
สรุปบรรยาย  
การขับเคลื่อนนโยบายการทํางานของกระทรวงมหาดไทย 

และสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที ่
โดย  ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

                                                                                               (นายกฤษฎา บุญราช) 
********************************** 

 
๑. การคัดเลือกหัวหนาสํานักงานจังหวัดครั้งนี้ใชระบบคุณธรรม จึงอยากเห็นหัวหนาสํานักงานจังหวัด

นอกจากนําระบบคุณธรรม แลวนําความรูความสามารถไปใชไดอยางเต็มที ่ 

๒. สิ่งใดที่เราเห็นหรือเคยไดรับจากหัวหนาสํานักงานจังหวัดแลวเปนสิ่งที่ไมดี เราก็อยาไปทําตามเขา 

ใหเอาใจเขามาใสใจเรา ทําในสิ่งที่ด ีทีถู่กตอง ปฏิบัติตนอยางตรงไปตรงมา เปนคนดี มีหลักธรรมาภิบาล 

๓. สมัยที่เราสอบราชการและบรรจุขาราชการใหมครั้งแรก เรามีความตั้งใจจะทํางานอยางไรก็ขอให 

นึกถึงความตั้งใจขณะนั้นดวย 

๔. งานราชการ อยาเอาความตองการของตัวเองไปเปนที่ตั้ง ขาราชการทุกทานตองมีระบบคุณธรรม

นํามาใชชวยงานบานเมือง เพราะถามีการเลือกตั้งเกิดขึ้น พ.ศ. ๒๕๖๐ และ พ.ศ. ๒๕๖๑ พวกเรา 

เหลาขาราชการจะเปนผูสงไมตอไปใหฝายการเมือง ขาราชการประจําปจจุบันจึงเปนกลไกสําคัญ

ตอการขับเคลื่อนงานระบบราชการในอนาคต 

๕. หัวหนาสํานักงานจังหวัดเปรียบเสมือนเลขานุการของผูวาราชการจังหวัด โดยเฉพาะเรื่องของ           

การวางแผนพัฒนาจังหวัดสามารถเสนอแนะ ทบทวน คาดการณ ในเร่ืองตางๆ ใหผูวาฯ 

๖. หัวหนาสํานักงานจังหวัดตองคิดวางแผนงาน วางานของจังหวัดมีอะไรบางที่เกี่ยวของกับนโยบาย

ของรัฐบาล  เชน การแกไขปญหาผักตบชวา ไมใชจะเปนหนาที่ของผูวาฯ คนเดียว เราฐานะ

หัวหนาสํานักงานจังหวัดก็ตองคิดวางแผนบูรณาการสวนราชการในการแกไขปญหาใหเปนระบบ

เพื่อขจัดใหหมดไปภายในระยะเวลาที่กําหนด 

๗. หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะตองมีระบบงานการแกไขปญหาบูรณาการกับการแกไขปญหาตางๆ 

พยายามตั้งหลักเขต และเรียงลําดับความสําคัญงานตางๆ ที่เขามา 

๘. หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตองมองการณไกล คาดเดาใหออก เชน ติดตามคณะทํางานรัฐธรรมนูญ/
การเลือกตั้ง หรือขาวประจําวันตางๆ เสมือนทําตัวเปนนักขาว เพื่อสามารถนํามาเปนขอมูลหรือ
คาดการณลวงหนา ทํางานใหเปนเสมือนเพื่อนคูคิดใหกับผูวาราชการจังหวัด เวลาพูดกับทาน
สามารถสบตาไดเทากับวาเรารูจริง และการประสานงานกับหัวหนาสวนราชการตางๆในจังหวัด
จะตองมีความจริงใจ จริงจัง 

 - คิดเรื่องแผนงาน แผนตางๆในจังหวัด 

 - จัดระบบงาน คน เครื่องมือ ใหกับผูวาราชการจังหวัด 

 



๙. เวลาจัดประชุมประจําเดือนในจังหวัดใหดําเนินการดังนี้ 

วาระ ๑. เรื่องแจงใหประชุมทราบ 

 ๒. รับรองรายงานการประชุม 

 ๓. พิจารณา – ใหมีประเด็นเกี่ยวของกับงานนโยบายรัฐบาล/กระทรวง 

   - เรื่องตองแกไขปญหาความเดือนรอน 

   - เรื่องเกี่ยวของในการขอความรวมมือ 

 ๔. เรื่องเพื่อทราบโดยเอกสาร 

 ๕. ขอสั่งการของผูวา หรือสวนราชการตางๆในจังหวัด 

การเชิญนอกจากเชิญหัวหนาสวนราชการท่ีตั้งอยูในสวนกลาง และสวนภูมิภาคแลว ใหเชิญภาค

ธุรกิจ ภาคเอกชน ธนาคาร กํานัน ผูใหญบาน 

๑๐. รัฐบาลปจจุบันเนนงาน : หัวหนาสํานักงานจังหวัด/นายอําเภอ /ผูวาราชการจังหวัด  ดังนี้ 

๑.  งานยุทธศาสตรรัฐบาล/นโยบาย/การแกไขปญหาของรัฐบาล 

๒.  งานตามอํานาจหนาท่ี ผูวาราชการจังหวัดรับผิดชอบ อนุญาต/อนุมัติ/มอบอํานาจ 

๓.  งานที่ผูวาราชการจังหวัดริเริ่มขึ้นมาในจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนใหจังหวัดเดินไปขางหนา หรือ

แกไขปญหาท่ีคางมา 

๑๑. ความเปนระเบียบและความละเอียดเรียบรอย ตองดูแลหัวหนากลุมอํานวยการ ตองสรรหาคน

ที่อยูในพื้นที่ คนท่ีพูดจาดี สรางความสัมพันธกับคนอื่นๆ รวมท้ังความถี่ถวน,รอบคอบ,ซอกแซก

ลักษณะหาขอมูลเพื่อมาประกอบในงานตางๆท่ีรับผิดชอบ 

๑๒. หัวหนาสํานักงานจังหวัดควรมีหลัก ครองงาน ครองคน ครองใจ ใชในการบริหารสํานักงาน 

และที่สําคัญตองรูงาน จริงจัง จริงใจ และรวมมือแกไข ที่สําคัญอยาละเลยทอดทิ้งผูใตบังคับบัญชา 

