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สรุปประเด็นเนื้อหาการบรรยายสําหรับผูบริหาร 
โครงการอบรมเพื่อการพัฒนาสมรรถนะผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 

ระหวางวันที่ 22 , 24 - 28 กันยายน 2559 
 

หลักการทํางานและการประพฤติตนในการดํารงตําแหนงใหมของผูบริหารระดับสูงกระทรวงมหาดไทย 
โดย นายกฤษฎา บุญราช ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

คุณสมบัติของผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทย ตองยึดหลักการเปนคนดีคนเกงซึ่งเปน               
คนมีความรู ความสามารถ (จริงใจ จริงจัง)  มีความซื่อสัตยสุจริต  ตาบอดสี ใหโอกาสทุกคนยกเวนบุคคลที่มี
พฤติการณทุจริต หลักอาวุโส และรูจักการวางระบบใหมีแผนสํารอง และหลักการบริหาร (1) งาน แบงไดเปนงาน
ตามภารกิจ งานเชิงพื้นที่ และงานเชิงนโยบาย (2) งบประมาณ  (3) ระบบ (4) และคนโดยเฉพาะการบริหารจิตใจคน 
และขอใหเตรียมหาขอมูลในพื้นที่กอนปฏิบัติงานตางๆ จากบุคคลในพื้นที่ จากสวนราชการที่เกี่ยวของ เปนตน 
และเปรียบการทํางานของ ผวจ. ใหเปนแบบโดรน ที่สามารถเห็นไดทั้งที่สูงและรอบดาน 360 องศา 

1.  การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก โดย นายอภิชาติ โตดิลกเวชช  อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน 
การขับเคลื่อนประชารัฐเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ในรูปของบริษัท ประชารัฐรักสามัคคี จํากัด  

ดําเนินการโดยสานพลังประชารัฐ นําจุดเดนของแตละภาคสวน ยกตัวอยางเชน ภาคราชการที่กระจายอยูทุก
พื้นที่ ภาคเอกชนที่มีความทันสมัย บริหารจัดการเกง มีทุน ภาคประชาชนมีการผลิตสินคาพื้นเมือง                 
ภาควิชาการมีองคความรู และภาคประชาสังคม NGO ที่มีเครือขายและทํางานเชิงลึก  ลักษณะของการ
ดําเนินงานอยูในรูปแบบทางธุรกิจ มีการบริหารแบบธรรมาภิบาล จดทะเบียนรูปบริษัท มีเปาหมายเพื่อสังคม 
รายไดหลักมาจากการบรกิารใหคําปรึกษา กําไรนําไปใชขยายผลใหชุมชนอื่นไมมีการปนผล 

ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ.ตองเปนพี่เลี้ยงชวยใหคําแนะนํา คําปรึกษาเพื่อแกไขปญหาใหกับคณะทํางาน
บริษัทประชารัฐรักสามัคคีจังหวัด และที่สําคัญทานตองหาผูชวย มาชวยงานขับเคลื่อนบริษัทประชารัฐ             
รักสามัคคี คือ บอรดบริหาร ทานตองคัดเลือก CEO ที่เกง และมีคุณธรรม เพื่อเปนผูชวย แลวทานเปนเพียง            
พี่เลี้ยงดูแลคอยใหคําแนะนํา คําปรึกษา และประสานงานเพื่ออํานวยความสะดวก และชวยหาวิธีการสราง
มูลคาเพิ่ม ใหความรูสนับสนุนชวยลดตนทุนการผลิต หาปจจัยตนทุนต่ํา พัฒนาผลิตภัณฑทําใหสินคามีคุณภาพ
ขายไดในราคาดี เปนการขับเคลื่อนใหบริษัทดังกลาวไดบรรลุเปาหมายหลัก นั่นคือ ทําใหชาวบานมีรายได
เพิ่มขึ้น เปนการกระตุนและสงเสริมเศรษฐกิจในจังหวัด  

2.  การสนับสนุนงานโครงการพระราชดําริ โดย นายปวัตร นวะมะรัตน ที่ปรึกษาดานการประสานงาน
โครงการฯ สํานักงาน กปร. 

แหลงที่มาของโครงการพระราชดําริ มี 3 แหลง ไดแก พระราชทานพระราชดําริโดยตรงตามพื้นที่  / 
ราษฎรถวายฎีกาและทรงรับเปนโครงการพระราชดําริ / หนวยงานกราบบังคมทูลรายงานเพื่อขอพระราชทาน              
พระราชวินิจฉัย เชน โครงการตามแนวพระราชดําริหรือตามพระราชดํารัส แนวพระราชดําริเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง 
โครงการปดทองหลังพระ เปนตน ปจจุบันแนวทางการขับเคลื่อนโครงการพระราชดําริจะเปนเรื่องของการ             
ตอยอดขยายโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริกวา 4,596 โครงการ ใหเกิดประโยชนกับประชาชนใหกวางขวาง
ทั่วถึง และเนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศที่ทําการเกษตร จึงเนนหนักที่โครงการพัฒนาแหลงน้ํา  

ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ. ตองมีศูนยประสานงานการขับเคลื่อนและขยายผลโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ อาจมอบใหสํานักงานจังหวัด หรือที่ทําการปกครอง ทําหนาที่ในการขับเคลื่อนโครงการ                   
อันเนื่องมาจากพระราชดําริระดับจังหวัด และสงเสริมแนวคิดดานการตลาด เพื่อเปนการสงเสริมรายไดเพิ่มขึ้น  
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3.  ผูวาราชการจังหวัดกับภารกิจดานความม่ันคง โดย ร.ต.ท.อาทิตย บุญญโสภัต  อธิบดีกรมการปกครอง 
งานมั่นคงในพื้นที่ เนนงานการขาวเพื่อสรางมวลชน และประชาสัมพันธผลงานของรัฐบาล                   

