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ความส าคัญของหัวหน้าส านักงานจังหวัด 

ประการแรก ต าแหน่งของหัวหน้าส านักงานจังหวัดมีความส าคัญ       
เป็นเหมือนดาวเคราะห์ที่อยู่ข้างดาวฤกษ์ อ านาจทั้งหมดของผู้ว่าราชการจังหวัด
จะถ่ายทอดผ่านหัวหน้าส านักงานจังหวัดอันเป็นส่วนหนึ่งในการตัดสินใจว่าจะ
ท าหรือไม่ท า เพราะท่านคือผู้ที่อยู่ใกล้ชิดผู้ว่าราชการจังหวัดมากกว่าส่วน
ราชการอ่ืนๆ มากที่สุด  เนื่องจากเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่สังกัดส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทยเช่นเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้งนี้ สิ่งที่ผมมุ่งหวัง
มากกว่านั้น คือ ความส าคัญของตัวหัวหน้าส านักงานจังหวัด ไม่ใช่ตาม

ความส าคัญของต าแหน่งหัวหน้าส านักงานจังหวัด การที่หัวหน้าจะได้รับการ

ยอมรับมากน้อยแค่ไหนนั้น เป็นการผสมผสานทั้งศาสตร์ทั้งศิลป์ในเรื่องของ
ต าแหน่งทางกฎหมายและความสามารถเฉพาะตัวของท่าน ซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่
เรียนรู้ไม่มีวันจบสิ้น หัวหน้าส านักงานจังหวัดต้องผสมผสานกับการด าเนินงาน 
การบริหารจัดการ การอ านวยการ ตลอดจนการประสานงานต่างๆ  

ส่วนตามหลักการเสริมสมรรถนะหรือเ พ่ิมประสิทธิภาพ ตาม
วัตถุประสงค์ของโครงการนั้นส าหรับผมมองว่าอาจจะเป็นนามธรรม เป็น
เป้าหมาย แต่การชี้วัดเป็นไปได้ยาก ซึ่งอยู่ที่การวัดด้วยความรู้สึกหรือการ
ยอมรับ สิ่งที่ส าคัญ คือ จะท าอย่างไรที่จะดึงตัวสมรรถนะในตัวของหัวหน้า
ส านักงานจังหวัดที่มอีอกมาใช้ประโยชน์ให้มากที่สุด ซึ่งเชื่อมั่นว่าผู้ที่มาถึงระดับ
นี้ได้ต้องเป็นคนเก่งงานอย่างใดอย่างหนึ่ง และต้องดีจริง แต่ส่วนที่ว่าใครจะมาว่า
เราดีมากน้อยแค่ไหนอยู่ที่มุมมองของเขาและอยู่ที่การกระท าของเรา  
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สิ่ งแรกที่อยากพูดกับท่านในวันนี้ 

ประการแรก คือ เรื่องความจริงใจ ขอขอบคุณ
พ่ีๆ ทั้ง 9 คน ที่จะเกษียณในปีนี้ ซึ่งท่านได้
ทุ่มเทให้กับกระทรวงมหาดไทยมากพอสมควร 
ในชีวิตราชการมีทั้งสมหวังและผิดหวัง ปะปน
กันไปเป็นธรรมดาโลก ไม่มีใครได้อะไรทุก
อย่าง และผมเองก็ยืนยันว่าไม่มีใครเสียอะไร
ทุกอย่างในต าแหน่งตราบใดที่ผมด ารงต าแหน่งปลัดกระทรวงอยู่ ส าหรับเพ่ือน
ข้าราชการทุกระดับในสังกัดกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะบอก
ก็คือ วันนี้ท่านมีเวลาอีก 2 เดือนนับถอยหลัง ซึ่งตลอดชีวิตราชการทุกคนล้วน
ปรารถนาไม่ว่าจะด ารงต าแหน่งใด ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด อธิบดี หรือ
ปลัดกระทรวง หรือต าแหน่งอ่ืนใด สุดท้ายความสุขที่สุดของการด ารงชีวิตใน
ราชการ คือ เกษียณอย่างสงบสุข ผู้ที่อยู่ได้จนเกษียณอายุคือผู้ที่สุดยอด ชีวิต
ของคนเราก็มีเพียงแค่นี้ท าอย่างไรให้สุขภาพจิตสุขภาพกายดีก็เพียงพอแล้ว  
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จากประสบการณ์ของผมที่ผ่านมาในระบบราชการก็มีความเข้าใจใน
ความทุกข ์สุข รู้ร้อน รู้หนาว ถึงหัวอกข้าราชการมากพอสมควร คนเรานั้นไม่ว่า
จะอยู่กับรัฐบาลไหน ใครเป็นผู้บังคับบัญชา ถ้าเป็นคนท างานเก่ง เข้มแข็งอดทน 
คนนั้นก็สามารถอยู่กับระบบ  ราชการได้อย่างมีความสุข ซึ่งผมได้แต่คาดหวังว่า
พวกท่านคงเป็นเช่นนี้กันต่อไป คือ ขยัน และทุ่มเทการท างาน ต้องท างานให้
ส าเร็จ ภารกิจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายต้องเรียบร้อยสมบูรณ์ มีมิตรภาพเรียบง่าย 
ทั้งนี้ จึงอยากจะขอความร่วมมือและเชิญชวนพวกท่านทุกคนที่ยังไม่เกษียณ 

ช่วยท างานให้ เต็มที่  อย่างปรัชญาของมหาวิทยาลัยแม่ โจ้  

และพยายามท าชีวิตให้ง่ายๆ   

อย่ามากเรื่อง มากความ อย่าเล่นกระบวนท่ามาก เพราะว่าในชีวิตจริงแล้วเมื่อ
เราพ้นจากต าแหน่ง เราไม่ได้เป็น ไม่มีหัวโขน เราจะเข้าใจอย่างลึกซึ้งเลยว่าพอ
เราอยู่คนเดียว ได้อยู่กับลูกหลาน อยู่กับครอบครัวนั้น เราจะมีบทบาทอีกอย่าง
หนึ่ง เป็นคนธรรมดาทั่วไป ฉะนั้น ขอให้ท างานหนักเข้าไว้ ใช้ชีวิตแบบง่ายๆ   
ไม่ต้องพิธีการมาก ซ่ึงตัวตนที่แท้จริงของผมก็ชอบแบบเรียบง่ายเช่นกัน  
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ประการทีส่อง หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นต าแหน่งที่ถูกเปรียบเทียบ
ระหว่างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยด้วยกัน ดังนั้น การจะเข้าสู่
ต าแหน่งที่สูงขึ้นก็มักเป็นจุดที่หลายๆ คนเฝ้ามอง หลักคิดของผมในการ
บริหารงานบุคคลของกระทรวงมหาดไทยในภาพรวม มีทิศทางว่าจะท าอย่างไร
ให้ไดค้นมาแทนในต าแหน่งส าคัญ กล่าวคือการเข้าสู่ต าแหน่งต้องเปิดกว้าง เมื่อ
ไม่ให้คนที่เป็นรองอธิบดีขึ้นด ารงต าแหน่งเป็นอธิบดีโดยตรงได้ หรือแต่งตั้งผู้ว่า
ราชการจังหวัดมาเป็นอธิบดี หรือข้าราชการจากกรมต่างๆ ต้องมีโอกาสได้รับ
การแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด เช่นเดียวกับส านักงานจังหวัด รวมถึงยึด
หลักพ้ืนฐานต้องผสมผสานระหว่างคนเก่งกับความอาวุโส และเปิดโอกาสให้กับ
คนรุ่นใหม่ที่มีความพร้อมได้เติบโตในหน้าที่ ซึ่งมีหลายท่านที่มีโอกาสดี จังหวะดี
ที่ข้ึนมาด ารงต าแหน่ง แต่ทั้งนีทุ้กคนล้วนขึ้นมาภายใต้หลักเกณฑ์ กฎกติกา และ
มีฝีมือเป็นที่ยอมรับทั้งสิ้น ซึ่งหลายคนอาจสงสัยจากการเปรียบเทียบข้อมูล
บุคคลว่าท าไมช่วงระยะของรุ่นพี่รุ่นน้องห่างกันมากนัก หลายท่านมีโอกาสได้รับ
การแต่งตั้งเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ เป็นอธิบดี    
เป็นปลัดกระทรวงในล าดับต่อไป การที่สามารถด ารงต าแหน่งส าคัญเหล่านั้นได้ 
ท่านจะต้องใช้ความรู้ความสามารถที่เหมาะสมและจังหวะที่พอดี พร้อมกับมี
วาสนาพอสมควร แต่ความจริงนั้นอยากให้เข้าใจว่าคนเรานั้นเริ่มต้นงานไม่
เท่ากัน วัน เวลา โอกาส อาจจะแตกต่างกัน แต่ไม่ว่าจะแตกต่างกันอย่างไรเมื่อ
มาอยู่ในต าแหน่งเดียวกัน ท่านต้องอยู่ในมาตรฐานเดียวกัน ท าสิ่งที่ดีที่สุด 
ถึงแม้ว่าอาจจะไม่ได้ต าแหน่งสูงสุดแต่สิ่งที่ได้  คือ ความภาคภูมิใจ และท่าน
สามารถยืนได้อย่างสง่างาม เป็นที่ยอมรับกับคนหลายๆ คน ซึ่งเป็นสิ่งที่น่าชื่นชม
ที่สุด  
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ท างานต้องจริงจัง 

“เวลาท างานต้องจริงจัง” 
เ ป็ น สิ่ ง ห นึ่ ง ที่ ไ ม่ อ ย า ก ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาขาดความเชื่อมั่นจาก
พ ว ก เ ร า ทุ ก ค น  ก็ คื อ ต้ อ ง ใ ห้
ผู้ บั งคับบัญชามั่ น ใจว่ า เรา เป็น
คนท างาน ถึงแม้ท่านจะเป็นคนมี 