๑๓. ถาผมมีเวลา ผมจะทํา Coaching ใหกับหัวหนาฯ เพื่อทํางานใหสอดรับกับผูวาฯ นโยบายของ 

กระทรวงมหาดไทยและรัฐบาลตอไป 

๑๔. งานที่รัฐบาลใสใจในขณะนี้ 

๑. งานที่แกไขปญหาเศรษฐกิจชะลอตัว ขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดชวยติดตามการเบิกจาย 

และการใชเงินใหลงไปสูพื้นทีเ่พื่อแกไขปญหาดานเศรษฐกิจของชาวบานโดยตรงและอยางแทจริง 

๒. การไปตรวจราชการของนายกรัฐมนตรี กรณีนํารานคาประเภท OTOP มาแสดง  ไมควร

เกิน ๑๐ รานคา โดยตองเปนรานที่ชาวบานทํามาเอง ชาวบานมีกิจกรรมที่ทํามานานแลว 

กิจกรรมที่นําเอามาโชวตองเปนกิจกรรมที่มีผลมาจากนโยบายหรืองบประมาณของรัฐบาล  

และการบรรยายของผูวาราชการจังหวัดจะตองบอกวาเปนกลุมจังหวัด/จังหวัด ใหชัดเจน 

เนือ้หาบรรยายขอใหสรุปสั้นๆและมีขอแนะนําตางๆใหนายกรัฐมนตรีที่ไปตรวจราชการทราบ /

กรณีท่ีจําเปนตองบอกจํานวนประชากร จํานวนรายได ประเภทอาชีพของคนในจังหวัดสามารถ

ทําไดถาเปนการอางอิงหรือใหเห็นภาพชัดเจนในการสื่อ 



 

ความคาดหวังของผูบริหารที่มีตอหัวหนาสํานักงานจังหวัด 

 

โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายสุทธิพงษ จุลเจริญ 

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

หัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนตําแหนงชี้เปนชี้ตายของผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการ

จังหวัด รวมท้ังเปนตําแหนงท่ีเปนตัวชี้นโยบายหรือเร่ืองสําคัญของคณะรัฐบาลหรือของกระทรวง 

 สิ่งสําคัญเบื้องตนในการทํางานในพื้นที่ของจังหวัดคือขอมูลเชิงรุกในพื้นที่ที่หัวหนาสํานักงาน

จังหวัดจะตองทราบ และตองเปนขอมูลขอเท็จจริงที่ถูกตอง 

 ความคาดหวังที่ผูวาราชการจังหวัดตองการจากหัวหนาสํานักงานจังหวัด คือการนํานโยบายไปสู

การปฏิบัติ ถาหัวหนาสํานักงานจังหวัดมีสมรรถนะในการนํานโยบายของผูวาไปประสานทุกภาคสวน/

องคกรในจังหวัดก็จะทํางานใหเกิดผลสําเร็จตอประชาชน หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะตองเปนเครื่องมือ

ใหผูวาราชการจังหวดัในการแกไขปญหาความเดือนรอนของประชาชน หัวหนาฯ จะตองชวยขับเคลื่อน

การปฏิบัติงานของผูวาราชการจังหวัด และปฏิบัติงานโดยทําประโยชนใหแกแผนดิน 

 สุดทายการเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่ดี 

๑. ตองไมใหเกิดความตกหลนในการทํางานของผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด

จะตองปฏิบัติงานตอบสนองตอผูบริหารในจังหวัด เชน การเจอหนาผูวาราชการจังหวัดทุกเชาวัน

ทํางานสงผลใหเกิดความสนิทกับผูบังคับบัญชา เปนตน 

๒. หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตองติดตามงานของผูบังคับบัญชาใหเรียบรอยอยาใหบกพรองหรือ

งานตกหลน ติดตามงานในทุกกระทรวง กรม ซึ่งมีงานภาระมากมายโดยเฉพาะปจจุบันรัฐบาลไดมา

มอบหมายงานใหกระทรวงมหาดไทย แกไขปญหาเร่ืองตางๆ 

๓. เปนกําลังใจใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดทุกทาน ตองปฏิบัติงานในพื้นที่ควรใชการสื่อสาร

แบบ Two way –communication  และที่สําคัญการสื่อสารไปสูสาธารณะชนใหรับรูดวย หัวหนา

สํานักงานจังหวัดตองทําหนาที่ปอนบท ปอนงานที่จะใหผูบังคับบัญชาไดสื่อสารกับประชาชนในพื้นที่

ไดรับรูถึงความสําเร็จของงาน 

 

 

 

 

 



 

ความคาดหวังของผูบริหารที่มีตอหัวหนาสํานักงานจังหวัด 

 

โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายชยพล ธิติศักดิ์ 

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

หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตองเปนเลขาของผูวาราชการจังหวัด เปนแมบาน พอบาน หรือสมอง

ของผูวาราชการจังหวัด และเปนบุคคลที่ผูวาราชการจังหวัดไวใจมากที่สุดโดยมีทีมสํานักงานจังหวัด

คอยชวยเหลือหัวหนาสํานักงานจังหวัด เพื่อสนับสนุนงานของผูวาราชการจังหวัด ซึ่ งจะตอง

ประสานงานสวนขาราชการตางๆในพื้นที่  จะตองเกงในเรื่องพื้นที่  เปนมิตรกับขาราชการ              

สวนขาราชการในภูมิภาค ทองถิ่น หรือ ภาคเอกชน รวมกันสรางเครือขายเพื่อใหงานลุลวงไปดวยดี 

ตองใหเกียติขาราชการในพื้นท่ีไมวาจะเปน ศาล ทหาร ตํารวจ ผูพิพากษา ครู เพื่อสรางมิตร สรางพวก 

พยายามทําตัวใหเปนมิตรกับทุกคน ทุกฝายโดยเฉพาะ ผูนําทองถิ่น อยาทําตัวยกตนขมทาน หรือเปน

เจาขุนมูลนาย ตองทําตัวออนนอมถอมตน อยาสรางศัตรู และเนนมากเพื่อมีภารกิจรัฐพิธี/ราชพิธี/  

