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ขอคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป (2548-2551) ของ

กระทรวงมหาดไทย  
 

 

ก.  ความเปนมา 

 ในการปฏิ บั ติ ราชการแนวใหม  (New  Public 

Administration) ทุกหนวยงานจะตองมีแผนชี้นําในการปฏิบัติ

ราชการ โดยเฉพาะแผนแมบท จากเดิมที่แผนแมบทของหนวยงาน

ในระดับกระทรวงเปนแผนที่มีระยะเวลา 5 ป ซึ่งเปนแผนแมบทที่

ตองจัดทําจากกรอบของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

โดยในสวนของกระทรวงมหาดไทยถือวาแผนแมบทฉบับสุดทาย 

คือ แผนมหาดไทยฉบับที่ 7 (พ.ศ. 2545 – 2549) ซึ่งจะสอดคลอง 

กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545 

– 2549) และถือไดวาเปน Comprehensive Plan คือ เปนแผนที่

รวมการพัฒนาทุกภาคสวนเขาดวยกัน 

                                                           

 สถาบันดํารงราชานุภาพ วิเคราะหขอมูลความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนปฏิบัติ

ราชการ   4 ป (2548 – 2551)  ของกระทรวงมหาดไทยจากผูอํานวยการ

กองวิชาการ/แผนงาน  สังกัดกระทรวงมหาดไทย และหัวหนากลุมงาน

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด  สํานักงานจังหวัด  เมื่อ 8  ธันวาคม 2548 

 

 

 หลังจากที่รัฐบาลโดย พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวตัร เปน

นายกรัฐมนตรี ไดมีแนวนโยบายใหมีการจดัทําแผนยุทธศาสตร

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2547 – 2551   

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2549  ไดมีการเปลี่ยนแปลง

ที่สําคัญอีกครั้งหนึ่ง เมื่อรัฐบาลไดมีการประกาศใชแผนการ

บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 2551 ในราชกิจจานุเบกษา 

ซึ่งมีผลใหทุกสวนราชการตองจัดทําแผนปฏิบัติราชการประจําป  

ภายใตกรอบของแผนการบริหารราชการแผนดินดังกลาว ตาม

พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

 กระทรวงมหาดไทยไดจัดทําแผนปฏิบัติราชการของ 

พ.ศ. 2548 – 2551 ขึ้น โดยพิจารณาจากสถานการณและ

องคประกอบที่เกี่ยวของดังนี้ 

ข.  สถานการณและเงื่อนไขจําเปนที่มีตอกระทรวง 

มหาดไทย 

 1. รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 

2549 ในแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ หมวด 5 ตั้งแตมาตรา 71 ถึง 

มาตรา 81 ไดกลาวถึงบทบาทที่สําคัญของรัฐไว เชน การพิทักษ- 
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รักษาไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย การรักษาความมั่นคงของรัฐ 

การพัฒนาคน การสงเสริมประชาธิปไตย การปรับโครงสรางเศรษฐกิจ 

การจัดใหมีแผนพัฒนาเมือง เปนตน ซึ่งจะเกี่ยวของครอบคลุมกับ

บทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยเกือบทุกดาน 

 2. การแถลงนโยบายของรัฐบาลตอรัฐสภา เมื่อ

วันที่ 29 มีนาคม 2548 โดยรัฐบาลนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.ทักษิณ  

ชินวัตร ไดแถลงนโยบายตอรัฐสภา มีนโยบายหลัก 9 ประการ คือ 

  1) นโยบายขจัดความยากจน 

  2) นโยบายพัฒนาคนและสังคมที่มีคุณภาพ 

  3) นโยบายปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุล

และแขงขันได 

  4) นโยบายบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม 

  5) นโยบายการตางประเทศและเศรษฐกิจ

ระหวางประเทศ 

  6) นโยบายพัฒนากฎหมายและสงเสริมการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

  7) นโยบายสงเสริมประชาธิปไตยและกระบวนการ 

ประชาสังคม 

 

 

  8) นโยบายรักษาความมัน่คงของรัฐ 

  9) นโยบายตามแนวนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 

 3. การประกาศใชแผนบริหารราชการแผนดิน 

พ.ศ. 2548 – 2551 เพื่อใชในการบริหารราชการของรัฐบาล ซึ่ง

เปนไปตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหาร

กิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ที่บัญญัติใหคณะรัฐมนตรีตองจัด

ใหมีแผนการบริหารราชการแผนดิน เพื่อเปนกรอบและแนวทางให

สวนราชการตองทําแผนปฏิบัติราชการ 4 ป และแผนปฏิบัติ 

ราชการประจําป โดยแผนการบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2548 – 

2551 ประกอบดวยสวนสําคัญ 3 สวนคือ 

  1) แนวความคิดและทิศทางการบริหารประเทศ

ประกอบดวย วิสัยทัศนของรัฐบาล และกรอบการดําเนินงานเชิง

ยุทธศาสตรของรัฐบาล 

  2) ยุทธศาสตรการบริหารราชการแผนดิน

ประกอบดวย 9 ประเด็นยุทธศาสตร 

  3) กลไกในการนําแผนการบริหารราชการ

แผนดินไปสู การปฏิ บั ติ  ประกอบดวยหนวยงานเจ าภาพ 

งบประมาณสนับสนุนยุทธศาสตร แนวทางการติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินผล 
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 4. วิสัยทัศนของรัฐบาลใน 4 ป ขางหนา (พ.ศ. 

