
 

 

 
บทท่ี 5 

การพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จังหวัดเชียงใหม่ 
 
 การวิจัยได้ศึกษาพ้ืนที่ทั้งหมด 207 ตำบล ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยทำการคัดเลือกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ผลการศึกษา พบว่า มีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่สนใจและมีความ
พร้อมในการเข้าร่วมโครงการ จำนวน 29 แห่ง จึงได้เพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ผ่านกิจกรรมทั้ง 2  กิจกรรม คือ การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ “การแปลงแผน
ยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” และการอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างสร้างแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มี
รายละเอียดดังต่อไปนี้ 
 
5.1 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถ “การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ” 
 1) การให้ความรู้ (Catching) เป็นการให้ความรู้ในเรื่องของการเพ่ิมขีดความสามารถของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
  ปัจจัยสำคัญ 4 ปัจจัยในการกำหนดกลยุทธ์ แบ่งออกเป็น (1) ปัจจัยภายนอก 2 
ปัจจัย ได้แก่ ลักษณะเด่นเชิงโอกาส (Opportunity) และลักษณะด้อยเชิงภัยอุปสรรค (Threats) 
และปัจจัยภายใน 2 ปัจจัย ได้แก่ จุดแข็งของทรัพยากรองค์การ (Strengths) และจุดอ่อนของ
ทรัพยากรองค์การ (Weakness) 
  การตัดสินใจ 3 ระดับ แบ่งออกเป็น (1) การตัดสินใจในการบริหารงานในแต่ละวัน 
เป็นการตัดสินใจเชิงเทคนิค (Technical decision) อาจคิดเป็นสัดส่วนได้ถึง 99.9 % (2) การ
ตัดสินใจเชิงบริหาร (Administrative decision) (3) การตัดสินใจเชิงยุทธศาสตร์ (Stretegic 
decision)เป็นการตัดสินใจที่สำคัญที่สุด เพราะเป็นการตัดสินใจในวันนี้ แต่มีผลต่ออนาคต ทั้งของ
องค์กร และของบุคคลในองค์กร 
   1.1) การแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
  เป็นกระบวนการแก้ไขปัญหาโดยการนำแผนยุทธศาสตร์ ที่ได้กำหนดวัตถุประสงค์
กลยุทธ์ และกิจกรรมการดำเนินงานแล้ว ไปปฏิบัติให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังกล่าว 
  กรอบการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ แบ่งออกเป็น 5 ประเด็น ได้แก่ 
   (1) การกำหนดจุดมุ่งหมายขององค์กร (Organization Mission) คือ 
กำหนดเป้าหมายในการดำเนินงานขององค์กรให้เป็นรูปธรรม 
   (2) การวิเคราะห์หากลยุทธ์ (Strategic Analysis) เป็นการวิเคราะห์เพ่ือ
หากลยุทธ์เพ่ือตอบสนองความต้องการตามจุดมุ่งหมายหรือเป้าประสงค์ขององค์กร 
   (3) การกำหนดกลยุทธ์ (Strategy)  
   (4) การกำหนดวัตถุประสงค์ระยะยาว (Long – term Objective)  
   (5) การกำหนดแผนงานรวม (Integrate Programs) 
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  ข้อพิจารณาในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ 
   (1) เป้าประสงค ์
   (2) วิสัยทัศน์ (Vision Statement) คือ ถ้อยคำที่ใช้เขียนระบุวิสัยทัศน์ คือ
การระบุความต้องการ หรือความมุ่งหวังในอนาคตที่ต้องการจะให้เกิดขึ้น โดยความต้องการ หรือ
มุ่งหวังดังกล่าวต้องสอดคล้อง และเชื่อมโยงกับภาระหน้าที่ของอปท. วิสัยทัศน์จะตอบคำถามว่า 
“เราต้องการจะเป็นอะไร?” และท่ีสำคัญคือ ต้องมีความเป็นไปได้ในทางปฏิบัติที่เราจะไปถึงจุดนั้นให้
ได้ในอนาคต พร้อมทั้งจะสื่อให้ทราบถึง ความปรารถนาหรือความคาดหวังในอนาคตของ อปท. โดย
มีพ้ืนฐานอยู่บนความเป็นจริงในปัจจุบัน 
   (3) พันธกิจ (Mission) เป็นขอบเขต ภารกิจ บทบาทหน้าที่ของ อปท.ที่
เป็นภาระผูกพันต้องดำเนินการเพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แบ่งได้เป็น 2 ระดับ ได้แก่ (1) พันธ
กิจประจำ คือบทบาทตามหน้าที่ตามที่สังคมกำหนดให้ และบทบาทหน้าที่ที่อปท.มีต่อสังคมซึ่งถูก
กำหนดขึ้นเมื่อก่อตั้ง อปท. และ (2) พันธกิจยุทธศาสตร์ เป็นพันธกิจที่ อปท. ต้องการปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุตามเป้าประสงค์เฉพาะที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งพันธกิจนี้ต้องไม่ขัดแย้งกับพันธกิจประจำ 
   (4) วัตถุประสงค์กลยุทธ์ (Strategic Objectives) เป็นข้อความที่แสดงถึง
ผลสำเร็จสำคัญที่ต้องการให้เกิดในระยะเวลาที่กำหนดและสามารถตรวจวัดได้  ลักษณะของการ
กำหนดวัตถุประสงค์กลยุทธ์ คือ ความสอดคล้องกับการดำรงอยู่ของ อปท. ความเป็นไปได้ที่ตั้งอยู่
บนฐานของความจริง ความชัดเจนและวัดได้ และกำหนดช่วงเวลาที่ต้องการบรรลุตามวิสัยทัศน์ 
   (5) กลยุทธ์ในการทำงาน การกำหนดทางเลือกกลยุทธ์ คือการกำหนด
แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสม และมีความเป็นไปได้ที่จะทำให้อปท. บรรลุผลตามเป้าประสงค์ที่กำหนด 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรรลุวัตถุประสงค์กลยุทธ์ ทางเลือกกลยุทธ์ จะกำหนดเมื่อได้ทำการวิเคราะห์
สภาวะแวดล้อม (SWOT Analysis) แล้ว 
   (6) กลไกการดำเนินการ การวางหลักการบริหารที่สำคัญ ได้แก่ (1) การ
บริหาร อปท.ตามหลักการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) (2) จัดระบบการเปลี่ยนแปลง 
(Change Management) (3) ปรับเปลี่ยน อปท.สู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
และ (4) การสร้างเครือข่ายการประสานงาน (Networking)  
  กรอบความสัมพันธ์ของส่วนประกอบต่างๆ 
  หลักการพ้ืนฐาน (Principles) เป็นหลักการเริ่มต้น ในการกำหนดรูปแบบแผน    
กลยุทธ์ ได้แก่ 
   (1) นโยบายของชาติ/รัฐ (National Policies) 
   (2) ปัญหา ความต้องการของประชาชน และผู้มีส่ วนได้ส่ วน เสีย 
(People’s problems and needs) 



96 
 

 

   (3 ) ความสามารถ/ศั กยภาพของทรัพยากรทั้ งหมดขององค์ กร 
(Resource’s Capacities) ทั้งนี้โดยต้องมีการเสริมสร้างสมรรถนะ และ การยอมรับโดยฉันทามติ 
(Consensus) ของทุกฝ่ายที่เก่ียวข้อง 
 2) สรุปผลการอบรมการแปลงแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีรายละเอียดดังนี้ 
  2.1) ประโยชน์ที่ได้รับจากการอบรม 
   (1) เกิดแนวความคิดใหม่จากการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ในรูปแบบเดิม 
   (2) เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักการดำเนินงาน การจัดทำแผนของ
องค์กรได้ชัดเจน 
   (3) การพัฒนาการวางแผนยุทธศาสตร์ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดย
คำนึงถึงความเปลี่ยนแปลงจากประชาคมอาเซียน 
   (4) ความรู้ในการตัดสินใจเกี่ยวกับการวางแผนยุทธศาสตร์และกลยุทธ์ใน
แต่ละระดับเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ 
  2.2) การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ 
   (1) นำไปปรับใช้เพ่ือให้สอดคล้องกับ อปท. ในการที่จะกำหนดยุทธศาสตร์ 
ทั้งนี้ต้องมีการนำเอาข้อมูลของระดับประเทศ (นโยบายภาครัฐ) และดูความเป็นไปได้ของคนใน
ชุมชน ทั้งนี้เพ่ือหาความชัดเจนของตำบลเป็นรูปธรรมและเกิดความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สู่
แผนพัฒนาท้องถิ่น 
   (2) นำไปปรับใช้ในการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน 
   (3) การนำไปสร้างความเข้าใจให้นักบริหารระดับองค์กรในการตัดสินใจ 
การวางแผนอย่างมีวิสัยทัศน์ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง เพ่ือให้ประชาชน พร้อมกับปัญหาที่
เปลี่ยนแปลงไป 
 
5.2 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสร้างแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ 
 การอบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือสร้างสร้างแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ มีการจัดทำแบบ
ประเมินการพัฒนา โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จำนวน 2 แห่งที่มีศักยภาพในการพัฒนา ได้แก่ 
1) เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง และ 2) องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภอสัน
ป่าตอง มีรายละเอียดดังนี้ 
 การหาค่าเฉลี่ย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ยของ บุญชม ศรีสะอาด 
2532 : 111  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 ระดับมาก  
  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 ระดับปานกลาง 
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  ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 ระดับน้อย 
 