เสน่ห์ มีความดีทุกอย่าง แต่สิ่งที่ส าคัญคือต้องเก่งงาน เพราะถ้าเก่งงานจะ
สามารถอยู่กับผู้อ่ืนได้ทุกยุคทุกสมัย ถ้าเก่งแค่เฉพาะกิจ บางเรื่อง หรือเป็นครั้ง
คราว อาจท าให้สายทางราชการในบางครั้งเกิดสะดุดบ้างเล็กน้อย มีขึ้นลงตาม
จังหวะและโอกาส ยิ่งหากไม่ลงแรง ไม่เสียเหงื่อ ไม่ออกก าลังเลย โอกาส
ความก้าวหน้าที่จะจีรังยั่งยืนในหน้าที่ข้าราชการก็น้อยลง และถ้าใครได้รับ
แต่งตั้งในระดับสูงด้วยสายงานของตัวเอง ด้วยฝีมือความรู้ความสามารถของ
ตัวเอง ก็จะเป็นความภาคภูมิใจแก่ตนเองและวงศ์ตระกูล อันเป็นที่ยอมรับของ
คนทั่วไป และหากใครได้มาโดยไม่ใช้ฝีมือเลย ก็จะเป็นที่รังเกียจในสังคมของ
พวกเรากันเอง และถูกเหยียดหยามจากหน่วยงานอื่น  
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น้อมน าพระบรมราโชวาท ของรัชกาลที่ 10 
ต้องการให้ทุกท่านน้อมน าพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาล     

ที่ 10 ที่พระราชทานไว้ในวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2562 
ความว่า “ข้าราชการมีสิ่งที่ส าคัญที่ควรยึดมั่นอยู่  2 อย่าง อย่างหนึ่งคือ
ผลประโยชน์ของแผ่นดิน อีกอย่างหนึ่งคือความถูกต้องเป็นธรรม ผลประโยชน์
ของแผ่นดินเป็นเป้าหมายสูงสุดของการปฏิบัติราชการ ส่วนความถูกต้องเป็น
ธรรมเป็นทั้ งรากฐานและแนวทางปฏิบั ติ เ พ่ือให้บรรลุถึงเป้าหมายนั้น”        
เป็นแนวทางปฏิบัติที่ต้องน ามาปฏิบัติทันที และปฏิบัติให้ได้อย่างจริงจัง โดยยึด
มั่นปฏิบัติตามพระราชด ารัสและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จ       
พระเจ้ าอยู่ หั ว  ด้ วยความถูกต้อง เป็นธรรม  และให้ เกิด เป็นรูปธรรม             
เพ่ือประโยชน์ของแผ่นดินเป็นสิ่งส าคัญที่สุด อันเป็นเกราะป้องกันตัวในการ   
รับราชการ และการด าเนินชีวิตได้ 
 

การที่จะท างานให้ประสบผลส าเร็จ  และสามารถอยู่รอดต่อไปได้ 
นอกจากต้องรู้และเข้าใจบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งหัวหน้าส านักงานจังหวัด
แล้ว อีกประการหนึ่งที่ท่านจะต้องให้ความส าคัญ คือ จะต้องรู้บทบาทหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัดว่ามีหน้าที่อะไรบ้าง เพราะ
นั่นคือหน้าที่อีกอย่างหนึ่งของหัวหน้าส านักงานจังหวัด ท่านเป็นกลไกที่ส าคัญ  
ที่ช่วยขับเคลื่อนงานของจังหวัดให้บรรลุผลสัมฤทธิ์  และน าทุกองคาพยพของ
องค์กรยึดมั่นในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
โดยสิ่งแรกคือต้องบริหารงานให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย และสามารถ
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ตรวจสอบได้ โปร่งใส อย่างที่สองคือ อย่าอ้างระเบียบกฎหมายเพียงอย่างเดียว
โดยไม่รับฟังนโยบาย ยุทธศาสตร์ หรือทิศทางของผู้บังคัญบัญชา อย่างค าศัพท์ที่
เรียกว่า need to know เช่น ผู้บังคับบัญชาอาจมีข้อมูลเชิงลึก มีรายละเอียดใน
ประเด็นต่างๆ ที่ผู้ใต้บังคับบัญชาอาจไม่ทราบ หรือทราบข้อมูลในบางมิติ หรือมี
ข้อมูลไม่ครบถ้วน และท าให้การสั่งการหรือการท างานผิดพลาดไม่สามารถ
ตอบสนองนโยบาย หรือไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่ก าหนดไว้  ซึ่งในบางเรื่อง
แม้ไม่มีระเบียบกฎหมายบังคับไว้ แต่หากเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน เรื่องปากท้องของประชาชนที่ก าลังได้รับความทุกข์ยากล าบาก ก็ต้อง
รีบเร่งหาวิธีการแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนที่จะท าอย่างไรที่ช่วยเหลือเพ่ือบ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข แก่ประชาชนได้ 

การบริหารความคาดหวัง คนต่างกลุ่มต่างฝ่ายมักเรียกร้องในสิ่งที่ตน
ต้องการ และอ้างเอาระเบียบกฎหมาย หลักเกณฑ์ กฎธรรมชาติ หรือในเรื่อง
ของกฎมนุษยชน ทุกสิ่งทุกอย่าง เพ่ืออ้าง
เ ป็ น น้ า ห นั ก ใ ห้ เ ข้ า ข้ า ง ต น เ อ ง  ทั้ ง นี้         
การบริหารความคาดหวัง ควรจะเรียนรู้การ
บริหารความรู้สึก สร้างความเข้าใจที่ดีต่อกัน 
เช่น การที่จะปฏิเสธใครสักคน ควรใช้ค าพูด
และเจรจาอย่างไรให้เขาไม่เจ็บช้ าน้ าใจ   
ต้องมีทักษะการพูด  
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ระเบียบ กฎหมาย  
การบริหารจัดการ 
ตามระเบียบกฎหมาย 

ยุทธศาสตร์ นโยบาย  
รู้และเข้าใจในทิศทาง
ของผู้บังคับบัญชาว่าจะ
บริหารงานตามนโยบาย 
ยุทธศาสตร์อย่างไร 

 

การบริหารความคาดหวัง
ของคนให้ไ ด้  ต้องหาจุด
ดุลยภาพลงตัวให้ได้ ต้องใช้
ดุลพินิจ และมีศิลปะในการ
พู ด  ใ ช้ ทั ก ษ ะ ค ว า ม รู้
ความสามารถ จังหวะ และ
โอกาสให้เป็นประโยชน์

ต้องรู้ ต้องรู้ ต้องรู้ 
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ความส าเร็จในชีวิตราชการ
มีหลายปัจจัย แต่อย่างน้อยต้องมี            ประการด้วยกัน ดังนี้ 

1. ความรู้ ต้องรู้เรื่อง รู้แจ้ง รู้จริง ความรู้จะอยู่คู่กับตัว 
2. ความสามารถ มีสุภาษิตที่ว่า ความรู้ท่วมหัว แต่เอาตัวไม่รอด 

กล่าวคือ มีความรู้มากมาย แต่ไม่มีความสามารถดัดแปลงความรู้ให้มีประโยชน์
ในการท างาน การตัดสินใจ การด ารงชีพ 

3. มีโอกาส สามารถแสวงหาโอกาสได้ ด้วยการอาสาสมัครด้วยการ
ท างาน เปรียบเสมือน มีดที่คม ต้องหมั่นลับบ่อยๆ คือ ต้องฝึกท างาน ทั้งงาน
ง่าย งานยาก โดยเน้นเพ่ือประโยชน์ขององค์กร 

4. ได้รับการสนับสนุน มีผู้บังคับบัญชาสนับสนุนอย่างจริงจัง การที่จะมี
ผู้ใดสนับสนุนนั้น เป็นเครื่องรับรองอย่างหนึ่งได้ว่า ผู้นั้นจะต้องเป็นคนดี 
มีคุณธรรม ทั้งนี้ จึงต้องสะสมความดี ให้เป็นที่ประจักษ์ชัด  
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การบริหารจัดการแก้ไขปัญหา 

ในพื้นที่ 

 

 
                                                                                      

 ประสบการณ์ท้ังหลายจะต้องเริ่มพื้นฐานมาจากอ านาจหน้าท่ี 

ล าดับต่อไปคือ ข้อมูล โดยหัวหน้าส านักงานจังหวัดต้องมีข้อมูล มีความรู้ 

ซึ่งสามารถหาได้จากเพื่อนร่วมงานท่ีเก่งจากทีมงาน จากท่ีปรึกษา     

จากกฎหมาย บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าส านักงานจังหวดัมีความส าคญัตอ่

ผู้ว่าราชการจังหวัดกับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคเป็นอย่างมาก  

นายธนาคม จงจิระ 

รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
จังหวัด 

1.  อ านวยการ และประสานการปฏิบัติราชการอันเป็นอ านาจหน้าที่
ของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย 

2. จัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด โดยท าหน้าที่
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ 
(กบจ.) 

