






ค�ำน�ำ

กองบรรณาธิการบริหารเอกสารความรู้ สดร.

  จากการที่ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายกฤษฎา บุญราช) 

ได้ให้แนวทางในการปฏิบัติงานแก่ข้าราชการของกระทรวง

มหาดไทยในแง่มุมต่างๆ ตลอดระยะเวลาของการเป็น              

ผู้บังคับบัญชาระดับสูงสุดของกระทรวงมหาดไทย นับเป็น

ประโยชน์แก ่ข ้าราชการกระทรวงมหาดไทยอย่างมาก 

และเพื่อให้เป็นแนวทางในการท�างานแก่คนมหาดไทยรุ่นหลัง                          

สถาบันด�ารงราชานุภาพจึงได้น�าหลักคิดดังกล่าวมาประมวล

เป็นเอกสารความรู ้สดร. ล�าดบัที ่๓ /๒๕๖๐ เรือ่ง “ค�าคมความคดิ” 

สรุปให้เป็นข้อความสั้นๆ กะทัดรัดและจดจ�าง่าย สามารถ              

น�าไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการปฏิบัติงานต่อไป

    เอกสารความรู ้ สดร. ฉบับน้ีน�าลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์

ของสถาบนัด�ารงราชานภุาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย





สำรบัญ

การบริหาร งาน เพื่อประโยชน์สุข

ของประชาชน

ระบบ การบริหารงาน

ใหส้ัมฤทธิ์ผลประชาชนพอใจ

บุคลากร คือหัวใจสู่ความส�าเร็จ

ขององค์กร
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“      ”งำนเรื่อง กำรบริหำร       
เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน

ค�ำคมควำมคิด
นำยกฤษฎำ บุญรำช



“ไม่ใช่อยู่แล้วใหญ่”

2 ค�าคมความคิด



        จะต้องปฏิบัติงาน

ในพืน้ทีเ่พือ่บ�าบดัทกุข์บ�ารงุสุข                        

เพราะความย่ิงใหญ่นั้นอยู ่ท่ี

การท�างาน และท�าให ้คน

ยอมรับ นับถือไม ่ ใช ่ ไปใช ้

อ�านาจบาตรใหญ่กับบุคคล

อื่นหรือกับประชาชน 

ข้ำรำชกำร
กระทรวงมหำดไทย    

3กฤษฎา บุญราช



 การ เป ็นข ้ าราชการสั งกั ดกระทรวง

มหาดไทย จะต้องรู้จักพื้นที่ให้มากรู้งานรอบด้าน 

รวมทัง้งานของกระทรวง และกรมอ่ืน ๆ ที่ตั้งอยูใ่น

ภมูภิาครูว่้างานแต่ละเรือ่งหน่วยงานไหนเก่ียวข้อง 

ใครเป็นผู้รับผิดชอบ เพราะข้าราชการในภูมิภาค

จะต้องท�าหน้าที่เป็นผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด        

และนายอ�าเภอ
4 ค�าคมความคิด



สืบข้อเท็จจริง
เดินเผชิญ

5กฤษฎา บุญราช



   หัวหน ้าส�านักงานจังหวัดคือ

ผู ้ที่ เป ็นก�า ลังหลักที่ส�าคัญของ

ผู้ว่าราชการจังหวัดในการดูแลทุกข์

สุขของประชาชน รวมทั้งดูแลงาน

ด้านความมัน่คงและพฒันา โดยจะต้อง 

บรูณาการท�างานร่วมกับทกุภาคส่วน 

ทั้ งกลไกของท ้อง ถ่ินและท ้องที่                                               

เพื่อให้การด�าเนินงานสัมฤทธิ์ผล 

อย่างเป็นรูปธรรม 

6 ค�าคมความคิด



แม่บ้ำน
ของผู้ว่าราชการจังหวัด

7กฤษฎา บุญราช



ข้าราชการที่ปฏิบัติงาน

ในภูมิภาคจะต้องจริงใจ

และเต็มใจที่จะแก้ปัญหา

ความเดือดร้อน

ของประชาชน โดยจะต้อง

ยึดหลักประโยชน์

ของประชาชน

และผลประโยชน์

ของประเทศชาติ

เป็นหลัก

”

“

8 ค�าคมความคิด



จริงใจ 

เต็มใจ 

ใสใ่จ

9กฤษฎา บุญราช



    รู ้ เป ้าหมายของงาน ใช ้พลังแห ่ง                    

ความเพียรพยายามเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมาย 

โดยเข้าใจภารกจิหรอืต้องรูศ้กัยภาพของหน่วยงาน 

และชี้แนะการท�างาน นายอ�าเภอจะต้องท�าหน้าที่

ชี้แนะเป้าหมายในการท�างานให้กับส่วนราชการ           

ในพื้นที่ มองภาพรวมในการแก้ไขปัญหา สามารถ

ท�าหน้าที่อ�านวยการ บูรณาการ และเชื่อมโยงงาน

ตามนโยบายรฐับาลงานตามภารกจิปกตแิละงานใน

มิติพื้นที่ให้มีประสิทธิภาพ

10 ค�าคมความคิด



“จรงิจัง”