 5.2.1 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
ตารางที ่5.1  การวิเคราะห์เพศตามจำนวนและร้อยละ  

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 21 63.64 
ชาย 12 36.36 
รวม 33 100.00 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.1 พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 21 คน (ร้อยละ 
63.64) รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 12 คน (ร้อยละ 36.36) 
 
ตารางที ่5.2  การวิเคราะห์อายุตามจำนวนและร้อยละ  

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
26-35 4 12.12 
36-45 24 72.73 
46-55 5 15.15 
รวม 33 100.00 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.2 พบว่าผู้เข้าอบรบมี ช่วงอายุ 36-45 ปี จำนวน 24 คน (ร้อยละ 72.73) 
รองลงมาคือ ช่วงอายุ 46-55 ปี จำนวน 5 คน (ร้อยละ 15.15) และช่วงอายุ  26-35 ปี จำนวน 4 
คน (ร้อยละ 12.12)  
   
ตารางที ่5.3  การวิเคราะห์การศึกษาตามจำนวนและร้อยละ  

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 3 9.09 

ปริญญาตรี 13 39.39 
ปริญญาโท 17 51.52 

รวม 33 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
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 จากตารางที่ 5.3 พบว่า ผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 17 คน 
(ร้อยละ 51.52) รองลงมาคือ ระดับระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน (ร้อยละ 39.39) และต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 3 คน (ร้อยละ 9.09) 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่5.4  การวิเคราะห์การบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียง 
  ตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 อปท. ไม่สามารถกำหนดนโยบายได้เอง มาก 2.82 28.10 
2 อปท .ไม่ สามารถร่วมกับสถาบั นที่

นอกเหนือจากภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือกำหนด
นโยบายเองได้ 

มาก 2.73 27.19 

3 อปท. มีหน้าที่นำเอานโยบายจากรัฐบาล
มาปฏิบัติเพียงเท่านั้น 

มาก 2.61 25.98 

4 ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบาย
ในปัจจุบันคือรัฐบาล 

ปานกลาง 1.88 18.73 

รวม  มาก 2.51 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.4 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การบริหารนโยบายสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) อปท. ไม่สามารถกำหนด
นโยบายได้เองมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (28.10%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.82 คะแนน 
รองลงมา คือ 2) อปท.ไม่สามารถร่วมกับสถาบันที่นอกเหนือจากภาครัฐอ่ืน ๆ เพ่ือกำหนดนโยบาย
เองได้มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (27.19%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 คะแนน        3) อปท. 
มีหน้าที่นำเอานโยบายจากรัฐบาลมาปฏิบัติเพียงเท่านั้นมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (25.98%) 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 คะแนน และ 4) ผู้ที่มีหน้าที่หลักในการกำหนดนโยบายในปัจจุบันคือ
รัฐบาลมีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (18.73%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.88 คะแนน  
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ตารางที ่5.5  การวิเคราะห์การจัดการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับ 
  น้ำหนักความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 แนวทางการบริหารจัดการแบบระบบ

ราชการในปัจจุบันเป็นระบบที่ ใช้มา
ตั้งแต่อดีต และมีความเหมาะสมแล้วกับ
ปัจจุบัน 

มาก 2.85 35.07 

2 สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรไม่มีผล
ต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรของ 
อปท. 

มาก 2.79 34.33 

3 อปท.ไม่ควรเปลี่ยนแปลงระบบการ
บริหารภายในตราบใดที่ระบบบริหาร
ราชการส่วนกลางยังไม่เปลี่ยน 

ปานกลาง 2.48 30.60 

รวม  มาก 2.71 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.5 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การจัดการปกครองขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับมาก โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) แนวทางการบริหารจัดการ
แบบระบบราชการในปัจจุบันเป็นระบบที่ใช้มาตั้งแต่อดีต และมีความเหมาะสมแล้วกับปัจจุบันมี
ความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (35.07%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 คะแนน รองลงมา คือ 2) 
สภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรไม่มีผลต่อการบริหารจัดการภายในองค์กรของ อปท. มีความรู้ความ
เข้าใจในระดับมาก (34.33%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.73 คะแนน และ 3) อปท.ไม่ควรเปลี่ยนแปลง
ระบบการบริหารภายในตราบใดที่ระบบบริหารราชการส่วนกลางยังไม่เปลี่ยนมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับปานกลาง (30.60%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.48 คะแนน   
 
 
 
ตารางที ่5.6  การวิเคราะห์การทำพันธะสัญญาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับ 
  น้ำหนักความสำคัญ  
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ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 การบริหารจัดการสาธารณะไม่ควรจ้าง

เหมาให้เอกชนมาดำเนินการแทน 
มาก 2.61 40.00 

2 การบริหารจัดการสาธารณะไม่ควรใช้
ร ะ บ บ สั ญ ญ า ใน ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร
สาธารณะที่สนองตอบต่อประชาชน 

มาก 2.55 39.07 

3 การบริหารจัดการสาธารณะภายใน
อ ง ค์ ก ร ค ว ร จ ะ ใ ห้ ท้ อ ง ถิ่ น เป็ น
ผู้ดำเนินการเอง 

น้อย 1.36 20.93 

รวม  ปานกลาง 2.17 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.6 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การทำพันธะสัญญาขององค์กรปกครอง    
ส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.17 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) การบริหารจัดการ
สาธารณะไม่ควรจ้างเหมาให้เอกชนมาดำเนินการแทนมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (40.00%) 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.61 คะแนน รองลงมา คือ 2) การบริหารจัดการสาธารณะไม่ควรใช้ระบบ
สัญญาในการดำเนินการสาธารณะที่สนองตอบต่อประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
(39.07%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.55 คะแนน และ 3) การบริหารจัดการสาธารณะภายในองค์กร
ควรจะให้ท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการเองมีความรู้ความเข้าใจในระดับน้อย (20.93%) โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 1.36 คะแนน 
 
 
 
 
 
ตารางที ่5.7  การวิเคราะห์การเสริมสร้างเครือข่ายภาคขีององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียง 
  ตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 อปท. ไม่ใช่องค์กรหลักในการทำหน้าที่

ใน ก ารส่ ง เส ริ ม ค วาม เข้ ม แข็ งขอ ง
มาก 2.88 39.58 
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ประชาชน 
2 อปท. ไม่สามารถส่งเสริมความร่วมมือ

กับเอกชนแต่เพียงลำพังได้ 
ปานกลาง 2.45 33.75 

3 อปท. ไม่สามรถทำหน้าที่ในการส่งเสริม
ความร่วมมือกับ อปท. ใกล้เคียงได้ 

ปานกลาง 1.94 26.67 

รวม  ปานกลาง 2.42 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.7 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การเสริมสร้างเครือข่ายภาคีขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับปาน
กลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.42 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) อปท. ไม่ใช่องค์กร
หลักในการทำหน้าที่ในการส่งเสริมความเข้มแข็งของประชาชนมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
(39.58%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.88 คะแนน รองลงมา คือ 2) อปท. ไม่สามารถส่งเสริมความ
ร่วมมือกับเอกชนแต่เพียงลำพังได้มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (33.75%) โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.45 คะแนน และ 3) อปท. ไม่สามรถทำหน้าที่ในการส่งเสริมความร่วมมือกับ อปท. 
ใกล้เคียงไดม้ีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง (26.67%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.94 คะแนน 
 
 
 
 
 
 
ตารางที ่5.8   การวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับน้ำหนัก 
  ความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 ภารกิจรองของ อปท. ได้แก่ การดูแล

และส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปรับปรุง
โครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดระเบียบ
ชุมชน สังคม เป็นต้น 

ปานกลาง 2.27 53.57 

2 ภารกิจหลักของ อปท. ได้แก่ การฟ้ืนฟู
วัฒนธรรม การสนับสนุน และส่งเสริม
ศั กยภ าพกลุ่ ม อาชี พ  การส่ ง เส ริ ม
การเกษตร และประกอบอาชีพทางการ

ปานกลาง 1.97 46.43 
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เกษตร เป็นต้น 
รวม  ปานกลาง 2.12 100.00 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.8 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ภารกิจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.12 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) ภารกิจรองของ อปท. ได้แก่  การดูแล
และส่งเสริมคุณภาพชีวิต การปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐาน และการจัดระเบียบชุมชน สังคม เป็นต้นมี
ความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (53.57%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.27 คะแนน และรองลงมา คือ 2) 
ภารกิจหลักของ อปท. ได้แก่ การฟ้ืนฟูวัฒนธรรม การสนับสนุน และส่งเสริมศักยภาพกลุ่มอาชีพ 
การส่งเสริมการเกษตร และประกอบอาชีพทางการเกษตร เป็นต้นมีความรู้ความเข้าใจในระดับปาน
กลาง (46.43%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 1.97 คะแนน  
 
 
 
 
 
ตารางที ่5.9  การวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับน้ำหนัก
  ความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1 การจัดการปกครอง มาก 2.71 

2 การบริหารนโยบายสาธารณะ มาก 2.51 
3 การเสริมสร้างเครือข่ายภาคี ปานกลาง 2.42 

4 การทำพันธะสัญญา ปานกลาง 2.17 

5 ภารกิจหน้าที่ ปานกลาง 2.12 

รวม  ปานกลาง 2.39 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.9 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.39 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) การจัดการปกครอง อปท. มี
ความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.71 คะแนน รองลงมา คือ 2) การบริหาร
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นโยบายสาธารณะ อปท. มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.51 คะแนน 3) 
การเสริมสร้างเครือข่ายภาคี อปท. มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.42 คะแนน 4) การทำพันธะสัญญา อปท. มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 2.17 คะแนน และ 5) ภารกิจหน้าที่ อปท. มีความรู้ความเข้าใจในระดับปานกลาง โดยมี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.12 คะแนน แสดงได้ดังรูปภาพที่ 5.1  
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.1 การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละประเด็น 