2548 – 2551) จะเปนการเปลี่ยนผานประเทศไทยไปสูความ

มั่นคงยั่ งยืนในทุกทาง  รัฐบาลจะสรางโอกาสเพื่ออนาคต 

วางรากฐานใหมใหแกประเทศทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม และ

การเมืองการปกครอง โดยเนนการคืนความเขมแข็งสูทองถิ่น คืน

ความสมบูรณของดินและน้ําสูธรรมชาติ และคืนอํานาจการตัดสิน

ปญหาสูชุมชน โดยใหความสําคัญกับการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ

และสังคมใหมีความสมดุลมากขึ้น สรางภูมิคุมกันใหแกระบบ

เศรษฐกิจ ปฏิรูปการศึกษา เพื่อนําไปสูสังคมเศรษฐกิจบนพื้นฐาน 

ความรู โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดําริ เพื่อนํา

ประเทศไปสูโครงสรางที่มีความสมดุล มั่งคั่ง มั่นคงและยั่งยืน 

 รัฐบาลมีเปาหมายใหเศรษฐกิจขยายตัวไดไมต่ํากวา

รอยละ 5 - 6 ตอป โดยเปนการขยายตัวอยางคุณภาพ และมี

เสถียรภาพ  ไมใหอัตราเงินเฟอพื้นฐานสูงกวารอยละ 3-5 มีการ

สรางงานใหม ใหประชาชนไมต่ํากวาลานคนในชวง 4 ป ตอไป 

 5. นโยบายรัฐบาล และภาวการณแขงขันทาง

เศรษฐกิจของโลก  

 

 

 

  หลังจากที่ประเทศไทยไดประสบกับวิกฤต

เศรษฐกิจในป พ.ศ. 2540 แลว  รัฐบาลของนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท.

ทักษิณ ชินวัตร ไดใชนโยบายคูขนาน (Dual Tracks Policy) ดวยการ

กระตุนการผลิตควบคูกับการสงออก โดยเฉพาะการใหความสําคัญ

กับเศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหเศรษฐกิจของประเทศฟนตัวอยาง

ยั่งยืนและเพิ่มขีดความสามารถในกรแขงขันของประเทศไทยใน

ระบบเศรษฐกิจโลก  (World Market Economy) ในลักษณะ Local 

link – Global reach สงผลในภาพรวมตอการพัฒนาเศรษฐกิจ

ของประเทศและเชื่อมตอไดกับแนวทางของ Dual Tracks Policy   

 6. สภาวะทางสังคมไทยและชุมชนออนแอลง 

แมรัฐบาลจะไดประกาศชัยชนะตอการปราบปรามยาเสพติด แต

ยังมีปญหาดานอื่น ๆ ในสังคมอีกหลายปญหา เชน ปญหาดาน

การทุจริตคอรัปชั่น ปญหาดานหนี้สินหรือความยากจน  ปญหา

ดานที่อยูอาศัย ปญหาผูมีอิทธิพล อาวุธสงคราม อาชญากรรม 

การกระทําผิดตอชีวิตรางกายและทรัพยสิน กอใหเกิดคดีเกี่ยวกับ

อบายมุข การขายบริการทางเพศ ปญหาโรคเอดส การพนัน 

ในขณะที่การขยายตัวของชุมชนเมืองมีเพิ่มขึ้น สถาบันครอบครัว 
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มีแนวโนมเปนครอบครัวเดี่ยวมากขึ้น ทําใหความสัมพันธในชุมชน

และสังคมมีความออนแอลงเปนอันมาก 

 7. ภาวะทรัพยากรธรรมชาติถูกทําลาย จาก

ปญหาสิ่งแวดลอม และปญหาคลื่นยักษ Tsunami  เปนปญหาที่

ตองดําเนินมาตรการอยางจริงจัง โดยเฉพาะการมีสวนรวมของ

ชุมชนในการปกปองรักษาสิ่งแวดลอม  และการสรางความ

ตระหนักใหคนในทองถิ่นชวยกันรักษาสิ่งแวดลอมมากขึ้น ในการนี้ 

กระทรวงมหาดไทย  จึงไดเรงรัดใหมีการดําเนินการดานการวาง

ผังเมือง  การควบคุมดูแลที่สาธารณประโยชน และการจัดสรร

ที่ดินที่เปนธรรมมากขึ้น และไดเขาไปมีสวนรวมในการชวยเหลือ

ผูประสบภัยจากคลื่นยักษ  Tsunami  ตลอดจนมีการระวังปองกัน

เหตุภัยพิบัติที่จะเกิดขึ้นในครั้งตอไป 

 8. นโยบายการปฏิรูประบบราชการและการ

บริหารจัดการที่ดี หลังจากที่รัฐบาลไดมีนโยบายการปฏิรูประบบ

ราชการและนําระบบการบริหารกิจการบานเมืองและสังคมที่ดี 

(Good Governance) มาใช ไดเปดโอกาสใหสาธารณชนเขามา

ตรวจสอบการบริหารงานของภาครัฐมากขึ้น โดยการถายโอนงาน

ใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นดําเนินการแทนหนวยงาน

สวนกลางในบางเรื่อง เปนตน 

 

