
มุมมองการบริหารงานท้องถิ่น และ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร 



....ไม่ใช่ประเทศของหนึง่คน สองคน เป็นประเทศของทกุคน              ต้องเข้ากนั ไม่ใช่เผชิญหน้า
กนั แก้ปัญหา เพราะวา่อนัตรายมีอยู่  

เวลาคนเราเกิดความบ้าเลือด ปฏิบตัิการรุนแรงตอ่กนั  มนัลืมตวั  
ลงท้ายก็ไม่รู้วา่ตีกนัเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร  
เพียงแตว่า่จะต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทางชนะ  

อนัตรายทัง้นัน้ มีแตแ่พ้ คือตา่งคนตา่งแพ้ ผู้ ท่ีเผชิญหน้าก็แพ้        
แล้วท่ีแพ้ท่ีสดุคือประเทศชาติ ....... 

แล้วจะมีประโยชน์อะไรท่ีจะทะนงตวัวา่ชนะเวลาอยู่บนกองสิ่งปรักหกัพงั” 
 

พระราชด ารัส พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 
พระราชทานในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 

“ 





อปท. 

กฎหมาย 

สังคม 

ทรัพยากร 

ปัญญา 



การมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาที่เกีย่วขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบการมีส่วนร่วม 

 ใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน   Inform 

 รบัฟงัความคดิเห็นของประชาชน Consult 

 เกีย่วขอ้ง Involve 

 รว่มมอื Collaboration 

 เสรมิอ านาจประชาชน 

   Empower  



ปฐมบทแห่ง “ประชารัฐ” 

ด้วยต้องการเหน็ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ทัง้ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

จะสามารถแก้ปัญหาและขับเคล่ือนเศรษฐกิจของประเทศ 
ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
อันน าไปสู่เป้าหมายของการพฒันาอย่างยั่งยืน ๑๗ ข้อ 

ขององค์การสหประชาชาต ิ



การท างานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน 

       รัฐ 

    สนับสนุน 

    เอกชน 

   ขับเคล่ือน 

      วิชาการ  

   ให้องค์ความรู้ 

ช่วยเร่ืองนโยบาย โครงสร้างพืน้ฐาน สนับสนุนเงนิทุน 
ผ่านสถาบนัการเงนิภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงนิกู้ 

ช่วยเร่ืองความรู้ด้านการบริหารจัดการการเช่ือมโยงตลาด    
การท าแผนธุรกจิ สนับสนุนเงนิทุนผ่านธนาคารพาณิชย์      
และโครงการพี่ช่วยน้อง 

ช่วยเร่ืองการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการผลิต และ
วิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป 

    ประชาสังคม       
สร้างความเข้มแข็ง 
 

ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความ
เช่ือมโยงระหว่างชุมชน 

   ประชาชน/ธุรกจิชุมชน  
           ลงมือท า 

เรียนรู้ เข้าใจ ต้องการ และลงมือท า เป็นเจ้าของ
ผลิตภณัฑ์ เป็นผู้ผลิตให้บริการ ด าเนินธุรกจิ 



ปัจจัยการก าหนดนโยบาย 
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• สภาพพืน้ที่ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนใน
ท้องถิ่น 

• หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 

• สถานะทางการคลัง/งบประมาณ 

• อ านาจ หน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

Function Based 

Agenda Based 

Area Based 

Innovation Based 

Potential Based 



การน าไปปฏิบติัเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                
 เพื่อให้สอดคล้องต่อปัจจยัในการก าหนดนโยบาย 

1. Function Based 

• ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการที่ต้องด าเนินการตามภารกจิพื้นฐาน งานตาม
หน้าทีป่กตหิรอืงานตามหน้าทีค่วามรบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรฐับาล หรอื มต ิครม. 

