบดวย (1) กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมการเมืองและความมั่นคง

อาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ และ (2) สนับสนุน

งบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุน

การใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนในพื้นที่ 

   4.1.2  มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน ประกอบดวย (1) ดําเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจดาน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน (2) 

จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สวนราชการจัดทําข้ึน เพื่อ

นํามาใชในการจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

  4.2  ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  

   4.2.1  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับ

ทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงขยายช องทางการตลาดใหมๆ 

ประกอบดวย (1) ประสานสวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME, การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อ

สนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการ (2) ประสานผูประกอบการ

ภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับทักษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทาง     

การดําเนินงาน (3) จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และขยายชองทางการตลาด

ใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบงาน และ (4) กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (กองคลัง) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

  4.3  ดานประชาคมสงัคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural 

Community) 

   4.3.1  มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ 

ประกอบดวย (1) กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (กองการศึกษา

และวัฒนธรรม) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ (2) จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน 

ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศของจังหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับจังหวัด
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และประเทศ (3) สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถของเด็กและ

เยาวชนในดานตางๆ และ (4) จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลา

วางที่มีประโยชน 

   4.3.2  มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลองกับการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย (1) จัดกิจกรรม

เพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการทํางานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน (2) จัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ และ (3) สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับการอบรมในหลักสูตรที่

ครูผูสอนสนใจ 

 

อภิปรายผลการวิจัย 

1. นโยบายที่เกี่ยวของกับองคการบรหิารสวนจงัหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน  

   นโยบายของรัฐบาลไดสงผลกระทบตอการปรับตัวเพื่อดําเนินงานของสวนราชการที่

เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนในหลายๆ ดาน ทั้งในดานเศรษฐกิจ การเมือง ความรวมมือ

กับประเทศเพื่อนบาน การพัฒนาแรงงานของภาคอุตสาหกรรม การขนสงและระบบโลจิสติกส เปน

ตน นอกจากน้ี สวนราชการในระดับนโยบาย เชน สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการปกครอง

ทองถ่ินไดจัดทําแผนยุทธศาสตรเพื่อผลักดันใหระบบราชการไทยมีความพรอมในการรวมตัวเปน

ประชาคมอาเซียน ผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวา รัฐบาลไดมีความพยายามผลักดันใหสวนราชการที่เกี่ยวของมี

ความพรอมใน   การขับเคลื่อนประเทศเขาสูประชาคมอาเซียนมาอยางตอเน่ืองโดยสนับสนุนทั้งในเชิง

นโยบาย และสนับสนุนทรัพยากรและงบประมาณ เพื่อทําใหการปฏิบัติงานของสวนราชการประสบ

ผลสําเร็จตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ  หมายสวัสด์ิ (2557: 327) ที่

ศึกษาพบวา รัฐบาลไดใหความสําคัญกับการเขาสูประชาคมอาเซียนโดยเริ่มตนปลุกกระแสจาก

หนวยงานราชการสวนกลางที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะในประเด็นดานเศรษฐกิจ และมีการจัดอบรม

ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนใหแกผูบริหารการเมือง และพนักงาน เพื่อใหองคการ

บริหารสวนตําบลสามารถกําหนดวิสัยทัศนเฉพาะในการเขาสูประชาคมอาเซียนใหชัดเจน เพื่อสราง

ความพรอมในแตละดานอยางเช่ือมโยงและเปนไปในทิศทางเดียวกัน โดยมีขอเสนอแนะในการวิจัยไว

วา ทุกหนวยงานควรมี ASEAN Unit หรือหนวยงานดานวิเทศสัมพันธเพื่อรับผิดชอบเกี่ยวกับภารกิจ

อาเซียนโดยตรง โดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดชายแดนเพื่อรับรองเน้ืองานดานการตางประเทศและความ

รวมมือกับประเทศเพื่อนบาน และสามารถสื่อสารทําความเขาใจกับประชาชนจากประเทศอื่นที่มา

ติดตอราชการได 
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2.  สมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับนโยบายของรฐับาลในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

   2.1 สมรรถนะหลักขององคการบรหิารสวนจังหวัด 

   2.1.1  ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน ผลวิจัยพบวา องคการ

บริหารสวนจังหวัด ไดใหความสําคัญกับ 2 ประเด็นหลักคือ การมีสวนรวมของประชาชน และการ

ทํางานแบบการบูรณาการรวมกัน ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวา การมีสวนรวมของประชาชนยังคงเปน

แนวทางสําคัญที่ชวยใหการทํางานขององคการบริหารสวนจังหวัดมีคุณภาพ และไดรับการยอมรบัจาก

ทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ รวมถึงสามารถกําหนดภารกิจ ที่สอดคลองกับพื้นที่ ซึ่งทุกภาคสวนสามารถ

เขารวมดําเนินการไดดวยความมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของหควณ  ชูเพ็ญ (2551: 25) 

ที่ไดกลาววา การสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการเมืองและการพัฒนาทองถ่ินถือเปน

ภารกิจที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินควรทําอยางย่ิง และสอดคลองกับแนวคิดของเอนก เหลาธรรม

ทัศน (2550: 17) ที่ไดกลาววา การบริหารงานของทองถ่ินน้ันจําเปนตองเขาใจถึงภารกิจ (Function) 

ชุมชน (Area) และพื้นที่ (Community) เพื่อนํามากําหนดแนวทางที่เหมาะสมกับทองถ่ินของตน ซึ่ง

การบริหารงานของทองถ่ินไมใชทําตามภารกิจในระดับนโยบายเพียงอยางเดียว แตควรทําใหเปนแบบ

ทองถ่ินที่ประชาชนตองการ นอกจากน้ียังสอดคลองกับผลการวิจัยของ Dang Thi Thu Huong 

(2011: 4-5) ที่ไดศึกษาเรื่องการสรางเอกลักษณของภูมิภาคโดยปราศจากเสรีประชาธิปไตย 

กรณีศึกษาประชาคมอาเซียนโดยพบวา เอกลักษณเปนสิ่งที่มีมากอนอยางยาวนานในประเทศสมาชิก

อาเซียน ซึ่งมีความแตกตางหลากหลายกันไป ดังน้ัน สิ่งสําคัญที่กอใหเกิดความรวมมือภายใตความ

แตกตางคือ ในฐานะประเทศสมาชิกอาเซียนไดแสดงตนเปนผูมีสวนรวมในการใหความรวมมือกันใน

การดําเนินกิจกรรม เพื่อสรางรับการยอมรับจากผูอื่น ทั้งน้ี ผลวิจัยยังไดช้ีใหเห็นวาการทํางานแบบ

บูรณาการเปนแนวทางสําคัญที่ชวยใหเกิดประสิทธิภาพในการดําเนินภารกิจ เน่ืองจากเปนการนํา

ศักยภาพของหนวยงานตางๆ เขามาดําเนินการรวมกับ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ  หมาย

สวัสด์ิ (2557) ที่ไดศึกษาพบวา องคกรบริหารสวนตําบลไดดําเนินกิจกรรม ที่สอดคลองกับสวน

ราชการอื่นๆ ในพื้นที่มาอยางตอเน่ืองโดยตลอด คือ ฝายปกครอง และตํารวจ ในภารกิจดานการ

ปองกันและแกไขปญหายาเสพติดในพื้นที่ การรักษาความสงบเรียบรอย การสรางการมีสวนรวมจาก

ประชาชน การปองกันความขัดแยง และสรางความสมานฉันทในพื้นที่ เปนตน ดังน้ัน องคการบริหาร

สวนตําบลตองมีการกําหนดแนวทางที่เหมาะสมในการอยูรวมกันโดยไมกอใหเกิดความขัดแยง รวมถึง

วิธีการพัฒนาความรวมมือในการรวมกิจกรรมเพื่อการพัฒนาทองถ่ิน/ชุมชน และผลวิจัยมีความ

สอดคลองกับที่กรมอาเซียน (2555) ไดกลาวถึงแนวทางการสรางประชาคมการเมืองและความมั่นคง

ของประเทศไทยในสวนที่เกี่ยวของไววา เปนการสงเสริมความรวมมือกับภาคประชาสังคมในงานของ
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ประชาคมการเมืองและความมั่นคงเพื่อแกปญหารวมกัน เชน เรื่องของการปฏิบัติการรักษาสันติภาพ 

การบริหารจัดการภัยพิบัติ โดยเฉพาะการจัดทําระบบและยุทธศาสตรบูรณาการโดยประสานการ

ทํางานของฝายพลเรือน ฝายกลาโหมอาเซียน และสํานักเลขาธิการอาเซียน และการสงเสริมความ

มั่นคงทางทะเลและการปราบปรามโจรสลัด 

   2.1.2  ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ผลวิจัยพบวา องคการบริหารสวน

จังหวัดไดใหความสําคัญกับ 3 ประเด็นหลักคือ (1) การวิจัยและพัฒนาตอยอดผลิตภัณฑ OTOP และ 

SME ในลักษณะของเศรษฐกิจสรางสรรค (2) การพัฒนาดานการศึกษาเพื่อพัฒนาคน และ (3) การ

เสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งดวยการพัฒนาแหลงทองเที่ยว และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานใน

พื้นที่ ผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวากระแสโลกาภิวัตนและแนวโนมการจัดทําขอตกลงการรวมกลุมทาง

เศรษฐกิจในภูมิภาคตางๆ ที่มีเพิ่มข้ึน ไดสงผลใหเกิดการแขงขันในมิติตางๆ โดยเฉพาะในดานสินคา 

และบริการ จึงทําใหภาครัฐตองสนับสนุนใหเกิดการพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ

การเสริมสรางขีดความสามารถของเศรษฐกิจชุมชนผานโครงการตางๆ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของ

กรมการพัฒนาชุมชน (2556: 31) ที่เสนอใหมีการพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP โดยการสงเสริมใหผูผลิต

ผูประกอบการผลิตภัณฑ OTOP มีความคิดสรางสรรคในการผลิตภัณฑของตนใหมีรูปแบบที่เปน

เอกลักษณเฉพาะตัว และมีความหลากหลายสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงการ

ยกระดับผลิตภัณฑใหมีมาตรฐานที่สูงข้ึน และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ หมายสวัสด์ิ 

(2557) ที่ศึกษาพบวา นโยบายดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนเปนการสงเสริมใหเศรษฐกิจในระดับ

ชุมชนมีความเขมแข็ง รวมถึงกลุมอาชีพ และกลุมผลิตภัณฑ OTOP มีรายไดเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งจะชวย

ยกระดับคุณภาพชีวิต  ความเปนอยูของประชาชนใหสูงข้ึน รวมถึงสามารถพึ่งตนเองไดในระยะยาว 

ดังน้ัน องคการบริหารสวนตําบล และหนวยงาน ที่เกี่ยวของจําเปนตองสนับสนุนการสรางแรงงานที่มี

ฝมือ การพัฒนามาตรฐานในกระบวนการผลิต มาตรฐานอาหาร และการแปรรูปอาหารเพื่อสราง

มูลคาเพิ่ม รวมถึงการดําเนินกิจกรรมตางๆ ที่เกี่ยวของอยางตอเน่ืองเพื่อสนับสนุนผลิตภัณฑชุมชน

หรือสินคา OTOP มีความสอดคลองกับความตองการของตลาด รวมถึงมีคุณภาพเปนที่ยอมรับจาก

ตลาด รวมถึงตองให  การสนับสนุนเพื่อพัฒนาแรงงานมีฝมือสําหรับการแขงขันในตลาดสากล และผล

วิจัยไดช้ีใหเห็นวาการเสริมสรางชุมชนใหมีความเขมแข็งในระยะยาวน้ัน จําเปนตองมีการพัฒนาควบคู

กันไปอยางสมดุล โดยเฉพาะการพัฒนาพื้นที่ควบคูไปกับการใหองคความรูในการใชประโยชนจากการ

พัฒนาที่เกิดข้ึนในพื้นที่ ซึ่งสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ  หมายสวัสด์ิ (2557) ที่ไดให

ขอเสนอแนะไววาการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชน และพนักงานเปน

เรื่องที่ควรดําเนินการอยางตอเน่ืองและทั่วถึงในทุกพื้นที่ โดยเฉพาะในประเด็นที่จะมีผลกระทบอยาง

มากตอพื้นที่ เชน แหลงทองเที่ยว เสนทางขนสง ซึ่งกลุมตัวอยางเห็นวา องคการบริหารสวนตําบล
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ควรเริ่มตนเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่ศูนยพัฒนาเด็กเล็กในความรับผดิชอบ

ของตน โดยกลุมเปาหมายที่จะไดรับประโยชนจากการดําเนินกิจกรรมคือ เด็กนักเรียน ผูปกครองเด็ก 

และครูที่เปนพนักงานขององคการบริหารสวนตําบล ซึ่งในตอนเริ่มแรกอาจมีจํานวนนอย แตหาก

ดําเนินการตอไปเรื่อยๆ อยางตอเน่ืองจะทําใหการเผยแพรความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน

มีการขยายตัวเปนวงกวางข้ึนเรื่อยๆ และผลวิจัยยังสอดคลองกับที่กระทรวงมหาดไทย (2555: 52-59) 

ไดใหความเห็นวาประชาคมเศรษฐกิจยอมกอใหเกิดผลกระทบตอการพัฒนาพื้นที่ และคุณภาพชีวิต

ความเปนอยูของประชาชนอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะการลงทุนเพื่อพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

และการต้ังฐานการผลิตในพื้นที่ ดังน้ัน การบริหารราชการสวนทองถ่ินจะตองเตรียมการวางแผน

พัฒนาทองถ่ินเพื่อกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาสูประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนใหเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน รวมถึงชวยรองรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และแสวงหาโอกาสเพื่อสรางประโยชนสูงสุด

ตอการพัฒนาพื้นที่ 

   2.1.3  ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ผลวิจัยพบวา องคการบริหาร

สวนจังหวัดไดใหความสําคัญกับ 3 ประเด็นหลักคือ (1) การศึกษากับชุมชนที่เช่ือมโยงกันทั้งระบบ   

(2) การสนับสนุนการดําเนินกิจกรรมของสวนราชการ และ (3) การใหบริการดานสุขภาพอนามัยอยาง

ทั่วถึง ผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวา การใหการศึกษากับชุมชนถือเปนการสรางโอกาสและสรางการเรียนรู

ใหกับชุมชนตางๆ อยางทั่วถึง และสงผลใหเกิดการพัฒนาความคิด และยกระดับทัศนคติของคนใน

ชุมชนที่มีตอการเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของ

กระทรวงศึกษาธิการ (2555) ที่ไดกลาวถึงการพัฒนาทรัพยากรมนุษยวาเปนเปาหมายสําคัญอันดับ

แรกในการเสริมสรางวิถีชีวิตที่ดีของประชากรในภูมิภาค ดวยการใหความสําคัญกับการศึกษาและการ

สรางโอกาสทางการศึกษา การลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษยและการเรียนรูตลอดชีวิต และ

สอดคลองกับที่กระทรวงมหาดไทย (2555: 63-74) มีขอเสนอแนะไววา สวนราชการที่เกี่ยวของ

จําเปนตองสนับสนุน ใหมีกิจกรรมเสริมสรางความเขาใจอันดีทางประวัติศาสตรและวัฒนธรรม เพื่อ

พัฒนาทัศนคติเชิงบวกใหแกประชาชน และการกระชับความสันพันธกับประเทศสมาชิกอื่นๆ ซึ่งจะ

เปนพื้นฐานสําคัญในการอยูรวมกันและการสรางความรวมมือในอนาคต โดยจะตองมีการสงเสริม       

การเรียนรูประวัติศาสตร และวัฒนธรรมอาเซียนอยางสรางสรรค และยังสอดคลองกับงานวิจัยของ

สรรเสริญ  หมายสวัสด์ิ (2557) ที่ไดใหขอเสนอแนะไววาองคการบริหารสวนตําบลควรมีกิจกรรมให

การศึกษา และความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนอยางตอเน่ือง โดยอาจมี     

การจัดต้ังศูนยอาเซียนศึกษาเพื่อดูแลภารกิจดานน้ีโดยเฉพาะ รวมถึงตองมีการจัดทําสื่อ

ประชาสัมพันธเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนในบริบทของตน เพื่อชวยสรางความเขาใจใหแก

ประชาชน ในพื้นที่เกิดความเขาใจและยอมรับการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึน และผลวิจัยยังไดช้ีใหเห็น
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วา องคการบริหารสวนจังหวัดไดใหความสําคัญกับการใหบริการดานสุขภาพ และอนามัยแก

ประชาชนอยางทั่วถึง โดยสนับสนุนผานการทํางานของสวนราชการ และอาสาสมัครในโครงการตางๆ 

เพื่อชวยใหประชาชนไดรับสวัสดิการ และเขาถึงบริการที่ชวยสงเสริมสุขภาพเพิ่มมากข้ึน ซึ่ง

กระทรวงมหาดไทย (2555: 63-74) มีขอเสนอแนะวา สวนราชการที่เกี่ยวของตองมีการพัฒนาระบบ

การใหบริการประชาชนที่มีประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน โดยมีการพัฒนาชองทางและระบบการใหบริการ

เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดอยางมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการพัฒนาเพื่อเสริมสราง

สมรรถนะการใหบริการแกประชาชนที่มีคุณภาพ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ  หมาย

สวัสด์ิ (2557) ที่ศึกษาพบวา นโยบายดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนขององคการบริหาร

สวนตําบลมีจุดมุงหมายเพื่อใหเกิดสังคมที่เอื้ออาทร รวมถึงมีการพัฒนารูปแบบการจัดสวัสดิการที่ดี

ขององคการบริหารสวนตําบล และสอดคลองกับความตองการของประชาชนในพื้นที่ ซึ่งเปนเสมือน

หลักประกันที่ชวยสรางความมั่นคงทางสังคมใหแกประชาชนในพื้นที่ ทั้งน้ี องคการบริหารสวนตําบล

ไดกําหนดแนวทางของกิจกรรมตางๆ ไวรองรับ เชน การใหศึกษาต้ังแตกอนเขาวัยเรียนจนถึงระดับ

ประถมศึกษา ใหความรูโดยใชหอกระจายขาว และวิทยุชุมชน การฝกอบรมใหแกพนักงานเพื่อสราง

ทักษะที่เกี่ยวของ การจัดสวัสดิชุมชน ตามความตองการของประชาชน 

  2.2  สมรรถนะทางการบรหิาร 

   2.2.1  การสรางการมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจ ผลวิจัยพบวา นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่มีความสามารถสูงในการสรางการมีสวนรวมจากประชาชน และ

สวนราชการที่เกี่ยวของ โดยมีการใชความสัมพันธสวนตัวเพื่อทําใหภาคประชาชน และสวนราชการ

เขารวมกิจกรรมที่องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวาความสามารถใน    

การบูรณาการภารกิจของหนวยงานที่เกี่ยวของกับนโยบายในดานตางๆ ใหเขามาทํางานดวยกันไดเปน

สมรรถนะที่มีความสําคัญตอการบรรลุผลสําเร็จตามนโยบาย โดยเฉพาะภารกิจขององคการบริหาร

สวนจังหวัดกับการเขาสูประชาคมอาเซียน ทั้งน้ี ทักษะการประสานงาน จะชวยสรางความรวมมอืจาก

ภาคสวนตางๆ ที่เกี่ยวของเพื่อบูรณาการ และแลกเปลี่ยนความรวมมือระหวางหนวยงานไดอยางมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Goldsmith et al. (2002: 1-5) ไดกลาววา ผูบริหาร

จําเปนตองมีทักษะในดานการสรางและกระตุนใหเกิดบรรยากาศที่ชวยใหผูปฏิบัติรูสึกอยากเขามามี

สวนรวมในการทํางาน และสอดคลองกับที่ธีรบูลย  โพบุคดี (2550: 112-114) ไดกลาวถึงการทํางาน

ใหประสบผลสําเร็จในฐานะของผูบริหารสูงสุดของจังหวัดไววา ผูบริหารตองมีความสามารถใน        

การประสานงาน การสรางความรวมมือ และสรางการมีสวนรวมให เกิดข้ึนระหวางสวนราชการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของปรากรม วารุณประภา (2556: 