 

 9. นโยบายการบริหารราชการแบบบูรณาการ

ในสวนภูมิภาค (CEO) เพื่อใหผูวาราชการจังหวัด สามารถ 

ทํางานอยางมีเอกภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์  ตอบสนองนโยบาย

ของรัฐบาล ทั้งในวาระแหงชาติและวาระระดับพื้นที่ คือ การ

ตอบสนองความตองการของประชาชน ทําใหกระทรวงมหาดไทย

ไดปรับบทบาทภารกิจเพื่อใหมีทิศทางการบริหารที่สอดคลองกับ

แนวทางและนโยบายของรัฐบาลที่มุงหวังใหการบริหารราชการ

สวนภูมิภาคมีประสิทธิภาพสูงขึ้น 

 10. การเพิ่มบทบาทของภาคเอกชนในการพัฒนา

รัฐวิสาหกิจ แนวโนมในปจจุ บันไดมีการเพิ่ม  บทบาทของ

ภาคเอกชนในการพัฒนารัฐวิสาหกิจมากขึ้น และในขณะเดียวกัน

รัฐวิสาหกิจก็ไดเปลี่ยนรูปแบบการดําเนินธุรกิจมาเปนรูปแบบของ

บริษัทมหาชน ซึ่งจะทําใหเกิดประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นในการ

บริหารงานและบริการที่ประชาชนจะไดรับ 

 11. สถานการณดานชายแดนที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในปจจุบันหลายประเทศมีสถานการณที่คอนขางจะสงบเรียบรอย 

มีการเปดดานชายแดนคาขายกันมากขึ้น ทําใหเศรษฐกิจของ

จังหวัดชายแดนและจังหวัดใกลเคียงดีขึ้น  ถึงแมวาบางพื้นที่

จังหวัดชายแดนของประเทศยังมีปญหาความไมสงบเรียบรอยอยูบาง  
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เชน ปญหาใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต ซึ่งเปนปญหาที่กระทบ

ตอการเมืองการปกครองและการกออาชาญกรรมในระดับภูมิภาค

ที่รัฐบาลตองระดมและทุมเททรัพยากรการบริหารจัดการลงไป

แกปญหาในพื้นที่และตองเอาใจใสในการแกไขปญหาอยาง

ใกลชิด 

 12. ความกาวหนาทางเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร      ในปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการ

สื่อสาร มีการพัฒนาและกาวหนาไปอยางมาก เปนโอกาสอันดีที่

กระทรวงมหาดไทยจะสามารถนํามาประยุกตในการปฏิบัติงานได

เปนอยางดี และจะเปนโอกาสในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของ

กระทรวง เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมในการรองรับภารกิจที่

ไดรับมอบหมายอยางมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 13. การปรับเปลี่ยนองคกร  ภายหลังการปฏิรูป

ระบบราชการ ไดมีการกําหนดภารกิจ อํานาจหนาที่ และแบงสวน

ราชการของกระทรวงมหาดไทยใหม เพื่อใหสอดคลองกับการ

ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ในป 2545 ทําใหมีการโอนยายสวน

ราชการ/รัฐวิสาหกิจบางหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย    

ไปสังกัดหนวยงานอื่น เชน กรมราชทัณฑ โอนไปสังกัดกระทรวง 

 

 

 

ยุติธรรม มีการยุบรวมงานของกรมโยธาธิการ และกรมการผงัเมอืง 

เขาเปนกรมเดียวกัน และยุบโอนงานของกรมการเรงรัดพัฒนา

ชนบท ทําใหมีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย และกรมสงเสริม

การปกครองทองถิ่นเกิดขึ้นใหม  นอกจากนี้ยังมีรัฐวิสาหกิจใน

สังกัดกระทรวงมหาดไทยที่โอนยายไปสังกัดกระทรวงอื่นอีก  2 

หนวยงาน คือ การทางพิเศษแหงประเทศไทย และการเคหะ

แหงชาติ ทําใหภารกิจของกระทรวงมหาดไทยไดเปลี่ยนแปลงไป

จากเดิม ซึ่งในชวงของการเปลี่ยนผานดังกลาวยังคงมีอุปสรรค 

ขอจํากัดอีกหลายประการ ที่จะตองไดรับการพัฒนาและปรับปรุง

ใหการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทยมีความสมบูรณ

ยิ่งขึ้นตอไป 

ค.  วิสัยทัศนและพันธกิจของกระทรวงมหาดไทย 

( พ.ศ. 2548 – 2551) 