 
 ผลสำรวจความคิดเห็นเหตุผลในการยกระดับขีดความสามารถ จากตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้  
  1) ปรับปรุงนโยบายเพ่ือให้สอดคล้องต่อการพัฒนา และการเปลี่ยนแปลง เช่น การ
จัดเก็บรายได้ การบริหารจัดการองค์กร และการใช้เทคโนโลยี 
  2) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดประชาชน รู้ปัญหา และความ
ต้องการของประชาชน 
  3) เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการบริหารงานในพ้ืนที่ พร้อมทั้งส่งเสริมคุณภาพชีวิต
ประชาชนให้สูงขึ้น 
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  4) เพ่ือให้สามารถจัดการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพขึ้น ตอบสนองต่อความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และเกิดความพึงพอใจ 
 ผลสำรวจความคิดเห็นวิธีการยกระดับขีดความสามารถ จากตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) พัฒนาศักยภาพบุคลากรในทุกระดับ 
  2) สร้างนโยบายที่สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน 
  3) ลดการบริการที่ซับซ้อนยุ่งยาก ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน และใช้เทคโนโลยีเข้ามา
มีส่วนช่วยในการทำงานเพิ่มมากขึ้น 
  4) ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง
ในการดำเนินการด้านการบริหารจัดการ และพัฒนาศักยภาพ ได้อย่างเป็นอิสระ 
  5) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน 
  6) มีการตรวจสอบการทำงานอย่างสม่ำเสมอ 
 
 5.2.2 ผลการประเมินความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
หลักธรรมาภิบาล 
 
ตารางที ่5.10  การวิเคราะห์เพศตามจำนวนและร้อยละ  

เพศ จำนวน (คน) ร้อยละ 
หญิง 21 63.64 
ชาย 12 36.36 
รวม 33 100.00 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.10 พบว่า ผู้เข้าอบรมส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 21 คน (ร้อยละ 
63.64) รองลงมาคือ เพศชาย จำนวน 12 คน (ร้อยละ 36.36) 
 
ตารางที ่5.11  การวิเคราะห์อายุตามจำนวนและร้อยละ  

อายุ จำนวน (คน) ร้อยละ 
26-35 4 12.12 
36-45 24 72.73 
46-55 5 15.15 
รวม 33 100.00 

ที่มา: จากการวิจัย 
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 จากตารางที่ 5.11 พบว่าผู้เข้าอบรบมี ช่วงอายุ 36-45 ปี จำนวน 24 คน (ร้อยละ 
72.73) รองลงมาคือ ช่วงอายุ 46-55 ปี จำนวน 5 คน (ร้อยละ 15.15) และช่วงอายุ  26-35 ปี 
จำนวน 4 คน (ร้อยละ 12.12)  
   
ตารางที่ 5.12  การวิเคราะห์การศึกษาตามจำนวนและร้อยละ 

การศึกษา จำนวน (คน) ร้อยละ 
ต่ำกว่าปริญญาตรี 3 9.09 

ปริญญาตรี 13 39.39 
ปริญญาโท 17 51.52 

รวม 33 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.12 พบว่า ผู้ที่เข้าอบรมส่วนใหญ่มีการศึกษาระดับปริญญาโท จำนวน 17 คน 
(ร้อยละ 51.52) รองลงมาคือ ระดับระดับปริญญาตรี จำนวน 13 คน (ร้อยละ 39.39) และต่ำกว่า
ปริญญาตรี จำนวน 3 คน (ร้อยละ 9.09) 
 
ตารางที ่5.13  การวิเคราะห์ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ       
  ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 ท่ านทราบว่า อปท . เปิด โอกาสให้

ประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงาน
ราชการ และ อปท. มีส่วนร่วมในการ
ริเริ่มหรือเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่น 

มาก 3.00 25.98 

2 ท่ าน ท ราบ ว่ า  ส ม าชิ ก สภ า อป ท . 
สามารถยื่นกระทู้ถามคณะผู้บริหาร 
อปท. ได้ 

มาก 3.00 25.98 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 
 
 
ตารางที ่5.13  การวิเคราะห์ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ       
  ประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ (ต่อ) 
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ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 ท่านทราบว่า อปท. มีช่องทางเปิดเผย

ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร ที่ ส ำ คั ญ  ไ ด้ แ ก่  
แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมที่
ดาเนินการ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการ
จัด เก็บภาษี  ข้ อมูลรายรับรายจ่ าย 
ข้อมูลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่
เป็นปัจจุบัน โดยประชาชนสามารถ
เข้าถึงได้ตลอดเวลา 

มาก 2.97 25.72 

2 ท่านทราบว่า อปท. มีกิจกรรมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับ
การจัดเก็บภาษีค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็น
ประจำ 

มาก 2.85 24.67 

3 ท่านทราบว่า อปท. มีการแต่งตั้งผู้แทน
กลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัดเป็น
คณะกรรมการภายใน 

มาก 2.70 23.36 

รวม  มาก 2.89 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.13 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วน
ใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 คะแนน จากการให้น้ำหนัก
คะแนนจะเห็นว่า 1) ท่านทราบว่า อปท. เปิดโอกาสให้ประชาชน กลุ่มองค์กรชุมชน หน่วยงาน
ราชการ และ อปท. มีส่วนร่วมในการริเริ่มหรือเสนอโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมาก (25.98%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คะแนน รองลงมา คือ 2) ท่านทราบว่า สมาชิกสภา 
อปท. สามารถยื่นกระทู้ถามคณะผู้บริหาร อปท. ได้มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (25.98%) โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คะแนน 3) ท่านทราบว่า อปท. มีช่องทางเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่สำคัญ 
ได้แก่ แผนพัฒนาท้องถิ่น โครงการ/กิจกรรมที่ดาเนินการ ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี 
ข้อมูลรายรับรายจ่าย ข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ที่เป็นปัจจุบัน โดยประชาชนสามารถเข้าถึง
ได้ตลอดเวลามีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (25.72%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 คะแนน 4) 
ท่านทราบว่า อปท. มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษี
ค่าธรรมเนียมต่างๆ เป็นประจำมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (24.67%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 
2.85 คะแนน และ 5) ท่านทราบว่า อปท. มีการแต่งตั้งผู้แทนกลุ่ม/องค์กรต่างๆ ในระดับจังหวัดเป็น
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คณะกรรมการภายในมีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (23.36%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.70 
คะแนน 
 
ตารางที ่5.14  การวิเคราะห์ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ขององค์กรปกครอง 
  ส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 ท่ านทราบว่า อปท . มี การกำหนด

วิ สั ย ทั ศ น์  / พั น ธ กิ จ /  น โย บ า ย / 
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างสันติ
สุขและความสมานฉันท์ภายใน อปท. 

มาก 2.85 50.00 

2 ท่านทราบว่า อปท. มีการโครงการ/
กิจกรรม เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสานึก
และการสร้างความเป็นประชาธิปไตยใน
องค์กร 

มาก 2.85 50.00 

รวม  มาก 2.85 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่  5.14 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความ
สมานฉันท์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้
ความเข้าใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนน          จะเห็น
ว่า 1) ท่านทราบว่า อปท. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการ
เสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ภายใน อปท.มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก (50.00%) โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 คะแนน และ รองลงมา คือ 2) ท่านทราบว่า อปท. มีการโครงการ/กิจกรรม 
เกี่ยวกับการปลูกฝังจิตสานึกและการสร้างความเป็นประชาธิปไตยในองค์กรมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมาก (50.00%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.7385 คะแนน  
 
ตารางที ่5.15  การวิเคราะห์ด้านความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชา
  สังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรียงตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย น้ำหนัก
ความสำคัญ 

(%) 
1 ท่านทราบว่า อปท. มีการกำหนด

วิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ 
มาก 3.00 50.25 
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ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม 

2 ท่านทราบว่า อปท. มีกิจกรรมในการ
พัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้
ความเข้าใจและความสามารถด้าน การ
เสริมสร้างเครือข่าย หรือการทางานใน
รูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอื่นๆ 

มาก 2.97 49.75 

รวม  มาก 2.98 100.00 
ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่  5.15 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์ด้านความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้าง
เครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่าองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 คะแนน จากการให้
น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) ท่านทราบว่า อปท. มีการกำหนดวิสัยทัศน์ /พันธกิจ/ นโยบาย/ 
ยุทธศาสตร์ เกี่ยวกับการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคมมีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมาก (50.25%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 3.00 คะแนน และ รองลงมา คือ 2) ท่านทราบว่า อปท. 
มีกิจกรรมในการพัฒนาบุคลากรในองค์กรให้มีความรู้ความเข้าใจและความสามารถด้าน การ
เสริมสร้างเครือข่าย หรือการทางานในรูปแบบเครือข่ายกับหน่วยงานอ่ืนๆ มีความรู้ความเข้าใจใน
ระดับมาก (49.75%) โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.97 คะแนน  
 
ตารางที ่5.16  การวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาล
  เรียงตามลำดับน้ำหนักความสำคัญ  

ลำดับ การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระดับความรู้
ความเข้าใจ 