ที่กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายเพื่อเปนการสรางความรับรูใหกับพี่นองประชาชน การเลือกตั้งทองถิ่น 
และระดับชาติ และการขับเคลื่อนงานศูนยดํารงธรรมระดับอําเภอเพื่อชวยแกไขปญหาในพื้นที ่

ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ.ตองเนนงานปกปองเชิดชูสถาบัน งานการขาวเชิงลึกในพื้นที่ และเนน            
การทํางานของทีมงานมั่นคงรวมกับทหาร ตํารวจ ใหเปนทีมเนื้อเดียวกัน เพื่อเปนองคาพยพรวมกันปองกัน
และแกไขปญหาความมั่นคงในพื้นที่  และการใชกลไกของทองที่ (กํานัน ผูใหญบาน) และทองถิ่นในการชวย
สนับสนุนการทํางานในทุกๆเรื่อง 

4.  การบริหารจัดการดานแรงงาน โดย ม.ล.ปุณฑริก สมิติ  ปลัดกระทรวงแรงงาน 
 กําหนดมาตรการขับเคลื่อนแรงงานใหมีมาตรฐานแรงงานและความปลอดภัยในการทํางาน มาตรฐาน

อาชีพ และมาตรฐานฝมือแรงงาน และขณะนี้กําลังเดินหนาปฏิรูปพัฒนากําลังคนของประเทศระยะ 20 ป            
ในเรื่องความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพ สุขภาพในการทํางาน / ปองกันและแกปญหาการคามนุษยดาน
แรงงานและแรงงานผิดกฎหมาย / เพิ่มประสิทธิภาพแรงงานสูๆยุคไทยแลนด 4.0 / มิติใหมของการสงเสริม
การมีงานทํา ของแรงงานทั่วไป คนพิการ ผูสูงอาย ุ/ และการยกระดับของแรงงานนอกระบบ 
 ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ.ตองเขาไปกํากับ อยาปลอยปละละเลย โดยเฉพาะปญหาเรื่องแรงงานตางดาว 
การคามนุษย ปญหายาเสพติด และสงเสริมการจางงานผูพิการ 

5.  การพัฒนาที่มุงหวังผลสัมฤทธิ์ โดยยึดพื้นที่เปนหลัก (Area-based Approach) โดย ดร.สีลาภรณ บัวสาย  
ประธานที่ปรึกษาสํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย สกว. 

 การขับเคลื่อนความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่ ดานความรูและนวัตกรรม เพื่อสรางความแตกตาง               
สรางความไววางใจในการปฏิบัติการรวมกัน มีเปาหมายเดียวกัน และการใหจังหวะสัญญาณ  ซึ่งจําเปนตองใช
ขอมูลที่ถูกตอง มีการบูรณาการการทํางานทุกภาคสวน และมีระบบการบริหารตั้งแตการวางแผน ดําเนินการ 
และติดตามแผน และมีการสนับสนุนอยางใกลชิด 
 ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ.ตองเปนผูขับเคลื่อนและสรางความรวมมือระหวางภาคราชการ ภาคเอกชน           
ภาคประชาชน ใหเปนทิศทางเดียวกัน  และพิจารณาใชงบประมาณของ ผวจ. ใหเปนประโยชนตอชาวบาน               
ในพื้นที่ใหมากที่สุด และที่สําคัญเปดพื้นที่ใหชาวบานมีสวนรวมในการคิด การทํา การติดตาม และตรวจสอบ
ความโปรงใสได 

6.  การรับเสด็จการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี โดย นายสรรชัย เทียมทวีสิน ที่ปรึกษาสํานักพระราชวัง 
พิธีการจัดงานพระราชพิธี รัฐพิธี การรับเสด็จ ปฏิทินงานพระราชพิธีประจําป รวมถึงการแตงกาย          

การรวมในงานพระราชพิธี รัฐพิธี 

ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ. ใหความสําคัญในการจัดงานพิธี การเตรียมการรับเสด็จฯ ควรมีการตรวจ
ความพรอมและถูกตองกอนงานพิธี และเนนย้ําใหสํานักงานจังหวัดจัดผังที่นั่ง หรือจุดยืนใหถูกตองตามชั้น               
ของเครื่องราชฯ และการปฏิบัติตนระหวางการเขาเฝาฯ พรอมทั้งใหมกีารแตงกายใหถูกตองและเหมาะสม 

7.  การขับเคลื่อนงานดานอุตสาหกรรมของจังหวัดอยางยั่งยืน โดย ดร. สมชาย หาญหิรัญ ปลัดกระทรวง
อุตสาหกรรม 

 ประเทศไทย 4.0 เนนอุตสาหกรรมนวัตกรรมมากขึ้น สรางอุตสาหกรรมจากเทคโนโลยีและ             
การสรางสรรค ดวยแนวคิดวาสินคาอุตสาหกรรมตองขายพรอมบริการ และการขับเคลื่อนอุตสาหกรรม                 
ของจังหวัด เนนการทําเอกสารขออนุญาตใหงายขึ้น การตั้งนิคมอุตสาหกรรมในเขตเศรษฐกิจพิเศษและพื้นที ่              
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ที่สําคัญ เชน จังหวัดชายแดนภาคใต เปนตน และการควบคุมอุตสาหกรรมทั้งการบริหารจัดการสิ่งแวดลอม และ                
การบริหารจัดการแบบมีธรรมาภิบาล 

 ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ. อํานวยความสะดวกใหกับผูประกอบการในการขออนุญาตในเรื่องตางๆ 
ของอุตสาหกรรมจังหวัดที่ถูกตองตามระเบียบกฎหมาย และสอดสองดูแลการประกอบการอุตสาหกรรม               
ที่กอมลพิษ การระบายน้ําเสียลงแมน้ําลําคลอง การทิ้งขยะที่มีสารพิษ เปนตน  

8.  ผูวาราชการจังหวัด กับการขับเคลื่อนงาน กรอ. โดย นายสมเกียรติ อนุราษฎร รองประธานกรรมการ
หอการคาไทย 

อธิบายวิสัยทัศน โครงสราง บทบาท ภารกิจของหอการคา การทํางานของคณะกรรมการรวม 3 สถาบัน
ของภาคเอกชน ประกอบดวย สภาหอการคาแหงประเทศไทย สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย 
(กกร.) และการขับเคลื่อนงานของคณะกรรมการรวมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแกไขปญหา                     
ทางเศรษฐกิจจังหวัด (กรอ.) วาเปนกลไกของภาครัฐและภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายในใหเขมแข็ง 
(เชิงรุก) และขณะนี้อยูระหวางเสนอปรับโครงสรางใหมี กรอ.ภาค จํานวน 5 ภาค 

ขอสั่งการเนนย้ํา เนื่องจากเปนการทํางานรูปแบบของประชารัฐตามนโยบายของรัฐบาล จึงขอให 
ผวจ. ใหความสําคัญในการขับเคลื่อนงานของ กรอ. ทุกๆ ดาน รวมทั้งการสนับสนุนงานของภาคเอกชนในพื้นที ่  

9.  วิถีแหงอนาคต Thailand 4.0 แนวคิด คานิยมของคนไทยและเชื่อมโยงยุทธศาสตรจังหวัดและกลุม
จังหวัด โดย ดร.รัฐ ธนาดิเรก  

 อธิบายการจัดทําแผนยุทธศาสตรจังหวัดและกลุมจังหวัดตองพิจารณาจาก Demand ความตองการ           
ของตลาดโลก สถานการณในอนาคต  และสิ่งที่อยากเปน  นอกจากการทํางานบําบัดทุกข และบํารุงสุขแลวตองมี
การบุกและพัฒนางานใหทันกับยุทธศาสตรไทยแลนด 4.0 และสังคมในโซเชียล และเชื่อมโยงแผนฯ 20 ป –               
แผนฯชาติ – แผนฯภาค – แผนฯ กลุมจังหวัด – แผนฯจังหวัด 

ขอสั่งการเนนย้ํา ให ผวจ. ศึกษาและทําความเขาใจแผนยุทธศาสตร ความเชื่อมโยงของแผน
ยุทธศาสตร ตลอดจนยุทธศาสตรประเทศไทย 4.0 เพื่อนําไปใชเปนแนวทางการทํางานของจังหวัด 

10.  การแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติ โดย นายณัฐพงศ ศิริชนะ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 
เนนย้ํางานเรงดวนที่มีกรอบระยะเวลา เชน การเบิกจายงบลงทุนที่ต่ํากวา 2 ลานบาทใหทันในไตรมาสที่ 1 

เปนตน และงานโครงการพระราชดําริ ไดแก โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน  โครงการชวยเหลือผูปวย            
ในพระราชานุเคราะหและผูปวยที่ยากไร  โครงการสรางปา สรางรายได โครงการการกําหนดสถานะใหแกบุคคล
ไรสัญชาติ  โครงการพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกตตามพระราชดําริ (พชร.) โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตาม
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคการเกษตรและชนบท (ยุทธศาสตรที่ 1) งานพัฒนาบุคลากรของกระทรวงมหาดไทย             
งานการขาว รวมถึงการวางตัวของ ผวจ.และนายกเหลากาชาด 

ขอสั่งการเนนย้ํา ให ผวจ. ทํางานดวยความจริงใจ จริงจัง และซื่อสัตยสุจริต การประพฤติตนใหเปน
แบบอยางที่ดีตอผูใตบังคับบัญชา 

11.  ผูวาราชการจังหวัดกับการสนับสนุนงานดานการศึกษา โดย รองศาสตราจารยกําจร ตติยกวี 
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ 

 กระทรวงศึกษาธิการอยูระหวางปรับโครงสราง ปรับวิธีการทํางาน และมีการแตงตั้งคณะกรรมการศึกษาธิการ
จังหวัด (กศจ.) ตามคําสั่ง คสช. ฉบับที่ 10 และ 11 ทําหนาที่บูรณาการข้ันพ้ืนฐานระดับจังหวัด เพื่อใหทํางานมี
ประสิทธิภาพสูงขึ้น เนนงานยุทธศาสตรแนวทางการจัดการศึกษาในจังหวัด การปฏิรูปการศึกษา และการบริหารจัดการ 
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 ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ. ใชกลไกในฐานะประธาน กศจ. ใหความสําคัญระเบียบวินัยของเด็กนักเรียน    
ในเรื่องตางๆ เชน การเขาแถว การแตงกายใหถูกตองตามระเบียบ กิริยามารยาท เปนตน เพราะเด็กวันนี้เปน
ผูใหญในวันหนา และใหเลขา กศจ. ซึ่งก็คือ ศึกษาธิการจังหวัดเขาพบเพื่อชี้แจงทําความเขาใจงาน เพื่อจะได
ดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และรัฐบาลตอไป 

