
การเพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงาน
เพ่ือปฏิรูปการท างานให้มีคุณภาพ

และบรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

จังหวัดนครราชสีมา
วันศุกร้ที่ ๒๔  กันยายน ๒๕๖๔  

เวลา ๐๙.๐๐ น.
(ผ้านโปรแกรม Zoom)

ไมตรี  อินทุสุต
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านรัฐศาสตร้
ในคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

A



3 กลยุทธ์การปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ : องค์กร ทีม บุคลากร

ประเด็นน าเสนอ

1 โจทยใ์หม่ - แก้โจทย์

2 สู่จังหวัดผลสัมฤทธิ์ (HPP)

4 ปฏิรูป & ปฎิบัติ สู่คุณภาพ & คุณธรรม
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Social...วันนี้ งานยากขึ้น ?!
… Social Inclusiveness Social Dignity Social Media Social Distancing …Social Movement

โจทย์ใหม่ - แก้โจทย์
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ความผกผัน
อุบัติเหตุ 

อุบัติภัย

อุบัติการณ์ 

อุบัติใหม่

บ้านเมืองเผชิญ

ความไม่แน่นอน

ความซับซ้อน 

ความก ากวม

CRISIS
4 อุบัติ









V -

U -

A -

C -

CAT
Cope – Adopt - Transform

• Business Continuity Management
• Risk Management

ต้องเตรียมอะไรไว้

4

กระแสโลกและสังคมที่ถาโถมโหมกระหน่ า
กระทบชุมชน และชาวบ้าน ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม

•Terrorist
•Digital Transformation
•Urbanization + Logistic Transportation
•Global Warming
•Disaster
•Epidemics
•Aging Society

New/Formal
Normal
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After COVID19 we have economic 
recession to cope with ; then the 
biggest challenge  for humankind -
CLIMATE CHANGE.
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ตระกูล D Disfunction

 Dynamic

 Demand driven

 Digitalization

 Data based

Donation

Downsizing

Deregulation

 Do vs Don’t

Deployment

 Distancing

8

COVID กับ



อายุมากแล้ว อย่าเป็นอย่างนี้นะ!!
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ราชการ 4.0 และจังหวัดผลสัมฤทธิ์ (HPP)
Revolution of Thai Government
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ระบบราชการ 4.0
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มี 5 กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 
(Big Rock)

2.  คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล
กิจกรรมที่ 1 

2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
กิจกรรมที่ 2

3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี และมี
ความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม

กิจกรรมที่ 3

4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
กิจกรรมที่ 4

5 ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงิน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 
ปราศจากการทุจริต

กิจกรรมที่ 5

15



เป้าหมายหลัก 1: มีกลไกการท างานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน้วยงานในพื้นที่ 

มีรูปแบบการท างานเชิงบูรณาการที่ได้น าไปปรับใช้ 

(จ านวน  1 Agenda/2 จังหวัด ใน ปี 2564 และ ปี 2565)

เป้าหมายหลัก 2 : จังหวัดมีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการจังหวัดให้มีการท างานที่มี

ผลสัมฤทธิ์สูง 

มีผลการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  
(จ านวน 20 จังหวัด ในปี 2564 และ จ านวน 25 จังหวัด ในปี 2565)

4 สร้างความเขม้แข็งในการบริหารราชการในระดับพืน้ที่ โดยการมสี่วนรว่มของประชาชน 
กิจกรรมที ่4

แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับปรับปรุง)
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a) 1. การเพิ่มความเข้มแข็งเศรษฐกิจฐานราก 2. การลดผลกระทบทางสังคมและความมั่นคง 3. การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

- เพิ่มมูลค่าและโอกาสในการแข่งขัน 
(สินค้าเกษตร / OTOP)

- การจัดสรรท่ีดินท ากิน
- การค้าชายแดน
- เกษตรอินทรีย์ 

ฯลฯ

- Smart City 
- การพัฒนางานบริการประชาชน ณ จุดเดียว
- การลดการเสพยาเสพติดในเด็กและเยาวชน
- การจัดการภัยพิบัติ 
- แรงงานต่างด้าว/แรงงานหลบหนีเข้าเมือง
- ลดความเหลื่อมล  า (Inclusive Growth) 

ฯลฯ
1. การน าระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนา

งาน (Digital Government)
2. พัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ

