
หัวขอ : การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ 
วิทยาการ : นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 
1. การเดินทางไปรับตําแหนงใหม ทุกทานควรอยูที่จังหวัดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2559 เพราะมีพระบรมราช

โองการใหดํารงตําแหนงในวันดังกลาว  

2. การรายงานทรัพยสินของตนเองและภรรยา ตองยื่นภายใน 30 วัน 

3. ปนี้จะจัดสรรเงินรับรองพิธีการใหจังหวัดโดยประมาณ 2 แสนบาทซึ่งแตละจังหวัดจะไดรับไมเทากัน      

และทุกจังหวัดจะไดรถตูจังหวัดละ 1 คัน และถาครบสัญญาเชาอาจจะทยอยเปลี่ยนเปนรถ Fortuner แทน 

Camry เพื่อสนับสนุนเครื่องมือการทํางาน 

4. ทานตองทราบเรื่องแผน รูงานสังคม เศรษฐกิจ มั่นคง และรูเรื่องงบประมาณ และที่สําคัญ รมว.มท.จะลง

พื้นที่ทุกเดือน เปนรายกลุมจังหวัด และจังหวัด โดยใหนําเสนอจังหวัดละ 3 นาท ี

5. กรอบของการบรรยายในวันนี้เปนเรื่องเรงดวนที่มกีรอบระยะเวลา และโครงการพระราชดําริ  

 ยกตัวอยางของการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีที่จังหวัดภูเก็ตครั้งลาสุดเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2559 ดวย

การเลือก Quick Win และเปนโครงการที่พรอมสามารถดําเนินการไดทันที นําเสนอใหชัดวาเปนปญหา

แลวจะแกไขไดผลงานทันที เชน โครงการกันลื่นฯ 50 ลานบาท   

 แผนฯ 12 มีความสําคัญเรื่องยุทธศาสตรภาค ยุทธศาสตรชาติ เพราะฉะนั้นตอไปนี้ มท.ใหปรับวิสัยทัศน 

เปาหมายใหมใหสอดคลองกับแผนฯ 12 ใหจังหวัดจัดสงแผนฯ 4 ป โดยมาจากการประชาคม แลวด ู

Flagship วาโครงการไหนควรดําเนินการเรงดวนกอน และดูแผน กรอ.ภาค แตตองระมัดระวังวาเอกชนก็คือ

เอกชน ตองดูวาไดประโยชนใหกับประชาชน ไมใชใหนักธุรกิจ และตองถามหาขอมูลจากสภาเกษตรกร  

 แผนฯ ป 61 ชวยคัดทายจังหวัดดวยวาควรจะทําโครงการอะไรใหมีการตอเนื่อง และมีโครงการสํารอง   

 แผนฯ ที่รวบรวมจากสวนราชการตองระมัดระวังเพราะไมตอบโจทย ดังนั้นทานตองมีการ workshop 

เพื่อตอบโจทกใหเปนแผนที่ดี 

 รองนายกวิษณุฯ เนนการจัดทํางบประมาณกลุมจังหวัดถาหารแบงกลุมจังหวัดจะถูกตีกลับ ดังนั้น              

กลุมจังหวัดขอความรวมมือใหพวกทานเขารวมประชุมดวยตนเอง เพื่อคัดทายโครงการ 

 ROC สนับสนุนใหจังหวัด 1 ลานบาท เพื่อใหมหาวิทยาลัยชวยจัดทําวิจัยใหกับแผนกลุมจังหวัด สามารถ

เรียกสํานักงานจังหวัดวาปที่แลวทําอะไร ปนี้ทําอะไร 

 การจัดทําแผนขอใหดู 2 มิติ ไดแก มิติเพิ่มขีดความสามารถของจังหวัด 40%  และมิติชวยเหลือชาวบาน 

60% สามารถใชผูนําทองที่ ทองถิ่น ปราชญชาวบาน ฯลฯ เพื่อมาจัดทําแผนในป 61 ถาไมมีในป 60    

และชองทางแหลงงบประมาณมีหลายทาง เชน งบ ผวจ.เรงดวนของจังหวัด งบเรงดวนของอําเภอ            

งบขับเคลื่อนยุทธศาสตรเศรษฐกิจพอเพียง งบขยายผลโครงการพระราชดําริ เปนงบคลายแกไขปญหา

