
เร่ือง เกษตรอ ำเภอนักบริหำรมืออำชีพ 

 ชื่อ นางพิชยารัชต์  ดิฐภักดีคุณานนท์ อายุ 56 ปี 
          เกิดวันที่ 28 เมษายน พ.ศ. 2502 อายุ 56 ปี  วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี  เริ่มรับราชการ เมื่อวันที่ 
15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2524 ต าแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร 2 สังกัด ส านักงานเกษตรอ าเภอร้องกวาง 
จังหวัดแพร่  ปัจจุบันด ารงต าแหน่ง เกษตรอ าเภอบ้านหลวง ระดับช านาญการพิเศษ สังกัด ส านักงานเกษตร
อ าเภอบ้านหลวง  
        
ปัจจัยแห่งควำมส ำเร็จ 
            หลักในการบริหารงานแบบมืออาชีพของท่านเกษตรอ าเภอบ้านหลวง เพ่ือให้งานประสบความส าเร็จ
นั้นได้แบ่งการบริหารออกเป็น 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานภายในองค์กร และด้านการบริหารงานแบบ
บูรณาการกับหน่วยงานอื่น 
    ด้ำนกำรบริหำรงำนในองค์กร 

1. การบริหารคนให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก เพราะถ้าบุคลากรมีศักยภาพก็จะสามารถท างานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ ส านักงานเกษตรอ าเภอบ้านหลวงเป็นอ าเภอเล็ก ๆ มี 4 ต าบล แต่มีเจ้าหน้าที่ไม่ครบทุก
ต าแหน่งหรือบรรจุมาได้  3 – 4 ปี และมีการขอโยกย้ายทุกปี ซึ่งเป็นผู้ที่ไม่มีประสบการณ์หรือมีประสบการณ์
น้อย จึงต้องมีหลักการในการบริหารคนเพ่ือให้เกิดผลการท างานออกมาดี ดังนี้ 

     - การบริหารคนให้เหมาะสมกับงาน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่มีความสุขกับการท างานที่เขาถนัดและ
ท างานได้ทันตามเวลา 

     - การสอนงาน เป็นความจ าเป็นอย่างยิ่งโดยให้คนเก่าสอนคนใหม่ และให้คนเก่งเป็นต้นแบบ 

     - เกษตรอ าเภอต้องสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกับทุกคน เพ่ือสร้างความสัมพันธ์ที่ดีใน
องค์กร 

     - การท างานเป็นทีม เพื่อสร้างความสามัคคีในองค์กรและเรียนรู้การท างานซึ่งกันและกัน ซึ่ง
การท างานเป็นทีมสามารถแก้ปัญหาการขาดอัตราก าลังได้ เมื่อมีงานเร่งด่วน 

     - การสร้างแรงจูงใจใฝ่สัมฤทธิ์ให้เจ้าหน้าที่โดยใช้การประเมินผลงานตามตัวชี้วัดเป็น
เครื่องมือในการขับเคลื่อน ให้บุคลากรในส านักงานได้รับการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนในระดับ
ดีเด่นและระดับดีมากทุกครั้งจนเป็นที่ยอมรับของเพ่ือนร่วมงาน  
     - ใช้หลักการมีส่วนร่วมเพ่ือให้เกิดความเสมอภาคและเพ่ือฝึกให้บุคลากรมีภาวะผู้น า กล้าคิด 
กล้าท า กล้าแสดงออก กล้ารับผิดชอบ 

     - มอบหมายให้ทุกคนท างานใหญ่และงานยากเพ่ือพัฒนาความคิดใหม่ ๆ ออกมาพัฒนา
ตนเองให้มีความสามารถในการดึงเอาศักยภาพออกมาใช้อย่างเต็มที่ เป็นที่ยอมรับของ
ผู้บังคับบัญชาและเพ่ือนร่วมงาน 

     - การสร้างขวัญและก าลังใจแก่บุคลากรในองค์กร ส่งเสริมสนับสนุนให้มีความก้าวหน้าทุก
สายงาน ยกย่องชมเชยเมื่อท าดีท้ังต่อหน้าและลับหลัง 

 

2. การบริหารงานจะให้ความส าคัญรองลงมาจากการบริหารคน เพราะเชื่อมั่นว่าถ้าบริหารคนให้มี
ศักยภาพที่ดีแล้วการบริหารงานจะง่ายขึ้น  จะใช้เวลาน้อยลงในการบริหารงานของเกษตรอ าเภอบ้านหลวงใช้
หลักการดังนี้ 



     - หลักการมีส่วนร่วม ให้เจ้าหน้าที่ทุกคนมีส่วนร่วมในการคิดและบริหารเงิน เพ่ือฝึกการ
กระจายอ านาจ ฝึกให้เจ้าหน้าที่เรียนรู้การบริหาร และมีส่วนรับผิดชอบร่วมกัน 