 ส านักงานจังหวัดมีบทบาทเป็นศูนย์กลางการจัดท ายุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัดไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ 

3. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 

4. สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัด กฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคล ซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด ท าหน้าที่
ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและยุทธศาสตร์ก าลังคนของ
จังหวัด การจัดท าแผนยุทธศาสตร์ก าลังคน ฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด  

รวมถึงการประสานงานกับส านักงาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพ่ิม
ขีดความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของจังหวัด 

ดังนั้น หัวหน้าส านักงานจังหวัดจะต้องมีความรอบรู้ทั้งในเรื่องของ งาน 
งบ ระบบ คน จึงจะนับได้ว่าประสบความส าเร็จ 
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หน้าที่ด้านแผนงาน 
1. วางแผนงาน โครงการ หรือแผนการปฏิบัติงานเพ่ือก าหนด

เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของส านักงานจังหวัดให้สอดคล้องกับนโยบายและแผน
ยุทธศาสตร์ของจังหวัด กลุ่มจังหวัด กระทรวงมหาดไทย และส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

2. ประสานการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมที่ได้รับการ
จัดสรรวงเงินจ านวนมาก เพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัดตามท่ีก าหนดไว้ 

3. ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดที่มีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ 
หรือแผนการปฏิบัติการ ตลอดจนประเมินผลและรายงานการด าเนินงาน เพ่ือให้
เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด  
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ดังนั้น หัวหน้าส านักงานจังหวัดจะต้องเป็นนักคิด นักวางแผน นัก
บริหารและนักประสานงาน เพ่ือให้การด าเนินงานด้านแผนงานประสบ
ความส าเร็จ 

หน้าที่ด้านบริหารงาน 
1. ก าหนดกลยุทธ์ ระบบงาน และวิธีปฏิบัติราชการของส านักงาน

จังหวัด เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ในส านักงานจังหวัดที่
รับผิดชอบ 
           2. มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าปรับปรุง
แก้ไขในเรื่องที่เก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การบริหารงานบุคคล
ของจังหวัด การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของจังหวัดเพ่ือการพัฒนา  
ตลอดจนภารกิจอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านักงานจังหวัดเพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3. วินิจฉัย สั่งการ เรื่องที่เกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
การบริหารงานบุคคลของจังหวัด การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ
จังหวัดเพ่ือการพัฒนา หรือเรื่องอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ซึ่งมีผลกระทบในวงกว้าง หรือมี
ความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ อนุญาต การด าเนินการ
ต่างๆ ตามภารกิจที่ส านักงานจังหวัดรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและ
ผลสัมฤทธิ์ตามทีก่ าหนด 

4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผลสัมฤทธิ์และเป็น
ประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการ 
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5. ชี้แจงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในที่ประชุม
คณะกรรมการและคณะท างานต่างๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง หรือเวทีเจรจาต่างๆ ใน
ระดับหน่วยงานหรือองค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ ในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับ
แผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด ตลอดจนแผนพัฒนาในระดับอนุภูมิภาค                   
การบริหารงานบุคคลของจังหวัด การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ
จังหวัด 

การบริหารงานจะต้องมีการก าหนดกลยุทธ์ มอบหมาย ก ากับดูแล คอย
ตรวจสอบติดตามพร้อมกับ ให้ค าแนะน า วินิจฉัย สั่งการ ตลอดจนการ
ประสานงานกับภาคส่วนต่างๆเพ่ือเป็นภาคีเครือข่าย เช่น ชลประทาน แขวงการทาง 
โรงเรียน เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด เป็นต้น ซึ่งจะเป็นภาคี ที่สามารถ
เป็นพลังที่จะร่วมกันในการปฏิบัติงานจนประสบผลส าเร็จ  
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หน้าที่ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
1. จัดระบบงานและอัตราก าลังเจ้าหน้าที่ ในหน่วยงานที่มีความ

หลากหลายทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า 

2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชา เพ่ือให้
เกิดการปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุเป้าหมาย
และผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนด 

3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพัฒนาการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาเพ่ือให้เกิดความสามารถ ประสิทธิภาพและสมรรถนะที่
เหมาะสมกับงานที่ปฏิบัติ 

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพ่ือพัฒนาเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติในการผลิตผลงาน การบริการ
หรือผลการด าเนินงานที่มีคุณภาพท่ีดีขึ้น 
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การบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเรื่องที่ส าคัญที่สุด ต้องรู้จักการบริหาร
คนให้มีความรู้ มีการถ่ายทอดความรู้ให้กับทุกคนในองค์การ ไม่ยึดติดเพียงผู้ใดผู้
หนึ่ง รู้จักการใช้คนให้ถูกกับงาน รู้จักการเอาใจเขามาใส่ใจเรา สามารถให้
ค าปรึกษากับเจ้าหน้าที่ในบังคับบัญชาของตนเองเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 

หน้าที่ด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
1.  วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส านักงานจังหวัดที่

ต้องรับผิดชอบสูง เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด นโยบายรัฐบาล 
นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของ ส านักงานปลัดกระทรวง
มหาดไทย 

 2.  ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมาก 
เพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า และเป็นไปตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์
ตามท่ีก าหนด 

การบริหารทรัพยากรบุคคลไม่เพียงแต่จะต้องบริหารเพียง คน เท่านั้น 
จะต้องมีการบริหารงบประมาณเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า ให้สามารถ
บรรลุซึ่งเป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติราชการ 

จากที่กล่าวถึง หน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งหัวหน้าส านักงาน
จังหวัดนั้น จะเห็นได้ว่า หัวหน้าส านักงานจังหวัด คือ เสธ ของผู้ว่าราชการ
จังหวัด  โดยมีหลักเบื้องต้นคือ ต้องรู้และมีความเข้าใจทั้งในเรื่อง งาน งบ 
ระบบ คน เป็นนักคิด นักบริหาร และนักประสานที่มีคุณภาพ 
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เก่งงาน 

เก่งคน 

เก่งพ้ืนที ่

 
หลักการท างาน  
1. เก่งงาน  รอบรู้ ในหน้าที่ที่

ปฏิบัติ หรืองานที่ได้รับมอบหมาย ทั้งใน
งานระดับนโยบายและงานตามภารกิจ
ของตนเอง 

2. เก่งคน การบริหารคนเป็น
เรื่องยาก แต่ส าคัญมากที่สุด คนที่อยู่
รอบตัวเรามีหลายประเภท ได้แก่ 

2.1 ผู้บังคับบัญชา จะต้องท า
ให้ผู้บังคับบัญชาเกิดความไว้วางใจ ดังค า
กล่าวของท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ “ใช้คน
ที่ไว้ใจ ไม่ไว้ใจไม่ใช้”  หรือ ซุนเซ็ก 

(สามก๊ก) “ใช้แล้วต้องไม่ระแวง ถ้าระแวงไม่ใช้”ดังนั้น จึงต้องปฏิบัติงานให้
ประสบผลส าเร็จ อย่าให้มีข้อบกพร่องหรือข้อต าหนิ เพ่ือให้ผู้บังคับบัญชามีความ
ไว้ใจจนท าให้เกิดความม่ันใจต่อศักยภาพของเรา   

2.2 เพ่ือนร่วมงาน จะต้องสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อหัวหน้าส่วน
ราชการในพ้ืนที่ หรือผู้บริหารภาคเอกชนในพ้ืนที่ เพ่ือสร้างความร่วมมือร่วมใจ
ต่อกัน เพราะการบริหารงานของจังหวัดจะขับเคลื่อนต่อไปได้จะต้องอาศัยภาคี
เครือข่ายเหล่านี้ในการปฏิบัติงาน บางครั้งการอาศัยความสัมพันธ์ส่วนตัวย่อม
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รวดเร็วกว่าการท าเป็นหนังสือราชการ เช่น การประสานงานทางโทรศัพท์ หรือ
ช่องทางอ่ืนๆ ซึ่งจะส่งเสริมการปฏิบัติงานในจังหวัดให้เกิดความส าเร็จ 

2.3 ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือลูกน้อง หัวหน้าส านักงานจังหวัดจะต้อง
ปฏิบัติกับผู้ใต้บังคับบัญชาเปรียบเสมือนบุคคลในครอบครัว ปกครองด้วยความ
ไม่ล าเอียง มีจิตใจที่หนักแน่น ยึดทางสายกลาง รู้จักการใช้คน บอกงานคนให้
เป็น ซึ่งผู้บังคับบัญชาที่ดีจะต้องสามารถนั่งในใจลูกน้องได้ เช่น เมื่อเวลามีการ
จัดท าพิธี เลิกงานดึกดื่น ควรถามลูกน้องจะกลับบ้านอย่างไร กินข้าวกันหรือยัง 
เป็นต้น ซึ่งสิ่งเหล่านี้ย่อมได้ใจผู้ใต้บังคับบัญชา  

2.4 ประชาชน ซึ่งเป็นบุคคลส าคัญที่สุดของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ศูนย์ด ารงธรรม จะต้องมีการปรับปรุงให้ดีขึ้นจนให้กลายเป็นศูนย์ด ารงธรรม
ตัวอย่างให้ได้ เพราะเป้าหมายของกระทรวงมหาดไทย คือ “บ าบัดทุกข์ บ ารุง
สุข” ให้กับประชาชน โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงานใส่ใจใน
การแก้ไขปัญหาของประชาชนให้บรรลุผล  จะต้องสามารถเข้าไปนั่งอยู่ในใจของ
ประชาชนได้ เช่น การที่ประชาชนมีหนังสือมาขอบคุณที่ให้การช่วยเหลือในเรื่อง
ต่างๆ การให้ทุนการศึกษากับเด็กยากไร้ การรวบรวมเงินช่วยเหลือให้ผู้ที่ไม่มีที่
อยู่อาศัย การแก้ไขปัญหาถนนที่ถูกน้ าท่วม เป็นต้น เราสามารถน ากรณีเหล่านี้
รวบรวมไว้เป็นผลงานของศูนย์ด ารงธรรมได้  
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2.5 บุคคลในครอบครัว  การท างานครอบครัวต้องมาก่อน การท างาน
จะต้องท าให้ครอบครัวมีความสุข ไม่ใช่ท างานจนมีผลให้ครอบครัวแตกแยก 
ครอบครัวไม่มีความสุข ก็จะส่งผลต่อตัวเรา ท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพ จะมี
ความรู้สึกกังวลใจ เพราะฉะนั้นต้องดูแลบุพการี ดูแลบุตรธิดา ดูแลครอบครัวให้
ดีด้วย  

2.6 ตนเอง การดูแลตนเองเป็นสิ่งที่ส าคัญ ต้องตรวจสุขภาพร่างกาย
เป็นประจ า โดยเฉพาะการออกก าลังกาย เพราะการออกก าลังกายเป็นการ
ป้องกันร่างกายไม่ให้สุขภาพทรุดโทรม  

3. เก่งพื้นที่  จะต้องมีความรอบรู้ในพ้ืนที่จังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดที่
ตนเองรับผิดชอบ เช่น ท่านต้องรู้ จักเจ้าคณะจังหวัด  เจ้าคณะอ าเภอ  
โต๊ะอิหม่าม ประธานกรรมการอิสลาม ฯลฯ และที่ส าคัญมีความรู้ความเข้าใจ
พ้ืนที่ในมิติเศรษฐกิจ สังคมรวมถึงทราบจุดแข็ง จุดอ่อน ปัญหาความเดือดร้อน 
ในพ้ืนที่ของตนเอง นอกจากนี้จะต้องรู้จักการท างานเชิงรุกอีกด้วย 
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ภารกิจท่ีส าคัญ 
1. งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและงานจิตอาสาพระราชทาน 904 