เรงดวนทั้งมิติเกษตร สิ่งแวดลอม น้ํา ปา การทดแทนพลังงาน งบรองนายกรัฐมนตรีซึ่งจะเปนเงินเหลือจาย 

งบ CSR ของบริษัทเอกชน  

 การแกไขงบประมาณป 60 งบลงทุนไมเกิน10 ลานบาท ตองดําเนินการภายในสิ้นเดือนธันวาคม แทบจะ             

ไมสามารถเปลี่ยนแปลงได  ดังนั้นเมื่อทานไปถึงจังหวัดอยาเพิ่งรื้อทันทีเพราะจะเปนแผนฯ ตัวเองแทน                



แตถาเปนแผนฯ ที่จําเปนตองแกไขปญหาใหชาวบาน อาจใชจากเงินเหลือจายชวงกลางปหรือปลายปได 

สําหรับการเปลี่ยนแปลงงบประมาณไมขามยุทธศาสตรทานตองแจง กนจ. เพื่อทราบเสริมเทคนิคถาเปน           

การแกไขปญหาชุมชนในพื้นท่ี ขอใหทานเปลี่ยนแปลงเฉพาะกิจกรรม ไมตองขามยุทธศาสตร หรืออาจเพิ่ม

กิจกรรมกรณีมีเงินเหลือจาย 

 การมอง Senerio เพื่อจัดทําแผนฯ ทานตองเปน Center Heart เพื่อทําเชิงรุกและเชิงรับ คอยอุดชองโหว 

(Bird Eye View) และทาน รมว.มท. จะติดตามผลงานทานทุกเรื่อง เชน ไฟปา ทานตองมีการวางแผน 

แนวทางดําเนินการปองกันดับไฟปา และปองกันไมใหเกิดขึ้น (Hot Spot)  ผูวาฯ ทํางานเต็มที่หรือไม  

และจะมีผูตรวจฯ สํานักนายกรัฐมนตรีจะเขาพื้นที่เพื่อรายงานผลนายกรัฐมนตรี 

 งานมวลชน ผลจากการทํางานประชามติ ปรากฏวาประชาชนไมเขาใจ ครั้งนี้เราจะเนนใหเขามาใชสิทธิ

ประชามติไมไดระบุใหเลือกหรือไมเลือก และสิ่งที่ประชาชนไมยอมรับประชามติเปนสิ่งที่สะทอนวาเขายัง

ไมเขาใจเราตองสรางความเขาใจและดึงมวลชนกลับมา ดังนั้น ทานสามารถพบปะมวลชนเดือนละครั้ง

และแกไขปญหาที่พื้นที่ตองการ ซึ่งจะไดใจและเขาถึงชาวบาน 

 พัฒนาขาราชการกรมจั งหวัด  ดั งนั้ นชวยกันงบประมาณเพื่อพัฒนาขาราชการในจังหวัดซึ่ ง

กระทรวงมหาดไทยจะเตรียมหลักสูตรเพื่อพัฒนาขาราชการจังหวัด และทาง กพร. ไดรวมกับกลุมจังหวัด

พัฒนางานดานเศรษฐกิจดิจิตอล เศรษฐกิจสรางสรรค เศรษฐกิจทองเที่ยว เปนการสรางมูลคาเพิ่ม       

ในทรัพยากรมนุษยซึ่งจะใชเวลา 3 ปเพื่อเสริมทีมงานของจังหวัดใหแข็งแรง 

 งานการขาว การใชกลไกในทองที่ เชน จุดเดน อส. เพื่อคนในพื้นที่จะชวยหาขาว และกํานัน ผูใหญบาน            

ก็ตองนํามาเปนกลไก  

 งานพระราชดําริ เปนเครื่องมือที่จะเขาถึงมวลชน เขาพื้นที ่ไดแก  

(1) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  หลักการเลือกโรงเรียนที่สมัครใจเพื่อระเบิดจากขางใน    

และแตงตั้งคณะทํางานเพื่อขับเคลื่อนงานและใชหลักการทรงงานเขามาเปนแนวทางการทํางาน มุงเนนให

นักเรียน ครู ผูปกครองเรียนรูโภชนาการวานักเรียนหนึ่งคนตองรับประทานอาหารประเภท 5 หมูจํานวนเทาไร 

และเรียนรูบัญชีครัวเรือน  สนับสนุนสิ่งของการเกษตรและใหเรียนรูเทคนิคการปลูกพืช ตนไม เพื่อใชใน

