
Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  

2. สร้างโอกาสให้กับประชาชนในการ
ปรับเปลี่ยนอาชีพหรือปรับโครงสร้าง
การผลิต โดยค านึงถึงแผนการบริหาร
จัดการพื้นที่เกษตรกรรม (Zoning)   
ที่ สอดคล้ องกั บความต้ องการ                
ของตลาด 

ประชาชน 

1. เกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจาก
ภัยแล้ง มีอาชีพที่เหมาะสมและ 
มีรายได้สามารถด ารงอยู่ได ้

ผู้ว่าราชการจังหวัด/
นายอ าเภอ : 

 
 

• สถานการณ์โลกด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ และสภาวะอากาศผันแปร             
ส่งผลให้เศรษฐกิจประเทศไทยชะลอตัว 

• ประเทศไทยประสบภัยแล้ง 
• ราคาผลผลิตทางการเกษตรตกต่ า 
• อ านาจซื้อ-ขาย และบริโภคของประชาชนลดลง 
 

กลุ่มประชารัฐที่ควรบูรณาการ            
เข้ามาแก้ไขปัญหา : 

1. ภาคราชการ รวมท้ังองค์กรปกครอง              
ส่วนท้องถิ่นภายในจังหวัด 

2. ภาคประชาชน : มูลนิธ/ิสถาบัน/ศูนย์
ศึกษาการเรียนรู้ตามพระราชด าริหรือ            
ในพระบรมราชูปถัมภ์ รวมท้ังโครงการ
พระราชด าริ ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน NGOs 
ประชาสังคม สถาบันการศึกษาในพื้นท่ี 
ปราชญ์ชาวบ้านหรือประชาชนท่ีประสบ
ความส าเร็จในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ  

3. ภาคเอกชน : หอการค้า สภาอุตสาหกรรม 
ชมรมธนาคาร บริษัทห้างสรรพสินค้า           
ในพื้นท่ี กลุ่มผู้ค้าปลีก ค้าส่ง หรือสมาคม               
นักธุรกิจ หรือผู้ประกอบการวิชาชีพต่างๆ 

ใช้วิธีการ : สร้างการรับรู้ การประชุมหารือ/การรับฟังข้อเสนอต่างๆ แนะน า สนับสนุน  

1. การท าไร่นาสวนผสมตามโครงการเกษตรทฤษฏีใหม่หรือโครงการ 
ท านา 1 ไร่ ได้ 1 แสน 

2. การท าการเกษตรผสมผสานกับการปศุสัตว์/ประมง โดยการรวม 
เป็นกลุ่มเพื่อพึ่งพาอาศัยกัน ตามโครงการเศรษฐกิจพอเพียง  

3. การท าการเกษตร การหาของป่า โดยไม่ท าลายทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม ควบคูก่ับการดูแลรักษาป่าตามโครงการสร้างป่า 
สร้างรายได้ 

4. การปลูกพืชท่ีใช้น้ าน้อยแทนการท านาปรัง 
5. การท าอาชีพปศุสัตว์หรือการปลูกพืชเสริมระหว่างแปลงพืชหลัก            

ซึ่งราคาผลผลิตตกต่ า 
6. การอบรมเกษตรกรให้มีความรู้ด้านการเกษตรสมัยใหม่เพื่อลดต้นทุน

การผลิต 
7. การประกอบอาชีพใหม่นอกภาคการเกษตร 
8. การติดต่อกับหอการค้าหรือภาคเอกชน เพื่อให้ทราบข้อมูลความ

ต้องการของตลาดในการรับซื้อผลผลิตจากประชาชน 

ผู้อ านวยการ (Director)/ 
    

ผู้น าการเปลี่ยนแปลง  
(Change Agent) 

งาน                    
สัมฤทธิ์ผล 
ประชาชน 
พึงพอใจ 

๑ 
๒ 

๓ 

๔ 

การแก้ไขปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชน  
8  มีนาคม  2559 
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การวางตัว ผวจ.และครอบครัว           
ต้องอ่อนน้อมไม่อ่อนแอ เพื่อการ 
ลดปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้สังคม 
เข้าใจผิด/ถูกร้องเรียน 

