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รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
 การบริหารราชการเชิงพื้นที่ 
 ในการบริหารราชการของจังหวัดซึ่งมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น
ผู้บริหารสูงสุดของจังหวัด มีหน่วยงานและบุคลากรซึ่งเป็นกลไกส าคัญ 
ต่อการบริหารงานเชิงพ้ืนที่  คือ “ส่วนราชการประจ าจังหวัด” ซึ่งมี 
หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดเป็นหัวหน้าหน่วยงาน และ “อ าเภอ” 
ซึ่งมีนายอ าเภอเป็นผู้บริหาร นอกจากนี้แล้ว ยังมีส่วนราชการส่วนกลางที่
ไปตั้งส านักงานปฏิบัติราชการอยู่ในเขตจังหวัดที่จะต้องประสานการท างาน
ร่วมกันอีกส่วนหนึ่ง โดยในการบูรณาการการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่ 
ในระดับจังหวัดระหว่างทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน  
มีเครื่องมือในการบูรณาการการบริหารราชการที่ส าคัญคือ “แผนพัฒนา
จังหวัด” ซึ่งเป็นแผนที่บอกถึงทิศทางและเป้าหมายการพัฒนาของจังหวัดที่
ทุกภาคส่วนต้องรับรู้และขับเคลื่อนร่วมกัน 
 แผนพัฒนาจังหวัดเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะท าให้การบริหารราชการ
จังหวัดเดินไปในทิศทางที่แน่นอน ไม่ขึ้นอยู่กับบุคคล หรือเปลี่ยนไปมาตาม
การเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารและหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด อย่างไรก็ตาม  
แม้ว่าทุกจังหวัดจะมีแผนพัฒนาจังหวัด มีการก าหนดวิสัยทัศน์ กลยุทธ์ และ



ต าแหน่งการพัฒนา (position) ของจังหวัดไว้แล้ว แต่ปัจจัยความส าเร็จ 
ที่ส าคัญต่อประสิทธิภาพในการบริหารยุทธศาสตร์ คือ การแปลงวิสัยทัศน์ 
และยุทธศาสตร์ สู่การด าเนินการ ( implement) ในระดับกิจกรรม/
โครงการ ที่จะท าให้บรรลุผลตามเป้าหมายวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ซึ่งทีมงาน
ในจังหวัดที่จะร่วมในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์จะต้องมีความเข้าใจทั้งใน
เรื่องการบริหารราชการเชิงพื้นที่ และการบริหารเชิงยุทธศาสตร์เป็นอย่างดี 
 ทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารราชการ
จังหวัด 
 การบริหารราชการของจังหวัดในสถานการณ์ปัจจุบัน มีประเด็นที่
เกี่ยวกับทรัพยากรบุคคลที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการบริหารยุทธศาสตร์
จังหวัด หรือเป็นความเสี่ยง (Risk) ทีส่ าคัญต่อประสิทธิภาพของการบริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัด คือ 
 บุคลากรด้านยุทธศาสตร์ของส านักงานจังหวัด ในทุกจังหวัด 
ส่วนราชการที่เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท าและขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
การพัฒนาจังหวัด คือ ส านักงานจังหวัด ซึ่งเป็นส่วนราชการประจ าจังหวัด
ของส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โดยมีกลุ่มยุทธศาสตร์และข้อมูล
เพ่ือการพัฒนาจังหวัด เป็นกลุ่มงานที่รับผิดชอบโดยตรง แต่บุคลากร 
ทีท่ างานด้านยุทธศาสตร์ของส านักงานจังหวัดยังขาดทักษะ (skill) ประสบการณ ์ 
ความเข้าใจและความรอบรู้ในการบริหารและแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติและการขับเคลื่อน ท าให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ของจังหวัด
ยังไมค่่อยเกิดผลตามที่ก าหนดไว้ 



 หัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่มี
ส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด ซึ่งเป็นทีมงานที่ส าคัญที่จะร่วมกับผู้ว่าราชการ
จังหวัดในการบริหารราชการพ้ืนที่ และการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดให้เกิดผลสัมฤทธิ์ แต่เนื่องจากบุคลากร
เหล่านี้ถูกส่งมาจากส่วนราชการต้นสังกัดโดยผู้ว่าราชการจังหวัดมิอาจ 
เลือกได้เอง บุคลากรเหล่านี้มีความแตกต่าง มีความหลากหลายทั้งในเรื่อง
ประสบการณ์การท างานในพ้ืนที่จังหวัด แนวคิดและทัศนคติในการท างาน  
และบางส่วนไม่มีประสบการณ์การท างานในภูมิภาค บางส่วนยังไม่เข้าใจ
การท างานในเชิงพ้ืนที่ (area - based) ยังมุ่งแต่การท างานเฉพาะหน้าที่
ของส่วนราชการต้นสังกัด (function - based) 
 นายอ าเภอ เป็นกลไกการท างาน เป็นมือไม้ที่ส าคัญของผู้ว่าราชการ
จังหวัดที่จะช่วยในการบริหารราชการพ้ืนที่ตั้งแต่ระดับอ าเภอลงไปจนถึง
ต าบล หมู่บ้าน และเป็นกลไกที่ช่วยในการขับเคลื่อนวิสัยทัศน์และ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดลงไปให้เกิดผลสัมฤทธิ์ถึงระดับฐานราก  
แม้นายอ าเภอโดยส่วนมากจะมีประสบการณ์ในการท างานในพ้ืนที่ภูมิภาค
กันเป็นอย่างดี แต่จากลักษณะงานที่ท ามาก่อนจะมาเป็นนายอ าเภอ 
ตลอดจนทักษะในการบริหารและแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
สู่การปฏิบัติยังมีข้อจ ากัดท าให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ลงสู่ระดับพ้ืนที่อ าเภอ ต าบล หมู่บ้านยังไม่ประสบผลเท่าท่ีควร 
 ดังนั้น ในสภาพการณ์การบริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัดที่ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องบริหารในภาวะจ ากัด เป็นผู้ใช้หรือผู้บริหารทรัพยากร
บุคคลเท่าที่มีอยู่ หรือถูกส่งมาโดยส่วนราชการต้นสังกัด แนวทางหรือ 



กลยุทธ์ในการจะเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารยุทธศาสตร์ของจังหวัด 
ที่เหมาะสมที่สุด คือ การเพ่ิมสมรรถนะให้กับบุคลากรที่มีอยู่แล้ว โดยการ
ใช้แนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคล (Human Development) เป็นเครื่องมือ 
ที่ส าคัญ 
 ข้อเสนอแนวทางการพัฒนาทรัพยากรบุคคลในจังหวัด 
 กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ
หน้าที่ในการส่งเสริมสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด ส่งเสริมและ
สนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด และสนับสนุนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลของจังหวัด ดังนั้น การพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารราชการจั งหวัดและการบริหาร
ยุทธศาสตร์จังหวัด จึงเป็นสิ่ งที่กระทรวงมหาดไทย โดยส านักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย จะต้องพิจารณาด าเนินการ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้
บุคคลากรที่เกี่ยวข้องมีความรอบรู้ ความเข้าใจ และมีทักษะในการบริหาร
ราชการเชิงพ้ืนที่และการบริหารยุทธศาสตร์ โดยควรก าหนดหลักสูตร 
การพัฒนาในแต่ละกลุ่มบคุคล ดังนี้ 
 กลุ่มบุคลากรด้านยุทธศาสตร์ของส านักงานจังหวัด   
 เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มนี้ 
ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติมีความรู้ทั้งในเชิงทฤษฎีและการปฏิบัติ  ตั้งแต่กระบวนการ
จัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงการแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ไปสู่
การปฏิบัติโดยการจัดท าเป็นโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองและสอดรับ
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด เพื่อน าไปสู่การพิจารณาจัดสรร
งบประมาณของจังหวัดไปด าเนินการ  



 ทั้งนี้ ต้องก าหนดเป็นเงื่อนไขว่าบุคลากรในกลุ่มยุทธศาสตร์และ
ข้อมูลเ พ่ือการพัฒนาจังหวัด ส านักงานจังหวัดทุกคน  จะต้องผ่าน 
การพัฒนาในหลักสูตรนี้ โดยลักษณะของหลักสูตรควรจะเป็นการพัฒนา
แบบสลับกันระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยผู้ เข้ารับการพัฒนาทุกคน 
จะต้องลงมือปฏิบัติจริง เพ่ือให้เกิดทักษะ ความรอบรู้และสามารถคิด 
เขียนโครงการ/กิจกรรมที่จะท าให้วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์เกิดผลสัมฤทธิ์
อย่างเป็นรูปธรรม 
 กลุ่มหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการที่
มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด 
 เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มนี้ 
ซึ่งเป็นระดับหัวหน้าส่วนราชการได้มีความรู้ความเข้าใจในโครงสร้างและ
ระบบการบริหารราชการจังหวัด รูปแบบและวิธีการท างานแบบบูรณาการ
ของส่วนราชการต่าง ๆ ในจังหวัด ตลอดจนให้มีความเข้าใจทั้งในแนวคิด
และกระบวนการในจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึงการแปลงวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้ส่วนราชการสามารถคิดและจัดท า
โครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองและสอดรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ 
การพัฒนาจังหวัดภายใต้ภารกิจของส่วนราชการได ้
 ทั้งนี้ ควรก าหนดให้จังหวัดต้องส่งหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด 
และอาจส่งหัวหน้าส่วนราชการที่มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัด มาเข้ารับ 
การพัฒนาเมื่อได้รับการแต่งตั้งให้ไปเป็นหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดหรือ
หัวหน้าส่วนราชการที่มีส านักงานตั้งอยู่ในจังหวัดเป็นครั้งแรก โดยลักษณะ



