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สรุปหัวขอการบรรยายตามโครงการปฐมนิเทศหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งใหม               
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๕๘ ณ หองประชุมคลังสมอง ชั้น ๕ อาคาร
ดํารงราชานุภาพ (อาคารจอดรถ) 

๑. การคาดหวังของผูบริหารที่มีตอหัวหนาสาํนักงานจังหวัด : การบริหารงานสาํนักงานจังหวัด            
โดย  รกน.ที่ปรึกษาดานการปกครอง (นายกาศพล แกวประพาฬ) 
-  สํานักงานจังหวัดมีงานหลากหลาย และตองทํางานในวันหยุด ดังนั้น การบริหารคนและงานจึงมี

ความสําคัญเปนอยางยิ่ง นอกจากที่มีการแบงงานแลวตองมีการแบงคนเปน ๒ ทีม หรือมากกวา
นั้น เพื่อจะไดมีการหมุนเวียนพักผอน ถามิเชนนั้นคนทําก็จะหนัก loaded งานที่ออกมาจะไมมี
ประสิทธิภาพ 

-  การประสานงานที่ดีระหวางเพื่อนสวนราชการก็มีความสําคัญในการรวมมือในการทํางานใหเกิด
ความสําเร็จได 

-  การทํางานในระยะเวลาจํากัด เชน การเตรียมงาน ASEAN SUMMIT ที่จังหวัดเชียงใหม ตองเตรียม
งานที่เกี่ยวของไมวาจะเปนเงิน คน และเวลาที่จํากัด จะตองบูรณาการงาน และประสานงานให
ชัดเจนทุกอยาง  

-  ที่ผานมาไดทํางานกับผูวาฯ หลายทาน ตองรูจักเรียนรูการทํางานของผูวาฯ อยากลัวผูวาฯ ตอง           
เขาหาอาจเขาจวนผูวาฯเชา หรือเย็น หรือทั้งเชา-เย็น เพื่อรับงานดวน หารือเรื่องงาน สรุป
ประเด็นที่ตองประชุมกอนทุกครั้งเพื่อประชุมดวยความเรียบรอย ทํางานดวยจิตอาสา  

 
๒. นโยบายการบริหารราชการและแนวทางการปฏิบตัิงานราชการสวนภูมิภาค  
    โดย ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายวิบูลย สงวนพงศ) 

- การอยูที่เดิมนานๆ ตาจะมัว เพราะทํางานซ้ําเหมือนเดิมไมไดมีการปรับเปลี่ยนพัฒนาขึ้น 
- เรื่องเล็กๆนอยๆ ตองเตรียมใหพรอม เชน การใสเสือ้สีมวง หรือ ใสเสื้อขาวก็ตองเนคไทนสมีวง 

เปนตน เปนการสรางความภูมิฐานใหกับตัวเอง 
- เนื้อหา กฎหมาย ระเบียบ ทุกคนตองรูก็ขอใหไปศึกษาดวยตนเอง 
- หัวหนาสํานักงานจงัหวัดตองรูทุกเรื่องมากกวาผูวาราชการจังหวดั และมากกวารองผูวาฯ  
- ทานตองศึกษาพื้นที่เพื่อหาโอกาสการพัฒนา หรือแกไขปญหา และเนนงานนโยบายของรัฐบาล 
- ศึกษางานนโยบายของรัฐที่เกี่ยวของกับงานของ มท. เรา เชน การใช ม.๔๔  จะตางจากเดิม

อยางไร เกี่ยวของกับ มท.เรือ่งอะไรบาง ทั้งในสวนของจงัหวัด / อําเภอ และความมั่นคง ดังนัน้  
เราตองฟงขาว ศึกษางานที่เกี่ยวของ เตรียมพรอมในการทํางานเรงดวน 

- บางทาน อาจไดอยูจังหวัดทีเ่ดิม หรือ จังหวัดใหม ทานก็ตองเรียนรูวาบานของทานมีพื้นที่กี่หอง            
มีโครงสรางอยางไร มีรั้วติดกับพื้นที่ของใคร อยางไรบาง ดูบาน ดูหมูบาน จนไปถึงประเทศ 

