
นานาทัศนะของนายกฯ  ทักษิณ
กับการพัฒนาระบบราชการและขาราชการ

การพัฒนาระบบราชการ

“…สังคมไทย สังคมการเมืองการปกครอง  คนที่อยูใน
ตําแหนงสูงมีอํานาจมาก ถาใชในทางที่ผิดก็พัง ประเทศเสียหาย ถาถึงแม
ไมใชในทางที่ผิด แตวาไมรูนําประเทศผิดทางก็เสียหาย เพราะฉะนั้น
เลยตองระมัดระวังกันเปนพิเศษ การทํางานก็ยากขึ้น…” 

“…เราจะตองปรับระบบราชการใหคิดในแนวคิดที่วา เปน
รัฐบาลที่มีประชาชนเปนศูนยกลาง ทานที่เปนนักธุรกิจทานจะเขาใจ 
วันนี้ธุรกิจไหน ถาไมใชลูกคาเปนศูนยกลางของธุรกิจ ธุรกิจนั้นไม
สามารถยืนอยูในการแขงขันไดเลย…” 

“…ตองถือวาเปาหมายของเราอยูที่ประชาชน เรากําลัง
ทํางานใหประชาชน เพราะฉะนั้นวันนี้ถา นาย ก. กําลังทํางานให
ประชาชน

แลวเราชวยได เราตองรีบไปชวย เพราะเปาหมายเดียวกัน ภารกิจจะได

สําเร็จและมีประสิทธิภาพ…”

       

“…ระบบการบริการ คือ มีสัมผัสของการบริการมากขึ้น 
ตองบริการประชาชนมากขึ้น เราตองยอมรับวากําลังปรับกระบวนทัศน
วิธีคิดใหม จากเดิมราชการที่เรามอง  รูสึกวาการบริการประชาชนเพิ่ง
จะเริ่มมีแรงเหวี่ยงมาเรื่อย ๆ แตยังไมเต็มที่ ขาราชการตองทําหนาที่
บริการประชาชนใหมากขึ้น…” 

“…การบริหารทุกอยางตองบริหารโดยหลัก และพรอมจะ
ปรับตัวเขาสูความไมแนนอนของการเปลี่ยนแปลงของโลกตลอดเวลา 
เพราะฉะนั้นการเรียนรูจึงจําเปนอยางยิ่งที่จะตองเรียนรูตลอดเวลา…” 

“…วิธีที่ดีที่สุดก็คือ กระจายอํานาจ ใชคนทํางานแทนเรา 
แลวไดผลงานดีกวาที่เราทํา นั่นแหละคือ สิ่งที่ฉลาดที่สุด คนที่กระจาย
อํานาจคือ คนมีอํานาจ  คนไมกระจายอํานาจคือคนกําลังหมด
อํานาจ…” 

คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
หัวขอเรื่อง ”แนวความคิดใหมของการบริหารงานแผนดิน”
วันที่  15  มกราคม  2546
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“...ระบบราชการก็สามารถที่จะกระจายจากสวนกลางไปสู
ภูมิภาค  เพราะวาการบริการประชาชนอยูที่สวนภูมิภาคไมก็สวนกลาง
สวนสํานักงานใหญก็จะเล็ก  จะเหมือนมนุษยมากขึ้นคือสมองตองเล็ก  

   

กวาตัว  ถาหัวโตกวาตัวจะพัง  หรือหัวโตเทาตัวก็พัง  ไมใชมนุษยมัน
ผิดธรรมชาติ...”

“...เรากําลังกระจายขั้นตอนระบบราชการไทย  ทําระบบ
ราชการใหเปนราชการนอยลงจะคลองตัวกวามาก  แลวพยายาม
สงเสริมวัฒนธรรมใหเกิดบรรยากาศที่ไมเปนทางการใหมากที่สุด  
สรางบรรยากาศของการไมเปนทางการใหมากที่สุด  เปนเรื่องที่ตรงกัน
ขามกับสิ่งที่มีอยูในอดีต...”