ของหลักสูตรควรจะเป็นการพัฒนาแบบต่อเนื่องระยะเวลาประมาณ 1 
สัปดาห์  
 กลุ่มนายอ าเภอ 
 เป้าหมายในการพัฒนาบุคลากรกลุ่มนี้ เพ่ือให้บุคลากรในกลุ่มนี้ 
ซึ่งเป็นผู้บริหารเชิงพ้ืนที่ในลักษณะเดียวกับผู้ว่าราชการจังหวัด แต่แตกต่าง
กันในขอบเขตพ้ืนที่ที่รับผิดชอบและโดยเส้นทางความก้าวหน้า (career 
path) ของผู้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอจะมีโอกาสเติบโตก้าวหน้าไปด ารง
ต าแหน่งรองผู้ว่าราชการจังหวัด และผู้ว่าราชการจังหวัดต่อไปในอนาคต 
ในขณะเดียวกันนายอ าเภอซึ่งมีภารกิจที่จะต้องจัดท าและขับเคลื่อน
แผนพัฒนาอ าเภอในลักษณะเดียวกับแผนพัฒนาจังหวัด จะได้มีความรู้
ความเข้าใจในแนวคิดและกระบวนการในจัดท าแผนพัฒนาจังหวัด ไปจนถึง
การแปลงวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติ โดยให้นายอ าเภอ
สามารถคิดและจัดท าโครงการ/กิจกรรมที่ตอบสนองและสอดรับวิสัยทัศน์
และยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดภายในพ้ืนที่อ าเภอของตนเองได้  
และสามารถจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอที่มีคุณภาพและสอดรับกับแผนพัฒนา
จังหวัดได้เป็นอย่างด ี
 ทั้งนี้  ในกลุ่มเป้าหมายนี้  กระทรวงมหาดไทยอาจก าหนดให้
ส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย ร่วมกับกรมการปกครองด าเนินการ
ร่วมกัน โดยควรก าหนดให้นายอ าเภอที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่เป็นครั้งแรก
ต้องมาเข้ารับการพัฒนา โดยลักษณะของหลักสูตรควรจะเป็นการพัฒนา
แบบสลับกันระหว่างภาคทฤษฎีกับภาคปฏิบัติ โดยนายอ าเภอจะต้องลงมือ
ปฏิบัติจริงเพ่ือให้เกิดทักษะ ความรอบรู้และสามารถคิด เขียนโครงการ/



กิจกรรมที่จะตอบสนองและสอดรับวิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัดภายในพ้ืนที่อ าเภอได้ เพ่ือให้อยู่ในกรอบที่จะได้รับพิจารณาจัดสรร
งบประมาณจากจังหวัด และสามารถจัดท าแผนพัฒนาอ าเภอและแปลง
วิสัยทัศน์และยุทธศาสตร์การพัฒนาอ าเภอไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเห็นผล  
 ความคาดหวังท่ีจะเกิดขึ้น 
 หากบุคลากรที่ปฏิบัติงานในจังหวัดทั้ง 3 กลุ่มเป้าหมายนี้ ได้รับ 
การพัฒนาตามแนวทางในข้อเสนอข้างต้น ย่อมจะท าให้จังหวัดมีทรัพยากร
บุคคลที่มีสมรรถนะ มีความพร้อม มีความรู้ความเข้าใจ มีทักษะต่อการ
บริหารราชการเชิงพ้ืนที่และการบริหารยุทธศาสตร์ดียิ่งขึ้นซึ่งจะส่งผลให้
การขับเคลื่อนในการบริหารยุทธศาสตร์จังหวัดมีประสิทธิภาพมาก 
ยิ่งขึ้นด้วย และการบริหารการพัฒนาจังหวัดก็จะเดินไปในทิศทางที่แน่นอน 
ต่อเนื่อง ไม่ข้ึนอยู่กับการเปลี่ยนแปลงของบุคคล 
 


