
มุมมองการบริหารงานท้องถนิ และ
ประสบการณ์ของผู้บริหาร 



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

เวลาคนเราเกิดความบ้าเลือด ปฏิบตัิการรุนแรงตอ่กนั  มนัลืมตวั  
ลงท้ายก็ไม่รู้วา่ตีกนัเพราะอะไร แล้วก็จะแก้ปัญหาอะไร  

เพียงแตว่า่จะต้องเอาชนะ แล้วก็ใครจะชนะ ไม่มีทางชนะ  
อนัตรายทงันนั มีแตแ่พ้ คือตา่งคนตา่งแพ้ ผู้ ทีเผชิญหน้าก็แพ้        

แล้วทีแพ้ทีสดุคือประเทศชาติ ....... 
แล้วจะมีประโยชน์อะไรทีจะทะนงตวัวา่ชนะเวลาอยู่บนกองสิงปรักหกัพงั” 

 
พระราชดาํรัส พระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 

พระราชทานในเหตุการณ์เดือนพฤษภาคม พ.ศ. 2535 

“ 





อปท. 

กฎหมาย 

สังคม 

ทรัพยากร 

ปัญญา 



การมีส่วนร่วมของภาคีการพฒันาทีเกียวขอ้ง 

 

 

 

 

 

 

รปูแบบการมีส่วนร่วม 

� ใหข้อ้มลูขา่วสารแกป่ระชาชน   Inform 

� รบัฟงัความคดิเห็นของประชาชน Consult 

� เกีย่วขอ้ง Involve 

� รว่มมอื Collaboration 

� เสรมิอํานาจประชาชน 
   Empower  



ปฐมบทแห่ง “ประชารัฐ” 

ด้วยต้องการเหน็ความร่วมมือของทุกภาคส่วน 
ทงัภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ  
ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

จะสามารถแก้ปัญหาและขับเคลือนเศรษฐกิจของประเทศ 
ภายใต้แนวคิดของหลักปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 
ของพระบาทสมเดจ็พระปรมินทรมหาภมูิพลอดุลยเดช 
อันนําไปสู่เป้าหมายของการพฒันาอย่างยังยืน ๑๗ ข้อ 

ขององค์การสหประชาชาต ิ



การทาํงานร่วมกันของ 5 ภาคส่วน 

       รัฐ 

    สนับสนุน 

    เอกชน 

   ขับเคลือน 

      วิชาการ  

   ให้องค์ความรู้ 

ช่วยเรืองนโยบาย โครงสร้างพนืฐาน สนับสนุนเงนิทุน 
ผ่านสถาบนัการเงนิภาครัฐตามหลักเกณฑ์การปล่อยเงนิกู้ 

ช่วยเรืองความรู้ด้านการบริหารจัดการการเชือมโยงตลาด    

การทาํแผนธุรกจิ สนับสนุนเงนิทุนผ่านธนาคารพาณิชย์      

และโครงการพชี่วยน้อง 

ช่วยเรืองการค้นคว้าวิจัยเทคโนโลยีการผลิต และ

วิชาการด้านการเกษตรและการแปรรูป 

    ประชาสังคม       
สร้างความเข้มแข็ง 
 

ช่วยสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนและสร้างความ

เชือมโยงระหว่างชุมชน 

   ประชาชน/ธุรกจิชุมชน  
           ลงมือทาํ 

เรียนรู้ เข้าใจ ต้องการ และลงมือทาํ เป็นเจ้าของ

ผลิตภณัฑ์ เป็นผู้ผลิตให้บริการ ดาํเนินธุรกจิ 



ปัจจัยการกาํหนดนโยบาย 
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• สภาพพืนทีขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถนิ 

• ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและประชาชนใน
ท้องถนิ 

• หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
• สถานะทางการคลัง/งบประมาณ 
• อํานาจ หน้าทีขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถนิ 

Function Based 

Agenda Based 

Area Based 

Innovation Based 

Potential Based 



การนําไปปฏิบตัิเพือให้เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล                
 เพือให้สอดคล้องต่อปัจจยัในการกาํหนดนโยบาย 

1. Function Based 

• ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทตี้องดําเนินการตามภารกจิพนืฐาน งานตาม
หน้าทปีกตหิรอืงานตามหน้าทคีวามรบัผดิชอบหลกั งานตามกฎหมาย กฎ นโยบาย
ของรฐับาล หรอื มต ิครม. 