“...ทําระบบราชการใหไมเปนระบบราชการ  ทําสิ่งที่เปน
ขอบเขตกั้นระหวางองคกรใหเบลอๆ  อยาใหมีขอบเขตมาก  แลว
พยายามสรางระบบที่ไมเปนทางการใหมากที่สุด  นี่คือการสราง
วัฒนธรรมของราชการใหม...”

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  26  กรกฎาคม  2546

“…ระบบราชการ เปนระบบที่ไมไดพัฒนาการเรียนรู 
ไมรูเทาทันสังคมที่เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว  บางคนอาจรู  แตระบบ
ไมรู เพราะระบบเปลี่ยนชา   วันนี้เราเริ่มเปลี่ยนระบบแลว    อยู
ระหวาง

             

กระบวนการเปลี่ยนวัฒนธรรม ระบบเปลี่ยน แตวัฒนธรรมไมเปลี่ยน 
ทําใหไมเปนการเปลี่ยนแปลงอยางชัดเจน…” 

“…เรากําลังจะเปลี่ยนระบบ เปลี่ยนวัฒนธรรม นั่นคือการ
ใสจิตวิญญาณเขาไปในโครงรางของระบบราชการ เพื่อใหโครงรางของ
ระบบราชการมีจิตวิญญาณ มีคุณธรรม ขณะเดียวกันมีความเจริญกาวหนา 
ใหกับผูที่ทํางานในวัฒนธรรมใหมได…” 

คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี
หัวขอเรื่อง “แนวคิดการบริหารประเทศ”
วันที่  8  สิงหาคม  2546

“…วันนี้นี่ของเรา ระบบราชการเราคืออะไรรูไหม เรามี
หัวหนาคือหัวหนางานคอยเปนหัวหนา เพราะเพื่อจะไดอนุมัติวันลา
ลูกนอง เปนหัวหนาตามอํานาจตามกฎหมาย เพราะวาจําเปนตองมี
อํานาจบังคับบัญชาเปนชั้น ๆ แตเราไมมีผูจัดการครับ…”
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คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี
หัวขอเรื่อง”ประเทศไทยในบริบทใหมฯ”
วันที่  16  สิงหาคม  2546

“…ราชการนั้นเปนระบบซึ่งยึดตนเองเปนศูนยกลางมานาน
มากแลว เพราะเราเปนคนซึ่งประชาชนตองเดินทางมาขอความกรุณา
ใหชวยบริการ…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในพิธีมอบรางวัลแกผูบริหารราชการพลเรือนดีเดน 
วันที่  24  กันยายน  2546

“...ระบบราชการไทยของเรามีความกาวหนาขึ้นกวาเดิม
คอนขางมาก ไมวาจะเปนการปรับปรุงระบบและโครงสรางของหนวยงาน
ราชการใหสามารถรองรับกับวาระและยุทธศาสตรของรัฐบาล รวมไปถึง
การปรับเปลี่ยนวิธีการ และวัฒนธรรมการทํางานใหมีลักษณะในเชิงรุก 
มีการวางยุทธศาสตรและเปาหมายการทํางานที่ชัดเจน  สามารถวัดผล
สําเร็จได  การจัดวางระบบการทํางานในแบบบูรณาการและเครือขาย

ลดลําดับขั้นในการบังคับบัญชา มีเจาภาพหรือผูรับผิดชอบในการ
ทํางาน ตลอดจนการใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนใน
รูปแบบของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส...”