วิสัยทัศน (Vision) กระทรวงมหาดไทย 

 “กระทรวงมหาดไทยเปนองคกรกลางในการบําบัด

ทุกข บํารุงสุข ขจัดความยากจน เสริมสรางความมั่นคงภายใน 

รวมทั้งบุรณาการการบริหารจัดการในพื้นที่ อยางมีประสิทธิภาพ 

เพื่อใหประชาชนมีความมั่นคง มั่งคั่ง อยางยั่งยืน” 



   

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  11
  

12 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

พันธกิจ (Mission) กระทรวงมหาดไทย  มีดังนี ้

  

  1. บูรณาการและดําเนินการแกไขปญหาความ

ยากจน ในทุกระดับ 

  2. สงเสริมเศรษฐกิจฐานราก เศรษฐกิจชุมชน 

และวิสาหกิจชมุชน 

  3. พัฒนาเมืองและชุมชนใหนาอยู 

  4. สงเสริมการมีสวนรวมของประชาชนในการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

  5. สงเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบาน 

และปฏิบัติตามพันธะกรณีหรือขอตกลงระหวางประเทศ 

  6. สงเสริมการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  

  7. ประสานความรวมมือกับทุกกระทรวงและทุก

ภาคสวนในการบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการ 

  8. เสริมสรางความเขมแข็งขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

  9. เสริมสรางความมั่นคงภายใน อํานวยความ

เปนธรรม ความสงบเรียบรอย ความปลอดภัยและความสมานฉันท

ในสังคม 

 

 

ง. การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของกระทรวง 

มหาดไทย ไปสูการปฏิบัติ 

 กระทรวงมหาดไทย ไดจัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 

“การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 4 ปของกระทรวงมหาดไทยไปสู

การปฏิบัติ” เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2548 ณ โรงแรมรอยัลซิตี้ 

กรุงเทพฯ ผูเขารวมประชุมเชิงปฏิบัติการ ประกอบดวย เจาหนาที่ผู

ปฏิบัติในระดับ 6 - 8 จากทุกหนวยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย 

 การระดมสมองแบงออกเปน 4 หัวขอ คือ 

  1. การจัดโครงสรางหนวยงาน เพื่อรองรับการ

แปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

  2. การจัดเตรียมขอมูลเทคโนโลยี เพื่อรองรับ

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

  3. การพัฒนาความรูของบุคลากร เพื่อรองรับ

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ 

  4. การจัดวางระบบงาน เพื่อรองรับการแปลง

แผนไปสูการปฏิบัติ 
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14 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

จ. การสํารวจความคิดเห็นโดยสถาบันดํารงราชานุภาพ 

 ขอสรุปที่ไดจากการระดมสมองดังกลาว สถาบัน

ดํารงราชานุภาพ ไดนํามาทําการศึกษาวิเคราะห โดยจัดทํา

แบบสอบถามความคิดเห็นเกี่ยวกับ   “การแปลงแผนปฏิบัติราชการ 

4 ป ของกระทรวงมหาดไทยไปสูการปฏิบัติ”  สอบถามจาก

ผูอํานวยการกองวิชาการ/แผนงาน ในกรมและรัฐวิสาหกิจสังกัด

กระทรวงมหาดไทย และหัวหนากลุมงานยุทธศาสตรการพัฒนา

จังหวัด สํานักงานจังหวัด ซึ่งเปนกลุมตัวอยางรวม 86 คน  มี

ผูตอบแบบสอบถามสงกลับมา รวม 55 คน คิดเปน 63.95 % 

 ผลการวิเคราะหขอมูลจากแบบสอบถาม ปรากฏดังนี้  

 

ความเห็น 
(รอยละ) 1. การจัดโครงสรางของ มท. เพือ่รองรบัการแปลงแผน 

   ไปสูการปฏบิตัิ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
จุดออน  
  

*  ขาดหนวยงานบูรณาการระดับกระทรวงที่เขมแข็ง

แตละดาน  เชน   แตละกลุมภารกิจ  ในทางปฏิบัติ

ไมสามารถดําเนินการเองได เพราะกลุมฯ ไมมี

สํานักงาน/บุคลากร  ที่เปนของตัวเองชัดเจน 

82 18 

 

 

 
 

ความเห็น 
(รอยละ) 1. การจัดโครงสรางของ มท. เพือ่รองรบัการแปลงแผน  

   ไปสูการปฏบิตัิ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  ขาดหนวยปฏิบัติโดยตรงในเรื่องนโยบายสําคัญที่ มท

ไดรับมอบหมาย(เชน  เรื่องความยากจน  ยาเสพติด 

ฯลฯ  ไม มีกรม/กอง/สํานักงาน ที่ รับผิดชอบงาน

เหลานั้นอยางชัดเจน ) 

60 40 จุดออน 

 