๑ 
การสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงกับกลุ่มเอกชน
และประชาสังคมกับส่วนราชการ เพื่อ
ร่วมกันด าเนินงานยุทธศาสตร์ของจังหวัด
และแก้ไขปัญหาต่างๆ ในพื้นที่ 

การท าความเข้าใจกับ ขรก.               
ทุกกลุ่มในจังหวัดให้เห็นแก่
ประโยชน์ของประเทศชาติและ
ประชาชน เพื่อผนึกก าลังกัน ร่วม
ท างาน ร่วมแก้ไขปัญหาในพื้นที่ 

๒ 

การรายงานผลการด าเนินงานของ
จังหวัดให้แยกเป็น 3 เรื่องหลักๆ คือ 
ก. งานในหน้าที่ปกติเป็นประจ า 
ข. งานที่เกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาล 
    หรือส่วนราชการต่างๆ 
ค. งานการแก้ไขปัญหาในพื้นที่/  
    งานความคิดริ่เริ่มของจังหวัดเอง 

๗ 

๖ 

การให้ความส าคัญกับงานที่เกี่ยวกับ
ความเดือดร้อนของ ปชช. และปัญหา

ของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสในสังคม 

๔ 
การสร้างการรับรู้ในข้อเท็จจริงและสร้าง

มุมมองที่ถูกต้องผ่านช่องทางสื่อสารด้านต่างๆ 
ให้แก่ข้าราชการและประชาชนในพื้นที่ 

๕ การจัดประชุมที่ส าคัญ = การประชุม
กรมการจังหวัด/รักษาความมั่นคง/กรอ.
หรือประชารัฐ/กรรมการขับเคลื่อน
โครงการพระราชด าริ = เปิดโอกาสให้
แสดงความเห็นเพื่อหาข้อสรุปร่วมแล้ว
มอบหมาย/ แบ่งงานกันด าเนินการ 

3 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 

1. การจัดการงานภายในจังหวัด 
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๑.๑ ผวจ.เป็นผู้รับผิดชอบสูงสุด ดังนั้นต้องท าตัวเป็นตัวอย่างท้ังภาวะการเป็น
ผู้น าท่ีได้รับการยอมรับจากส่วนราชการต่างๆ ความซื่อสัตย์สุจริต ผวจ.บางคน 
ท่ีเหลืออายุราชการเพียงปีเดียว ได้รับโอกาสให้แสดงฝีมือต้องแสดงให้เต็มที่ 
ไม่เช่นน้ันต่อไปคนท่ีเหลืออายุราชการเพียงปีเดียวจะไม่ได้รับโอกาส 

๑.๒ การประเมินผู้บริหารแบบใหม่ 360 องศา รวมท้ังสังคมเฝ้าตรวจติดตาม
โดย สตง./ปปช./คตร. และสื่อต่างๆ อาจท าให้พวกเราอึดอัด แต่เป็นแนวโนม้
ใหม่ของสังคมท่ีจะต้องมีการตรวจสอบ การให้เขาร่วมตรวจแนะน าเป็นการช่วย
พวกเราแม้ว่าบางคนไม่ใช่ตรวจแนะน า แต่ตรวจจับผิดก็ตาม เป็นเรื่องท่ีเราต้อง
ปรับตัว 