วปร. มาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว    
ในการบ าเพ็ญประโยชน์  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง จิตอาสา ซึ่งประกอบด้วย        
จิตอาสาพัฒนา จิตอาสาภัยพิบัติ และจิตอาสาเฉพาะกิจ โดยจิตอาสาจะต้อง
ศึกษา วิธีการ ขั้นตอนให้ถูกต้อง ซึ่งมีข้อพึงระวังหลายประการ ได้แก่ 

  1.1 ไม่ประพฤติปฏิบัติ ในทางที่อาจเกิดความเสื่อมเสียต่อ
ภาพลักษณ์ เช่น การเรี่ยไร อ้างกิจกรรมจิตอาสา เรียกร้องแสวงหาผลประโยชน์ 
หรือยุ่งเก่ียวกิจกรรมทางการเมือง 

  1.2 ไม่น าก าลังพลจิตอาสาไปท ากิจกรรมนอกเหนือจากประเภทจิต
อาสาที่ได้กล่าวมาในข้างต้น 
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2. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด าเนินงานตามแผนพัฒนาประเทศเพ่ือ

บรรลุวิสัยทัศน์  คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง” 

3. ประเทศไทย 4.0 ด าเนินงานตามวิสัยทัศน์เชิงนโยบาย ที่เปลี่ยน
เศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมสมัยใหม่ 

 



 
 

 

การขบัเคลื่อนนโยบาย 

ไปส ูก่ารปฏิบติัในระดบัพ้ืนท่ี                                                                                            

 นายปวิณ ช านิประศาสน์ 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

 

 

 

 

 

 

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

 โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินั้น เป็นพระปณิธานของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาล ที่ 10 โดยทรงมีพระปฐมบรมราชโองการ  
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โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์สุขของอาณาประชาราษฎร์ ให้อยู่

ภายใต้พระเนตรพระกรรณของพระองค์ได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
ซึ่งมาสอดคล้องกับอุดมการณ์หรือปณิธานของกระทรวงมหาดไทย    

ในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข ที่ได้ยึดถือกันมาโดยตลอด จึงเป็นบทบาทที่มี
ความส าคัญที่จะต้องท าให้โครงการอันเนื่องมาจากพระราชด ารินั้นก่อให้เกิด
ผลส าเร็จ ถ้าเราสามารถด าเนินการให้เกิดผลส าเร็จได้ ไม่เพียงแต่เกิดประโยชน์
สุขต่อราษฎร  ยังก่อให้เกิดประโยชน์ต่อของเราด้วย นั้นคือ ความภาคภูมิใจ 
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โครงการจิตอาสา 

โครงการจิตอาสา จะท าให้ทุกคนในสังคมสามารถอยู่ร่วมกันได้ มีการ
ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ร่วมมือกันดูแลรักษาสาธารณสมบัติเพ่ือการใช้ประโยชน์
ต่อส่วนรวม การรักษาสภาพแวดล้อม เกิดความรู้รัก สามัคคี กลมเกลียวกัน รู้จัก
การเสียสละประโยชน์ส่วนตนเพ่ือมุ่งสู่ประโยชน์ส่วนรวม ดังนั้น เราจะต้องรู้จัก
ใช้พลังจิตอาสาในการแก้ปัญหาของบ้านเมือง ชุมชน จังหวัด ในพ้ืนที่ที่เรา
รับผิดชอบ เพ่ือมุ่งมั่นพัฒนาสังคมรอบตัวให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดี
ขึ้น ให้สังคมเกิดความน่าอยู่และเป็นสังคมแห่งคุณภาพชีวิตที่ดี 
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งานพระราชพิธี 

งานพระราชพิธีจะต้องมีการดูแลเอาใจใส่ในทุกขั้นตอนด้วยความ
ละเอียดถี่ถ้วน ไม่ให้เกิดความผิดพลาด และนอกเหนือไปจากนี้ สิ่งที่ส าคัญ ก็คือ 
ต้องรู้จักการประสานสัมพันธไมตรีในงานรัฐพิธีรวมถึงการรู้จักยืดหยุ่นเพ่ือ
ประโยชน์แห่งการท างานร่วมกัน 

 การจัดซื้อจัดจ้าง 

        การจัดซื้อจัดจ้างจะต้องด าเนินการให้รวดเร็วและถูกต้อง มีการเตรียม
เอกสารหลักฐานให้ครบถ้วน ศึกษาข้อระเบียบ ข้อกฎหมายอย่างรอบด้าน 
ศึกษาสิ่งใดสามารถเบิกจ่ายได้ สิ่งใดไม่สามารถเบิกจ่ายได้ เพ่ือป้องกันไม่ให้เกิด
ความผิดพลาดในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง  

 

ศูนย์ราชการ 

การประกาศให้เป็นศูนย์ราชการนั้น จะต้องมีข้ันตอนคือ 
1. ตรวจสอบพ้ืนที่ของจังหวัดตนเอง เช่น เป็นพ้ืนที่ป่าไม้หรือเป็นพ้ืนที่

อุทยานหรือไม่ ที่มาที่ไปของการครอบครองที่ดิน เป็นต้น 
2. ด าเนินการจัดท าแผนและผังส่งให้กับกระทรวงมหาดไทย 
โดยปัจจุบันมีจังหวัด ประมาณ 20 จังหวัดที่ไม่เคยเขียนแผนและผังส่ง

มาให้กระทรวงมหาดไทย ซึ่งต้องให้ความส าคัญกับเรื่องดังกล่าวอย่างมาก 
เพราะเมื่อประกาศเป็นศูนย์ราชการ จะเป็นอ านาจของจังหวัดในการตั้ง
งบประมาณของตนเองไม่ต้องของบประมาณจากส่วนกลาง รวมถึงจะต้องศึกษา
ข้อระเบียบของส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องเพ่ือใช้ในการด าเนินการขอจัดตั้ง
เป็นศูนย์ราชการจังหวัด 
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การทบทวนแผนพัฒนาจังหวัดประจ าปี

งบประมาณ 2563 

โครงการตามแผนพัฒนา
จังหวัดประจ าปีงบประมาณ 2563
ให้ทบทวนถึ งความพร้อมของ

โครงการที่จะขออนุมัติ มิเช่นนั้น 

อาจท าให้การจัดซื้อจัดจ้างไม่ทัน 
งบประมาณถูกพับไป ซึ่งไม่สามารถ
กันงบประมาณได้ ดังนั้น จึงต้อง
ทบทวนขีดความสามารถ แต่ถ้ามี
ความพร้อมขอให้ยืนยันเป็นลาย
ลักษณ์อักษรต่อไป  



 

 

การบริหารจัดการ

ในยุคดิจิทัล 

 
  

 บทบาทของหัวหน้าส านักงาน
จังหวัด คือ  เ ป็น เสนาธิการห รือเ ป็น ฝ่าย
เลขานุการให้ผู้ ว่าราชการจังหวัด เ ป็นผู้
ประสานงานท่ีดี และต้องรู้งานหลกัของจงัหวดั 
สามารถท่ีจะตอบค าถามของผู้ ว่าราชการ
จงัหวดัได้ทกุเร่ือง  
 

คลื่นการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก แบ่งเป็น 4 ช่วง ดังนี้ 

 

 

คลื่นลูกที่ สี่ 

•ยคุดจิิทลั 

คล่ืนลูกที่ หน่ึง 

•ยคุเกษตรกรรม 

คล่ืนลูกที่ สอง 

•ยคุอตุสาหกรรม 

คลื่นลูกที่ สาม 

•ยคุเทคโนโลยี 

นายบุญธรรม เลิศสุขีเกษม 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
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ในโลกยุคปัจจุบันเกิดความเปลี่ยนแปลง 3 เรื่องใหญ่ๆ คือ 

 1. คน แบง่กลุม่คนตามชว่งอาย ุได้ 7 Generation ดงันี ้ 
  1.1 Lost อยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2426 - 2443  

  1.2 Greatest อยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2444 - 2467 
  1.3 Silent อยูใ่นชว่งปี พ.ศ. 2468 - 2488 
  1.4 Baby Boomer (Gen B) อยู่ในช่วงปี พ.ศ. 2489 – 
2507 เป็นคนส่วนใหญ่ท่ีรับราชการมานานแล้ว รักองค์กร ผู้ บังคบับัญชา
หลายท่านก็อยู่ในช่วง Gen B ซึ่งเด็กๆ จะมองคนกลุ่มนีว้่าเป็นพวกอนรัุกษ์
แบบดัง้เดมิ  
  1.5 Generation X (Gen X) อยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2508 – 2522 
เป็นคนวัยท างานในยุคปัจจุบนั อยู่ในช่วงเร่ิมต้นของเทคโนโลยี ชอบอะไร
ง่ายๆ ไมเ่ป็นทางการ 
  1.6 Generation Y (Gen Y) อยูใ่นช่วงปี พ.ศ. 2523 – 2540 
เตบิโตมาพร้อมกบัเทคโนโลยี มีความอดทนน้อย รักอิสระ มีความเป็นตวัเองสงู 
    1.7 Generation Z (Gen Z) ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2540 ขึน้ไป เร่ิม
เข้ามาในระบบราชการ 
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 2. สภาพแวดล้อม 
  2.1 โลกาภิวตัน์ (Globalization) คือ การท่ีทุกคนสามารถ
เข้าถึงข้อมลูจากทัว่โลกได้อยา่งรวดเร็ว   
  2.2 ความเป็นเมือง (Urbanization) เมืองในภูมิภาคมีการ
เตบิโตขึน้มาก ปัญหาตา่งๆ ก็จะเพิ่มขึน้เชน่เดียวกนั 
  2.3 การกระจายอ านาจ (Decentralization) ทิศทางของ
โลกคือการกระจายอ านาจให้หน่วยงานในพืน้ท่ีหรือองค์กรปกครองท้องถ่ิน 
โดยสว่นกลางจะต้องลดบทบาทเป็นผู้ก ากบัมากขึน้ และให้หน่วยงานในพืน้ท่ี
เป็นผู้ด าเนินการ 
  2.4  Individualization คนสมัยนีมี้ความเป็นปัจเจกชนสูง
มาก ทานข้าวโต๊ะเดียวกันแต่ไม่
มองหน้าคุยกัน แต่จะคุยกับผ่าน
ไลน์ สั่งซือ้สินค้าออนไลน์ ไม่ชอบ
การพบปะสังสรรค์กันเหมือนใน
อดีต แต่จะพบปะกันใน Social 
Media   
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  2.5 Digitization โลกก าลงัเป็นโลกยคุดิจิทลั สงัคมไทยมีการ
เปล่ียนแปลงมากขึน้ เช่น การคมนาคมสะดวกมากขึน้ เทคโนโลยีมีความ
เจริญก้าวหน้ามาก   