งานจังหวัด งานรับเสด็จ ตองทํางานเปนทีม ผูกมิตรกับลูกนองใหลูกนองเชื่อฟง หัวหนาสํานักงานจังหวัด 

ตองเปนพี่เลี้ยงที่ดีถึงจะไดใจลูกนอง ถาทีมจังหวัดแข็งแกรงก็จะเปนที่พึ่งของผูวาราชการจังหวัด และ 

ของสวนราชการอื่นๆ หรือหัวหนาสวนจังหวัดเสนอเรื่องตางๆ หัวหนาสํานักงานจังหวัดก็ตองคอย

กลั่นกรองสิ่งท่ีไมดีใหผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการจังหวัด สําหรับการจัดงานหรือรับงานใน

จังหวัด คือ หัวหนาสํานักงานจังหวัดตองรับผิดชอบ ถาหัวหนาสํานักงานจังหวัดไมรูกฎหมายตอง

สอบถามเพ่ือนๆ ที่ผูกมิตรเอาไวโดยเฉพาะนักกฎหมายท่ีทํางานในจังหวัด 

นอกจากผูวาราชการจังหวัดแลว รองผูวาราชการจังหวัดเราก็ตองใหความเคารพนับถือทานรอง

ผูวาราชการจังหวัดดวยอยาทํางานขามทาน เมื่อทานรองผูวาราชการจังหวัดไปบรรจุใหม ทีมสํานักงาน

จังหวัด ตองคอยดูแลตอนรับใหขอมูลแกทานดวย 

ตองทําตัวเปนที่รักท่ีพึ่งพาของผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา ปฏิบัติตนใหถูกตองตามระเบียบ

วินัยกฎหมาย ถาไมรูก็ตองหาคนที่ปรึกษา และตองดูแลอาคารสถานที่ งบประมาณ โครงการ              

แผนยุทธศาสตรจะตองปฏิบัติงานใหรอบรูและตองเตรียมตัวในการแกไขปญหาตางๆ ที่จะเกิดขึ้น             

ในจังหวัดใหสําเร็จผล 

 

 

 

 



 

ความคาดหวังของผูบริหารที่มีตอหัวหนาสํานักงานจังหวัด 

 

โดย รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายณัฐพงศ ศิริชนะ 
 **********************************  
 

ผูวาราชการจังหวัดคาดหวังใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดสามารถเปนเสนาธิการ เปนแมบาน 

ทํางานไดทั้งเชิงรุกและเชิงรับ และที่สําคัญเปนเสมือน “ยาแนว” คอยอุดรอยรั่วรวมทั้งเปนตัวประสาน

ที่จะทําใหงานสําเร็จ 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดทํางานใกลชิดกับทานผูวาราชการจังหวัดแลวอยาใหญตามผูวาราชการ

จังหวัด เพราะถาหัวหนาสํานักงานจังหวัดทํางานเปนที่ไววางใจของผูวาราชการจังหวัด ทานก็จะเปน

ตัวแทนของผูวาราชการจังหวัดโดยปริยาย  ทุกอยางก็จะลงที่หัวหนาสํานักงานจังหวัด ทานตองเปน

หนวยใชสมอง และเปนที่พึ่งของหัวหนาสวนราชการในจังหวัดที่ขอคําแนะนํา ขอความชวยเหลือ 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดยุคใหมทํางานใหประสบความสําเร็จดวยการทํางานใหอยูในหัวใจ

ประชาชน อยูในหัวใจภาคเอกชน ภาคธุรกิจ และรูความตองการของผูวาราชการจังหวัด รองผูวา

ราชการจังหวัด การเปนเพื่อนกับหัวหนาสวนราชการ และที่สําคัญตองดูแลผูใตบังคับบัญชาใหเทาเทียมกัน 

สําหรับงานตองมีทั้งเชิงรุกและรับ คิดเปนระบบเชิงยุทธศาสตร เมื่องมองภาพรวมจะหมายถึง           

การทํางานที่เกงแผน เกงงบประมาณ เกงคน เกงจัดการ และตองลงมือกํากับทําพรอมกับทีมงาน

เพื่อใหรูลึก รูจริง รูกวาง เพื่อเปนผูนํา นอกจากงานที่ตองรับผิดชอบแลวตองบริหารครอบครัว ดูแล

สุขภาพจิต เพื่อมีความสมดุลในชีวิตดานการงานและครอบครัว และควรควบคุม EQ ในการทํางาน 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่ลมเหลวมักเกิดจากการทุจริตคอรรัปชั่น ขอแจงเตือนวาการทุจริตมี

ผลตอหนาที่การงานในราชการ ถาคุณทําและสามารถตรวจสอบไดคุณจะถูกขึ้นบัญชีดําไมสามารถ

เลื่อนตําแหนงที่สูงขึ้นได และการทํางานอยาเปนเจาหลักการ ดวยการไมตัดสินใจลอยตัวอยูเหนือปญหา 

ตองกลารับผิด กลารับชอบ แลวประเภทที่มือไมพาย เอาเทาราน้ําก็อยาทํา บางครั้งทํางานไมเปนหรือ

มือไมถึง ไมไดทํางานตามบทหัวหนาโยนใหหัวหนากลุมงานตางๆ ก็ตองรีบศึกษางานในหนาที่และ

ระเบียบใหดี เพราะผมแจงผูวาราชการจังหวัดทุกทานใหรับทราบแลววาถาหัวหนาสํานักงานจังหวัด

ทานใดไมสามารถทํางานสํานักงานจังหวัดไดใหสงตัวคืน ปรับตัวเองใหเลนละครบทใหม Forget the 

pass, Start a new. ใหคํานึงถึงวาทําสิ่งนี้แลวประเทศชาติไดประโยชนอะไร ประชาชนไดอะไร ทุกเชา

ที่สองกระจกก็ขอใหทานเห็นหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่เปนขาราชการที่ดีทําประโยชนใหคุณแผนดิน  

มีการบําบัดทุกขบํารุงสุขใหประชาชน เพราะฉะนั้นชะตาชีวิตทานเปนผูกําหนดเอง ทานไดตําแหนงนี้