รวม 71 29 

*  มีกลไกการบริหารราชการ มีประชาคม     และองคกร

ประชาชนในพื้นที่ทุกระดับ 

90 10 

*  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ที่มี

เครือขายทั่วประเทศ 

84 16 

*  เปนหนวยงานกํากับดูแล ในสวนภูมิภาค 90 10 

จุดแข็ง 

รวม 88 12 

*  แนวนโยบายของรฐัดานการจัดโครงสรางมีความชัดเจน 65 36 

 * มีระบบบริหารงานแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค 85 15 

 * รัฐบาลใหความสําคัญกับการเสริมสรางความ

เขมแข็งของชุมชน 

89 11 

โอกาส 

 
 

*  องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองการไดรับการ

เสริมสรางความเขมแข็ง 

96 4 
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16 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ความเห็น 
(รอยละ) 1. การจัดโครงสรางของ มท. เพือ่รองรบัการแปลงแผน  

   ไปสูการปฏบิตัิ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  การปรับปรุงโครงสรางองคกรของสวนราชการทํา

ไดงายขึ้น 

59 41  

รวม 79 21 

*  มีการโอนยายบุคลากรและหนวยงาน/สวนราชการ 

ไปสังกัดกระทรวงอื่น 

82 18 

*  การจัดตั้งองคการภาครัฐรูปแบบตางๆ  สงผลใหมีการ

ถายโอนบุคลากรที่มีความรูความสามารถของ มท.    

ออกไปนอกสังกัดมากขึ้น 

83 17 

*  นโยบายจํากัดกําลังพลภาครัฐทําใหไมสามารถจัด

โครงสรางใหสอดคลองกบัภารกิจ 

80 20 

อุปสรรค  

รวม 82 18 

*  จัดโครงสรางใหมีหนวยงานเฉพาะดาน  รับผิดตาม

นโยบายสําคัญ  ระดับกระทรวง/กรม 
79 21 

*  จัดตั้งสํานักงานของกลุมภารกิจ 78 22 

*  จัดตั้งหนวยงานในภูมิภาค ของกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย และ กรมสงเสริมการปกครอง

ทองถิ่น 

92  8 

แนวทาง

พัฒนา 

*  จัดโครงสรางของสาํนักงานจังหวัด/สาํนักงานอําเภอ 

ใหสอดคลองกับบทบาทการบริหารงานแบบบูรณาการ 

98 2 

 

 

ความเห็น 
(รอยละ) 1. การจัดโครงสรางของ มท. เพือ่รองรบัการแปลงแผน  

   ไปสูการปฏบิตัิ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  รับโอน ปปส.   กรมประชาสงเคราะห  มาสังกัด มท.   

เพื่อใหการดําเนินภารกิจของกระทรวงมหาดไทยมี

ความชัดเจนและเฉพาะดานมากยิ่งขึ้น 

62 38 

*  จัดทีมมหาดไทยของจังหวัด  เพื่อรับผิดชอบ

ยุทธศาสตรของ  มท. ในแตละเรื่อง 

  

 

รวม 82 18 

ความเห็น 
(รอยละ) 2.  การจัดเตรียมขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่รองรบัการ 

    แปลงแผนไปสูการปฏบิัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  ระบบโครงขายโทรคมนาคมยังขาดเสถียรภาพ  เชน การ

ประสานงานระหวางสวนกลาง/ภูมิภาค  บางครั้งยัง

เกิดปญหาการเชือ่มโยงทางโทรคมนาคม 

94 6 

*  ยังขาดมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลในหลายดาน   96 4 

*  ขาดบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 94 6 

จุดออน 

*  การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการ 4 ป ใน

ระดับกรม  กลุมภารกิจ  และกระทรวงฯ   ยังไมเปน

ระบบชัดเจนจริงจัง 

94 62 
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18 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

 
ความเห็น 
(รอยละ) 2.  การจัดเตรียมขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่รองรบัการ 

    แปลงแผนไปสูการปฏบิัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  บุคลากรบางสวนยังไมเห็นความสําคัญของการใช   ICT 77 23  

รวม 91 9 

*  มีระบบโครงขายโทรคมนาคมครอบคลุมทุกกระทรวง  

และ 75  จังหวัด 

82 18 จุดแข็ง  

*  ทุกหนวยงานมฐีานขอมูลพรอมใชงานอยูแลว 49 51 

*  มีศูนยปฏิบัติการระดับกระทรวง  กรม  จังหวัด  กทม.  