“…การพัฒนาระบบราชการไทยใหบรรลุผลอย างมี
ประสิทธิภาพ มีเปาประสงคหลักของยุทธศาสตร 4 ประการ คือ 
พัฒนา

             

คุณภาพการใหบริการประชาชนที่ดีขึ้น ปรับบทบาทภารกิจและขนาด
ใหเหมาะสม ยกระดับความสามารถและมาตรฐานการทํางานให
เทียบเทาเกณฑสากล  และตอบสนองตอการบริหารการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย…”

“…ผมจะเปนผูนําการเปลี่ยนแปลง เพื่อทําใหประเทศไทยมี
ความเขมแข็งและกาวหนาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนในดานเศรษฐกิจ
และสังคม รวมจนถึงการพัฒนาระบบราชการใหมีความเปนเลิศ และ
ผมมีความมั่นใจวา ในสมัยตอไปประเทศไทยของเราและระบบราชการ 
จะไดรับการพัฒนาใหมีความสมบูรณแบบมากยิ่งขึ้น…” 
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“...ขอขอบคุณและใหกําลังใจเพื่อนขาราชการทุกทานที่ได
รวมมือรวมใจกันปฏิบัติงานดวยความวิริยะอุตสาหะ เพื่อประโยชนของ
ประเทศชาติ  และความผาสุกของประชาชน  อันเปนเปาหมายสูงสุด
ของการพัฒนาระบบราชการ”  

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในโอกาสครบรอบ 1 ปของการพัฒนาระบบ
ราชการ 
วันที่  3  ตุลาคม  2546

“...ระบบราชการตองการการเปลี่ยนแปลงอยางมากมาย 
...
จะตองสรางวัฒนธรรมในการปรับเปลี่ยนตัวเอง วัฒนธรรมในการ
ทํางานรวมกันที่จะทําใหการทํางานนั้น มีลักษณะเปนการทํางานเปน
ทีม  มีล ักษณะการทํางานที่ไมมีรูปแบบมากจนเกินไป ไมยึดถือ 
รูปแบบมากเกินไป และที่สําคัญก็คือตองมีวัฒนธรรมของการรับกัน 
ยอมกัน ยอมที่จะมีการเปลี่ยนแปลง...”

คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี
หัวขอเรื่อง “แนวความคิดและความคาดหวังในการบริหาร 
                    ราชการแผนดินแนวใหม ”
วันที่  29  พฤศจิกายน  2546

“... การบริหารจัดการ  ในอดีตระบบราชการไทยเปน
ระบบที่หาเจาภาพไมพบ  เปนระบบที่ไมมียุทธศาสตร  เปนระบบที่ไม
มี
เปาหมาย  และการวัดผลสําเร็จ  ซึ่งเปนจุดออนของระบบราชการไทย
...”

“...อยางที่พูดตลอดเวลาวา เราชอบ 3 M แต M ที่ 4 
ก ลั บ
ไมใช คือ คน (Men)  งบประมาณ (Money)  วัสดุอุปกรณ (Material)  
แตพอการบริหารจัดการ  (Management) กลับไมใช  ความจริงแลว
ตอง

บริหารจัดการกอน  แลวขาดจริงๆ แลวคอยวากัน  แตปรากฏวา  
เมื่อไรสั่งการ  เมื่อนั้นมีปญหา  อยางเชนเรื่องปญหาภาคใต  เรียกมา
ป ร ะ ชุ ม
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ทีไรก็ตองขอคน  ขอเงิน  ขออุปกรณ  แตเรื่องการจะไปสรางผูนําเพื่อ
ไปแกไขปญหามาทีหลังและไมรูวาจะใชหรือไม  ซึ่งเปนจุดออนของ
ระบบราชการ  ฉะนั้น  ผมจึงไดนําระบบผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ (Chief  Executive  Officer : CEO) มาใช...”

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  7  มกราคม  2547

“…ผมใหละลายเสนแบงเขตกระทรวง ใหทุกคนถอด
หมวกความเปนกระทรวงของตัวเองใหใสหมวกเดียว คือ หมวก
ขาราชการ หมวกผูบริหารประเทศเทานั้นเอง แลวเราจะสามารถจัด
ใหมไดอยางดี จะมีการแกไขครั้งยิ่งใหญ…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  10  มกราคม  2547

             

