
  

หัวใจสําคัญของผูวาฯ CEO : 

ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management)* 

สุจริต  ปจฉิมนันท 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management) เปนตัวจักร

ขับเคลื่อน CEO 

 ในการทํางานของจังหวัด   โครงการใหญ ๆ โครงการที่มี

ความสําคัญที่สงผลไปสูงานของกระทรวง  กรม นั้น  ผูบริหาร

ระดับกลาง  คือระดับหัวหนาแผนก  เปนผู คิดทั้ งสิ้น  ผูช วย

ผูอํานวยการกองหรือผูอํานวยการกองสมัยกอนนั้น ก็คงทําหนาที่

ดูแลและปรับปรุงแกไขในสิ่งที่มี แลวนําเสนออธิบดี รองอธิบดี 

ตอไป 

                                                        
*   คํากลาวใหโอวาทและขอแนะนําในการปฏิบัติราชการ    ในพิธีปดการศึกษาอบรม 

หลักสูตร  ผูบริหารระดับกลางของกระทรวงมหาดไทย (บ.มท.) รุนที่ 15  ประจําป

งบประมาณ 2549 วันที่ 24 กุมภาพันธ 2549    ณ วิทยาลัยมหาดไทย อําเภอบางละมุง 

จังหวัดชลบุรี 
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 เพราะฉะนั้น ความสําคัญของผูบริหารระดับกลาง เรื่องนี้

ถือเปนความสําคัญอยางยิ่ง โดยเฉพาะผมอยากเนนในสํานักงาน

จังหวัด สวนราชการอื่นที่เขามาอยูดวย ก็คงจะเหมือน ๆ กนั 

หัวใจของผูวาราชการจังหวัด คือ สํานักงานจงัหวัด 

 การทํางานของสํานักงานจังหวัด  ถอืเปนหัวใจของผูวา

ราชการจังหวัด แตเดิมนั้นประสิทธิภาพในการทํางานของสํานักงาน

จังหวัด ถาพูดตามหลกัการแลว  พูดกนัตรง ๆ ไมไดวา  มีการพัฒนา

ที่ดีขึ้น ก็ยังไมดีเทาที่ควร ที่บอกอยางนั้นเพราะวา ผมทํางานมา

เปนผูวาราชการจังหวัดมา 3 จังหวัดแลว จังหวัดที่เปนไมใช

จังหวัดเล็ก ๆ เปนจังหวัดใหญ ๆ ทั้งสิ้น ประสิทธิภาพการทํางาน

ของสํานักงานจังหวัดก็ยังไมดีเทาที่ควร ไมไดดั่งใจอยางที่ตองการ 

คนบางคนก็ใจไมสู บางคนใจสู  แตใจไมสูมากกวาใจสู พูดตรง ๆ

ไมวากัน   

 ผมมาอยูที่นี่คุยกับทานรองปลัด ฯ ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ  

และผูอํานวยการทุกคนวา ทําอยางไรใหสํานักงานจังหวัด ไมวา

จะเปนเจาหนาที่ ตั้งแตหัวหนาสํานักงานจังหวัด มาถึงหัวหนากลุม 

หัวหนาฝายตาง ๆ ทําอยางไรใหเปนมือเปนไมของผูวาราชการ 
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จังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดใชพวกเรามาก ๆ เพราะสํานักงาน 

จังหวัดตองเปนเสนาธิการใหกับผูวาราชการจังหวัด หนวยงานอื่น 

ไมวางานปกครอง  เปนงานปฏิบัติ ทั้งนี้ ตองเปนผูวางระบบการ

ทํางานใหผูวาราชการจังหวัด ในการคิดและมอบงานใหผูปฏิบัติ คือ

หัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ ในการทํางานเพื่อขับเคลื่อนการ

ทํางาน  ไมวาจะเปนนโยบายรัฐบาล นโยบายผูวาราชการจังหวัด 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 ผมมานั่งคิดดูวาจะทําอยางไรใหนโยบายไปแลว    ทําอยางไร 

โดยเฉพาะวิทยาลัยมหาดไทย   ซึ่งทําหนาที่นี้โดยตรง   ตองนําไปแกไข

การทํางานใหมีประสิทธิภาพและถึงลูกถึงคน  ถึงลูกถึงคนอยางไร  

รองอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนวาไมตองบอก  คือนายสั่งอะไรมา