11กฤษฎา บุญราช



งำนสัมฤทธิ์ผล 
ประชำชน
พึงพอใจ

ภาคราชการจะต้องสร้างผลลัพธ์

และผลสัมฤทธิ์ในการท�างาน 

ผ่านความพึงพอใจและความต้องการ      

ของประชาชนในพื้นที่

12 ค�าคมความคิด



13กฤษฎา บุญราช



   งำนในอ�ำนำจหน้ำท่ีของคนมหำดไทย         

อย่ำท�ำให้บกพร่อง จะต้องเร่งด�ำเนินงำนให้

เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม ๓ ด้ำน คือ 

     -  งำนในภำรกิจของกระทรวง

   - งำนของส่วนรำชกำรอื่น ๆ รวม 

๒๐ กระทรวง และงำนที่ไม่มีหน่วยงำน               

และข้ำรำชกำรรับผิดชอบในพื้นที่ 

     -  งำนตำมนโยบำยส�ำคัญของรัฐบำล          

และยุทธศำสตร ์ประเทศ หรืองำนตำม

สถำนกำรณ์ในพื้นที่ 

14 ค�าคมความคิด



งำนของ

ต้องเร่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์
คนมหำดไทย 

15กฤษฎา บุญราช



จริงจัง จริงใจ
ให้รับฟังควำมคิดเห็น

ของทุกฝ่ำย

16 ค�าคมความคิด



     การบรูณาการการท�างานร่วมกับทกุภาคส่วน               

ทีส่�าคัญ 3 ประการ คือ จรงิจัง จรงิใจ ให้รบัฟัง 

ความคิดเห็นของทุกฝ่าย ต้องมีความจริงใจ                                                             

และเต็มใจที่จะแก ้ป ัญหาความเดือดร ้อน       

ของประชาชน หรือจรงิใจทีจ่ะพฒันา โดยยดึหลกั

ประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาตเิป็นหลกั 

ถ้าเรายึดหลักประโยชน์ส่วนรวมแล้วการแก้ไข

ปัญหาหรอืการพฒันาน้ันๆ ก็จะได้รบัความร่วมมอื

ทุกภาคส่วน 
17กฤษฎา บุญราช



ซื่อสัตย์ สุจริต 

โปร่งใส ถูกต้อง 

รวดเร็ว

และตรวจสอบได้
18 ค�าคมความคิด



     ผู้บังคับบัญชาทุกระดับต้อง

ดูแลเอาใจใส ่ผู ้ ใต ้บังคับบัญชา              

ให ้ปฏิบัติตนและปฏิบัติหน ้าที่          

ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส 

ถกูต้อง รวดเร็ว และตรวจสอบได้

ติดตามงานอย่างใกล้ชิด งานในหน้าที่                                                     

อย่าให้บกพร่อง หากมีปัญหาอุปสรรค 

ให้รายงานทันที

19กฤษฎา บุญราช



ทุกข์เรื่องใด 

ไปแก้เรื่องนั้น
20 ค�าคมความคิด



     นายอ�าเภอและปลัดอ�าเภอจะต้อง

ช่วยแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับ

ประชาชน โดยจะต้องบูรณาการ การท�างาน

ของก�านัน ผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ เพื่อปลด

ความทุกข์ให้กับประชาชน 

21กฤษฎา บุญราช



ทุกเรื่องเป็นหน้ำที่เรำ

22 ค�าคมความคิด



     ข้ำรำชกำรมหำดไทยจะต้อง

รับผิดชอบในทุก ๆ เรื่อง และอำจ

เป็นควำมรับผิดชอบที่ต ่อเนื่อง 

โดยไม่จ�ำเป็นจะต้องบอกว่ำใคร

รับผิดชอบ แต่ให้เป็นหน้ำที่เรำ          

ในกำรบ�ำบดัทกุข์ บ�ำรงุสขุ ภำยใต้

หลกัปรชัญำของกำรบรหิำรรำชกำร     

ทีใ่ช้มำต้ังแต่อดีตบรรพบรุษุของเรำ

23กฤษฎา บุญราช



30กฤษฎา บุญราช

ความเดือดร้อนของข้าราชการ

ความเดือดร้อน
ของประชาชน

คือ ...