12.  การบริหารจัดการการทองเที่ยว โดย นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผูวาการการทองเที่ยวแหงประเทศไทย 
การทองเที่ยวเปนเรื่องสําคัญและมีความออนไหวในเรื่องความเชื่อมั่น ดังนั้น ผวจ.เปนกลไกสําคัญใน            

การขับเคลื่อนที่จะหาของดีของจังหวัดมาเปนจุดขาย และทิศทางในอีก 5 ปขางหนา ประเทศไทยตองเนนการ
ทองเที่ยวทองถิ่น (Local Experience) เชน การใชวัตถุดิบทองถิ่นทําเปนอาหาร มีกิจกรรมสนุกสนานเปนเอกลักษณ
ของทองถิ่น และเนนงานประเพณีสืบเนื่อง หรือเปนงานครั้งแรก เพื่อเปน Amazing Thailand อยางแทจริง เพื่อให
นักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวซ้ําอีก หรือใชระยะเวลาในการทองเที่ยวเพิ่มมากขึ้น หรือมีคาใชจายตอหัวมากขึ้น 

ขอสั่งการเนนย้ํา ชวงเวลานี้รายไดจากการทองเท่ียวเปนรายไดหลักของประเทศไทย จึงขอให ผวจ. เนน
การบริหารจัดการแหลงทองเที่ยวที่มีอยูเดิม และพิจารณาหาแหลงทองเที่ยวใหม ทั้งประเภท Unseen ของ
สถานท่ี และวิถีชีวิตที่เปนเอกลักษณประจําถิ่น  พรอมทั้งแสวงหาความรวมมือจากภาคเอกชน และประชาชนใน
พื้นทีต่ามแนวทางของประชารัฐ  

13.  การสนับสนุนงานดานสาธารณสุขของผูวาราชการจังหวัด โดย นายแพทยโสภณ เมฆธน 
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

งานของกระทรวงสาธารณสุขเปนเรื่องการเกิด แก เจ็บ ตาย เนนยุทธศาสตรการรักษาและปองกัน
สุขภาพ การพัฒนาเทคโนโลยีทางการแพทย และการบริการ และไดกลาวถึงเรื่องของอุบัติเหตุเนื่องจากการจราจร
บนทองถนน การมีสุขภาพอนามัยท่ีดี งานยาเสพติดในเรื่องบําบัดรักษา การรักษาพยาบาลของสํานักงานกาชาด 
รวมถึงคนไขในพระราชานุเคราะหที่ยังไมมีความตอเนื่องในการรักษา เนื่องจากผูปวยไมมีคาเดินทาง คาที่พัก 
ตลอดจนคารักษาพยาบาล และงานตาม พ.ร.บ.สาธารณสุข / พรบ.ควบคุมโรค / แอลกฮอลและบุหรี่ 

ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ. ใชกลไกงานของสาธารณสุขจังหวัดในการชวยเหลือผูปวย รวมถึง                
ผูยากไรใหไดรับการรักษาพยาบาลตามสิทธิขั้นพื้นฐาน และใหนายกเหลากาชาดจังหวัดและสมาชิกเขามามี
สวนรวมในการทํางานดังกลาว 

14.  การจัดการงบประมาณ โดย นายสมศักดิ์ โชติรัตนะศิริ ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ  
งบประมาณมีความจําเปนในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตรใหเกิดสัมฤทธิ์ผล  ดังนั้น การจัดทํา

งบประมาณ สามารถดูไดจาก 3 มิติ ไดแก มิติเชิงพ้ืนท่ี (Area) มิติงานของกระทรวง(Function)  และมิติงานตาม
วาระรัฐบาล (Agenda) และนําเสนองบประมาณในรูปของประเทศไทย เพราะทานรองนายกรัฐมนตรีสมคิดฯ 
ตองการใหดูทั้งพื้นที่ของจังหวัด กลุมจังหวัด ใหมีความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ ยุทธศาสตรภูมิภาค และ
ประเทศเพ่ือนบาน เพื่อทําแผนงานโครงการไดสอดคลองและเปนทิศทางเดียวกัน และปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
ใหความสําคัญกับแผนงานบูรณาการที่มี 25 เรื่องที่บูรณาการ และหากมีขอสงสัยงบประมาณของจังหวัด หรือ
กลุมจังหวัดสามารถประสานงานกับสํานักจัดทํางบประมาณเขตพื้นที่ 1-18 ไดโดยตรง 

ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ.เรงรัดการเบิกจายเงินงบประมาณใหเปนไปตามที่สํานักงบประมาณกําหนด 

15. แผนพัฒนาสังคมและความมั่นคงแหงชาติ (ยุทธศาสตรชาติ) กับแผนพัฒนาจังหวัด โดย                  
นายประพันธ มุสิกพันธ  ที่ปรึกษาดานนโยบายและแผนงาน  สศช. 