 3. เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการใช้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 
ระบบโทรคมนาคมตา่งๆ เพ่ือน ามาใช้ในการท างาน 

 การใช้ชีวติในยุคดจิทิัล 
 การด าเนินชีวิต ต้องรวดเร็ว กระชบัฉบัไวในเร่ืองข้อมลูข่าวสาร 
การท างานสามารถท างานได้ในทกุๆ ท่ี สัง่งานได้ตลอดเวลา ดงันัน้ เคร่ืองมือ
ส่ือสารต้องอยู่ติดตวัตลอดเวลา เพราะการพลาดข้อมลูข่าวสารอาจท าให้เกิด
ความเสียหายแก่งานได้  
 การท างาน น าเทคโนโลยีมาช่วยในการท างาน จึงจะท าให้การ
ท างานสะดวกรวดเร็วยิ่งขึน้ สร้างการบูรณาการท างานทกุภาคสว่น แตต้่อง
โปร่งใสและตรวจสอบได้ การท า ง าน ใน ร ะบบ ร าชก า รจ ะมีหน ่ว ย
ตรวจสอบอยู่แ ล้ว  แต่ถ้าจะโพสต์หรือแชร์ผ่านอินเทอร์เน็ตต้องตรวจสอบ
ให้ดีก่อนเพราะถ้าเกิดผิดพลาดขึน้ก็อาจจะมี Social Media เข้ามาร่วมใน
การตรวจสอบด้วย  
 ช่องทางการส่ือสาร ในปัจจุบนัส่วนใหญ่จะส่ือสารโดยผ่าน 
Line หรือ Social Media ตา่งๆ ส าหรับหน่วยราชการควรจะท า Application 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงงานของทางราชการได้สะดวกย่ิงขึน้ 
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 การน าข้อมูลมาใช้ในการบริหาร Big Data การท างานในยคุ 
4.0 หัวหน้าส านักงานจังหวัดต้องรู้จักใช้อุปกรณ์ท่ีมีอยู่อย่างคุ้ มค่า เช่น 
โทรศพัท์มือถือหรือไอแพด โดยการค้นหาข้อมลูต่างๆ จาก Application ตา่งๆ 
มาใช้ในการปฏิบตังิาน และต้องตดิตามขา่วสารในพืน้ท่ีให้เป็นปัจจบุนัตลอดเวลา 
 หลักการท างาน  
  1. รู้คน  
  2. รู้งาน 
  3. รู้สถานท่ี 
  4. รู้เทคโนโลยี 
  5. รู้เวลา คือ ต้องรู้จกับริหารจดัการเวลา การท างานทกุเร่ือง  
จะมีเวลาเป็นตวัก าหนด ดงันัน้ ต้องท างานให้เหมาะสมกบัเวลา เสร็จทนัหรือ
ก่อนเวลา งาน/เร่ืองนัน้จงึจะมีคณุคา่   
 



 
 

ความคาดหวงัต่อหวัหนา้

ส านกังานจงัหวดั 

  

 

 

 

 

  

 1. เป็นเสนาธิการ อ านวยการและสนับสนุนงานการท างานของ
ผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2. วิเคราะห์ วางแผน แกนกลางในการบูรณาการแผนงาน/
โครงการเพื่อการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ โดยมีเป้าหมายสุดท้ายคือ คุณภาพชีวิตที่ดีของ
ประชาชนภายในจังหวัด 
 3. สนับสนุนผู้ว่าราชการจังหวัดด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
เช่น การพัฒนาในเรื่องสารบรรณ การประชุม แสวงหาความร่วมมือกับ
สถานศึกษา 

บทบาทหน้าท่ีของหัวหน้าส านักงานจังหวัด 
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 4. ประสานงาน 10 ทิศ คือ การประสานงานรอบตัวทั้งแบบเป็น
ทางการและไม่เป็นทางการ ประสานแบบเป็นทางการ เช่น หนังสือราชการ จัด
ประชุม หรือการแจ้งให้ส่วนราชการทราบ ส่วนประสานงานแบบไม่เป็นทางการ
ที่เห็นชัดเจนเป็นรูปธรรมคือ สภากาแฟ หรือการพูดคุยขอความร่วมมือ/
อนุเคราะห์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ราชการ
บริหารส่วนกลางในภูมิภาค ภาคเอกชน ภาคประชาชน ท้องที่ ท้องถิ่น ในเรื่อง
ต่างๆ แต่ต้องตรวจสอบว่าไม่ขัดต่อระเบียบหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
นั้นๆ ด้วย  

เป็นเสนาธกิาร 

วเิคราะห์ วางแผน 

สนบัสนุน 

ประสานงาน 10 ทศิ 
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ความคาดหวัง 

ของผูบ้รหิารต่อหวัหนา้

ส านกังานจงัหวดั 
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 1. เป็นแกนกลางในการรับนโยบายของรัฐบาลสู่การปฏิบัติอย่างมี
ประสิทธิภาพ ในกรณีที่มีการสั่งการในเรื่องเดียวกันจากหลายหน่วยงาน หัวหน้า
ส านักงานจังหวัดในฐานะเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัดต้องเป็นแกนกลางใน
การรวมเรื่อง ช่วยคิด และน าเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด 
 2. เป็นศูนย์กลางในการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดไปสู่
การปฏิบัติในพ้ืนที่ ภายในจังหวัดจะได้รับเงินงบประมาณมาจากหลายแหล่ง 
ดังนั้น สิ่งที่ส าคัญคือการบริหารงบประมาณจากแหล่งต่างๆ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อจังหวัดและประชาชน 
 3. คุณภาพในการจัดท าค าของบประมาณ และติดตามเร่งรัดการ
ใช้จ่ายงบประมาณของจังหวัด ให้ทันตามก าหนดเวลา หรือต้องก่อหนี้ผูกหนี้ให้
เสร็จภายในปีงบประมาณ เพราะงบประมาณที่ได้รับต้องใช้ให้เกิดประโยชน์มาก
ที่สุด 

 4. พัฒนาระบบข้อมู ล
สารสนเทศเพ่ือการบริหาร ในขณะนี้
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยใช้
ระบบฐานข้อมูลBenchmarking และ 
Padme ทั้งสองโปรแกรมนี้มีประโยชน์
มากหากทุกจังหวัดกรอกข้อมูลดิบได้
ครบถ้วน โดยสามารถน าเอาข้อมูลต่างๆ 
มาวิ เคราะห์แล้วน าเสนอให้ผู้บริหาร
ประกอบการตัดสินใจได้ 

ความคาดหวังของผู้บริหาร 
ต่อหัวหน้าส านักงานจังหวัด 



 
 

37 

 5. การติดตาม ประเมินผล ต้องสนับสนุนข้อมูลส าหรับการตรวจ
ของผู้ตรวจราชการทุกกระทรวง ทบวง กรม รวมถึงคณะกรรมการตรวจติดตาม
ประเมินผลต่างๆ  
 6. ศูนย์ด ารงธรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดจะต้องเป็นด่านแรกในการชี้แจงข้อมูลต่างๆ ให้ประชาชน
เข้าใจเพื่อป้องกันการก่อม็อบ ปัญหาที่แก้ไขในพื้นที่ได้ก็ต้องรีบด าเนินการ แต่ถ้า
แก้ไขไม่ได้จึงจะส่งต่อหน่วยงานอื่น 
 7. งานอ านวยการ : ถูกต้อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ  
 8. เป็นผู้น าการปรับเปลี่ยนวิธีการท างานเพ่ือเตรียมพร้อมสู่ระบบ
ราชการ 4.0 โดยน าเอานวัตกรรม ฐานข้อมูล และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เข้ามาใช้ในการด าเนินการ โดยขอยกตัวอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้กล่าวเรื่อง 
จังหวัด 4.0 ไว้ ดังนี้ 
  - เราต้องมีการเชื่อมโยงภายใน   
  - เราต้องมีการเชื่อมโยงภายนอก ก็คือ CLMVT 
  - เราต้องมีการเปลี่ยนจุดเชื่อมต่อให้กลายเป็นโหนด (รอบทิศ) 
  - รวมถึงถ้ากรณีเป็นจังหวัดชายแดนให้มีการเชื่อมโยงทุกมิติคือ
เป็น BRIDGE (สะพาน) 
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 1. โครงการและกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหา
มงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก 

 โครงการฟ้ืนฟูและพัฒนาล าน้ า คูคลองเพ่ือสิ่งแวดล้อม
และคุณภาพชีวิตของประชาชนเฉลิมพระเกียรติ 

 โครงการ 1 จังหวัด 1 ถนนเฉลิมพระเกียรติ 

 โครงการสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ 
 2. โครงการจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. 
 3. โครงการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวพระราชด าริและหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
 
 
 

ภารกิจส าคัญในห้วงปัจจุบัน 
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 ประ เด็ นที่ อยาก ให้ หั วหน้ าส านั ก งานจั งหวั ด ให้
ความส าคัญเป็นพิเศษ 
 1. ให้เพ่ิมประสิทธิภาพในการท างานของส านักงานจังหวัด เช่น 
การท างานช้าก็ต้องปรับการท างานให้รวดเร็วขึ้น หรือได้ประโยชน์ในระดับหนึ่ง
ต้องเพ่ิมให้เกิดประโยชน์มากขึ้น แต่ขอเน้นว่าย้อนกลับไปดูว่าท่านท างานครบ
หรือไม่ ถ้าท าไม่ครบก็ควรท าให้ครบ 
 2. หัวหน้าส านักงานจังหวัดต้องเป็น ส ป ม ท ให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัด ส ป ม ท ย่อมาจาก สมอง ปาก มือ เท้า ในการด าเนินงานให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด 
 3. การเสนองานหรือเสนอเรื่องให้ผู้ว่าราชการจังหวัดอนุมัติ/
อนุญาต ควรจะมีระเบียบ/ข้อกฎหมายแนบหรือใช้อ้างอิงด้วย 
 4. การท างานทุกเรื่องต้องให้ทันก าหนดเวลา ถ้าการท างานช้า
หรือไม่ทัน เวลา งานนั้ นๆ ก็จะหมดประโยชน์หรื อประโยชน์น้ อยลง  
 

 
การท างาน 

 

ประเดน็ส าคัญ 

ส = สมอง 

เป็นฝ่ายเสนาธิการ 

 
ป = ปาก 

การเจรจาแทน ผวจ. 