และพัทยา (MOC,  DOC,  POC,  BMAOC) 

88 12  

รวม 73 27 

*  กฎ  ระเบียบ (พ.ร.บ. ขอมูลขาวสาร)  ไมเอือ้อํานวยให

เกิดการใชขอมูลรวมกัน  เนื่องจากทําใหเกิดขอติดขดั

ในทางปฏิบัติ 

72 28 

*  การสนบัสนุนงบประมาณไมทันตอการเปลี่ยนแปลง

ของ ICT 

96 4 

*  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางโครงการดาน  ICT  ไม

สอดคลองกับการจัดหา  ICT  ที่มีการเปลี่ยนแปลง

อยางรวดเร็ว 

94 6 

*  การปรับโครงสรางของสวนราชการใหมลาชา  ทําให

เกิดความซ้ําซอนในการปฏิบัติงาน 

86 16 

อุปสรรค 

รวม 87 13 

 

 

 
ความเห็น 
(รอยละ) 2.  การจัดเตรียมขอมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพือ่รองรบัการ 

    แปลงแผนไปสูการปฏบิัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  นโยบายภาครัฐกําหนดใหใช  ICT  พัฒนางานบริการ

ประชาชนในรูปอเิล็กทรอนิกส 

100 0 

*  รัฐมีนโยบายจริงจังที่จะผลกัดันใหเกิดการพัฒนา  e – 

Government ,   e-Commerce,  e-Society,  e –Industry , 

e-Education 

98 2 

โอกาส : 

รวม   

*  พัฒนาศักยภาพของบุคลากรใหสามารถใช ICT  ได

อยางมีประสิทธิภาพ 

98 2 

*  มท. ทําหนาที่เปนตัวแทนหลักในการกําหนดมาตรฐาน

ขอมูลกลาง  และบูรณาการฐานขอมูล 

81 19 

*  มท. ปรับปรุงเครือขายโทรคมนาคมใหสามารถ

เชื่อมโยงไดอยางมีประสิทธิภาพ 

83 17 

*  ประสานงานการปรับปรุงระเบียบกฎหมายให

เอือ้อํานวยตอการปฏิบัติ 

96 4 

*  ผลกัดันใหไดรับงบประมาณ  ICT  ใหเพียงพอและทัน

ตอการเปลี่ยนแปลงของ  ICT  ซึ่งเปนไปอยางรวดเรว็ 

95 5 

แนวทาง

พัฒนา 

รวม 93 7 

 



   

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  19
  

20 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ความเห็น 
(รอยละ) 3.  การพัฒนาความรูของบุคลากร  เพื่อรองรับการแปลงแผน 

    สูการปฏิบัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  ขาราชการสวนใหญมีความรูความสามารถ 71 29 

*  ประสบการณทาํงานนาน  ผกูพันกับองคการ 71 29 

*  มีกฎหมายรองรับการปฏิบัติหนาที่เปนระบบ 82 18 

*  มีสวนราชการทั้งสวนกลาง และสวนภูมิภาค ใกลชิด

ประชาชน สามารถสรางผลงานได 

88 12 

จุดแข็ง : 

รวม 78 22 

*  ขวญักําลังใจขาราชการต่ํา  ไมอยากแสวงหาความรู 78 22 

*  ความไมสมดุลในชีวิตการทํางานกับชีวิตครอบครัว  ซึ่ง

เปนอปุสรรคตอการพัฒนาความรู 

85 15 

*  ขาดความตอเนือ่งในการถายทอดองคความรูจากรุนสูรุน 93 7 

*  งบประมาณไมเพียงพอ 84 16 

*  คน มท.มีความเชื่อมั่นในตนเองมากเกินไป 45 55 

*  ขาดการแลกเปลี่ยนความรูระหวางบุคลากรในองคกร 96 4 

*  เนนแตการฝกอบรม  ไมครอบคลมุถึงการพัฒนาคน

และการรักษาคน ตลอดจนขาดทิศทางการพัฒนาคนที่

ชัดเจน 

98 2 

จุดออน 

รวม 84 16 

โอกาส  *  นโยบายรัฐเหน็ความสําคัญและสนับสนุนงบในการพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ 

80 20 

 

 

ความเห็น 
(รอยละ) 3.  การพัฒนาความรูของบุคลากร  เพื่อรองรับการแปลงแผน 

    สูการปฏิบัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
*  ความคาดหวังจากฝายตางๆ  ตอคน มท. ทําให มท.    

มีโอกาสทํางาน 

84 16 

*  กระแสกระจายอํานาจ  ทําให มท. มีบทบาทเปนผู

ถายทอดความรูใหทองถิ่น 

85 15 

 

รวม 90 10 

*  เทคโนโลยีสมัยใหมสามารถนํามาประยุกตใชในการ

ทํางานได และนําไปสูการพัฒนาความรู 

100 0 

*  ขาดบูรณาการงบประมาณที่เกี่ยวกับ  Human  

Resource  Management  เปนลักษณะของการใช

งบประมาณแบบเบี้ยหัวแตก 

96 4 

*  ภาพลักษณขององคกรถูกมองและสันนิษฐานจาก

ภายนอกวาการดําเนิน งานบางดานยังขาดความโปรงใส 

93 7 

อุปสรรค 

รวม 90 10 

ประเด็น เปาหมาย เครื่องมือ   แนวทาง

พัฒนา พัฒนา

บุคลากร 

สมรรถนะหลกัของคนมหาดไทย  

(Core Competency)  ควรเปนดังนี ้

 เปนมอือาชีพในงานที่ตน 

รับผิดชอบ 

 มีจิตใจบริการ  (Service  Minded) 