273-276) ที่ไดศึกษาพบวา ผูบริหารตองใหความสําคัญกับการทํางานแบบมีสวนรวมจากผูที่เกี่ยวของ
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ในทุกภาคสวน และทุกระดับ โดยเฉพาะในเรื่องของการสรางเครือขายความรวมมือในการทํางานตาม

ภารกิจ ดังน้ัน ผูบริหารจะตองมีความสามารถในการบูรณาการความชวยเหลือ และมีการแลกเปลี่ยน

ความรวมมือระหวางหนวยงานไดเปนอยางดี 

    2.2.2  การมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขปญหา ผลวิจัยพบวา นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่มีความสามารถในการมองภาพองครวมและทําการเช่ือมโยงภารกิจ

ในดานตางๆ เขาไวดวยกันไดอยางเปนระบบ รวมถึงเปนผูที่มีทัศนคติที่ ดีตอการเปลี่ยนแปลง 

โดยเฉพาะในเชิงนโยบายที่ไดรับมอบหมายจากรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็น

วาความสามารถในการมองภาพรวมและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงจําเปนตองมีการศึกษาถึงประเด็นที่

เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงในมิติตางๆ เชน สาเหตุ องคกระกอบ เงื่อนไข และผลกระทบที่จะ

เกิดข้ึน เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถคาดการณแนวโนมของการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได ซึ่งจะ

ชวยใหเกิดการเตรียมความพรอมในการแกไขปญหาที่เกิดข้ึนจากการเปลี่ยนแปลง รวมถึงมีแนว

ทางการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพสูงข้ึน ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Spencer Jr. and Spencer 

(1993: 159-160) ที่ไดกลาวถึงสมรรถนะที่สําคัญสําหรับการเปนผูบริหารไววา ผูบริหารตองสามารถ

เขาใจและคาดการณแนวโนมการเปลี่ยนแปลงของสภาพทั่วไป และสอดคลองกับที่ Tichy and  

Devanna (1986: 19-32) ไดกลาวเอาไววา ผูบริหารตองมีความสามารถที่จะเผชิญกับความ

สลับซับซอน ความคลุมเครือ และความไมแนนอน โดยพรอมที่จะเผชิญกับปญหาที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยูเสมอ ซึ่ง Goldsmith et al. (2002: 1-5) ไดใหความเห็นไวอยางสอดคลองกันวา ผูบริหารจะตอง

ทําความเขาใจถึงความซับซอนของปรากฏการณที่เกิดข้ึนเพื่อนํามาสูการกําหนดแนวทางการบริหาร

ไดอยางเหมาะสม นอกจากน้ี สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 60-68) ยังเห็น

วา ผูบริหารตองมีศักยภาพในการนําการปรับเปลี่ยนโดยผลักดันใหหนวยงานมีการปรับเปลี่ยนในสิ่งที่

เปนประโยชน และเกิดผลลัพธตามที่คาดหวัง และสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ  หมายสวัสด์ิ 

(2557: 140-14) ไดศึกษาพบวา ผูบริหารขององคการปกครองสวนทองถ่ินตองมีการศึกษาและทํา

ความเขาใจเกี่ยวกับสภาพแวดลอม และธรรมชาติของการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อเรียนรูพัฒนา

ตนเอง และปรับตัวใหมีการบริหารงานที่ยืดหยุนเหมาะสมตอการบรรลุผลสําเร็จของงานตาม

เปาหมายที่กําหนด ซึ่งปรากรม  วารุณประภา (2556: 273-276) ไดศึกษาและคนพบในทํานอง

เดียวกันวา ผูบริหารตองยอมรับและเขาใจถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึน เพื่อนําไปสูการกําหนด

แนวทางในการดําเนินงานที่เหมาะสมสําหรับการปรับตัวขององคการทุกระดับ ซึ่งจะสงผลใหการ

ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน 

   2.2.3  การสรางแรงจูงใจใหแกผูตามเพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพ ผลวิจัยพบวา 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีความสามารถในการคนหาวิธีการที่ชวยใหพนักงานที่ไดรับ
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มอบหมายใหไปดําเนินภารกิจเกิดความต่ืนตัวและมีแรงจูงใจในการทํางาน ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวา

องคการในระบบราชการไทย ผูบริหารจะมีอิทธิพลตอพฤติกรรมการทํางานของพนักงานในระดับสูง 

ทั้งในดานการช้ีนํา สั่งการ รวมถึงจูงใจใหพนักงานดําเนินการตามแนวทางที่กําหนดเพื่อใหเกิดผล

สําเร็จของงานตามเปาหมายและระยะเวลาต้ังไว ดังน้ัน ทักษะการสื่อสาร การกระตุนจูงใจจึงเปนสิ่งที่

ชวยใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีความนาเช่ือถือ และชวยทําใหพนักงานเกิดความ

กระตือรือรนในการดําเนินงานตามนโยบายดวยความมีประสิทธิภาพ และบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว 

ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Evers and Lakomski (2000: 58) ที่กลาววา ผูบริหารตองมี

ความสามารถในการจูงใจผูอื่น ซึ่ง Tichy and Devanna (1986: 19-32) ไดกลาวไววา ผูบริหารจะ

ช้ีนําใหพนักงานตระหนักถึงคุณคาของเปาหมาย และสรางแรงผลักดันในการปฏิบัติงานเพื่อบรรลุ

เปาหมายที่มีคุณคา นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของ Bass and Riggio (2006: 21-25) ที่ให

ความเห็นวา ผูบริหารตองมีพฤติกรรมที่จูงใจใหพนักงานเกิดแรงบันดาลใจ โดยเฉพาะการกระตุนใหมี

แรงจูงใจและสนับสนุนความคิดริเริ่มใหมๆ ในการทํางาน และรังสรรค  อินทนจันทน (2552: 62) ได

ใหความเห็นที่สอดคลองกันวาผูบริหารจะใชอิทธิพล และอํานาจของตนตอพนักงานเพื่อกระตุนช้ีนํา 

ใหคําปรึกษา สั่งการ ตลอดจนจัดหาปจจัยที่จําเปนเพื่อสนับสนุนและสงเสริมใหการดําเนินงานบรรลุ

เปาหมายที่กําหนดไวขององคการอยางมีประสิทธิภาพน่ันเอง นอกจากน้ียังสอดคลองกับแนวคิดของว

รางคศิริ  ทรงศิล (2550) ที่กลาวไววา ผูบริหารตองสามารถสรางแรงบันดาลใจแกพนักงานเพื่อใหเกิด

การทุมเทในการทํางาน และนําไปสูความสําเร็จของผลงาน และเทื้อน ทองแกว (2545: 35-43) ได

กลาวถึงเรื่องการจูงใจใฝบริหารในแนวทางเดียวกันวา เปนการสนับสนุนใหพนักงานทํางานไดอยางมี

คุณภาพ ซึ่งนําไปสูการปฏิบัติที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงความสามารถในการโนมนาวใหพนักงาน

ดําเนินการชวยเหลือจนบรรลุภารกิจ  

   2.2.4  การมีความเขาใจในภารกิจเพื่อนําไปสูการตัดสินใจที่เหมาะสม ผลวิจัย

พบวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีความรูและมีประสบการณเกี่ยวกับภารกิจตามนโยบายเปน

อยางดี รวมถึงมีทีมที่ปรึกษาที่มีคุณภาพ จึงทําใหสามารถตัดสินใจในเรื่องที่ตองดําเนินการไดอยาง

เหมาะสม และมีประสิทธิภาพ ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูมี

ความสามารถในการทําความเขาใจไดอยางลึกซึ้งในประเด็นที่เกี่ยวของกับความตองการที่แตกตางกัน

ประชาชนในแตละพื้นที่ เพื่อนํามาสูการกําหนดเปาหมาย และกลยุทธในการทํางานที่เหมาะสมและมี

ประสิทธิภาพ ซึ่งสอดคลองกับที่ Goldsmith et al. (2002: 1-5) ไดกลาววา ผูบริหารจําเปนตองมี

ความเขาใจในเรื่องตางๆ ที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน ซึ่งจะชวยใหมีความเขาใจในการวางกลยุทธ 

และการทํางานมีความสอดคลองกับเปาหมายที่ต้ังไวไดมากข้ึน และสอดคลองกับที่วรางคศิริ ทรงศิล 

(2550) ไดกลาวไววา จะชวยใหการวิเคราะหขอมูลมีประสิทธิภาพ และนําไปใชสนับสนุนการตัดสินใจ
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ไดอยางเหมาะสม ทั้งน้ี ประสาร  ไตรรัตนวรกุล (2555: 39) ไดใหความเห็นไววา ผูบริหารตองเปนผูที่

มีความรูในงานที่ทําอยางชัดเจน โดยเฉพาะตองมีความรูในการกําหนดทิศทางขององคการ และมี

ความรูความรูเขาใจในหลักบริหารเพื่อนําพาองคการสูการปฏิบัติตามทิศทางที่กําหนด นอกจากน้ียัง

สอดคลองกับงานวิจัยของปรากรม  วารุณประภา (2556: 273-276) ที่คนพบวา ผูบริหารตองมีความ

เขาใจในงานไดเปนอยางดี เพื่อชวยคัดเลือกขอมูลที่เปนประเด็นสําคัญและเหมาะสมกับการดําเนิน

ภารกิจ ใหสามารถบรรลุเปาหมายไดโดยงาย รวมถึงมีความกลาหาญที่จะตัดสินใจไดอยางเด็ดขาด

ภายใตสภาวะกดดันไดอยางเหมาะสม โดยใชขอมูลที่เที่ยงตรงเปนปจจุบัน และยึดถือผลประโยชน

ของสวนรวมเปนสําคัญ ทั้งน้ี ผูนําตองมีความยืดหยุนสูง และสามารถปรับกลยุทธในการดําเนินงานได

อยางรวดเร็ว และทันตอสถานการณที่เกิดข้ึน ซึ่งคุณลักษณะขอน้ีจะกลายเปนแบบอยางที่ดีแก

ผูใตบังคับบัญชาในการปฏิบัติงานตอไปในอนาคต นอกจากน้ี การตัดสินใจไดอยางเหมาะสม และมี

ประสิทธิภาพ ยังสอดคลองกับแนวคิดของสมคิด บางโม (2548: 175) ที่ไดกลาวเอาไววา การ

ตัดสินใจ หมายถึง การตัดสินใจเลือกทางปฏิบัติซึ่งมีหลายทางเปนแนวปฏิบัติไปสูเปาหมายที่วางไว ซึง่

การตัดสินใจน้ี อาจเปนการตัดสินใจกระทําการสิ่งใดสิ่งหน่ึงหรือหลายสิ่งเพื่อความสําเร็จตรงตามที่

ต้ังเปาหมายไว และสอดคลองกับที่สมทรัพย อติชาติบุตร (2541: 19) ไดกลาววา การตัดสินใจเปน

กระบวนการทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายๆ ทางเลือกกอนที่จะนําทางเลือกน้ันไปปฏิบัติ โดยใชหลัก

เหตุผลจากทางเลือกหรือขอมูลทั้งหมดที่มีอยูเพื่อใหเกิดการบรรลุวัตถุประสงคตามที่ตองการ 

   2.2.5  การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน เปนไปไดในการทํางาน ผลวิจัยพบวา นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดเปนผูที่มีมุมมอง และมีวิสัยทัศนที่กวางไกล โดยมองภาพรวมของงานที่

อยางชัดเจน รวมถึงสามารถถายทอดวิสัยทัศนไปยังพนักงาน และผูที่เกี่ยวของไดเปนอยางดี ซึ่งผล

วิจัยไดช้ีใหเห็นวาวิสัยทัศนคือสิ่งสําคัญที่ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตองมี เพื่อชวยใหการกําหนด

เปาหมายและทิศทางมีความชัดเจนและเหมาะสมกับพื้นที่และสถานการณในชวงน้ัน รวมถึงตอง

สามารถผลักดันวิสัยทัศนใหบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพดวย ซึ่งผลวิจัยสอดคลองกบัแนวคิด

ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 60) และสํานักงานคณะกรรมการ

ขาราชการพลเรือน (2553: 3-29) ที่กลาวถึง สมรรถนะทางการบริหารดานวิสัยทัศนไววา เปน

ความสามารถในการกําหนดทิศทาง ภารกิจ และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน รวมถึงการสรางความ

เขาใจเกี่ยวกับเปาหมายใหแกบุคลากรเพื่อใหเกิดความรวมแรงรวมใจในการดําเนินภารกิจใหบรรลุ

วัตถุประสงค นอกจากน้ียังสอดคลองกับที่ธีรบูลย  โพบุคดี (2550: 112-114) ไดกลาวถึงหลักการ

บริหารของผูบริหารไววา ผูบริหารตองสามารถทํางานไดอยางมีวิสัยทัศน และสามารถกําหนด

ยุทธศาสตร นโยบาย แผนงาน และเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน และสอดคลองกันอยางมืออาชีพ 

และสอดคลองกับที่วิษณุ  เครืองาม (2554: 62-63) ไดใหความเห็นที่สอดคลองกันไววา คุณลักษณะ
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ของผูนําในสังคมไทยน้ันจะตองเปนผูที่มีวิสัยทัศน คิดกวางไกล และมองการใหญเพื่ออนาคต และผล

วิจัยยังช้ีใหเห็นวาการมีความสามารถในการนําเสนอหรือการถายทอดแนวคิดและนโยบายในการ

ทํางาน เพื่อชวยใหพนักงานสามารถเขาใจได โดยงาย และดําเนินการตามนโยบายไดอยางมี

ประสิทธิภาพน้ัน นายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีความสามารถสื่อสารไดอยางชัดเจน และตรง

ประเด็น ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ Hellriegel et al. (2001)  ที่ไดกลาวไววา ผูบริหารตองมี

ความสามารถในการสื่อสารทั้งที่เปนแบบการสื่อสารที่เปนทางการ และการสื่อสารที่ไมเปนทางการ 

ซึ่งรวมไปถึงการเจรจาตอรองดวย และสอดคลองกับที่ Goldsmith et al. (2002: 1-5) ไดกลาววา 

ผูบริหารจําเปนตองมีทักษะในดานการติดตอประสานงานและการสื่อสาร เพื่อใหผูปฏิบัติงานมีความ

เขาใจในแนวทางการทํางานไดเปนอยางดี นอกจากน้ีฐระวัตร กุลละวณิชย (2550: 50-55) ไดให

ความเห็นเกี่ยวกับหลักการบริหารงานในฐานะของนักปกครอง ซึ่งเปนผูบริหารสูงสุดไววาจะตองมีทั้ง

ศาสตรและศิลปในการสอนงาน เพื่อเปนที่พึ่งใหแกผูใตบังคับบัญชาในการทํางาน โดยเฉพาะการให

คําปรึกษา แนะนําในการทํางาน ซึ่งผูบริหารจะตองสอนในสิ่งที่ถูกตอง พูดสรุปไดใจความไมยืดเย้ือ 

สอนในเรื่องที่นาเช่ือถือและเปนปจจุบัน พูดไดตรงประเด็น ชัดเจน และไมออมคอม รวมถึงตองใช

ภาษาที่ฟงเขาใจงาย ไมตองตีความ และยังสอดคลองกับงานวิจัยของปรากรม วารุณประภา (2556: 

273-276) ที่ไดศึกษาพบวา ผูบริหารตองมีความสามารถในการสื่อสาร โดยตองถายทอดหรือสื่อสาร

ใหแกผูที่เกี่ยวของไดอยางชัดเจน และเขาใจถึงแนวทาง การบรรลุเปาหมายไดโดยงาย 

   2.2.6  การสรางบารมี โดยทําตัวเปนแบบอยางที่ดี ผลวิจัยพบวา นายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดเปนผูที่กลาคิด และกลาตัดสินใจ รวมถึงชวยสนับสนุนและระดมพลังความรวมมือ

จากทุกฝายที่เกี่ยวของใหเขามาดําเนินการรวมกัน พฤติกรรมดังกลาวไดชวยสรางศรัทธาใหเกิดข้ึนแก

พนักงาน และบุคคลรอบขางได ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่ไดรับ     

การยอมรับจากทุกฝายตองเปนผูที่มีตองมีคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางาน โดยเฉพาะความมี

จริยธรรมในการบังคับใชกฎหมายในดานตางๆ เพื่อปองกันมิใหผูไดรับผลกระทบเกิดความเดือดรอน

จนถึงข้ันไมสามารถอยูได ความคุณธรรมและจรยิธรรมอาจแสดงออกผานพฤติกรรมในการทํางานโดย

ไมเลือกปฏิบัติเพื่อใหเกิดประโยชนตอสวนรวม ซึ่งจะชวยใหพนักงานเกิดความศรัทธาและพรอมที่จะ

ทําตามดวยความเต็มใจ ผลวิจัยมีความสอดคลองกับแนวคิดของ Bass and Riggio (2006: 21-25) ที่

กลาววา ผูบริหารตองเปนผูที่มีศีลธรรมและมีจริยธรรมสูง โดยจะหลีกเลี่ยงที่จะใชอํานาจเพื่อ

ผลประโยชนสวนตน และสอดคลองกับแนวคิดที่ชาญชัย สุนทรมัฎฐ (2550: 85-55) ไดกลาวถึง

หลักการทํางานที่สําคัญในฐานะผูบริหารสูงสุดไววา ผูบริหารตองสรางศรัทธา โดยทําตัวใหนาเช่ือถือ 

และสามารถทํางานไดอยางถูกตอง มีความเปนธรรมโดยไมเลือกปฏิบัติ นอกจากน้ี ประมา ศาสตระ

รุจิ (2550: 9-10) และสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 11-12) ไดใหความเห็น



224 

 

เปนไปในแนวทางเดียวกันไววา ผูบริหารที่มีจริยธรรมตองมีการครองตนและประพฤติปฏิบัติตนให

ถูกตองเหมาะสมทั้งตามหลักกฎหมายและคุณธรรมจริยธรรม โดยมุงใหเกิดประโยชนตอประเทศชาติ

มากกวาประโยชนสวนตน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ หมายสวัสด์ิ (2557: 

140-14) ที่ไดศึกษาพบวา ผูบริหารขององคการปกครองสวนทองถ่ินตองมีบุคลิกภาพ และพฤติกรรม

ที่ทําใหพนักงานเกิดความศรัทธา ความเช่ือมั่น และเคารพยกยองในตัวผูบริหาร ซึ่งจะสงผลให

พนักงานมีความมุงมั่นในการทํางานและต้ังใจทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากข้ึน 

   2.2.7  การสนับสนุนใหพนักงานมีความคิดสรางสรรคในการทํางาน ผลวิจัยพบวา 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดเปดโอกาสใหพนักงานไดมีอิสระทางความคิด โดยใหเขาไปมีสวน

รวมในการนําเสนอวิธีการทํางานในสวนที่รับผิดชอบ ซึ่งชวยใหพนักงานรูสึกภูมิใจ เกิดความผูกพัน

และรูสึกเปนเจาของงาน รวมถึงทุมเทแรงกายแรงใจในการทํางานใหประสบผลสําเร็จ ซึ่งผลวิจัยได

ช้ีใหเห็นวานายกองคการบริหารสวนจังหวัดตองมีความสามารถในการกําหนดแนวทางการปรับปรุง

วิธีการดําเนินงานอยางตอเน่ืองเพื่อใหมีความสอดคลองกับภารกิจดานตางๆ ภายในจังหวัด ดังน้ัน 

การปรับปรุงและพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานใหดีข้ึน จะชวยใหการตอบสนองตอความ

ตองการของประชาชนเปนไปดวยความมีคุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของประมา ศาสตระรุจิ 

(2550: 9-10) ไดเสนอวา ผูบริหารตองมีความมุงมั่นที่จะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินกวามาตรฐาน

ที่มีอยู โดยสรางสรรคกระบวนการปฏิบัติงานตามเปาหมายใหดี ข้ึน นอกจากน้ี สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 11-12) ไดกลาวไววา การดําเนินการในลักษณะเชิงรุกจะ