2. Agenda Based 

y ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทเีน้นการมปีระสทิธภิาพในการดําเนินงานตาม

หลกัภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรูปภาครฐั นโยบายเร่งด่วน หรอื ภารกิจที

ไดร้บัมอบหมายเป็นพเิศษ 



4. Innovation Based 

5. Potential Based 

3. Area Based 

y ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทเีน้นการมปีระสทิธภิาพในการดําเนินงานตามหลกัภารกจิ

พนืทหีรอืการบรูณาการดาํเนินงานหลายพนืทหีรอืหลายหน่วยงาน 

y ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทเีน้นการมปีระสทิธภิาพในการดําเนินงานตามหลกัในการ

บรหิารจดัการและพฒันานวตักรรมและการใหบ้รกิารประชาชนหรอืหน่วยงานของรฐั 

y ลกัษณะของโครงการเป็นโครงการทเีน้นการมปีระสทิธภิาพในการดาํเนินงานตามหลกัในการเป็น

ส่วนราชการทีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตร์เพือการพฒันาประเทศ 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 การให้นําใจแก่ผู้อืน  

คุณธรรมประจาํตนของผู้ปกครองบ้านเมือง ให้มีความเป็นไปโดยธรรม และยังประโยชน์สุขให้เกดิแก่

ประชาชนจนเกดิความชืนชมยนิดี 

คือ ความประพฤตทิดีีงามทงักาย วาจา และใจ 

ให้ใสสะอาด ปราศจากโทษ 
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คือ การเสียสละคงามสุขส่วนตน 
เพอืความสุขส่วนรวม 

ความซอืตรง 
คือ ความซือตรงในฐานะผู้ปกครอง 

(Giving /Charity) 

(Morality /Self-Discipline) 

(Donation /Self-Sacrifice) 

(Honesty) 

ความอ่อนโยน 
คือ การมีสัมมาคารวะกับผู้อาวุโส และ 

การมีความอ่อนโยนต่อผู้ทเีสมอกันหรือตาํกว่า 

(Gentleness) 

ความเพยีร (Perseverance) 

คือ การมีความอุตสาหะในการปฏบิัตงิาน 

ความไม่โกรธ (Non-anger) 

คือ การไม่แสดงความโกรธให้ปรากฏเหน็ 

ความไม่เบยีดเบยีน (Not causing injury) 

คือ การไม่ก่อทกุข์ หรือเบียดเบียนคนอืน 

ความอดทน (Endurance /Patience) 
คือ การมีความอดทนต่อสงิทงัปวง 

ความเทยีงธรรม (Not going wrong) 

คือ มีความหนักแนน 

และต้องมีความเมตตา 

ยดึถือความถูกต้อง 
ไม่เอนเอียงหวันไหวกับคาํพูด อารมณ์ 

รักษาต่ออาการ กาย วาจา และใจ 



1 

“เป็นเดก็จบใหม่(อย่างไร)ให้นายยอมรับ” 

ทาํงานเพอืขัดเกลาตนเอง 2 เตบิโตให้สุดแรง 

- ทาํงานอย่างแข็งแกร่ง 
สุขใจได้เพราะโอบอ้อมอารี 

- จริงจังกับ “งานทอียู่ตรงหน้า” 
จะค้นพบบางสงิ 

- จงทะเยอทะยาน 
เพราะความทะเยอทะยาน 
ก่อเกดิความมุ่งมนั 

- คาํว่า “ช่างเถอะ” 
จะพฒันาตัวเรา 

- เป็นตัวเอกของชีวิต 
อย่าละทงิบทบาท 

- สามปีแรกแห่งการเรียนรู้ 
ยืนหยัดเมืออายุ 30 ปี 
และพร้อมรับมือตอน 35 ปี 

- ดาํเนินรอยตามอย่างชาญฉลาด 

- สิงสาํคัญของการทาํงาน 
คือสิงทเีรียนรู้อย่างเยาว์วัย 

- กจิวัตรประจาํวันดีวิเศษกว่า 
พรสวรรค์ตดิตัว 

ทีมา: หนงัสือ “25 หลกัคิด เป็นเด็กจบใหม่ 
ใหน้ายยอมรับ เป็นลูกนอ้งใหก้า้วหนา้เติบโต” 



3 

“เป็นเดก็จบใหม่(อย่างไร)ให้นายยอมรับ” 