- สํารวจ SWOT ที่ตองปรับปรุง เชน จนท. งบประมาณ วัด ฯลฯ ยกตัวอยาง วดัที่บุกรุกปาไมมี
จํานวนกี่แหง  ซึ่งงานของหวัหนาสํานักงานจังหวัด  ก็สามารถเปนตัวชี้วัดผลงานของผูวาฯ ได
เชนกัน 

- งาน งบประมาณ ระบบ คน : งานที่สําคัญในหนาที่ตองไมผิดพลาด เชน แผนพัฒนาจังหวัด/            
กลุมจังหวัด ที่มีเงื่อนเวลา ดังนั้น งานในหนาที่ถาทําผิดใหยกเลิก ถาเปนงานไดประโยชน เห็น
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ควรใหทําตอไป และถาเปนเอกสารที่สําคัญที่เกี่ยวของกับการใชงบประมาณตางๆ ควรสําเนา
เอกสารเก็บเปนหลักฐานไวดวยตนเอง หนังสือเขามาในจังหวัดก็พยายามอาน Scan เบื้องตนไดก็
จะดีจะไดรูวามีเรื่องเรงดวนอะไรบางจะไดเรียงลําดับงานความสําคัญได 

- งานปจจุบันใหดูงานหลัก งานพื้นที่ เรียงลําดับงานนโยบายรัฐบาล งาน คสช. งาน มท. 
- ทํางานใหสอดประสานกัน บูรณาการในพื้นที่ สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัด / กลุมจังหวัด และ

แผนชาติ 
- ปญหาที่เกิดจากประชาชน (Bottom Up) และบางครั้งตองดูนโยบายเรงดวนจากของรัฐบาล 
- ติดตามงานและงบประมาณ 
- ทหารและ คสช. ตองมีวิสัยทัศนสั้น , ยาว ( ๓ เดือน ๖ เดือน ๑ ป มีการวางแผนวาจะทํา

อะไรบาง) เหมือน Roadmap 
- ขณะนี้กําลังทําโครงสรางศูนยดํารงธรรมใหถาวร 
- ทหารมีการทํางานเปนระบบ และมีการติดตาม ก็ขอให สนจ.ชวยดูระบบศูนยติดตามดวย เปน

การติดตามการขับเคลื่อนงานของจังหวัด 
- การประชุมระดับปลัดกระทรวง ก็มีการประชุมเพื่อติดตามงานของปลัดกระทรวงและมีการ

ประเมินนโยบายของรัฐที่ผานมาวาทํางานแลวดีไหม ถาดีก็ใหดําเนินการทําตอ เชน กองทุน
พัฒนาบทบาทสตรี ก็มีการประเมินวาดี หามการเมืองเขามายุง เพราะฉะนั้นก็ยังใหคงมีอยู เปน
ตน 

- การขับเคลื่อนงานติดตาม การขับเคลื่อนงานรวม การขับเคลื่อนคนในสํานักงาน/เพื่อนหัวหนา
สวน และขับเคลื่อนงบประมาณ ตองอาศัยการบูรณาการงานในพื้นที่ (Area Based)  

- การจัดทําแผนพัฒนาจังหวัด ตองรูวาจังหวัดอยูตําแหนงใด (Positioning) มียุทธศาสตร                    
มีงบประมาณ และเตรียมความพรอมของพื้นที่ รูปแบบ รายการตางๆ เพื่อมีศักยภาพในการ
ดําเนินโครงการ/กิจกรรมไดตามเปาหมาย 

- ศูนยดํารงธรรมไดรับคําชมวาดี ขอใหสํานักงานจังหวัดปฏิบัติงานตอไปอยาทิ้งเพราะเปนการ
แกไขปญหาในพื้นที่โดยตรง  

- ยกตัวอยาง ประวัติของลี กวน ยู  เปนคนทํางานและทํางานเพื่อสวนรวมใหกับประเทศชาติ และ
ถาเราตั้งใจทํางานจริงในเรื่องขอมูลเกษตรกร ตั้งแตการปลูกพืช ไร ในพื้นที่ ๑ ตร.กม. มีการ
ลงทุนไปเทาไร ขายไดเทาไร มีกําไรเทาไร ก็จะสามารถรูไปจนถึงการชําระ ภงด.ได 