ค่าเฉลี่ย 

1 ด้านความเป็นเลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ 
เอกชน และประชาสังคม 

มาก 2.98 

2 ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการมี
ส่วนร่วมของประชาชน 

มาก 2.89 

3 ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ มาก 2.85 

รวม  มาก 2.91 

ที่มา: จากการวิจัย 
 
 จากตารางที่ 5.16 แสดงภาพรวมการวิเคราะห์การบริหารปกครององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลพบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีระดับความรู้ความเข้าใจ
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ระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.91 คะแนน จากการให้น้ำหนักคะแนนจะเห็นว่า 1) ด้านความเป็น
เลิศด้านการเสริมสร้างเครือข่ายรัฐ เอกชน และประชาสังคม อปท. มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก 
โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.98 คะแนน รองลงมา คือ 2) ความเป็นเลิศด้านความโปร่งใสและส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมของประชาชน อปท. มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.89 คะแนน 
และ 3) ด้านการเสริมสร้างสันติสุขและความสมานฉันท์ อปท. มีความรู้ความเข้าใจในระดับมาก โดย
มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 2.85 คะแนน แสดงได้ดังรูปภาพที่ 5.2  
 
 
 
 
 
 

 
ภาพที่ 5.2 การบริหารปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักธรรมาภิบาลในแต่ละประเด็น 

 
 ผลสำรวจความคิดเห็นเหตุผลในการยกระดับขีดความสามารถ จากตัวแทนองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้  
  1) ด้านบุคลากร เพ่ือพัฒนาความรู้ ความสามารถของบุคลากร 
  2) ด้านการบริหารจัดการในองค์กร เพ่ือสร้างกระบวนการปฏิบัติงานอย่างระเบียบ 
  3) ด้านการให้บริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในทุกภาค
ส่วนอย่างท่ัวถึง 
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  4) ด้านเทคโนโลยี เพื่อช่วยพัฒนาระบบการทำงานให้รวดเร็วมากขึ้น 
  5) ด้านการจัดสรรงบประมาณ ให้มีความเท่าเทียมและสอดคล้องต่อปัญหาภายใน
พ้ืนที ่
 ผลสำรวจความคิดเห็นวิธีการยกระดับขีดความสามารถ จากตัวแทนองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีรายละเอียดดังนี้ 
  1) เริ่มจากการพัฒนาบุคลากรในองค์กร คือ บุคลากรควรต้องมีแนวความคิดนอก
กรอบแต่อยู่บนพ้ืนฐานของกฎหมาย ตามหลักแนวคิด "พัฒนาคน พัฒนาความคิด พัฒนาชี วิต 
พัฒนาจิตใจ" 
  2) เน้นการพัฒนาองค์กรให้เกิดความเชื่อมโยงกับ อปท. อ่ืน เพ่ือเป็นการสร้างระบบ
การตรวจสอบระหว่างองค์กร ลดการกระทำผิดระเบียบกฎหมาย 
  3) ให้อำนาจหน้าที่แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการตนเอง 
  4) มีการวางแผนงานทำงานในระยะยาว เพ่ือความต่อเนื่องของนโยบาย 
  5) สนับสนุนการทำงานขององค์กรด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย เช่น การจัดทำ
แอพพลิเคชั่นเพ่ือบริการประชาชนด้านภาษี การจัดเก็บรายได้ และการตรวจสอบโครงการหรือ
กิจกรรมภายในชุมชน 
  6) มีการบริหารจัดการแต่ละส่วนงานให้เหมาะสม มีการมอบหมายงานที่ตรงกับ
ความรู้ความสามารถของแต่ละบุคคล 
  7) ระเบียบการเบิกจ่ายด้านการพัฒนา และส่งเสริมด้านต่างๆ ของประชาชนในพ้ืนที่
ควรเปิดกว้างและชัดเจน 
  8) เปิดโอกาสให้พนักงานแสดงความคิดเห็น สามารถตัดสินใจได้อย่างอิสระ โดยมี
หัวหน้า/ผู้บริหารเป็นที่ปรึกษา ให้คำแนะนำ 
  
 จากการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างสร้างแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติ นำไปสู่กระบวนการ
สร้างแผนแนวคิดองค์กรในอีก 30 ปีข้างหน้า ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็ม
ประสิทธิภาพ แบ่งออกเป็น 5 แผนแนวคิด มีรายละเอียดดังนี้ 
   1) เทศบาลอัจฉริยะ (Smart Municipality) แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักที่พัฒนา
อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   1.1) ด้านคน แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ (1) ส่วนบุคลากร คือ ฝ่าย
การเมืองและฝ่ายประจำ ที่ต้องมีความรู้ทั้งทักษะด้านภาษาและด้านการพัฒนาองค์กร พร้อมทั้งมี
จิตสำนึกในการทำงาน (2) ส่วนประชาชน คือ  ต้องตอบสนองความต้องการในด้านการส่งเสริมอาชีพ 
ด้านสิ่งแวดล้อมที่ดีภายในชุมชน ด้านการศึกษาท่ีเท่าเทียม และสวัสดิการทางสังคมที่ทั่วถึง 
   1.2) ด้านเทคโนโลยี ได้แก่ (1) วัสดุอุปกรณ์ที่พร้อมและทันสมัย (2) ข้อมูล
ในรูปแบบดิจิตอล (3) การเข้าถึงข้อมูลที่รวดเร็ว (4) การเชื่อมโยงข้อมูลสู่ระดับสากล และ (5) การ
ทำงานด้วยระบบ 
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   1.3) ด้านงบประมาณ ได้แก่ (1) มีแหล่งรายได้เป็นขององค์กรเอง เช่น 
การจัดเก็บรายได้และการสนับสนุนจากภายนอก (2) การบริหารงบประมาณที่สอดคล้องกับการ
พัฒนาที่เปลี่ยนแปลง (3) การบริหารกองทุนเทศบาล และ (4) อำนาจในการออกกฎหมายของ
เทศบาลด้านการจัดสรรงบประมาณ 
   1.4) ด้านนโยบายและการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) การส่งเสริมการค้า
และการลงทุน (2) การสร้างประชาธิปไตยทางความคิด (3) ส่งเสริมด้านสิทธิและเสรีภาพ (4) การ
บริหารจัดการองค์กรอย่างอิสระ และ (5) การให้บริการที่เป็นมาตรฐานสากล 
  2) องค์กรแห่งความเป็นสากล แบ่งออกเป็น 6 ประเด็นหลักที่พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 

