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1. ภาคราชการ รวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด 
2. ภาคประชาชน : ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน NGOs ประชาสังคม  

นักวิชาการในสถาบันการศึกษาในพ้ืนที่ ประชาชนหรือ                     
ผู้ที่ประสบความส าเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ             
ซึ่งเป็นที่รู้จักและยอมรับกันในอ าเภอ/จังหวัดนั้น ๆ  

3. ภาคเอกชน : หอการค้า สภาอุตสาหกรรม ชมรมธนาคาร                 
กลุ่มผู้ค้าปลีก ค้าส่ง หรือบริษัทห้างสรรพสินค้าในพ้ืนที่ 

       สมาคม นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ... 
                                                                                  

                          กฤษฎา บุญราช 
                           ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                              2 ธันวาคม 2558 

“ 
“ 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
องค์ประกอบของประชารัฐ : 

      ...วิธีการท่ีจะบริหารงาน ด้านยุทธศาสตร์ของรัฐบาล (Agenda) และงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ (Area) รวมทั้งงานตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมายก าหนดไว้ (Function) ให้
ประสบผลส าเร็จนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอจะต้องใช้การบริหารงานในรูปประชารัฐ โดยระดม             
ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง (Stakeholders) เข้ามาร่วมกันท างาน ซึ่งได้แก่ 



...รัฐบาลก าหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประเทศ 6 ยุทธศาสตร์  
25 แผนงาน โดยมีรองนายกรัฐมนตรีรับผิดชอบขับเคลื่อนแต่ละยุทธศาสตร์ 
และมอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ าเภอท าหน้าที่แปลง
ยุทธศาสตร์ไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในพื้นที่ เป็นการท างานเหมือนรูปแกน X และแกน Y  
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เพื่อให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ ท าหน้าที่อ านวยการให้เครือข่ายประชารัฐในจังหวัดมาร่วมกัน
ปฏิบัติงานตามยุทธศาสตร์ และดูแลแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ จึงให้จัดงานในจังหวัดเป็น                
3 กลุ่มงาน คือ 

1. งานยุทธศาสตร์ของรัฐบาลและความเดือดรอ้นของประชาชนในพื้นที ่ (Agenda + Area) 
2. งานตามอ านาจหน้าทีข่องผู้ว่าราชการจังหวัดที่กฎหมายก าหนด (Function) 
3. งานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดริเริ่มขึ้น เพื่อขับเคลื่อนให้จังหวัดเดินไปข้างหน้า หรือแก้ไขปัญหาที่ค้างคามาเป็น  
    เวลานาน (Agenda + Function + Area)...  

                             กฤษฎา บุญราช 
                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                  2 ธันวาคม 2558  

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
วิธีการบริหารและติดตามงานยุทธศาสตร์ในพื้นที ่

“ 
“ 
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       ...วิธีการท าให้เกิดการท างานรูปแบบประชารัฐ มีข้อแนะน า 3 ประการ 
1. แบบเป็นทางการ ใช้อ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอตามระเบียบ

กฎหมาย เพื่ออ านวยการ บริหารงาน และติดตามงานต่าง ๆ ในจังหวัด/อ าเภอ 
2. แบบกึ่งทางการ โดยเชิญหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด ภาคเอกชน ภาคประชาชน 

เช่น ประธานหอการค้า ประธานสภาอุตสาหกรรม ประธานชมรมก านัน ผู้ใหญ่บ้าน หรือ
ผู้แทนสถาบันการศึกษาในพื้นที่ ฯลฯ มาประชุมร่วมกับกรมการจังหวัดประจ าทุกเดือน 
ก าหนดให้วาระการประชุมเป็นเรื่อง การแสวงหาแนวทางการพัฒนาจังหวัดในมิติต่าง ๆ หรือ 

ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด เปิดโอกาสให้ผู้ร่วมประชุมน าเสนอความเห็นแนวทางการแก้ไขปัญหา
หรือการพัฒนาจังหวัดร่วมกันในที่ประชุม รับฟังความคิดเห็นของกันและกัน หาข้อยุติการท างานร่วมกัน และร่วม
ด าเนินการตามมติที่ประชุมหรือข้อตกลงของที่ประชุม    
3. แบบไม่เป็นทางการ โดยสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอให้ใกล้ชิดกับกลุ่มประชารัฐทุก          
ภาคส่วนในจังหวัด ใช้ภาวะผู้น าของตนเองหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวออกไปรับรู้ รับทราบ ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนในพื้นที่ด้วยตนเอง ร่วมงานสังคมเพื่อพบปะกับประชาชน การออกสื่อท้องถิ่น เช่น วิทยุชุมชน สถานีโทรทัศน์
ท้องถิ่น การเขียน social media เพื่อสร้างการรับรู้ของประชาชนเกี่ยวกับข้อเท็จจริงที่ถูกต้องภายในจังหวัด สิ่งเหล่านี้
จะท าให้เกิดความศรัทธา การยอมรับ และความน่าเชื่อถือในตัวผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดความ
ร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการท างานร่วมกัน... 

                             กฤษฎา บุญราช 
                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                 2 ธันวาคม 2558  

“ 
“ 

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :  
             วิธีการท างานกับประชารัฐให้ประสบผลส าเร็จ 
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      2. ปัญหาความเดือดร้อนทีม่ีหนว่ยงานรบัผิดชอบแต่ไม่ใช่ส่วนราชการทีอ่ยู่ในสายบังคับบัญชาของผู้ว่าราชการจังหวัด 
ให้บูรณาการร่วมกับการท างานของศูนย์ด ารงธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาอยา่งรวดเรว็ 
      3. ปัญหาความเดือดรอ้นที่ไม่ได้อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหนว่ยงานใด ๆ  ในอ าเภอ/จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรีบ
รายงานกระทรวงมหาดไทย หรือติดต่อกับ ศปก.มท. ให้ทราบ เพื่อประสานกบัส่วนราชการในส่วนกลางที่มีอ านาจ
หน้าที่รับผิดชอบให้ด าเนินการแก้ไขปัญหาโดยเร็ว หรือรายงานผู้บังคับบัญชาในส่วนกลาง เพื่อด าเนินการสั่งการ             
ต่อไป... 
                                                                         กฤษฎา บุญราช 
                                                                     ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                                                       2 ธันวาคม 2558 

          ...แนวทางแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในจังหวัด 
มีข้อแนะน าดังนี้ 
       1. ปัญหาความเดือดร้อนที่มีหน่วยงานผิดชอบตามอ านาจหน้าที่ที่ระเบียบ
กฎหมายก าหนดไว้ในพื้นที่อ าเภอ/จังหวัด ให้หน่วยงานนั้นด าเนินการแก้ไข
ปัญหาทันที โดยผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ ท าหน้าที่ก ากับติดตามผล
อย่างใกล้ชิด 

“ 
“ 

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :  
แนวทางการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน 
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          ...ในสภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวยังเป็นปัจจัย
ส าคัญในการท ารายได้ให้กับประเทศ จึงขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนา ปรับปรุง แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวของ
จังหวัดให้มีลักษณะ ดี เด่น ดัง โดยให้ระดมทุกภาคส่วนในจังหวัดให้ร่วมกันพัฒนา 
ท าให้แหล่งท่องเที่ยวหรือสถานที่ท่องเที่ยวมีองค์ประกอบส าคัญ 3 ประการ คือ    

สะอาด  สะดวก ปลอดภัย... 
   