24 ค�าคมความคิด



25กฤษฎา บุญราช

 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง

มหาดไทย โดยเฉพาะในภูมิภาคจะต้องร่วมมือ

ร ่วมใจกัน เ พ่ือช ่วยบรรเทาหรือแก ้ป ัญหา

ความเดือดร้อนในด้านต่าง ๆ ของประชาชน       

โดยเฉพาะศนูย์ด�ารงธรรมจะต้องให้ความช่วยเหลอื

และแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อน และความต้องการ

ของประชาชนอย่างแท้จริง ให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

อย่างยัง่ยนื เพราะความเดือดร้อน

ของพี่น้องประชาชนก็เปรียบ

เหมือนกับความเดือดร ้อน     

ของข้าราชการนั่นเอง 



26 ค�าคมความคิด

ประสำน 
บูรณำกำร 

ท�ำงำนเป็นทีม



    ข ้ า ราชการจะต ้ อ งประสานงาน

ห รือบูรณาการการท�างานระหว่างหน่วย

งานในพื้นที่  เพื่ อให ้งานราชการราบรื่น                                                                                

ไม่แบ่งพรรคแบ่งพวก พึ่งพาอาศัยกัน และต้อง

ร่วมแก้ไขปัญหาความเดอืดร้อนให้แก่ประชาชน 

สามารถท�างานข้ามกระทรวง กรม หรือ

หน่วยงานได้ เพราะในโลกปัจจุบันมนุษย์จะมี               

ความรูเ้ก่งแค่ไหนก็ไม่สามารถปฏบิตังิานได้ด้วย                                                                             

ตัวคนเดียว จะต้องประสานงานช่วยเหลือ

กันในเพ่ือนข้าราชการด้วยกัน ทั้งในหน้าที่                        

ความรับผิดชอบ และกฎหมายโดยจะต้อง               

ค�านึงถึงผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก

27กฤษฎา บุญราช



ข้าราชการทุกฝ่ายจะต้องต้อนรับ

ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเหมือน

กับการต้อนรับญาติพี่น้องของตนเอง 

สร้างความเสมอภาคเป็นธรรมต่อ

ประชาชนโดยจะต้องค�านึงถึงผล

ประโยชน์ส่วนรวมที่จะเกิดขึ้น และจะ

ต้องปฏิบัติราชการหรืองานในหน้าที่

โดยค�านึงถึงความละเอียด รอบคอบ 

รอบด้านอย่างระมัดระวังเพื่อให้เกิด

ผลประโยชน์ต่อประชาชน

และประเทศชาติอย่างแท้จริง

28 ค�าคมความคิด



บริกำร
ประชำชน

เหมือนญำติของตน

29กฤษฎา บุญราช



ต้องส�านกึเตอืนสตขิองตนเองอยูเ่สมอว่า 

การท�างานต่าง ๆ เป็นการท�างาน

เ พ่ือพิ สูจน ์ เกียรติยศ และศักดิ์ ศรี                 

เพ่ือแสดงให้ทุกฝ่ายเห็นในที่สุดว ่า 

พนักงานฝ่ายปกครอง คือ 

รำชสีห์ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน
อย่างแท้จริง

30 ค�าคมความคิด



รำชสห์ี
ผู้ภักดีต่อแผ่นดิน

31กฤษฎา บุญราช



มีจิตส�ำนึก 

ฝึกซื่อสัตย์ 

ปฏิบัติตำมระเบียบ

32 ค�าคมความคิด



    ต้องท�าหน้าที่เพื่อแผ่นดิน ต้องก้าว

เดินในเส้นทางที่ถูกต้อง ตั้งแต่จุดเริ่ม 

ได้รับการปลูกฝังจิตส�านึก สาธารณะ 

อุดมการณ์ในการท�างาน การครองตน

เ ป ็ น ข ้ า ร า ชก า รที่ ดี  มี คุณธ ร รม 

ความซื่อสัตย์สุจริต และการท�างาน

โดยยึด กฎหมาย กฎระเบียบ ยึดถือ

ประโยชน์ของส่วนรวม

33กฤษฎา บุญราช



    ไม่แบ่งฝ่าย ยึดงานราชการ 

ซึ่งเป็นงานสาธารณะ เป็นที่ตั้ง ขอให้     

ทุกคนเป ็นก�าลังร ่วมกันขับเคล่ือน          

การพฒันาประเทศ ยดึม่ันในความสามคัคี 

ทดแทนบุญคุณแผ่นดิน และเป็นแบบ

อย่างที่ดี เพื่อประโยชน์ต่อราชการและ

ประโยชน์สุขของประชาชน

34 ค�าคมความคิด



ยึดสำธำรณะ
ยึดสำมัคคี

ท�ำดีเพื่อแผ่นดิน 

35กฤษฎา บุญราช



ต้องรู้
อย่ำงลึกซึ้ง
และพึ่งควำมเพียร 

36 ค�าคมความคิด



     ต้องรูง้าน รูห้น้าทีข่องตนเอง 

ต้องรู้หลายเรื่องงานมหาดไทย 

มภีารกจิทีเ่กีย่วข้องมากจงึต้องมี

ความรู้ในงานต่างๆ หลายๆ ด้าน 

หากรู้ไม่ลึกซึ้ง ก็จะต้องมีความ

ตั้งใจ จริงจัง จริงใจ ในการ

ท�างานและหมั่นพัฒนาตนเอง

อย่างต่อเนื่องเพ่ือปฏิบัติงาน     

ท่ีได ้รับมอบหมายได ้ส�าเร็จ

อย่างมีประสิทธิภาพ

37กฤษฎา บุญราช



    ข้าราชการ จะต้องทุ่มเท

หัวใจให้กับงานอย่างเต็ม

ความสามารถ เต็มศักยภาพ

ท่ีมีอยู ่ มิใช ่แค ่จุดมุ ่งหมาย 

เพ่ือเรือ่งส่วนตวัหรอืทรพัย์สนิ  

เงินทอง แต่การทุ่มเทท�างาน

ด้วยหัวใจที่จะน�าความสุข 

และความยั่งยืนต้องมีเป ้า

ที่ส�าคัญ คือ “การเรียนรู ้

จากงาน” ที่ท�าอยู ่อย ่าง                                                   

เปิดใจกว้าง กล้าเผชิญหน้า

กั บป ัญหา  และมองว ่ า

อุปสรรคจากงานเป็นสิ่งที่

ท้าทายเสมอ

38 ค�าคมความคิด



ทุ่มเทงำน

ทุ่มเทใจ
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ดูแลประชำชน 

ตั้งแต่เกิดจนตำย

     ยึ ด มั่ นท� า ง าน เพื่ อ

ประชาชน “ ค น ม ห า ด ไ ท ย ” 

นั้น  มีบทบาทหน ้าที่ ส� าคัญ

ในการดู แลประชาชนตั้ งแต ่

เกิดจนตาย ตามอุดมการณ์                                                          

“บ�าบัดทุกข์ บ�ารุงสุข” เพื่อแก้ไข

ปัญหาให้กบัประชาชนให้ได้อยูด่ี

มีสุข

40 ค�าคมความคิด



41กฤษฎา บุญราช



        การปฏิบั ติงาน

และลักษณะของการท�างาน

ของนักปกครองในปัจจบัุนนี้ 

จะต้องเป็นมากกว่านกัปกครอง

ในอดีต ซึ่งจะต้องเป็นทั้ง

นั กบริหาร  นั กประสาน 

และนักบูรณาการ ในพื้นที่ 

42 ค�าคมความคิด



ไม่ใช่เป็น
พระเอกคนเดียว 

แล้วยิงผู้ร้ำยตำยหมด
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เพือ่ประชำชน 
เพื่อส่วนรวม

44 ค�าคมความคิด



    ในเมื่อเราได้รับโอกาสเข้ามารับ

ราชการแล้ว ก็ต้องตั้งใจท�างานให้ถึง

ที่ สุด เพื่ อประโยชน ์ของประชาชน        

และต้องท�าโดยสจุรติรกัษาผลประโยชน์

ของประชาชนเป็นทีต่ัง้ กระท�าโดยสุจรติ                                                                   

โดยถือหลักว่าระดมกันท�าซึ่งหมายถึง

ระดมข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ 

ระดมทั้งความคิด ความร่วมแรงร่วมใจ 

และระดมสิ่งของเพื่อช่วยเหลือแก้ไข

ปัญหา รวมทั้งพัฒนาและสร้างสรรค์

ประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชน
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   คือการปฏิบัติงานที่ทางราชการ    