รู้หวัใจสาํคัญในการทาํงาน 

- จงคดิก่อนทาํ 
อย่าด่วนผลีผลาม 

- “การทกึทกั คดิไปเอง” 
จะพาหลงไปในทางทผีิด 

- การรู้ว่าเรืองไหนสาํคัญ 
เป็นแก่นแท้ 
ของการบริหารเวลา 

- จดแล้วจาํ นําไปใช้ 
ก่อเกดิทกัษะ 

- พดูดีเป็นศรีแก่ปาก 

- ควรรู้สึกถงึนําหนัก 
ของของแท้ 

- ไหนๆกพ็ลาดแล้ว 
จะขาดทุน ถ้าไม่นําไปใช้ 
ให้เกดิประโยชน์ 

- จงยืนหยัดให้เป็น 

ทีมา: หนงัสือ “25 หลกัคิด เป็นเด็กจบใหม่ 
ใหน้ายยอมรับ เป็นลูกนอ้งใหก้า้วหนา้เติบโต” 



4 

“เป็นเดก็จบใหม่(อย่างไร)ให้นายยอมรับ” 

จริงในในทุกสถานการณ์ 5 ให้ความสาํคัญกับตัวเองให้มาก 

- รู้ข้อดีของหวัหน้า 
แล้วจงนํามาใช้ให้เกดิประโยชน์ 

- ผู้นําคือผู้ททีาํให้คนรอบข้าง 
กระตือรือร้น 

- ความไว้วางใจ 
เป็นกองหนุนทดีีทสีุด 

- ช่วยคนอ่อนแอกว่า 
เพอืความสุขของตัวเราเอง 

- แสดงตัวตนทแีท้จริง 
ไม่เสแสร้งแกล้งทาํ 

- อุปสรรคนีแหละ 
ททีาํให้แกร่งขนึ 

- จงยอมรับโชคชะตา 
เพราะนันเป็นการใช้ชีวิต 

- จงรักเพอืนมนุษย์ 
สิงนีเป็นการให้ความสาํคัญ 
กับตัวเอง 

ทีมา: หนงัสือ “25 หลกัคิด เป็นเด็กจบใหม่ 
ใหน้ายยอมรับ เป็นลูกนอ้งใหก้า้วหนา้เติบโต” 



“เป็นนาย(แบบไหน)ให้ลูกน้องรัก” 

1 เป็นผู้นําให้ตัวเอง 

- จดุไฟในตวั 
- ผู้ นํา คือผู้ ทีทําตาม “ปณิธาน” 

- การละตวัตนเป็นหนทาง 
ทีจะทําให้ตวัเองเป็น 
ประโยชน์ตอ่ผู้ อืนมากทีสดุ 

- มีชีวิตมุง่มองท้องฟ้า 
แตไ่มล่ืมก้มหน้ามองลงดิน 

2 จงคดิให้ถีถ้วนด้วยตนเอง 

- พุง่ชนความจริงให้เต็มแรงมนั 

- อยา่ร้องขอความไว้ใจจากใคร 

- การมี “ปณิธาน” คือการมีคําพดู 

จะทําให้เราได้คิด 

ซงึสือสารปณิธานนนัออกมา 

- จงหมนัเพิมพนู 
ความรู้รอบตวั 

ให้ออกมาจากตวัเอง 

ทีมา: หนงัสือ “17 หลกัคิด เป็นนายใหลู้กนอ้งรัก  เป็นผูน้ําให้
โลกจํา” 



“เป็นนาย(แบบไหน)ให้ลูกน้องรัก” 

3 จงมีความมุ่งมนัอย่างแท้จริง 4 ก้าวสู่พรุ่งนีด้วยความมุ่งมัน 

- อํานาจจะมากหรือน้อยไมส่ําคญั 

- ความเป็นผู้ นํา 

- อปุสรรคนนัแหละ 

มุง่นนัพฒันาตนเอง 

เป็นต้นกําเนิดทีแท้ของ “ความมุง่มนั” 
- จงออกเดินทางไปกบั “ปณิธาน” 

เพราะนนัเป็นวิถีของผู้ นํา 

เสริมสง่กนัและกนัให้ก้าวหน้า 

- เคารพความแตกตา่ง 

- อยา่เปลียนคนอืน 

- จงใช้ประโยชน์ 
จากคนทกุประเภท 

- จริยธรรมไมใ่ช่แคเ่รืองทีเอามาพดูคยุกนั 
แตเ่ป็นสิงทีต้องผลกัดนัให้ปฏิบตัิจริง 

และพร้อมรับเสียงวิจารณ์ 
จากคนอืน 

แตจ่งรู้จกัใช้ความแตกตา่ง 
เหลา่นนัให้เกิดประโยชน์ 

สิงสําคญักวา่นนัคือ “ปณิธาน” 

ทีมา: หนงัสือ “17 หลกัคิด เป็นนายใหลู้กนอ้งรัก  เป็นผูน้ําให้
โลกจํา” 
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Output 
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