 

ม = มอื 

ท = เทา้ 

การประสานงาน 

การท างาน 



 
 
 

นายสนิท ขาวสอาด  
หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย 

 
การตรวจราชการ  สิ่ ง

ส าคัญแรกคือจะต้องยอมรับและ
สร้ า งความเข้ า ใจ ในการตรวจ
ราชการก่อนว่ามิใช่การตรวจจับผิด 
แต่ เป็นการตรวจราชการที่ ไป
ช่วยงานของผู้ว่าราชการจังหวัด
เป็นส่วนใหญ่ เช่น ช่วยเร่งรัดงาน
หรือติดตามภารกิจต่างๆ  การ
ติดขัดด้านการบูรณาการเชื่อมโยงกับหน่วยงาน และในฐานะหัวหน้าส านักงาน
จังหวัด ก็เป็นบุคคลส าคัญที่จะช่วยประสานส่วนราชการต่างๆ ในการขับเคลื่อน
งานให้ส าเร็จ ส่วนใหญ่ผู้ตรวจราชการจะติดตามงานเรื่องงบประมาณและศูนย์
ด ารงธรรม ซึ่งเป็นเรื่องส าคัญที่สุดต่อการด าเนินงานในทุกด้าน หัวหน้า
ส านักงานจังหวัดจึงต้องท าหน้าที่และใช้การบริหารจัดการที่ดี ในการเร่งรัดและ
ขับเคลื่อนการบริหารงบประมาณ โดยการวางแผน ติดตามงาน ประเมินผลงาน 
เพ่ือช่วยให้การตรวจราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
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การบริหารงบประมาณ เป็นขั้นตอน
หนึ่งของกระบวนการงบประมาณ ขั้นตอนการ
บริหารงบประมาณเป็นขั้นตอนที่ส าคัญที่สุด  
ที่ส่วนราชการจะต้องก าหนดแนวทางในการ
บริหารงบประมาณ โดยต้องน างบประมาณที่
ไ ด้ รั บ อ นุ มั ติ ไ ป ใ ช้ จ่ า ย  เ พ่ื อ ใ ห้ บ ร ร ลุ
วั ต ถุ ป ร ะ ส ง ค์  ภ า ย ใ ต้ ง า น ที่ ไ ด้ อ นุ มั ติ
งบประมาณรายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล    
อันเป็นหน้าที่อย่างหนึ่งของส่วนราชการจะต้องน างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ไปใช้จ่าย โดยหัวหน้าส านักงานจังหวัดจะต้องคอยขับเคลื่อนงานหรือโครงการ
ต่างๆ  ให้เป็นไปตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณ เริ่มจากการลงพ้ืนที่ดูความ
พร้อมของโครงการก่อนจะของบประมาณ เช่น สถานที่โครงการ แปลน เอกสาร
สัญญา ฯลฯ ซึ่งจะต้องสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานด้วยกัน 

ศูนย์ด ารงธรรมกับการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนในพ้ืนที่ เป็นการ
ท างานที่ท าอย่างไรให้งานไปได้ โดยไม่มีปัญหา หัวหน้าส านักงานจังหวัดจะต้อง
อาศัยการประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนในการบูรณาการร่วมกันเพ่ือบรรเทา
ความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ี  

กระทรวงมหาดไทยมีภารกิจในการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพ้ืนที่ ซึ่งเป็น
ภารกิจหลักที่ต้องแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน  
ทั้งในระยะสั้น และระยะยาว นับว่าเป็นโอกาสดีที่มีศูนย์ด ารงธรรมช่วยแก้ไข
ปัญหาความเร่งด่วนให้แก่ประชาชน ซึ่งปัจจุบันมีการบริหารจัดการในการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ อย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น  
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ตามศาสตร์ของพระพุทธเจ้า  
จากปัญหาความเร่งด่วนที่เกิดขึ้น ปัญหาคืออะไร สาเหตุของปัญหามา

จากอะไร แล้วเกิดความทุกข์อย่างไร จะแก้ไขอย่างไร ขออธิบายตามหลัก
อริยสัจ 4 คือ หลักความจริงอันประเสริฐ มี 4 ประการ คือ ทุกข์ สมุทัย นิโรธ 
มรรค 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ทุกข์ คือ ความไม่สบายกายไม่สบายใจ เราต้องนิยามความทุกข์ก่อนว่า

คืออะไร ทุกข์ท่ีเกิดข้ึนในพ้ืนที่ ทั้งในชุมชนเมือง ชุมชนชนบท ทุกข์ในแต่ละพ้ืนที่
มีความแตกต่างกัน ทุกข์บางครั้งอาจไม่ใช่ความเดือดร้อน แต่อาจเป็นความ    
ไม่สะดวก สบาย ซึ่งถือเป็นเรื่องเล็กน้อย  

สมุทัย คือ เหตุที่ท าให้เกิดทุกข์ ทุกข์ของใคร มีมูลเหตุอะไร วิเคราะห์ 
แยกแยะ ใครเดือดร้อน ใครท าให้ทุกข์ (สิ่งที่ต้องรู้  คือ เรื่องอะไร ใครท า      
ใครเดือดร้อน) 

นิโรธ คือ หนทางแห่งการดับทุกข์ เป็นการหาวิธีในการดับทุกข์        
ในบางครั้งทุกข์ต้องการเพียงการรับฟัง การบอกเล่า ให้ก าลังใจ หรือการบรรเทา
ช่วยเหลือในเบื้องต้น เช่น การช่วยเหลือแบบไม่ทางการ จากมูลนิธิ สมาคมฯ 
เป็นการแก้ไขปัญหาในระยะสั้น 

-                    
-         
-                       

-               
-                            
          

-             
-            
-               

-       
-                        

อริยสัจ 4
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มรรค คือ ทางเดินสายกลาง ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ แผนงานการแก้ไข
ปัญหา แผนและขั้นตอน วิธีการท างาน เรียกรวมๆ ว่า “แผน” ที่น ามาเป็น
แนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาว และยั่งยืนต่อไป 

 
ความส าคัญ กับ ความเร่งด่วน  คือ การบริหารเวลา             

มีความส าคัญอย่างไร ซ่ึงในแต่ละวันมีงานหลายงาน หลายที่ มีความหลากหลาย 
และความส าคัญท่ีแตกต่างกัน การบริหารเวลาจึงมีความส าคัญ เทคนิคในการ 

 
 
บริหารเวลา มี 4 แบบคือ  
1. งานส าคัญและเร่งด่วน (Necessity) เป็นงานที่จ าเป็นต้องท า   

เป็นเหตุการณ์เฉพาะกิจ/วิกฤต เช่น ภัยแล้ง น้ าท่วม พายุ ฯลฯ ซึ่งเป็นงานเร่งรีบ 
มีความเร่งด่วน และส าคัญมากต้องรีบด าเนินการ งานประเภทนี้ต้องท าทันท ี

                                                           
- Annie Dillard -

Q1

(Necessity)
Q2

(Effectiveness)

Q3

(Distraction)
Q4

(Waste)
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2. งานส าคัญแต่ไม่เร่งด่วน (Effectiveness) คือ งานในหน้าที่ เช่น 
งานแผนงาน งานงบประมาณ งานยุทธศาสตร์ งานอนุมัติเบิกจ่ายงบประมาณ 
ฯลฯ เป็นงานที่มีความส าคัญ ถึงแม้ว่าไม่เร่งด่วนแต่ต้องท าทุกวันไม่ให้คั่งค้าง 
เพราะถ้าไม่ท าอย่างต่อเนื่องอาจจะสะสมงานก่อให้เกิดปัญหาในระยะยาวได้  
ควรรู้จักวางแผนเตรียมการป้องกัน และลงมือท าอย่างมีวินัย อาจไม่เห็นผลลัพธ์
ในทันทีท่ีท า แต่ความสม่ าเสมอจะน าไปสู่งานที่มีคุณภาพในระยะยาว  

3. งานไม่ส าคัญแต่เร่งด่วน (Distraction) คือ งานรบกวน เช่น 
ผู้บังคับบัญชาโทรศัพท์มาถามข้อมูล สั่งงาน หรือไลน์สั่งงานไม่เป็นเวลา เรียก
ประชุมบ่อยในเรื่องเดิมๆ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องปฏิบัติทันที การตอบสนองกับทุกเรื่อง
ที่วิ่งเข้ามา จนลืมไปว่าสิ่งไหนกันแน่ที่เป็น “สิ่งส าคัญ” จะเจอเหตุการณ์นี้บ่อยๆ 
ท าให้รู้สึกว่าตัวเองยุ่งอยู่ตลอดเวลาแต่กลับไม่ได้งาน และเสียเวลาเปล่าไปกับ
เรื่องท่ีไม่ส าคัญ 