ตองทําไดหมด  ถาเราคิดถึงความกาวหนาก็ตองทําได  หากคิดวา

เพื่ออยูไปวัน ๆ สบาย ๆ ก็นั่งไปวัน ๆ เปนอีกเรื่อง พอถึงเวลาจะรูวา 

เพื่อนรวมรุนที่รับราชการมาพรอม ๆ กัน  จบปลัดอําเภอมาพรอมกัน 

3 ป 5 ป 8 ป  เขาเปนนายอําเภอแลว  เปนผูวาราชการจังหวัดแลว  

ทําไมเราเปนนายอําเภออยู  ตอนทํางานแรก ๆ  ก็คงไมไดคิด แตเมื่อ

สูงขึ้นมาแลวจะรู  
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 ผมคิดวา   ผูบังคับบัญชาที่ ขึ้นมาแตละคนก็มีความรู

ความสามารถ  ถาไมมีความรูความสามารถเขาก็คงไมสามารถเปน 

ผูบังคับบัญชาได  การมองผูใตบังคับบัญชา  สามารถจะมองไดวา

ลูกนองคนไหนทํางานรูเลย  อีก 5 – 6  ป ไปแลว  อีก 5 – 6 ป อยูที่

เดิม  รูไดทันที  เพราะฉะนั้น  ผูบังคับบัญชาเขามีประสบการณ  

ในการทํางาน  สิ่งสําคัญคือความตั้งใจในการทํางาน  การมุงมั่น

ในการทํางาน  เรื่องนี้คนที่มีความสามารถเทา ๆ กัน  บางคนมี

ความสามารถแตไมมีโอกาส  บางคนมีความสามารถมีโอกาส ก็

ไมแสดงอะไรเลย  หัวหนาฝายขอมูล  ฝายอํานวยการ การมาอยู

สายสํานักงานจังหวัด  เปนสายที่เร็ว  ตอไปขางหนา  หัวหนา

สํานักงานจังหวัดจะขึ้นรองผูวาราชการจังหวัด  การทํางานใน

สํานักงานจังหวัดมีโอกาสมากกวาเขา  ประสิทธิภาพในการ

ทํางาน   ทานอยูกับผูวาราชการจังหวัดคนไหน  ทานตองทํางาน

ใหผูวาราชการจังหวัดเขาเห็นฝมือ  

 ตอนนี้การทํางานไมเหมือนกอน มตีัวชี้วัดในการทํางาน 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดไมแข็ง ไมทํางานดวยความทุมเท ก็จะทํา

ใหงานที่ทําไมมีประสิทธิภาพ 
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แขนขาของรัฐบาล คือ ผูวาราชการจังหวัด 

 รัฐบาลใหความสําคัญกับผูวาราชการจังหวัดที่เปนแขน

เปนขาของรัฐบาล  ถึงจะเปนอยางไร รัฐบาลเขามา  ในฐานะที่ 

เปนขาราชการประจําตองสนองนโยบายของรัฐบาล  นโยบาย

รัฐบาลตองพยายาม  ไมทําไดไหม  คงปฏิเสธไมได   

 รัฐบาลใหนโยบายมาทํา  เปนเรื่องของผูวาราชการจังหวัด

และ Staff  ที่จะตองแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติและใหเกิดผล

สําเร็จของงานใหได  ถาทานทําได  ทานก็จะสําเร็จกาวหนา  ผูวา

ราชการจังหวัดไปอยูไหนก็จะเอาไปดวย   บางจังหวัดเอาไปเต็ม

ศาลากลาง  และจังหวัดอื่นมีแตคนแย ๆ ก็ไมเอาไป  บางคนจะ

ขามกันไป    แตอยางไรก็ตามก็อยูกับการทํางานของพวกเรา 

 ผูบริหารระดับกลางถือเปนหัวใจและมีความสําคัญเปน

อยางยิ่ง  เพราะฉะนั้น  ฝากผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

คิดดูวา ทําอยางไรใหผูที่จบออกไปจากสถาบัน ฯ แลว กลับไป

แลว ประมาณ 2 – 3  เดือน ลองตามไปดูวาเขาทํางานไดไหม    

ผูวาราชการจังหวัดพอใจไหม  ผูวาราชการจังหวัดมองพวกเรา
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ทํางานหลังอบรมแลว  ทํางานไดดีกวาเดิมหรือไม ไมใช