- ทานตองมีความรู เพื่อใหองอาจ รูในงาน สามารถนําไปเสนอในที่ประชุมได มีความละเอียดให
งานสําเร็จ 

- หน.สนจ.ที่ดี ตองทํางานดี เรียบรอย ประสานงานดีไมมีปญหา รับผิดชอบ สามารถทํางานให
สําเร็จ รูวาชวงไหนตองบู ชวงไหนตองบุน 

- สมภารกับวัด เราไมสามารถเลือกได เราตองทํางานตามนโยบายใหเต็มที่ ถาผิดก็บอกใหรับทราบ 
แตถาเขายังยืนยันใหทําก็ใหหาคนมาทําแทนตามสะดวก  

- ทานตองมีการประเมินงานตนเอง ผมยังคงใช POSCORB ทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติไดจริงอยู 
และที่สําคัญตองอยาลืมการรายงาน (Report)  

- สรุปภาพรวมตองทํางานใหถูกตองและถูกใจดวย 
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๓. เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในภารกิจสาํคัญเรงดวนของ สป.มท.  โดย ผูอํานวยการสํานัก/กอง สป.
มท. 

-  งานนโยบายเชิงยุทธศาสตรและแผนพัฒนา  
 การแถลงผลงานรัฐบาล ของ มท. จะมีเรื่องที่สําคัญอยู ๑๐ เรื่อง ไดแก ศดธ. ยาเสพติด                 

การปราบปรามทุจริต การลดความเลื่อมล้ําทางสังคม ขยะ ตลาดชุมชน ภัยแลง ผลสําเร็จ
ของ Area Based  การคามนุษย และการสรางความปรองดอง 

 การติดตามงานเรงดวน ดวยการรายงาน/โครงการที่เปนนโยบายจากรัฐบาลและสวนกลางให
เปนปจจุบันและตรงเวลาที่กําหนด 

 การบูรณาการแผนงานจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยใช Area Based เปนตัวตั้ง และแผนพัฒนาฯ 
ใหชวยดูงบ Function ประกอบดวย ซึ่งป ๕๙ จะไดงบนี้เพิ่มประมาณ ๕๐ % 

 งบปญหาแกไขเรงดวน ๒๐ %  
 ทีมกลางกลั่นกรองในพื้นที่จะเรียงลําดับใหความสําคัญของโครงการ 
 คุณภาพของแผน จะเปนหนึ่งในการกําหนดกรอบแผน และ มติ ค.ร.ม.เมื่อวันที่ ๑๐ มี.ค. 

๒๕๕๘ เห็นชอบกรอบการพัฒนาแผนจังหวัด และความพรอมของโครงการ/รายการ 
 ป ๒๕๖๐ สป.มท.รวมกับกรมการปกครอง วางระบบเชื่อมโยงแผนการพัฒนาจังหวัด โดย

มองวาการกําหนดปฏิทินแผนเร็วขึ้น ควรจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดเสร็จภายในเดือนกันยายน 
และกุมภาพันธจะมีแผนและคณะกรรมการสวนกลาง รวมแกไขปญหาระดับนโยบาย 

 งบจังหวัด จะมีงบบริหารของจังหวัด ๘ - ๙ ลบ. และของกลุมจังหวัด ๑๐ ลบ. ควรมีการ
ประชุมพิจารณา และใชสําหรับการพัฒนาพื้นที่ของจังหวัด / กลุมจังหวัด 

 งบแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน ประมาณ ๓ ลบ. ผลการเบิกจายไปแลว ๔๕ 
จังหวัด มีอีก ๓๑ จังหวัดยังไมเบิกจาย หลักเกณฑเงื่อนไขงบนี้จะสงผลกระทบเพื่อตอบสนอง
นโยบายเปนหลัก 

 เขตพัฒนาเศรษฐกิจ (๑๐ จังหวัด) ฝากศูนยบริการแบบเบ็ดเสร็จของจังหวัด และฝากดูแล
งานของ OSM ใหครอบคลุมในการเชื่อมโยงงานพื้นที่ของกลุมจังหวัดดวย รวมทั้งการ
ประชาสัมพันธเพื่อทําความเขาใจในโอกาสของกิจกรรมของ ASEAN และเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