๑.๓ มีเรื่องร้องเรียนเข้ามาว่ามีการท างานท่ีไม่ค่อยมีประสิทธิภาพท้ังระดับรอง
ผวจ. ปลัดจังหวัด หัวหน้าส านักงานจังหวัด นายอ าเภอ ขอให้ ผวจ.ได้เรียกมา
คุยปรับเปลี่ยนระบบการท างานใหม่ โครงการต าบลละ ๕ ล้านบาท สามารถ
ประเมินประสิทธิภาพการท างานได้ในระดับหนึ่ง ถ้านายอ าเภอ เสมียนตรา
อ าเภอท างานดีก็ไม่มีปัญหา ถ้าจังหวัดส่งคนไปช่วยอ าเภอวางแผนจัดการท่ีดี
ไม่ใช่เอาแต่เรียกมาเร่งรัดโดยไม่ลงไปดูหน้างานว่ามีปัญหาอะไรจริงๆ ทุกอย่างก็
ราบร่ืน ท่ีส าคัญยังมีการเรียกผลประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะต าบลละ 5 ล้านบาท แต่
เป็นงบยุทธศาสตร์ งบกระทรวง กรม ท่ีเขามาบ่นให้ปลัดกระทรวงของเขาฟัง            
ท่ีส าคัญประชาชนในพื้นท่ีมีการฟ้องผู้ใหญ่เรื่องทุจริตของพวกเรา ในช่วงของ
การปฏิรูปและหัวเลี้ยวหัวต่อท่ีการเมืองเริ่มกระเพื่อม ขอฝากพวกเราให้ยึด                 
หลักให้ดี ไม่เช่นนั้นจะล าบาก 

๑.๔ การท างานในพื้นท่ีมีปัญหาอะไรท่ีต้องการให้
กระทรวงสนับสนุนแก้ไขปัญหาให้ ขอให้บอกมา 
แต่ ผวจ. ต้องท างานเชิงรุกในพื้นท่ี และงาน
มวลชนต่างๆ อย่าสร้างความขัดแย้งเสียเอง 

๑.๕ ขอให้ก ากับดูแล 
 งานเหล่ากาชาด อย่าให้ เกิดการทุจริต                

จะเสียหายมาถึงตัว ผวจ. เสียมวลชน เสีย
ความไว้วางใจ  

 การบริจาคเงิน/สิ่งของช่วยกาชาด ต้องดู
ระเบียบให้ดีๆ ให้มีความโปร่งใสด้วย 

๑.๖ ปีนี้กระทรวงจะไม่รบกวนท้ังเรื่องกอล์ฟและ
การบริจาคต่างๆ  ทราบดีว่าเศรษฐกิจไม่ดี 
ประชาชนมีรายได้น้อย การเรี่ยไรต่างๆ ไม่ต้อง
เกรงใจ สอบถามได้จะรบกวนเฉพาะกฐิน
กระทรวงเท่านั้น 

๑. การจัดการงานภายในจังหวัด 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 
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งานเร่งด่วนเฉพาะหน้า 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 

2.1 ปัญหาภัยแล้ง 

2.2 ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 

1) ประเมินสถานการณ์น้ า ท้ังน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค  น้ าเพื่อการเกษตร เพื่ออุตสาหกรรม และรักษาระบบนิเวศวิทยา 
2) จัดท าข้อมูลแหล่งกักเก็บน้ าแต่ละแห่งว่าปัจจุบันมีปริมาณน้ าเท่าใด (Supply Side) และส ารวจปริมาณน้ าท่ีต้องการใช้ในด้านต่างๆ  (Demand Side) 

เพื่อใช้ในการวางแผนการบริหารจัดการน้ าในพื้นท่ี 
3) ก าหนดกฎเกณฑ์และแนวทางการใช้น้ าแต่ละด้านหรือจัดท าตารางการใช้น้ าการบริหารจัดการเปิด-ปิดประตูน้ า และแสวงหาความรู้ในการใช้น้ าอย่าง

ประหยัดท้ังจากนักวิชาการ และแสวงหาแนวทาง การใช้น้ าแบบประหยัดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วย 
4) การท าความเข้าใจกับผู้ใช้น้ าให้ทราบถึงสถานการณ์เกี่ยวกับปริมาณน้ า เพื่อสร้างความตระหนักและรับรู้ของประชาชน และแสวงหาแนวทางการมี

ส่วนร่วมจากประชาชนในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาน้ าขาดแคลน 
5) มอบหมายให้ผู้อ านวยการท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ. 2550 เตรียมความพร้อมด้านบุคลากร อุปกรณ์ รถบรรทุกน้ า ให้

ความช่วยเหลือผู้ประสบภัย กรณีท่ีเกิดภาวะขาดแคลนน้ าเพื่ออุปโภค-บริโภค โดยให้มีการประชุมติดตามสถานการณ์ทุกสปัดาห์ 