2. Agenda Based 

 ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทีเ่น้นการมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานตาม
หลกัภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครฐั นโยบายเร่งด่วน หรอื ภารกิจที่
ไดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ 



4. Innovation Based 

5. Potential Based 

3. Area Based 

 ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทีเ่น้นการมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลกัภารกจิ
พืน้ทีห่รอืการบรูณาการด าเนินงานหลายพืน้ทีห่รอืหลายหน่วยงาน 

 ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการที่เน้นการมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลกัในการ
บรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมและการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรฐั 

 ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทีเ่น้นการมปีระสทิธภิาพในการด าเนินงานตามหลกัในการเป็น
ส่วนราชการที่มีความส าคัญเชิงยุทธศาสตร์เพื่อการพฒันาประเทศ ตามแผนหรือนโยบาย
ระดบัชาต ินโยบายของรฐับาล 



1 1 

3 3 

4 4 

2 2 

5 5 

6 6 

8 8 

7 7 

9 9 

10 10 

ทศพธิราชธรรม 

ทาน 

ศีล 

บริจาค 

คือ การให้ การเสียสละ การให้น า้ใจแก่ผู้อ่ืน  

คุณธรรมประจ าตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกดิแก่
ประชาชนจนเกดิความช่ืนชมยนิดี 

คือ ความประพฤตทิี่ดีงามทัง้กาย วาจา และใจ 

ให้ใสสะอาด ปราศจากโทษ 
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คือ การเสียสละคงามสุขส่วนตน 

เพื่อความสุขส่วนรวม 

ความซื่อตรง 
คือ ความซ่ือตรงในฐานะผู้ปกครอง 

(Giving /Charity) 

(Morality /Self-Discipline) 

(Donation /Self-Sacrifice) 

(Honesty) 

ความอ่อนโยน 

คือ การมีสัมมาคารวะกับผู้อาวุโส และ 

การมีความอ่อนโยนต่อผู้ที่เสมอกันหรือต ่ากว่า 

(Gentleness) 

ความเพยีร (Perseverance) 

คือ การมีความอุตสาหะในการปฏบิัตงิาน 

ความไม่โกรธ (Non-anger) 

คือ การไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏเหน็ 

ความไม่เบยีดเบยีน (Not causing injury) 

คือ การไม่ก่อทกุข์ หรือเบียดเบียนคนอ่ืน 

ความอดทน (Endurance /Patience) 

คือ การมีความอดทนต่อสิ่งทัง้ปวง 

ความเที่ยงธรรม (Not going wrong) 

คือ มีความหนักแน่น 

และต้องมีความเมตตา 

ยดึถือความถูกต้อง 

ไม่เอนเอียงหว่ันไหวกับค าพูด อารมณ์ 

รักษาต่ออาการ กาย วาจา และใจ 



1 

“เป็นเดก็จบใหม่(อย่างไร)ให้นายยอมรับ” 

ท างานเพื่อขัดเกลาตนเอง 2 เตบิโตให้สุดแรง 

- ท างานอย่างแข็งแกร่ง 
สุขใจได้เพราะโอบอ้อมอารี 

- จริงจังกับ “งานที่อยู่ตรงหน้า” 
จะค้นพบบางสิ่ง 

- จงทะเยอทะยาน 
เพราะความทะเยอทะยาน 
ก่อเกดิความมุ่งมั่น 

- ค าว่า “ช่างเถอะ” 
จะพฒันาตัวเรา 

- เป็นตัวเอกของชีวิต 
อย่าละทิง้บทบาท 

- สามปีแรกแห่งการเรียนรู้ 
ยืนหยัดเม่ืออายุ 30 ปี 
และพร้อมรับมือตอน 35 ปี 

- ด าเนินรอยตามอย่างชาญฉลาด 

- สิ่งส าคัญของการท างาน 
คือสิ่งที่เรียนรู้อย่างเยาว์วัย 

- กจิวัตรประจ าวันดีวิเศษกว่า 
พรสวรรค์ตดิตัว 

ทีม่า: หนงัสือ “25 หลกัคิด เป็นเด็กจบใหม่ 
ใหน้ายยอมรับ เป็นลูกนอ้งใหก้า้วหนา้เติบโต” 



3 

“เป็นเดก็จบใหม่(อย่างไร)ให้นายยอมรับ” 

รู้หวัใจส าคัญในการท างาน 

- จงคดิก่อนท า 
อย่าด่วนผลีผลาม 

- “การทกึทกั คดิไปเอง” 
จะพาหลงไปในทางที่ผิด 

- การรู้ว่าเร่ืองไหนส าคัญ 
เป็นแก่นแท้ 
ของการบริหารเวลา 

- จดแล้วจ า น าไปใช้ 
ก่อเกดิทกัษะ 

- พดูดีเป็นศรีแก่ปาก 

- ควรรู้สึกถงึน า้หนัก 
ของของแท้ 

- ไหนๆกพ็ลาดแล้ว 
จะขาดทุน ถ้าไม่น าไปใช้ 
ให้เกดิประโยชน์ 

- จงยืนหยัดให้เป็น 

ทีม่า: หนงัสือ “25 หลกัคิด เป็นเด็กจบใหม่ 
ใหน้ายยอมรับ เป็นลูกนอ้งใหก้า้วหนา้เติบโต” 