มาดวยความสามารถของทานเองไมตองตอบแทนบุญคุณใคร ดังนั้นขอใหทานพิสูจนตัวเอง  

 



 

แลกเปลี่ยนประสบการณการทํางานในภูมิภาค 

โดย ผูชวยปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายสมคิด จันทมฤก 

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

 

ความคาดหวังของหัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนความคาดหวังของผูบริหารสูงมาก ยุคนี้

ผูบริหารตองการขาราชการทํางานที่มีทั้งความเร็ว มคีวามเกง และมีความดี ในการปฏิบัติงาน 

ผมเติบโตมาสายปกครอง ก็ขอเรียนวาสํานักงานจังหวัด กับที่ทําการปกครองจังหวัดมักจะโยน

งานกันและหัวหนาสํานักงานจังหวัดมักอาศัยใหทานผูวาฯ มอบใหที่ทําการปกครองจังหวัดเลยเปน

ปญหากันตลอด การทํางานในจังหวัดสํานักงานจังหวัด และที่ทําการปกครองจังหวัดเปรียบเสมือนแขน

ซายแขนขวา ซึ่งเปนอวัยวะสําคัญทั้งคู เพราะฉะนั้นขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดชวยประสานงานกัน

กอนที่จะใหผูวาฯ สั่งเปนลายลักษณอักษร เพื่อทํางานใหงายขึ้น 

เรื่องความโปรงใสโดยเฉพาะกลุมงานที่เกี่ยวของกับการเงินและบัญชีซึ่งเปนประเด็นปญหาเรื่อง

ทุจริตโครงการตางๆ รวมทั้งระบบ C-GP อาจตองระมัดระวังเรื่องงบประมาณเพราะสํานักงานจังหวัด

จะตองทําเรื่องการบริหารจัดสรรงบประมาณ การเบิกจายงบประมาณ ขอใหศึกษาระบบบริหาร

งบประมาณของกรมบัญชีกลาง 

หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่บรรจุใหมและอายุนอยๆ มักจะมีคนมาลองของ ทานก็ตองเตรียม

ความพรอมทํางานใหลูกนองยอมรับ ดูงานยุทธศาสตร งานทรัพยากรบุคคล งานอํานวยการใหชัดเจน

ครอบคลุม 

งานคางในจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะตองเคลียรงานใหแลวเสร็จ และเรงรีบใหเกิด

ความเร็วในการปฏิบัติงาน 

 ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ (นายชัชวาลย ฉายะบุตร) เสริมในการแลกเปลี่ยนประสบการณ

การทํางานในจังหวัดสมุทรปราการ เพราะสํานักงานจังหวัดเปนสวนราชการที่ไดรับงบประมาณมากขึ้น

เนื่องจากมีงบพัฒนาจังหวัด งบกลุมจังหวัด การเงินจึงเปนเรื่องสําคัญตอการบริหารงานของหัวหนา

สํานักงานจังหวัดอีกเรื่องหนึ่ง ขอใหกํากับควบคุม ตรวจสอบการเบิกจายเงินของเจาหนาที่การเงินเปน

ระยะๆ ดวย รวมถึงการตรวจบัญชี เพราะเงินขาดทําใหจายเช็คแลวเดง หรือการโยกเงินไปมาระหวาง

บัญชีเพื่อกลบตัวเลขไปมา และบางจังหวัดใหเจาหนาที่การเงินเปนผูถือรหัสของหัวหนาสํานักงาน

จังหวัดดวยเบ็ดเสร็จอยูในคนเดียว ซึ่งเรื่องเหลานี้เปนขอหวงใย และผมมีมุมมองวาหัวหนาสํานักงาน

จังหวัดทุกทานมีความสามารถในการบริหารงานดีอยูแลว แตอาจเชื่อใจเจาหนาที่การเงินก็ตองควบคุม

กํากับดูแลมากขึ้น 

 



 

เสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรูในภารกิจงานสําคัญเรงดวนของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
 

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

ผูอํานวยการสํานักนโยบายและแผน (นายพรหมพิริยะ กิจนุสนธิ์) 

  สํานักนโยบายและแผนเปนหนวยหลักของกระทรวงมหาดไทยในการขับเคลื่อนนโยบาย

ยุทธศาสตรของชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และนโยบายของรัฐบาล ปจจุบันรัฐบาลไดใหความสําคัญ

ของยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป รวมทั้งปงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ ที่จะมีการปรับปรุงแผนพัฒนาของ

จังหวัดและกรมตางๆ 

กระทรวงมหาดไทยเนนนโยบาย 

๑. การปกปองการเทิดทูนสถาบัน ดวยการประชาสัมพันธหรือสื่อใหประชาชนและขาราชการ

ไดรับรูถึงพระราชกรณียกิจตางๆในจังหวัด งานที่เกี่ยวของกับการปกปองและการเทิดทูนโดยนํา

โครงการพระราชดําริ โครงการที่สําคัญ โดยหัวหนาฯ จะตองขับเคลื่อนโครงการตางๆที่เกี่ยวของกับ

โครงการพระราชดําริ ป ๒๕๖๐ สํานักงานจังหวัดจะตองมีโครงการพระราชดําริในมิติสิ่งแวดลอม มิติ

การเกษตร มิติวิถีชีวิต มิติคุณภาพชีวิต และมิติอื่นๆ เปนตน สําหรับโครงการปวงประชาเปนสุขดวย

พระบารมทีี่จังหวัดสงมากระทรวง อาจตองมีการปรับโครงการเพื่อใหเกิดความย่ังยืน 

๒. มาตรการของรัฐบาลที่เนนการกระตุนเศรษฐกิจ ขอใหหัวหนาฯ ชวยเรงรัดเบิกจาย ดังนี้ 

- มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลละ ๕ ลานบาท ใหเบิกจายแลวเสร็จภายในวันที่  

๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ ปจจุบันเบิกจายประมาณ ๓% ซึ่งนาเปนหวงเนื่องจากมีโครงการ ๑๑๔,๓๙๗ 

โครงการ สวนกลางไดพยายามแกไขปญหาที่ดินพรุงนี้จะมีประชุมเรื่องนี้เพื่อใหดําเนินโครงการได และ

ประสานกรมบัญชีกลางใหคลังจังหวัดชวยเรงเบิกจายใหกับจังหวัด อําเภอ และขยายเวลาการเบิกจาย 