(Public Innovation ) 
3. การส่งเสริมและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงาน   

ไปสู่การเป็นราชการระบบเปิด              
(Open Government) 

จังหวัดท่ีเข้าร่วมโครงการ รวมทั้งสิ้น 34 จังหวัด

- Green Industry
- การบริหารคุณภาพน  า
- การบริหารทรัพยากรป่าไม้/ป่าชายเลน 
- เมืองสะอาด (การจัดการขยะมูลฝอย)
- ปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)

ฯลฯ

ข้อจ ากัดในภาพรวมการบรหิารงานของจังหวดัท่ีตอ้งการเสนอเพือ่ปลดล็อกระยะต่อไป 

4. การพัฒนาการบริการภาครัฐท่ีเป็นเลิศ
(Public Service for Excellence)

อาทิ การปรับเปล่ียนบริการภาครัฐให้เป็น 
e-Service ระบบบู รณาการฐานข้ อมู ล 
ปรับกระบวนการท างานโดยใช้ เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ฯลฯ

อาทิ พัฒนานวัตกรรมทางการบริหาร
ของจังหวัดในรูปแบบความร่วมมือ 
ปรับปรุงหรือสร้างบริการใหม่ ปรับปรุง
กฎหมายให้ทันสถานการณ์

ฯลฯ

อาทิ การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Data)
การแบ่งปันข้อมูล (Sharing Data) การให้
ความส าคัญกับการท างานในลักษณะเครือข่าย  

ฯลฯ

การพัฒนาการบริการภาครัฐสู่ระดับอ าเภอและ
ท้องถิ่น เพื่ออ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 
เช่น การให้บริการภาครัฐ ณ ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ 
หรือ อปท. ท่ีสมัครใจ

ภาคกลาง

นนทบุรี สมุทรปราการ 
ราชบุรี สระบุรี สิงห์บุรี 

อ่างทอง เพชรบุรี
พระนครศรีอยุธยา

ภาคตะวันออก

ชลบุรี จันทบุรี ตราด

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ขอนแก่น ร้อยเอ็ด อุดรธานี 
สกลนคร นครราชสีมา 

หนองบัวล าภู อุบลราชธานี 

ภาคใต้

ระนอง กระบี่ 
นครศรีธรรมราช นราธิวาส

พังงา พัทลุง ภูเก็ต

ภาคเหนือ

แพร่ เชียงราย ล าปาง ตาก 
พิษณุโลก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ 

สุโขทัย อุทัยธานี

กรอบการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการท างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง (HPP)
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แนวทางแก้ไขข้อจ ากัดในภาพรวมการบรหิารงานของจงัหวัด (จังหวัด HPP)
1. ระบบ 

(System/Structure) 
2. กระบวนงาน 

(Process/Procedure) 
3. งบประมาณ 

(Budgeting)
4. การบริหารทรัพยากรบุคคล
(Human Management)

เรื่องที่ อ.ก.พ.ร.ฯ พัฒนาและปรับปรุงระบบบริหารงานของจังหวัด

1. การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณจังหวัด 
(อกพร.ฯ 3/63 วันท่ี 20 ก.ค. 63)

3. การโอนสินทรัพย์
ที่เกิดจากงบประมาณจังหวัด

4. การบูรณาการแบบรายงาน
ของหน่วยงานกลาง

ก.บ.ภ. 1/64 (3 มี.ค. 64) 

2. การมอบอ านาจในการจัดซ้ือ
จัดจ้างของงบประมาณจังหวัด
(อกพร.ฯ 1/64 วันท่ี 18 ก.พ. 64)

• สศช. อยู่ระหว่างพัฒนาระบบ eMENSCRด าเนินการแล้ว
คณะกรรมการวินิจฉัย อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตาม

ระเบียบฯ (22 ม.ค. 64) 

ด าเนินการแล้ว
ก.บ.ภ. 1/64 (3 มี.ค. 64) 

ติดตามผล

0. แนวทางสนับสนุนจังหวัดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติฯ (มติ ครม. 24 มี.ค. 63) ให้หน่วยของรัฐที่ปฏิบัติในจังหวัดแจ้งให้ ผวจ. ทราบก่อนด าเนินการทุกเร่ือง

อกพรฯ เห็นว่า ควรมีหนังสือติดตาม สศช.