1) มาตรการควบคุมการเผาในพื้นท่ีก่อนนั้นให้พิจารณาควบคุมดูแลอย่างใกล้ชิดหรือพิจารณาระงับไว้ก่อน เพราะเข้าสู่ช่วงเวลาท่ีเริ่มวิกฤตมีหมอกควัน
หนาแน่นแล้ว 

2) มาตรการท่ีควรด าเนินการในช่วงนี้อย่างเข้มข้นคือการใช้วิธีการไถกลบ/การใช้สารอินทรีย์ย่อยสลาย/การตัดต่อซังข้าว/ข้าวโพด/หรือเศษวัสดุทาง
การเกษตร/การประกาศเขตห้ามเผาในพื้นท่ีหมู่บ้านหรือพื้นท่ีบุกรุกท าไร่เลื่อนลอยอย่างเด็ดขาดตามข้อตกลงระหว่างประชาชนกับผู้น าท้องท่ี/การจัด
ชุดลาดตระเวนร่วมเพื่อเข้าระงับเหตุไฟป่าหรือเฝ้าระวังการเผาป่าโดยให้แบ่งก าลังพลในแต่ละพื้นท่ีให้เหมาะสม/การระดมก าลังเจ้าหน้าท่ีร่วมกับ
อาสาสมัครภาคประชาชนท าแนวป้องกันไฟป่า เป็นต้น 

3) ขณะเดียวกันให้เริ่มท าการประชาสัมพันธ์ออกข่าวสารกระจายเสียงตามสายประจ าหมู่บ้านชุมชน/วิทยุโทรทัศน์ท้องถิ่น/จัดรถเคลื่อนท่ีออกปฏิบัติการ
ชี้แจงการห้ามการเผาป่า/เศษวัสดุทางการเกษตรตามหมู่บ้านชุมชนอย่างกว้างขวางในพื้นท่ี เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงอันตรายและผลกระทบของ
การเผาป่า/เผาเศษวัสดุทางการเกษตรในด้านต่างๆ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาไฟป่าหมอกควัน 
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Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 

2.3 การสร้างความตระหนักรับรู้ในสิ่งท่ีถูกต้องแก่ประชาชนในพื้นท่ี 

4) จังหวัดท่ีมีสนามบินพาณิชย์ให้มีการประสานงานกับศูนย์ควบคุมการบิน เพื่อให้ทราบถึงสถานการณ์หมอกควันท่ีมีผลต่อการคมนาคมทางอากาศ
ด้วย เพื่อประโยชน์ในการจัดระบบการคมนาคมทางอากาศและลดความเสียหายธุรกิจบริการท่องเท่ียว 

5) ส าหรับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีความรับผิดชอบและงบประมาณในการแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่าโดยตรงเช่น ทส./กษ.และคมนาคมให้ผวจ.จัดการ 
บูรณาการกันอย่างใกล้ชิด เพื่อจัดระบบบริหารจัดการ/ก าลังคน/งบประมาณและวิธีการจัดการปัญหาหมอกควันไฟป่าให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ของแต่ละพื้นท่ีให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ 

6) หากสถานการณ์หมอกควันเริ่มมีปัญหาต่อสุขภาพของประชาชนให้ประสานสาธารณสุข และ อปท. ด าเนินการแจกจ่ายหน้ากากอนามัย/เตรียมรถ
พ่นน้ าและออกค าแนะน าให้ประชาชนในพื้นท่ีรู้จักวิธีดูแลสุขภาพช่วงสถานการณ์หมอกควันด้วย 

 

งานเร่งด่วนเฉพาะหน้า 

2.2 ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (ต่อ) 

 
 กรณีท่ีมีการปล่อยข่าวลือและเรื่องเท็จต่างๆ ไปในพื้นท่ีจังหวัด หลายเรื่องอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิดหรือสร้างความแตกแยกในหมู่บ้ าน/ต าบล  