มอบให้ในฐานะที่ตัวเราเป็นข้าราชการ 

หรือเป็นพนักงานให้บรรลุผลส�าเร็จ 

ตามเป้าหมาย โดยจะต้องระดมความคดิ                                        

สรรพก�าลัง หรือทรัพยากรทั้งหลาย

ที่ทางราชการมอบให้ภายใต้กรอบ   

ของกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ 

หรือ ค�าแนะน�าของผู้บังคับบัญชา

กำรบรหิำรงำนรำชกำร

46 ค�าคมความคิด



ระดมควำมคิด
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

พิชิตเป้ำหมำย
47กฤษฎา บุญราช



54กฤษฎา บุญราช

“         ”
นำยกฤษฎำ บุญรำช

ระบบ
กำรบริหำรงำนให้สัมฤทธิ์ผล 
ประชำชนพอใจ

เรื่อง

ค�ำคมควำมคิด



กำรบริหำรงำนให้สัมฤทธิ์ผล 
ประชำชนพอใจ



การท�างานให้เกิดความรวดเร็ว

และถูกต้องเป็นเหมือนนามธรรม

แต่ผู้ที่ปฏิบัติงานจะต้อง 

คิดให้เป็นรูปธรรม 

และจัดล�าดับ

ความส�าคัญก่อนหลัง

โดยจะต้องให้ความส�าคัญกับ

นโยบายหลักของรัฐบาลที่เน้นหนัก 

ในขณะนั้น

“

”50 ค�าคมความคิด



รวดเร็วถูกต้อง
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“เมื่อตอนเด็ก ๆ ผมเคยสงสัยว่าท�าไม

เครื่องบินที่เป็นเหล็กทั้งล�าถึงบินขึ้นสูงได้                                                                             

จนโตขึ้นถึงเข้าใจหลักพลศาสตร์ ปัจจัย

ประการหนึ่ง คือ แรงลมใต้ปีก ที่พยุง         

ให ้ เครื่องบินลอยขึ้นฟ ้าได ้ ลมใต ้ป ีก 

คือ แรงหนุนเสริมให้เครื่องบินทะยานสู่        

จดุหมายได้ และผมกย็นิดแีละยนืยนัว่าจะเป็น                             

ลมใต้ปีก ทีช่่วยสนับสนุนให้ทกุคนได้ก้าวไปสู่

ความส�าเรจ็ร่วมกนั และข้าราชการกระทรวง

มหาดไทยทกุคนจะต้องช่วยเป็นแรงสนับสนนุ                                                           

ให้กระทรวงมหาดไทยและประเทศชาติ      

ของเราได้ก้าวไปสู ่ความส�าเร็จร่วมกัน    

เพราะความส�าเรจ็ในการพฒันาประเทศ จะไม่ใช่

ความส�าเร็จของผู้ใดผู้หนึ่งแต่เพียงผู้เดียว     

แต่เป็นความส�าเรจ็ของประชาชนทกุคน”
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ลมใต้ปีกที่
มหำดไทย
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   บทบาทของผู ้ ว ่ าราชการจั งหวัด                  

เป็นต�าแหน่งทีส่�าคญัทีส่ดุในการบรหิารราชการ

ภูมิภาค เป็นกลไกส�าคัญในการอ�านวยการ 

บูรณาการ และเชื่อมโยง งานในหน้าท่ี 

มหาดไทย งานของกระทรวง  กรม  ส่วนราชการ

ที่อยู ่ในพื้นท่ี และแผนพัฒนาระดับชาติ

นโยบายส�าคัญของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติ

ในระดับพื้นที่ เพื่อให้ประเทศพัฒนาไปใน

ทิศทางเดียวกัน

54 ค�าคมความคิด



อ�ำนวยกำร 

บูรณำกำร

เชื่อมโยง
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รวดเร็ว ถูกต้อง 

มีประสิทธิภำพ

56 ค�าคมความคิด



     การปฏิบัติงานราชการจะต้องตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชน เป็นการอ�านวย

ความสะดวกให้กับผู้มาติดต่อราชการให้ประชาชน

ได้รับความสะดวกสบาย และถกูต้องตามกฎหมาย                  

หรอืระเบียบวธิปีฏบิตัทิางราชการ น�าไปสูก่ารบรหิาร

ราชการให้เกิดประสิทธิภาพต่อประชาชนมากที่สุด 
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งานราชการนั้นผู้ปฏิบัติจะต้องใช้หลัก

สุจริต ความซื่อสัตย์ โปร่งใส ตรวจสอบ

มีส ่วนร ่วม ซึ่งจะเป ็นสิ่งที่ส ่งเสริม

และเกราะป้องกนัสิง่ไม่ดทีีอ่าจมากระทบ

และส่งผลต่อการปฏบิตัหิน้าท่ีข้าราชการ 

ชวีติข้าราชการจะต้องยืนอยู่อย่างมเีกยีรติ

และศกัด์ิศร ีด�ารงชีวิตอย่างมัน่คงปลอดภยั 

58 ค�าคมความคิด



สุจริต เป็นมงคลชีวิต 
ที่จะดูแลเราในชีวิตราชการให้อยู่รอดปลอดภัย
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อ�ำนวยกำร 
บูรณำกำร 
ก�ำกบัตดิตำม

60 ค�าคมความคิด



     รูปแบบในการท�างานของนายอ�าเภอ ในภาวะขาดแคลนปัจจัย

ในการบริหารงานให้ปรับบทบาทของนายอ�าเภอหรือข้าราชการ

ฝ่ายปกครองใน ๓ บทบาท คือ

     -  อ�านวยการ (ท�าเอง) โดยร่วมมือกับข้าราชการส่วนภูมิภาค

ในอ�าเภอนั้น ๆ

   - บูรณาการ (ประสานงาน) โดยร่วมงานกับข้าราชการส่วนกลาง

  - ก�ากับ ติดตาม (ชี้แนะหรือแนะน�าในสิ่งที่ถูกต้อง) ให้กับหน่วย

ราชการทุกหน่วยที่อยู่ในอ�าเภอนั้น ๆ 
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การก�าหนดเป้าหมาย