ชวยสรางโอกาสในการจัดการกับปญหาน้ันๆ เพื่อใหเกิดประโยชนตองานดวยวิธีการที่สรางสรรคและ

แปลกใหม และสอดคลองกับที่สมชาย สุเทศ (2555: 10) ไดกลาวเอาไววา การพัฒนาคุณภาพงาน/

การปรับปรุงกระบวนงานตามภารกิจเปนความพยายามของผูบริหารที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

เพื่อใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งระบบ รวมถึงเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององคการ นอกจากน้ี 

ผลวิจัยยังไดช้ีใหเห็นวา ความคิดสรางสรรคในการทํางานจะกอใหเกิดการพัฒนาและยกระดับคุณภาพ

ของการใหบริการที่สูงข้ึนทั้งในดานความรวดเร็ว ความมีประสิทธิภาพ และความทันสมัย ซึ่งจะทําให

ประชาชนผูรับบริการเกิดความพึงพอใจในบริการขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งสอดคลองกับ

แนวคิดของธีรบูลย  โพบุคดี (2550: 112-114) ที่ไดกลาววา การมีความคิดริเริ่มในการพัฒนางานเปน

หลักการสําคัญในการทํางานใหประสบผลสําเร็จในฐานะของผูบริหารสูงสุดของ จังหวัด 

เชนเดียวกับที่ฐระวัตร กุลละวณิชย (2550: 50-55) ไดกลาววาผูบริหารจะตองมีความคิดสรางสรรค

ในการทํางาน เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการทํางานใหมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึนและเสนห จุยโต (2554: 

51-67) ไดกลาวไวอยางสอดคลองกันวา องคกรปกครองสวนทองถ่ินตองมีความต้ังใจและความ
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พยายามในการใหบริการ รวมทั้งพัฒนาการบริการเพื่อใหประชาชนไดรับบริการที่เกินความคาดหมาย

จนเกิดความประทับใจ  

   2.2.8  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงานทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ ผลวิจัยพบวา 

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดไดมุงเนนการทํางานที่มุงใหเกิดผลสัมฤทธ์ิของงานทั้งในเชิงปริมาณ

และเชิงคุณภาพ โดยมีการกําหนดตัวช้ีวัดที่ชัดเจน และมอบหมายใหพนักงานผูรับผิดชอบงานมี    

การวางแผนอยางครอบคลุมทั้งระบบเพื่อใหไดผลผลิตตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวา

นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการเพื่อใหเกิดแนวทางการดําเนินงาน

ที่สอดคลองกับนโยบายของจังหวัดไดเปนอยางดี รวมถึงมีความมุงมั่นในการปรับปรุงและพัฒนา

ผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานใหดีข้ึนเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมี

คุณภาพ ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2552: 3) ที่ได

กลาวถึงการมุงผลสัมฤทธ์ิไววา เปนความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการใหดีหรือใหเกินมาตรฐานที่มีอยู โดย

มาตรฐานน้ีอาจเปนผล การปฏิบัติงานที่ผานมาของตนเอง หรือเกณฑวัดผลสัมฤทธ์ิที่สวนราชการ

กําหนดข้ึน อีกทั้งยังหมายรวมถึง การสรางสรรคพัฒนาผลงานหรือกระบวนการปฏิบัติงานตาม

เปาหมายที่ยากและทาทายชนิดที่อาจไมเคยมี ผูใดสามารถกระทําไดมากอน และยังสอดคลองกับ

แนวคิดของธงชัย สันติวงษ (2533: 37-40) ที่ไดกลาวไววานักบริหารมืออาชีพจําเปนตองมีความรูและ

เขาใจในการบริหารงาน โดยเปนผูกําหนดวิธีการหรือระบบ และการบริหารทรัพยากรเพื่อใหเกิด

ประโยชนสูงสุดและผลสําเร็จของงาน นอกจากน้ียังสอดคลองกับที่สํานักงานปองกันและปราบปราม

การฟอกเงิน (2553: 51) ไดกลาวไววา การมุงผลสัมฤทธ์ิ เปนความมุงมั่นจะปฏิบัติราชการโดย

คาดหวังวาผลการปฏิบัติงานเปนไปตามเปาหมายที่กําหนดไว ทั้งในดานความมีคุณภาพ ความถูกตอง 

และความตรงตามเวลาที่กําหนด รวมถึงมีการพัฒนาปรับปรุงการทํางานเพื่อใหเกิดผลลัพธที่ดี และผล

วิจัยไดช้ีใหเห็นวา นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมีความมุงมั่นในการทํางานใหเกิดผลสําเร็จโดย

ยึดถือผลประโยชนของประชาชนสวนใหญเปนตัวต้ัง ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของ ธีรบูลย  โพบุคดี 

(2550: 112-114) ที่ไดกลาวถึงการทํางานใหประสบผลสําเร็จในฐานะของผูบริหารสูงสุดของจังหวัดไว

วา ผูบริหารตองยึดประชาชนเปนหลักใน การทํางาน โดยสรางความผาสุกใหแกประชาชน และ

สอดคลองกับที่ชาญชัย สุนทรมัฎฐ (2550: 85-55) ไดกลาวถึงหลักการทํางานที่สําคัญในฐานะ

ผูบริหารสูงสุดไววา ผูบริหารตองมุงทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนสุขตอสวนรวม โดยเปนมืออาชีพที่มุง

ผลสัมฤทธ์ิในการทํางาน และเสียสละผลประโยชนสวนตัวเพื่อผลประโยชนตอสวนรวม นอกจากน้ียัง

สอดคลองกับที่สภาพัฒนาการเมือง (2556) ไดกลาวเอาไววา ผลประโยชนสาธารณะถือเปนเปน

คานิยมหลักของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองใน   การตัดสินใจในการดําเนินกิจการสาธารณะโดยมี

การคํานึงถึงประโยชนของประชาชน ชุมชน และสวนรวม 
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  2.3 สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบัติ  

   2.3.1  การคิดวิเคราะห ผลวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญของ

องคการบริหารสวนจังหวัดชอบที่จะทํางานตามสั่ง และยังไมมีการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุกเพื่อชวย

ใหการทํางานมีประสิทธิภาพสูงข้ึน แตอยางไรก็ตาม พนักงานระดับปฏิบัติจําเปนตองมีศักยภาพใน

การทําความเขาใจเกี่ยวกับภารกิจ และหนาที่ของตนในตําแหนงที่ปฏิบัติไดเปนอยางดี และเปน

สมรรถนะที่ตองไดรับ  การยกระดับอยางตอเน่ืองเพื่อกาวข้ึนสูการเปนหัวหนางานที่มีประสิทธิภาพสงู

ในอนาคต ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวาสมรรถนะดานการวิเคราะหขอมูลของพนักงานที่เกี่ยวของกับการ

ทํางานทั้งในดานที่เปนประโยชนและเปนปญหาในการทํางานจะชวยใหเกิดประโยชนในการนํามา

กําหนดเปนแนวทางที่เหมาะสมกับการทํางาน ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 71) ที่ไดกลาวไววา เปนการทําความเขาใจสถานการณ ประเด็น

ปญหา แนวคิด หลักทฤษฎีฯ โดยการแจกแจงแตกประเด็นออกเปนสวนยอยๆ  หรือวิเคราะหสถาน

การณทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูปญหาหรือสถานการณอยางเปนระบบระเบียบ 

เปรียบเทียบแงมุมตางๆ สามารถระบุไดวาอะไรเกิดกอนหลัง ตลอดจนระบุเหตุและผล ที่มาที่ไปของ

กรณีตางๆ ได โดยคาดหวังวาจะชวยใหเจาหนาทีม่ีความเขาใจสถานการณตางๆ โดยผานการแจกแจง 

ขอมูล และการวิเคราะห อยางเปนระบบ รวมถึงสามารถเช่ือมโยงปจจัยตางๆ และระบุเหตุผลไดอยาง

ถูกตอง นอกจากน้ีธงชัย  สันติวงษ (2533: 37-40) ยังใหความเห็นวา การรูจักวิเคราะหหาเหตุและผล

เกี่ยวกับสถานการณที่ปรากฏ จะชวยใหทราบที่ไปที่มาของเหตุการณที่เกิดข้ึน รวมถึงทราบถึงเหตุ

ปจจัย และสามารถคาดคะเนผลที่เกิดตามมาทั้งในในปจจุบัน และในอนาคตได สําหรับ Dewey 

(1976: 17) ไดกลาววา การคิดวิเคราะหเปนเครื่องมือสําคัญที่จะชวยใหบุคคลมีสติระลึกรู และ

สามารถมองเห็นสถานการณในอนาคต รวมถึงสามารถควบคุมการกระทําใหเปนไปตามเปาหมายที่

กําหนด การคิดวิเคราะหจึงเปนการใครครวญถึงทางเลือกและผลที่เกิดข้ึน นอกจากน้ี สํานักงาน

คณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2550: 3) ไดกลาวถึงการคิดวิเคราะหวาจะชวยในการทําความ

เขาใจสถานการณ ประเด็นปญหา และหลักการโดยแจกแจงประเด็นออกเปนสวนยอยๆ หรือ

วิเคราะหสถานการณทีละข้ันตอน รวมถึงการจัดหมวดหมูปญหาหรือสถานการณอยางเปนระบบ โดย

ระบุไดวาอะไรเกิดกอนเกิดหลัง ตลอดจนระบุเหตุผลที่มาของกรณีตางๆ ได นอกจากน้ี เกรียงศักด์ิ 

เจริญวงศศักด์ิ (2546: 25) ยังไดใหความหมายของความสามารถในการคิดวิเคราะหไววา เปน

ความสามารถในการสืบคนขอเท็จจริงเพื่อตอบคําถามเกี่ยวกับบางสิ่งบางอยางโดยการตีความ การ

จําแนกแยกแยะ และการทําความเขาใจกับองคประกอบของสิ่งน้ัน และองคประกอบอื่นๆ ที่สัมพันธ

กัน รวมทั้งสามารถเช่ือมโยงความสัมพันธเชิงเหตุและผลที่ไมขัดแยงกันระหวางองคประกอบเหลาน้ัน 
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โดยมเีหตุผลที่นาเช่ือถือ ทําใหเราไดขอเท็จจริงที่เปนพื้นฐานในการตัดสินใจแกปญหา ประเมิน และ

ตัดสินใจเรื่องตางๆ ไดอยางถูกตอง 

   2.3.2  การมองภาพองครวม ผลวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญของ

องคการบริหารสวนจังหวัดยังขาดความสามารถในการมองภาพรวมเน่ืองจากประสบการณทํางาน

ยังคงไมมากพอ และบางตําแหนงไมมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนนโยบายขององคการบริหาร

สวนจังหวัดในภาพรวม แตอยางไรก็ตามหัวหนางานในแตละฝายถือไดวาเปนผูที่สามารถมองภาพรวม

ของงานไดดี และสามารถทําความเขาใจกับของพนักงานระดับปฏิบัติไดเปนอยางดี และเกิดการ

ขับเคลื่อนภารกิจไปในทิศทางที่ถูกตอง ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวาสมรรถนะดานการมองภาพองครวม

ของพนักงานจะแสดงใหเห็นถึงศักยภาพในการรับรูขอมูลที่เกี่ยวของภายนอก และรับรูถึงผลกระทบที่

จะเกิดข้ึน เพื่อนํามาสูการคาดการณถึงทิศทางในอนาคตขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งสอดคลอง

กับแนวทางของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 77) ที่ไดกลาวไววา การมอง

ภาพองครวมจะชวยใหเกิดการประสานขอมูลทั้งหมดเขาดวยกันโดยใหมีความสอดคลองกันใหเกิด

เปนภาพที่คมชัด กระชับและสามารถอธิบายได การมองภาพองครวมจึงเปนการคิดรวบยอด เพื่อ

สรางกรอบความคิดใหชัดเจน และสามารถถายทอดออกไปได โดยคาดหวังวาการมองภาพองครวมจะ

ชวยใหเจาหนาที่มีการแลกเปลี่ยนมุมมอง จากการรวบรวม และประสานขอมูลตางๆ รวมถึงมีการ

พัฒนา ปรับปรุงงาน หรือสรางสรรคผลงานใหมๆ ที่เกิดจากการมองภาพแบบองครวม ซึ่งสอดคลอง

กับที่เทื้อน ทองแกว (2545: 35-43) ไดกลาวเอาไววา การตระหนักถึงผลกระทบจากภายนอก เปน

การทําความเขาใจถึงผลกระทบจากภายนอกที่มีตอองคกร ไดแก การเมือง เศรษฐกิจ และแนวโนม

ทางสังคม ทั้งในระดับนานาชาติและภายในชาติ ซึ่งความเขาใจดังกลาวจะชวยใหการวางแผน

ระยะใกลและระยะไกลสามารถกําหนดไดอยางเหมาะสม และชวยใหเกิดผลสําเร็จอยางมี

ประสิทธิภาพ นอกจากน้ี สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2548: 11-12) ไดใหความเห็น

วา การมองภาพองครวมเปนการคิดในเชิงสังเคราะห มองภาพองครวมจนไดเปนกรอบความคิด หรือ

แนวคิดใหม อันเปนผลมาจากการสรุปรูปแบบ ประยุกตแนวทางตางๆ จากสถานการณหรือขอมูล

หลากหลาย และนานาทัศนะ 

   2.3.3  การวางแผน ผลวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญขององคการ

บริหารสวนจังหวัด มีความคุนเคยกับการจัดทําแผนพัฒนาขององคการบริหารสวนจังหวัด เน่ืองจาก

ไดรับมอบหมายใหดําเนินการมาอยางตอเน่ืองเปนประจํา จึงทําใหพนักงานระดับปฏิบัติสามารถคิด

วิเคราะหโครงการ/แผนงานที่สอดคลองกับนโยบายที่ผูบริหารสั่งการมาได ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวา

สมรรถนะดานการวางแผนของพนักงานจะชวยใหเกิดการกําหนดแนวทางการดําเนินงานไวลวงหนา

เพื่อชวยใหนโยบายบรรลุผลสําเร็จไดอยางมีประสิทธิภาพ และชวยใหสามารถจัดลําดับความสําคัญ
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ของการทํางานไดอยางเปนระบบ และเหมาะสมกับชวงระยะเวลาที่กําหนด ซึ่งสอดคลองกับแนวทาง

ของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 130) ที่ไดกลาวไววา เจาหนาที่ตองมี

ความรู และความเขาใจเกี่ยวกับนโยบายองคกร นโยบายภาครัฐ และหลักการในการจัดทําแผน 

รวมถึงสามารถดําเนินการจัดทําแผนไดอยางถูกตองตามหลักวิชาการและสอดคลองกับนโยบาย 

ภารกิจของหนวยงาน โดยคาดหวังวาสมรรถนะดานการวางแผนจะชวยใหเจาหนาที่สามารถจัดทํา

แผนยุทธศาสตรไดสอดคลองกับนโยบาย และพันธกิจของสํานักงาน ไดอยางมีคุณภาพ และผลวิจัยยัง

สอดคลองกับแนวคิดของ Schermerhorn (1989: 20-21) ที่ไดกลาววา การวางแผนปฏิบัติการ 

หมายถึง แผนซึ่งกําหนดขอบเขตที่ระบุถึงกิจกรรม และทรัพยากรที่ตองการใชเพื่อปฏิบัติตามแผนกล

ยุทธ และ Deming  (1986) ไดกลาววา Plan (วางแผน) เปนการวางแผนการดําเนินงานอยาง

รอบคอบ และครอบคลุมถึงการกําหนดหัวขอที่จะตองการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ซึ่งรวมถึงการพัฒนา

สิ่งใหมๆ การแกปญหาที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน นอกจากน้ียังสอดคลองกับงานวิจัยของสรรเสริญ 

หมายสวัสด์ิ (2557: 140-14) ที่ไดศึกษาพบวา การกําหนดกลยุทธ แผนปฏิบัติการ และตัวช้ีวัดมี

ความเหมาะสมจะชวยให    การนําไปปฏิบัติเปนไปดวยความมีคุณภาพ ทั้งน้ี จะตองมีการสื่อสารและ

ช้ีแจงเกี่ยวกับสาระสําคัญของแผนยุทธศาสตรเพื่อชวยใหพนักงานที่เกี่ยวของไดรับทราบและเขาใจใน

ในกิจกรรมตางๆ ที่ตองดําเนินการรวมกันอยางตอเน่ือง 

   2.3.4  การประสานงาน ผลวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญของ

องคการบริหารสวนจังหวัดมีความสามารถในการประสานงานเปนอยางดี โดยเฉพาะกับผูนําชุมชน 

และสวนราชการที่เกี่ยวของ เน่ืองจากมีภารกิจในดานตางๆ ที่องคการบริหารสวนจังหวัดใหการ

สนับสนุนแกสวนราชการมาอยางตอเน่ือง ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวาสมรรถนะดานการประสานงานของ

พนักงานเปนความสามารถในการประสานงานกับหนวยงานอื่นๆ ภายนอกองคการบริหารสวนจังหวัด 

เพื่อชวยใหการทํางานเปนไปอยางราบรื่น และเกิดความสอดคลองกันในข้ันตอนที่ไดมีการตกลงกันไว 

ซึ่งผลการวิจัยมีความสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 

75) ที่ไดกลาวไววา เจาหนาที่ตองสามารถระบุไดถึงบุคคล และวันเวลาที่เหมาะสมในการติดตอ

ประสานงาน รวมทั้งความสามารถในการติดตอประสานงานไดทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน 

ตลอดจนการใหคําแนะนําแกผูอื่นถึงเทคนิคและวิธีการติดตอประสานงานกับหนวยงานตางๆ โดย

คาดหวังวา จะชวยใหเจาหนาที่มีเทคนิคการติดตอประสานงานที่มีประสิทธิภาพ และสามารถ

ประสานงานกับหนวยงานที่เกี่ยวของไดตามเปาหมาย และยังสอดคลองกับที่พจนานุกรม ฉบับ

ราชบัณฑิตยสถาน (2538: 628) ไดกลาววา มนุษยสัมพันธเปนการอยูรวมกันของมนุษยเปนหมูคณะ

หรือกลุมโดยมีการติดตอสื่อสารกันระหวางบุคคลระหวางกลุมเพื่อใหทราบความตองการของแตละ

บุคคลหรือกลุมรวมไปถึงวิธีการจูงใจและประสานความตองการของบุคคลและกลุมใหผสมผสาน
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กลมกลืนตามระบบที่สังคมตองการ ทั้งน้ี พิชาย รัตนดิลก ณ ภูเก็ต (2552: 87) ไดใหความเห็น

เกี่ยวกับปฏิสัมพันธระหวางหนวยงานที่เกี่ยวของกันไววา ทุกองคการที่นํานโยบายไปปฏิบัติตองมี

ปฏิสัมพันธกับหนวยงานอื่นๆ ในระดับที่แตกตางกันไปอยางหลีกเลี่ยงมิได องคการ จึงจําเปนตองมี

การพิจารณาถึงระเบียบขอกฎหมายที่มีผลกระทบโดยตรงในการปฏิบัติงาน เพื่อมิใหเกิดความขัดแยง

กันในทางปฏิบัติ ซึ่งในปจจุบันพบวา หนวยงานที่เกี่ยวของกับการนํานโยบายไปปฏิบัติมีการสราง

ความรวมมือกันในลักษณะของการบูรณาการเพื่อแลกเปลี่ยนความชวยเหลือกันมากย่ิงข้ึน นอกจากน้ี

ยังสอดคลองกับที่เกียรติศักด์ิ  เศรษฐพินิจ (2557: 118) ไดกลาวไววา หนวยงานที่มีสวนเกี่ยวของกับ

การนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยครอบคลุมทั้งหนวยงานหลักและหนวยงานสนับสนุน ดังน้ัน การสราง

ปฏิสัมพันธอันดีระหวางหนวยงานจะนําไปสูการบูรณาการศักยภาพของหนวยงานเพื่อจะชวยใหเกิด