จึงขอให้ ผวจ. ได้ชี้แจงท าความเข้าใจกับหน่วยงานราชการ ประชาชนในพื้นท่ีให้ได้รับทราบข้อเท็จจริงท่ีถูกต้องด้วย หากมีข้อสงสัยในเรื่องใดให้
สอบถามมายังกระทรวงมหาดไทยหรือกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

 ให้ ผวจ. น าปัญหาข้อสงสัยเกี่ยวกับข่าวลือต่างๆ และเรื่องความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีไปแก้ไข และหรือมอบหมายให้ส่วนราชการ                 
ท่ีเกี่ยวข้องไปแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นท่ีหรือชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับข่าวลือ ซึ่งจะท าให้ข่าวลือและความขัดแย้งในสิ่งท่ีเห็น
ต่างกันลดลงได้ 
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3.งานเชิดชูสถาบันและการปรองดอง มีงานส าคัญดังนี้ 
3.1งานในหลวงครองราชย์ครบ70ปี 
3.2งานสมเด็จพระนางเจ้าฯครบ7รอบ 
ทั้งสองงานน้ีมีกิจกรรมที่ท่านผู้ว่าต้องรับไปท าเช่นการขุดลอกคลองถวายในหลวงที่กอ.รมน.เป็นเจ้าภาพ นอกจากน้ีฝากให้
จังหวัดไปพิจารณาว่าจ าอะไรถวายพระองค์ท่านอย่างเป็นรูปธรรมเช่น การปลูกป่า การต่อยอดงานศิลปาชีพ 
3.3การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์เศรษฐกิจพอเพียง ยุทธศาสตร์ที่1และ2 
3.3.1ยุทธศาสตร์ที่1ด้านการเกษตรและชนบท ได้ประชุมช้ีแจงโตรงการไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ เน้นย้ าว่าท า2เรื่องคือ
น้ าและลดรายจ่ายก่อน เน้นการระเบิดจากข้างในชุมชนต้องพร้อม ท าบนฐานความรู้ ไม่พร้อมไม่ต้องท า ราษฎรต้องลงมือ
ท าเองไม่มีการจ้างเหมา 
3.3.2ยุทธศาสตร์ที่2ก้านการศึกษา ได้สั่งการเรื่องขยายผลโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ให้เลทอกโรงเรียนที่พร้อม ได้มี
การสั่งการลงไปแล้ว ท าเฉพาะโรงเรียนที่ต้องการ และให้ท าตามแนวทางของสมเด็จพระเทพ ให้ส่งโครงการมาที่กระทรวงๆ
จะเสนออนยุุทธ2ขอรับการสนับสนุนงบประมาณ ภายใน31มีนาคมเป็นรอบแรก ถ้ามีความพร้อมทีหลังก็ทยอยส่งมา ทั้งนี้
กระทรวงได้แจ้งเลขาสพฐ.และปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วยแล้ว 
3.4การขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริหรือพชร. มีงบประมาณสนับสนุนท้ังในป5ี8
เหลืออีก7ล้านกว่าบาททที่ต้องลงนามภายใน31มีนาคมโครงการที่จังหวัดเสนอมามกีารปรับให้เข้ากับวิธีด าเนินการ และมี
งบปี59อีกประมาณ45ล้านบาท จังหวัดที่มีความพร้อมเสนอของบมาได้เปน็งบหมวดรายจ่ายอื่นไม่ต้องด าเนินการภายใน
31มีนาคมโครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมีจมีงบสนับสนนุจังหวัดละ150,000บาทให้ท าเรื่องสร้างป่าสร้าง 

งานเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์และการสร้างความปรองดอง มีงานส าคัญดังนี้ 

3.1 งานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวครองราชย์ครบ 70 ปี และงานสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ 
ครบ 7 รอบ ทั้งสองงานนี้ มีกิจกรรมที่ ผวจ. ต้องรับไปท า เช่น การขุดลอกคลองถวายพระบาทสมเด็จพระ-
เจ้าอยู่หัว ที่ กอ.รมน. เป็นเจ้าภาพ นอกจากนี้ฝากให้จังหวัดไปพิจารณาว่าจะท าอะไรถวายพระองค์ท่านอย่าง          
เป็นรูปธรรม เช่น การปลูกป่า การขยายผลงานศิลปาชีพ เป็นต้น  