4. งานที่ไม่ส าคัญ ไม่เร่งด่วน (Waste) หรืองานไร้ประโยชน์ในแง่
สาระ แต่จ าเป็นต้องท า เช่น การดูแลลูกน้อง สถานที่ท างาน เพ่ือนร่วมงาน  
การทักทายลูกน้อง ถามทุกข์สุข การสร้างอารมณ์ขบขันในที่ประชุม การพูดจา 
การเลี้ยงและสันทนาการลูกน้อง เป็นงานที่ไม่ส าคัญ และไม่เร่งด่วนอะไร      
แต่เป็นสิ่งที่ผู้บังคับบัญชาควรท า เพราะมีความส าคัญกับลูกน้อง สร้างขวัญและ
ก าลังใจให้กับลูกน้อง 

ทั้ ง  4  ข้อ  ต้องแบ่ งและ
จัดสรรเวลาให้ลงตัว เรื่องบางเรื่อง
เราไม่ถนัดก็ควรมอบหมายให้ผู้ที่มี
ความรู้ ความเชี่ยวชาญโดยตรงท า
แทน เพราะบางเรื่องอาจใช้ความรู้
เฉพาะด้าน การมอบหมายงานบาง
เรื่องอาจท าให้เกิดผลดีมากกว่า  
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หัวหน้าส านักงานจังหวัดจะต้องท าหลากหลายหน้าที่ ซ่ึงแต่ละบทบาท
หน้าที่มีความแตกต่างกันไป ดังนี้ 

1. ผู้อ านวยการ คือ จัดการงานต่างๆ เช่น งานพระราชพิธี รัฐพิธีต่างๆ 
ต้องจัดการงานต่างๆ ให้ถูกต้อง เรียบร้อย ไปตามระเบียบแบบแผนของส านัก
พระราชวัง 

2. ผู้ประสานงาน การประสานงานเป็นสิ่งที่ต้องท าควบคู่กับงานทุก
งานเสมอ ทั้งขอความร่วมมือ และขอความเมตตา  

3. หัวหน้า ต้องแบกรับดูแลลูกน้องให้ความเป็นธรรม ให้คุณให้โทษ ใช้
ศาสตร์และศิลป์ในการบริหารงาน  

4. ผู้บริหาร หัวหน้าส านักงานจังหวัด เป็นผู้บริหารแต่ไม่ได้เป็น
ผู้จัดการ คือ เป็น Leadership ที่น าหลักการบริหารจัดการมาใช้ในการบริหาร
โครงการ งบประมาณ การด าเนินงานกิจกรรมต่างๆ ให้งานส าเร็จ จนกล่าวได้ว่า
ไม่มีการจัดการใดที่ไม่ใช้หลักการบริหาร การเป็นนักบริหารนั้น ต้องมีภาวะของ 
Leadership อย่างสูง จะเป็น Leader อย่างเดียวไม่ได้ เพราะคนอาจไม่ท าตาม  
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5. ผู้บัญชาการ จะต้องพิจารณาสั่ งการ วินิจฉัยบางเรื่องแทน

ผู้บังคับบัญชา  
 

บทบาทที่ส าคัญอีกประการ คือ หัวหน้าส านักงานจังหวัด จะต้องมี
ลักษณะ “เก่งงาน เก่งคน และมีวิสัยทัศน์” เก่งงานอย่างเดียวไม่เพียงพอ 
จะต้องเน้นหนักในเรื่องของ “คน” เพราะต้องท างานกับคนทุกระดับ ต้องเก่ง
คน โดยจะต้องรับค าสั่งจากผู้บังคับบัญชามาปฏิบัติ (ระดับบน) ต้องสั่งงาน 
มอบหมายงานลูกน้อง (ระดับล่าง) และต้องประสานข้างกับหัวหน้าส่วนราชการ 
รวมถึงประชาชน (ระดับข้าง) ประกอบกับเป็นผู้มีวิสัยทัศน์กว้างไกล 

 
 

1. การวิเคราะห์ปัญหาและการจัดการท าฐานข้อมูล 
 เมื่อมีปัญหาความเดือดร้อนเกิดขึ้น สิ่งส าคัญที่สุด คือ ข้อมูล (Data) 
ต้องมีข้อมูล และฐานข้อมูลที่ดี เพื่อน ามาวิเคราะห์กับปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้น เพ่ือ
ประกอบการตัดสินใจ หรือหาแนวทางการแก้ไขปัญหา ซึ่งการมีข้อมูลที่ดีจะ
สามารถช่วยแก้ไขปัญหาได้ตรงประเด็น โดยข้อมูลที่มีนั้นจะต้องมีความจริง 
ข้อเท็จจริง มีความถูกต้อง มีความแม่นย า สามารถน าไปบริหารจัดการได้ 

เช่น ข้อมูลเชิงยุทธศาสตร์  นโยบายรัฐบาล ข้อมูลเชิง พ้ืนที่ 
หลักเกณฑ์ต่างๆ ของนโยบาย ข้อมูลของปัญหาที่เคยเกิดขึ้น เป็นสิ่งที่หัวหน้า
ส านักงานจังหวัด ต้องติดตาม ทันเหตุการณ์ มีข้อมูลที่ชัดเจน และถูกต้อง 
สามารถเป็นข้อมูลเพื่อการตัดสินใจให้แก่ผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้อง  
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2. การวางระบบงานและการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ 
การสร้างระบบการด าเนินงานของศูนย์ด ารงธรรม ในการรับเรื่อง

ร้องเรียนจากประชาชน ต้องวางกรอบการท างานและกระบวนการท างานตั้งแต่
รับเรื่องจนถึงกระบวนการสุดท้าย โดยเจ้าหน้าที่ศูนย์ด ารงธรรมจะต้องหาข้อมูล
จากผู้ร้องทุกข์ให้ครบถ้วน รอบด้าน พร้อมหลักฐานประกอบ ลงพ้ืนที่จริงเพ่ือ
สืบค้นข้อมูล ซึ่งในงานบางงานจะต้องอาศัยการลงพ้ืนที่เพ่ือพิสูจน์ทราบ ไม่ใช่
เป็นไปรษณีย์ เพียงรับเรื่องและส่งเรื่องต่ออย่างเดียว รวมทั้งประสานเจ้าหน้าที่
หน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง ท างานแบบบูรณาการร่วมกัน จนกระทั่งงานส าเร็จ
เรียบร้อย 

3. การสร้างทีมงาน ศดธ. 
อาศัยการใช้ทักษะ Coaching Skill ซึ่งเป็นเครื่องมือหนึ่งของ

หัวหน้าส านักงานจังหวัด ที่สามารถใช้ศักยภาพและประสิทธิภาพจาก
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้เป็นอย่างดี รวมทั้งสามารถพัฒนาความสามารถของทีมใน
การปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร ซึ่งเป็นบทบาทที่ส าคัญมากอย่าง
หนึ่ ง ของหั วหน้ าส านั ก งานจั งหวั ด ในการบริ ห ารผลการปฏิ บั ติ ง าน 
(Performance Management) เนื่องจากข้าราชการศูนย์ด ารงธรรมเป็น
ข้าราชการบรรจุใหม่ ลักษณะงานเป็นงานใหม่ ต้องใช้ประสบการณ์การท างาน
ในการวิเคราะห์ วินิจฉัยสั่งการ ประสานงาน ดังนั้น ผู้บังคับบัญชาจะต้องสอน
งานลูกน้อง เข้าถึงง่าย พร้อมให้ปรึกษา ให้ค าแนะน า และสามารถอธิบาย
ขั้นตอนการท างานให้ครบถ้วน  

4. การประสานงานและบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
งานศูนย์ด ารงธรรมที่เป็นปัญหาเร่งด่วนนั้น ไม่สามารถแก้ไขปัญหา

ได้เพียงศูนย์ด ารงธรรมหน่วยงานเดียว แต่เป็นการท างานร่วมกับอ าเภอ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่จะต้องประสานและบูรณาการร่วมกันตลอด โดย
วิเคราะห์ว่าเรื่องร้องเรียนเป็นเรื่องอะไร มีกฎหมายใดทีเก่ียวข้อง เป็นหน้าที่และ
การด าเนินการของหน่วยงานใด และที่ส าคัญหากเรื่องนั้นเป็นความขัดแย้งของ
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ชุมชนในพ้ืนที่ ต้องแจ้งให้อ าเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ร่วมในการ
แก้ไขปัญหา หากเหตุการณ์ใดจะต้องเร่งรีบด าเนินการ อาศัยกฎหมายหลาย
ฉบับหรือมีการบูรณาการก าลัง ก็จะต้องตั้งชุดเฉพาะกิจ เพ่ือให้เกิดการท างานที่
เบ็ดเสร็จและมีประสิทธิภาพ 

5. การตรวจสอบ ตรวจทานเรื่องร้องเรียน 
การตรวจสอบ และตรวจทานเรื่องร้องเรียน เป็นงานที่ส าคัญที่

หัวหน้าส านักงานจังหวัด ต้องติดตามงาน ก าชับ ก ากับงานในหน้าที่ เพ่ือให้การ
ท างานในองค์กรขับเคลื่อนไปอย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การติดตามงานในการ
ประชุมประจ าเดือน การติดตามโดยให้รายงานความคืบหน้าผลการด าเนินงาน
เป็นระยะ เป็นต้น หรือหากงานใดเป็นการท างานที่ไม่มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มี
ความขัดแย้งระหว่างหน่วยงานกับหน่วยงาน หรือหน่วยงานกับพ้ืนที่ หัวหน้า
ส านักงานจังหวัดต้องน าเรียนผู้บังคับบัญชาทราบ เพ่ือช่วยเป็นตัวกลางในการ
ไกล่เกลี่ยประสานงาน หรือมีมติมอบหมายงานให้หน่วยงานใดเป็นผู้รับผิดชอบ
บ้าง 

6. การติดตามและการรายงานเรื่อง 
การท างานจะต้องมีการติดตามเรื่อง ตามประเด็นและข้อสั่งการให้