การทํางานรวมกันอยางเปนระบบ และมีความสอดคลองในทิศทางเดียวกัน ซึ่งจะชวยใหการนําไป

ปฏิบัติไมเกิดความขัดแยงในการปฏิบัติงานรวมกัน และมีแนวโนมจะประสบความสําเร็จในระดับสูง 

   2.3.5  ความถูกตองของงาน ผลวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญของ

องคการบริหารสวนจังหวัดสามารถดําเนินการตามแผนงาน และกิจกรรมไดอยางถูกตองตรงตาม

วัตถุประสงคของโครงการ และไดผลงานที่ครบถวนตามเปาหมายที่กําหนด ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวา

สมรรถนะดานความถูกตองของงานของพนักงานที่ทํางานโดยยึดถือผลประโยชนของประชาชนที่เขา

รับบริการเปนศูนยกลางการใหบริการ ซึ่งผูบริหารไดใหการสนับสนุนการปรับปรุง และพัฒนารูปแบบ

การใหบริการแกประชาชนอยางตอเน่ือง ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานปองกันและ

ปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 81) ที่ไดกลาวไววา เจาหนาที่ตองใหความใสใจที่จะปฏิบัติงานให

ถูกตอง ครบถวน และใหความสําคัญกับรายละเอียดของงาน การตรวจสอบงาน เพื่อที่จะปองกันและ

ลดความผิดพลาดหรือขอบกพรองของงาน ตลอดจนคิดหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงวิธีการ

ในการตรวจสอบความงานอยูเสมอ โดยคาดหวังวาจะชวยใหเจาหนาที่ไดใหบริการและผลิต ผลงานที่

มีความถูกตองและมีคุณภาพ นอกจากน้ียังสอดคลองแนวคิดของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการ (2552: 10-53) ไดกลาวไววา หนวยงานควรใหบริการที่สามารถดําเนินการไดภายใน

ระยะเวลาที่กําหนด และสรางความเช่ือมั่น ความไววางใจ รวมถึงตอบสนองตามความคาดหวัง และ

ความตองการของประชาชนผูรับบริการ และสอดคลองกับที่จีราภรณ  รักษาแกว (2528: 50) ได

กลาววา การใหบริการที่มุงลูกคาน้ันตองมุงตอบสนองความตองการไดอยางทันเวลา และทันตอ

เหตุการณในการใชประโยชน 

   2.3.6  การใหบริการที่ดี ผลวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญของ

องคการบริหารสวนจังหวัดมีทัศนคติที่ดีตอการใหบริการ โดยแตละฝายงานมีการปลูกฝงวัฒนธรรม

การใหบริการที่ดีไวในการทํางานผานรูปแบบของการสอนงาน และการปฏิบัติใหดูเปนแบบอยาง ซึ่ง
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ผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวาสมรรถนะดานการใหบริการที่ดีจะชวยพัฒนาระบบการใหบริการแกประชาชนให

มีคุณภาพที่สูงข้ึน ซึ่งองคการบริหารสวนจังหวัดมีการพัฒนาระบบงานมาอยางตอเน่ืองโดยมุงเนนให

ประชาชนเปนศูนยกลางการใหบริการ และมีการกําหนดกิจกรรมและโครงการที่สอดคลองกับความ

ตองการของประชาชนใหไดมากที่สุด ซึ่งสอดคลองกับแนวคิดของวรางคศิริ ทรงศิล (2550) ที่เห็นวา

การใหบริการแบบมุงลูกคาถือเปนทํางานเพื่อทําใหผลลัพธจากงานไปสรางคุณคา ใหเกิดประโยชนตอ

ผูรับบริการ ซึ่งประมา ศาสตระรุจิ (2550: 9-10) ไดใหความเห็นวา การบริการที่ดีจะเปนการแสดงให

เห็นถึงความต้ังใจ และความพยายามในการใหบริการเพื่อสนองความตองการของผูรับบริการและ

หนวยงานที่เกี่ยวของ ทั้งน้ี สอดคลองกับที่ธีรบูลย  โพบุคดี (2550: 112-114) ไดกลาววา การยึด

ประชาชนเปนหลักในการทํางาน โดยมุงสรางความผาสุกใหแกประชาชนสวนรวมถือเปนหลักการ

สําคัญในการทํางานใหประสบผลสําเร็จในฐานะของผูบริหารสูงสุดของจังหวัด นอกจากน้ีเทื้อน  ทอง

แกว (2545: 35-43) ไดกลาววา การใหบริการลูกคาตองสามารถตอบสนองตอความตองการของ

ลูกคาที่แตกตางกัน และพรอมที่จะปรับปรุงตามความตองการของลูกคาเพื่อใหเกิดผลสําเร็จและไดผล

ผลิตที่มีคุณภาพ รวมถึงมีการปรับปรุงการให บริการอยางตอเน่ือง และยังสอดคลองกับแนวคิดของ

เสนห  จุยโต (2554: 51-67) ที่ไดกลาวไววา หนวยงานตองมีความต้ังใจและความพยายามในการ

ใหบริการเพื่อตอบสนองความตองการของผูรับบริการทุกคนอยางเทาเทียมกัน รวมทั้งพัฒนาการ

บริการเพื่อใหผูรับบริการขององคการบริหารสวนตําบลไดรับบริการที่เกินความคาดหมายจนเกดิความ

ประทับใจ นอกจากน้ียังสอดคลองกับที่สํานักงานปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน (2553: 53) ได

กลาวไววา บริการที่ดี เปนความต้ังใจและความพยายามของขาราชการในการใหบริการตอประชาชน 

ขาราชการ หรือหนวยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวของ โดยคาดหวังวาผลการใหบริการจะทําใหประชาชนและ

หนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ มีความพึงพอใจจากการไดรับบริการที่ถูกตอง และผูรับบริการไดรับ

ความสะดวกรวดเร็ว ในการรับบริการ รวมถึงหนวยงานมีการพัฒนาการบริการเพื่อตอบสนองความ

ตองการของผูรับบริการ 

   2.3.7  เขาใจความเปนนานาชาติ ผลวิจัยพบวา พนักงานระดับปฏิบัติสวนใหญ

ขององคการบริหารสวนจังหวัดยังคงขาดความเขาใจถึงกระแสการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนจากการ

เขาสูประชาคมอาเซียน และขาดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ ที่ชวยใหการทํางานมี

ประสิทธิภาพเพิ่มสูงข้ึน ซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวาซึ่งผลวิจัยไดช้ีใหเห็นวาสมรรถนะดานความเปน

นานาชาติของพนักงานจะชวยใหเกิดการปฏิบัติงานที่สอดคลองกับบริบทที่เปนสากล เพื่อนําพา

องคการบริหารสวนจังหวัดเขาสูประชาคมอาเซียนไดอยางมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี พนักงานจะตองเปนผู

ที่เขาใจถึงความแตกตางของวัฒนธรรม ประเพณี และวิถีชีวิตของชาวอาเซียน ซึ่งจะชวยใหการจัดทํา

บริการสาธารณะมีความเปนมาตรฐานสากล ซึ่งสอดคลองกับแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
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ขาราชการพลเรือน (2553: 2) ที่ไดกลาวถึงมีความเปนนานาชาติไววา มีความเปดกวางทางความคิด 

โดยเนนคิดเชิงบวกกับบริบทนานาชาติ โดยเห็นประโยชนในการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน รวมถึง

สามารถพูด เขียน อาน ภาษาอังกฤษ และภาษาประเทศเพื่อนบานไดและยังสอดคลองกับแนวคิด

เรื่องการใชภาษาตางประเทศของสุภาณี อินทนจันทน (2557) ไดใหความเห็นวา การเรียนรู

ภาษาตางประเทศ ไดมุ งหวังใหผู เ รียนมี เจตคติที่ ดีตอภาษาตางประเทศ และสามารถใช

ภาษาตางประเทศเพื่อสื่อสารในสถานการณตางๆ ได ซึ่งจะชวยใหการแสวงหาความรู เพื่อสรางความ

เขาใจในเรื่องราวและวัฒนธรรมอันหลากหลายของสังคมโลก รวมถึงชวยใหเกิดการแลกเปลี่ยนขอมูล

ขาวสาร และการแสดงความคิดเห็นเปนไปดวยความเหมาะสม 

3. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

    3.1  มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก   

   3.1.1  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวนราชการอืน่ๆ 

เพื่อลดความซ้ําซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน ประกอบดวย 3 

กิจกรรม ดังน้ี  

   3.1.1.1  กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการที่มี

ภารกิจเกี่ยวของกัน 

   เน่ืองจากสวนราชการควรมองการพัฒนาบานเมืองและการดูและ

ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบใหไปในทิศทางเดียวกัน ฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการจึงควร

มีความสอดคลองเช่ือมโยงกัน อีกทั้งการไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอและกําลังคนที่ไม

เพียงพอตอการดําเนินภารกิจที่เพิ่มมากข้ึน กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการ

ที่มีภารกิจเกี่ยวของกันจึงมีสวนชวยแกปญหาดังกลาว อีกทั้งเปนการจัดทําฐานขอมูลเพื่อการบริหาร

จัดการทองถ่ินไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตงบประมาณที่จํากัด และจากปญหาขอกําหนดหนาที่

ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ยังมีความทับซอนระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง    

3 ประเภท ระบบฐานขอมูลที่ เ ช่ือมโยงกันสามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุง

ประสิทธิภาพของหนวยงานและเจาหนาที่ที่ซ้ําซอนกันได เชน ภารกิจที่ทํารวมกับหนวยงานภาครัฐ

และภาคสวนอื่นๆ ในดานความมั่นคง และดานการใหบริการ การดําเนินกิจกรรมจดข้ึนทะเบียน

แรงงานตางดาวซึ่งจะชวยใหไดขอมูลของแรงงานตางดาวเพื่อนําไปใชประโยชนในสวนที่เกี่ยวของ 

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวรวมกัน ซึ่งกิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวน

ราชการที่มีภารกิจเกี่ยวของกัน จะเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนระบบฐานขอมูลหลักของประเทศเพือ่

บริการทุกภาคสวน ถือเปนสวนหน่ึงการจัดทําและดูแลฐานขอมูลความรูในระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศและการสื่อสารเพอสนับสนุนการตัดสินใจทมีประสิทธิภาพ และจะเปนฐานขอมูลดานเพื่อ

สนับสนุนการตัดสินใจของผูบริหารระดับจังหวัด เปนประโยชนในการบริหารเชิงกลยุทธที่มีการ

แสวงหาแนวทางใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิม มีความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่จะ

เกิดข้ึน 

   3.1.1.2  กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ จากอุปสรรค

ของขอกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ยังมีความทับซอนระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 แตในขณะเดียวกันความสัมพันธระหวางขาราชการสวนภูมิภาคกับองคการ

บริหารสวนจังหวัด จะตองอยูบนพื้นฐานความรวมมือระหวางกันในการผลักดันใหองคการบรรลุ

เปาหมาย ดังน้ันการจัดกิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ จึงมีสวนชวยแกปญหา

อุปสรรคดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตขอจัดกัดตางๆ และในขณะเดียวกันก็เปนการเปด

โอกาสใหทุกสวนมีสวนรวมในการนําเสนอปญหา รวมทั้งขอคิดเห็นในการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานรวมกัน สงเสริมใหมีการสนับสนุนการทํางานรวมกันและการปรับปรุงเรื่องระเบียบกฎเกณฑที่

ชัดเจนใน    การทํางานรวมกันระหวางหนวยงาน อันจะนํามาซึ่งความพึงพอใจการทํางานของ

ขาราชการทุกภาคสวนที่เกี่ยวของ เปนพื้นฐานของการบูรณาการภารกิจรวมกับหนวยราชการอื่นๆ ที่

อยูภายในจังหวัด และเปนการสนับสนุนใหมีเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนใหเจาหนาที่

สามารถตัดสินใจบนฐานขอมูลที่ทันสมัยและถูกตอง ชวยใหผูบริหารต่ืนตัวตอการเปลี่ยนแปลงเห็น

โอกาสใหมๆ เห็นขอจํากัดที่อาจเกิดข้ึน ทําใหองคกรสามารถปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมไดดี เพื่อชวยใหการบริหารและการบริการเปนไปอยางรวดเร็วทันเหตุการณ 

   3.1.1.3  จัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยนํา

แผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัดมาใชประกอบการจัดทําแผน 

   สวนหน่ึงของภารกิจนายกองคการบริหารสวนจังหวัด คือการดู

และเรื่องจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด ซึ่งปจจุบันพบวา บอยครั้งที่ไมได

สอดคลองไปในทิศทางเดียวกันกับแผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัด ในขณะที่ประชาชน

คาดหวังการใหบริการของราชการทั้งหมดที่จะพัฒนาปรับปรุงไปในทิศทางเดียวกัน ดังน้ันการ

ประสานงานในดานการวางแผนพัฒนาจังหวัดของทั้งสองหนวยงาน จึงมีบทบาทสําคัญย่ิงในการ

พัฒนาจังหวัด ทั้งในดานความมั่นคงและดานการใหบริการ ที่ควรสนองตอนโยบายรัฐบาลและการ

จัดทํายุทธศาสตรตามมิติตาง ๆ ของประเทศ อีกทั้งตองสอดคลองกับโครงการตางๆของยุทธศาสตร

การพัฒนากลุมจังหวัดอีกดวย นอกจากน้ัน การมีแผนงานที่มีทิศทางการพัฒนาไปในทิศทางเดียวกัน 

จะทําใหการประเมิณและงานการทบทวนภารกิจในภาพรวมของทั้งสองหนวยงานเปนไปในทิศทาง

เดียวกัน 
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   3.1.2  มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ 

เพื่อใหเกิดความเช่ือมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาพื้นที่เกิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ 

รวมถึงสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี  

   3.1.2.1  กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ินอื่นๆ ทีม่ีภารกจิเกี่ยวของกัน 

   เพื่อแกปญหาความรับผิดชอบในการพัฒนาโดยยึดพื้นที่ยังมี  

ความทับซอนระหวางองคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้ง 3 ประเภท กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติ

การขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกันจึงเปนแนวทางในการแกปญหาใน

เบื้องตน อีกทั้งการไดรับการจัดสรรงบประมาณไมเพียงพอและกําลังคนที่ไมเพียงพอตอการดําเนิน

ภารกิจที่เพิ่มมากข้ึน กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอืน่ๆ ทีม่ี

ภารกิจเกี่ยวของกันจึงมีสวนชวยแกปญหาดังกลาวไดอยางมีประสิทธิภาพภายใตงบประมาณที่จํากัด 

และระบบฐานขอมูลที่เช่ือมโยงกันสามารถใชติดตามผลและนําไปใชในการปรับปรุงประสิทธิภาพของ

หนวยงานและเจาหนาที่ที่ซ้ําซอนกันได เชน ภารกิจที่ทํารวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ 

ในดานความมั่นคง และดานการใหบริการ การดําเนินกิจกรรมจดข้ึนทะเบียนแรงงานตางดาว 

กิจกรรมเพื่อสนับสนุนการทองเที่ยวรวมกัน เปนตน กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกัน จะเปนสวนหน่ึงในการสนับสนุนระบบ

ฐานขอมูลหลักของประเทศเพื่อบริการทุกภาคสวน ชวยใหควบคุมการดําเนินงานอยางเปนระบบ ซึ่ง

เปนไปตามระเบียบของทางราชการ  ทําใหผลการดําเนินงานที่เกิดข้ึนมีความถูกตองตามเปาหมายที่

กําหนด ชวยติดตามผลการดําเนินงานและการใชจายงบประมาณไดอยางมีประสิทธิภาพ ชวยลด

ปญหาทางดานนโยบายและแผนการบริหารทองถ่ินอีกสวนหน่ึงดวย โดยเฉพาะปญหาทางดาน     

การกําหนดนโยบายและแผนทีไ่มสอดคลองกับสภาพของปญหาและความตองการของราษฎรในพื้นที่ 

หรือปญหาการนํานโยบายไปปฏิบัติ โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจางตางๆ ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

บางแหงก็มักจะเกิดปญหาการทุจริตฉอราษฎรบังหลวงอยูบอยครั้ง ทําใหสูญเสียงบประมาณแผนดิน

ไปโดยไรประโยชน นอกจากน้ี ในสวนของการประเมินผลและการตรวจสอบการดําเนินการตาม

นโยบาย ซึ่งในทางปฏิบัติแลวมีแผนงานและโครงการเปนจํานวนมากที่องคกรปกครองสวนทองถ่ินได

ดําเนินการ แตทวามิไดมีการติดตามตรวจสอบและประเมินผล ทําใหไมทราบไดวาแผนงานและ

โครงการน้ันๆ ประสบผลสําเร็จหรือไม มากนอยเพียงใด เปนประโยชนแกราษฎรอยางแทจริงหรือไม 
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   3.1.2.2  สนับสนุนการดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยมีการเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพือ่ใหความเห็นในการสนับสนุน

โครงการ 

   เน่ืองจากแนวโนมที่ทองถ่ินจะมีอิสระในการบริหารกิจการมาก

ย่ิงข้ึน ทั้งทางดานการกําหนดนโยบายการปกครอง การบริหาร การบริหารงานบุคคล การเงินและ  

การคลัง และมีอํานาจหนาที่ของตนเองโดยเฉพาะเหมาะสมกับลักษณะพื้นที่และประชากร การบูรณา

การภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ที่อยูภายในจังหวัดจึงตองมีการควบคุมการ

ดําเนินงานอยางเปนระบบ เพื่อใหสอดคลองเปนไปตามระเบียบของทางราชการ ดังน้ัน การจัด

กิจกรรมเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหความเห็นในการสนับสนุนโครงการ 

โดยเฉพาะการดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน จะทําใหผลการ

ดําเนินงานที่เกิดข้ึนมีความถูกตองตามเปาหมายที่กําหนด และทําใหพนักงานมีทิศทางในการ

ดําเนินงานองคกรที่ชัดเจน เห็นถึงแนวทางที่องคการตองปฏิบัติ ชวยใหผูบริหารมีการทํางานใน

ลักษณะ Proactive คือ สามารถคาดการณเหตุการณตางๆ ที่เกิดข้ึน หรือเปนฝายรุกมากกวาที่จะ

เปนฝายรับ (Reactive and Defensive) มีความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนโดยมีที่

ปรึกษาคอยใหคําแนะนํา 

   3.1.3  มาตรการสนับสนุนกจิกรรมสรางองคความรูทีเ่กี่ยวของกบัการเขาสู

ประชาคมอาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

   3.1.3.1  กิจกรรมมุมความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

   3.1.3.2  จัดทําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต และ

กระจายเสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมีกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยาง

ตอเน่ือง 

   3.1.3.3  นําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพรตาม

กิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการในจังหวัดจัดทําข้ึน 

   ความสําคัญของมาตรการสนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่

เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนสู คือการสรางการตระหนักรูในการเปนพลเมืองอาเซยีนใหกบั

ประชาชนและสรางความรูสึกการมีสวนรวมของการกาวสูการเปนประชาคมอาเซียน โดยองคการ

บริหารสวนจังหวัดควรมุงเนนใหสวนราชการตาง ๆ บูรณาการการทํางานในดานตางๆ รวมกัน เชน 

การจัดกิจกรรมมุมความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน และควรวางแผนจัดทําสื่อการ

เรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต และกระจายเสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมี

กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง โดยมีเปาหมายระยะยาวที่ชัดเจน เนน
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ผลสัมฤทธ์ิของการนําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนไปรวมเผยแพรตามกิจกรรมตางๆ ที่

สวนราชการในจังหวัดจัดทําข้ึน รวมทั้งองคการบริหารสวนจังหวัดควรเนนยํ้าใหสวนราชการตาง ๆ 

ดําเนินงานโดยคํานึงถึงประโยชนที่ประชาชนจะไดรับจากการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเปน

รูปธรรม สรางความตระหนักรูเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนอยางรอบดาน เพื่อใหประชาชนสามารถใช

ประโยชนจากการเขาสูประชาคมอาเซียนอยางเต็มที่ และสามารถรับมือกับผลกระทบจากการรวมตัว