ชีวิตประจําวัน นําผลผลิตจากโครงการเขาสูระบบสหกรณ และใหผูปกครองรวมมือในการตักขาวใหนักเรียน

รับประทานอาหาร เปนการสรางรั้วคน และสามารถนําไปขยายผลซอยนี้มีรักปลูกผัก ผลไมแบงปนกัน                 

ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดแจงเปนหนังสือเปนที่เรียบรอยแลว 

(2) โครงการชวยเหลือผูปวยในพระราชานุเคราะหและผูปวยที่ยากไร  ทําอยางไรที่จะรักษาให

ตอเนื่อง สามารถจัดหาแหลงงบประมาณจาก พมจ.  สํานักงานกาชาดจังหวัด ประชานุเคราะห และจังหวัด

สามารถดําเนินการในรูปของจังหวัดเคลื่อนที่ได 

(3) โครงการสรางปา สรางรายได ทําอยางไรใหคนอยูรวมกับปา แตตองระวังการทํางานในพื้นที่ปา 

และอุทยาน ตองใหทางกรมปา และกรมอุทยานเขามารวมทั้งระดับจังหวัด อําเภอ เพื่อคืนพื้นที่ปลูกปา  

คัดเลือกพันธุไมใหเหมาะสมในพื้นที่  สรางกระบวนการกลุม 



(4) โครงการการกําหนดสถานะใหแกบุคคลไรสัญชาติ  พยายามลดการใชดุลพินิจของบุคคล ใหมีหลักฐาน

ประจักษ ถาทานไมแนใจใหทานหารือมาที่กระทรวงมหาดไทย เพื่อตอบขอหารือชวยเหลือสนับสนุนจังหวัด  

(5) โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ (พชร.) เนนดานน้ํา ดิน เกษตรพลังงาน
ทดแทน ปา และสิ่งแวดลอม เพื่อแกไขปญหาของประชาชนในพื้นที่ และกรณี Water Bank อยูระหวาง                
ของบประมาณ จะซื้อถังน้ําสําเร็จรูปเพื่อจายแจกใหประชาชนในพื้นที่เขตปา หรือเปนพื้นที่ที่ไมสามารถขุดบอ   
บาดาลได 

(6) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท 
(ยุทธศาสตรที่ 1) เปนแหลงน้ํา ลดรายจายเพิ่มรายได 
ทั้งหมดนี้เปนชองทางแหลงงบประมาณที่จังหวัดสามารถทําโครงการมาเพื่อของบประมาณได 

6. ยุทธศาสตรการศึกษา ปรากฏวากระทรวงศึกษามอบใหเขตการศึกษาดําเนินการ แตบางครั้งเขตการศึกษา
บางแหงไมมีโครงการ ดังนั้น ฝากให ผวจ. ชวยดูงานยุทธศาสตรการศึกษา อยาปลอยใหเปนไปตามแผนฯ 
เชน ปจจุบันขาดแรงงานดานอาชีวะ จังหวัดจะตองดําเนินการอยางไร 

7. การประชาสัมพันธรูปภาพตัวเอง เนนการนําเสนอผลงานเพื่อเปนการแจงแถลงประชาสัมพันธ 
8. การบูรณาการกลอง CCTV  อาจใหตํารวจเปนเจาภาพหลัก เพราะตํารวจเปนผูใชจะทราบคุณสมบัติและ

การติดตั้งไดด ี
9. ความสะอาดบานเมือง ชวยรณรงคสรางนิสัยการทิ้งขยะ ยกตัวอยางจังหวัดเลย เปนเมืองที่สะอาด 
10. การมอบอํานาจให รอง ผวจ.ได แตทาน ผวจ.ตองรูเรื่องดวย และพยายามแบงเขตพื้นที่ และงานเพื่อ

กระจายงานให รอง ผวจ.  
11. การคัดเลือกทีมงานนายอําเภอ อาจตองเรียก รอง ผวจ. มาหารือ เพื่อวางคนดี จะไดทํางานงาย 
12. คณะกรรมการจริยธรรม และสภาธรรมาภิบาล พยายามดึงคณะกรรมการทั้งสองชุดเขารวมการทํางาน

เพื่อใหเปนกระบอกเสียงในการทํางานความโปรงใส 
 
 

 