ในการท�างานของนายอ�าเภอ

ใน ๓ ลักษณะ คือ

“พื้นที่ 
ประชำชน 

ประเทศชำติ”

62 ค�าคมความคิด



ระดับพื้นที่ : 

ใช้กลไกข้าราชการทกุฝ่าย และก�านนั ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผูใ้หญ่บ้าน 

คณะกรรมการหมู่บ้านเป็นผูร้บัผดิชอบงานบรกิารและแก้ไขปัญหา

ในพื้นที่ครอบคลุมทุกมิติท�าให้การบริการและการแก้ไขปัญหา

ของประชาชนในระดับพื้นที่เกิดประสิทธิภาพ 

ประชำชน : 

การท�าให้ประชาชนได้รบับรกิาร การช่วยเหลอืและแก้ไขปัญหาได้

อย่างรวดเร็ว ครอบคลุม ทันท่วงที 

ประเทศชำติ : 

การบริหารราชการแผ่นดินในภาพรวม

เกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของรัฐ

ลดการน�าปัญหาในพืน้ทีเ่ข้าสู่

ส่วนกลาง 
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   การปฏิบัติราชการโดยเฉพาะกระทรวง

มหาดไทย ซึ่งมีภารกิจหลัก คือ การบ�าบัดทุกข์ 

บ�ารงุสขุ ของประชาชน เป็นสิง่ส�าคญั ข้าราชการ

ต้องมคีวามตัง้ใจในการท�างานและ สร้างพลงัสามคัคี 

ในการแก้ไขปัญหาร่วมกันของประชาชนซึง่จะต้อง

ขับ เคลื่ อนนโยบายรัฐบาลและ เป ็น ท่ีพึ่ ง

ของประชาชนให้จนได้
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สร้ำงพลัง 
ตั้งใจแก้ไขปัญหำ
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      คนมหาดไทย จะต้องปรับตัวให้สอดคล้อง

กับการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ของสังคมโลก

อย่างรวดเร็วทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม

เพราะป ัจจัยต ่าง ๆ เหล ่านี้จะเข ้ามากระทบ

โดยตรง กั บการตอบสนองความต ้ อ งการ

ของประชาชน ท่ีประชาชนมีสิทธิอันชอบธรรม                                                                     

ที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ เพราะการบริการ

ห รือการตอบสนองไม ่ทัน กับความต ้องการ

ของประชาชนเป็นเหตผุลส�าคัญทีส่่วนราชการจะต้อง

พัฒนาปรับปรุงแก้ไขวิธีการบริหาร
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เปลี่ยนแปลง 
สอดคล้อง 

สนองควำมต้องกำร
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68 ค�าคมความคิด



ควำมทุกข์
ของชำวบ้ำน คือควำมทุกข์ของข้ำรำชกำร

  ความทกุข์ยาก ปัญหาหรอืความเดอืดร้อน

ของประชาชนเป็นสิง่ส�าคญัทีส่ดุ ข้าราชการ

ฝ่ายปกครองจะรอไม่ได้ นกัปกครองจะต้อง

รีบระดมทรัพยากรต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่                                                                         

ไม ่ว ่าจะเป ็น คน งบประมาณ หรือ                

ความร่วมมอืร่วมแรง ร่วมใจของประชาชน

ในพ้ืนที่ขจัดปัญหาและความเดือดร้อนให้

กับประชาชนในพื้นที่ 
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นำยกฤษฎำ บุญรำช

คือ หัวใจสู่ควำมส�ำเร็จ
ขององค์กร

เรื่อง “บุคลำกร”

ค�ำคมควำมคิด



รับทุกเรื่อง 
เพรำะเกี่ยวเนื่องกับ

คนมหำดไทย
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   บุคลากรของกระทรวงมหาดไทย

มีครอบคลุมทุกพื้นที่จะต้องท�างาน

ในพื้นที่ เพื่อรับผิดชอบในทุกเรื่อง

และงานบางอย ่างจะต ้องเป ็น

ความรับผิดชอบของคนมหาดไทย

อย่างต่อเนือ่ง โดยไม่จ�าเป็นว่าจะต้อง

เป็นงานหรอืภารกจิความรบัผดิชอบ

ของใครถ้าอยูใ่นพืน้ทีใ่ดแล้วจะต้อง

เป็นหน้าที่ของนักปกครองหรือ

คนมหาดไทย
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คุณธรรม 

จริยธรรม 

ค่ำนิยมที่ดี 
“
”
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    คุณสมบัติที่ส�าคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด 

จะต้องประกอบด้วย คุณธรรม คือยึดม่ัน

ในสิง่ทีถู่กต้องชอบธรรม มจีรยิธรรมโดยยดึถอื

เป็นสิ่งที่พึงปฏิบัติไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน 

และมีค่านยิมทีด่ ี ยดึหลกัธรรมาภบิาลกล้ายืนหยดั

ท�าในสิง่ทีถ่กูต้อง ซือ่สตัย์ และมคีวามรบัผดิชอบ 

75กฤษฎา บุญราช



ผู้ใต้บังคับบัญชา – เอกชน – ประชาชน” 
ฟังควำมคิดเห็น :

76 ค�าคมความคิด



การให้เกียรติผู้ร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา และให้

เกียรติประชาชน

 - ผู้ใต้บังคับบัญชา : ต้องรับฟังความคิดเห็น

ของส่วนราชการ/ผู้ใต้บงัคบับัญชา อะไรทีท่�าได้หรอื

ท�าไม่ได้ยึดความถูกต้องและกฎระเบียบเป็นส�าคัญ

 - ประชาชน : เป็นผู้ได้รับประโยชน์จาก

โครงการภาครัฐ จึงต ้องรับฟ ังความคิดเห็น          

และข้อเสนอแนะของประชาชน และงานทุกงาน

ส่วนราชการจะใช้ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้ ต้องฟัง

ประชาชนและปราชญ์ชาวบ้านด้วย

 - ภาคเอกชน : รับฟังปัญหาความต้องการ

และความคิดเห็นข้อเสนอแนะของภาคเอกชน

77กฤษฎา บุญราช



คุณธรรม 

 (ยึดมั่นในความถูกต้อง ชอบธรรม)

จริยธรรม 

 (มีจิตใจมุ่งมั่นในการรักษาสิ่งที่ถูกต้อง 

 คือ กล้าคิด กล้าพูด กล้าท�า ในสิ่งที่ถูกต้อง) 

วิสัยทัศน์ด ี

 (ยกย่องเรื่องที่เป็นความดียืนหยัดในสิ่งที่

 ถูกต้องมีความซื่อสัตย์สุจริต)

78 ค�าคมความคิด



“คนมหำดไทย” 

ต้องมี...