เปนประชาคมอยางทันทวงที เชน การเตรียมความพรอมในการปรับตัวเพื่อรองรับกับการที่ประชาชน

จะใกลชิดกันมากข้ึน เกิดการแลกเปลีย่นวัฒนธรรม กระตุนใหประชาชนเกิดความสนใจกับสิ่งที่เกดิข้ึน

ในประเทศสมาชิกอื่นเน่ืองจากจะมีความเช่ือมโยงผูกพันกันมากข้ึนในทุกดาน สรางความรูสึกของ

ความเปนเจาของและการรวมกันเปนเอกภาพทามกลางความหลากหลาย สงเสริมความเขาใจอันดี

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนในเรื่องวัฒนธรรม ประวัติศาสตร ศาสนา และอารยธรรมและตองเนน

ยํ้าในการสรางอัตลักษณรวมกัน สรางความรวมมือเพื่อบริหารจัดการกับปญหาที่จะกระทบตอความ

มั่นคงของมนุษย อาทิ การจัดการกับภัยพิบัติ การแกปญหาใหกับผูดอยโอกาสในสังคม และการ

เช่ือมโยงระบบการศึกษาระหวางกัน และในขณะเดียวกัน องคการบริหารสวนจังหวัดควรตอง

ประชาสัมพันธใหพนักงานองคการบริหารสวนจังหวัดในดานตางๆ อยางตอเน่ืองเพื่อสรางความ

ตระหนักรูเรื่องอาเซียน เชน การปรับโครงสรางหนวยราชการที่เกี่ยวของ การพัฒนาสมรรถนะของ

ขาราชการ อาทิ ความรูดานภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศสมาชิก อาเซียน เทคโนโลยี รวมทั้งความรู

เกี่ยวกับประเทศสมาชิกอาเซียน การทบทวนการปรับปรุง แกไขกฎระเบียบตางๆ ที่เกี่ยวของกับความ

รวมมืออาเซียน  

   3.1.4  มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการ

บริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล ประกอบดวย  

2 กิจกรรม ดังน้ี  

   3.1.4.1  กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน และสวนราชการในจังหวัด  

   หัวใจหลักของการปกครองสวนทองถ่ินก็คือ เปนการปกครอง

ตนเองของประชาชน โดยประชาชน และเพื่อประชาชนในทองถ่ินน้ันๆ แตในทางปฏิบัติจะพบวา   

การมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของประชาชนมีคอนขางนอย คงมีเพียงแตการไปใชสิทธ์ิเลือกต้ัง

สภาองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินเทาน้ัน ภายหลังเสร็จสิ้น

การเลือกแลวประชาชนมักจะไมคอยมีสวนรวมอยางอื่น ซึ่งทําใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินขาดพลัง 

ขาดความรวมมือ ขาดความสนใจจากประชาชนอันเปนผลใหการปกครองทองถ่ินซึ่งเปนการปกครอง

ของคนในทองถ่ินเองไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร ในขณะที่การเปลี่ยนแปลงที่กําลังเกิดข้ึน
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ไดแกการเขาสูประชาคมอาเซียนมีความสําคัญตอประเทศเปนอยางมาก หนวยงานราชการตางๆ ตอง

ปรับตัว โดยเฉพาะองคการปกครองสวนจังหวัดที่มีความใกลชิดกับประชาชน อีกทั้งหนวยงานระดับ

นโยบายไมมีแผนการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อรองรับนโยบายการเขาสู

ประชาคมอาเซียน การจัดกิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และสวนราชการในจังหวัด จึงเปนการเปดโอกาสใหทุกฝายไดเขามามีสวนรวม นําเสนอความคิดเห็น 

ซึ่งจะชวยใหผูบริหารองคการบริหารสวนจังหวัดไดรับทราบขอมูลและบริบทของทองถ่ินที่กําลังจะมี

การเปลี่ยนแปลงมากข้ึน สามารถเปนขอมูลชวยในการวางแผนการพัฒนาและบริหารกําลังคนภาครัฐ

ใหสอดคลองกับการปรับตัวเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน 

   3.1.4.2  จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

องคการบริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อ

ขอรับการปรับปรุงกอนจัดทําเปนเลมจริง 

   เพื่อรองรับภารกิจในการกระจายอํานาจและปฏิบัติหนาที่ดวย

ความถูกตองตามระเบียบกฎหมายและเปนการปรับตัวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน รวมทั้งสามารถ

สนองตอบตอนโยบายของรัฐบาลในการใหบริการสาธารณะหรือแกไขปญหาความเดือดรอน และ

ตอบสนองความตองการของประชาชนเปนไปในทิศทางเดียวกัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควร

จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนจังหวัด แลวนําเสนอ

ตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับคําแนะนําและทาํการปรับปรุง

กอนจัดทําเปนเลมจริง อันจะสงผลใหการบูรณาการภารกิจระหวางองคการบริหารสวนจังหวัดและ

หนวยงานราชการตางๆ เปนไปดวยความราบรื่น ลดความซ้ําซอนของภารกิจและกําลังคน และเปน

การสนับสนุนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556-พ.ศ.2561)  

   3.1.5  มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน 

โดยนําอาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกิจกรรมที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่

องคการบริหารสวนจังหวัดดําเนินการ ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

   3.1.5.1  จัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชน

ถึงแมวาหลักการปกครองสวนทองถ่ินคือการปกครองตนเองของประชาชนในทองถ่ินน้ันๆ แตในทาง

ปฏิบัติจะพบวา การมีสวนรวมในการปกครองทองถ่ินของประชาชนมีคอนขางนอย ความเจริญเติบโต

ของสังคมเมืองทําใหประชาชนขาดการมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน ขาดการรวมกลุมเปนเครือขาย

ภาคประชาชนที่จะคอยตรวจสอบและนําเสนอ อันเปนผลใหการปกครองทองถ่ินซึ่งเปนการปกครอง

ของคนในทองถ่ินเองไมคอยประสบความสําเร็จเทาที่ควร ทั้งน้ี เพื่อเปนการสงเสริมการมีสวนรวมของ

ประชาชน ในดานตางๆ ตามหลักประชาธิปไตย องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรจัดทําแผน
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สนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชน เพื่อใหประชาชนสามารถเขามาตรวจสอบ กํากับ 

ดูแล การปฏิบัติงานขององคกรปกครองสวนจังหวัดและมีสวนรวมโดยตรงในการบริหารงาน โดย

เครือขายสามารถรวมกันลงคะแนนเสียงถอดถอนสมาชิกสภาจังหวัดและผูบริหารจังหวัด รวมทั้งมี

สิทธ์ิเขาช่ือรองขอใหสภาจังหวัดออกขอบัญญัติไดดวย (มาตรา 286 และมาตรา 287) ซึ่งจะทําให

ประชาชนมีความต่ืนตัวและสํานึกในหนาที่ความรับผิดชอบตอสวนรวมมากข้ึน ทําใหประชาชน

สามารถเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบ และควบคุมการดําเนินกิจการขององคกรปกครองสวน

จังหวัดต้ังแตการเลือกต้ัง การบริหารกิจการดานงบประมาณ สงผลใหผูบริหารตองบริหารกิจการดวย

ความโปรงใส และมีธรรมาภิบาลเพื่อประโยชนสุขแกประชาชนโดยทั่วไป 

   3.1.5.2  จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละสวนราชการเพื่อรองรับ

ภารกิจในการกระจายอํานาจและปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามระเบียบกฎหมาย รวมทั้งสามารถ

สนองตอบตอนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการใหบริการสาธารณะหรือแกไข

ปญหาความเดือดรอน และตอบสนองความตองการของประชาชน ขาราชการ/พนักงานองคกร

ปกครองสวนจังหวัดจะตองไดรับการพัฒนาศักยภาพอยางมีประสิทธิภาพ แตจากปญหากําลังคนที่ไม

เพียงพอตอการดําเนินภารกิจที่เพิ่มมากข้ึน การมีอาสาสมัครมาชวยงานจึงเปนทางเลือกหน่ึงใน     

การแกปญหาดังกลาว ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรจัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละ

สวนราชการ โดยผูบริหารทองถ่ินจะตองมีบทบาทในการบริหารงานบุคคลมากข้ึน สามารถกํากับดูแล

ใหขาราชการ/พนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัดและอาสาสมัครของแตละสวนราชการ เพื่อ

สามารถปฏิบัติงานสนองตอบตอนโยบายของผูบริหาร และความตองการของประชาชนไดดีย่ิงข้ึน อัน

สงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  

    3.1.5.3  สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชนการจัดทํา

แผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชน นับเปนสงเสริมการมีสวนรวมของประชาชน

ตามหลักประชาธิปไตย สงเสริมใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ิน และเปนการเสริมสราง

ชุมชนใหเขมแข็ง องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรสนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาค

ประชาชน อันจะสงผลใหการดํารงอยูของเครือขายภาคประชาชนมีความย่ังยืน และเปนสวนหน่ึงของ

การพัฒนาการเมืองภาคประชาชนในระดับทองถ่ินใหมีความเขมแข็งมากข้ึน นอกจากน้ัน เครือขาย

ภาคประชาชน จะมีโอกาสในการนําเสนอการปรับปรุงงาน ทําใหพนักงานในองคการบริหารสวน

จังหวัดมีดุลยพินิจในการทํางานมากข้ึน สงผลใหผูรับบริการไดรับความพึงพอใจมากข้ึน นอกจากน้ี 

เครือขายภาคประชาชนจะมีสวนรวมในการพัฒนาสังคมไทยไปสูสังคมที่มีคุณภาพ สมดังเจตนารมณ

ของชาวไทยทุกคน 
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    3.2 มาตรการในการพฒันาสมรรถนะทางการบรหิาร  

   3.2.1 มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดตองไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับ

สวนราชการเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม ประกอบดวย 3 กิจกรรม ดังน้ี 

   3.2.1.1  จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของหนวยงาน

ตางๆ เพื่อพฒันาศักยภาพ และเครือขายของนายกองคการบรหิารสวนจังหวัด 

   เน่ืองจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินจะตองไดรับการพัฒนา

ศักยภาพเพื่อรองรับภารกิจในการกระจายอํานาจและปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตองตามระเบียบ

กฎหมาย รวมทั้งสามารถสนองตอบตอนโยบายของผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินในการ

ใหบริการสาธารณะหรือแกไขปญหาความเดือดรอน และตอบสนองความตองการของประชาชน และ

เตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน ดังน้ันจึงมีความจําเปนในการจัดทําแผนการเขาอบรม

หลักสูตรผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเครือขายของนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัด อันสงผลใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

   3.2.1.2  จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และ

เสริมสรางการเรียนรูใหแกนายกองคการบริหารสวนจงัหวัดอยางตอเน่ือง  

   การบริหารงานภาครัฐเปนการบริหารงานโดยยึดโยงกับกฎหมาย

และระเบียบตางๆ เปนจํานวนมาก กฎระเบียบบางเรื่องเปนอุปสรรคตอการบริหารงานภาครัฐและวิธี

ปฏิบัติงานไมทันสมัย นอกจากน้ันเทคโนโลยีตางๆ ที่นํามาใชในระบบราชการยังขาดความทันสมัย 

เมื่อเทียบกับการดําเนินงานของภาคเอกชน ตลอดจนการบริหารงานภายใตระบบราชการเปนการ

บริหารที่ตองปฏิบัติตามกฎระเบียบอยางเครงครัด การบริหารงานใหความสําคัญกับกระบวนการ

มากกวาเปาหมาย ทําใหการบริหารงานขาดความคลองตัว องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรจัดสรร

งบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และเสริมสรางการเรียนรูใหแกนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง เพื่อการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการปฏิรูประบบราชการ       

การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วตองอาศัยวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีเปนเครื่องมือ ตัวอยางของการใช

เทคโนโลยีสารสนเทศเปนเครื่องมือในการพัฒนาการบริหารจัดการองคความรูมีหลายแบบ เชน ระบบ

อีเมล ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส ระบบการจัดการเอกสาร ระบบสืบคนขอมูลขาวสาร ระบบการ

เรียนรูอิเล็กทรอนิกส การเผยแพรสื่อผานระบบเครือขาย และการระดมความคิดผานระบบเครือขาย 

ในระบบเศรษฐกิจสังคมยุคใหมซึ่งเปนระบบเศรษฐกิจบนพื้นฐานขององคความรูน้ัน จะเนน

สาระสําคัญ 4 ประการ ไดแก (1) ศักยภาพการแขงขัน (2) เน้ือหาหรือตัวองคความรู (3) เทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร และ (4) ทรัพยากรมนุษย ดังน้ัน ทุกสวนราชการจึงตองเรงพัฒนาองคกร
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ของตนเองใหเปนสังคมแหงการเรียนรู (Learning Organization) โดยพัฒนาองคประกอบสําคัญให

ครบ 4 ดาน 

   3.2.1.3  จัดสรรงบประมาณเพื่อจางทีป่รกึษาที่มีความเช่ียวชาญระดับ

ภูมิภาค 

   เน่ืองจากองคการบริหารสวนจังหวัดยังตองปรับตัวเพื่อประยุกต

การบริหารงานโดยนําความรูสมัยใหมมาประยุกตใชใหเหมาะสมกับสถานการณ และเพื่อเปนการ

เตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรจัดสรรงบประมาณ

เพื่อจางที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญระดับภูมิภาคมาใหคําแนะนํา นอกจากน้ี การมีทีมที่ปรึกษาที่มี

คุณภาพ จะทําใหมีมุมมองที่เปนประโยชนในการที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดใหคําปรึกษาแก

พนักงาน ชวยใหการบริหารราชการถูกทิศทาง ทําใหระบบราชการมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน มีศักยภาพ

และสมรรถนะสูงในการพัฒนาจังหวัด ชวยแกปญหาการสื่อสารที่ไมสามารถทําไดทั่วถึงเน่ืองจากมี

พนักงานจํานวนหลายฝาย ทําใหเจาหนาที่มีขวัญและกําลังใจในการทํางานเพิ่มมากข้ึน 

  3.3 มาตรการในการพฒันาสมรรถนะเฉพาะตามลกัษณะงานทีป่ฏิบัติ  

   3.3.1  มาตรการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยสื่อสารขอมูลแบบสองทางจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หัวหนาสํานัก และสงตอไปสูผูปฏิบัติทุกระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึง ประกอบดวย 

2 กิจกรรม ดังน้ี 

   3.3.1.1  กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ เพื่อสราง

วัฒนธรรมการสื่อสารเปนประจําทุกสัปดาห 

   เน่ืองจากองคการบริหารสวนจังหวัดมีพนักงานจํานวนหลายฝาย 

จึงทําใหการสื่อสารไมสามารถทําไดทั่วถึง การจัดกิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ 

จะเปนการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารที่ทั่วถึงข้ึนในองคการ เปนการสงเสริมใหสวนราชการไดเตรียม

ความพรอมเพื่อรองรับการเขาสูประชาคมอาเซียน อีกทั้งสามารถใชกิจกรรมดังกลาวสรางการมีสวน

รวมจากพนักงานในระดับปฏิบัติการในการนําเสนอแนวคิดใหแกผูบริหารระดับสูง  

   3.3.1.2  สนับสนุนใหมกีารใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสื่อสาร และการ

รายงานขอมลูผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบรหิารอยางรวดเร็ว  

   ปญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ระบบราชการ

ไทยถูกวิพากษวิจารณถึงประสิทธิภาพการบริหารงานอยูเสมอเมื่อเทียบกับการบริหารงานใน

ภาคเอกชน ดังน้ันจึงควรสนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสื่อสาร และการรายงานขอมูล

ผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบริหารอยางรวดเร็ว และเปนสวนหน่ึงของระบบการบริหารงาน
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ราชการที่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานวางานน้ันมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพียงใด เพื่อ

ตอบสนองความคาดหวังของประชาชนที่ตองการไดรับบริการสาธารณะจากรัฐที่มีประสิทธิภาพ มี

คุณภาพ รวดเร็ว  

   3.3.2  มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญ ประกอบดวย         

2 กิจกรรม ดังน้ี  

   3.3.2.1  กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดสิ่งแวดลอมภายในที่

สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตามทางเดิน จัดบอรดใหความรู 

   พนักงานขาดความเขาใจเกี่ยวกับกระแสการเขาสูประชาคม

อาเซียน และขาดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่งใหมๆ  มีการออกกฎระเบียบ และกฎหมายใหมๆ 

ทําใหเกิดปญหาการตีความเกี่ยวกับอํานาจหนาที่ อีกทั้งความไมแนนอนทางการเมืองทําใหนโยบาย

ของรัฐบาลที่เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเกิดความไมแนนอน นอกจากน้ีพนักงานในองคการบริหาร

สวนจังหวัดยังขาดความสามารถในการมองภาพรวม เน่ืองจากประสบการณ และตําแหนงที่ไม

เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนนโยบาย ดังน้ันเพื่อเปนการเตรียมความพรอมของพนักงานและเจาหนาที่ 

การจัดกิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดสิ่งแวดลอมภายในที่สถานที่ทํางานใหเหมาะสมจึงมี

ความจําเปนอยางมาก 

   3.3.2.2  กําหนดเปนตัวช้ีวัดในการพัฒนาตนเองของพนักงาน กําลังคน

ภาครัฐที่มีอยูในระบบราชการปจจุบันสวนใหญยังมีความจําเปนตองไดรับการพัฒนาในหลายๆ ดาน

อยางเรงดวน สวนใหญยังขาดความคิดริเริ่มสรางสรรค และยึดติดกับการทํางานแบบเดิม ทั้งน้ีอาจ

เปนผลสืบเน่ืองมาจากความมั่นคงในระบบราชการทําใหกําลังคนภาครัฐขาดความกระตือรือรนในการ

ปฏิบัติงาน เน่ืองจากอยูในสถานะของตําแหนงที่มีเสถียรภาพและมั่นคงคอนขางสูง พนักงานระดับ

ปฏิบัติที่รับเขามาทํางานในองคการปกครองสวนทองถ่ินสวนใหญมีศักยภาพนอยกวาขาราชการ

ประเภทอื่นเน่ืองจากกระบวนการสรรหาที่ขาดความเขมขน และไมเปนไปตามมาตรฐานตามทีก่าํหนด 

รวมถึงเปนผูที่นักการเมืองฝากฝงเขามาในระบบ ซึ่งสงผลใหการทํางานของพนักงานระดับปฏิบัติสวน

ใหญเปนการดําเนินการตามสั่ง และมักจะไมมีการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก พนักงานระดับปฏิบัติยัง

ขาดความสามารถในการมองภาพรวมเน่ืองจากประสบการณทํางานยังคงไมมากพอ และบางตําแหนง

ไมมีภารกิจที่เกี่ยวของกับการขับเคลื่อนนโยบายขององคการบริหารสวนจังหวัดในภาพรวม พนักงาน

ขาดความเขาใจเกี่ยวกับกระแสการเขาสูประชาคมอาเซียน และขาดความกระตือรือรนที่จะเรียนรูสิ่ง

ใหมๆ ดังน้ันการกําหนดเปนตัวช้ีวัดในการพัฒนาตนเองของพนักงานจึงมีความจําเปนอยางมาก ซึ่งจะ

เปนสวนหน่ึงของการควบคุมการดําเนินงานใหเปนไปตามระเบียบของทางราชการ   
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  3.3.3  มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงต้ังที่ปรึกษาจากสวนราชการอื่นๆ ที่

เกี่ยวของกับประเด็น การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน 

สํานักงานโยธาธิการและผังเมือง เปนตน ประกอบดวย 2 กิจกรรม ดังน้ี  

   3.3.3.1  ประสานงานหัวหนาสวนราชการทีเ่กี่ยวของกบัการดําเนินงาน

ขององคการบริหารสวนจงัหวัดเพื่อขอแตงต้ังเปนที่ปรึกษา 

   ในพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 

35/3 (แกไขโดยพระราชบัญญัติองคการบริหารสวนจังหวัด (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2552)ระบุ ไว ว า  นายก

องคการบริหารสวนจังหวัดอาจแตงต้ังรองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดและที่ปรึกษานายก