GFMIS , EGP ในวันธรรมดาเปนเวลา ๒๐.๐๐ น. และวันเสาร-อาทิตย เวลา ๐๘.๓๐-๑๖.๓๐ น. และ

ขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดชวยดูแลนองๆ และจัดหาคนอาจเปนตางหนวยงาน หรือนองศึกษา

ฝกงานมาชวย 

- มาตรการชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการเสริมสรางความเขมแข็งอยางยั่งยืน              

(งบ กยจ.) เบิกจายใหเสร็จสิ้นวันที ่๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙ นี้เชนกัน ปจจุบันเบิกจายได ๒๗%  

- เครื่องจักรกลเพื่อการเกษตร ใหกระทรวงมหาดไทยเปนผูรับผิดชอบในชวงขาขึ้น และมี ๒๑ 

จังหวัดนํารอง มี ๔๒๑ โครงการ งบประมาณ ๒๕๔.๒๘ ลานบาท การเบิกจายที่รับผิดชอบเปนผูเบิก

จายเงินแทนกัน และกําหนดใหเบิกจายแลวเสร็จวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๙  แนวทางการบริหารจัดการ

กระทรวงมหาดไทยไดประสาน กวพ.  วาเมื่อไดรับเครื่องจักรกลแลวใครจะรับผิดชอบ ซึ่งถา กวพ.ยังไม

อนุมัติเรื่องดังกลาวจังหวัดในนามของผูวาราชการจังหวัดจะตองเปนผูรับผิดชอบไปพลางกอน จนกวา

จะมีการอนุมัติ คาบํารุงรักษาเครื่องจักรกต็องใหคณะกรรมการฯ จังหวัดพิจารณาไปพลางกอน 



- มาตรการกระตุนการลงทุนขนาดเล็กไมเกิน ๑ ลานบาท หัวหนาสํานักงานจังหวัดควรไปดู

ภายในจังหวัดวามีโครงการนี้แลวมีเอกสาร ปร.๔ ปร.๕ หรือแบบครบถวนหรือไม เพราะมาตรการนี้ใช

งบกลางป ๒๕๕๘ ถาไมสามารถดําเนินการไดทันก็จะถูกเรียกคืน ตองทําเรื่องอุทธรณไป เพราะทาน

ตองกอหนี้ใหแลวเสร็จภายใน ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ การเบิกจายภายใน วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ ๒๕๕๙  

- โครงการพัฒนาอาชีพของชุมชนเพื่อบรรเทาภัยแลงที่เกี่ยวของกับการปลูกพืชในน้ํานอย 

กระทรวงเกษตรฯ จัดสรรงบใหแลว ๑๕๕ ลานบาท โครงการแบงเปนระยะที่ ๑ ระยะที่ ๒ รวมเปน

ทั้งหมด ๙,๖๑๖ โครงการเกี่ยวกับแรงงานที่นอกภาคการเกษตร จังหวัดจะตองมีการรายงานกระทรวง 

และที่สําคัญโครงการตางๆตองมีการบริหารงานดวยความโปรงใส ขั้นตอนตางๆสามารถเปดเผยได     

ทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม และเปนโครงการที่ประชาชนตองการอยางแทจริง ที่สําคัญประชาสัมพันธ

เพื่อเผยแพรโครงการเดนๆ ใหประชาชนไดรับรู 

- โครงการเกี่ยวกับแผนปฏิบัติการปองกันปราบปรามบําบัดยาเสพติด เนนติดตามการวัดผล

งานของผูวาฯ การปฏิบัติตามหนาที่ การปฏิบัติการแกไขปญหาในพื้นที่ ๖๐% ของผลงานที่เกิดจาก

นโยบายของรัฐบาล ๔๐% ใหสงรายงานมาท่ีกระทรวง ภายในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๕๙ 
 

********************************** 
 
ผูอํานวยการสํานักพัฒนาและสงเสริมการบริหารราชการจังหวัด (นางสกุานดา วรเชษฐบญัชา) 

ฝากประเด็นใหหวัหนาสํานักงานจังหวดั 
๑. การบริหารงบประมาณ ป ๒๕๕๙ ตามแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ขณะนี้เบิกจาย

โดยรวมไดรอยละ ๕.๙๓ จึงขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดชวยกํากับและเรงรัดการเบิกจายงบจังหวัด/

กลุมจังหวัด คํานึงถึงมาตรการเรงรัดเบิกจายของสํานักงบประมาณ มีสาระสําคัญ ดังนี้ งบประชุมสัมมนา

อบรมใหเบิกจายภายในไตรมาสแรกไมนอยกวารอยละ ๖๐ ,งบลงทุนไมเกิน ๒ ลานบาทใหกอหนี้

ผูกพันภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ เบิกจายแลวเสร็จภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ ปรับแผนไมได

ยกเวนท่ีจะไมกระทบตอวัตถุประสงค และกรณีกอหนี้แลวเบิกจายไมทันภายในเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙              

ตองรายงานไปยังสํานักงบประมาณภายในวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ ๒๕๕๙ เพื่อดําเนินการรวบรวมขอผอนผัน

ไปยังคณะรัฐมนตรีตอไป สําหรับงบลงทุนที่มีวงเงินเกิน ๒ - ๕๐๐ ลานบาท ใหเรงดําเนินการกอหนี้

ภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ , การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ป ๕๙ ทั้งที่มีผลกระทบกับแผนและ 

ไมกระทบกับแผนขอใหสงไปยัง กนจ. เพื่อเสนอรัฐมนตรีเจาสังกัด ซึ่ง อ.กนจ. จะมีการประชุมภายใน

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๙ เมื่อผาน อ.กนจ.แลวจะเสนอนายกรัฐมนตรีใหอนุมัติอีกครั้ง ดังนั้น ถามี

มาตรการใดเกี่ยวกับกระทบแผนโดยเฉพาะงบลงทุนที่เกินวงเงิน ๒ ลานบาท จะรีบแจงจังหวัดโดยตรงอีกครั้ง 

 



๒. แผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัด ป ๖๑ – ๖๔ จังหวัดสามารถเตรียมการไดเลย เนื่องจาก