79กฤษฎา บุญราช



พ่อเมืองต้องเป็นนักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสัมฤทธิ์น�าไปสู่ 

“การพัฒนาจังหวัดอย่างสมดุล”

80 ค�าคมความคิด



พ่อเมืองต้องเป็นนักบริหารการ

เปลี่ยนแปลงที่มุ่งผลสัมฤทธิ์น�าไปสู่ 

“การพัฒนาจังหวัดอย่างสมดุล”

ผู้ว่าราชการจังหวัด 
ต้องเป็นมากกว่า
“นักปกครอง”

81กฤษฎา บุญราช



      ไม่บ ่อยคร้ังที่ ชีวิตคนเราจะมีโอกาสสร้าง

คณุประโยชน์ให้กบัประเทศชาตแิละประชาชน ดงันัน้

จึงขอให้พวกเราตั้งใจและทุ่มเทก�าลังความสามารถ

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของพวกเรา ผมขอเป็น

ก�าลังใจให้พวกเราทุกคนให้สามารถท�างานผ่านพ้น

อุปสรรคต่าง ๆ ไปได้โดยพวกเราต้องไม่ทุจริต

คดิไม่ชอบหรอือาศยัอ�านาจหน้าทีไ่ปแสวงหาผลประโยชน์

ที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเป็นประโยชน์ส่วนตน”

82 ค�าคมความคิด



“ตั้งใจ ทุ่มเท 
ตอบแทนคุณแผ่นดิน” 

83กฤษฎา บุญราช



“รู้อ�ำนำจ 

รู้หน้ำที่ 

มีควำมอ่อนน้อม” 

84 ค�าคมความคิด



   ปลดัอ�าเภอจะต้องรกัษาสถานะของตน สถาบนั

ทางปกครองเอาไว้ รู้จักอ�านาจหน้าที่มีความ     

รบัผดิชอบ อย่าท�าตวัเป็นเจ้ายศเจ้าอย่าง มคีวาม

อ ่อนน ้อมถ ่อมตนกับประชาชน จงท�างาน

เพื่อประโยชน์ต่อสาธารณชน 

85กฤษฎา บุญราช



“ข้ำรำชกำร
มหำดไทย

ต้องสวมหมวก 2 ใบ”

86 ค�าคมความคิด



     ต้องท�างานตามภารกจิความรบัผดิชอบ

ตามบทบาทของกระทรวงมหาดไทย 

และจะต้องท�างานที่ไม่ได้เป็นภารกิจ

ความรับผิดชอบของหน ่วยงานใด

เป็นการเฉพาะ เพราะข้าราชการมหาดไทย

จะต้องเป็นผู้รับผิดชอบในระดับพื้นที่

87กฤษฎา บุญราช



88 ค�าคมความคิด



ร่วมกันคิด 
ร่วมกันท�ำ

   งานของฝ่ายปกครองเป็นการท�างาน

เพื่อประเทศชาติ เพื่อแผ่นดินและเป็น

ภารกจิบทบาททีจ่ะต้องท�าให้ประสบผล

ส�าเร็จ ทั้งนี้จะต้องมีการพูดคุยปรึกษา

หารือกันโดยใช้เวทีการประชุมประจ�า

เดือนเป็นหลัก 

89กฤษฎา บุญราช



วิสัยทัศน์ดี

มีคุณธรรม

จริยธรรม

90 ค�าคมความคิด



 การเป็นผู้น�าในบทบาทของ

นักปกครองจะต้องมองการณ์ไกล 

โดยยึดหลกัตามกฎหมาย หลกัวชิาการ 

ธรรมเนียมปฏิ บัติ  และมุ ่ ง ม่ัน                                                

กล้ายืนหยัดรักษาในสิ่งที่ถูกต้อง 

คอื กล้าคดิ กล้าพดู กล้าท�า ยกย่อง

เรื่องที่เป็นความดีและสุจริต

91กฤษฎา บุญราช



หัวหน ้ าส� านักงานจังหวัดจะต ้อง                  

ท�าหน้าที่เป็นโค้ชเหมือนทีมฟุตบอล    

เพื่อบริหารคนในจังหวัด และต ้อง                  

ปฏิบัติตนเป็นพี่ใหญ่ของหัวหน้าส่วน

ราชการอื่น ๆ ในจังหวัด เพราะส่วน

ราชการต่าง ๆ จะต้องมาประสานงาน

กับส�านักงานจังหวัด 

92 ค�าคมความคิด



“กัปตันทีมฟุตบอล”
บริหำรเหมือน

93กฤษฎา บุญราช



“เก่งดี 
มีควำมซื่อสัตย์”