“…วันที่ 1 เมษายน ของทุกป ถือเปนวันขาราชการ
พลเรือน ขาราชการที่ไดรับคัดเลือกเปนขาราชการพลเรือนดีเดน และ
ไดรับเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติครุฑทองคํามีอยู 673 คน ซึ่งผม
ขอแสดงความยินดี  ขอชื่นชมไว ณ ที่นี้ดวย ปนี้ถือเปนปพิ เศษ
เพราะวารัฐบาลไดปรับฐานเงินเดือนเขานอย นอกเหนือจากขั้นที่พึงจะ
ไดในปกติ สําหรับขาราชการตั้งแตซี 1 – ซี 7 เราเนนระดับลาง 
เพราะวาฐานเงินเดือนเขานอย สวนขาราชการซี 8 – ซี 11 ในสวน
ผูบริหารและประเภทเชี่ยวชาญวิชาชีพเฉพาะวิชาการ   จะไดรับเงิน
ประจําตําแหนงเพิ่มขึ้นอีก 1  เทาตัว
หมายความวาเงินเดือนขึ้น 3% แลวไดเงินเดือนประจําตําแหนงอีก 1 
เทาตัว สวนระดับ 8 และ 8ว จะไดรับเงินเพิ่มอีกคนละ 3,500 บาท 
เพื่อเปนขวัญและกําลังใจแกขาราชการที่ทํางานมาอยางเหน็ดเหนื่อย…”

“…ผมถือวาผมไดทําหนาที่ตามที่ไดสัญญากับทานไวแลว
ในเบื้องตน ผมรูครับวา การขึ้นเงินเดือนถึงแมวาเปนการขึ้นครั้งแรกใน
รอบ 10 ป แตยังขึ้นไมมากเทากับภาคเอกชน ซึ่งเศรษฐกิจเติบโตไดดี
ในชวง 2-3 ปหลัง จึงทําใหภาคเอกชนมีเงินเดือนหนีไป ฉะนั้นผมจะ
เ ร ง
แกไขปญหาบานเมืองตอไปอีก โดยเฉพาะอยางยิ่งปญหาความยากจน 
ถาพี่นองประชาชนในชนบทมีชีวิตดีขึ้น แนนอนการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจดีขึ้นแน  และวันนั้นพี่นองขาราชการซึ่งเปนกลไกสําคัญจะ
ได
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รับการพิจารณาเรื่องของการปรับเงินเดือนอีก ซึ่งผมตั้งใจวา คงจะปรับ
กันอีกสัก 2 ครั้งใน 5 ปขางหนา เพื่อที่จะใหฐานเงินเดือนขาราชการ
นั้นมีสภาพชีวิตความเปนอยูใหสมศักดิ์ศรี ไมใชตองไปรีดนาทาเรน
ประชาชน ไมใชตองไปคอรรัปชั่นทุจริต เพราะเราตองการให
ขาราชการบริการประชาชนอยางดีแลว ไมทุจริตก็ตองใหเงินเดือนเขา
ตามมาตรฐานานุภาพของงาน   และของความรูความสามารถของภารกิจที่
ไดรับผิดชอบไป      อันนี้ เปนเรื่องที่ผมกําลังพยายามที่จะดูแล
สวัสดิการของคนไทยทุก    ภาคสวน …”  

“…มาตรการพัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ของระบบราชการหลังจากที่ใหมีการอาสาสมัครออกไปแลว เรายังตอง
เพิ่มประสิทธิภาพของขาราชการ คือขาราชการที่ไดรับการประเมิน
ประสิทธิภาพอยูในระดับต่ําสุดรอยละ 5 ขางลางจะเปนเปาหมาย
โดยประมาณ เพราะบางกระทรวงนั้นรอยละ 5 ขางลางบังเอิญวามี
ประสิทธิภาพ ถึงแมวาอยูในรอยละ 5 ยังสอบผานอยูอันนั้นไมเปนไร 
แตบางกระทรวงรอยละ 5 นั้นเปนสอบตกหมด คงตองมีการ
พิจารณา…” 