  รางแผนฯ ฉบับที่ 12 เปนแผนกรอบทิศทางระยะยาวเพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป              
ซึ่งประเทศไทยอยูในชวงของการปฏิรูปประเทศดานตางๆ / การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคไอที มีนวัตกรรมใหมๆ/ 
และการเขาสูสังคมผูสูงอายุของไทยและประเทศที่กําลังพัฒนา และยุทธศาสตรชาติเนน 6 ประเด็น ไดแก  
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ดานความมั่นคง การสรางความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน การสรางโอกาส
ความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

  ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ.ยึดยุทธศาสตรชาติ และแผนฯ ฉบับที่ 12 ในการกระจายความเจริญสู
ภูมิภาค และพัฒนาเมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจในจังหวัด กลุมจังหวัด โดยไมใหเกิดความเหลื่อมล้ําในพื้นที ่

16.  การสงเสริมการพัฒนา และการปองกัน/แกไขปญหาดานการเกษตร โดย นายธีรภัทร  ประยูรสิทธิ 
ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ 

 กระทรวงเกษตรฯ มีหนาที่ดูแลการเกษตรอยางครบวงจรตั้งแตการผลิต แปรรูป และการขยายสินคา
ทางการเกษตร ไดกลาวถึงสถานการณปญหาทางดานเกษตร การแกไขปญหาเฉพาะหนา การทําอยางไรใหเกษตร
ยั่งยืน ดวยการวางรากฐานการปฏิรูปดานการเกษตร การกําหนดนโยบายแปลงใหญ มีการสราง Smart officer 
และการสงเสริมดานการเกษตร ไดแก มาตรการชวยเหลือการผลิต การทําทะเบียนเกษตรกร ขาวครบวงจร 
มาตรการชวยเหลือชาวสวนผลไม และการปรับเปลี่ยนพื้นที่เพาะปลูกใหเหมาะสม 

  ขอสั่งการเนนย้ํา ขณะนี้เปนที่ทราบกันวาเกิดปญหาน้ําทวมในหลายพื้นที่ สงผลเสียหายแกพืชผล
ทางการเกษตร จึงขอให ผวจ. ในพื้นที่ที่มีปญหาน้ําทวม พิจารณาใหความชวยเหลือแกผูไดรับความเดือดรอน 
สําหรับเกษตรกรที่ไดรับความเสียหายอาจตองพิจารณาการจายเงินทดแทนความเสียหาย ซึ่งตองพิจารณา
มาตรการของกระทรวงเกษตร รวมถึงการบริหารจัดการน้ํา เพื่อใชในชวงหนาแลง นอกจากนี้ กษ. ยังมีนโยบาย
สําคัญ เชน การสงเสริมเกษตรกรท่ีจะลดตนทุนการผลิตของพืชผลทางเกษตร การทํานาแปลงใหญ  การจายเงิน
ชดเชยการปลูกขาวใหแกชาวนาไรละ 1 พันบาท  การลดคาเชานา รวมถึงนโยบายเรื่องอื่นๆที่จะมีขึ้นในอนาคต 

17. Business startup โดย นายธนารักษ  พงษเภตรา  รองประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
 StartUp คือ การนําเอาองคความรูตางๆมาเปลี่ยนเปนธุรกิจซึ่งลักษณะของธุรกิจแบบออนไลน  
เปนธุรกิจที่เติบโตอยางรวดเร็วและสามารถสรางความเติบโตเพิ่มมากขึ้น และสรางรายไดสูงในระยะเวลาสั้นๆ   
สวนใหญจะเปนกลุมคนวัยรุนที่สนใจในธุรกิจประเภทนี้ เชน ธุรกิจแอปพิเคชั่นไลน เฟสบุค ใหบริการฟรี          
แตเขาไปทําเงินจากการขายโฆษณา จากสินคาตางๆ หรือถาตองการบริการเสริมเพิ่มตองมีคาใชจายเกิดขึ้น 

ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ. อาจตองดูเรื่องของศักยภาพของจังหวัดวามีธุรกิจอะไรบางที่มีศักยภาพ            
ในพื้นที่แลวนํามาปรับเปนธุรกิจแบบ Start Up เปนการสงเสริมธุรกิจทองเที่ยวชุมชน โดยใชสื่อสังคม Online 
เปนเครื่องมือในการเผยแพรเรื่องที่สําคัญ และเนนขอมูลที่ถูกตอง 