กระบวนการจัดทําแผนเหมือนเดิม คือ การตอบสนองนโยบายของรัฐบาล สําหรับ สบจ.มีเครื่องมือ           

การวัดจังหวัด/ กลุมจังหวัด ๒ เครื่องมือ เครื่องมือแรกเปนการวัดระดับการพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัด 

เพื่อใหจังหวัด/มีฐานขอมูลสําคัญเชิงนโยบายขับเคลื่อน และใหสอดคลองกับศักยภาพและขอจํากัด             

เพื่อการทําแผนใหมีคุณภาพ และระบบนี้ไดฝกอบรมใหเจาหนาที่ทุกจังหวัดแลว ระบบจะเปดภายใน

เดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ และการจัดทําแผนพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดตองยึดโยงปญหาและ            

ความตองการของประชาชนจากแผนชุมชนและทองถิ่น กระทรวงมหาดไทยอยูระหวางการยกราง

ระเบียบวาดวยการประสานงานระดับพื้นที่เพื่อการยึดโยงแผนทั้งในแงของเนื้อหา หวงเวลาการ

ดําเนินงานของแผน เพื่อใหเปนเครื่องมือใหหนวยงานที่รับผิดชอบในการจัดทําแผนไดเปนเอกภาพ และ

มีคุณภาพ 

๓. ฝากเรื่องเขตเศรษฐกิจพิเศษ โดยใชมาตรการดานภาษีและสิทธิประโยชน กฎระเบียบ            

การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานเพื่อเปนการจูงใจผูประกอบการ แบงออกเปน ๒ แนวเขต คือ เขตพัฒนา

เศรษฐกิจพิเศษชายแดน เปาหมายเพื่อใชแรงงานเพื่อนบานและเชื่อมโยง Logistic เชน มุกดาหาร 

หนองคาย นราธิวาส และเขตพัฒนาเศรษฐกิจรูปแบบ Cluster เปนการเพื่อยกระดับและเพิ่มขีด

ความสามารถในการผลิต เนนการผลิตที่ใชเทคโนโลยีขั้นสูง และอุตสาหกรรมเชิงอนาคตเปนพื้นที่ใน

ประเทศ ไดแก Cluster เกษตรแปรรูป เชน ขอนแกน นครราชสีมา ลพบุรี กระบี่ , Cluster สิ่งทอนุง

หม เชน นครปฐม และขอใหความสําคัญเรื่องศูนยบริการเบ็ดเสร็จดานการลงทุน ซึ่งรัฐมนตรีวาการ

กระทรวงมหาดไทยมีนโยบายใหทุกจังหวัดจัดตั้งศูนยบริการดังกลาวทั้งในเขตและนอกเขตเศรษฐกิจ 

เพื่อทําหนาที่ในการใหขอมูลกับนักลงทุน ผูสนใจ รวมถึงการทําความเขาใจทุกภาคสวนเกี่ยวกับแนว

ทางการดําเนินงานของศูนยฯ ซึ่งมีบทบาทเชิงสนับสนุนการทํางานตามนโยบายของรัฐ 

๔. งาน กรอ. รัฐบาลใหความสําคัญในการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นที่ ไดมีการปรับองคประกอบ

ของ กรอ.ใหกระชับขึ้น และมีการปรับอยู ๒ ทาน ตามโครงสรางซึ่งคณะรัฐมนตรีไดรับทราบแลว และ

มีบางจังหวัดสอบถามวาสามารถเพิ่มองคประกอบ กรอ.ไดหรือไม ก็สามารถทําไดดวยการเชิญเขารวม

ประชุม หรือคณะทํางานตางๆ ดานได และขอฝากใหมีการประชุม กรอ.ทุก ๒ เดือนครั้ง 
 

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

ผูอํานวยการสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทกุข (นายบวรศักดิ์ วานิช) 

๑.  ศูนยดํารงธรรม (คณะรักษาความสงบแหงชาติ)  เปนทีร่ับเรื่องรองเรียน โดยมีวัตถุประสงค ๒ ประการ 

๑) ไมตองการใหพี่นองประชาชนมารองเรียนในสวนกลาง  

๒) การแกไขปญหาในระดับพื้นที่ใหเรียบรอย ยกเวนกรณีที่ไมสามารถแกไขหรือมีผลกระทบ

วงกวางตองใหสวนกลางเปนผูกําหนดนโยบาย 



๒. ปจจุบันสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกขอยูระหวางการสรรหาผูรับจางในการจัดทํา

ระบบรองเรียนใหเปนไปตามหัวขอภารกิจ ๗ ภารกิจ จึงขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด กําชับเจาหนาที่

ทํางานใหเต็มศักยภาพ และดําเนินการลงระบบรองเรียนใหเปนปจจุบันและรวดเร็วมากที่สุด ตามที ่

คสช. ไดเพิ่มภารกิจของ ศดธ. ใหคําปรึกษา แนะนํา รวมทั้งขอมูลขาวสารตางๆที่จําเปนตอประชาชน

และราคาพืชผลเกษตรใหพี่นองเกษตรกรรับทราบ และแนะนําเรื่องตางๆใหพี่นองเกษตรกรโดยตรง 

และมีการเชื่อมโยงขอมูลขาวสารตางๆ บนเว็บไซดเปนท่ีเรียบรอยแลว 

๓. ตามนโยบายของรองนายกรัฐมนตรี (นายประวิตร วงษสุวรรณ) วาการบูรณาการแกไขปญหา 

ควรใช ๓ ภาค ดวยการรวมหารือภาคราชการ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน เพื่อแกไขปญหานั้นๆ ลักษณะ

การใชประชารัฐ และตามประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ขอ ๕. ไดใหอํานาจของผูวาราชการ

จังหวัดในการสั่งการบังคับบัญชาสวนกลางที่อยูในภูมิภาค ทาง คสช. ไดสั่งการไปยังกองรักษาความสงบ 

ที่อยูในพื้นทีใ่หการสนับสนุนการแกไขปญหาความเดือดรอนแกประชาชน ดังนั้นจังหวัดสามารถขอความรวมมือ

กับกองรักษาความสงบที่อยูในเขตพื้นที่ทานมารวมประชุมหารือแกไขปญหานั้นๆ ได  

๔. ประชาสัมพันธการดําเนินงาน ศดธ. ระหวางสํานักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยได

รวมกันจัดทํารายการทีว ีชอง NBT “ไขปญหาประชาชน” ออกอากาศทุกวันศุกร เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๔.๐๐ น. 