   2.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ (1) การอบรมพัฒนาและการศึกษาดูงานจาก
หน่วยงานภายนอก และ (2) ระเบียบข้อกฎหมาย เรียนรู้ข้อกฎหมายใหม่ตลอด 
   2.2) ด้านงบประมาณ ได้แก่ (1) การจัดเก็บรายได้ที่ครอบคลุมและ
ครบถ้วน (2) การจัดเก็บภาษีได้ด้วยตัวเอง และ (3) การใช้จ่ายงบประมาณที่คุ้มค่า เกิดประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 
   2.3) ด้านอำนาจในการบริหารจัดการ ได้แก่ (1) ระบบสาธารณูปโภค
พ้ืนฐาน เช่น ระบบประปาใต้ดิน ที่ผู้บริโภคเกิดความปลอดภัย ระบบคมนาคมที่สะดวก/ปลอดภัย 
และระบบไฟฟ้าใต้ดิน และ (2) การออกกฎระเบียบข้อบังคับท้องถิ่นที่สอดคล้องต่อการแก้ปัญหา
ภายในชุมชน 
   2.4) ด้านระบบจัดการ ได้แก่ (1) การบริการ เช่น ความถูกต้องรวดเร็วใน
การให้บริการ ระบบไมโครชิพข้อมูลบุคลากร และระบบฐานข้อมูลบุลคากรที่เป็นปัจจุบัน และ (2) 
การบริการแบบครบวงจร (One stop service) 
   2.5) ด้านพลังงานและสาธารณูปโภค ได้แก่ (1) ระบบสาธารณูปโภคที่
ทันสมัย และ (2) พลังงานทางเลือก เช่น การเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงาน การใช้ขยะมา
เป็นพลังงานทดแทน เป็นต้น 
   2.6) ด้านระบบเทคโนโลยีที่ทันสมัย ได้แก่ (1) ระบบการสื่อสารที่รวดเร็ว 
(2) การจัดเก็บข้อมูล (E-office) (3) มีระบบฐานข้อมูลที่สะดวก/รวดเร็ว และ (4) ใช้ระบบ GPS ใน
การทำงาน/สืบค้น 
  3)องค์กรแห่งความเป็นเลิศ แบ่งออกเป็น 4 ประเด็นหลักที่ พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   3.1) ด้านบุคลากร เช่น การอบรมสัมมานา และการศึกษาดูงานเพ่ือพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากร 
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    3.2) ด้านเทคโนโลยี เช่น นำนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ในองค์กร เพ่ือ
ความรวดเร็วและถูกต้อง 
   3.3) ด้านการบริหารจัดการ เช่น ความโปร่งใสในการดำเนินงานต้องมีการ
ตรวจสอบ และการให้บริการที่ถูกต้อง ทันเหตุการณ์ และรวดเร็ว 
   3.4) ด้านชุมชน ได้แก่ (1) คุณภาพชีวิตของประชาชน  คือ พัฒนา
โครงสร้างสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน การพัฒนาด้านการศึกษาและสาธารณะสุขให้ทันสมัย ความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการอนุรักษ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี และวัฒนธรรม และ (2) 
การส่งเสริมรายได้ คือ การสนับสนุนให้ประชาชนมีอาชีพ 
  4) องค์กรแห่ งการพัฒนา แบ่ งออกเป็น  6  ประเด็นหลักที่ พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   4.1) ด้านบริหาร คือ การยกเลิกฝ่ายการเมืองท้องถิ่น 
   4.2) ด้านผังเมือง คือ พัฒนาระบบสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน เช่น การนำ
สายไฟฟ้าลงใต้ดิน ถนนปลอดภัยไร้ฝุ่น พร้อมทั้งระบบการจัดการขยะที่มีประสิทธิภาพ ผังเมืองที่ได้
มาตรฐาน ไม่เอ้ือประโยชนส่วนตัว และมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี 
   4.3) ด้านภารกิจถ่ายโอน คือ การมีกฎหมาย/ระเบียบรองรับที่ชัดเจน ไม่มี
การทุจริตในองค์กร เน้นผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการ และ อปท. สามารถออกกฎหมายได้เอง 
   4.4) ด้านงบประมาณ คือ มีงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรให้เหมาะสมกับ
พ้ืนที่ และองค์กรสามารถหารายได้ด้วยตัวเอง 
   4.5) ด้านบุคลากร ได้แก่ (1)  การศึกษาของบุคลากร ร้อยละ 80 จบ
ปริญญาโท และผ่านการอบรมระบบคุณธรรม จริยธรรม ปีละ 5 ครั้ง (2) การพัฒนาทักษะ เช่น ทุกปี
พนักงานต้องผ่านการฝึกอบรม และพูดภาษาได้อย่างน้อย 3 ภาษา (3) การส่งเสริมคุณภาพชีวิต เช่น 
มีศูนย์การค้าในสำนักงาน มีธนาคาร มีกองทุนสวัสดิการ และมีสถานพยาบาลในสำนักงาน  
  4.6) ด้านเทคโนโลยี เช่น การทำงานผ่านระบบแอพพลิเคชั่น  มีระบบ
ฐานข้อมูลกลางขององค์กรที่ทันสมัย มีระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์ที่ทำงาน มีเทคโนโลยีระบบ
การทำงานผ่านระบบหุ่นยนต์ (กรณีงานที่เสี่ยงอันตราย) และมีระบบสารสนเทศ โดยการสื่อสารผ่าน
ระบบไร้สายภายในพ้ืนที่ 
  5) เทศบาลแห่งความทันสมัย แบ่งออกเป็น 5 ประเด็นหลักที่ พัฒนาอย่างมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
   5.1) ด้านบุคลากร ได้แก่ (1) การปลูกฝังจิตสำนึกในองค์กร  เช่น การให้
แรงจูงใจในการทำงาน สวัสดิการเพ่ิมขึ้น และความม่ันคงในการทำงาน (2) การพัฒนาศักยภาพ เช่น 
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การอบรม/สัมมนา และการศึกษาดูงานจากหน่วยงานภายนอก (3) ด้านผู้บริหาร เช่น นโยบายที่
สอดคล้องกับปัญหา วิสัยทัศน์ที่ชัดเจน และมีความโปร่งใสในการทำงาน 
   5.2) ด้านงบประมาณ เช่น การจัดเก็บรายได้ด้วยตัวเอง การขอรับการ
สนับสนุนจากรัฐบาล และเอกชน 
   5.3) ด้านเทคโนโลยี เช่น การมีศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศประจำชุมชน 
ระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตไร้สายที่ครอบคลุม และการใช้แอพพลิเคชั่นในการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน 
   5.4) ด้านการบริการ ได้แก่ (1) หน่วยบริการเคลื่อนที่ เช่น การจัดเก็บ
ค่าธรรมเนียมขยะ การชำระภาษีท้องถิ่น และค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า (2) ตลาดชุมชน ที่เป็นศูนย์กลางในการ
จัดจำหน่ายโดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง (3) ศูนย์บริการสุขภาพ เช่น ศูนย์บริการสำหรับผู้สูงอายุ และผู้
พิการ และศูนย์บริการสำหรับแม่และเด็ก และ (4) สวนสาธารณะและสนามกีฬา  
   5.5) ด้านชุมชน ได้แก่ (1) การส่งเสริมอาชีพแก่ผู้สูงอายุและผู้ พิการใน
ชุมชน (2) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การตรวจสอบโดยประชาชน และการจัดทำ
แผนพัฒนาท้องถิ่น และ (3) กฎหมายท้องถิ่น เช่น เทศบัญญัติ 

การวิเคราะห์ข้อมูลตามกรอบแนวคิดการวิจัย โดยใช้แนวคิด ได้แก่ การอภิปรายปัญหาและ
ผลกระทบของ อปท. ในด้านต่าง ๆ ใช้การวิเคราะห์ SWOT โดยพิจารณาจาก 1) ปัจจัยภายใน ได้แก่ 
บริบท เงื่อนไข ข้อจำกัดและปัจจัยเกื้อหนุนของอปท. จังหวัดเชียงใหม่ และ 2) ปัจจัยภายนอก ได้แก่ 
ข้อมูลแนวโน้มความต้องการของกลุ่มประเทศอาเซียน การสำรวจเชิงสังเกตการณ์และกลยุทธ์คู่แข่ง  
และการอภิปรายแนวทางการเพ่ิมขีดความสามารถของ อปท. จะใช้แนวคิดการวางแผนยุทธศาสตร์/
กลยุทธ์ โดยประเมินสภาพแวดล้อมภายในและภายนอก ทำการประมวลผลการวิเคราะห์ SWOT 
แล้วระบุประเด็นที่จะนำไปสู่การกำหนดกลยุทธ์ ศึกษาและวิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส และ
อุปสรรค ด้านต่าง ๆ จังหวัดเชียงใหม่ 

การวิเคราะห์สถานภาพของหน่วยงานเป็นการศึกษาหาเหตุผลเกี่ยวกับปัจจัยต่าง ๆ ที่มีผล
ต่อการดำเนินงานของหน่วยงาน ประกอบไปด้วย รายละเอียดดังนี้ 

1) การพิจารณาปัจจัยภายในหน่วยงาน 
ปัจจัยภายในหน่วยงานเป็นองค์ประกอบภายในหน่วยงานที่มีอยู่หรือเป็นอยู่ ซึ่งปัจจัย

ภายในที่เป็นเชิงบวกและสามารถนำมาใช้ให้เป็นประโยชน์ในการปฏิบัติงานได้จะเรียกว่า จุดแข็ง 
และปัจจัยภายในที่เป็นเชิงลบจะเรียกว่า จุดอ่อน สำหรับแนวทางวิเคราะห์ปัจจัยภายในหน่วยงาน 
โดยทั่วไปจะพิจารณาจากตัวแบบ 7S ของ Waterman et al. (1980) ได้แก่ บุคลากร (staff) ทักษะ 
(skill) รูปแบบบริหารการจัดการ (style) ค่านิยมร่วมกัน (shared value) โครงสร้างองค์การ 
(structure) ระบบ (system) และกลยุทธ์ (strategy)  

2) การพิจารณาปัจจัยภายนอกหน่วยงาน 
การพิจารณาปัจจัยภายนอกหน่วยงานเป็นสถานการณ์ภายนอกที่หน่วยงานเผชิญอยู่หรือ

เกี่ยวข้องด้วย ทั้งในลักษณะที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม โดยใช้ PEST analysis ซึ่งประกอบด้วย 
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ปัจจัยทางด้านนโยบายและการเมือง (politics) ปัจจัยทางด้านเศรษฐกิจ (economics) ปัจจัย
ทางด้านสังคม (social) และปัจจัยทางด้านเทคโนโลยี (technologies) 