เหมือนเดิม  ถาอยางนั้นตองมาปรับปรุงหลักสูตร  

การทํางานเกงตองมีจริยธรรมควบคู 

 ผูวาราชการจังหวัดมียุทธศาสตรในการทํางานหลากหลาย

มาก  การแกไขปญหาตาง ๆ  นอกจากนโยบายรัฐบาลแลว  การ

แกไขปญหาจังหวัดตาง ๆ ยังแตกตางกันไปในเรื่องของการ

ทํางาน  และมีคนทํางานที่หลากหลาย  ทั้งหัวหนาสวนราชการ

บางคนก็ตั้งใจทํางาน  บางคนก็เฉย ๆ ไมวา  ภาคประชาชน  องคกร

ปกครองสวนทองถิ่น  ก็มีสวนที่เกี่ยวพันภาคการเมือง  การเมือง

ทองถิ่น  ระดับชาติ  ปจจัยมีมาก  ตอไปขั้นตอนการทํางานจะมาก

ยิ่งขึ้น  ยิ่งประชาชนมีความรูมากขึ้น จะทําใหการทํางานตองเพิ่ม

ความละเอียด  อยูที่ความเปนผูนํา (Leadership) ของผูวาราชการ

จังหวัดและการปฏิบัติงานของ Staff  ผูวาราชการจังหวัด รัฐบาล

ตองการใหจังหวัดมี Maturity ในการทํางานมากยิ่งขึ้น  

 จังหวัดที่มีหัวหนาสํานักงานจังหวัด ระดับ 9  ตอไปจะตั้ง

กลุมงานบริหารงานบุคคลขึ้นมา  ใหผูวาราชการจังหวัดสามารถ 

ใชขาราชการทั้งหมดได  เพื่อมาทํางานใหมีประสิทธิภาพ การ
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ทํางานเปนกลุม  ผูวา ฯ  ทํางานตามกลุมยุทธศาสตรไดสูง ผูวา ฯ 

บางคนเกง  บอกชื่อมาไมมีใครเชื่อ  บางคนได 1 คะแนน  หรือ 2 

คะแนน ไมทราบวาผูวา ฯ ทํางานไมตรงกับยุทธศาสตรที่วางไว 

ปลอยใหรองผูวา ฯ ทํา  ถึงแมผูวา ฯ ทํางานเยอะ แตทําตามยุทธ-

ศาสตรของตนเอง  เวลาวัดก็ตกทันที  

 แตปนี้ ตอไปคงดีขึ้น การทํางานปจจุบันไมมองเกงอยาง

เดียว  มองคุณธรรม  ศีลธรรมของผูวา ฯ บางทาน  ที่อาจมีปญหา

ทางจริยธรรม   คุณธรรมทั้งสิ้น   มากนอยแลวแตละบุคคล 

เพราะฉะนั้น ปจจุบันทํางานไมเหมือนสมัยกอน  สมัยกอนผูวา ฯ 

มี Authority  สมัยนี้ไมได  ตองประสานกับทุกคนรวมทั้งลูกนอง

ดวย  ผูวา ฯ มีการโยนแฟมทิ้ง  อยางนี้ผมก็ไมเจอ  แตเขาเลาใหฟง   

คงไมใชโยนขางบนลงมาขางลางศาลากลาง  โยนเอาไปทําใหม

อยางนี้ก็มี   

 กระทรวงมหาดไทยคงตองมาพัฒนาการทํางานจะทํา

อยางนี้ไมได เพราะนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร)  

เปนคนคิดเร็วทําเร็ว  มีโครงการมามาก  สํานักงานจังหวัดบางจังหวัด

รับไมทัน  ผูวา ฯ  บางทาน ก็อาจจะไปเอาฝายอื่น ๆ มาชวยทํางาน  

      8               ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management) 

 

 

 