3.2 การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง (พ.ศ.2557-2560) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 เกี่ยวกับกิจกรรมส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง         

ในภาคการเกษตรและชนบท ไดป้ระชุมช้ีแจงโครงการไปเมื่อต้นเดือนกุมภาพันธ์ เน้นย้ าว่าให้จังหวัดท า         
ใน 2 เรื่อง คือ การบริหารจัดการน้ าและลดรายจ่ายก่อน โดยเน้นหลักระเบิดจากข้างใน คือ เป็นความ
ต้องการของหมู่บ้าน/ชนชน บนฐานความรู้ ไม่พร้อมไม่ต้องท า ราษฎรต้องลงมือท าเองไม่มีการจ้างเหมา 

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 ส่งเสริมการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีงในภาคการศึกษา  
ได้มีหนังสือสั่งการเรื่องขยายผลโครงการเกษตรอาหารกลางวัน ขอให้เลือกโรงเรียนที่พร้อม ยึดตามแนวทาง
ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  โดยขอให้จังหวัดส่งโครงการมาที่กระทรวงๆ เพื่อ
กระทรวงจะเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากอนุกรรมการยุทธศาสตร์ที่ 2 ภายใน 31 มี.ค. 59 
เป็นรอบแรก และให้ทยอยส่ง ทั้งนี้กระทรวงได้แจ้ง เลขา สพฐ. และปลัดกระทรวงศึกษาธิการทราบด้วยแล้ว 

3.3 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาชนบทเชิงพืน้ที่ประยุกต์ตามแนวพระราชด าริ (พชร.) มีงบสนับสนุนในปี 58 
เหลืออีก 7 ล้านกว่าบาท ที่ต้องลงนามภายใน 31 มี.ค. 59 โครงการที่จังหวัดเสนอมามีการปรับให้เข้ากับ
วิธีด าเนินการ และมีงบปี 59 อีกประมาณ 45 ล้านบาท จังหวัดที่มีความพร้อมเสนอของบมาได้เป็นงบหมวด
รายจ่ายอื่นไม่ต้องด าเนินการภายใน 31 มี.ค. 59/ โครงการปวงประชาเป็นสุขด้วยพระบารมี มีงบสนับสนุน
จังหวัดละ 150,000 บาท ให้ท าเรื่องสร้างป่าสร้างรายได้ 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 
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4.1 ปรับระบบแผนจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
จากหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด กลุ่ม
จังหวัด ภาค เขตเศรษฐกิจพิเศษ การค้า
ชายแดนกับประเทศเพื่อนบ้าน ใน ASEAN 
ระเบียงเศรษฐกิจกลุ่มประชาคมต่างๆ เช่น 
CLMV EU ด้วยระบบการท างานแบบ
ประชารัฐ และท าจากต้นทาง กลางทาง 
ปลายทาง ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
รายละ เอี ยดตามแผนผั งที่ แจก โดย
มอบหมายให้  มท. โดย ผวจ. ท าหน้าที่
บูรณาการระดับพื้นที่ 
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4.2 ให้ ผวจ. เพิ่มเติมแผนจังหวัด/กลุ่ม
จังหวัด ในส่วนการวิเคราะห์ให้เห็นความ
เช่ือมโยงต้นทาง กลางทาง ปลายทาง 
รวมทั้งให้ ผวจ. ได้ตรวจสอบโครงการ y1
ว่าด าเนินการได้หรือไม่ ความพร้อมทั้ง
เรื่องที่ดิน รูปแบบรายการถ้าไม่พร้อมให้
เปลี่ยนเป็นโครงการ y2 แทน ส าหรับ
โครงการที่จังหวัดเสนอให้ function และ
อปท. ด าเนินการนั้น ส านักงบประมาณ
ก าลังพิจารณาดูให้ 

 