การวิจัยในครั้งนี้สามารถวิเคราะห์ศักยภาพต่าง ๆในจังหวัดเชียงใหม่  ภายใต้กรอบ
ประชาคมอาเซียน ซึ่งสามารถนำไปใช้ในการเขียนแผนกลยุทธ์ของ อปท. ในการพัฒนาศักยภาพของ
ชุมชนได้ดังนี้ 
 1) กลยุทธ์พลิกฟื้น (turn around strategies) คือ สถานการณ์ท่ีหน่วยงานมีปัจจัย
ภายในด้อยแต่ปัจจัยภายนอกเอ้ือ โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ W (weakness) ใน
ลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจัยพบว่า  
  1.1) ด้านธุรกิจชุมชน โอกาสขององค์กร คือ มีการรวมกลุ่มของธุรกิจชมชนในพ้ืนที่ 
อปท. และจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น ททท. จว.  แต่องค์กรกลับประสบกับจุดอ่อน คือ ผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย ขาดความรู้
ด้านการตลาด ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน 
คือ การที่ อปท. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มที่จะเพ่ิมศักยภาพโดยมีการดึงแหล่ง
สนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งในแง่ของการเสนอโครงการ และการมีส่วนร่วมในการดำเนิน
โครงการ เพ่ือแปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได ้
  1.2) ด้านเกษตร โอกาสขององค์กร คือ มีการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือกและ
กิจกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายด้าน
การเกษตร แต่องค์กรกลับประสบกับจุดอ่อน คือ บุคลากรในองค์กรมีไม่เพียงพอต่อการดูแลพ้ืนที่ 
งบประมาณด้านการสนับสนุนการเกษตรมีไม่เพียงพอ เสถียรภาพทางการเมือง และการแทรกแซง
ตลาดโดยกลุ่มภาครัฐ หรือเอกชนในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชน
ใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ อปท. หาช่องทางหรือแนวทางเพ่ือที่ไปส่งเสริม ตามปัจจัยพ้ืนฐานของ
สภาพแวดล้อมของชุมชน จัดกิจกรรมการประกวดเพ่ือคัดเลือกผลิตที่มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์
พืชผลทางการเกษตร เพ่ือขยายให้ภาคส่วนอื่นระชาชน หรือสื่อได้รับรู้ ซึ่งนำไปสู่การขอรับมาตรฐาน
ทางด้านการเกษตร 
  1.3) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โอกาสขององค์กร คือ มีงบประมาณ
สนับสนุน ชุมชนมีส่วนร่วม และ อปท. มีภาคีเครือข่ายที่คอยสนับสนุน มีการตรวจสอบถ่วงดุลจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ อยู่เสมอ แต่องค์กรกลับประสบกับจุดอ่อน คือ ระบบการบริหารจัดการ ยังไม่มี
เทคโนโลยีที่เป็นเข้ามาช่วยรองรับ งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในลักษณะ
การใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ การดึงการมีส่วนร่วม
ของชุมชน เครือข่ายไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน หรือในส่วนของราชการ มีการปรับการเชื่อยมโยงการ
ให้ ถึงแม้จะไม่มีงบประมาณของ อปท. แต่สามารถของรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องได้ โดยการบูรณการร่วมกัน ในเรื่องการขอรับงบประมาณ และหน่วยตรวจสอบมองว่ามี
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ส่วนในการสร้างความสำเร็จให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วย นอกจากที่จะเข้ามาควบคุมดูแลการ
ทำงานของหน่วยงาน ถ้าหากว่าเขามีแนวทางในการทำงานเป็นบรรทัดฐานที่ เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ก็จะเสริมใน อปท. สามารถทำงานสำเร็จได้เช่นกัน  
  1.4) ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสขององค์กร 
คือ ชุมชนได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก คือ สสส. และ สปสช. อีกทั้งชุมชนมีเครือข่าย 
เช่น วัด ผู้นำชุมชน และ อสม. เป็นต้น แต่องค์กรกลับประสบกับจุดอ่อน คือ จำนวนบุคลากรที่
รับผิดชอบด้านสุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ และการเบิกจ่ายงบประมาณด้านสุขภาพ 
ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ การที่ อปท. 
ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มที่จะเพ่ิมศักยภาพด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้ อม และ
ทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในแง่ของการเสนอโครงการ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ซึ่งทำ
ให้ อปท.เองได้ทั้งคนมาช่วยที่ตั้งใจทำงานจริง และความสำเร็จของโครงการที่สามารถประเมินได้ 
โดยในโครงการที่จะเสนอของบประมาณ อปท. จะต้องมีรายละเอียดว่าจ้างบุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญ
มาดำเนินการ ทำให้โครงการที่จะดำเนินการนี้ได้บุคคลที่มีความรู้ความชำนาญ และเป็นคนใน
ท้องถิ่นเอง และท่ีสำคัญไม่เบียดเบียนภาระงานของข้าราชการประจำด้วย 
  1.5) ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา โอกาสขององค์กร คือ มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
จัดตั้งสภาเด็ก มีผู้นำด้านเยาวชน (แกนนำเด็ก) ที่เข้มแข็งมีการทำกิจกรรม / การได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง (งบประมาณ/ บุคลากร) และมีหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณท่ีหลากหลาย ( อปท. 
พม. มูลนิธิ สสส. ฯลฯ ) แต่องค์กรกลับประสบกับจุดอ่อน คือ แรงจูงใจในการดำเนินงาน / รางวัล 
บริบทชุมชน และพ้ืนที่ ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนใช้กลยุทธ์
พลิกฟ้ืน คือ สร้างกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่มีอยู่แล้วให้มีการร่วมกลุ่มที่ชัดเจนมีการทำงานที่เป็น
รูปธรรมก็ข้ึนอยู่กับกิจกรรมที่นำจะเด็กใช้ในการรวมกลุ่มกันในการทำงานมีการจัดทำกิจกรรม มีการ
สนับสนุนอย่างต่อเนื่อง การสนับสนุนก็จะมีทางด้านงบประมาณ และบุคาลากรจากภายนอกมาจัด
กิจกรรม หรือจัดอบรมให้กับผู้นำในการสร้างแกนนำที่เข้มแข็งเพ่ือเป็นแม่ไก่ในการถ่ายทอดให้กับ
น้อง ๆ รุ่นต่อไป 
  1.6) ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ โอกาสขององค์กร คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ มีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม แต่องค์กรกลับประสบกับจุดอ่อน คือ  
งบประมาณสนับสนุน และบุคลากรไม่เพียงพอ ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อน
ภายใน ชุมชนใช้กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ การสร้างความร่วมมือไม่ว่าจะเป็นภายในองค์กรคือ เทศบาล 
องค์การบริหารส่วนตำบล รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเองซึ่งมักก็จะมีแกนนำ
ในชุมชนนั้นๆ ที่จะดำเนินการด้านผู้สูงอายุนั้นก็จะมีส่วนสำคัญ ในการที่จะทำให้การดำเนินการด้าน
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ผู้สูงอายุนั้นประสบความสำเร็จ เพราะว่ากลุ่มที่แข็งแรงก็สามารถที่จะผลักดันโครงการต่าง ๆ หรือว่า
กิจกรรมที่จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สูงอายุในพ้ืนที่ให้ประสบความสำเร็จได้ 
  1.7) ด้านสังคมวัฒนธรรม โอกาสขององค์กร คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มี
การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง จัดงานนิทรรศการ แต่องค์กรกลับ
ประสบกับจุดอ่อน คือ บุคลากรในบางท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ขาดผู้สืบทอด ภูมิ
ปัญญา ทักษะ ฝีมือ ขาดการวางแผน ปฏิทินงาน ขาดงบประมาณในการผลิตและดำเนินงาน ขาด
ความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนใช้
กลยุทธ์พลิกฟ้ืน คือ จัดทำโครงการ โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ 
อปท.เองได้ทั้งคนมาช่วยที่ตั้งใจทำงานจริง และตอบสนองความต้องการของคนในท้องถิ่นเองด้วย 
 2) กลยุทธ์ตัดทอน (retrenchment strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัย
ภายนอกฉุดและปัจจัยภายในด้อย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ W (weakness) ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ผลการวิจัย พบว่า  
  2.1) ด้านธุรกิจชุมชน  อุปสรรคขององค์กร คือ รูปแบบการส่งเสริมที่ทำเป็น
ลักษณะเดิมไม่มีการพัฒนา และปัญหาทางด้านพ้ืนที่ ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมอาชีพ  และองค์กร
ประสบกับจุดอ่อน คือ ผลิตภัณฑ์ไม่มีความหลากหลาย ขาดนวัตกรรม ขาดความรู้ด้านการตลาด ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน คือ การที่ อปท. 
จำเพาะโครงการในการส่งเสริมธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อม จากความเหมาะสมเพ่ือไม่ให้
งบประมาณท่ีจำกัดกระจายไป 
  2.2) ด้านเกษตร อุปสรรคขององค์กร คือ งบประมาณการส่งเสริมกิจกรรมต่างๆ 
ไม่เพียงพอ ระเบียบกฎหมายที่ไม่เอ้ือต่อการทำกิจกรรม และเสถียรภาพทางการเมือง และองค์กร
ประสบกับจุดอ่อน คือ บุคลากรในองค์กรมีไม่เพียงพอต่อการดูแลพ้ืนที่ งบประมาณด้านการ
สนับสนุนการเกษตรมีไม่เพียงพอ เสถียรภาพทางการเมือง และการแทรกแซงตลาดโดยกลุ่มภาครัฐ 
หรือเอกชน ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรค และปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน 