องคการบริหารสวนจังหวัดซึ่งมิใชสมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด เปนผูชวยเหลือในการ

บริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัดตามที่นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมอบหมายได 

และเพื่อเปนการแกปญหาในเรื่องของการตีความอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย และอํานาจหนาที่ของแต

ละสวนราชการขัดแยงกัน องคการบริหารสวนจังหวัดควรแตงต้ังที่ปรึกษาโดยการประสานงานหวัหนา

สวนราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอความรวมมือในการ

แตงต้ังผูเช่ียวชาญในหนวยราชการที่เกี่ยวของมาเปนที่ปรึกษาขององคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อให

คําปรึกษาขอคิดเห็นเชิงกลยุทธ ที่มีสวนในการแสวงหาแนวทางใหมๆ ที่มีประสิทธิภาพมากกวาเดิมใน

การปฏิบัติภารกิจ เปนการสรางความพรอมรับมือตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดข้ึนในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

   3.3.3.2  จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการที่แตงต้ัง

เปนที่ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยางตอเน่ือง 

   จากแนวโนมการบริหารราชการขององคการบริหารสวนจังหวัด 

ที่ตองแบกรับความคาดหวังที่จากประชาชนในทองถ่ินวาจะไดรับบริการสาธารณะที่ดีจากองคการ

บริหารสวนจังหวัด ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน มีมาตรฐานการดํารงชีพที่ดีสูงข้ึน คาดหวังวา

องคการบริหารสวนจังหวัดจะสามารถพัฒนาสังคมใหไปสูสังคมที่มีคุณภาพทําใหผูบรหิารจะตองกาํกบั

ดูแลใหขาราชการ/พนักงานขององคการบริหารสวนจังหวัด ปฏิบัติงานเพื่อสนองตอบตอนโยบายของ

ผูบริหารและความตองการของประชาชนไดดีย่ิงข้ึน ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงสมควรจัด

กิจกรรมเพื่อเสริมสรางความรูใหแกขาราชการ/พนักงาน โดยการเชิญสวนราชการที่แตงต้ังเปนที่

ปรึกษามาบรรยายใหความรูอยางตอเน่ือง อีกทั้งยังเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการทํางานใหแก

ขาราชการ/พนักงาน เน่ืองจากมีโอกาสปรับปรุงงาน และมีดุลยพินิจในการทํางานมากข้ึน สงผลให

ผูรับบริการไดรับความพึงพอใจ  
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   3.3.4  มาตรการปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน โดยเนนให

พนักงานตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก ประกอบดวย 2 

กิจกรรม ดังน้ี  

   3.3.4.1  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด ภายใต

กระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหารจัดการยุคใหม  

องคการบริหารสวนจังหวัดจะตองมีความต่ืนตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตางๆ 

โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ การปรับเปลี่ยนวิธีคิด วิธีการทํางาน และนํา

ระบบมาตรฐานในระดับตางๆ มาพัฒนาองคการ ซึ่งจะนําไปสูแนวคิดการพัฒนาระบบบริหารความรู

ภายในองคการ ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหาร

สวนจังหวัด เพื่อใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรู ที่มีอยูภายในองคการไดอยางมีประสิทธิภาพ

และปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหม เพื่อแสวงหารูปแบบการทํางานใหมๆ มาใชกับองคการไดอยาง

เหมาะสม สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ที่ระบุวา “สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะ

เปนองคการแหงการเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรู

ในดานตางๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอ

สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถสรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยน

ทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน ทั้งน้ีเพื่อ

ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหารราชการใหเกิดผลสมัฤทธ์ิ” 

   3.3.4.2  จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกบัระบบการเลื่อนตําแหนง และการ

สอนงานแบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบรหิารสวนจงัหวัด 

   ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรู

ความเช่ียวชาญใหเพียงพอแกการปฏิบัติงานใหสอดคลองกับสภาพสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็วและสถานการณของตางประเทศที่มีผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรงซึ่งในการบริหาร

ราชการตามพระราชกฤษฎีกาน้ีจะตองเปลี่ยนแปลงทัศนคติเดิมเสียใหม จากการที่ยึดแนวความคิดวา

ตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนที่วางไว ต้ังแตอดีตจนตอเน่ืองถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิด

ใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการตลอดเวลา ดังน้ันองคการบริหาร

สวนจังหวัดจึงควรจัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงานแบบใหม

ตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด เพื่อใหพนักงานและบุคลากรที่เขารับการ

บรรจุแตงต้ังเขารับราชการเปนพนักงานไดเรียนรูแบบแผนของทางราชการ หลักและวิธีการปฏิบัติ

ราชการ เขาใจถึงบทบาทและหนาที่และแนวทางการปฏิบัติตนเปนขาราชการที่ดี เปนแนวทางในการ
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พัฒนาตนเองและยกระดับขีดความสามารถของบุคลากรทุกคน ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 

ยุติธรรม เสียสละ โปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ โดยยึดประโยชนสวนรวมมากกวาประโยชนสวน

ตน และเพื่อเปนการเตรียมความพรอมใหผูบังคับบัญชาและผูอยูใตบังคับบัญชา มีความพรอมในการ

ปฏิบัติงานในระดับที่สูงข้ึนตอไป 

  3.4  มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

   3.4.1  ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political 

Security Community)  

   3.4.1.1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแก

ประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 1) กําหนดผูรับผิดชอบหลักดาน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่

เกี่ยวของ 2) สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และสวน

ราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนในพื้นที่ 

   จากแนวคิดในการปฏิรูประบบราชการจึ งตองทําให เกิด      

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการคือการมีเจาภาพที่จะแกไขปญหาในกระทรวงและในจังหวัด 

เน่ืองจากปญหาความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการไดกลายเปนปญหาที่สําคัญมาก เพราะหลายๆ 

เรื่องที่เกิดปญหาข้ึนมาแลวแตหาผูรับผิดชอบไมได ซึ่งการกําหนดใหมีเจาภาพในการตัดสินใจและ  

การมีเจาภาพในการคิดวิเคราะหและทําหนาที่ในเรื่องที่ตนรับผิดชอบอยางจริงจัง จะทําใหทุกสวน

ราชการมีตัวช้ีวัดผลงานที่เปนรูปธรรม ซึ่งการเปนประชาคมอาเซียนถือเปนเรื่องที่ตองปรับตัวอยาง

มากสําหรับระบบราชการไทย ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรกําหนดผูรับผิดชอบหลักดาน

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ รวมทั้งประสาน 

พัฒนาเครือขายความรวมมือกันในการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในทองถ่ิน สอดคลองกับ

แนวทางของภาครัฐ และของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนําไปสูความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจ ความ

มั่นคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคม รวมกันการทําใหขาราชการทุกคนรูเปาหมายใน

การทํางานที่ชัดเจน มีการประเมินผลงานอยางเปนระบบ และตองรับผิดชอบตอเปาหมายที่ไดทํา

ขอตกลงไว นอกจากน้ี เปาหมายของการรวมตัวกันของประเทศสมาชิกอาเซียน ก็คือเพื่อเพิ่มอํานาจ

ตอรองและขีดความสามารถการแขงขันของอาเซียนในเวทีระหวางประเทศในทุกดาน รวมถึง

ความสามารถในการรับมือกับปญหาใหมๆ ในระดับโลกที่สงผลกระทบมาถึงภูมิภาคอาเซียน 

แรงผลักดันสําคัญที่ทําใหผูนําประเทศสมาชิกอาเซียนตกลงกันจัดต้ังประชาคมอาเซียน อันถือเปนการ
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ปรับปรุงตัวครั้งใหญและวางรากฐานของการพัฒนาของอาเซียน คือ สภาพแวดลอมระหวางประเทศที่

เปลี่ยนแปลงไปทั้งในดานการเมือง เศรษฐกิจและสังคม ที่ทําใหอาเซียนตองเผชิญกับความทาทาย

ใหมๆ ดังน้ัน องคการบริหารสวนจังหวัดควรสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสู

ประชาคมอาเซียนแกประชาชนในพื้นที่ เพื่อใหเห็นแนวทางวาประเทศไทยจะไดประโยชนอยางไรจาก

รากฐานสําคัญของประชาคมอาเซียน และเปนการสรางความเขาใจอันดีซึ่งกันและกัน รวมถึงสราง

ความเขาใจถึงผลประโยชนที่มีรวมกัน 

   3.4.1.2  มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน ประกอบดวย 2 กิจกรรม ไดแก 1) ดําเนินการวิจัยในประเด็นที่

เกี่ยวของกับภารกิจดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดีข้ึน 2) จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สวน

ราชการจัดทําข้ึน เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

   ประโยชนสําคัญย่ิงที่อาเซียนไดรับจากความรวมมือดานการเมือง

ในระยะเวลาที่ผานมาคือ การที่อาเซียนสามารถสรางธรรมเนียมปฏิบัติของตนเองเกี่ยวกับการแกไข

ขอพิพาทระหวางกัน บนพื้นฐานของการอยูรวมกันโดยสันติ แตเมื่อเกิดขอพิพาทระหวางกันข้ึน 

สมาชิกก็ หลีกเลี่ยงการเผชิญหนาแตหันมาแกไขปญหาระหวางกันดวยการปรึกษาหารือโดยสันติวิธี 

การเคารพ ในเอกราช อธิปไตย และบูรณภาพแหงดินแดนซึ่งกันและกันระหวางสมาชิกอยางเครงครัด 

ดังน้ันเพื่อเปนการเตรียมความพรอมในการเปนประชาคมอาเซียนขององคการบริหารสวนจังหวัด จึง

ควรมีการสนับสนุนดําเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจดานประชาคมการเมืองและความ

มั่นคงอาเซียน และในขณะเดียวกัน การสนับสนุนการวิจัยในประเด็นการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนใหดีข้ึนก็เปนสิ่งสําคัญ เชนการวิจัยดานความตระหนักรูดานสิทธิมนุษยชนในกรอบอาเซียน

เพื่อ การสงเสริมสภาพธรรมาภิบาล การสงเสริมและปกปองสิทธิมนุษยชน การปองกันและตอสูกับ

คอรรัปชัน และการสงเสริมหลักการของประชาธิปไตย เปนตน ทั้งน้ีองคการบริหารสวนจังหวัดควร

จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนที่สวนราชการจัดทําข้ึน เพื่อ

นํามาใชในการจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของตอไป 

   3.4.2  ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  

   3.4.2.1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ

ยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ 

ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก1) ประสานสวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME, การพัฒนา

ฝมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการ 2) ประสาน
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ผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับทักษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนด

แนวทางการดําเนินงาน 3) จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และขยายชองทาง

การตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบงาน 4) กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคม

เศรษฐกิจอาเซียน (กองคลัง) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

   เปาหมายดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน คือการใหอาเซียนมี

ตลาดและฐานการผลิตเดียวกันและมีการเคลื่อนยาย สินคา บริการการลงทุน เงินทุน และแรงงานมี

ฝมืออยางเสรี และการเคลื่อนยายเงินทุนอยางเสรีมากข้ึน ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควร

ดําเนินกิจกรรมประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับทักษะฝมือของ

แรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงานพัฒนาและยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน ทั้งน้ี

การเคลื่อนยายแรงงานมีฝมืออยางเสรี จะสงผลกระทบตอแรงงานไทย โดยจะมีการแยงงานคนไทย

บางสวน ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรลงทุนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย และพัฒนา

คุณสมบัติ ความสามารถ การเตรียมความพรอมที่ดีใหกับแรงงานอาเซียน เพื่อที่จะเอื้อตอ การรับมือ

กับประโยชนและกับสิ่งทาทายตางๆ ที่จะเกิดข้ึนจากการรวมตัวในภูมิภาคได เชน ปญหาเรื่องสังคม 

อาชญากรรม เปนตน นอกจากน้ัน อาเซียนยังมีนโยบายที่จะชวยสงเสริมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจ 

การสรางขีดความสามารถในการแขงขันทางเศรษฐกิจของอาเซียน เชนใหความสําคัญกับ นโยบาย

การแขงขัน การคุมครองผูบริโภค สิทธิในในทรัพยสินทางปญญา พาณิชยอิเล็กทรอนิกส นโยบายภาษี 

และการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน เนนการพัฒนาเศรษฐกิจอยางเสมอภาค ใหมีการพัฒนาวิสาหกิจ

ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรดําเนินกิจกรรมประสาน

สวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME, การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และ

ทรัพยากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการ และสงเสริมสรางขีดความสามารถผานโครงการตางๆ เพื่อเปน

สวนหน่ึงในการลดชองวางการพัฒนาทางเศรษฐกิจระหวางประเทศไทยและประเทศสมาชิก และ

เพื่อใหอาเซียนมีทาทีรวมกันอยางชัดเจน รัฐบาลไดมีการจัดทําเขตการคาเสรขีองอาเซียนกับประเทศ

คูเจรจาตางๆ รวมทั้งสงเสริมการสรางเครือขายในดานการผลิต/จําหนายภายในภูมิภาคให เช่ือมโยง

กับเศรษฐกิจโลก ทั้งน้ี องคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรดําเนินกิจกรรมจัดทําแผนเพื่อสนับสนุน   

การพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบงาน 

สอดคลองกับการปรับประสานนโยบายเศรษฐกิจของอาเซียนกับประเทศภายนอกภูมิภาค 

   3.4.3  ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural 

Community) 

   3.4.3.1  มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มี

คุณภาพ ประกอบดวย 4 กิจกรรม ไดแก 1) กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและ
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วัฒนธรรมอาเซียน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 2) จัดทํา

ฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศของจังหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรับ

รางวัลตางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ 3) สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะ

ความสามารถของเด็กและเยาวชนในดานตางๆ4) จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและ

เยาวชนไดใชเวลาวางที่มีประโยชน 

   เน่ืองจากอาเซียนมุงหวังประโยชนจากการรวมตัวกันโดยเปน

ประชาคมที่มีประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อทําใหประชาชนมีการอยูดีกินดี ปราศจากโรคภัยไขเจ็บ มี

สิ่งแวดลอมที่ ดี ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน และสงเสริมอัตลักษณอาเซียน (ASEAN 

Identity) เพื่อใหมีความรูสึกเปนอันหน่ึงอันเดียวกัน โดยมีความรวมมือเฉพาะดาน (Functional 

Cooperation) ภายใตประเด็นเชิงสังคมและวัฒนธรรมที่ครอบคลุมในหลายดาน เชนเยาวชน 

การศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี วัฒนธรรมและสารนิเทศ เปน

ตน โดยมคีณะทํางานอาเซียนรับผิดชอบการดําเนินความรวมมือในแตละดาน ดังน้ันองคการบริหาร

สวนจังหวัดจึงควรกําหนดผูรับผิดชอบหลักเพื่อประสานงานดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรม

อาเซียน และจัดทําฐานขอมูลและแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ เชน ฐานขอมูลผูเช่ียวชาญดาน

ภาษาตางประเทศของจังหวัด ฐานขอมูลเด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและ

ประเทศ รวมทั้งการจัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลาวางที่มี

ประโยชนในการพัฒนาตนเอง เชน การประสานงานเพื่อนําเยาวชนเขารวมโครงการเรือเยาวชนเอเชีย

อาคเนย (Ship for Southeast Asian Youth Program) ซึ่งมีวัตถุประสงคหลักเพื่อสงเสริมมิตรภาพ

และความเขาใจ  อันดีระหวางเยาวชนญี่ปุนและเยาวชนอาเซียนเมื่อป พ.ศ.2527 (สํานักงานสงเสริม

สวัสดิภาพและ พิทักษเด็ก เยาวชน ผูดอยโอกาส และผูสูงอายุ, 2555: 1) 

   3.4.3.2  มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลอง

กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน ประกอบดวย 3 

กิจกรรม ไดแก 1) จัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการทํางานเพื่อพัฒนาเด็กและ

เยาวชน 2) จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ 3) สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับ

การอบรมในหลักสูตรที่ครูผูสอนสนใจ 

   ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนมีเปาหมายหลักคือ     

การยกระดับคุณภาพชีวิตในทุกดาน ใหประชาชนมีความอยูดีกินดีในสิ่งแวดลอมที่ดี มีความมั่นคงทาง

สังคม และพรอมรับมือกับผลกระทบ อันเน่ืองมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ ตลอดจนมีความรูสึก

เปนหน่ึงเดียวกัน มีสํานึกความเช่ือมโยง ทางประวัติศาสตรมรดกทางวัฒนธรรมและมีสํานึกรวมใน 

อัตลักษณของภูมิภาค พัฒนาทรัพยากรมนุษยดวยการสนับสนุนการศึกษาสนับสนุนใหประชาชนใช
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ประโยชน จากเทคโนโลยีสารสนเทศใหมากข้ึนตลอดจนสนับสนุนใหประชาชนเสริมทักษะในการเปน

ผูประกอบการใหมากข้ึน สรางความตระหนักรับรูเรื่องอาเซียนในกลุมเยาวชน ผานทางการศึกษาและ

กิจกรรมตางๆ เพื่อ สรางอัตลักษณอาเซียนบนพื้นฐานของมิตรภาพและความรวมมือซึ่งกันและกัน 

ทั้งน้ีครูผูสอนจึงมีความสําคัญเปนอยางย่ิง ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรจัดกิจกรรมเพื่อ

สรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการทํางานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน นอกจากน้ี อาเซียนยัง

สงเสริมความเปนอยูและคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน โดยประชาชนเขาถึงโอกาสอยางเที่ยงธรรมใน

การพัฒนามนุษย มีการสงเสริมและลงทุนในดานการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต การฝกอบรม

และการเสริมสรางขีดความสามารถของประชาชน ดังน้ันองคการบริหารสวนจังหวัดจึงควรใหการ

สนับสนุนทุนการศึกษาใหครูผูสอนเขารับการอบรมในหลักสูตรที่ครูผูสอนสนใจ จัดกิจกรรมเพื่อ

พัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ สงเสริมการใชภาษาอังกฤษ เทคโนโลยีสารสนเทศ เนนการบูรณาการ

ดานการศึกษาใหเปนวาระการพัฒนาของอาเซียน ใหความสําคัญกับการศึกษาและพัฒนาผูสอน เพื่อ

สงเสริมการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

 

ขอเสนอแนะ 

ในการดําเนินงานตามมาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัด

ทั้ง 3 ระดับที่เปนขอคนพบจากการวิจัยน้ัน ผูวิจัยมีขอคิดเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดแตละ

แหงมีความพรอม และศักยภาพในแตละดานที่แตกตางกันไป ดังน้ัน การนํามาตรการดังกลาวไปปรับ

ประยุกตใชจึงตองพิจารณาเงื่อนไขและความพรอมขององคการบริหารสวนจังหวัดแตละแหงดวย ทัง้น้ี 

มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดทั้ง 3 ระดับ เปนเสมือนขอเสนอแนะ

ในเชิงนโยบายเพื่อนําไปสูการปฏิบัติ ดังน้ัน ในขอเสนอแนะในชวงน้ีจึงเปนเนนการจัดกิจกรรมเพื่อ

นําไปสูการปฏิบัติที่สอดคลองกับมาตรการที่ไดจากการวิจัยดังน้ี  

1. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะหลัก   

1.1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวนราชการอื่นๆ เพื่อ

ลดความซ้ําซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน มีกิจกรรมดังน้ี 

1.1.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการที่มีภารกิจ

เกี่ยวของกัน  

1.1.2 กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ  

1.1.3 การจัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยนํา

แผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัดมาใชประกอบการจัดทําแผน 
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1.2 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ เพื่อใหเกิด

ความเช่ือมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ซึ่งจะชวยใหการพัฒนาพื้นที่เกิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทางเดียวกันทั้งระบบ รวมถึง

สามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต  มีกิจกรรมดังน้ี 

1.2.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นๆ ที่มีภารกิจเกี่ยวของกัน  

1.2.2 กิจกรรมสนับสนุนการดําเนินโครงการที่เกินศักยภาพขององคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน โดยมีการเชิญสวนราชการที่เกี่ยวของเขารวมประชุมเพื่อใหความเห็นในการสนับสนุน

