
       “ประสบการณ์นกับริหาร”
          การบริหารจดัการปัญหาในพืน้ท่ี

โครงการเสริมสมรรถนะในการขบัเคลือ่นงานของ           
หวัหน้าส านกังานจงัหวดั

โดย นายธนาคม จงจิระ
รองปลดักระทรวงมหาดไทย



หน้าท่ีความรับผิดชอบของ ต าแหน่ง
หวัหน้าส านกังานจงัหวดั
 อ านวยการและประสานการปฏิบตัิราชการอนัเป็นอ านาจหน้าท่ี
ของผู้วา่ราชการจงัหวดั หรือท่ีผู้วา่ราชการจงัหวดัมอบหมาย

 จดัท ายุทธศาสตร์การพฒันาจังหวดัและกลุ่มจังหวดั ท าหน้าท่ี
เป็นกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารจังหวดัแบบ
บูรณาการ (กบจ.) ซึ่งส านกังานจงัหวดัมีบทบาทเป็นศนูย์กลาง
การจดัท ายทุธศาสตร์การพฒันาจงัหวดัไปสูก่ารปฏิบตัิในพืน้ท่ี

 พฒันาระบบข้อมลูสารสนเทศเพื่อการบริหารและการตดัสินใจ
ของผู้วา่ราชการจงัหวดั



หน้าท่ีความรับผิดชอบของ ต าแหน่ง
หวัหน้าส านกังานจงัหวดั
 สนบัสนุนผู้ ว่าราชการจงัหวดั กฎ ระเบียบ หลกัเกณฑ์ และการ
บริหารทรัพยากรบุคคลซึ่งอยู่ในอ านาจหน้าท่ีของผู้ ว่าราชการ
จังหวัด  ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการและยุทธศาสตร์ก าลังคนของจังหวัด การจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์ก าลังคน ฐานข้อมูลบุคคลของจังหวัด รวมทัง้
ประสานงานกบัส านกังาน ก.พ. และส่วนราชการในการเพิ่มขีด
ความสามารถและเสริมสร้างความเข้มแข็งด้านการบริหาร
ทรัพยากรบคุคลของจงัหวดั



หน้าท่ีด้านแผนงาน

1. วางแผนงาน โครงการหรือแผนการปฏิบัติงานเพื่อก าหนดเป้าหมาย
และผลสมัฤทธ์ิของส านกังานจงัหวดัให้สอดคล้องกบันโยบายและแผน
ยทุธศาสตร์ของจงัหวดั กลุ่มจงัหวดักระทรวงมหาดไทย และส านกังาน
ปลดักระทรวงมหาดไทย

2. ประสานการบูรณาการแผนงาน โครงการ กิจกรรมท่ีได้รับการจัดสรร
วงเงินจ านวนมากเพ่ือให้เป็นไปตามเป้าหมายและผลสัมฤทธ์ิของ
จงัหวดั และกลุม่จงัหวดัตามท่ีก าหนดไว้

3. ติดตาม เร่งรัด การด าเนินกิจกรรมต่างๆ ท่ีอยู่ในพืน้ท่ีจงัหวดัและกลุ่ม
จังหวัดท่ีมีความยุ่งยากและซับซ้อนมาก ให้เป็นไปตามแผนงาน 
โครงการ หรือแผนการปฏิบตัิการ ตลอดจนประเมินผลและรายงานการ
ด าเนินงาน เพ่ือให้เป็นไปตามเปา้หมายและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก าหนด



หน้าท่ีด้านบริหารงาน
1.  ก าหนดกลยทุธ์ ระบบงาน และวิธีปฏิบตัิราชการของส านกังานจงัหวดัเพื่อเป็น

แนวทางปฏิบตัิราชการของเจ้าหน้าที่ในส านกังานจงัหวดัที่รับผิดชอบ
2. มอบหมาย ก ากับดูแล ตรวจสอบติดตามให้ค าแนะน าปรับปรุงแก้ไขในเร่ืองที่