18.  การบริหารจัดการสาธารณภัย โดย นายฉัตรชัย พรหมเลิศ อธิบดีกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัย  
 สิ่งที่ผูวาราชการจังหวัดตองทําในพื้นที่เกี่ยวกับการบริหารความคาดหวังที่มาจากประชาชน จาก             
สวนราชการ จากภาคเอกชน ใหสอดคลองกับงานนโยบายของรัฐบาล  เนนการทํางานภายใตกฎหมาย ระเบียบ
และองคกรปกครองสวนทองถิ่น และไดแนะนําการดําเนินงานอยางระมัดระวัง เชน การจัดการสลากกินแบง
รัฐบาล การจัดงานประจําปของจังหวัด การเตรียมความพรอมของระบบเตือนภัยพิบัติ งานเรื่องความปลอดภัย
ทางถนน งานเรื่องแหลงน้ํา ทั้งผิวดิน และใตดิน และการจัดการภัยพิบัติ หากเกิดเหตุ ผวจ. และสวนราชการตอง
เขาถึงพื้นที่อยางเรงดวนเพื่อบรรเทาภัยและใหมีแผนบริหารจัดการแกไขปญหาตางใหเสร็จโดยเร็ว และควรจัด            
ใหมีการซอมแผน จัดการความเสี่ยงท่ีจะเกิดขึ้นในจังหวัดพยายามไมใหมีการฟองรองหรือรองเรียนตามสื่อตางๆ 
และการใชงบประมาณในกรณีเกิดภัยพิบัติตองมีการประกาศภัยในพื้นที่ และสามารถใชงบเรงดวนในการแกไข
ปญหาภัยตางๆได และงบเชิงปองกันยับยั้งที่คาดวาจะเกิดภัยพิบัติฉุกเฉินจะตองใชกอนที่จะมีประกาศภัย เพราะ
เปนการปองกันมิใหเกิดภัย และใหระมัดระวังไมใหใชเกี่ยวกับโรคพืชและโรคสัตว และถาในบางประเด็น             
ที่ไมสามารถใชเงินไดใหทําเรื่องยกเวนระเบียบมากอนใชเงิน 
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 ขอสั่งการเนนย้ํา เนนย้ํา ผวจ.ตองพิจารณาความเหมาะสมในการประกาศภัยตางๆ ในพื้นที่ รวมถึง
การใชงบเรงดวนในการแกไขปญหาภัยตางๆในพื้นที่ และงบปองกันยับยั้งภัยพิบัติกรณีฉุกเฉิน ใหเปนไปตาม
ระเบียบทางราชการ และขอเนนการรายงานผลภัยพิบัติสําหรับใหผูบริหารระดับสูง ใหจังหวัดแจงวาปญหา           
ที่เกิดเปนเพราะสาเหตุอะไร ใหมีการวางแผนการแกไขสถานการณอยางไร มีปญหาอุปสรรคอะไรที่ตองให
กระทรวงมหาดไทยชวยเหลือ และรายงานเปนระยะจนสิ้นสุดสถานการณ 

19.  การใหขอมูลดานอุตุนิยมวิทยาสําหรับการบริหารสถานการณ โดย นายวันชัย ศักดิ์อุดมไชย              
อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา 

 ภัยธรรมชาติเปนภัยที่เราไมสามารถรับมือไดตรงๆ เราสามารถศึกษาวงจรชีวิตของพายุฝนฟาคะนอง 
เรื่องการกอตัวของพายุ เปนการศึกษาขอมูลเบื้องตนในการประเมินสถานการณในพื้นที่ และนอกจากนี้ทาง
กรมอุตุนิยมวิทยายังมีการทําขอมูลการสรุปภัยตางๆที่เกิดขึ้นในประเทศไทยในชวงตางๆ เพื่อเปนขอมูลพื้นฐาน
ในการศึกษาและปองกันภัยตามชวงระยะเวลาที่แตกตางกัน การใชประโยชนขอมูลดาวเทียมอุตุนิยมวิทยา 
และประโยชนดานการเกษตร การประมง และสิ่ งแวดลอม การคนตําแหนงที่ เกิดไฟปาในฤดูแลง                    
และการตรวจหาบริเวณที่เกิดอุทกภัยไดอยางรวดเร็ว และทันตอเหตุการณ และการเขาถึงแหลงขอมูล              
ในการประเมินสถานการณ และการเฝาเตือนระวังภัยธรรมชาต ิ
20.  การใชขอมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่ โดย นายอานนท สนิทวงศ ณ อยุธยา 

ผูอํานวยการ GISTDA 
 ภูมิสารสนเทศ คือ การนําขอมูลของแตละพื้นที่มาจัดระบบเปนสารสนเทศ เพื่อนํามาจัดทําเปน 
แผนที่ที่เรียกวา ภูมิสารสนเทศศาสตร การใชขอมูลจากดาวเทียมและภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาพื้นที่
สามารถใชเปนขอมูลไดหลายดาน ไดแก ดานการเกษตร ดานปาไม ดานภัยพิบัติ/ภัยแลง ดานภัยพิบัติน้ําทวม 
ดานไฟปา  ดานแผนดินถลม ดานทะเลและชายฝง และมีระบบติดตามสถานการณเพาะปลูกขาวของประเทศไทย  
 ขอสั่งการเนนย้ําของขอ 19 และ 20 ขอให ผวจ. ใหความสนใจในการเขาถึงแหลงขอมูล เพื่อเปนทางเลือก
ในการชวยประเมินสถานการณทั้งการดํารงชีวิตของเกษตรกร ชาวประมง งานดานภัยพิบัติ  เพื่อลดความเสี่ยงที่อาจ
เกิดขึ้นตอชีวิตและทรัพยสินของประชาชน ซึ่งอาจสงผลตอระบบเศรษฐกิจของประเทศในภาพรวม 

21.  กฎหมายปกครอง โดย  นายฤทัย หงสสิริ  อธิบดีศาลปกครองเชียงใหม 
 เนนความรับผิดชอบทางกฎหมาย และกฎหมายปกครองที่เกี่ยวของ ความแตกตางระหวางกฎหมาย
มหาชนกับกฎหมายเอกชนในเรื่องของประโยชนสาธารณะเปนหลัก และ ผวจ. ควรรูกฎหมายเกี่ยวกับ               
การกําหนดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล (รัฐธรรมนูญ ม.29) / พ.ร.บ.ลักษณะปกครองทองที่ ฯ ม.122 / พ.ร.บ.
การทะเบียนราษฎร / พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง ม.30 และขอยกเวนตาม ม. 30 / พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติ
ราชการทางการปกครอง ม.44 วรรค 1 /และขอยกเวนมาตรา 30 ของ พ.ร.บ.วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครอง 
 ขอสั่งการเนนย้ํา การปฏิบัติหนาที่ราชการตองเปนไปตามที่กฎหมายใหอํานาจไว และไมเลือกปฏิบัติ 