รูปแบบรายการแบงออกเปน ๓ ชวง ชวงแรกประชาสัมพันธการทํางานที่ผานมา ชวงที่สองเปน              

การแกไขปญหาสําคัญๆ พรอมกระบวนการแกไขปญหา เพื่อประชาสัมพันธใหประชาชนรับทราบและ

เปนการทําความเขาใจกระบวนงานและวิธกีารแกไขปญหาตางๆ ตามขั้นตอน ชวงที่สามเดิมเปนการรับ

โทรศัพทขอรองเรียนจากประชาชน ซึ่งนําเสนอนายกรัฐมนตรีแลวทานใหปรับเปนรายการใหความรู

ดานอื่นๆกับประชาชน ขณะนี้อยูระหวางประสานปรับรายการ ขอฝากหัวหนาสํานักงานจังหวัดชวย

ประชาสัมพันธรายการทีวี และถาจังหวัดจะให ศดธ. สงผลการดําเนินงานที่เดนๆ สามารถคัดเลือกและ

สงขอมูลใหสํานักตรวจราชการและเรื่องราวรองทุกขเพื่อเผยแพรรายการทีวีได 

๕. Application Spon ของศูนยดํารงธรรม คลายกับ Line มีเจาหนาที่รับเรื่อง แบงออกเปน ๓ หมวด 

ไดแก การแจงเบาะแส การขอความชวยเหลือ และการรองเรียนเจาหนาที่  และระบบนี้ใชงายและ

สะดวก จากการสํารวจยังมีจังหวัดใชกันนอยมีประมาณ ๒๐ จังหวัด ฝากหัวหนาสํานักงานจังหวัดใน

การประชาสัมพันธใชเครื่องมือระบบนี้ดวย เพราะเปนการอํานวยความสะดวกใหแกเจาหนาที่สามารถ

พกพาไปไดทุกแหง สามารถใชไดทั้ง เครื่องคอมพิวเตอรแบบ PC เครื่องแทบเล็ต  

๖. วัสดุอุปกรณขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดดูแลดวย สามารถซื้อไวเปนสวนกลาง ใชจายจาก

งบประมาณที่กระทรวงจัดสรรให เชน SIM  เครื่องแทบเล็ต และอินเทอรเน็ตสามารถซื้อ Pocket Wifi ได 

๗. อัตรากําลังคน ศดธ. ที่ประสงคขอโอนยายมีอยู ๑๐๖ คน และ มีการวางแผนจะเปดสอบตําแหนง

นักวิเคราะหนโยบายและแผน ประมาณ ๑๐๐ อัตรา ประมาณปลายเดือนนี้ สอบประมาณเดือน

มีนาคม ๒๕๕๙ และคาดวาจะบรรจไุดเดือนพฤษภาคม ๒๕๕๙ สําหรับนิติกร อาจใชจากบัญชีของกรมอื่น 

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



ผูอํานวยการกองคลงั (นางวันเพ็ญ มังศรี) 

๑. งบประมาณ จังหวัดตองจัดสงคําของบประมาณแตละปกอนลวงหนา ๑ ป จะเริ่มตั้งคําขอ

งบประมาณในชวงเดือนพฤศจิกายน โดยเฉพาะเรื่องงบลงทุน ตามคําขอฯ ป  ๕๙ กองคลัง สป.อนุโลม

ใหสงคําของบประมาณกอนสงแบบตางๆ เชน แบบ ปร.๔ ปร.๕ หรือรูปแบบรายการ จึงขอใหหัวหนา

สํานักงานจังหวัดชวยกํากับติดตามเจาหนาที่ใหจัดสงเอกสารดังกลาวภายในเดือนมกราคม ๒๕๕๙ นี้  

และขอเรียนวาสํานักงานปลัด ไมมีงบลงทุนเปน Lump Sum สํานักงบประมาณจะอนุมัติตามรายการ

คําของบประมาณ  สวนงบบริหารจัดการใหจัดตั้งดวย เชน คาสาธารณูปโภค จะมีเกณฑจัดสรรใหงบตาม

วงเงินเทาเดิม ขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดชวยดูวามีเงินคางชําระเรื่องนี้หรือไม และถาคางชําระหนี้

ดังกลาวไมควรเกินเดือนสิงหาคม – กันยายนของแตละป เพราะถาเกิน ๒ เดือนนี้แลวไมสามารถชําระขามปได  

o การมอบอํานาจเรื่องงบประมาณ ถาเปนงบปกติของสํานักงานปลัด ทางสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทยไมไดมีการมอบอํานาจ มีสาเหตุมาจากงบประมาณใหเปนรายการอยูแลว             

งบลงทุนใหตามวัตถุประสงค ถาทําไมไดและมีการเปลี่ยนแปลงไมไดเปนไปตามวัตถุประสงค หรือที่เปน

สาระสําคัญจะเปนอํานาจของสํานักงบประมาณ แตถามีการเปลี่ยนแปลงรายการที่ไมไดเปนสาระหรือ

ไมไดกระทบกับวัตถุประสงคเดิมเปนอํานาจของปลัดกระทรวงมหาดไทย จังหวัดไมสามารถเปลี่ยนแปลง

รายการงบประมาณไดเอง และกรณงีบตามมาตรการ แบงได ดังนี้ 

 มาตรการสงเสริมความเปนอยูระดับตําบลละ ๕ ลานบาท อํานาจการเปลี่ยนแปลง

งบประมาณเปนของสํานักงบประมาณที่เปนรายการที่มีสาระสําคัญ สวนการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด

เล็กนอยถาเปนเงินงบประมาณปปจจุบันเปนอํานาจของหัวหนาสวนคือ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ซึ่งได

มอบอํานาจใหจังหวัดไปแลว แตถาเปนเงินกันเมื่อไรไมสามารถเปลี่ยนแปลงเองได ตองกลับมาที่