 “…ถามวาจะออกเองหรือจะขอเขาไปรับการฟนฟู ถาออก
จะไดเงินเดือน 8 เทา  แตถาหากวาจะไปฟนฟู  ถาฟนฟู  6  เดือน
แลวยัง
ไมดีขึ้น   ก็ออกโดยไมไดรับการชดเชย   สวนกรณีขาราชการที่มี
ปญหา

             

สุขภาพกายและสุขภาพจิต  สวนราชการตนสังกัดตองพิจารณาความ
เหมาะสม ถามีความจําเปนก็ใหออกจากราชการไดเปนราย ๆ ไป ซึ่งจะ
มีการตรวจสอบวาผูบังคับบัญชาตองไมกลั่นแกลง ตองมีการตรวจสอบ
อยางแนนอน ไมใชวาเปนลักษณะที่ทําอะไรตามใจชอบคงไมได 
เพราะเราถือวาขาราชการนั้นถาเปนคนดีเปนคนมีประสิทธภาพจะตอง
ไดรับความคุมครอง และดูแล เวนแตผูที่มีปญหาทั้งดานกายและจิต 
บางทีเขาอยากออกและอยากไดคาชดเชย ซึ่งเราจะใหในระบบนี…้” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  3  เมษายน  2547
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“...มาตรการพัฒนาและบริหารกํ าลังคน  เพื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพของระบบราชการ เขียนไมชัดจริงๆ แลวตองขอเลาให
ขาราชการฟงวา หลักคือวาเราตองการใหขาราชการตื่นตัว  แลวทํางาน
อ ย า ง มี
ประสิทธิภาพ  เรามีระบบประเมิน   ถาองคกรไหนประเมินแลว
ขาราชการคนไหนอยูใน 5 เปอรเซ็นตสุดทาย  ใหพิจารณาวา 5 
เปอรเซ็นตสุดทายมีใครที่แย งานการไมทํา  สรางแตปญหาหรือปวย
เรื้อรัง  ก็จะถือโอกาสใหออกในชวงนี้แลวไดเงินทดแทน  8 เทา  
ปกติ

ใหออกโดยไมมีเงินทดแทน แตคราวนี้เรามีการใหออกกอนกําหนดจึง
จะมีแถมมาตรการนี้  เพื่อที่จะใหโอกาสผูบังคับบัญชา และ
ผูใตบังคับบัญชาไดตกลงรวมกันวาผูบังคับบัญชาเห็นวาคุณไมไหว  
คุณออกไหมจะให 8 เทาของเงินเดือน  ถาผูใตบังคับบัญชาบอกวาผม
วาไหว ผูบังคับบัญชาบอกวาอยางนั้นสงไปฟนฟูสมรรถภาพ เมื่อฟนฟู
ไดก็กลับมาทํางานอยางเกา ถาฟนฟูแลวไมได  ก็ตองออกแบบสูตร
เดิมคือไมมีเงินทดแทน 

“...5 เปอรเซ็นต ไมไดหมายความวาทุกหนวยงานจะตอง
ใหคนออก 5 เปอรเซ็นต  ไมใชเลย  บางหนวยงานแมกระทั่ง 5 

เปอรเซ็นตสุดทายยังมีประสิทธิภาพอยู ยังสามารถทํางานไดอยู  
ไมออกแมแตคนเดียวก็ได ไมใชบอกวาทุกหนวยงานจะตองใหออก 5 
เปอรเซ็นต ไมใชเลย ไมมีเปาหมายอยางนั้นเลย  เพียงแตวาคนที่อยู
ในเปาหมายที่จะถูกพิจารณาคือคนใน 5 เปอรเซ็นตสุดทาย ในเมื่อ
พิจารณาแลวไมออกสักคน     เพราะวามีประสิทธิภาพหมดทั้งหมด   
5 
เปอรเซ็นต ถึงแมวา 5 เปอรเซ็นตสุดทายก็ยังสอบผานอยูนี่ก็ไมเปนไร  
แตวา 5 เปอรเซ็นตสุดทายมันสอบตกทั้ง 5 เปอรเซ็นตเลยนี่อันนั้นก็
เปนอีกเรื่องหนึ่งวาหนวยงานนี้มีคนแยถึง 5 เปอรเซ็นต อันนั้นก็เปน
เรื่องของผูบังคับบัญชาที่จะมอง  แตไมใชเปนเปาหมายที่วาตองเอาคน
ออก