เก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดการบริหารงานบุคคลของจังหวัด
การพฒันาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูของจงัหวดัเพื่อการพฒันาตลอดจน
ภารกิจอ่ืนที่อยู่ในความรับผิดชอบของส านกังานจงัหวดัเพ่ือให้การปฏิบตัิงาน
บรรลเุปา้หมายและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก าหนด

3. วินิจฉัย สั่งการ เร่ืองที่ เ ก่ียวกับแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด การ
บริหารงานบุคคลของจังหวัด การพัฒนาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมูลของ
จงัหวดัเพื่อการพฒันา หรือเร่ืองอื่นที่เก่ียวข้องซึง่มีผลกระทบในวงกว้าง หรือมี
ความซับซ้อนของประเด็นปัญหา ซึ่งต้องพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต การ
ด าเนินการต่างๆตามภารกิจที่ส านักงานจังหวัดรับผิดชอบ เพ่ือให้บรรลุ
เปา้หมายและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก าหนด



หน้าท่ีด้านบริหารงาน
4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานหรือองค์กรภาครัฐ เอกชน และ

บุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพื่อความร่วมมือหรือบูรณาการงานให้เกิดผล
สมัฤทธ์ิและเป็นประโยชน์ตอ่ประชาชนผู้ รับบริการ

5. ชีแ้จงข้อเท็จจริง พิจารณาให้ความเห็น ข้อเสนอแนะในท่ีประชุม
คณะกรรมการและคณะท างานตา่งๆ ท่ีได้รับแตง่ตัง้ หรือเวทีเจรจา
ตา่งๆ ในระดบัหน่วยงานหรือองค์กรทัง้ในประเทศและตา่งประเทศ  
ในเ ร่ือง ท่ี เ ก่ียวข้องกับแผนพัฒนาจังหวัด และกลุ่มจังหวัด 
ตลอดจนแผนพฒันาในระดบัอนภุมูิภาค การบริหารงานบคุคลของ
จงัหวดั การพฒันาและใช้ประโยชน์จากฐานข้อมลูของจงัหวดั



หน้าท่ีด้านบริหารทรัพยากรบคุคล 
1. จัดระบบงานและอัตราก าลัง เ จ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีมีความ

หลากหลายทัง้ในเชิงปริมาณและคุณภาพให้สอดคล้องกับภารกิจ 
เพ่ือให้การปฏิบตัิราชการเกิดประสิทธิภาพ และความคุ้มคา่

2. ติดตามและประเมินผลงานของเจ้าหน้าท่ีในบงัคบับญัชา เพื่อให้เกิด
การปฏิบัติงาน สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของหน่วยงานและบรรลุ
เปา้หมายและผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก าหนด

3. ให้ค าปรึกษาแนะน า ปรับปรุงและพฒันาการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี
ในบงัคบับญัชาเพื่อให้เกิดความสามารถ  ประสทิธิภาพและสมรรถนะท่ี
เหมาะสมกบังานท่ีปฏิบตัิ

4. ปรับปรุงหรือหาแนวทางวิธีการใหม่ๆ หรือกลยุทธ์ในการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล เพื่อพัฒนาเจ้าหน้าท่ีผู้ ปฏิบัติในการผลิตผลงาน    
การบริการหรือผลการด าเนินงานท่ีมีคณุภาพท่ีดีขึน้



หน้าท่ีด้านบริหารทรัพยากรและงบประมาณ  

1. วางแผนการใช้ทรัพยากรและงบประมาณของส านกังานจงัหวดัท่ี
ต้องรับผิดชอบสูงเพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาจังหวัด 
นโยบายรัฐบาล นโยบายกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของ
ส านกังานปลดักระทรวงมหาดไทย

2. ติดตาม ตรวจสอบการใช้ทรัพยากรและงบประมาณจ านวนมาก  
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพความคุ้มคา่ และเป็นไปตามเปา้หมายและ
ผลสมัฤทธ์ิตามท่ีก าหนด



หลกัการท างาน 

 หวัหน้าส านกังานจงัหวดัคือ เสธ ของผู้วา่ราชการ
จงัหวดั

 หลกัเบือ้งต้น คือต้องรู้/เข้าใจเร่ือง “งาน งบ ระบบ คน”
 เป็นนกัคิด นกับริหาร นกัประสาน ต้องเก่ง