22.  การสงเสริมการคาใหกาวหนา เปนธรรม ยั่งยืน และมีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดย นางสาวพิมพชนก 
วอนขอพร รองผูอํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตรการคา กระทรวงพาณิชย 

บทบาทของสํานักนโยบายและยุทธศาสตรการคา  การสรางความกาวหนา เปนธรรม ยั่งยืน และ               
มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง โดยยึดยุทธศาสตรชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับที่ 12  และ
ทิศทางและนโยบายของกระทรวงพาณิชย 4.0 ในการเนนพัฒนาระบบเศรษฐกิจใหม การสรางหุนสวนเชิง
ยุทธศาสตร ของ CLMVT การพัฒนาสูยุคเกษตรสมัยใหม และการสงเสริมใหประชาชนไดบริโภคสินคา/บริการ
เพียงพอ หลากหลายมากขึ้น 

ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ.สอดสองในเรื่องของการเชานาในพื้นที่ไมใหมีอัตราที่สูงเกินไป 
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23.  การบริหารจัดการการพัสดุสําหรับผูบริหาร โดย นางสาวชุณหจิต  สังขใหม  ที่ปรึกษาดานพัฒนา
ระบบการเงินการคลัง กระทรวงการคลัง 

การบริหารจัดการพัสดุสําหรับผูบริหาร ตองทราบหลักการบริหารพัสดุวาเปนเรื่องของความโปรงใส 
ตรวจสอบได และมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีขั้นตอนการจัดซื้อจัดจางและบริหารพัสดุ 5 ระยะ ไดแก             
การวางแผนหรือจัดทําโครงการและการของบประมาณ/ การเตรียมการจัดซื้อจัดจาง/ การจัดซื้อจัดจาง /              
การบริหารสัญญา/ การควบคุมและจําหนายพัสดุ ในแตละขั้นตอนจะมีการพูดถึงเทคนิค เชน การบริหารสัญญาที่มี
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพื่อประโยชนของทางราชการเทานั้น หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน              
เพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบ หรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป และอํานาจอนุมัติแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ และการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาในชวงเวลาใดก็ได                    
แมจะลวงเลยกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จตามสัญญาก็ตาม แตอยางชาจะตองดําเนินการแกไขเปลี่ยนแปลงกอนท่ี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง ไดทําการตรวจรับพัสดุหรืองานจางไวใช (แกไขสัญญาสามารถทําไดแต
ตองทํากอน การตรวจรับงานงวดสุดทายและตองมีเหตุผล) และแนวทางการกําหนดราคากลางอยางเปดเผย ของ 
ป.ป.ช. 
 ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ. มุงหวังประโยชนของทางราชการเปนที่ตั้ง ไมวาจะเปนกรณีจัดซื้อหรือ
จัดจางก็ขอใหดําเนินการใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ และสรางความเชื่อมั่นในการทํางานใหเกิดความโปรงใส 
ตรวจสอบได 

24.  คุณธรรมและจริยธรรมของผูวาราชการจังหวัด โดย ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

 ความสําคัญของผูวาราชการจังหวัด และการปกครองสวนภูมิภาคมีความสําคัญตอการบริหาร
ราชการแผนดินเพราะเปนผูเชื่อมโยงที่ดีระหวางการบริหารราชการสวนทองถิ่นและสวนกลาง ผวจ.ตองมี
คุณธรรม มีความรูรัก สามัคคี และที่สําคัญตองสรางความรักความปรองดองกันของคนในพื้นที่และของคนไทย 
เลิกแบงแยกและมีความซื่อสัตยตอกันและกัน สรางความสมัครสมานความจงรักภักดีที่แทจริงตอชาติบานเมือง 

 ขอสั่งการเนนย้ํา ตามที่ทาน ม.ล.ปนัดดาไดกลาวไวให ผวจ.ทุกทานมุงมั่นทํางานตางพระเนตร           
พระกรรณของพระเจาแผนดิน และสิ่งที่ทาน ผวจ.จะลืมไมไดเลย คือ ลนเกลาทั้ง 2 พระองค เปนตัวอยาง              
ที่เปนรูปธรรมในการปฏิบัติงาน 

25.  ผูวาราชการจังหวัดกับการสนับสนุนการปฏิบัติตามสนธิสัญญาและกฎหมายระหวางประเทศ โดย
นายเชิดชู รักตะบุตร อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมาย 

 จังหวัดชายแดนตองมีการติดตอสัมพันธกับประเทศเพ่ือนบาน และพยายามสรางความไวเนื้อเชื่อใจให
มากโดยเฉพาะเรื่องสังคม วัฒนธรรมและการคา เพื่อสรางความสัมพันธระหวางประเทศมากขึ้น และในจังหวัด
อื่นๆ ก็เชนเดียวกัน ตองศึกษาเรื่องของกฎหมายระหวางประเทศ นโยบายตางประเทศและของรัฐบาลไทย และให
ระมัดระวังปญหาเขตชายแดนและการปองกันขอพิพาท และมีมติ ครม.อนุมัติในหลักการใหอํานาจผูวาราชการ
จังหวัดทําขอตกลงบานพี่เมืองนอง โดยที่จังหวัดสามารถทําความตกลงกับจังหวัดของประเทศเพื่อนบานซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติกําหนดไว ทั้งนี้ถามีปรับรายละเอียดท่ีแตกตางจากราง MOU ของกระทรวงตางประเทศที่กําหนด
ไว ตองเสนอให รมว.มท. และ รมว.กต. เห็นชอบ แลวนําเขาคณะรัฐมนตรีเพ่ือมีมติเห็นชอบ  
 ขอสั่งการเนนย้ํา ความสัมพันธระหวางประเทศผานชายแดนจะเปนการเสริมบทบาทของ ผวจ.               
ในการปกครองมากขึ้น จึงขอให ผวจ. เรียนรูการสรางเสริมความสัมพันธกับประเทศเพื่อนบานที่เราจะติดตอ
งานทางราชการตางๆ ทุกเรื่อง เชน การสรางความสัมพันธเมืองพี่เมืองนอง (Sister City) ใหยึดถือประโยชน
ของทางราชการเปนหลัก และสนับสนุนสงเสริมภาคเอกชนในเรื่องของการคาการลงทุนในจังหวัดชายแดน 
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26. วิทยาศาสตรกับการพัฒนาจังหวัด โดย นายอลงกรณ  เหลางาม ผูตรวจราชการกระทรวงวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี  