 การประชุมของ กรอ.จ. ควรประชุมสม่ําเสมอ เพื่อรายงานให กรอ.แหงชาติ 
 ผลการทํางาน ROC ที่มีความรวมมือจังหวัด ๘ แหง  
 การยกระดับยุทธศาสตรจังหวัดที่เกี่ยวของกับวิทยาศาสตร (PCSO) 
 การบูรณาการดานการทองเที่ยว ทางกรมพลศึกษามีนโยบายใหใชจักรยานทั่วประเทศ 

ขณะนี้ไดโอนเงินฯให นครพนม ศรีสะเกษ ฯลฯ เมื่อ ๓๑ มี.ค. ๒๕๕๘  
 การบริหารงานแบบกลุมภารกิจ ในแตละประเด็นควรจะมีเจาภาพรับผิดชอบชัดเจน 
 การแบงจัดสรรงบประมาณกลุมจังหวัด ใหจัดสรรเปนชิ้นงานโครงการ และฝากโครงสราง 

OSM ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดชวยกํากับดูแล เพราะโครงสรางอยูในสวนกลาง 
 มี Mister จังหวัด / กลุมจังหวัด  
 ขาวสารตางๆ สามารถดูรายละเอียดที่ไดเว็บไซดของ สนผ. และ สบจ. 
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-  งานบริหารงานทรัพยากรบคุคล 
 ศดธ. อยูระหวางเสนอให สาํนักงาน ก.พ.พิจารณาอัตรากําลัง โดยกําหนดใหสวนกลาง ๙ คน 

และสวนภูมิภาค ๑๓ คน มีงานเกี่ยวกบัรับเรื่อง ปฏบิัติการ/ชวยเหลือ และติดตาม 
 อํานวยการ ที่เปนระดับ ชกพ. ที่เหลืออีก ๔๔ จงัหวัด อยูระหวางการประเมิน และอาจตอง

แลกตําแหนงอีก ๑๖ อัตราที่วาง 
 เลื่อนขั้นเงินเดือน พิจารณาจากประสิทธิภาพการเบิกจายดวย ซึ่งเปนการประเมินตัวหนึ่ง

นอกเหนือจากผลการดําเนินงาน 
 การมอบอํานาจ ก็ตองแมนยํา ใหอิง พ.ร.ฏ.การมอบอํานาจ และการเรียงลําดับในการรักษา

ราชการแทนใหยดึหลักอาวุโส เงินเดือน เปนตน 
 การออกนอกเขตพื้นที่ ถากรณีเรงดวนสามารถสง Fax เขามากอน กรณีลาปวยเกิน ๑๒๐ วัน 

และลากิจ เกิน ๔๕ วัน ทั้งของ หน.สนจ. ,รอง ผวจ.ตองนําเรียนขออนุญาตจาก ปมท. 
 การลาไปตางประเทศ ของ ร.ผวจ. ,หน.สนจ. ตองรายงานทุกเดือน ต่ํากวา หน.สนจ.ให

รายงานทุก ๖ เดือน 
 การชวยราชการ ถาจังหวัดขัดของเรื่องบุคลากร ก็แจงใหชัดจะปดใหเปนความลับ   
 ลูกจางทุกประเภท ในการเลื่อนระดับชวยดูแลรักษาผลประโยชนใหดวย 
 เครื่องราชอิสริยาภรณ จักรพรรดิมาลา ชวยตรวจสอบและจัดสงขอมูลภายใน ๑๐ เม.ย. /  

สาย ๑ สงภายในเดือน พ.ค. ๕๘ และสาย ๒ สงภายในเดือน ๓๐ เม.ย. ใชเลข ๑๓ หลัก และ 
Password ๑๒๓๔๕๖ 

 งานวินัย อํานาจการแตงตั้งพิจารณาของจังหวัดเปนของผูวาฯ ใหอิง พ.ร.ฎ. ๕๑ ใหอํานาจ
กับผูวาฯ ในการดําเนินการทางวินัย แตถาผูกระทําผิดยายไปอยูตางกรม จะเปนอํานาจของ 
ปมท.  
 