โครงการ 

1.3  มาตรการสนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง  มีกิจกรรมดังน้ี 

1.3.1 กิจกรรมมุมความรูที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน  

1.3.2 จัดทําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ปไซต และกระจาย

เสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมีกิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง 

1.3.3 นําสื่อการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพรตามกิจกรรมตางๆ 

ที่สวนราชการในจังหวัดจัดทําข้ึน 

1.4 มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการบริหาร

สวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด และนโยบายของรัฐบาล  มีกิจกรรมดังน้ี 

1.4.1 กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

และสวนราชการในจังหวัด  

1.4.2 จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนขององคการ

บริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับการ

ปรับปรุงกอนจัดทําเปนเลมจริง 

1.5 มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาคประชาชน โดยนํา

อาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวมกิจกรรมทีเ่กี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซยีนทีอ่งคการ

บริหารสวนจังหวัดดําเนินการ  มีกิจกรรมดังน้ี 

1.5.1 จัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาคประชาชน  

1.5.2 จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละสวนราชการ  

1.5.3 สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชน 
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2. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหาร  

2.1 มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหารสวนจังหวัดตอง

ไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับสวน

ราชการเกี่ยวของไดอยางเหมาะสม  มีกิจกรรมดังน้ี 

2.1.1 จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของหนวยงานตางๆ เพื่อ

พัฒนาศักยภาพ และเครือขายของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด  

2.1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการสื่อสาร และเสริมสราง

การเรียนรูใหแกนายกองคการบริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง  

2.1.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อจางที่ปรึกษาที่มีความเช่ียวชาญระดับภูมิภาค 

3. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ  

3.1 มาตรการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหารสวนจังหวัด โดย

สื่อสารขอมูลแบบสองทางจากนายกองคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

หัวหนาสํานัก และสงตอไปสูผูปฏิบัติทุกระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยางทั่วถึง มีกิจกรรมดังน้ี 

3.1.1 กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ เพื่อสรางวัฒนธรรม

การสื่อสารเปนประจําทุกสัปดาห  

3.1.2 สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อสื่อสาร และการรายงานขอมูล

ผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบริหารอยางรวดเร็ว  

3.2  มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหารสวนจังหวัด 

โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึงกิจกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญ  มีกิจกรรมดังน้ี 

3.2.1 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดสิ่งแวดลอมภายในที่สถานที่ทํางาน

ใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตามทางเดิน จัดบอรดใหความรู  

3.2.2 กําหนดเปนตัวช้ีวัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน 

3.3 มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงต้ังที่ปรึกษาจากสวนราชการอื่นๆ ที่เกี่ยวของกับ

ประเด็น การดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงาน

โยธาธิการและผังเมือง เปนตน ประกอบดวย  

3.3.1 ประสานงานหัวหนาสวนราชการที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานขององคการ

บริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงต้ังเปนที่ปรึกษา  

3.3.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการที่แตงต้ังเปนทีป่รกึษา

มาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยางตอเน่ือง 
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3.4 มาตรการปรับปรุงระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน โดยเนนใหพนักงาน

ตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก  มีกิจกรรมดังน้ี 

3.4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

3.4.2 จัดฝกอบรมใหความรูเกี่ยวกับระบบการเลื่อนตําแหนง และการสอนงาน

แบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

4. มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน 

4.1 ดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Political Security 

Community)  

4.1.1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ และ

สวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไป

อยางตอเน่ือง  มีกิจกรรมดังน้ี 

1. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

(กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

2. สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

อื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเกี่ยวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแก

ประชาชนในพื้นที่ 

4.1.2 มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เกี่ยวของกับยกระดับคุณภาพชีวิต

ของประชาชนใหดีข้ึน มีกิจกรรมดังน้ี 

1. ดําเนินการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวของกับภารกิจดานประชาคมการเมือง

และความมั่นคงอาเซียน และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีข้ึน 

2. จัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพชีวิตของ

ประชาชนที่สวนราชการจัดทําข้ึน เพื่อนํามาใชในการจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

4.2 ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community)  

4.2.1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและยกระดับ

ทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ  มีกิจกรรม

ดังน้ี 

1. ประสานสวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME, การพัฒนาฝมือ

แรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากรที่เกี่ยวของในการดําเนินการ 
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2. ประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความตองการเกี่ยวกับ

ทักษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนวทางการดําเนินงาน 

3. จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และขยายชองทาง

การตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบงาน  

4. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (กองคลัง) เพื่อ

จัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

4.3 ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio Cultural Community) 

4.3.1 มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มีคุณภาพ  มี

กิจกรรมดังน้ี 

1. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน 

(กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เกี่ยวของ 

2. จัดทําฐานขอมูลที่เกี่ยวของ เชน ผูเช่ียวชาญดานภาษาตางประเทศของ

จังหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้งในระดับจังหวัดและประเทศ 

3. สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะความสามารถของ

เด็กและเยาวชนในดานตางๆ 

4. จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและเยาวชนไดใชเวลา

วางที่มีประโยชน 

4.3.2 มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลองกับการ

พัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน  มีกิจกรรมดังน้ี 

1. จัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการทํางานเพื่อ

พัฒนาเด็กและเยาวชน 

2. จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ 

3. สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับการอบรมในหลักสูตรที่ครูผูสอน

สนใจ 

ขอเสนอแนะในการวิจัยครั้งตอไป  

1. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตรการพัฒนาขีดสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ระดับ และมีการทดลองใชหลักสูตรดังกลาวในจังหวัด   

นํารอง 

2. ควรมีการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดที่มีศักยภาพสูง โดย

พิจารณาจากการไดรับรางวัลการเปนตนแบบขององคการบริหารสวนจังหวัด 
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3. ควรมีการวิจัยเพื่อจัดทําพจนานุกรมสมรรถนะหลัก พจนานุกรมสมรรถนะทางการ

บริหาร และพจนานุกรมสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติขององคการบริหารสวนจังหวัด 

4. ควรมีการวิจัยเพื่อเปรียบเทียบขีดสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดกับ

องคการภาครัฐที่อยูในสวนภูมิภาค 

5. ควรมีการวิจัยเพื่อพัฒนายุทธศาสตรการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัด 
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แบบสัมภาษณ 

เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวนจังหวัดเพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาล 

ในการเขาสูประชาคมอาเซียน” 

*********************** 

ผูใหขอมูล ไดแก นายกองคการบริหารสวนจังหวัด/ตัวแทน ปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด 

และพนักงานระดับบริหารขององคการบริหารสวนจังหวัด โดยมีคําถามในแตละประเด็นดังน้ี 

1. สมรรถนะหลักขององคการบริหารสวนจังหวัด 

1.1 ทานเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดไดดําเนินการในเรื่องใดบางเพื่อรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนดานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 

เชน การมีสวนรวมของประชาชนเพื่อใหเปนไปตามหลักประชาธิปไตย การบูรณาการภารกิจรวมกับ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นๆ ที่อยูภายในจังหวัด และมีการสนับสนุน และดําเนินภารกิจรวมกับ

หนวยงานภาครัฐและภาคสวนอื่นๆ เพื่อใหเกิดผลผลิต และตอบสนองตอความตองการของประชาชน

ในทิศทางเดียวกัน เปนตน ขอใหทานอธิบายพรอมยกตัวอยาง  

1.2 ทานเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดไดดําเนินการในเรื่องใดบางเพื่อรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เชน การพัฒนาและ

ยกระดับมาตรฐานและคุณภาพสินคาใหสามารถแขงขันได การพัฒนาและยกระดับฝมือแรงงานใหมี

มาตรฐานและมีทักษะ มีการพัฒนาอยางสอดคลองและเช่ือมโยงกันทั้งหมด เปนตน ขอใหทานอธิบาย

พรอมยกตัวอยาง  

1.3 ทานเห็นวา องคการบริหารสวนจังหวัดไดดําเนินการในเรื่องใดบางเพื่อรองรับ

นโยบายของรัฐบาลในการเขาสูประชาคมอาเซียนดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน เชน 

การพัฒนาดานศึกษาเพื่อสรางโอกาสและการเรียนรูใหกับชุมชน การสรางสภาพแวดลอมทางสังคมให

มีความมั่งคง และปลอดภัยตอวิถีชีวิตของพี่นองประชาชน และการจัดสวัสดิการที่จําเปนในการ

ดํารงชีวิตสําหรับผูดอยโอกาส ขอใหทานอธิบายพรอมยกตัวอยาง  
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2. สมรรถนะทางการบริหารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

ทานเห็นวา พฤติกรรมทางการบริหารของนายกองคการบริหารสวนจังหวัดที่สามารถ

ชวยใหการขับเคลื่อนภารกิจที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนทั้ง 3 ดานเกิดผลสําเร็จตาม

เปาหมายที่กําหนดไดอยางมีประสิทธิภาพ ควรประกอบไปดวยประเด็นที่สําคัญอะไรบาง เชน การสราง

การมีสวนรวมในการขับเคลื่อนภารกิจ การเปนผูมีความเขาใจตอการเปลี่ยนแปลงเพื่อแกไขปญหา   

ที่เกิดข้ึน การสรางแรงจูงใจใหแกผูตาม เพื่อสรางผลงานที่มีคุณภาพ การมีวิสัยทัศนที่ชัดเจน และ

เปนไปไดในการทํางาน เปนตน ขอใหทานอธิบายพรอมยกตัวอยาง  

3. สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

ทานเห็นวา พนักงานระดับปฏิบัติของแตละงานจําเปนตองมีความสามารถในดานใดบาง 

เพื่อชวยใหการปฏิบัติงานตามภารกิจที่ไดรับมอบหมายประสบความสําเร็จ โดยเฉพาะสมรรถนะที่

เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน เชน การมีศักยภาพในการคิดวิเคราะหงาน ความสามารถ

มองภาพรวมของงานไดอยางเปนระบบ การวางแผนที่เหมาะสมกับภารกิจ การประสานงานไดทั้งกับ

สวนราชการภายนอก และภายในองคการบริหารสวนจังหวัดในภารกิจที่เกี่ยวของกัน เพื่อชวยใหเกิด

ผลสําเร็จตามเปาหมายที่ต้ังไว เปนตน ขอใหทานอธิบายพรอมยกตัวอยาง 

4. ขอจํากัดของสมรรถนะที่เกี่ยวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียน 

4.1 ขอจํากัดของสมรรถนะหลัก 

4.2 ขอจํากัดของสมรรถนะทางการบริหาร 

4.3 ขอจํากัดของสมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

 

 

 
 

นายศิรัส  สุวรรณเกิด 

นักศึกษาปรญิญาปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการ บัณฑิตวิทยาลัย  มหาวิทยาลัยศิลปากร 
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แบบสอบถามเดลฟาย 

เรื่อง 

มาตรการในการพฒันาสมรรถนะขององคการบรหิารสวนจงัหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
 

 

คําชี้แจง 
 

 จุดมุงหมายในการวิจัยครัง้น้ีเพื่อศึกษาถึงการพฒันาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน โดยผูวิจัยใชเทคนิคเดลฟายเพือ่สอบถามความคิดเห็นของทาน  

 ในข้ันตอนน้ี ผูวิจัยขอความคิดเห็นจากทานในแตละขอความที่ผูวิจัยสรุปและไดนําเสนอ

ในแบบสอบถามน้ี โดยทานเห็นดวยกับขอความเหลาน้ีในระดับใด  

  5 หมายถึง  เห็นดวยมากที่สุด 

  4 หมายถึง  เห็นดวยมาก 

  3 หมายถึง  เห็นดวยปานกลาง 

  2 หมายถึง  เห็นดวยนอย 

  1 หมายถึง  ไมเห็นดวย 

 ความคิดเห็นของทาน ผูวิจัยจะไมนํามาเปดเผยเปนรายบุคล แตจะนําเสนอเปนขอสรุป

แสดงเปนภาพรวมของความคิดเห็น และเพื่อใหการวิจัยในครั้งน้ีบรรลุผลตามเปาหมาย ขอความ

กรุณาจากทานโปรดอนุเคราะหตอบแบบสอบถามภายใน 7 วัน จักขอบพระคุณเปนอยางย่ิง  
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบรหิาร

สวนจังหวดัในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

ไม 

เห็น

ดวย 

 

1 

สมรรถนะหลัก 

1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และ

สวนราชการอื่นๆเ พ่ือลดความซํ้าซอนในการพัฒนา

โครงสรางพ้ืนฐาน และเปนไปในแนวทางเดียวกัน จํานวน 

3 กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวน

ราชการ   ท่ีมีภารกิจเก่ียวของกัน 

1.2 กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ 

    1.3 จัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวน

จังหวัด   โดยนําแผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัด

มาใชประกอบการจัดทําแผน 

     

2 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นๆ เพ่ือใหเกิดความเช่ือมโยงในการพัฒนาพ้ืนท่ี

รอยตอ และภารกิจท่ีเกินศักยภาพขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่น ซ่ึงจะชวยใหการพัฒนาพ้ืนท่ีเกิดความสอดคลอง 

และเปนไปในแนวทางเดียวกันท้ังระบบ รวมถึงสามารถ

พัฒนาไดอยางตอเน่ืองในอนาคต  

2.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ ท่ีมีภารกิจเก่ียวของกัน 

   2.2 สนับสนุนการดําเนินโครงการท่ีเกินศักยภาพของ

องคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการเชิญสวนราชการท่ี

เก่ียวของเขารวมประชุมเพ่ือใหความเห็นในการสนับสนุน

โครงการ 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เห็น

ดวย

มาก

ที่สุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

ไม 

เห็น

ดวย 

 

1 

สมรรถนะหลัก 

3 มาตรการสนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่เก่ียวของกับการ

เขาสูประชาคมอาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง  

3.1 กิจกรรมมุมความรูที่เก่ียวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

3.2 จัดทําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ป

ไซต และกระจายเสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมี

กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง 

3.3 นําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวม

เผยแพรตามกิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการในจังหวัดจัดทําขึ้น 

     

4 มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

จังหวัด และนโยบายของรัฐบาล  

4.1 กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการในจังหวัด  

4.2 จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคม

อาเซียนขององคการบริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการ

บริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับการปรับปรุง

กอนจัดทําเปนเลมจริง 

     

5 มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาค

ประชาชน โดยนําอาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวม

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดดําเนินการ  

5.1 จัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาค

ประชาชน 

5.2 จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละสวนราชการ 

5.3 สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชน 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบรหิาร

สวนจังหวดัในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

ไม 

เห็น

ดวย 

 

1 

สมรรถนะทางการบริหาร 

1 มาตรการผลักดันกลไกการทํางานท่ีชวยใหนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดตองไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบาย

ใหมๆ เพ่ือสามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับ

สวนราชการเก่ียวของไดอยางเหมาะสม  

1.1 จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูง

ของหนวยงานตางๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพ และเครือขาย

ของนายกองคการบริหารสวนจังหวัด 

1.2 จัดสรรงบประมาณเพ่ือสนับสนุนเทคโนโลยีเพ่ือ

การสื่อสาร และเสริมสรางการเรียนรูใหแกนายกองคการ

บริหารสวนจังหวัดอยางตอเน่ือง  

1.3 จัดสรรงบประมาณเพ่ือจางท่ีปรึกษาท่ีมีความ

เช่ียวชาญระดับภูมิภาค 

     

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานทีป่ฏิบตั ิ

1 มาตรการสรางวัฒนธรรมการสื่อสารภายในองคการบริหาร   

สวนจังหวัด โดยสื่อสารขอมูลแบบสองทางจากนายก

องคการบริหารสวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวน

จังหวัด หัวหนาสํานัก และ  สงตอไปสูผูปฏิบัติทุกระดับ 

เพ่ือใหเกิดการกระจายขอมูลอยางท่ัวถึง  

1.1 กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุก

ระดับ เพ่ือสราง วัฒนธรรมการสื่อสารเปนประจําทุก

สัปดาห 

1.2 สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพ่ือสื่อสาร 

และ การรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายตอ

ผูบริหารอยางรวดเร็ว 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เห็น

ดวย

มาก

ที่สุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

ไม 

เห็น

ดวย 

 

1 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

2 มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหาร    

สวนจังหวัด โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึง

กิจกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญ  

2.1 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดส่ิงแวดลอม

ภายในที่สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตาม

ทางเดินจัดบอรดใหความรู 

2.2 กําหนดเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน 

     

3 มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงตั้งที่ปรึกษาจากสวนราชการ

อ่ืนๆ ที่เก่ียวของกับประเด็นการดําเนินงานขององคการบริหาร

สวนจังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานโยธาธิ

การและผังเมือง เปนตน  

3.1 ประสานงานหัวหนาสวนราชการที่เก่ียวของกับการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงตั้งเปนที่

ปรึกษา 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการที่

แตงตั้งเปนที่ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยาง

ตอเน่ือง 

     

4 มาตรการปรับปรุงระบบการเล่ือนตําแหนง และการสอนงาน 

โดยเนนใหพนักงานตองผานการประเมินในการมองภาพรวม 

และการคิดวิเคราะหงานในเชิงรุก  

4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวน

จังหวัด 

4.2 จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบการเล่ือนตําแหนง 

และการสอนงานแบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัด 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบรหิาร

สวนจังหวดัในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

ไม 

เห็น

ดวย 

 

1 

ดานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 

1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นอื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพ่ือสนับสนุนการให

ความรูเก่ียวกับ การเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชน

ท่ัวไปอยางตอเน่ือง  

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมการเมือง

และ   ความม่ันคงอาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) 

เพ่ือจัดทําแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของ 

1.2 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอื่นๆ และสวนราชการอื่นๆ เพ่ือ

สนับสนุนการใหความรูเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียน

แกประชาชนในพ้ืนท่ี 

     

2 มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมท่ีเก่ียวของกัยกระ

ดับคุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น  

2.1 ดําเนินการวิจัยในประเด็นท่ีเก่ียวของกับภารกิจดาน

ประชาคม การเมืองและความม่ันคงอาเซียน และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

    2.2 จดัทําฐานขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการยกระดบั

คุณภาพชีวิตของประชาชนท่ีสวนราชการจัดทําขึ้น เพ่ือ

นํามาใชในการจัดทําแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของ 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบรหิาร

สวนจังหวดัในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

ไม 

เห็น

ดวย 

 

1 

ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการ

พัฒนาและยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนา

ผลิตภัณฑชุมชน รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ  

1.1 ประสานสวนราชการท่ีรับผิดชอบงาน OTOP, 

SME, การพัฒนาฝมือแรงงาน เพ่ือสนับสนุนงบประมาณ 

และทรัพยากร  ท่ีเก่ียวของในการดําเนินการ 

1.2. ประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพ่ือสํารวจความ

ตองการเก่ียวกับทักษะฝมือของแรงงาน เพ่ือนํามากําหนด

แนวทางการดําเนินงาน 

1.3. จัดทําแผนเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑ

ชุมชน และขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมกับสวน

ราชการท่ีรับผิดชอบงาน 

1.4. กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (กองคลัง) เพ่ือจัดทําแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของ 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบรหิาร

สวนจังหวดัในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

เห็น

ดวย

มาก

ท่ีสุด 

5 

เห็น

ดวย

มาก 

 

4 

เห็น

ดวย

ปาน

กลาง 

3 

เห็น

ดวย

นอย 

 

2 

ไม 

เห็น

ดวย 

 

1 

ดานประชาคมสังคมและวฒันธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

1 มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการ

เรียนรูท่ีมีคุณภาพ 

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพ่ือ

จัดทําแผนงานโครงการท่ีเก่ียวของ 

1.2 จัดทําฐานขอมูลท่ีเก่ียวของ เชน ผูเช่ียวชาญดาน

ภาษา ตางประเทศของจังหวัด เด็กและเยาวชนท่ีไดรับ

รางวัลตางๆ ท้ังในระดับจังหวัดและประเทศ 

1.3 สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพ่ือเสริมสราง

ทักษะความสามารถของเด็กและเยาวชนในดานตางๆ 

1.4 จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคท่ีชวยใหเด็ก

และเยาวชนไดใชเวลาวางท่ีมีประโยชน 

     

