นายอําเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer)
ศึกษากรณี : การพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากร
ใหมีความรูคคู ุณธรรม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
โกวิทย อุบลรัตน นักเรียนนายอําเภอ (นอ.) รุนที่ 76
1. ความเปนมา/ความสําคัญของปญหา
สภาพปญหาของสังคมไทยในปจจุบันนี้ มักเกี่ยวของทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม.การเมือง และยิ่ง
นับวั นทวีความรุน แรงมากขึ้น ทําใหเ กิด ปญหาทางดานคุณธรรมและจริ ยธรรมตามมาอย างหลีกเลี่ยงมิได
จากปรากฏการณเกี่ยวกับการปลน ฆาขมขืน และพฤติกรรมที่เปนภัยตอสังคมมีปรากฏมากขึ้น ในขณะที่การ
พั ฒ นาทางด า นเศรษฐกิ จ และความก า วหนา ทางวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี ตลอดจนการหลั่ งไหลของ
วัฒ นธรรมจากต า งประเทศ ซึ่งโดยส ว นใหญแลว มักเปน การพัฒ นาเฉพาะในดานวัตถุที่แพรกระจายเขา สู
สังคมไทยอยางรวดเร็ว สงผลใหคนที่มีพฤติกรรมเปนภัยตอสังคมปรากฏมากยิ่งขึ้น คนในสังคมสนใจแตการ
พัฒนาทางดานวัตถุจนขาดความสนใจตอการพัฒนาทางดานจิตใจ ทําใหเกิดความสับสนในการประพฤติปฏิบัติ
คุณธรรมของบุคคลในสังคมจึงมีลักษณะที่เสื่อมทรามลง นายอําเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart Officer)
ตองเป นผูมีคุณธรรม จริย ธรรม และปฏิ บัติงานอยางมีความรูคูคุณธรรม เปนแบบอยางที่ดีและนาเชื่อถือ
มีสมรรถนะสูง มี ความสุ ขในการปฏิบั ติร าชการดว ยความโปรงใสสามารถตรวจสอบได เป นที่ ไวว างใจของ
ประชาชน มีจิตสํานึกของการเปนขาราชการที่ดีซึ่งจะเปนปจจัยที่สําคัญอยางยิ่งในการนําอําเภอ ซึ่งเปน
ราชการบริหารระดับพื้นที่ไปสูการเปนองคกรที่มีคุณภาพ ประชาชนมีความพึงพอใจในคุณภาพ การบริการ
ดวยความสะดวก รวดเร็ว ถูกตอง เปนธรรม อันจะนํามาซึ่งความเชื่อมั่น เชื่อถือและเกิดศรัทธาอยางยั่งยืนตอไป
ผูวิจัยจึงทําการศึกษาบทบาทการเปนนายอําเภอที่ดีและมีคุณภาพ (Smart.Officer).ศึกษากรณี :การพัฒนา
และเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม อําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อศึกษาปญหา อุปสรรค และขอเสนอแนะการพัฒนาและเสริมสราง ภาพลักษณแนวทาง
การพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม ของอําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี
2. วิธีการศึกษา
ผู วิ จั ย ไดดํา เนิ น การศึ กษาวิจั ย เชิ งคุ ณภาพ โดยการเก็ บ ข อมู ล ด ว ยการสัมภาษณเชิ งลึ ก
(In–Depth Interview) และสัมภาษณบุคคลผูใหขอมูลสําคัญ (Key Informants) ประกอบดวย นายอําเภอ
ลาดหลุมแกว และหัวหนาสวนราชการประจําอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี จํานวนทั้งสิ้น 5 คน
3. ผลการศึกษา
จากการศึ กษาบทบาทหรื อ อํานาจหน าที่ ของนายอํ าเภอลาดหลุ มแกว จัง หวั ดปทุม ธานี
ในการพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม พบวานายอําเภอ
ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี นําหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
(Sufficiency.Economy).มาปรับใชในพื้นที่ โดยเนนใหทองที่คือ กํานันและผูใหญบาน ทองถิ่นคือ เทศบาล
ตําบลและองคการบริหารสวนตําบล มีการนําหลักการดังกลาวไปสูการปฏิบัติเพื่อใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม
รวมถึงมีการสงเสริมใหผูใตบังคับบัญชาและบุคลากรในสังกัดศึกษาหาความรูเ พิ่มเติมและเขาศึกษาอบรม
ในหลักสูตรการพัฒนาความรูและคุณธรรมในโอกาสตาง.ๆ ในสวนความคาดหวังของนายอําเภอลาดหลุมแกว

จังหวัดปทุมธานี ในการพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม
พบวานายอําเภอลาดหลุมแก ว จังหวั ดปทุมธานี ตองการจัดทําแผนพัฒนาบุ คลากรให มีความรู คูคุณธรรม
ในระดับอําเภอ ใหสอดคลองกับแผนพัฒนาบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรมในระดับจังหวัด และในระดับกลุม
จังหวัดภาคกลางปริมณฑล ซึ่งการดําเนินการนั้นจะตองสอดคลองกับนโยบายของจังหวัดปทุมธานี และตองมี
ความสอดคล อ งกั บ นโยบายและยุ ท ธศาสตร ข องกรมการปกครองและกระทรวงมหาดไทยด ว ยเช น กั น
โดยอาศัยหัวหนาสวนราชการ ระดับจังหวัดและระดับอําเภอในการขับเคลื่อนและบูรณาการการทํางานรวมกัน
เพื่อการพัฒนาทั้งทางดานความรูควบคูคุณธรรม อันจะนําไปสูความพรอมในการใหบริการแกประชาชนและ