 สรางองคกร

แหงการ

เรียนรู 

 ICT 

93 7 



   

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  21
  

22 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ความเห็น

(รอยละ) 3.  การพัฒนาความรูของบุคลากร  เพื่อรองรับการแปลงแผน 

    สูการปฏิบัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
ประเด็น เปาหมาย เครื่องมือ   

  พรอมปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน

การทํางาน 

 มีคุณธรรม  จริยธรรม  และมี

ความมุงมั่นในการปฏิบัติงาน 

   

รักษา

บุคลากร 

 มีความสมดุลในชีวิตการทํางาน

และครอบครัว 

 ไมเกิดภาวะสมองไหล 

 ระบบ

คุณธรรม 

 ระบบ

สวัสดิการ 

 การมี

เสนทาง

ความ กาว

หนาที่

ชัดเจน 

98 2 

สราง

บุคลากร 

 องคกรแหงการ เรียนรู 

 บุคลากรมีคุณลกัษณะตรง

ความตองการขององคกร 

 KM.  94 6 

แนวทาง

พัฒนา 

รวม 96 4 

 

 

 

ความเห็น

(รอยละ) 4.  เรือ่ง  การจดัวางระบบงาน  เพือ่รองรบัการแปลงแผนสู 

    การปฏบิัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
 กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติราชการ   

*  ขาดการมีสวนรวมของประชาชน (TOP – DOWN) 84 16 

*  ระยะเวลาการจัดทํานอย  90 10 

*  หนวยนโยบายที่เกี่ยวของ (สงป. สลค. สศช. ก.พ.ร.)  

กําหนดกรอบแนวทางไมชัดเจน       

94 6 

*  ปงบ 2549 เกิดความไมสอดคลองในระบบแผน  คือ

แผนเงินนําแผนงาน 

81 19 

* หนวยปฏิบัติ (กรม/กลุมภารกิจ)  ตางจัดทํา  โดยไมมี

การบูรณาการรวมกัน 

86 14 

* หนวยวางแผนรอสั่งการ (รอ Template  จาก ก.พ.ร.) 

ไมไดเตรียมการเชิงรุก  

75 25 

* งบประมาณทีเ่สนอในแผนปฏิบตัิราชการ สูงเกินไป ไม

เปนไปตามกรอบวงเงินตามยุทธศาสตรแผนการ

บริหารราชการแผนดิน 

90 10 

* แผนงบประมาณขาดความเชื่อมโยงระหวางผลลพัธของ

หนวยงานกับผลลัพธชาติ 

78 22 

ปญหา

อุปสรรค 

* ไมมีหลักประกนัวาจะไดรับงบประมาณตามแผนที่สวน

ราชการเสนอ 

94 6 

 



   

แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  23
  

24 แผนปฏิบัติราชการ 4 ป 2548 -2551 ของกระทรวงมหาดไทย  
 

 

ความเห็น(รอย

ละ) 4.  เรือ่ง  การจดัวางระบบงาน  เพือ่รองรบัการแปลงแผนสู 

    การปฏบิัติ เห็น

ดวย 
ไมเห็น

ดวย 
 กระบวนการนําแผนไปสูการปฏิบัติ   

* งบประมาณนอย ไมเพียงพอตอการขับเคลือ่นใหบรรลุ

เปาประสงคที่กําหนด 

82 18 

* ขาดบูรณาการของหนวยงานที่นําแผนไปปฏิบัติ 94 6 

* เจาหนาที่ผูปฏิบัติขาดความรูความเขาใจเรื่อง

ยุทธศาสตร  การวัดผลลัพธ/ผลผลติ 

92 8 

ปญหา

อุปสรรค 

รวม 87 13 

1.  กําหนดกรอบ/ทิศทางของ  มท. ในแตละป ใหชัดเจนและ

ผลักดันงบประมาณ กรมตาง ๆ ใหเปนไปตามทิศทางที่

กําหนด 

100 0 

2. ใหประชาชน/ลกูคา มีสวนรวมวางแผน 92 8 

3.  กําหนดผลลัพธที่เชื่อมโยงแผนงานกับแผนเงิน 100 0 

4.  นําแผนปฏิบัติราชการมาจัดทํา Flow Chart  แสดง

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตรกับแผนงาน/โครงการ/ที่

หนวยงานรับผิดชอบ 

98 2 

5.   การประเมินผล   

   * กําหนดระยะเวลาการติดตามผลที่ชัดเจน 98 2 

   * ประเมินผลตามเปาประสงคของยุทธศาสตร 100 0 

แนวทาง

พัฒนา 

รวม 98 2 

 

 

 โ ด ย ส รุ ป ผ ล ก า ร วิ เ ค ร า ะ ห ข อ มู ล จ า ก

แบบสอบถามปรากฏดังนี้   

 1. เรื่องการจัดโครงสรางของกระทรวงมหาดไทยเพือ่

รองรับการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติมีจุดแข็งคือ  มีการบริหาร