1) กลไกคณะท างานในรูปภาคีหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ 
2) ปรับกลไกแผน/งบประมาณให้เกิดการบูรณา

การ โดยยึดพื นท่ีเป็นหลัก
3) มอบอ านาจการบริหารงบประมาณจังหวัด/

กลุ่มจังหวัด 
4) ระบบงบประมาณร่วมสมทบ : Matching 

Fund

1) ส่งเสริมให้เกิดเอกภาพในการบริหารงาน
จังหวัดด้วยกลไกคณะกรมการจังหวัด 
(ให้มีอ านาจการพิจารณาเรือ่งส าคัญของพื นที่/
ปัญหาเร่งด่วน)

1) พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศจังหวัด 
ด าเนินการแล้วผ่านการก าหนดตัวชี้วัด
ของจังหวัดในปี งปม. พ.ศ. 2562-2563)

2) พัฒนาระบบบริหารงานอ าเภอให้เป็น
ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (OSS) 
(ด าเนินการแล้ว)

1) พัฒนาระบบการสรรหาผู้ว่าราชการจังหวัด
2) ก าหนดระยะเวลาการด ารงต าแหน่งของผู้ว่า

ราชการจังหวัด 
3) มอบอ านาจเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ

หัวหน้าส่วนราชการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด 
4) จัดอัตราก าลังของส่วนราชการจังหวัดให้

เหมาะสม

จัดท า ณ วันท่ี 1 เม.ย. 2564

• เสนอ อ.ก.พ.รฯ (30 ก.ค. 64)

ด าเนินการแล้ว
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การน าองค์กร

ค้านิยม “มีจิตบริการ เน้นการท างานแบบมุ้งผลสัมฤทธิ์
วัฒนธรรมองค้การ “โคราชเมืองสะอาด เก็บกวาดทั้งจังหวัด”

19
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สมรรถนะหลัก จังหวัดนครราชสีมา
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดระยะ 20 ปี จังหวัดนครราชสีมา

“โคราชเมืองน่าอยู่ ประชาชนมีความสุข มั่นคง ยั่งยืน”

21



หลักการบริหารงานยุทธศาสตร์ “6 กลุ่มอ าเภอ”

22
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แผนยุทธศาสตร์ฟื้นฟูจังหวัดนครราชสีมา

24



1.องค์กร

2.ทีมงาน

3.บุคลากร

4.สภาพแวดล้อม
องค์กร

5. ภาพลักษณ์งดงาม

▪ธุระ
▪ภาระ
▪สาระ
▪วาระ

▪ มีสมรรถนะสูง 7 ประการ
(Competency)

▪ มี Mr. รับผิดชอบหลัก
▪ วางใจ ไว้ใจ เชื่อใจ เบาใจ

▪ ผู้น า
▪ องค์กรรวมๆ

กลยุทธก์ารปฏิบัติงานสู่ความส าเร็จ

25

▪ มีผลสัมฤทธิ์สูง (รับสนอง/ตอบสนอง)

“9 เป็น” (Highly Performance Unit)

▪ มือสามารถ (7 ประการ)

▪วิเคราะห์สถานการณ์-บริหารเกม
▪ ศึกษานโยบาย มองส่วนกลาง 

มองพื้นที่
▪ ดูรอบทิศ หาตัวช่วย



1. เป็นผู้แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า (Problem solver)

2. เป็นกองสนับสนุนที่พร้อมรับงาน  (Prompt supportor)

4. เป็นภาพสะท้อนขององค์กร (Reputation reflection)

3. เป็นกระจกส่องสะท้อนถึงความพร้อม  (Ready mirror)

การปรับเปลี่ยนบริหารองค์กร

ให้ตอบโจทย์ “9 เป็น”

26



6. เป็นผู้ประสานงานกลาง (Central coordinator)

9. เป็นมือที่เชื่อถือไว้ใจได้  (Reliable hands)

7. เป็นผู้บริหารส านักงานที่ดี  (Office Administrator)

8. เป็นคลังสมองที่มีประสิทธิภาพ (Effective memory storage)

5. เป็นผู้สานรับนโยบาย (Policy executives)