5 เปอรเซ็นตเด็ดขาด  ไมใช  บางที่ 5 เปอรเซ็นตนั้นอาจจะมีคนอยู 
100 คน แต 100 คนนั้นมีคนแยจริง 3 คนก็เอาแค  3  คนไมใชออกทั้ง 
100 คน...”

“...เพราะฉะนั้นหัวหนาสวนราชการทั้งหลายตองเขาใจ 
... ขอยืนยันวาไมใชนโยบายที่จะใหคนออกจากราชการ 5 เปอรเซ็นต
แตใหพิจารณาใน 5 เปอรเซ็นตสุดทายวาใครที่แยจริงๆ” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี
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ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน
วันที่  15  พฤษภาคม  2547

การพัฒนาขาราชการ
“…เนนย้ําวาขาราชการทุกคน ถาผมรูวามีใครรับเงินจาก

การแตงตั้งโยกยาย ผมจะลงโทษหนัก เพราะวาสิ่งเหลานี้ตองหมดไป 
ไมเชนนั้นก็จะนําไปสูการคอรรัปชั่น…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี

ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  14  กรกฎาคม  2544

“…ถาทานเปนบุคคลที่คอนขางเสื่อมสมรรถภาพ  อาจจะ
ภาวะจิตใจไมดี หรือเปนคนไมมีความรูความสามารถก็คงตองไปฟนฟู 
อันนี้ก็จะใชวิธีการนี้ เพื่อให เกิดประสิทธิภาพของระบบ  ราชการ
ทั้งหมด…”

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  9  กันยายน  2544

“…เราตัดสินใจรับราชการเพราะอะไร เพราะเราตองการ
รับใชชาติโอกาสอันดีมาแลว วันนี้ผมกําลังใหศักยภาพ ใหโอกาสทาน
เต็มที ่แสดงฝมือเต็มที่ …” 

                          

“…ขาราชการเดี๋ยวนี้กลาพูดกลาอธิบาย ทําใหเราสามารถที่
จะเรียนรูรวมกันได ไมมีใครที่จะเกงทุกอยาง  รูทุกเรื่อง เพราะฉะนั้น
กระบวนการเรียนรูรวมกันเปนสิ่งที่สําคัญสําหรับโลกยุคใหม ถาใคร

              “…ผมถือวาผมไดทําหนาที่ตามที่ไดสัญญา
กับ
 ทานไวแลว ในเบื้องตน  ผมรูครับวา  การขึ้น
เงินเดือน
 ถึงแมวาเปนการขึ้น ครั้งแรกในรอบ 10 ป แตยังขึ้น
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คิดวาเกงแลว รูแลว   จะเริ่มโงตั้งแตวันนั้นเปนตนไป เพราะวามีอะไร         
ที่เปลี่ยนแปลงเร็วมาก…” 

“…ขาราชการที่เอามาทํางานดวยทั้งหลายก็คอนขางจะเปน
นักวิชาการที่มีความรู เคาคิดวาจะตองหลอมวัฒนธรรมในการทํางาน
ใหมวา ทํางานถาไมใชหลักวิชาจะอันตราย ถาตนไมใชหลักวิชาจะตอง
มีประสบการณในการทํางานสูง ถึงจะไปได…”

คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร 
นายกรัฐมนตรี
หัวขอเรื่อง”แนวความคิดใหม ๆ”
วันที่  15  มกราคม  2546

“…วันนี้ผมตองสงสัญญาณกับขาราชการทุกท านวา 
ตอไปนี้ตองมีประสิทธิภาพ ทานตองโปรงใส ถาไมเชนนั้นประเทศก็
ไปไมรอด และทานจะอยูไดอยางไร…” 