หลกัการท างาน

      นกัคิด นกับริหาร นกัประสาน ต้องเก่ง
1. เก่งงาน
2. เก่งคน
3. เก่งพืน้ท่ี



1. เก่งงาน

 รอบรู้ในหน้าท่ีท่ีปฏิบตัิ หรืองานท่ีได้รับมอบหมาย
◦ Agenda (งานในระดบันโยบาย)
 โลก,ภมิูภาค,อาเซียน

 นโยบายรัฐบาล/ยทุธศาสตร์ชาติ ฯลฯ

 นโยบายกระทรวงมหาดไทย และกระทรวงอ่ืนๆ

 งานพิเศษตา่งเช่น สถาบนั,จิตอาสา,งานโครงการพระราชด าริ

◦ Function (งานตามภารกิจ)
 รอบรู้ในงานของจงัหวดั/กลุม่จงัหวดั

 งานนโยบายของผู้ว่าราชการจงัหวดั

 งานของอ าเภอ หรืองานของพืน้ท่ี



2. เก่งคน

 การบริหารคนเป็นเร่ืองยาก แตส่ าคญัมากท่ีสดุ 
 คนท่ีอยูร่อบตวัเรามีหลายประเภท

1. ผู้บงัคบับญัชา
 ผู้บงัคบับญัชาทัง้ฝ่ายการเมือง และฝ่ายข้าราชการประจ า

 ต้องท าให้ผู้บงัคบับญัชาไว้วางใจ

   

  “ใช้คนที่ไว้ใจ ไม่ไว้ใจไม่ใช้”      “ใช้แล้วต้องไม่ระแวง  ถ้าระแวงไม่ใช้”

     ท่านฉัตรชัย พรหมเลิศ ซุนเซก็ (สามก๊ก)

 ดงันัน้ต้องท างานให้ประสบผลส าเร็จ อย่าให้มีข้อต าหนิ



2. เพื่อนร่วมงาน
 หวัหน้าสว่นราชการในพืน้ท่ี หรือผู้บริหารภาคเอกชนในพืน้ท่ี

บคุคลเหลา่นี ้จะต้องสร้างความสมัพนัธ์ท่ีดี พร้อมสนบัสนนุ
ประสานงาน สร้างความร่วมมือร่วมใจตอ่กนั เพราะบคุคลเหลา่นีจ้ะคอย
สง่เสริมให้งานของจงัหวดัมีความส าเร็จ



3. ผู้ใต้บงัคบับญัชาหรือลกูน้อง
 คนเหลา่นีเ้ปรียบเสมือนคนในครอบครัว 

 นายท่ีดีจะต้องเข้าไปนัง่ในใจลกูน้องให้ได้

 ปกครองอยา่งเป็นธรรมไมล่ าเอียง

 มีจิตใจหนกัแน่น ยดึหลกัสายกลางไมแ่ข็งไมอ่อ่น

 บอกคนได้ ใช้คนเป็น

 ใช้ลกูน้องให้ได้ทัง้งานและได้ทัง้น า้ใจ



4. ประชาชน
◦ การท างานต้องยดึพ่ีน้องประชาชนเป็นศนูย์กลางการท างาน
◦ ประชาชนคือลกูค้าคนส าคญั
◦ เปา้หมายคือ “บ าบดัทกุข์ บ ารุงสขุ” ให้กบัประชาชน
◦ แก้ไขปัญหาให้บรรลผุล จะต้องเข้าไปนัง่อยูใ่นใจประชาชนให้ได้ 



5. บคุคลในครอบครัว
◦ พอ่, แม่ ,พ่ีน้อง, ลกูหลาน

 ต้องรู้จกับริหารเวลาส าหรับครอบครัว

 ครอบครัวจะเป็นพลงัเสริมให้ตวัเราสามารถท างานได้อยา่งมี
ประสทิธิภาพ



6. ตนเอง
◦ รู้จกัตวัตน ความมีสติ ระลกึได้อยูเ่สมอ
◦ มีความสามารถในการประเมิน ควบคมุตนเอง
◦ รู้จกัพฒันาตนเอง ให้รู้เทา่ทนัยคุสมยัและเทคโนโลยี องค์ความรู้ต่างๆ
◦ มีหลกัธรรมในการยดึถือปฏิบตัิเพ่ือด ารงตนให้อยูใ่นความถกูต้อง
         อยูเ่สมอ