27



Proactive

7’s Model Plus 5

Sense of Urgency/Emergency

Management by Data

Risk Management
Business Mind 28

Standardization



2

3

4

5

5 s
Plus

Start

Stand

Stop

Speed

Spirit
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จุดอ่อนในงานภูมิภาค

1. ความไวต่อข่าวสาร/การรายงาน
(sense of emergency)

3. ท างานแยกส่วน > บูรณาการ
(Fragmentation > Integration)

2. ท างานแนวด่ิง > แนวราบ
สายการบังคับบัญชา > สายประสานงาน/เครือข่าย(Line of 
Command > Line of Communication)

30



30

4. บริหารกระบวนการ > บริหารวตัถุประสงค์
 เนน้กระบวนการ/วธีิการ > ผลลพัธ์/ความส าเร็จ

 แฟ้มเป็นเจา้  ธุรการเป็นนาย

5.   รอรับค าสัง่ > รุกริเร่ิม

6. มองเพียงปริมณฑลจงัหวดั > มองภาพรวมท่ีกวา้งข้ึน (
Think locally  > Think Globally )   

7. ท างานตามหนา้ท่ี > จิตวิญญาณ+ใจจดจ่อ ส านึก Routine >
ส านึกสาธารณะ
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Agenda based Approach

✓ Strategy Driven
✓ Mission Oriented
✓ Leadership + Teamwork 

✓ Open System + Share Resources

✓ Management Skill

- Cross Function
 Innovation?

- Networking 

Team Building

Highly Integrated Management

Team Learning

33
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✓ ตะลุมบอน ระดมเพื่อชัยชนะ

✓ ดึงผู้เล่นเด่นมาร่วมทีมในเป้าหมาย
เฉพาะ

✓ ผนึกก าลังร่วมท างานในเวลาจ ากัด

35

✓ สื่อสารใกล้ชิด+ต่อเนื่อง

✓ คล่องตัว รวดเร็ว



เราจะเลือกคนนั้น

ใคร? คือ “คนที่ชอบ” 
งานท้าทาย

ใคร? คือ 
“คนที่ใช่” 
ส าหรับคุณ

ใคร? คือ 
“คนที่ช่วย” 
คุณท างานได้

มากขึ้น
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1.ความรู ้

2.
ความสามาร

ถ

3.คุณธรรม

4.คา่นิยม
อดุมการ

ณ์

5.พลงัการ
ขบัเคลือ่น

6.การปรบัเปลีย่น
สู่การเปลีย่นแปลง

7.คม-เฉียบ-ชดั

สมรรถนะ
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พลังแห่งการท างานให้ส าเรจ็อย่างราบรื่น.. รื่นรมย์

1.  Time Management การบริหารเวลานาที
2.  Adaptability  ความสามารถในการปรับตัว 
3.  Life-Long Learning การเรียนรู้ตลอดชีวิต
4.  Complex problem solving การแก้ไขปัญหาที่มีความซับซ้อน
5.  Collaboration การท างานสานสัมพันธ์ร่วมกับผู้อื่น
6.  Critical Thinking การคิดเชิงวิเคราะห์ และ

And Decision-Making การตัดสินใจ รอบคอบ
7. Creativity ความคิดเชิงสร้างสรรค์
8.  Communication การสื่อสาร
9. Emotional Intelligence ความฉลาดทางอารมณ์

38

Soft skills  ทักษะ “พลังละมุน”



3839

3. วิจารณญาณ
4. ปฏิภาณ

1. จิตวิญญาณ
2. สัญชาตญาณ

งานที่จะถึงเส้นชัย ได้รับผลส าเร็จ...แม้ถึง              

พร้อมด้วย “ความรู”้ และ “การปฏิบัติ” แล้ว                     
ยังพึงต้องม.ี..
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“บริหารเสน่ห”์



▪ วิเคราะห์สถานการณ-์บริหารเกม
▪ ศึกษานโยบาย มองส่วนกลาง มองพื้นที่
▪ ดูรอบทิศ หาตัวช่วย
▪ มีการเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่น

4.สภาพแวดล้อมองค์กร
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✓สั้น  กลาง ยาว หนักเบา

✓พิจารณามิติส่วนตน ส่วนรวม

✓เร็ว – ช้ากฎ

กตกิา

เกมส์
กลยทุธ์

กฎ+กติกา
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•หลกัการ

Sender 
( ผ ูส้ง่ )

Receiver 
( ผ ูร้บั )

Message ( สาร )