คือ อปท. การที่ อปท. จำเพาะโครงการในการส่งเสริมธุรกิจเฉพาะกลุ่มที่มีความพร้อม จากความ
เหมาะสมเพื่อไม่ให้งบประมาณที่จำกัดกระจายไป และจากบุคลากรที่ไม่เพียงพอ 
  2.3) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อุปสรรคขององค์กร คือ ความไม่ชัดเจนของ
กฎหมายที่บังคับใช้ก่อให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นกฎหมายตัวเดียวกัน บางพ้ืนที่
กฎหมายบางฉบับใช้ไม่ได้ ไม่เอ้ืออำนวยต่อสภาพพ้ืนที่ บางพ้ืนที่ขาดความร่วมมือจากชุมชน และ
องค์กรประสบกับจุดอ่อน คือ ระบบการบริหารจัดการ ยังไม่มีเทคโนโลยีที่เป็นเข้ามาช่วยรองรับ 
งบประมาณสนับสนุนยังไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรค และปิด
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จุดอ่อนภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. ควรเลี่ยงการทำกิจกรรม หรือโครงการที่เสี่ยง
กับการผิดกฎหมาย และทำกิจกรรมกับชุมชนที่ให้ความร่วมมือก่อนเพื่อขยายไปยังภาคส่วนอ่ืน ๆ  
  2.4) ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อุปสรรคขององค์กร 
คือ การเมืองที่ไม่แน่นอน ระเบียบ กฎหมาย บริบทชุมชน และพ้ืนที่ และเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และองค์กรประสบกับจุดอ่อน คือ จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
สุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ และการเบิกจ่ายงบประมาณด้านสุขภาพ ในลักษณะการ
หลบหลีกอุปสรรค และปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. การที่ อปท. ให้
ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มในการเขียนโครงการระยะยาว เพ่ือเลี่ยงปัญหาความไม่มี
เสถียรภาพทางการเมือง และเป็นการให้โอกาสชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมแทนจำนวนบุคลากรที่ขาด
แคลนอีกด้วย 
  2.5) ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา อุปสรรคขององค์กร คือ ปัญหาระบบ
การศึกษา เช่น เน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติหรือนำไปใช้ โรงเรียนรอบนอก (ขยายโอกาส) ไม่มีครู
ต่างประเทศ ครูมุ่งสอนพิเศษ/มุ่งทำประเมิน เป็นต้น และองค์กรประสบกับจุดอ่อน คือ แรงจูงใจใน
การดำเนินงาน / รางวัล บริบทชุมชน และพ้ืนที่ ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรค และปิดจุดอ่อน
ภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. สร้างแรงจูงใจนอกเหนือจากเงินเดือน เช่นรางวัล
ให้กับครูที่สังกัด อปท. ที่มีความดีเด่นด้าน ๆ เพ่ือพัฒนาศักยภาพของครู และการเรียนการสอนไป
ด้วย 
  2.6) ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ อุปสรรคขององค์กร คือ งบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ ความแตกต่างทางความคิด /ความเชื่อ ภาระความรับผิดชอบในด้านครอบครัวของผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ และระเบียบ /กฎหมาย และองค์กรประสบกับจุดอ่อน คือ การรวมกลุ่มผู้สูงอายุในบาง
พ้ืนที่ทำได้ยาก เนื่องจากปัญหาด้านพื้นที่และข้อจำกัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และบุคลากร
ไม่เพียงพอ ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรค และปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน 
คือ อปท. ใช้ความเชื่อผนวกกับความรู้ตามหลักวิชาการในการเข้าถึงผู้สูงอายุ  โดยให้ผู้สูงอายุด้วยกัน
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกันเอง 
  2.7) ด้านสังคมวัฒนธรรม  อุปสรรคขององค์กร คือ คนรุ่นใหม่  ยั งไม่ เห็น
ความสำคัญ และคุณค่าของวัฒนธรรมเท่าที่ควร และองค์กรประสบกับจุดอ่อน คือ บุคลากรในบาง
ท้องถิ่นไม่มีเจ้าหน้าที่ ที่ดูแลเฉพาะเรื่อง ขาดผู้สืบทอด ภูมิปัญญา ทักษะ ฝีมือ ขาดการวางแผน 
ปฏิทินงาน ขาดงบประมาณในการผลิตและดำเนินงาน ขาดความต่อเนื่องในการดำเนินงาน ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรค และปิดจุดอ่อนภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์ตัดทอน คือ อปท. ให้
ความสำคัญกับวัฒนธรรมที่โดดเด่นในแต่ละพ้ืนที่ แล้วค่อยให้ผู้สูงอายุ หรือสถานศึกษาดึงความสนใจ
ของคนรุ่นใหม่ที่สนใจมาร่วมกันสืบสาน  
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 3) กลยุทธ์เชิงรุก (aggressive strategies) คือ สภาวการณ์ที่หน่วยงานมีปัจจัยภายนอก
เอ้ือและปัจจัยภายในเด่น โดยสร้างกลยุทธ์จาก O (opportunity) และ S (strenght) ในลักษณะ
การใช้โอกาสจากภายนอกประสานกับจุดแข็งภายใน ผลการวิจัย พบว่า  
  3.1) ด้านธุรกิจชุมชน โอกาสขององค์กร คือ มีการรวมกลุ่มของธุรกิจชมชนในพ้ืนที่ 
อปท. และจังหวัดเชียงใหม่ที่เป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว โดยมีการสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก 
เช่น ททท. และปัจจัยภายในเด่น คือ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีอักลักษณ์และแสดงถึงประวัติความ
เป็นมา ผลิตภัณฑ์ของชุมชนสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญในการ
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมา
ประสานกับจุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ การที่ อปท. ให้กลุ่มของธุรกิจชมชนเข้ามา
มีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มที่จะเพ่ิมศักยภาพโดยมีการดึงแหล่งสนับสนุนจากหน่วยงานภายนอก ทั้งใน
แง่ของการเสนอโครงการ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ ที่มีอักลักษณ์ในท้องถิ่นเพ่ือ
แปลงยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติได้ 
  3.2) ด้านเกษตร โอกาสขององค์กร คือ มีการส่งเสริมการปลูกพืชทางเลือก และ
กิจกรรมด้านการเกษตรที่เหมาะสมกับชุมชน มีการส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายด้าน
การเกษตร และปัจจัยภายในเด่น คือ อปท. มีการให้ความรู้และหาช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร 
การจัดกิจกรรมประกวดเพ่ือคัดเลือกผลิตที่มีคุณภาพและประชาสัมพันธ์พืชผลทางการเกษตร ใน
ลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกับจุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ 
อปท. การส่งเสริมให้มีการรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายด้านการเกษตร การส่งเสริการร่วมกลุ่มนั้น 
เป็นการเพ่ิมการต่อรองกับพ่อค้าหรือผู้ที่จะมารับซื้อ และเป็นการขยายการเพ่ิมผลผลิต หรือการผลิต
เกษตรที่มีคุณภาพให้ขยายกว้างออกไป การร่วมกลุ่มนั้นจริงมีความสำคัญอีกอันหนึ่ง และการจัด
กิจกรรมการประกวดเพ่ือคัดเลือกผลิตที่มีคุณภาพ และประชาสัมพันธ์พืชผลทางการเกษตร 
  3.3) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โอกาสขององค์กร คือ มีงบประมาณ
สนับสนุน ชุมชนมีส่วนร่วม และ อปท. มีภาคีเครือข่ายที่คอยสนับสนุน มีการตรวจสอบถ่วงดุลจาก
หน่วยงานอ่ืนๆ อยู่เสมอ และปัจจัยภายในเด่น คือ ผู้นำ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ถ้า
หากผู้นำมีแนวคิด มีนโยบาย มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมีการเชื่อมโยงที่ถูกต้อง ระบบการบริหารจัดการที่ดี 
งบประมาณของตนเอง ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกับจุดแข็งภายใน ชุมชน
ควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ การดึงการมีส่วนร่วมของชุมชน เครือข่ายไม่ว่าจะเป็น ภาคเอกชน หรือใน
ส่วนของราชการ มีการปรับการเชื่อมโยงการให้ ถึงแม้จะไม่มีงบประมาณของ อปท. แต่สามารถของ
รับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ โดยการบูรณการร่วมกัน ในเรื่องการขอรับ
งบประมาณ และหน่วยตรวจสอบมองว่ามีส่วนในการสร้างความสำเร็จให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด้วย นอกจากท่ีจะเข้ามาควบคุมดูแลการทำงานของหน่วยงาน ถ้าหากว่าเขามีแนวทางในการทำงาน
เป็นบรรทัดฐานที่ เป็นมาตรฐานเดียวกันก็จะเสริม  
  3.4) ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โอกาสขององค์กร 
คือ ชุมชนได้รับงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก คือ สสส. และ สปสช. อีกทั้งชุมชนมีเครือข่าย 
เช่น วัด ผู้นำชุมชน และ อสม. เป็นต้น และปัจจัยภายในเด่น วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหารมีความ
สอดคล้องกับการดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และความต่อเนื่องของการทำ
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กิจกรรม ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกับจุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์เชิง
รุก คือ การที่ อปท. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มที่จะเพ่ิมศักยภาพด้านสุขภาพอนามัย 
สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในแง่ของการเสนอโครงการ และการมีส่วนร่วมในการ
ดำเนินโครงการ ซึ่งทำให้ อปท.เองได้ทั้งคนมาช่วยที่ตั้งใจทำงานจริง และความสำเร็จของโครงการที่