  ประเทศไทย 4.0 เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจ และกระทรวงวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี                
มีการขับเคลื่อน ดวยนวัตกรรม 5 กลุมเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเปาหมาย ไดแก (1) เมืองนวัตกรรมอาหาร 
พัฒนาOTOP ไปสูนวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพ เพื่อทําใหสินคาสงออกไปตางประเทศ เชน ไสกรอกที่มีสารลดเกลือ              
ผัดไทยไรมัน  อาหารเพื่อสุขภาพ (2) สนับสนุนดาน IT ปรับปรุงการผลิต เพื่อพัฒนา SME และอุตสาหกรรม ใหมี
การตอยอดของเครื่องมืออุปกรณมีเทคโนโลยีสูงขึ้น (3) พัฒนาวัตถุดิบใหมีมาตรฐาน อย. เพ่ือสรางความมั่นใจ 
รวมถึง Packaging ใหมีคุณภาพ (4) การพัฒนา IT ดาน Start Up (5) และการศึกษา STAM เนื่องจากสาขา
วิทยาศาสตรมีคนจบนอย ทําใหขาดนักวิจัยจึงตองสรางความเขาใจและความรูในเรื่องวิทยาศาสตรใหประชาชนมากขึ้น 

 ขอสั่งการเนนย้ํา ผวจ. ตองรูจักนําวิทยาศาสตรมารวมการพัฒนาจังหวัด เพื่อใหเกิดประโยชน               
ตอประชาชนสังคมและการพัฒนาพื้นที่ และกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงวิทยฯ มี MOU รวมกัน                 
ในการดําเนินงานการพัฒนาจังหวัด ดังนั้น จังหวัดตองคนหา (Scan) สิ่งที่จะพัฒนาในทองถิ่นชุมชน และนํา
วิทยาศาสตร เทคโนโลยี นวัตกรรม มาตอยอดใชในโครงการพัฒนาจังหวัด เชน การเพิ่มมูลคาผาพื้นเมืองไทย
ดวยเทคโนโลยีนาโน การบริหารจัดการน้ําเพื่อการเกษตร การบริหารจัดการไฟปา และการฉายเทคโนโลยี           
เพื่อการสงออก เปนตน 

27. การปองกันและปราบปรามการทุจริต โดย นายประสาท  พงษศิวาภัย สํานักงาน ป.ป.ช. 
ผวจ. ตองใสใจ รอบรู และอยาประพฤติทุจริตมิชอบเอง และหามทุจริตเชิงนโยบาย ตองพิจารณาวาทําถูก

กฎหมายหรือไม คนอนุมัติมีอํานาจไหม การดําเนินงานเปนไปตามขั้นตอนหรือไม และมีการบิดผันกฎหมายหรือไม  
ขอสั่งการเนนย้ํา ขอให ผวจ.สอดสองผูใตบังคับบัญชาในพื้นที่ อยาเลือกปฏิบัติ และชวยปรับ

ทัศนคติขาราชการในทองที่และทองถิ่น ใหยึดถือประโยชนทางราชการใหมากที่สุด เพื่อใหชาวบานไดรับ
ผลประโยชนมากที่สุด และสรางความรวมมือกับ ปปช.จังหวัด เพื่อรณรงคและปองกันการทุจริต พรอมจูงใจให
ประชาชนในพื้นที่ชวยเปนกลไกตรวจสอบการทุจริตในพื้นที่อีกทางหนึ่ง 

28. ประสบการณนักบริหาร โดย นายสุธี มากบุญ รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 
การยกตัวอยางการเปนขาราชการที่ดี และหลักสําคัญในการทดแทนคุณแผนดิน ดังนี้ (1) การเปน

ขาราชการในองคพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใหดีที่สุด (2) ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลใหดีที่สุดในทุก ๆ เรื่อง
ตามกรอบของกฎหมาย (3) การยึดประชาชนเปนศูนยกลางในการพัฒนา เปนที่พึ่งและ ดูแลทุกขสุข               
ของประชาชน ใหดีที่สุด (4) การใชหลักธรรมาภิบาล  (5) การบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตรแบบมุงผลสัมฤทธิ์ 

  ขอสั่งการเนนย้ํา ตามที่ทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย ไดยกตัวอยางและใหหลักการ
ทดแทนคุณแผนดินไปแลวทั้ง 5 เรื่อง ขอใหทาน ผวจ. ไดถือเปนแนวทางการปฏิบัติงานราชการในพื้นที่ตอไป 
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