การปฏิบัติงานเพื่อผลประโยชนของสังคมและประเทศชาติโดยรวมตอไป
การศึ ก ษาบทบาทการปฏิ บั ติ ง านจริ ง ของนายอํ า เภอลาดหลุ ม แก ว จั ง หวั ด ปทุ ม ธานี
การปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับ หรือหนังสือสั่งการที่กําหนดใหมีบทบาทในการพัฒนาและ
เสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม พบวานายอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัด
ปทุมธานี ปฏิบัติงานจริงตาม พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ..๒๕๓๔ แกไขเพิ่มเติมถึง
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ..๒๕๕๐ และพระราชบัญญัติลักษณะปกครองทองที่ พระพุทธศักราช ๒๔๕๗ แกไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ. ๒๕๕๑ อีกทั้งยังตองปฏิบัติหนาที่เปนผูอํานวยการการปฏิบัติงานและผูสั่งการ การ
ปฏิบัติการตามประมวลกฎหมาย พระราชบัญญัติ.ระเบียบ ขอบังคับ และหนังสือสั่งการหลายฉบับ รวมถึงตอง
เป น ผู นํ า ในการนํ า นโยบายของรั ฐ บาล กระทรวงมหาดไทยและกรมการปกครอง มาปฏิ บั ติ ใ นพื้ น ที่
ให เ กิ ด ผลอย า งเป น รู ป ธรรม โดยการใชอํานาจในการออกคํ าสั่งทางปกครองหรือปฏิ บัติการทางปกครอง
โดยชอบดวยกฎหมายเปนไปโดยสุจริตไมเลือกปฏิบัติและเที่ยงธรรมตอราษฎรทุกฝายตลอดจน การกํากับดูแล
บุ ค ลากรในองค ก ารให ยึ ด ถื อ ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด หลั กธรรมาภิ บ าล (Good.Governance).พร อ มกั บ การ
ประยุ ก ต ใ ช ห ลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง (Sufficient.Economy).ให เ กิ ด ความเหมาะสมต อ พื้ น ที่
ก็เปนการพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรมไดอยางแทจริง
และการศึกษาปญหาหรืออุปสรรคที่เกิดขึ้นจากบทบาทของนายอําเภอ ลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ตอการ
พัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรม พบวาบุคลากรบางคนที่
ปฏิบั ติงานในของอําเภอไม เขาใจบทบาทและอํ านาจหนาที่ ของตนเอง ขาดความรว มมือรว มใจกัน ทํางาน
เปน ทีม ขาดความใสใจในการประสานงานรว มกับ สว นราชการองค กรปกครองสว นทองถิ่ น และภาคีจาก
ภาคสว นอื่ น.ๆ รวมถึ งการขาดการบู ร ณาการรว มกัน ในขณะที่เจาหนาที่และบุคลากรที่ทํางานสนับ สนุน
บทบาทของนายอํ า เภอมี ภ ารกิ จ มากจึ งทํ าให ไม ส ามารถสนับ สนุ น การพัฒ นาและเสริม สรา งภาพลัก ษณ
การปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรมไดอยางมีประสิทธิภาพ สวนนายอําเภอเองก็ขาดงบประมาณ
ในการจัดทําโครงการสงเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรให
มีความรู คูคุณธรรม รวมถึ งส ว นราชการที่ เ กี่ย วของก็ขาดความกระตือรือรน และไมใหความสําคัญ ในการ
สนับสนุนการปฏิบัติตามนโยบายการพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคู
คุณธรรมและการศึกษาขอเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทของนายอําเภอลาดหลุมแกว จังหวัดปทุมธานี ตอการพัฒนา
และเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรู คูคุณธรรม พบวานายอําเภอลาดหลุมแกว
จังหวัดปทุมธานี จะตองเปนผูขับเคลื่อนการจัดทําแผนการฝกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากร อันจะ

นํามาซึ่งการปรับเปลี่ยนวิธีคิด.วิสัยทัศน ทัศนคติ ของบุคลากรใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางมีความรูคูคุณธรรม
โดยอาศัยการมีสวนรวมจากทั้งสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และภาคีเครือขายตาง.ๆ นายอําเภอ
ในฐานะผูบังคับบัญชาสูงสุดตองปฏิบัติตนเปนแบบอยางในหลักความสุจริต ความซื่อตรง และการปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมายใหเห็นเปนที่ประจักษตอผูใตบังคับบัญชา และจะตองเปนผูที่สามารถสั่งสอน ตักเตือน อบรม
ใหเห็นถึงความสําคัญของความสุจริตในการปฏิบัติงาน และชี้ใหเห็นถึงโทษอันเกิดจากการทุจริต และตองให
กําลังใจผูใตบังคับบัญชาในการรวมมือกันสรางภาพลักษณในเรื่องความสุจริตโปรงใส ใหเกิดขึ้นในหนวยงาน
ของตน รวมถึงตองลงโทษลงทัณฑอยางเด็ดขาดตอผูที่กระทําความผิดตอหนาที่โดยปราศจากอคติ ทั้งนี้เพื่อ
เปนการพัฒนาและเสริมสรางภาพลักษณการปฏิบัติงานของบุคลากรใหมีความรูคูคุณธรรมเกิดผลไดอยางเปน
รูปธรรม