ปลัดกระทรวง งบตําบลละ ๕ ลานบาทมาจากงบป ๕๖ – ๕๘ สถานะเงินปจจุบันจึงถือเปนเงินกัน  

การเปลี่ยนแปลงรายการจึงตองอาศัยอํานาจของสํานักงบประมาณและกรมบัญชีกลาง แตถามีปญหา

สามารถปรึกษา CPO  ได แตตองระมัดระวัง CPO บางทานไมรูขอกฎหมาย 

การเบิกจายขอใหสํานักงานจังหวัดชวยเปนพี่เลี้ยงการบันทึก E-Gp ใหอําเภอ เพื่อเบิก

จายเงิน PO ตอไป และหนังสือเวียนของ ปปช.วงเงินจัดซื้อจัดจางเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไปตองมี

เรื่องประกาศราคากลางและไมสามารถยอนหลังได และขอใหหาบุคลากรชวยเจาหนาที่การเงินในการ

บันทึกขอมูลเบิกจายเงิน ซึ่งปลัดกระทรวงมหาดไทยก็มีความหวงใยในเรื่องการเบิกจายเรื่องนี้ ถาติดขัด

ปญหาใดๆ ขอใหแจงสวนกลางโดยเร็ว 

 โครงการตามมาตรการสําคัญเรงดวนเพื่อชวยเหลือเกษตรกรและคนยากจนในการ
เสริมสรางและเครื่องจักรกล ไดรับจัดสรรจากงบประมาณป ๕๘ สถานะเงินปจจุบันจึงถือเปนเงินกัน
เชนกัน ถามีปญหาจะตองปรึกษาจากสวนกลางของสํานักงานงบประมาณเทานั้น 

o งบลงทุน ปงบปจจุบันตองดําเนินการผูกพันตั้งแตเดือนมกราคม ๒๕๕๙ และเบิกจายให

แลวเสร็จเดือนกุมภาพันธ ๒๕๕๙ สวนงบประมาณป ๕๘ ที่เบิกจายไมทันตั้งแตเดือนธันวาคม ๒๕๕๘



ขณะนี้กองคลัง สป.กําลังดําเนินการอุทธรณใหจังหวัด สําหรับงบประมาณป ๕๕ ,๕๖ ,๕๗ กรมบัญชีกลาง

สงสัญญาณมาแลววาสวนราชการที่ไมสามารถเบิกจายเงินไดทันภายในเดือนธันวาคม ๒๕๕๘ 

กรมบัญชีกลางกําลังนําเสนอคณะรัฐมนตรีใหเห็นชอบวงเงินดังกลาวใหสามารถอุทธรณได จึงขอให

จังหวัดเตรียมขอมูลกรณีมีงบดังกลาว เพื่ออุทธรณตอไป 

๒. พัสดุ กรณีจังหวัดจัดซื้อจัดจางที่เปนอํานาจที่เกินผูวาราชการจังหวัดจะตองสงเรื่องมาที่ 

กระทรวงมหาดไทย หรือ สงหนังสือมอบอํานาจมาใหปลัดกระทรวงมหาดไทยเพื่อมอบอํานาจใหผูวา

ราชการจังหวัด รวมทั้งสินทรัพยในจังหวัดที่ตองการขายเนื่องจากหมดอายุ เรื่องนี้ไดมอบอํานาจให

ผูวาราชการจังหวัดแลว สามารถอนุมัติขายไดโดยตรง กรณีสินทรัพยที่มาจากงบประมาณตาม

มาตรการกระตุนเศรษฐกิจ ถึงแมจะมีหนวยงานเบิกแทนกันก็ยังคงเปนสินทรัพยของสํานักงานปลัด 

อํานาจการใหยืมสินทรัพยดังกลาวจึงเปนอํานาจของสํานักงานปลัด การใหยืมระหวางสวนราชการ 

และสวนกลุมบุคคลหรือกลุมเกษตรกรเพื่อประโยชนของทางราชการ เปนอํานาจของผูวาราชการ

จังหวัดสามารถอนุมัติใหยืมไดเลย การใหยืมระหวางสวนราชการท่ีอยูในท่ีตั้งเดียวกัน เชน พัฒนาชุมชน

จังหวัดขอยืมจากสํานักงานจังหวัด เปนอํานาจของหัวหนาสํานักงานจังหวัด เปนตน และการโอน

สินทรัพย เนื่องจากการจัดซื้อจัดจางยังไมครบทุกโครงการจึงยังไมทราบประเภทสินทรัพยที่จะโอน

ทั้งหมด ทําใหยังไมสามารถดําเนินการทําขอตกลงในการโอนสินทรัพยกับ กวพ.ได 
 

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

ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ (นายชัชวาลย  ฉายะบุตร) 

ปงบประมาณนี้ การฝกอบรมของสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยจะปรับการจัดฝกอบรมดวย

การแบงตามแทง เพื่อใหเจาหนาที่ทุกระดับไดรับการอบรมอยางท่ัวถึง 

 และผูอํานวยการศูนยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (นายรังสฤษฏ จิตดี) ติดภารกิจราชการ 

ทั้งนีไ้ดฝากประเด็นใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด ดังนี้ 
 

๑. ขอใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดใหความสําคัญกับบุคลากรในสายงานนายชางไฟฟาและ
นักวิชาการคอมพิวเตอร เพื่อใหมีขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน 

๒. ขอใหชวยดูแลบํารุงรักษาอาคารสถานที่และอุปกรณเครื่องมือสื่อสารใหอยูในสภาพ                 
ที่สมบูรณพรอมใชงานตลอดเวลา 

๓. ขอใหความสําคัญในการตรวจสอบเว็บไซดของจังหวัด และมีระบบปองกันการถูกเจาะเขา
ระบบโปรแกรมคอมพิวเตอรโดยผิดกฎหมาย 

๔. สําหรับจังหวัดที่เปนที่ตั้งศูนยเทคโนฯ เขต ขอใหสนับสนุนการทํางานของศูนยเทคโนฯ เขตดวย 
๕. ศูนยเทคโนฯ ยินดีใหการสนับสนุนการทํางานของสํานักงานจังหวัด หากมีเรื่องใดที่เกี่ยวของ

กับศูนยเทคโนฯ สามารถประสานงานไดทันท ี
 

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