“…ผูที่หากินจากการแตงตั้งโยกยาย จะทําใหขาราชการนั้น
ตองเปนขาราชการที่เลว ตั้งแตวันแรกที่ไดรับตําแหนง เพราะถือวาไป
ซื้อตําแหนงมาแลว จะตองใชตําแหนงแสวงหาผลประโยชน…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  22  มีนาคม  2546

 “...ขาราชการทั้งหลายไดทําหนาที่ของทานเพื่อใหนโยบาย
ของรัฐบาลที่บอกไวกับประชาชนนั้น  บรรลุผลไดเร็วกวาที่คิดไวมาก  
คงไมมีรัฐบาลไหนที่จะทํางานไดสําเร็จโดยที่ขาราชการไมรวมมือ  แต
วันนี้ขาราชการของเรานั้นไดรวมมือตอรัฐบาลและไดปรับตัวเองเปน
ขาราชการที่อยูในรัฐบาลที่มีประชาชนเปนศูนยกลางอยางแทจริง...”  

“...ค นที่ เ ป น ข าร าช การ ที่ ไ ม ค อ ย ดี ก็ จะ ต อ ง ป รั บ ตั ว  
ไมเชนนั้นคงจะอยูในสังคมราชการสมัยใหมลําบาก  นั่นคือแนวที่จะ
เกิดขึ้นในชวงตอๆ ไป  เราปรับโครงสรางแลว  แกกฎหมายแลว  
ต อ ไ ป นี้ เ ร า จ ะ
ปรับเรื่องการบริหารการจัดการ   ลดระยะเวลาในการทํางาน   เพิ่ม
ประสิทธิภาพ  ปรับปรุงบุคลากร...”  

“...ขาราชการชั้นผูนอยจะเริ่มมีความรูสึกวาชีวิตมีความหมาย
มากขึ้น  ทานจะไมมีความรูสึกเปนผูนอยอีกตอไป  เพราะงานที่ทาน
ทํา
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นั้นจะเปนคนบอกวาทานไมใชผูนอยอีกตอไป  ทานสามารถมีอํานาจ
การตัดสินใจมากกวาเดิม...”  

“...ทิศทางขางหนา  เปนทิศทางของการปรับเปลี่ยนการ
ทํางาน  เพื่อประโยชนสุขของประชาชนและเพื่อการทํางานของขาราชการ  
ขาราชการจะไดมีจิตวิญญาณแหงการทํางานมากขึ้น  ไมตองไปทํางาน
แบบวันหนึ่งๆ  ตื่นมาก็มาทํางาน...”

“...ตอไปทานจะมีความรูสึกวาทานอยากจะมาทํางานเพราะ
สนุก  เพราะงานทาทายใหโอกาสทาน  ทานไดแสดงความสามารถสม
กับที่เปนขาราชการ คือคนซึ่งมีความรูความสามารถ...”  

“...ตอไปนี้โอกาสที่ทานอยากจะทาทายความสามารถของ
ทานมาถึงแลว  และคนที่มีความรูสึกวาอยากจะทํางานแบบเชาชามเย็น
ชาม  จะถูกเขยาวาตื่นไดแลว  เตรียมตัวไดแลว  เพราะตอไปนี้อยางนี้
ไมไดผลแลว  ก็เปนการบอกทานลวงหนาวาขางหนาจะเปนชีวิตการ
ทํางานของขาราชการที่มีความสุข  เหนื่อยแตมีความสุข...”

“...ผมชอบทําเรื่องยากๆ  เพราะเรื่องงายๆ ชีวิตไมตื่นเตน  
นอนอยูกับบานดีกวาถาทําเรื่องงายๆ  ผมจะเอาเชื้อโรคนี้ระบาดใหแก
ขาราชการทั้งหลาย  เปนเชื้อโรคที่ตองทํา  ชอบทําเรื่องยากๆ  เรื่องที่
ทาทาย  เพื่อใหทานทั้งหลายจะไดสดชื่น...”