3. เก่งพืน้ท่ี

 Area

◦ รอบรู้ในพืน้ท่ีจงัหวดั/กลุม่จงัหวดัท่ีตนเองรับผิดชอบ
◦ ปัญหาความเดือดร้อนในพืน้ท่ี
◦ จดุแข็ง จดุออ่นของแต่ละพืน้ท่ี
◦ มีความรู้ความเข้าใจพืน้ท่ีในมิติ เศรษฐกิจ สงัคม ฯลฯ
◦ การท างานเชิงรุก



ประสบการณ์การปฏิบตัิหน้าท่ี



ด้านการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์



ด้านการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์



ด้านการเทิดทนูสถาบนัพระมหากษัตริย์



ด้านจิตอาสา



ด้านจิตอาสา



ด้านการบ ารุงพระพทุธศาสนา



ด้านการบ ารุงพระพทุธศาสนา



ด้านความมัน่คงและการรักษาความสงบ



ด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณะภยั



ด้านการปอ้งกนัและบรรเทาสาธารณะภยั



ด้านการศกึษา



ด้านสงัคมสงเคราะห์



ด้านอ่ืนๆ



ภารกิจท่ีส าคญั
งานที่เกี่ยวข้องกับสถาบันและงานจติอาสาพระราชทาน 
904 วปร.

มาจากพระราชปณิธานของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยูห่วั
ในการบ าเพ็ญประโยชน์ ประกอบด้วย

◦ จิตอาสาพฒันา
◦ จิตอาสาภยัพิบตัิ
◦ จิตอาสาเฉพาะกิจ
ข้อพงึระวัง
◦ ไม่ประพฤติปฏิบตัิในทางที่อาจเกิดความเสื่อมเสียตอ่ภาพลกัษณ์ เช่น การเร่ียไร
อ้างกิจกรรมจิตอาสา เรียกร้องแสวงหาผลประโยชน์ หรือยุ่งเก่ียวกิจกรรมทาง
การเมือง

◦ ไม่น าก าลงัพลจิตอาสาไปท ากิจกรรมนอกเหนือจากประเภทจิตอาสาข้างต้น



ภารกิจท่ีส าคญั

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี
 แผนการพฒันาประเทศเพ่ือบรรลวุิสยัทศัน์ 
 “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศท่ี
พฒันาแล้ว ด้วยการพฒันาตามหลกัเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศไทย 4.0
 วิสยัทศัน์เชิงนโยบาย ท่ีเปลี่ยนเศรษฐกิจแบบเดิมไปสู่
เศรษฐกิจท่ีขบัเคลื่อนด้วยนวตักรรมสมยัใหม่



พระบรมราโชวาทและข้อคิดในการท างาน



   “การประสานงาน ผู้วา่ราชการจงัหวดั CEO จะต้องสามารถ
ประสานงานกบัทกุฝ่ายทัง้ ทหาร ต ารวจ พลเรือน ทัง้ทาง
การศกึษา การประสานงานเป็นสิง่จ าเป็น การประสานงานนัน้
ต้องประสานงานไม่ใช่ประสานงา”

ประเดน็ส าคญัจาก พระบรมราโชวาท พระราชทานแก่ผู้ว่าราชการจงัหวดั CEO 
ในระบบบรูณาการเพ่ือการพฒันา



   “การปฏิบตัิงานทกุอยา่งของข้า ราชการ มีผลเก่ียวเน่ืองถึง
ประโยชน์สว่นรวมของบ้านเมืองและของประชาชนทกุคน 
ข้าราชการทกุฝ่ายทกุระดบัจงึต้องท าความเข้าใจในความส าคญั
ข้อนีใ้ห้ถ่องแท้ แล้วเพียรพยายามปฏิบตัิงานของตนด้วยความ
ตัง้ใจ จริงใจ และด้วยความรับผิดชอบอย่างสงู เพื่อให้งานท่ีท า
บงัเกิดผลเป็นประโยชน์ เป็นความเจริญมัน่คงแก่ประเทศชาติ
และประชาชนอยา่งแท้จริง”