4 

“เป็นเดก็จบใหม่(อย่างไร)ให้นายยอมรับ” 

จริงในในทุกสถานการณ์ 5 ให้ความส าคัญกับตัวเองให้มาก 

- รู้ข้อดีของหวัหน้า 
แล้วจงน ามาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

- ผู้น าคือผู้ที่ท าให้คนรอบข้าง 
กระตือรือร้น 

- ความไว้วางใจ 
เป็นกองหนุนที่ดีที่สุด 

- ช่วยคนอ่อนแอกว่า 
เพื่อความสุขของตัวเราเอง 

- แสดงตัวตนที่แท้จริง 
ไม่เสแสร้งแกล้งท า 

- อุปสรรคน่ีแหละ 
ที่ท าให้แกร่งขึน้ 

- จงยอมรับโชคชะตา 
เพราะน่ันเป็นการใช้ชีวิต 

- จงรักเพื่อนมนุษย์ 
สิ่งนีเ้ป็นการให้ความส าคัญ 
กับตัวเอง 

ทีม่า: หนงัสือ “25 หลกัคิด เป็นเด็กจบใหม่ 
ใหน้ายยอมรับ เป็นลูกนอ้งใหก้า้วหนา้เติบโต” 



“เป็นนาย(แบบไหน)ให้ลูกน้องรัก” 

1 เป็นผู้น าให้ตัวเอง 

- จดุไฟในตวั 

- ผู้น า คือผู้ ท่ีท าตาม “ปณิธาน” 

- การละตวัตนเป็นหนทาง 
ท่ีจะท าให้ตวัเองเป็น 
ประโยชน์ตอ่ผู้ อ่ืนมากท่ีสดุ 

- มีชีวิตมุง่มองท้องฟ้า 
แตไ่มล่ืมก้มหน้ามองลงดิน 

2 จงคดิให้ถี่ถ้วนด้วยตนเอง 

- พุง่ชนความจริงให้เต็มแรงมนั 

- อยา่ร้องขอความไว้ใจจากใคร 

- การมี “ปณิธาน” คือการมีค าพดู 

จะท าให้เราได้คิด 

ซึง่สื่อสารปณิธานนัน้ออกมา 

- จงหมัน่เพิ่มพนู 
ความรู้รอบตวั 

ให้ออกมาจากตวัเอง 

ทีม่า: หนงัสือ “17 หลกัคิด เป็นนายใหลู้กนอ้งรัก  เป็นผูน้ าให้
โลกจ า” 



“เป็นนาย(แบบไหน)ให้ลูกน้องรัก” 

3 จงมีความมุ่งมั่นอย่างแท้จริง 4 ก้าวสู่พรุ่งนีด้้วยความมุ่งม่ัน 

- อ านาจจะมากหรือน้อยไมส่ าคญั 

- ความเป็นผู้น า 

- อปุสรรคนัน่แหละ 

มุง่นัน้พฒันาตนเอง 

เป็นต้นก าเนิดท่ีแท้ของ “ความมุง่มัน่” 

- จงออกเดินทางไปกบั “ปณิธาน” 
เพราะนัน่เป็นวิถีของผู้น า 

เสริมสง่กนัและกนัให้ก้าวหน้า 

- เคารพความแตกตา่ง 

- อยา่เปลี่ยนคนอ่ืน 

- จงใช้ประโยชน์ 
จากคนทกุประเภท 

- จริยธรรมไมใ่ช่แคเ่ร่ืองที่เอามาพดูคยุกนั 
แตเ่ป็นสิ่งท่ีต้องผลกัดนัให้ปฏิบตัิจริง 

และพร้อมรับเสียงวิจารณ์ 
จากคนอ่ืน 

แตจ่งรู้จกัใช้ความแตกตา่ง 
เหลา่นัน้ให้เกิดประโยชน์ 

สิ่งส าคญักวา่นัน้คือ “ปณิธาน” 

ทีม่า: หนงัสือ “17 หลกัคิด เป็นนายใหลู้กนอ้งรัก  เป็นผูน้ าให้
โลกจ า” 



Potential 

Yield 

Determine 

Integrity 

Output 

Outcome 

Teamwork 

Partnership 
Support 

Impact 