94 ค�าคมความคิด



   คุณสมบัติของผู ้บริหาร   

ระดับสงูของกระทรวงมหาดไทย 

จะต้องยึดหลักการเป็นคนเก่ง 

ทั้ งคนและงาน มี ความรู ้ 

ความสามารถ และซือ่สตัย์สจุริต

ในการปฏิบัติงานให้โอกาส

ผู้ใต้บงัคบับญัชาทกุคน ยกเว้น 

คนทีม่พีฤตกิารณ์ทจุรติ กระท�า

ผิดกฎหมาย ผิดศีลธรรม  

95กฤษฎา บุญราช



keywordkeyword

99

   หัวหน้าส�านักงานจังหวัดจะต้องรอบรู้ใน

เหตุการณ์ สถานการณ์หรือเรื่องต่าง ๆ ไม่ว่า

จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ คน หรืองาน ทั้งภายใน

หน่วยงานของตนเองและภายนอก เพราะจะ

ต้องสนับสนุนข้อมูลการบริหารงาน และต้อง

ท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาให้กับรองผู้ว่าราชการ

จังหวัดและผู้ว่าราชการจังหวัด

96 ค�าคมความคิด

“สำยลับ 

จับตำดู จับหูฟัง” 



keywordkeyword

99

“สำยลับ 

จับตำดู จับหูฟัง” 

97กฤษฎา บุญราช



98 ค�าคมความคิด



“ผำดโผนสไตล์โดรน 
360 องศำ” 

99กฤษฎา บุญราช

    การบริหารงานของผู้ว่าราชการจังหวัด

นั้นจะต้องปฏิบัติงานแบบเคลื่อนไหวได้

อย่างคล่องแคล่ว กระฉับกระเฉง รวดเร็ว 

ว่องไว สามารถมองเห็นภาพการท�างาน

จากระดบับนผ่านระบบกระบวนการท�างาน

ลงไปสู่ระดับผู้ปฏิบัติงานและต้องสามารถ

มองการท�างานให้รอบด้านในทุกเรื่อง       

ทั้งงาน งบ ระบบ คน 



“คนมหำดไทย
ไม่ผูกติด
กับกระทรวง” 

100 ค�าคมความคิด



   ข้าราชการของกระทรวงมหาดไทย           

จะต้องไม่ใช่ลักษณะการเป็นข้าราชการ

ที่ผูกติดหรือเกาะติด เฉพาะกับกระทรวง

มหาดไทยอย่างเดียวเท่าน้ัน แต่จะต้องเป็น

ข ้ าราชการที่ ปฏิบัติ งาน เป ็นตั วแทน

ให้กับทุกกระทรวง  กรม  เพื่อความผาสุก

และประโยชน์ของประชาชนในพื้นที่ได ้

อย่างแท้จริง 

101กฤษฎา บุญราช



102 ค�าคมความคิด



“วำงตัว วำงตน 
มุ่งผลตอบแทนแผ่นดิน” 

   ข ้าราชการเจ ้าหน ้าที่ฝ ่ายปกครอง                          

จะต้องรู ้จักการวางตัวอย่างเหมาะสมกับ

ฐานะและต�าแหน่งทีด่�ารงอยู ่สร้างการยอมรบั

และความเชื่อมั่นอย่างสง่างาม สามารถ

เป ็น ผู ้น� าความสุขและความเจริญมาสู่

ประชาชน แม้ว ่าจะมีปัญหาและอุปสรรค                                                                                

ขนาดไหนก็ต ้องพยายามแสดงความรู ้                   

ความสามารถศั กยภาพของตนที่ มี อยู่                                                            

ออกมาให ้ เป ็นที่พึ่ งของพี่น ้องประชาชน 

เพราะไม่บ่อยครั้งที่ชีวิตคนเราจะมีโอกาส

สร้างคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติ ดังนั้น                                       

พวกเราจะต้องตั้งใจและทุ่มเทความสามารถ

เพื่อตอบแทนคุณแผ่นดินเกิดของเรา

103กฤษฎา บุญราช



ข ้าราชการที่ปฏิบัติ งาน

ในพ้ืนที่จะต้องเร่งแสวงหา

ความรู ้ข ้อมูล ต้องเรียนรู ้

ตลอดเวลา และต้องรอบรู้

สถานการณ์ เรื่องต่าง ๆ 

ให้รอบด้าน โดยให้ยึดถือ

ก ฎ ร ะ เ บี ย บ แ บ บ แ ผ น 

และกฎหมาย พร้อมค�านึงถงึ

ความจ�าเป็นและความเร่งด่วน

ของงานในพื้นที่โดยจะต้อง

ใช ้หลั กของ เห ตุและผล 

ตลอดจนการปฏบิตังิานทีย่ดึ

การมีส่วนร่วมและ ส่วนรวม

ของทุกภาคส่วนบูรณาการ

ร่วมกัน  

104 ค�าคมความคิด



“เร่งรู้ 

รอบรู้ 

เรียนรู้” 

105กฤษฎา บุญราช



คุณธรรมจริยธรรมเป็นรากฐานส�าคัญ

ในการพัฒนาคนเพือ่ให้ได้คนดมีคีวามรู้

สามารถใช้ความรู ้ เ พ่ือแก้ไขปัญหา

และสร้างสรรค์พัฒนาประเทศชาติ 

และทันต่อความเปลี่ยนแปลงของสังคม

โลกยุคใหม่ หัวหน้าส�านักงานจังหวัด

จะต้องเข้าใจและมคีวามรอบรูใ้นด้านต่าง ๆ 

ประกอบกับการมีคุณธรรม จริยธรรม 

ความซื่อสัตย์ เอาใจใส่ช่วยเหลือเกื้อกูล

ในภารกจิของหน่วยงานและร่วมกนัคดิ

วเิคราะห์สร้างสรรค์โดยยดึงานราชการ

เป็นส�าคัญ 

106 ค�าคมความคิด



“เป็นคนดี 
มีควำมคิด
สร้ำงสรรค์ 

ก้ำวทันโลก” 
107กฤษฎา บุญราช



   ข้าราชการจะต้องปฏบิตัหิน้าที่

ตลอดเวลาไม่เหมือนพนักงาน

เอกชนที่จะต้องปฏิบัติงานตาม

เวลา ความเป็นข้าราชการนั้น 

ไม่ได้จ�ากัดเฉพาะเวลาราชการ 

แต่เป็นอยู่ตลอดเวลาและพร้อม

ช ่วยเหลือประชาชนทุกเมื่อ 

ฉะนั้นจะต ้องมีจิตส�านึกต ่อ

ความรับ ผิดชอบต ่อหน ้าที่

และประชาชน

108 ค�าคมความคิด



คนมหำดไทย
ใส่ใจบริกำร

24 ชั่วโมง

109กฤษฎา บุญราช



“อย่ำหยุดนิ่ง
วิ่งหำงำน” 