     - หลักความโปร่งใส เพ่ือสร้างจิตส านึกที่ดีแก่เจ้าหน้าที่เพ่ือสร้างวัฒนธรรมที่ดีในองค์กร  
มีคณะกรรมการตรวจสอบ 

     - หลักความคุ้มค่า งบประมาณทีได้รับมีน้อยจ าเป็นต้องบริหารให้คุ้มค่าและเกิดผลสัมฤทธิ์  
แก่เกษตรกร เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดี  สร้างจิตส านักให้เจ้าหน้าที่ประหยัด เช่น  
ค่าสาธารณูปโภคจะได้รับงบประมาณไม่พอเพียงทุกปี จึงจ าเป็นต้องวางมาตรการการประหยั ด
น้ า ประหยัดไฟฟ้า 

     - จัดท าแผนการเบิกจ่ายงบประมาณให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติงานโครงการ 

3. การบริหารวัสดุอุปกรณ์ ใช้หลักการประหยัด ดูแลบ ารุงรักษา ตรวจสอบ ให้มีอายุการใช้งานนานๆ 
เช่น เครื่องพิมพ์เอกสารให้มีค าแนะน าในการใช้ ติดที่เครื่องพิมพ์ กระดาษรีไซเคิลให้น ามาใช้พิมพ์ส าเนา มีการ
มอบหมายเจ้าหน้าที่รับผิดชอบดูแลคอมพิวเตอร์ เครื่องพิมพ์มีการควบคุม การเบิก – จ่าย วัสดุอุปกรณ์ให้
เป็นไปอย่างประหยัดคุ้มค่าที่สุด 

4. การประสานงานกับหน่วยงาน ในการท างานยุคปัจจุบันนี้การประสานงานเป็นเรื่องส าคัญมาก 
เพราะการท างานจะท าคนเดียวไม่ได้ ต้องมีภาคีเครือข่ายในการหนุนเสริมเติมเต็ม บางครั้งเขาเติมเต็มให้เรา
บางครั้งเราเติมเต็มให้เขาจึงจ าเป็นต้องสร้างทัศนคติที่ดีในการประสานงานให้กับเจ้าหน้าที่ให้ความร่วมมือ
อ านวยความสะดวกให้การบริการและติดต่อสื่อสารด้วยความจริงใจ สุภาพอ่อนโยน เพ่ือให้ได้รับการสนับสนุน
ในการด าเนินงานอย่างราบรื่นและต่อเนื่อง 

5. การจัดส านักงาน/ระบบข้อมูล/สารสนเทศ การให้บริการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ส านักงาน
เกษตรอ าเภอบ้านหลวงมีบทบาทในการให้ความรู้และบริการข้อมูลข่าวสาร ให้ค าแนะน าปรึกษาและให้ความ
ช่วยเหลือแก่เกษตรกร ดังนั้น การจัดส านักงานเกษตรอ าเภอต้องให้มีความสอดคล้องเหมาะสมสะดวก สบาย
ในการบริการแก่เกษตรกรและผู้มาติดต่อ ตลอดจนสร้างบรรยากาศในการท างานให้กับเจ้าหน้าที่ด้วย โดยได้
จัดส านักงาน ดังนี้ 

     - จุดแสดงข้อมูลพ้ืนฐานการเกษตร องค์กรเกษตรกร/วิสาหกิจชุมชน 

     - มุมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ข่าวสาร การเกษตร การเตือนภัย ฯลฯ 

     - มุมค้นคว้าวิชาการด้านการเกษตร 

     - จุดบริการให้ค าแนะน าปรึกษาแก่เกษตรกร 

     - จัดหาวัสดุอุปกรณ์ให้เพียงพอในการท างาน 

  -  ศาลาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่เกษตรกร 

- ห้องครัว เพื่ออ านวยความสะดวกในการรับประทานอาหาร อาหารว่างน้ าดื่มแก่เจ้าหน้าที่
และพนักงาน 

- มีศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงภายในส านักงานโดยได้รับการพิจารณาคัดเลือกจาก
นายอ าเภอให้เป็นศูนย์เรียนรู้ระดับอ าเภอซึ่งมีจุดเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้        

                           - จุดเรียนรู้การปลูกผักปลอดภัยจากสารพิษ 

- จุดเรียนรู้การติดตามพยากรณ์เตือนการระบาดศัตรูพืช 

- จุดเรียนรู้ศูนย์จัดการศัตรูพืชชุมชน 

- จุดเรียนรู้การขยายพันธุ์พืช 

- จุดเรียนรู้การเพาะเห็ด 



- จุดเรียนรู้การขยายพันธุ์ยางพารา 

- จุดเรียนรู้ระบบน้ า แบบสปริงเกอร์ 
- จุดเรียนรู้เรื่องน้ าหมักชีวภาพ 

     - การจัดแฟ้มเอกสารให้เป็นระเบียบเรียบร้อย โดยแบ่งเป็นงานการเงิน งานธุรการ งาน
องค์กรเกษตรกรและวิสาหกิจชุมชน งานภัยพิบัติ งานโครงการต่าง ๆ  