พระบรมราโชวาทเน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552



   “งานราชการนัน้ คืองานของแผน่ดนิ ข้าราชการจึงต้องส าเหนียก
ตระหนกัอยูต่ลอดเวลาถึงฐานะ และหน้าท่ีของตน แล้วตัง้ใจ
ปฏิบตัิงานทกุอยา่งโดยเต็มก าลงัสตปัิญญาความสามารถ ด้วย
ความสจุริตเท่ียงตรง และด้วยความมีสติยัง้คดิ รู้วา่สิง่ใดถกู     
สิ่งใดผิด สิง่ใดควรกระท า สิง่ใดควรงดเว้น เพื่อให้งานท่ีท า
ปราศจากโทษเสียหาย และบงัเกิดผลประโยชน์ท่ีแท้               
คือความเจริญมัน่คงของประเทศชาตแิละประชาชน”

พระบรมราโชวาทเน่ืองในโอกาสวนัข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551



“ งานราชการนัน้ คืองานของแผน่ดนิ มีผลเก่ียวเน่ืองโดยตรงถึง
ประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนทกุคน ดงันัน้ 
ข้าราชการผู้ปฏิบตัิงานของแผ่นดิน จงึต้องท าความเข้าใจถึง
ความส าคญัในหน้าท่ีและความรับผิดชอบ ของตนให้ถ่องแท้ 
แล้วร่วมกนัคดิร่วมกนัท า ด้วยความอตุสาหะเสียสละ และด้วย
ความสจุริตจริงใจ โดยถือ ประโยชน์ท่ีจะเกิดจากงานเป็นหลกั
ใหญ่ งานของแผ่นดินทกุสว่น จกัได้ด าเนินก้าวหน้าไปพร้อมกนั 
และส าเร็จ ประโยชน์ท่ีพงึประสงค์ คือยงัความเจริญมัน่คงให้เกิด
แก่ประเทศชาตแิละประชาชนได้แท้จริงและยัง่ยืนตลอดไป ”

พระบาทสมเดจ็พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หวั พระราชทานพระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน 
เน่ืองในวนัข้าราชการพลเรือน ประจ าปี 2560



   “เจ้าคณุ อ านาจอยูท่ี่ราษฎรเช่ือถือ ไม่ใช่อยูท่ี่พระแสงราชสตัรา 
จะไปอยูท่ี่ไหนก็ตาม ถ้าเจ้าคณุท าให้ราษฎรเช่ือถือด้วยความ
ศรัทธาแล้ว ไมมี่ใครถอดเจ้าคณุได้แม้ในหลวง เพราะทา่นก็ทรง
ปรารถนาให้ราษฎรอยูเ่ย็นเป็นสขุเช่นเดียวกนั”

พระโอวาทและคติธรรมของสมเดจ็พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาด ารงราชานภุาพ
องค์ปฐมเสนาบดีกระทรวงมหาดไทย



   
“ต้องรอบรู้ ปัญหา สารพัด

ต้องรวดเร็ว เร่งรัด คนทัง้หลาย

ต้องริเร่ิม หลายแบบ ให้แยบคาย

ทุ่มใจกาย สุดชีวิต พชิิตงาน”

คติพจน์ของ นายวิญญ ูองัคณารักษ์  อดีตปลดักระทรวงมหาดไทย



   
“ตัง้ใจจริง องิธรรมมะ ละผลประโยชน์ โปรดวิชาการ 

ท างานเป็นระบบ คบกับทุกฝ่าย ขยายประชาธิปไตย 
ทนัสมัยเป็นนิจ คู่ชีวิตเป็นสุข”

คติพจน์ของ  นายอเนก สิทธิประศาสน์  อดีตปลดักระทรวงมหาดไทย



จบการน าเสนอ