นายไมใชงานไมสบายใจ 

 ผมอาย  ผมมาจากฝายปกครองก็จริง  ตอนเปนผูวา ฯ ใช

สํานักงานจังหวัดไมมองหรอก แตมาถึงเวลานี้ เปนปลัดกระทรวง

มหาดไทยแลว คนที่ไมใชพวกเรา  ใชไมได  ตองพวกเรามากที่สุด 

ผูวา ฯ บางคนใชพวกเรามาก บางคนไมใชเลย การไมใชเลยตอง 

พิจารณาขีดความสามารถของหัวหนาสํานักงานจังหวัด  หัวหนา

สํานักงานจังหวัดบางคนไปไมถึง 2 เดือนก็กลับมาบอกวา ผมสูไม

ไหวผูวา ฯ ใชมาก  ผมแปลกใจ ผูวา ฯ ใชมากดีกวาไมใชเลย ผม

ทํางาน ถานายไมใชเลย  ผมไมสบายใจ  ไปใชคนอื่นเราไมสบาย

ใจ  เพราะเหมือนเราไมมีขีดความสามารถ  เราทํางานไมดีหรือ 

พยายามใหนายใชตลอดมา  เปนปลัดอําเภอ เสารอาทิตย ถามนาย

วานายมีงานหรือไม  มีก็ไมกลับ  ไมมีก็กลับ  นายนั่งอยูบนอําเภอ

ไมลงเราก็ไมลง  ยึดปฏิบัติอยางนี้มาตลอด  พยายามคิดโครงการ  

วิธีการทํางานที่ดี ๆ  ใหนายตลอดมา  โครงการที่จะเกิดประโยชน

ก็พยายามคิด  บางทีนายคิดไมออกหรอกโครงการดีๆ เพราะเขา

ตองรับศึกหลายดาน  เราตองเขาใจ  
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 ทานอาจจะคิดวาผูวา ฯ นี่สบาย  เชาขึ้นมาก็นั่งรถลงจาก

ศาลากลางไปตรวจงาน  กลับมาเซ็นตหนังสือเสร็จกลับบาน  นั่งรถ

ไปนั่งรถมาไมมีปญหา ขอเท็จจริงมีปญหาทั้งสิ้น แตจะพูดหรือ 

ไมพูด  เพราะฉะนั้นเราในฐานะเปนผูใตบังคับบัญชาตองเอาใจเขา

มาใสใจเรา ดูนายดวยวาเปนอยางไร อันไหนแบงเบาภาระไดก็

แบงเบาภาระใหทาน อันไหนชวยไดตองชวย  คนเปนผูบังคับ 

บัญชาเคยเปนผูใตบังคับบัญชามากอน  นอกจากเจอผูบังคับบัญชา 

ที่ใชเราในสิ่งที่ผิด ๆ  เราตองเดือดรอน  อันนี้ตองมาเลาใหผมฟง 

อยูไมไดก็อยาไปอยู  ถาอยูแลวอันตรายก็อยูไมได  ทานรอด  เรา

โดนวินัยก็ตองหนี  เรายายทานไมไดก็หาที่อยูใหม  ผมพูดกับ 

ลูกนองตลอดเรื่องการทํางานในสิ่งที่ไมถูกตองตองไมทํา ถามี

อะไรตองมาเลาใหกันฟง หาทางออกทางไลดี ๆ เพราะฉะนั้นตอง

ไมทําสิ่งที่ไมถูกตอง 

ตองแปลกแตกตาง  

 เปนเรื่องที่อยากเลาใหฟงถงึความสําคัญของพวกเรา ถอืวา

เปนหัวใจที่สําคัญของการทํางาน  ทานเปนคนคิดระดับกลาง  เปน

คนคิดนโยบายใหม  หัวกําลัง Bright  ทํางานไมกี่ป  สวนมากจบ
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ปริญญาตรีปริญญาโททั้งสิ้น ไปเรียนคิดใหนายเขาเห็น ทํางาน

ตองใหแปลกแตกตางจากคนอื่น ๆ ตองกาวหนา ไมใชทําแตงาน

ประจํา (Routine) ทําอะไรไปเรื่อย ๆ  ไมเกง  นายจําไมได ทานตอง

ฉีกแนว แหวกวงลอมใหไดวาทําเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้น ถาทานทํา

สําเร็จนายก็จะชื่นชม แลวก็ใหความสําคัญกับเรา  ในเรื่องการทํางาน 

อยากกราบเรียนไวเพราะมีโอกาสมาคุยกับพวกเรา รุนตอไปอาจไมมี

โอกาสมาก็ได 

มุงมั่นทุมเท 

 ความสําคัญของพวกเรามีความสําคัญสูง บอกผูวา ฯ วา

ใหเปลี่ยนทัศนคติแนวคิดการทํางานของพวกเรา อยากใหสํานักงาน

จังหวัดเปนบุคลากรที่สูงาน  เพราะเทาที่ผานมาคนดีก็เยอะ  แตยาย

ไปหมด  คนที่ทําเชาชามเย็นชามก็ไมนอย  ถามผูวา ฯ เปนอยางนี้

ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น คนรุนใหมขอใหพัฒนาการทํางาน ใหมีความรู