4.3 ขอให้ความส าคัญกับรูปแบบการท างาน
ประชารัฐ โดยเฉพาะบทบาทของ กรอ .
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด ขอให้มีการประชุมอย่าง
ต่อเนื่องทุกสองเดือน เพื่อเปิดโอกาสหรือ
ช่องทางให้ทุกภาคีทั้งภาคเอกชน นักธุรกิจ 
ประธานสภาเกษตรกร นักวิชาการ NGOs 
ได้มีส่วนร่วมในการบริหาร 

 

4.5 โครงการความร่วมมือกับ
มหาวิทยาลัยในการขับเคลื่อน
แผนกลุ่มจังหวัด จะใช้แผน
ภาคของเอกชนเป็นตัวน า โดย
จะมีแผนพัฒนาภาคด้าน
เศรษฐกิจและงานวิจัยและใช้
องค์ความรู้ของมหาวิทยาลัย
ในการขับเคลื่อนแผนกลุ่ม
จังหวัด 
 

4.4 แผนพัฒนาจังหวัดมี
การปรับแก้ไข เมื่อเปลี่ยน 
ผวจ .  อั นนี้ เ ป็นจุดอ่ อน
แสดงว่าเป็นแผน ผวจ. ใน
แผนปี 60 จะไม่ให้มีการ
ขอเปลี่ยนแบบน้ีอีก 

 
งานตามข้อสั่งการ 
ของ นรม. ในการ
ประชุม กนจ. เมื่อ           
3 มีนาคม 2559 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 

การติดตามแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด 
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ขณะนี้เบิกจ่ายแล้ว 10,000 ล้านบาท/ท า po (จองเงินในระบบ) 
15,000 ล้านบาท เหลือประมาณ 11,000ล้านบาท มีการยกเลิก
โครงการและมีปัญหาเรื่องการขออนุญาตใช้ท่ีจากกระทรวงทรัพย์ฯ
ประมาณ 1,000 ล้านบาท ท่ีเหลือ 10,000 ล้านบาท บางโครงการ
ได้ตัวผู้รับจ้างแล้ว บางโครงการอยู่ระหว่างด าเนินการ บางโครงการรอ      
ผู้รับจ้างท างานเสร็จแล้วส่งเบิกเงินครั้งเดียว ผวจ.ต้องแก้ปัญหาให้ถูก
จุด คือ 
 ช่วง 3 สัปดาห์ก่อนสิ้นเดือนมีนาคมนี้ จะมีการเบิกจ่ายเงินจากระบบ

ประมาณ 20,000 ลัานบาท เกรงว่าระบบจะขัดข้องหรือล่าช้า ดังนั้น
ระหว่างนี้ ต้องเร่งท า po ในระบบก่อนจะได้ไม่มีปัญหาเงินตก ต้อง
วางแผนการเบิกจ่ายเงินระดมคนและเครื่องคอมพิวเตอร์ซึ่งคลังจังหวัด
พร้อมจะช่วยเพราะถือเป็นตัวชี้วัดของคลังด้วย ให้เร่งส านักงานจังหวัดให้
ท าหลักผู้ขายให้อ าเภอ ช่วงนี้ต้องร่วมด้วยช่วยกันอย่าเกี่ยงกัน 

 ผวจ. ช่วยเร่งโครงการที่ยังไม่ได้ตัวผู้รับจ้างให้ท าหลักผู้ขาย ลงนามใน
สัญญา แล้วท าการจองเงินในระบบ 

 ผวจ. ช่วยเร่งโครงการที่ได้ตัวผู้รับจ้างแล้วแต่ยังไม่ได้จองเงินคือท า  po 
เสมียนตราจะเบิกครั้งเดียว ซึ่งจะเสี่ยงหากมีปัญหาเรื่องหลักผู้ขายหรือ
ระบบขัดข้องก็จะเบิกไม่ทัน 31 มี.ค. 59 

 ส าหรับโครงการที่ติดปัญหาเรื่องที่ดินกระทรวงทรัพย์ฯ และมหาดไทยจะ
ขอขยายเวลากับ ครม. เพราะเหตุสุดวิสัย 

5.1 โครงการต าบลละ 5 ล้านบาท  
5.2 โครงการ

เครื่องจักรกล และ กยจ. 