2 มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติท่ี

สอดคลองกับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมใน

การเขาสูประชาคมอาเซียน  

2.1 จัดกิจกรรมเพ่ือสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอน

ในการทํางานเพ่ือพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2.2 จัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ 

2.3 สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับการอบรมใน

หลักสูตรท่ีครูผูสอนสนใจ 
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ภาคผนวก ค 

ผลการตรวจสอบความตรงเชิงเนื้อหา (IOC) ของเครื่องมือวิจัย 
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 มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คาเฉล่ีย 

IOC 1 2 3 4 5 

สมรรถนะหลัก 

1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับสํานักงานจังหวัด และสวน

ราชการอ่ืนๆเพื่อลดความซํ้าซอนในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐาน 

และเปนไปในแนวทางเดียวกัน จํานวน 3 กิจกรรม 

1.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการของสวนราชการ   

ที่มีภารกิจเก่ียวของกัน 

1.2 กิจกรรมรวมประชุมกับสวนราชการในวาระตางๆ 

1.3 จัดทําแผนพัฒนาสามปขององคการบริหารสวนจังหวัด   โดย

นําแผนปฏิบัติการตามงบยุทธศาสตรจังหวัดมาใชประกอบการ

จัดทําแผน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

2 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนๆ เพื่อใหเกิดความเชื่อมโยงในการพัฒนาพื้นที่รอยตอ และ

ภารกิจที่เกินศักยภาพขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ซ่ึงจะชวย

ใหการพัฒนาพื้นที่เกิดความสอดคลอง และเปนไปในแนวทาง

เดียวกันทั้งระบบ รวมถึงสามารถพัฒนาไดอยางตอเน่ืองใน

อนาคต  

2.1 กิจกรรมจัดทําฐานขอมูลแผนปฏิบัติการขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ ที่มีภารกิจเก่ียวของกัน 

2.2 สนับสนุนการดําเนินโครงการที่เ กินศักยภาพขององคกร

ปกครองสวนทองถิ่น โดยมีการเชิญสวนราชการที่เก่ียวของเขา

รวมประชุมเพื่อใหความเห็นในการสนับสนุนโครงการ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

 

 

3 มาตรการสนับสนุนกิจกรรมสรางองคความรูที่เก่ียวของกับการ

เขาสูประชาคมอาเซียนสูชุมชนอยางตอเน่ือง  

3.1 กิจกรรมมุมความรูที่เก่ียวของกับการเขาสูประชาคม

อาเซียน 

3.2 จัดทําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนผานเว็ป

ไซต และกระจายเสียงออกรายการวิทยุชุมชนพรอมทั้งใหมี

กิจกรรมตอบคําถามชิงรางวัลใหรวมสนุกอยางตอเน่ือง 

    3.3 นําส่ือการเรียนรูการเขาสูประชาคมอาเซียนรวมเผยแพร

ตามกิจกรรมตางๆ ที่สวนราชการในจังหวัดจัดทําขึ้น 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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 มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คาเฉล่ีย 

IOC 1 2 3 4 5 

4 มาตรการจัดทําแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียนของ

องคการบริหารสวนจังหวัดใหสอดคลองกับทิศทางการพัฒนา

จังหวัด และนโยบายของรัฐบาล  

4.1 กิจกรรมระดมความเห็นจากตัวแทนชุมชน องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น และสวนราชการในจังหวัด  

4.2 จัดทํายกรางแผนยุทธศาสตรการเขาสูประชาคมอาเซียน

ขององคการบริหารสวนจังหวัด เสนอตอคณะกรรมการบริหารงาน

จังหวัดแบบบูรณาการ (กบจ.) เพื่อขอรับการปรับปรุงกอนจัดทํา

เปนเลมจริง 

1 1 1 1 1 5 1.0 

5 มาตรการสนับสนุนกิจกรรมการมีสวนรวมจากเครือขายภาค

ประชาชน โดยนําอาสาสมัครของแตละสวนราชการเขารวม

กิจกรรมที่เก่ียวของกับการเขาสูประชาคมอาเซียนที่องคการ

บริหารสวนจังหวัดดําเนินการ  

5.1 จัดทําแผนสนับสนุนการมีสวนรวมของเครือขายภาค

ประชาชน 

5.2 จัดทําฐานขอมูลอาสาสมัครของแตละสวนราชการ 

5.3 สนับสนุนงบประมาณใหแกเครือขายภาคประชาชน 

1 0 0 1 1 3 0.6 

สมรรถนะทางการบริหาร 

1 มาตรการผลักดันกลไกการทํางานที่ชวยใหนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดตองไดรับรูขอมูลขาวสารเชิงนโยบายใหมๆ เพื่อ

สามารถกําหนดแนวทางการดําเนินงานรวมกับสวนราชการ

เก่ียวของไดอยางเหมาะสม  

1.1 จัดทําแผนการเขาอบรมหลักสูตรผูบริหารระดับสูงของ

หนวยงานตางๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพ และเครือขายของนายก

องคการบริหารสวนจังหวัด 

1.2 จัดสรรงบประมาณเพื่อสนับสนุนเทคโนโลยีเพื่อการ

ส่ือสาร และเสริมสรางการเรียนรูใหแกนายกองคการบริหารสวน

จังหวัดอยางตอเน่ือง  

1.3 จัดสรรงบประมาณเพื่อจางที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญ

ระดับภูมิภาค 

1 1 1 1 0 4 0.8 



 

 

 

 

276

 

 มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คาเฉล่ีย 

IOC 1 2 3 4 5 

สมรรถนะเฉพาะตามลักษณะงานท่ีปฏิบัติ 

1 มาตรการสรางวัฒนธรรมการส่ือสารภายในองคการบริหารสวน

จังหวัด โดยส่ือสารขอมูลแบบสองทางจากนายกองคการบริหาร

สวนจังหวัดสูปลัดองคการบริหารสวนจังหวัด หัวหนาสํานัก และ  

สงตอไปสูผูปฏิบัติทุกระดับ เพื่อใหเกิดการกระจายขอมูลอยาง

ทั่วถึง  

1.1 กิจกรรมคุยกันยามเชา (Morning Talk) ในทุกระดับ 

เพื่อสรางวัฒนธรรมการส่ือสารเปนประจําทุกสัปดาห 

1.2 สนับสนุนใหมีการใชเทคโนโลยีสมัยใหมเพื่อส่ือสาร และ 

การรายงานขอมูลผลการดําเนินงานตามนโยบายตอผูบริหาร

อยางรวดเร็ว 

1 1 0 1 0 3 0.6 

2 มาตรการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการบริหาร    

สวนจังหวัด โดยเฉพาะกฎระเบียบ การทํางานใหมๆ รวมถึง

กิจกรรมที่รัฐบาลใหความสําคัญ  

2.1 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรูโดยมีการจัดส่ิงแวดลอม

ภายในที่สถานที่ทํางานใหเหมาะสม เชน ทําปายขอความตาม

ทางเดินจัดบอรดใหความรู 

2.2 กําหนดเปนตัวชี้วัดในการพัฒนาตนองของพนักงาน 

1 1 1 1 1 5 1.0 

3 มาตรการสนับสนุนใหมีการแตงตั้งที่ปรึกษาจากสวนราชการอ่ืนๆ 

ที่เก่ียวของกับประเด็นการดําเนินงานขององคการบริหารสวน

จังหวัด เชน สํานักงานตรวจเงินแผนดิน สํานักงานโยธาธิการและ

ผังเมือง เปนตน  

3.1 ประสานงานหัวหนาสวนราชการที่ เ ก่ียวของกับการ

ดําเนินงานขององคการบริหารสวนจังหวัดเพื่อขอแตงตั้งเปนที่

ปรึกษา 

3.2 จัดกิจกรรมเสริมสรางความรูโดยการเชิญสวนราชการที่

แตงตั้งเปนที่ปรึกษามาบรรยายใหความรูแกพนักงานอยาง

ตอเน่ือง 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คาเฉล่ีย 

IOC 1 2 3 4 5 

4 มาตรการปรับปรุงระบบการเล่ือนตําแหนง และการสอนงาน โดย

เนนใหพนักงานตองผานการประเมินในการมองภาพรวม และการ

คิดวิเคราะหงานในเชิงรุก  

4.1 จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนจังหวัด 

4.2 จัดฝกอบรมใหความรูเก่ียวกับระบบการเล่ือนตําแหนง 

และการสอนงานแบบใหมตามแผนพัฒนาบุคลากรขององคการ

บริหารสวนจังหวัด 

1 1 1 1 1 5 1.0 

ดานประชาคมการเมืองและความม่ันคงอาเซียน (ASEAN Political - Security Community) 

1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น

อ่ืนๆ และสวนราชการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุนการใหความรูเก่ียวกับ 

การเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนทั่วไปอยางตอเน่ือง  

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมการเมืองและ   

ความม่ันคงอาเซียน (กองแผนและงบประมาณ) เพื่อจัดทํา

แผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

1.2 สนับสนุนงบประมาณและทรัพยากรใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นอ่ืนๆ และสวนราชการอ่ืนๆ เพื่อสนับสนุน

การใหความรูเก่ียวกับการเขาสูประชาคมอาเซียนแกประชาชนใน

พื้นที่ 

1 1 0 1 0 3 0.6 

2 มาตรการจัดทําฐานขอมูลและกิจกรรมที่เก่ียวของกัยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น  

2.1 ดําเนินการวิจัยในประเด็นที่ เก่ียวของกับภารกิจดาน

ประชาคม การเมืองและความม่ันคงอาเซียน และยกระดับ

คุณภาพชีวิตของประชาชนใหดีขึ้น 

2.2 จัดทําฐานขอมูลเก่ียวกับกิจกรรมการยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชนที่สวนราชการจัดทําขึ้น เพื่อนํามาใชในการ

จัดทําแผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

1 1 1 1 1 5 1.0 

 

 

 

 
 



 

 

 

 

278

 มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คาเฉล่ีย 

IOC 1 2 3 4 5 

ดานประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community) 

1 มาตรการบูรณาการภารกิจรวมกับภาคเอกชนในการพัฒนาและ

ยกระดับทักษะฝมือของแรงงาน และพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน 

รวมถึงขยายชองทางการตลาดใหมๆ  

1.1 ประสานสวนราชการที่รับผิดชอบงาน OTOP, SME,     

การพัฒนาฝมือแรงงาน เพื่อสนับสนุนงบประมาณ และทรัพยากร  

ที่เก่ียวของในการดําเนินการ 

1.2. ประสานผูประกอบการภาคเอกชน เพื่อสํารวจความ

ตองการเก่ียวกับทักษะฝมือของแรงงาน เพื่อนํามากําหนดแนว

ทางการดําเนินงาน 

1.3. จัดทําแผนเพื่อสนับสนุนการพัฒนาผลิตภัณฑชุมชน และ

ขยายชองทางการตลาดใหมๆ รวมกับสวนราชการที่รับผิดชอบ

งาน 

1.4. กําหนดผูรับ ผิดชอบหลักดานประชาคมเศรษฐกิจ

อาเซียน (กองคลัง) เพื่อจัดทําแผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

1 1 1 0 1 4 0.8 

ดานประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community) 

1 มาตรการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนใหไดรับการเรียนรูที่มี

คุณภาพ 

1.1 กําหนดผูรับผิดชอบหลักดานประชาคมสังคมและ

วัฒนธรรมอาเซียน (กองการศึกษาและวัฒนธรรม) เพื่อจัดทํา

แผนงานโครงการที่เก่ียวของ 

1.2 จัดทําฐานขอมูลที่เก่ียวของ เชน ผูเชี่ยวชาญดานภาษา 

ตางประเทศของจังหวัด เด็กและเยาวชนที่ไดรับรางวัลตางๆ ทั้ง

ในระดับจังหวัดและประเทศ 

1.3 สนับสนุนกิจกรรมการประกวดเพื่อเสริมสรางทักษะ

ความสามารถของเด็กและเยาวชนในดานตางๆ 

1.4 จัดกิจกรรมทางเลือกเชิงสรางสรรคที่ชวยใหเด็กและ

เยาวชนไดใชเวลาวางที่มีประโยชน 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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 มาตรการในการพัฒนาสมรรถนะขององคการบริหารสวน

จังหวัดในการเขาสูประชาคมอาเซียน 

ผูเช่ียวชาญคนท่ี รวม คาเฉล่ีย 

IOC 1 2 3 4 5 

2 มาตรการพัฒนาครูผูสอนใหมีศักยภาพ และทัศนคติที่สอดคลอง

กับการพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความพรอมในการเขาสู

ประชาคมอาเซียน  

2.1 จัดกิจกรรมเพื่อสรางขวัญและกําลังใจใหครูผูสอนในการ

ทํางานเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชน 

2.2 จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาครูผูสอนตามความสนใจ 

2.3 สนับสนุนทุนการศึกษา หรือใหเขารับการอบรมใน

หลักสูตรที่ครูผูสอนสนใจ 

1 1 1 1 1 5 1.0 
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ภาคผนวก ง  

รายชื่อผูตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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รายชื่อผูตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 

 

1. ดร.สรรเสริญ หมายสวัสด์ิ ผูเช่ียวชาญดานการวิจัยเชิงปรมิาณ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย  พงศสิทธิกาญจนา ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

3. พ.ต.หญงิ ผูชวยศาสตราจารย ดร. สริิกาญจน เอี่ยมอาจหาญ ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหา 

4. ดร.รังสรรค  อินทนจันทน ผูเช่ียวชาญดานเน้ือหาและการวิจัยเชิงคุณภาพ 

5. ดร.สมชาย สเุทศ ผูเช่ียวชาญดานการวิจัยเชิงปริมาณ และเชิงคุณภาพ 
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ภาคผนวก จ  

รายชื่อขอความอนุเคราะหขอมูล 
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รายชื่อขอความอนุเคราะหขอมูล 

 

ผูเช่ียวชาญดานวิชาการ จํานวน 5 ทาน ประกอบดวย 

1. ดร.รังสรรค  อินทนจันทน นักวิชาการดานสมรรถนะผูบริหารทองถ่ิน ประธาน

คณะกรรมการสงเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ราชภัฏนครปฐม, กรรมการหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร

ดุษฎีบัณฑิต (การจัดการภาครัฐและเอกชน) มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคราม, อนุ กกต. 

2. ดร.สรรเสริญ หมายสวัสด์ิ นักวิชาการดานอาเซียนและทองถ่ิน อาจารยประจําหลักสูตร

โรงเรียนนายรอยตํารวจสามพราน 

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธงชัย พงศสิทธิกาญจนา รองคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ม.

ราชภัฏนครปฐม (อดีตรองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัยและผูจัดการศูนยบมเพาะธุรกิจ ม.ราชภัฏนครปฐม, 

อดีตที่ปรึกษาอนุกรรมการการทองเที่ยว วุฒิสภา และที่ปรึกษาประธานอนุกรรมาธิการทหาร สภา

ผูแทนราษฎร, อดีตผูชวยผูจัดการสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จํากัด (มหาชน) และหัวหนาสวน

วิเคราะหสินเช่ือ บงล. กมลโกศล จํากัด(มหาชน) 

4. พ.ต.หญิง ผูชวยศาสตราจารย ดร. สิริกาญจน เอี่ยมอาจหาญ นักวิชาการดานทองถ่ิน

และนโยบาย สาธารณะ (อดีตสมาชิกองคการบริหารสวนจังหวัดนครนายก) 

5. ดร.สมชาย สุเทศ นักวิชาการดานทองถ่ิน (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชํานาญการ 

สํานักงานพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย)  

ผูเช่ียวชาญดานปฏิบัติ จํานวน 7 ทาน ประกอบดวย 

6. นายวิทยา คุณปลื้ม นายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุร ี

7. นายบุญชู จันทรสุวรรณ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดสุพรรณบุรี 

8. นายรังสรรค รัศมีฤกษเศรษฐ นายกองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 

9. ดร.นงเยาว แคนสุข (ตัวแทน) นายกองคการบริหารสวนจังหวัดมหาสารคาม 

10. นายสุรสิทธ์ิ นิธิวุฒิวรรักษ รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัดชลบุรี 

11. นายอัศดร รากบัว ประธานสภาองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 

12. นายวิจารณ กุลชนะรัตน อดีตปลัดองคการบริหารสวนจังหวัดกาญจนบุรี 
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ภาคผนวก ฉ 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูลและใหนักศีกษาเก็บรวบรวมขอมูล 
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ภาคผนวก ช 

หนังสือขอเชิญเปนผูตรวจคุณภาพเครื่องมือวิจัย 
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ภาคผนวก ซ 

หนังสือขอความอนุเคราะหขอมูล 
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ภาคผนวก ฌ 

การสัมภาษณองคการบริหารสวนจังหวัด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

314

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 15 การสมัภาษณองคการบรหิารสวนจังหวัดจันทบุร ี
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ภาพที่ 16 การสมัภาษณองคการบรหิารสวนจังหวัดชลบรุ ี
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ภาพที่ 17 การสมัภาษณองคการบรหิารสวนจังหวัดตราด 
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ภาพที่ 18 การสมัภาษณองคการบรหิารสวนจังหวัดระยอง 
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ประวัติผูวิจัย 

 

ช่ือ – สกลุ   นายศิรัส สุวรรณเกิด 

ที่อยู 124 หมู1 ตําบลนครปฐม อําเภอเมืองนครปฐม  

  จังหวัดนครปฐม  73000 

ที่ทํางาน  บริษัท ทาการะ คอสเมติก แลปบอราทอรี่ จํากัด  

  512 ถนนเพชรเกษม ตําบลพระประโทน อําเภอเมืองนครปฐม 

 จังหวัดนครปฐม 73000 

ประวัติการศึกษา  

    พ.ศ. 2537 สําเร็จการศึกษาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมการผลิต 

  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 

 พ.ศ. 2550  สําเร็จการศึกษาบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยอสัสมัชัญ 

 พ.ศ. 2554 ศึกษาตอระดับปรญิญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ 

  บัณฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลัยศิลปากร 

ประวัติการทํางาน 

    พ.ศ. 2538 วิศวกรควบคุมคุณภาพ บริษัท สหธาราวัฒน จํากัด 

    พ.ศ. 2539-2540  วิศวกรโครงการ บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย จํากัด (มหาชน) 

    พ.ศ. 2541-2542  วิศวกรออกแบบเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกลัไทย 

   จํากัด (มหาชน) 

    พ.ศ. 2543-2544 วิศวกรซอมบํารุงเครื่องกล บริษัท อุตสาหกรรมปโตรเคมีกัลไทย 

  จํากัด (มหาชน) 

    พ.ศ. 2549-2551  วิศวกรโรงงาน บริษัท เนสทเล (ไทย) จํากัด 

    พ.ศ. 2552 วิศวกรฝายขาย บริษัท เมทเลอร-โทเลโด (ประเทศไทย) จํากัด 

 พ.ศ. 2553 – 2555 วิศวกรที่ปรกึษาโรงงาน ในโครงการ 

  - โครงการพฒันาดานการเพิ่มผลผลิตและเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

  เชิงบรูณาการ สําหรบัอุตสาหกรรมไฟฟาและอิเล็กทรอนิกส  

  - โครงการประยุกตใชการจัดการโลจสิติกสและโซอปุทานเพือ่เพิ่ม

  ผลิตภาพของกลุมอุตสาหกรรมสนับสนุน  ในประเทศไทย  

 พ.ศ. 2553-ปจจุบัน กรรมการผูจัดการ บริษัท พรมีาไลฟ จํากัด 

  อาจารยพเิศษ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม 

 พ.ศ. 2557 – ปจจบุัน กรรมการบริษัท ทาการะคอสเมติก แลปบอราทอรี่ จํากัด 
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