ความสามารถ  ความรูตองศึกษา  สวนความสามารถ คนเรามาถึงจุด

นี้ตองอยูที่ความพยายาม  มีความมั่นใจ  ตั้งใจ  ทุมเท  ตั้งเปาชีวิต 

อยาทํางานแบบไปเรื่อย ๆ อยูสบาย  แบบไปเรื่อย ๆ ทานจะไมมี

ความกาวหนา  
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เตะฝุน 4 ป 

 ผมทํางานมาจากปลัดอําเภอ  8 ป จึงเป นนายอําเภอ  

กอนเขามหาวิทยาลัยเตะฝุน 4 ป เพื่อนเขาป 4 ผมเขาปหนึ่ง   สอบ

ไมได  ผมป 1 รุนผมเปนป 4 เปนปลัดอําเภอ 8 ป จึงเปน

นายอําเภอ  คิดอยางเดียววา ตอนนั้นเปนผูชวยปลัดจังหวัด ผมตอง

เปนผูอํานวยการกองไหนก็ได  แตไมไดเปน  ไดเปนเลขานุการ

กรม อธิบดีบอกวาไมไดตองเอาตรงนี้  ผมเหนื่อยตองตื่นตี 5 กลับ

บาน 3 ทุม  พรอมทั้งเรียนปริญญาโทที่นิดาดวย จึงตองเลิกเรียน 

อดทนทุกอยาง  คาดวาเปนรองผูวา ฯ  3 ปจะเปนผูวา ฯ  เปนผูวา ฯ  

นานที่สุดเปนอยู 8 ปเต็ม ผมอยากเปนรองปลัดกระทรวง ตองเปน

ใหได แตกลับไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  ไมรูวาอาจโชค

ดีหรือไม  คิดตั้งนานวาจะทําอะไรดี คิดในใจวาอยูไมนาน  ปเดียว

ไดเปนอธิบดีกรมการปกครอง ผมรูวาตองเปนปลัดกระทรวง

มหาดไทย  แตไมรูวาเปนเมื่อไร  กอนเปนปลัดกระทรวง ฯ ก็รูวา

ตองเปน  2  ป  ก็รูวาตองเปนปลัดกระทรวงฯ แน  เพราะฉะนั้น

ทํางานตองมีแผน   อยากกาวหนาตองอดทน   สรางงานให
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ผูบังคับบัญชาเห็น ทุกคนตองเอาคนทํางานเกง  ทํางานไมเกงไปไม

รอด  ทํางานเกง  นายรูจัก  รูจักกาลเทศะ ทานจะไปไดเร็ว  

 ทุกคนตองคิดอยางนี้ เลาใหทุกคนฟงเปนอุทาหรณ ทุกคน

ระดับ 7 ไมคิดวาจะเกษียณระดับ 8 ตําแหนงมันแหลมเปนปรามิด 

เพราะฉะนั้น ทุกคนตองคิดทํางานอยางเต็มที่ ใหผูบังคับบัญชา

ไวใจ ตองวางแผนชีวิตใหดี พวกเราอายุ 35 ป มีกี่คน อายุ 40 ปก็

ไมสาย ผมเปนนายอําเภอระดับ 7 อายุ 39 ป นายอําเภอครั้งแรก 

อายุ 32 ป หลังจากนั้น เปนผูวา ฯ ชลบุรี 8 ป ตอนเปนผูวา ฯ อายุ 

46 ป ทํางานทุกอยางวางแผนหมด วางแผนชีวิตไวไมมีพลาด  

นึกในใจวาตองไปตามแผน แตคิดวาอาจบุญดีก็ได ทําบุญมามาก 

ปหนาเกษียณแนนอน จะเปนอะไรตอหรือไม ไมทราบ แตไมเอา   

มีการทาบทามแลว 

ทุมเท อดทน 

 อยากใหพวกเราตั้งใจ  ดีใจมาพบพวกเรา อยากใหทุกคนสราง

ชื่อเสียงใหกระทรวงมหาดไทย ในระยะยาวตอไปพวกเราถือวามี

ความสําคัญอยางยิ่ง ที่พูดอยางนี้เพราะถาทานทํางานไมดีพวกเรา

จะเปนผูวา ฯ นอยที่สุด กฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน
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ฉบับใหม ไมกําหนดวาผูวา ฯ ตองมาจากกระทรวงมหาดไทย 