 กรณีท่ียังค้างอยู่และมี
เรื่องการเบิกจ่ายแทน
กั น ร ะ ห ว่ า ง ส่ ว น
ราชการต่ า งๆ  ช่ วย
เ ร่ ง รั ด ก า ร ก่ อ ห นี้
ภายใน 31 มี.ค. 59  

 มีประมาณ 30จังหวัด
ท่ี  ร ม ว . ม ท . ข อ ใ ห้
ส า ร ว จ ว่ า มี ค ว า ม
ต้องการโครงการ กยจ.
แล้วยังไม่ตอบว่าจะ
เอาหรือไม่เอา 

5.3 โครงการแก้ไขปัญหา
ภัยแล้ง มาตรการที่ 4 

 ระยะท่ี 1 พืชน้ าน้อยเรียบร้อยดี มี
โครงการท่ีดี เด่นแบบประชารัฐท่ี
เ อ ก ช น ช่ ว ย ห า ต ล า ด ท า ตั้ ง แ ต่              
ต้นทาง กลางทาง ปลายทาง ถึง 61 
โครงการ  

 ระยะท่ี 2 ครม.อนุมัติ เกือบสอง
พันล้านบาท เมื่อ 2 ก.พ.59 เงินลง
ไปยังจังหวัด เมื่อวันศุกร์ท่ีผ่านมา ให้ 
ผวจ.ช่วยดูโครงการขาลงด้วยให้
ได้ผลอย่าปล่อยเกษตรจังหวัดอย่างเดียว 

 ส่วนระยะท่ี 2 ครั้งท่ี 2 ครม.อนุมัติ
เมื่อ 18 ก.พ.59 ส านักงบประมาณ 
กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวง
เกษตรฯ ก าลังเร่งตรวจสอบความ
ถูกต้อง 

 ให้ ผวจ.สามารถน าข้อมูลเหล่านี้
ประชาสัมพันธ์ว่าเงินได้ลงมาถึง
หมู่บ้านแล้ว 

การติดตามงานตามนโยบายรัฐบาล 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 
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 เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน/โครงการ
ต าบลละ 5 ล้านบาท  

   - ให้จังหวัดวิเคราะห์จุดอ่อน/จุดแข็งของ 
      โครงการ 
   -  จัดท าข้อเสนอแนะเพื่อให้การท างาน 
      ครั้งต่อไปประสบผลส าเร็จ 
 
 กรณีแผ่นดินไหว 7.9 ริกเตอร์  : ขอให้             

6 จังหวัดภาคใต้ฝั่งอันดามันได้ตรวจสอบ
จุดบกพร่องและจุดเด่นของระบบงาน ระบบ
คนในการช่วยเหลือ รวมทั้งระบบการเตือนภัย
มีอะไรที่ต้องปรับปรุงแก้ไข 
 

 ผวจ. ควรประชาสัมพันธ์หรือสร้างการรับรู้
ให้ประชาชนในจังหวัด หรือสาธารณชน
ทั่วไปได้ทราบว่า  
• ผวจ. ได้ท างานอะไรบ้างในการดูแล

ความเดือดร้อนของประชาชน 
• มีงบประมาณและโครงการอะไรที่ลง

ถึงมือประชาชนแล้ว  
• ต้องท าให้ รอง ผวจ.จนถึง ผช.ผญบ./

คณะกรรมการหมู่บ้านรู้เท่าๆ กับที่
ราชการรู้  

• ช่องทาง G-News ส าคัญที่ ต้องให้
ข้าราชการและประชาชนได้อ่านและ
รับทราบการด าเนินงาน 

การสื่อสารท าความเข้าใจกับ                   
ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน 

Coaching tips from Interior Perm-Sec  to Governors :  
แนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด/ข้าราชการมหาดไทย 

การถอดบทเรียนจากการท างานกรณีต่าง ๆ             
เพื่อปรับปรุงงานในโอกาสต่อไป 
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