110 ค�าคมความคิด



   ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยที่บรรจุ 

เข ้ามาใหม่จะต้องรู ้งานและรู ้หน้าท่ีของตน

ว่าหน้าที่ความรับผิดชอบของเรามีอะไรบ้าง                

ให้ศึกษางานที่จะท�าให้ดีต้องศึกษาทั้งระเบียบ 

กฎหมาย และเรียนรู ้งานจากพี่ ๆ ที่ท�างาน             

จะต้องขวนขวายความรู้ตลอดเวลาอย่าหยุดนิ่ง 

และจดบนัทกึเพือ่น�ามาใช้ประโยชน์ เราในฐานะ

ข้าราชการใหม่อาจจะถูกผู้บังคับบัญชาใช้งาน

มากจะต้องฝึกความอดทน ให้ถือว่าเป็นโอกาส

ที่ได้เรียนรู้เรื่องงาน ขอให้ท�าหน้าท่ีให้ดีท่ีสุด                                                

ซึ่งจะต้องทุ่มเทและรู้จักเสียสละ แต่ถ้าเป็นการใช้

ในเรื่องส่วนตัวเราสามารถปฏิเสธได้

111กฤษฎา บุญราช



   หัวหน้าส�านักงานจังหวัด

จะต้องมบีคุลกิภาพทีด่ ีมสีง่างาม

สร้างความเป็นที่ยอมรับให้กับ

ร อ ง ผู ้ ว ่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด

และผู้ว่าราชการจงัหวัด โดยจะต้อง

ท� า ให ้ ข ้ า ร าชกา ร ในพื้ น ท่ี 

และส่วนราชการต่าง ๆ  ในจงัหวดั

ย อม รั บนั บ ถื อ ในกา ร เ ป ็ น

ผู ้น�าที่พร ้อมด ้วยทั้ งความรู ้

และความสามารถ 
112 ค�าคมความคิด



บุคลิกภำพดี 
มีสง่ำ 
น่ำนับถือ 
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มหาดไทยจะต ้องด� า เ นินการคัด เลือกคน

มาปฏบิตังิาน โดยต้องค�านึงถึงหลกั คนเก่ง และ คนดี 

แต่ถ้าเป็นคนเก่งอย่างเดยีว กลบัประพฤตตินในทาง

ทีไ่ม่ด ีไม่ควรเข้ามาท�างานในกระทรวงมหาดไทย 
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ต้องเก่ง

และ

ต้องดี

“
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เข้ม

แข็ง

ต่อ

ควำม

อยำก
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คนมหาดไทย ต้องมีจิตใจที่ เข ้มแข็ง

ต่อความอยากได้ ความสะดวกสบาย

ที่ได้มา อย่างไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นส่ิงที่

ไม่จีรังย่ังยืน ขอให้ข้าราชการทุกคน                            

ได้น�าไปคิดและฝึกฝนตนเอง ให้มีความ

เข้มเเข็งทางจิตใจมีความมั่นคงในการ

ท�าความดี
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118 ค�าคมความคิด



“โอบอ้อม 
ยอมรับ นับถือ”

   นักปกครองต้องครองตนให้เป็น

ที่ยอมรับนับถือในสังคมของการ

ท�างาน มใิช่การยอมรบัในต�าแหน่ง

หน ้าที่ เท ่านั้นแต ่ต ้องยอมรับ

นับถือในตัวเราอย่างจริงใจด้วย

ความเป็นคนดี มีใจโอบอ้อมอารี                                                

ต้องไม่เอาเปรียบเพื่อนร่วมงาน 

มีความอดทนท�างานในหน้าท่ี

ของตนเองอย่างเต็มที่
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สร้ำงศรัทธำ 
ยอมรับ นับถือ 
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    ผู้ว่าราชการจังหวัดจะต้องสร้างความยอมรับ

และสร้างความศรัทธา ให้กับหน่วยงานหรือส่วน

ราชการ ข้าราชการที่ปฏิบัติงานในพื้นที่รวมทั้ง

จะต้องสร้างความศรัทธาและการยอมรับ เพื่อให้

ภาคเอกชน ภาคสื่อมวลชน และพี่น้องประชาชน

ในพืน้ทีเ่คารพอย่างมเีกยีรตแิละศกัดิศ์รใีนความเป็น

คนมหาดไทย 
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“มีควำมเชื่อมั่น 
ขยันพัฒนำ
สร้ำงศรัทธำต่อประชำชน” 
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    ปลัดอ�าเภอจะต้องสร้างความ

เชื่ อ ม่ันให ้กับตนเอง และพัฒนา

บุคลิกภาพความเป็นผู้น�าให้กับตนเอง 

จะต ้ องสามารถถ ่ ายทอดสื่ อสาร                                                                                                                                          

ความรู ้ความเข ้าใจในเรื่องต ่าง ๆ 

ให ้ แก ่ ประชาชน เพื่ อนร ่ วมงาน 

และผู้บังคับบัญชาเข้าใจในเรื่องหรือ

ประเดน็ทีเ่กดิขึน้ในพ้ืนทีค่วามรบัผดิชอบ 

และสามารถสร้างความศรัทธาให้กับ

ประชาชนในพื้นที่ได้ 
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“ไม่ใช่เป็นพระเอกคนเดียว 
ยิงผู้ร้ำยตำยหมด”
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   การปฏิบัติงานและลักษณะของการ

ท�างานของนักปกครองในปัจจุบันน้ี                            

จะต ้ อง เป ็นมากกว ่ านั กปกครอง 

คือ จะต้องเป็นนักบริหาร นักประสาน 

นักบูรณาการ ในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือ 

แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้อง

ประชาชน  
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