     - การจัดภูมิทัศน์บริเวณส านักงานให้ร่มรื่นสวยงามเป็นที่ประทับใจ แก่ผู้พบเห็น 

ด้ำนกำรบรูณำกำรร่วมกับหน่วยงำนอ่ืน 

   ในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนอย่างมีความสุข ของท่านเกษตรอ าเภอบ้านหลวงนั้น สามารถท างานร่วมกับ
หน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนเป็นสิ่งส าคัญและควรฝึกฝนให้มี
ขึ้น เพราะหากสามารถปรับตัวเองให้ท างานร่วมกับคนอ่ืนได้ ย่อมจะได้รับความร่วมมือ การยอมรับ และความ
ช่วยเหลือต่าง ๆ ในการท างาน รวมทั้งการได้รับข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งภายในหน่วยงานและองค์กร
เป็นอย่างดี และการพัฒนาทักษะหรือความสามารถในการท างานร่วมกับผู้อ่ืนนั้นเป็นสิ่งที่ไม่ยาก และสามารถ
สร้างให้เกิดขึ้นได้ ตามแนวทางปฏิบัติง่ายๆ โดยท่านเกษตรอ าเภอบ้านหลวงได้มีแนวทางในการท างานดังนี้ 

         1. คิดแต่ทางบวก สร้างโลกสวยงาม 
ปรับความคิด ทัศนคติของตัวเองโดยให้มองโลกในทางบวกไว้เสมอไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับสูง เพ่ือนร่วมงาน 
ลูกทมีเอง หรือแม้กระทั่งคนที่คุณต้องติดต่อด้วย 

         2. ยิ้มแย้มแจ่มใส สร้างความประทับใจ 
การท างานด้วยรอยยิ้ม จะส่งผลให้ท างานอย่างมีความสุข และท าให้พร้อมที่จะรับมือกับปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 
เพียงมีสติ สมาธิ และปัญญาในการวางแผนงานและตัดสินปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

         3. จริงใจให้กัน ช่วยเหลือการงาน 
ไม่จ าเป็นที่จะต้องรอให้บุคคลอ่ืนมาร้องขอให้ช่วยก่อน เราสามารถอาสาช่วยเหลือในการท างานหรือการ
จัดการกับปัญหาต่าง ๆ เพราะความจริงใจที่แสดงออกมานั้นย่อมสร้างความประทับใจและทัศนคติท่ีดีจาก 
บุคคลรอบข้าง 

        4. สมานสามัคคี ด้วยการประนีประนอม 
แน่นอนว่าการท างานร่วมกันนั้นย่อมต้องมีปัญหาหรือความขัดแย้งเกิดข้ึน ซึ่งอาจเนื่องมาจากทัศคติและความ
คิดเห็นที่ไม่ตรงกัน ควรเป็นผู้ท าให้เกิดความสามัคคีด้วยการสร้างความประนีประนอมระหว่างกัน เพ่ือลด
สถานการณ์ตึงเครียด ด้วยการสร้างสถานการณ์ในลักษณะของ Win Win Situation นั่นคือไม่มีฝ่ายใดฝ่าย
หนึ่งได้เปรียบหรือเสียเปรียบ 

        5.สัมพันธ์ที่ดี สร้างมิตรผูกพัน 
ความมีมนุษยสัมพันธ์เริ่มจากการเริ่มต้น ทักทาย การแสดงความเป็นมิตรกับบุคคลต่าง ๆ ทั้งที่รู้จักและที่ไม่
รู้จัก และรวมไปถึงการแสดงความรู้สึกเป็นห่วงเป็นใย การแสดงไมตรีจิตกับผู้อ่ืน ตลอดจนการแสดงกิริยา
ท่าทางและการใช้วาจาเพื่อสร้างความคุ้นเคย การรักษาความสัมพันธ์อันดีงามไว้ 

       6. สื่อสารชัดเจน แก้ไขข้อขัดแย้ง 
ความสามารถในการสื่อสารด้วยวาจาเป็นลักษณะพฤติกรรมอย่างหนึ่งที่จ าเป็น พึงตระหนักไว้เสมอว่าข้อมูลที่



ก าลังสื่อออกไปนั้น ควรจะต้องชัดเจน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ เพราะข้อมูลอาจจะเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อการท างานของบุคคลหรือหน่วยงานอ่ืน 

 

แนวคิดในกำรท ำงำน  

      ครองตน  ครองคน  ครองงาน 

 

ที่มำของข้อมูล 

      ชื่อ นางพิชยารัชต์  ดิฐภักดีคุณานนท์  ต าแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการพิเศษ 
ส านักงานเกษตรบ้านหลวง  อ าเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 