-  งานบริหารทรัพยากรและงบประมาณ 
 การประชาสัมพันธสามารถรับขาวสารไดทางเว็บไซด 
 การโอนสาย Call Center 
 มีการปรับเรื่องรองเรียนรองทุกขดวยระบบ Application  
 อุปกรณ ครุภัณฑ โทรศัพท และชุดบันทึกเสียงพรอมใหการบริการสวนราชการ สป.มท. 
 การของบลงทุน ขอใหเตรียมความพรอมของ ปร.๔ , ปร.๕  
 งบ Function เปนอํานาจของ ปมท. และงบเบิกแทน เปนของเจาของงบประมาณ จะมอบ

หรือไมมอบก็ได 
 ชวยเรงรัดการเบิกจายงบประมาณใหสอดคลองกบัเปาหมายที่กรมบัญชีกลางกําหนด 
 การจัดซื้อจัดจาง โดย E-Auction ควรใหเหตุผลความจาํเปนในการดําเนนิการ และพิจารณา

ความซับซอนของการบริหาร / บริการประกอบดวย 
 การขยายเวลาในระบบที่มีหนี้ และไมมีหนี ้
 งบยุทธศาสตรจังหวัด กรณีจัดซื้อจดัจางและเบกิจายเปนอํานาจของ หน.สนจ. / ผวจ. หรือ 

รอง ผวจ. อนุมัติไดขอให หน.สนจ.ศึกษาระเบียบใหถูกตอง 
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-  งานศูนยดํารงธรรม 
 การประเมินผลการทํางานของ ศดธ.มท. พบวารัฐบาล คสช. และประชาชน มีความพึงพอใจ 
 ศดธ.เริ่มแรก เพื่อเปนจุดเรือ่งรองเรียนรองทกุข มีเจาหนาที่อยู ๒ คน มีภารกิจการบริการ

รองเรียนรองทุกข 
 หนี้นอกระบบ เมื่อกอนเปนของกระทรวงการคลัง ตอมามอบให ปค.ดําเนินการหนี้นอก

ระบบ 
 ขณะนี้กําลังทําโปรแกรม Application รองเรียนรองทกุข โดยแบงเปนการชวยเหลือ             

การรองเรียน และรองเรียนเจาหนาที่  
 การทําความเขาใจในเรื่องการบริการ One Stop Service  จะรวมถึงการชําระคาบริการราย

เดือน เชน คาน้ํา คาไฟ เปนตนที่หางสรรพสินคา สามราถนํามาผนวกรวมกันได 
 การบริการขอมูลขาวสาร 
 ศดธ.ปจจุบันเปนของทุกกระทรวง ไมใชเฉพาะ มท. และใหอํานาจกับผูวาฯ ในการบังคับ

บัญชาสั่งการรวมทั้งสวนราชการที่ตั้งอยูในภูมิภาคดวย ตามประกาศ คสช. และที่เกี่ยวของ
กับงบประมาณ และของบประมาณเพื่อแกไขปญหาความเดือดรอนของพื้นที่ โดยผาน กนจ. 

 การพัฒนาเจาหนาที่ ศดธ. ดวยการฝกอบรมโครงการเสริมสรางองคความรูในการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรศูนยดํารงธรรม รุน ๒ การใหทักษะความรูดานกฎหมาย / การไกลเกลี่ย ใน
ระหวางวันที่ ๒๗ เม.ย. – ๑ พ.ค. ๕๘ และการจัดทํา Workshop การแกไขปญหา ศดธ. 
ระหวางวันที่ ๒๙ – ๓๐ เม.ย. ๕๘ 

 ศูนยปฏิบัติการ นรม. (PMOC) ผลการดําเนินงาน ศดธ. จะติดตามงานทุกวันอังคารเวลา 
๑๐.๐๐ น. 