ด าเนินการ จะต้องติดตามเพ่ือให้งานบรรลุผลตามระยะเวลาที่ก าหนด การ
ติดตามที่ดีจะต้องถามว่า “ติดขัด ปัญหา และกระบวนการใด หรือไม่” หากมี
ปัญหาจริงให้น าเรียนต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการสั่งการแก้ไขโดยเร็ว 
ซึ่งจะไมป่ล่อยให้หน่วยงานแก้ไขปัญหากันเอง หรือทอดเวลาไป  

7. การชี้แจงเรื่องความก้าวหน้าให้ผู้ร้องทราบ 
การชี้แจงความก้าวหน้าแก่ผู้ร้องเป็นข้อที่ส าคัญที่สุด คือ ควรแจ้งผู้

ร้องเรียนทราบเป็นระยะ ทั้งแบบที่เป็นทางการและไม่เป็นทางการ หากมี
ระยะเวลาด าเนินการที่นาน เช่น การโทรศัพท์ไปแจ้ง การพูดคุยอย่างเป็นมิตร 
เพ่ือให้ผู้ร้องเรียนสบายใจ คลายกังวล 
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 8. การเสนอยุติเรื่องต่อ ผวจ. 
ควรมีศาสตร์และศิลป์ ในการบันทึกน าเรียน การเสนอเรื่องจะตรง

ตามประเด็นตามที่ผู้ร้องเรียนได้แจ้งไว้ ไม่เพ่ิมเติมหรือเสริมประเด็น ซึ่งท าให้
เกิดข้อมูลคลาดเคลื่อน เช่น ส านักงานที่ดินจังหวัดเสนอยุติเรื่อง เนื่องจาก       
ผู้ร้องเรียนไม่ติดใจแต่ให้ตรวจสอบที่ดินสาธารณะ เป็นต้น 

ส าหรับเรื่องใดที่ไม่มีปัญหา ก็เสนอยุติเรื่อง ส่วนเรื่องใดที่มีปัญหาอยู่ 
ก็ต้องตรวจสอบให้ดีก่อนว่าจะต้องส่งเรื่องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมหรือไม่    
ซึ่งงานบางเรื่องเป็นลักษณะงาน Routine มีกระบวนการ ขั้นตอน และเวลา
ก าหนดไว้ สามารถใช้การติดตาม เร่งรัด เพ่ือให้งานเสร็จตามเวลา แล้วเสนอยุติ
เรื่องได ้แต่หากเป็นเรื่องที่เข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การเร่งรัดเวลาเป็นเรื่องยาก 

9. การส่งต่อและการเอื้ออ านวยต่อความยุติธรรม 
บางเรื่องที่ร้องเรียนเข้ามาเป็นเรื่องยาก เจรจา ไกล่เกลี่ยไม่ได้ สุดท้าย

ต้องจบในกระบวนการยุติธรรม หัวหน้าส านักงานจังหวัดควรแนะน าให้ปรึกษา
ส านักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ การร้องทุกข์กล่าวโทษ ต่อพนักงานสอบสวน 

กระบวนการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพ้ืนที่  ทั้ง 9 
ข้อนี้ สามารถแก้ไขปัญหาเร่งด่วนต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
ตลอดจนการท างาน สามารถที่จะท าให้ปัญหาในพ้ืนที่หมดไปได้ เพ่ือ “บ าบัด
ทุกข์ บ ารุงสุข” ให้แก่ประชาชน โดยข้าราชการศูนย์ด ารงธรรมต้องมีความ
อดทน มุ่งม่ันพร้อมกับสิ่งหนึ่งที่พึงมี คือ จิตวิทยาในการแก้ไขปัญหา  
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ปัญหา
 .
2.

เป าหมาย
 .
2.

สาเหตุ
 .
2.

วิธีการ
 .
2.

 
หัวใจส าคัญของการบริหารเชิงกลยุทธ์ คือ การบริหารที่ก่อให้เกิด

ความสุข ความส าเร็จ สัมฤทธิ์ผล อย่างย่ังยืน  
การแก้ไขปัญหาจะต้องแก้ไขปัญหาแบบยั่งยืน คือ “การบริหารเชิงกลยุทธ”์ 

ทุกอย่างจะต้องเริ่มต้นที่ปัญหา สาเหตุ มีเป้าหมายที่ชัดเจน มีวิธีการ ขั้นแรกเรา
ต้องรู้ปัญหาที่แน่นอนว่าคืออะไร มีสาเหตุอะไรบ้าง จากนั้นเมื่อพบปัญหา ต้อง
ก าหนดเป็นเป้าหมายการแก้ไขปัญหา และเมื่อระบุสาเหตุปัญหาแล้ว ต้องหา
วิธีการแก้ไขปัญหาผ่านแผนงาน/ โครงการ/ งบประมาณ  

“ตัวอย่าง” การบริหารเชิงกลยุทธ์ 
เช่น มีเรื่องร้องเรียน เกี่ยวกับน้ า ภัยแล้ง แก้ ไขปัญหาได้โดย นิโรธ   

(คือ การดับทุกข์ชั่วคราว) คือ การแจกน้ าบรรเทาภัยแล้ง แต่หากเกิดมรรคผล  
ในระยะต่อไป จะมีการแก้ไขอย่างไร ซึ่งเป็นปัญหาทุกปี ทั้งนี้ เราต้องหาวิธีการ
แก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืน และท าอย่างไรให้ผู้ร้องเรียนหรือผู้ที่ได้รับผลกระทบมีวิถี
ชีวิตที่ดีขึ้นอย่างไร สิ่งที่ต้องท าคือระดมสมองวางแผนโครงการ วางแผน
งบประมาณ แผนพัฒนาจังหวัด เพ่ือแก้ไขปัญหาต่อไปได ้และลุล่วงไปด้วยดี 
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 หลักการแก้ไขปัญหาต้องตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของ ทฤษฎี 2 R คือ Reality 
และ Relevent 

- Reality คือ ต้องใช้ความจริง ให้ถูกต้อง อย่าเอาสิ่งที่มิใช่ข้อเท็จจริง
มาใช้แก้ไขปัญหา ต้องแก้ไขให้ตรงประเด็น ซึ่งจะช่วยแก้ไขปัญหาได้ ท าให้
ปัญหาที่เกิดข้ึนลดลง ไม่สร้างปัญหาเพ่ิมเติมอีก 

- Relevent คือ ต้องตรงประเด็น ตรงกับปัญหา วางแผนการแก้ไข
ปัญหาให้ตรงประเด็น และแก้ไขปัญหาให้ถูกจุด ซึ่งอาจท าให้ปัญหาไม่เกิดขึ้น 
ซ้ าอีก  

 
จาก ศดธ.  “  ยุทธศาสตร์จังหวัด”

การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนต่างๆ ของศูนย์ด ารงธรรม สามารถ
น าไปสู่ยุทธศาสตร์จังหวัดได้ ทั้งนี้ ส าหรับงานแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนไม่ใช่
งานของศูนย์ด ารงธรรมเพียงอย่างเดียว แต่เป็นของทุกคนทั้งส านักงานจังหวัด 
ทั้งกลุ่มงานอ านวยการ กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด 
กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล และศูนย์ด ารงธรรม มีหน้าที่ร่วมกันแก้ไข
ปัญหา ไม่ใช่หน้าที่ของฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง ยกตัวอย่างเช่น ม๊อบสับปะรด ม็อบ
ยางพารา ฯลฯ โดยมีหน้าที่ร่วมกัน ดังนี้ 

ศูนย์ด ารงธรรม มีหน้าที่รับหน้า/ รับข้อร้องเรียน 
กลุ่มงานอ านวยการ มีหน้าที่ประสานจังหวัด กระจายสินค้าไปขายหน้า

ศาลากลางจังหวัดอ่ืน 
กลุ่มงานยุทธศาสตร์และข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด มีหน้าที่น าไป

ก าหนดเป็นแผนการผลิต การตลาด และพัฒนาคุณภาพ บรรจุภัณฑ์ สร้าง
มูลค่าเพ่ิม 
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กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคลมีหน้าที่สร้าง KPI ก าหนดความส าเร็จ 
และผลตอบแทนของหน่วยงานที่ด าเนินการแก้ไขปัญหา สร้างผลงาน สร้าง
ความดีความชอบ 
 เห็นได้ว่าเป็นการท างานร่วมกันโดยการบริหารจัดการ นอกจากนี้ยังมี
ความเกี่ยวข้องกับหน่วยงานอ่ืน ที่ต้องประสานงานร่วมกัน เพ่ือช่วยการแก้ไข
ปัญหาต่างๆ ได้ ตลอดจนท างานร่วมกันจนสัมฤทธิ์ผล และเป็นการพัฒนาเชิง
พ้ืนที่ได ้
 

ความเป็นผู้น าของหัวหน้าส านักงานจังหวัด นอกจากจะแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนของประชาชนแล้ว จะต้องดูแลทุกข์สุขของผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย 
จะต้องสอนลูกน้องและเป็นที่ปรึกษาของลูกน้องได้ เรียนรู้ไปกับลูกน้อง และให้
เรียนรู้ไปพร้อมๆ กัน พร้อมกับท างานเป็นทีม บริหารงานและสร้างทีมงานให้ดี 
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศที่ดีในการท างาน  

การสร้างแรงจูงใจ หัวหน้าจะต้องเป็นบุคคลที่มีความยุติธรรม ท าในสิ่ง
ที่ถูกต้อง ต้องให้คุณให้โทษลูกน้อง การให้โทษนั้นก็ด าเนินการตามกฎหมาย/ 
ระเบียบ แตห่ากมีทางเลือกควรเลือกจะให้คุณมากกว่า  ซึ่งบางครั้งเราอาจใช้วิธี
ประนีประนอม การเจรจาพูดคุย สร้างความเข้าใจต่อกัน หรือเป็นลักษณะ    
การให้คุณแบบลงโทษน้อย เพราะผลดีของการให้คุณที่เป็นธรรมจะท าให้การ
ท างานราบรื่น ท างานเป็นทีม ผู้ใต้บังคับบัญชาชื่นชม มีบรรยากาศการท างาน   
ที่ดี และเกิดความสามัคคีในที่ท างาน 
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