เพราะฉะนั้น อาจมีการ Outsource จากคนอื่นมา  ถาประสิทธิภาพ

ของพวกเราไมดี หากมีคนอื่นเขามาคนหรือสองคน จะมีตามมา

อีกเยอะแยะ ผมทํานายได  

 เพราะฉะนั้นอยู ที่ ก ารปฏิบัติหน าที่ ใหดีที่ สุ ด  เ ร า

ขาราชการตองสนองนโยบายรัฐบาล รัฐบาลสั่งอะไรมาตองทําได

ทุกอยาง     จริง ๆ  ตั้งแตทานเสริมศักดิ์ ฯ  ตองทําไดทุกอยาง

เรื่องปญหายาเสพติด ปญหาผูมีอิทธิพล ปญหาความยากจน พวก

เราทํางานเต็มที่ทุกอยาง ผมยืนยันไดเพราะทานเสริมศักดิ์ ฯ รุน

เดียวกับผม ทานทุมเททุกอยาง แตผมอดทนเทาทานไมได อยาก

เรียนพวกเราวา นายกรัฐมนตรีกลาววามหาดไทยสั่งอะไรไดทุก

อยาง เปนสิ่งที่มีความเชื่อมั่น 

อานหนังสือทันเหตุการณ 

 การศึกษามีความสําคัญ ตองดูแลอะไรทุกอยาง การปฏิรูป

ระบบราชการ มีอะไรมา พ.ร.บ. เขาสภา ตองตาม การพัฒนาตวัทาน 

การประสานงาน    ขณะนี้ทานยังไมมีอะไรตองผานผูบังคับบัญชา 
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ผูบังคับบัญชาจะมองวามอบทานจะสําเร็จหรือไม ทานตองอาน

หนังสือมาก ๆ ใหมีความรูกาวหนา หนังสือที่แจกดี ๆ ทั้งนั้น 

หองสมุดมีหนังสือดี ๆ ใหขยันเขาไปอาน ใครเขาหองสมุดใหจด

ชื่อไว สมัยนีถ้าทานไมติดตามความเคลื่อนไหวก็ไมทันเหตุการณ 

สรุปการพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ 

 สิ่งสําคัญที่สุด การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ การเรียนรู

นี้เปนเพียงสิ่งเริ่มตน   ทานตองเรียนรูอีกเยอะ ถาอยากใหหนวยงาน

หรือกระทรวงมหาดไทยกาวหนา ทานจะตองพัฒนาตนเอง เราอยู

ตรงกลางระหวางนายและผูใตบังคับบัญชา เลือกที่อยูไมได จึงตอง

พัฒนาตัวเรา ผูบังคับบัญชารักคนทํางาน มีน้ําใจกับผูบังคับบัญชา

บาง ถามเรื่องงานเสารอาทิตย มาเชาอาจกลับเย็น ชวยเหลอืการ

ทํางานใหกับผูบังคับบัญชา แลวทานจะมีความเจริญกาวหนามาก

ยิ่งขึ้น  

 วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ คงนําอาจารย

ที่เกง ๆ มาใหความรู ทานตองนําความรู ไปปรบัใชในการทํางาน 

อีก 10 ป ตองดูวาใครจะไปเปนรองผูวา ฯ ผูวา ฯ ทานตองตั้งใจ 
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ทุมเทการทํางาน มาถึงตรงนี้ตองเดินหนา ไมถอย ตั้งใจ วางแผน 

การทํางาน ทุกคนอยากเจริญกาวหนาอยูที่ตัวเองเปนหลกั กลับไป

ตั้งใจทํางาน วางแผนทุมเทในการทํางานจะเจริญกาวหนา มีอะไร

คิดงาน   ใหนายบาง 

 สุดทาย ขอแสดงความยินดีกับทุกคน คงเอาสิ่งที่ไดรับ 

ไปใชพัฒนาตนเองและองคกรของเรา ถาเราไมพัฒนา ปรับปรุง 

ตอไปมีการแขงขันมากขึ้น องคกรตองการคนเกงมีปฏิภาณ ไหวพริบ 

สนองความตองการของหนวยงานและรัฐบาล นี่เปนหัวใจ  เพราะ

รัฐบาลมีจุดประสงคชัดเจน เพราะฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยถือ

ประชาชนเปนศูนยรวม เพราะฉะนั้นเราหนีประชาชนไมพน จะทํา

อยางไรใหเกิดประโยชนสุขตอประชาชนมากขึ้น และเกิดประโยชน

ตอตนเองมากขึ้น 

  

 