 ปริมาณการถวายฎีกามีจํานวนลดลง ซึ่ง ร.นรม.วิษณุ ไดชื่นชมการทํางานของ ศดธ. 
 การลงบันทึก ขอใหกําชับเจาหนาที่ใหบันทึกขอมูลใหทันสมัยเปนปจจุบัน 
 การตั้งวง Line ถาทานใดมี ๒ เครื่อง ชวยนําออก ๑ เครื่องดวยเพื่อเพิ่มปริมาณคนเขารวม 
 ผลการดําเนินงานการแกไขปญหา ใหรายงานเปนราย Case ดวย และกรณียุติเรื่องแลว ให

ระบุวาเสร็จสิ้นดําเนนิการนาจะเหมาะกวา สามารถนํามาเปนตัวชี้วัดการทํางานของ มท.ดวย 
 กรณี สํานักงาน ก.พ.ขอไปตรวจสอบอัตรากําลังของจังหวัด สตร.และ กจ.สป.จะแจงและ

ซักซอมทําความเขาใจโดยตรงอีกครั้ง 
 

-  งานปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น 
 หลักการ : ความรู ความสามารถ ความโปรงใสของบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก 
 การบริหารทรัพยากรที่สําคัญ คือ คน การหาความรูไมยากมากนักใหดูกฎหมาย ยทุธศาสตร 

การดําเนินงานของ มท. 
 นโยบายการปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น : เปนยุทธศาสตรของชาติ ขณะนี้เปนระยะที่ ๒              

(ป ๕๖-๖๐) มี ๕ ขอ ของ มท. เนน ๔ ขอ ๑. การปลูกจติสํานึก  ๒.การบรูณาการ
ปราบปรามทุจรติ  ๔.การบริหารและเครื่องมือปราบปรามการทุจริต  ๕.องคความรูตอตาน
ทุจริต 
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 การเพิกเฉยกไ็มได เพราะถอืวาเปนผูมีความรวมผิดดวย เพราะฉะนั้นสํารวจชวยดวูามีงาน
อะไรคางอยู เพื่อที่จะไดไมเปนจําเลย 

 แผนงาน ปปท. ของ มท. ไดขออนุมัติแผน จาก ปปช.แลว สามารถไปเรียกดูไดที่เว็บไซด 
ศปท.มท. ซึ่ง เนน ๔ เรื่อง ไดแก การจัดทําขั้นตอนการอนุมัต ิการอนุญาต , การประเมิน
ความโปรงในของจังหวัด (สสธ,ทสจ.สนจ) ดูการใชจายงบประมาณ , ความรวมมือกับ
หอการคาในการลดทุจริตคอรรัปชั่นดวยการรณรงคไมรับ และการแจงเบาะแส 

 กฎหมายที่เปนรูปธรรม ไดแก พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกในการบรกิาร เนนผูที่มีอาํนาจใน
การอนุมัติ อนุญาต ตองทําคูมือใหเสร็จภายใน ๒๑ ก.ค. ๒๕๕๘ โดยแบงเปน ๒ สวน  
สวนที่ ๑ รับมอบอํานาจจากสวนกลาง ทางกรม,สวนกลาง จะทําสงใหภูมิภาค 
สวนที่ ๒ อํานาจที่กฎหมายกําหนดให ผวจ., นอภ. มีอํานาจในการอนุมัติ/อนุญาต ทาง
จังหวัด โดย หน.สนจ.ตองไปประสานผูรับผดิชอบโดยตรงเอง 
กรณีที่ไมทันกําหนดสงให สํานักงาน กพ.และคณะทํางานฯ  ตรวจสอบกอน ๑ เดือน อาจ
อางเหตุให มท.มีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อเปนคูมือกลาง เพื่อปรับใหเหมาะกับจังหวัด 

 วัตถุประสงคของ พ.ร.บ.อํานวยความสะดวกฯ เพื่อความโปรงใสในการพิจารณาอนุมัติ 
อนุญาต 

 หน.สนจ.มีบทบาทสูงมากในจังหวัด ตองพยายามแสดงบทบาทใหเหมาะสม มีความสามารถ
ในการดึงองคาพายพเขามามีสวนรวม และที่สําคัญควรมีทักษะพื้นฐานดานมวลชน 

 คนดี และคนเกง ขอเลือกคนดีกอน เพราะฝกทักษะได สวนคนเกงอาจถูกลงโทษทางวินัยได
ถาติดเรื่องความโปรงใส 

 ระมัดระวังภรรยาดวยในการหาผลประโยชนทับซอน เพราะฉะนั้นตองมีความละเอียดทุกจุด 
อยาประมาทเลินเลอ ระมัดระวัง เพื่อสรางความโปรงใส 
 
 

*************************** 
 

 