                                                                                        กฤษฎา บุญราช 
                                   ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                                           2 ธันวาคม 2558 

“  
“ 

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :  
แนวทางการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว  
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        ...เมื่อผู้บริหารของรัฐบาลออกไปปฏิบัติราชการในพื้นที่
หรื อติ ดตามการปฏิบั ติ ง านของหน่ วยต่ า ง  ๆ  ในพื้ นที่                         
ให้ผู้ว่าราชการจังหวัด/นายอ าเภอ เตรียมการบรรยายสรุป 
ใน 3 หัวข้อ ดังนี้ 

1. สภาพทั่วไปของพื้นที่ โดยกล่าวถึงความเป็นอยู่และการ
ประกอบอาชีพของประชาชน หรือปัญหาส าคัญที่มีผลกระทบ
ต่อความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นท่ี 

2. นโยบายหรือยุทธศาสตร์ของรัฐบาล ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดน ามาปฏิบัติในพื้นที่โดยบูรณาการกับหน่วยงานต่าง ๆ 
ในจังหวัดอย่างไร ได้แก้ไขปัญหาของจังหวัดตามข้อ ๑ ได้หรือไม่ อย่างไร โดยยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม 

3. ผลของการด าเนินงานตาม ข้อ ๒ มีผลต่อชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่อย่างไร หรือได้แก้ไข
ปัญหาไปมากน้อยเพียงใด หากยังมีอุปสรรค ให้รายงานถึงความช่วยเหลือที่ต้องการจากหน่วยเหนือต่อไป... 
  

                  กฤษฎา บุญราช 
                        ปลัดกระทรวงมหาดไทย 
                     2 ธันวาคม 2558 

“ 
“ 

Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :  
วิธีการบรรยายสรุปที่ได้ใจความส าคัญ   



Coaching tips from Interior Perm-Sec to Governors :  
การเผชิญและแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  

11 ธันวาคม 2558 

2. สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้าง
การผลิต โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)   
ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการ                
ของตลาด 

ประชาชน 

1. เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง มีอาชีพที่เหมาะสมและ 
มีรายได้สามารถด ารงอยู่ได้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
นายอ าเภอ : 

 
 

• สถานการณ์โลกด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสภาวะอากาศผันแปร             
ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัว 

• ประเทศไทยประสบภัยแล้ง 
• ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
• อ านาจซื้อ-ขาย และบริโภคของประชาชนลดลง 
 

กลุ่มประชารัฐที่ควรบูรณาการ            
เข้ามาแก้ไขปัญหา : 

1. ภาคราชการ รวมท้ังองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด 

2. ภาคประชาชน : มูลนิธ/ิสถาบัน/ศูนย์
ศึกษาการเรียนรู้ตามพระราชด าริหรือ            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมท้ังโครงการ
พระราชด าริ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน NGOs 
ประชาสังคม สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
ปราชญ์ชาวบ้านหรือประชาชนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ  

3. ภาคเอกชน : หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
ชมรมธนาคาร บริษัทห้างสรรพสินค้า           
ในพื้นท่ี กลุ่มผู้ค้าปลีก ค้าส่ง หรือสมาคม               
นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ 

ใช้วิธีการ : สร้างการรับรู้ แนะน า สนับสนุน  

1. กินอยู่อย่างพอเพียง 
2. การท าการเกษตรผสมผสานกับการปศุสัตว์/ประมง โดยการรวม 

เป็นกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  
3. การท าการเกษตร การหาของป่า โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อม ควบคูก่ับการดูแลรักษาป่าตามโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ 

4. การท าไร่นาสวนผสมตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่หรือโครงการ 
ท านา 1 ไร่ ได้ 1 แสน 

 
 

5. การปลูกพืชท่ีใช้น้ าน้อยแทนการท านาปรัง 
6. การท าอาชีพปศุสัตว์หรือการปลูกพืชเสริมระหว่างแปลงพืชหลัก            

ซึ่งราคาผลผลิตตกต่ า 
7. การประกอบอาชีพใหม่นอกภาคการเกษตร 
8. การอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุน

การผลิต 
9. การแนะน าให้เกษตรกรเข้าร่วมโครงการตามมาตรการช่วยเหลือ

ความเป็นอยู่ของประชาชน  เช่น ต าบลละ 5 ล้าน/โครงการพัฒนา
อาชีพตามความต้องการของเกษตรกร 

ผู้อ านวยการ (Director)/ 
    

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
(Change Agent) 

งาน                    
สัมฤทธิ์ผล 
ประชาชน 
พึงพอใจ 
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