Channel (ช่องทาง)

เรว็

ถึงมือ

ทนัการณ์

ใชป้ระโยชนไ์ด้

สารตัถะ
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✓เข้าใจสื่อ

✓ปัจจุบันต้องรู้เท่าทันสื่อ  โลก On line

✓จะสื่อสารอย่างไร ในโลกโซเชียลมีเดีย

45



▪ ผู้น ามี “ภาพ” ที่ดีต่อสาธารณะ

▪ องค์กร รวมๆ      C s R
▪ สร้างความเชื่อมั่น มั่นใจ โปร่งใส
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✓Trust

✓ Truth

✓ Transparency

✓ Talk

✓ Timing
51
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ณ เวลาที่โดนตรวจสอบ 
ทุกคนก็จะลืมความวิกฤติ 
เร่งด่วน ไปหมดแล้ว
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1. การบรหิารจัดการ และแกปั้ญหา มคีวามหลากหลาย 
ตามบรบิทของภมูสิงัคมและพืน้ทีเ่ป็นฐานอยา่งส ิน้เิงิ 
ประเทศไทย มหีลายเมอืง... เมอืงหลวง เมอืงใหญ ่                  
เมอืงถิน่ เมอืงไทย

55

ปฏิรูป & ปฏิบัติ สู่คุณภาพ & คุณธรรม



2. คิดและท าเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Driven)
ให้ลึกซึ้งมากกว่า หรือไม่ท าเชิง mission-oriented หรอื issued based

4. เปิดโอกาสการมีส่วนร่วมและแสวงหาความร่วมมือ
กับภาคี ทั้ง 7 (Open System & Collaboration)

53

3. ธรรมาภิบาลเป็นแนวคิดตามหลักวิชา
ที่ยังไม่สอดคล้องกับการลงมือปฏิบัติ

ต้อง “เดิน” ทางตรง และ “ตรง” ไปตรงมา

5. การเติบโตของสังคม และการสื่อสารสนเทศ 
ยังมีภูมิคุ้มกันเปราะบาง ไม่เท่าทันสื่อ

ความเร็วในการขับเคลื่อนสังคม Online น ามาซึ่งความเร็วความเสี่ยง และความทรุด

บริหารสื่อ อยู่กับสื่ออย่างรู้เท่าทัน (Media Literacy)



8. สรรหานวัตกรรม (Public Innovation) ในการ
บริหารที่บังเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและความพึงพอใจ
ของประชาชน
9. Digital Government เป็นสิ่งจ าเป็นที่ทุกหน่วย

ต้องน ามาใช้เพื่อบริการประชาชน

6. People Empowerment สู่พื้นที่ โดย 258+26+334 หน่วย
คงไม่สามารถเกาะติดพื้นที่ได้ตลอด

54

7. จัดทัพจัดทีม (Alignment) ในการบริหารสถานการณ.์..
ฉุกเฉิน ฉับพลัน เฉพาะหน้า



10. งานนโยบายของรัฐ 
เจ้าภาพหลัก/ร่วมในพื้นที่  บางเรื่อง ยังไม่มี ต้องหาให้มี

✓ ทะเล VS ประมง VS อุทยาน ?

✓ ที่ดิน VS ป่าไม้ VS สปก. ?
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• ผู้น าองค์กรที่มีความแหลมคม (Spiky Leader) ที่มีความสามารถโดด
เด่น

• ให้องค์กรที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ว่องไว้ (Agile) ท างานได้กับรัฐ 
เอกชน ประชาสังคม และชุมชน

• ความเป็นมืออาชีพ (Expertise) ในทุกระดับของผู้บริหารและทีมงาน
• ทัศนคติและหลักคิดการเปลี่ยนแปลง (Growth Mindset) การปรับตัว 

การท างานแบบรุกคืบ
• การน าข้อมูลมาใช้ประโยชน์อย่างกว้างขวาง ทั้งระดับองค์กรและระดับ

พื้นที่
• การปรับเปลี่ยนจากสิ่งที่เคยท าไปสู่ไม่ต้องท า (Don’t) โดยเลือกว่าอะไร

ต้องหยุด (Stop) อะไรต้องเดินให้เร็ว (Speed) อะไรจะเริ่มใหม่ (Start)

ผู้น า – องค์กร – ทีม – วิธีคิด11
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