ราชการแบบบูรณาการในระดับภูมิภาค มีกลไกการบริหารราชการ  

ภาคประชาคม  ภาคประชาชน  ในพื้นที่ทุกระดับ  อีกทั้งเปน

หนวยงานกํากับดูแลในสวนภูมิภาคที่มีเครือขายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารทั่วประเทศ  แตมีจุดออนคือ  ขาด

หนวยงานบูรณาการระดับกระทรวง   และกลุมภารกิจไมมี

สํานักงาน/บุคลากรของตนเองโดยตรง 

 2. เ รื่ อ งการจั ด เต รี ยมข อมู ลและ เทค โน โลยี

สารสนเทศ  เพื่อรองรับการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  จุดแข็งคือมี

ศูนยปฏิบัติราชการะดับกระทรวง  กรม  จังหวัด  กรุงเทพมหานคร 

และพัทยา (MOC, DOC, POC, BMAOC)  มีระบบโครงขาย

โทรคมนาคมครอบคลุมทุกกระทรวง  และ  75  จังหวัด  ซึ่ง

สอดคลองกับนโยบายภาครัฐที่กําหนดใหใช  ICT   ในการพัฒนา

งานบริการประชาชน   และการพัฒนา E – Government , E – 

Commerce, E – Society, E – Industry, E – Education   แตมี

จุดออนดานมาตรฐานการเชื่อมโยงขอมูลและระบบโครงการ

คมนาคมขาดเสถียรภาพ 
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 3. เรื่องการพัฒนาความรูของบุคลากร  เพื่อรองรับ

การแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  มีจุดแข็งคือขาราชการมีความรู

ความสามารถ สามารถสรางผลงานได  และมีกฎหมายรองรับการ

ปฏิบัติหนาที่อยางเปนระบบ แตยังมีจุดออนที่สําคัญคือ  เนนแต

ฝกอบรม  แตไมครอบคลุมถึงการพัฒนาคนและการรักษาคน  

ขาดทิศทางการพัฒนาคนที่ชัดเจน  และขาดการแลกเปลี่ยน

ความรูระหวางบุคลากรในองคกร 

 4. เรื่องการจัดวางระบบงาน  เพื่อรองรับการแปลง

แผนไปสูการปฏิบัติ  ยังมีปญหาที่กระบวนการจัดทําแผนปฏิบัติ

ราชการคือ หนวยนโยบายที่เกี่ยวของ (สงป. สลค. สศช. และ 

ก.พ.ร.)  กําหนดกรอบแนวทางไมชัดเจน  ระยะเวลาการจัดทํา

นอยเกินไป  และขาดการมีสวนรวมของประชาชน  จึงควรมีการ

แกไขปญหาในเรื่องดังกลาวตอไป 

  

ขอคิดเห็นอื่นๆ และขอเสนอแนะที่ไดรับจากแบบสอบถามฯ

 1. ควรสรางขวัญกําลังใจเกี่ยวกับความกาวหนาใน

การรับราชการใน สป.มท. ไมใชรับโอนมาจากกรมอื่น ๆ จนทําให

ความคาดหวังเลือนราง  

 2.งบประมาณตามยุทธศาสตรจั งหวัดซ้ํ าซ อน 
 

 

 

 

ระหวางหนวยงานสวนกลางและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

เนื่องจากสํานักงบประมาณยังไมไดกําหนดกรอบแนวทางทีช่ดัเจน  

และไมมีการบูรณาการ ปจจุบันจังหวัดยังไมรูกรอบวงเงิน

งบประมาณป  2550  ที่ไดรับ   

 3.  ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร  การทํางานในรูป

กลุมจังหวัดยังไมเกิดผลในทางปฏิบัติ 

  4. ควรกํ าหนดบทบาทภารกิ จของกระทรวง 

มหาดไทยในสวนภูมิภาคใหชัดเจนวา  งานใดใครเปนเจาภาพ  และ

งานตามภารกิจของกระทรวงอื่น   เชน  งานดานสิ่งแวดลอม  งาน

ดานการแกไขปญหาสังคมฯ  เมื่อกระทรวงมหาดไทยจะติดตอ

ประสานงานสอบถามขอมูล ควรสอบถามขอมูลระหวางกระทรวง

มากกวาการรวมขอมูลจากสวนภูมิภาค  เพื่อใหงานเปนระบบ

สามารถมองเห็นภาพรวม และมีเจาภาพในการดําเนินงานที่

ชัดเจน 

 5. ควรจัดสรรงบประมาณในการผลักดันยุทธศาสตร

กลุมจังหวัดใหเพิ่มมากขึ้นกวาปจจุบัน 

 6. กระทรวงมหาดไทยควรลดบทบาทในการสั่งการ

ใหจังหวัดปฏิบัติงานที่ไมใชภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทย    

เนื่องจากเปนการเพิ่มงานใหเจาหนาที่ซึ่งมีนอยอยูแลว 



   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