สามารถประเมินได้ โดยในโครงการที่จะเสนอของบประมาณ อปท. จะต้องมีรายละเอียดว่าจ้าง
บุคลากร หรือผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการ ทำให้โครงการที่จะดำเนินการนี้ได้บุคคลที่มีความรู้ความ
ชำนาญ และเป็นคนในท้องถิ่นเอง และท่ีสำคัญไม่เบียดเบียนภาระงานของข้าราชการประจำด้วย 
  3.5) ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา โอกาสขององค์กร คือ มีการรวมกลุ่มเพ่ือ
จัดตั้งสภาเด็ก มีผู้นำด้านเยาวชน (แกนนำเด็ก) ที่เข้มแข็งมีการทำกิจกรรม / การได้รับการสนับสนุน
อย่างต่อเนื่อง (งบประมาณ/ บุคลากร) และมีหน่วยงานที่สนับสนุนงบประมาณท่ีหลากหลาย ( อปท. 
พม. มูลนิธิ สสส. ฯลฯ ) และปัจจัยภายในเด่น คือ อปท. มียุทธศาสตร์ด้านองค์กรเด็กและเยาวชน
การศึกษาบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา บุคลากรใน อปท. เห็นความสำคัญ (มีเจ้าหน้าที่
รับผิดชอบ) ในลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกับจุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์
เชิงรุก คือ การที่ อปท. สร้างกลุ่มของเด็กและเยาวชนที่มีอยู่แล้วให้มีการร่วมกลุ่มที่ชัดเจนมีการ
ทำงานที่เป็นรูปธรรมก็ขึ้นอยู่กับกิจกรรมที่นำจะเด็กใช้ในการรวมกลุ่มกันในการทำงานมีการจัดทำ
กิจกรรม มีการสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง โดยการให้เยาวชนเขียนโครงการขอทุนสนับสนุนจาก
ภายนอก 
  3.6) ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ โอกาสขององค์กร คือ ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ทั้งในพ้ืนที่และนอกพ้ืนที่ มีความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม ) และปัจจัยภายในเด่น คือ ผู้บริหารให้
ความสำคัญและมีนโยบายที่ชัดเจน ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม และมีแกนนำที่เข้มแข็ง ใน
ลักษณะการใช้โอกาสจากภายนอกมาประสานกับจุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ การ
ที่ อปท. รวมไปถึงหน่วยงานภายนอก  รวมทั้งกลุ่มผู้สูงอายุเองร่างแผนยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 
  3.7) ด้านสังคมวัฒนธรรม โอกาสขององค์กร คือ การมีส่วนร่วมของคนในชุมชน มี
การรวมตัวกันเป็นเครือข่าย มีการประชาสัมพันธ์ในหลายช่องทาง จัดงานนิทรรศการ ) และปัจจัย
ภายในเด่น คือ มีอัตลักษณ์ มีความโดดเด่นเฉพาะท้องถิ่น เช่น ทักษะฝีมือ วัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย 
ภาษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และมีศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน ในลักษณะการใช้โอกาสจาก
ภายนอกมาประสานกับจุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์เชิงรุก คือ การที่ อปท. จัดทำโครงการ 
โดยการให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ โดย อปท. ร่วมกับจังหวัดจัดกิจกรรมในปฏิทินการ
ท่องเที่ยวเพื่อส่งเสริม และประชาสัมพันธ์ชุมชน 
 4) กลยุทธ์การรักษาเสถียรภาพ (stability strategies) คือ สถานการณ์ที่หน่วยงานมี
ปัจจัยภายในดี แต่มีปัจจัยภายนอกไม่ เอ้ืออำนวย โดยสร้างกลยุทธ์จาก T (threat) และ S 
(strength) ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน ผลการวิจัย พบว่า 
  4.1) ด้านธุรกิจชุมชน  อุปสรรคขององค์กร คือ รูปแบบการส่งเสริมที่ทำเป็น
ลักษณะเดิมไม่มีการพัฒนา และปัญหาทางด้านพ้ืนที่ ไม่เอ้ือต่อการส่งเสริมอาชีพ  แต่ปัจจัยภายใน
เด่น คือ ผลิตภัณฑ์ของชุมชนมีเอกลักษณ์และแสดงถึงประวัติความเป็นมา ผลิตภัณฑ์ของชุมชน
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สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริง ผู้บริหารท้องถิ่นให้ความสำคัญในการส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน 
สนับสนุนในเรื่องของงบประมาณ ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน ชุมชนควร
ใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ คือ การที่ อปท. การประสานงานภาคีเครือข่ายที่เก่ียวข้องทั้งรัฐบาลและ
เอกชน โดยผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานช่วยเหลือกัน พยายามชูเอกลักษณ์ที่แสดงถึงประวัติ
ความเป็นมา ผลิตภัณฑ์สะท้อนเรื่องราวภายในชุมชน 
  4.2) ด้านเกษตร อุปสรรคขององค์กร คือ รูปแบบการส่งเสริมที่ทำเป็นลักษณะเดิม
ไม่มีการพัฒนา ขาดนวัตกรรม ความรู้เรื่องการตลาด รูปแบบเดิม คิดในกรอบคิดแบบเดิม ๆ แต่
ปัจจัยภายในเด่น คือ อปท. มีการให้ความรู้และหาช่องทางการตลาดแก่เกษตรกร การจัดกิจกรรม
ประกวดเพ่ือคัดเลือกผลิตที่มีคุณภาพและประชาสัมพันธ์พืชผลทางการเกษตร ในลักษณะการหลบ
หลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ คือ อปท. การส่งเสริมให้มี
การรวมกลุ่ม การสร้างเครือข่ายด้านการเกษตร เปิดตลาดสินค้าเกษตรในชุมชนเพ่ือจำหน่ายสินค้าที่
มีคุณภาพสนองความต้องการให้กับคนในชุมชน จัดกิจกรรมประกวดเพ่ือคัดเลือกผลิตที่มีคุณภาพ
และประชาสัมพันธ์พืชผลทางการเกษตร 
  4.3) ด้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท้องถิ่น อุปสรรคขององค์กร คือ ความไม่
ชัดเจนของกฎหมายที่บังคับใช้ก่อให้เกิดการตีความที่แตกต่างกัน ทั้ง ๆ ที่เป็นกฎหมายตัวเดียวกัน 
บางพ้ืนที่กฎหมายบางฉบับใช้ไม่ได้ ไม่เอ้ืออำนวยต่อสภาพพ้ืนที่ บางพ้ืนที่ขาดความร่วมมือจาก
ชุมชน แต่ปัจจัยภายในเด่น คือ ผู้นำ ประกอบด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา ถ้าหากผู้นำมีแนวคิด มี
นโยบาย มีวิสัยทัศน์ที่ดี และมีการเชื่อมโยงที่ถูกต้อง ระบบการบริหารจัดการที่ดี งบประมาณของ
ตนเอง ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ 
คือ การสร้างภาคีเครือข่าย อปท. ทั้งในจังหวัด และต่างจังหวัด เพื่อศึกษาแลกเปลี่ยนความรู้ด้านต่าง 
ๆ และหาก อปท. มีผู้นำที่ดีควรมีการเชิดชูเป็นผู้นำตัวอย่าง 
  4.4) ด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ อุปสรรคขององค์กร 
คือ การเมืองที่ไม่แน่นอน ระเบียบ กฎหมาย บริบทชุมชน และพ้ืนที่ และเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และองค์กรประสบกับจุดอ่อน คือ จำนวนบุคลากรที่รับผิดชอบด้าน
สุขภาพ อนามัยและสิ่งแวดล้อมไม่เพียงพอ และการเบิกจ่ายงบประมาณด้านสุขภาพ ในลักษณะการ
หลบหลีกอุปสรรค แต่ปัจจัยภายในเด่น วิสัยทัศน์ นโยบายของผู้บริหารมีความสอดคล้องกับการ
ดำเนินงาน การมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในองค์กร และความต่อเนื่องของการทำกิจกรรม ใน
ลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ คือ การที่ 
อปท. ให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการคิดริเริ่มที่จะเพ่ิมศักยภาพด้านสุขภาพอนามัย สิ่งแวดล้อม 
และทรัพยากรธรรมชาติ ทั้งในแง่ของการเสนอโครงการ และการมีส่วนร่วมในการดำเนินโครงการ 
โดยบรรจุลงในแผนยุทธศาสตร์ของ อปท.  
  4.5) ด้านเด็ก เยาวชน และการศึกษา อุปสรรคขององค์กร คือ ปัญหาระบบ
การศึกษา เช่น เน้นทฤษฎีมากกว่าการปฏิบัติหรือนำไปใช้ โรงเรียนรอบนอก(ขยายโอกาส) ไม่มีครู
ต่างประเทศ ครูมุ่งสอนพิเศษ/มุ่งทำประเมิน เป็นต้น แต่ปัจจัยภายในเด่น คือ อปท. มียุทธศาสตร์
ด้านองค์กรเด็กและเยาวชนการศึกษาบรรจุอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ด้านการศึกษา บุคลากรใน อปท. 
เห็นความสำคัญ (มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบ) ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน 
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ชุมชนควรใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ คือ การที่ อปท. ควรเขียนแผนงานและโครงการเพ่ือเสนอต่อ
องค์กรทั้งในและนอกชุมชนให้สนับสนุนอุปกรณ์ทางการศึกษา 
  4.6) ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ อุปสรรคขององค์กร คือ งบประมาณสนับสนุนไม่
เพียงพอ ความแตกต่างทางความคิด /ความเชื่อ ภาระความรับผิดชอบในด้านครอบครัวของผู้พิการ 
และผู้สูงอายุ และระเบียบ /กฎหมาย แต่ปัจจัยภายในเด่น คือ ผู้บริหารให้ความสำคัญและมีนโยบาย
ที่ชัดเจน ความต่อเนื่องในการทำกิจกรรม และมีแกนนำที่เข้มแข็ง ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรค
และใช้จุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ คือ อปท. ควรพัฒนาเครือข่ายผู้สูงอายุ
และผู้พิการแบบมีส่วนร่วมจากแกนนำที่มีอยู่ 
  4.7) ด้านสังคมวัฒนธรรม  อุปสรรคขององค์กร คือ คนรุ่นใหม่  ยั งไม่ เห็น
ความสำคัญ และคุณค่าของวัฒนธรรมเท่าที่ควร แต่ปัจจัยภายในเด่น คือ มีอัตลักษณ์ มีความโดด
เด่นเฉพาะท้องถิ่น เช่น ทักษะฝีมือ วัฒนธรรม เครื่องแต่งกาย ภาษา ธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม และ
มีศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน ในลักษณะการหลบหลีกอุปสรรคและใช้จุดแข็งภายใน ชุมชนควรใช้
กลยุทธ์รักษาเสถียรภาพ คือ การที่ อปท. ตั้งศูนย์การเรียนรู้ภายในชุมชน เพ่ือเป็นแหล่งเรียนรู้กับ
นักท่องเที่ยว และเยาวชนที่สนใจ 