“…ทานเปนขาราชการของประเทศไทย ทานเปนบุคลากร
ของประเทศไทย ถาทานจะถูกยายเพราะทานเกง ทาทายทานจากที่หนึ่ง
ไปทาทายอีกที่หนึ่ง ทานจะภูมิใจ แตไมใชยายทานเพราะวาไมชอบเอา
ไปอยูที่ไหนก็ไมรู อยางนั้นยายแบบเสียขวัญจะไมมี จะมีการยาย
ชัดเจนวา ยายเพื่อใหไดดีเพราะทานเกง…”  

“…วัฒนธรรมที่ควรสงเสริมใหเกิดขึ้นในการทํางานของ
ขาราชการอีกประการหนึ่ง คือวัฒนธรรมการทํางานที่ไรพรมแดน 
กลาวคือ ขาราชการในสังกัดทุกกระทรวง กรม หรือกอง ลวนมี
เปาหมายการทํางานเพื่อประเทศชาติ และประโยชนของประชาชน เรา
จึงควรพยายามทํางานรวมกัน ชวยกันคิด ชวยกันทํา และชวยกันแกไข
ปญหาที่เกิดขึ้น เพื่อเดินไปสูเปาหมายรวมกัน…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี
ในพิธีมอบเกียรติบัตรขาราชการพลเรือนดีเดน  
วันที่  1  เมษายน  2546

             
“…ขาราชการไทยนั้น เปนบุคคลที่มีความรูความสามารถ 

เพียงแตอยูในวินัยมากเกินไปจนไมรูวาอะไรควร อะไรไมควร  มาก
ไป
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นิดหนึ่ง จนนายกรัฐมนตรีออกมานําเอง ทุกคนพรอมหมด และพรอม
ไดเร็วและสั้นมาก…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในการประชุมหัวหนาสวนราชการ  จ. 
มหาสารคาม  
วันที่  5  เมษายน  2546

“…ผมไดบอกขาราชการวา ตองเตรียมตัวพรอมที่จะรับการ
เปลี่ยนแปลง เพื่อใหระบบราชการนั้นทันสมัย และบริการประชาชนได
ดีที่สุด จะตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน   
วันที่  15  เมษายน  2546

“…อุดมการณที่อยากจะทํางานดวยความซื่อสัตยมุงมั่นนั้น 
มันเริ่มหายไปเรื่อย ๆ ยิ่งรับราชการนานยิ่งจะหายไป เพราะทุกคนมี

ครอบครัวตองเลี้ยงดู มีความรับผิดชอบสวนตัว พรอม ๆ กับความ
สํานึกตอชาติบานเมือง  ถาครอบครัวทุกขก็ไมมีสมาธิในการทํางาน  
นั่นเปน

เรื่องธรรมดา เพราะฉะนั้น วันนี้เรามาเรียกศักดิ์ศรีกลับคืนมาใหกับ     
ขาราชการไทยสักครั้งเถอะครับ…” 

 “…ขาราชการทั้งหลายอยาคิดวา คนนั้นเกี่ยวพันกับรัฐบาล 
หรือมุงทําลายแตเฉพาะคนที่เกี่ยวพันกับฝายคาน ทุกคนอยูใตกฎหมาย
เดียวกัน รัฐบาลก็ดี พรรครัฐบาลก็ดี ไมสามารถออกใบอนุญาตใหคน
ไปทําชั่ว ไมสามารถออกใบคุมกันใหวา เมื่อทําชั่วแลวไมโดนจับ 
ขอใหทานใชกฎหมายบานเมืองอยางตรงไปตรงมา และมีคุณธรรม…” 

“…ถึงเวลาที่ผมจะมาดูสวัสดิภาพ สวัสดิการของขาราชการ 
เหมือนกับไกกับไข ทานจะรอใหเงินเดือนดีกอน แลวจึงเลิกประพฤติ
ไมดี หรือวาทานจะทําดีกอนใหประเทศอยูในฐานะที่   แข็งแรงแลว 
ทานจะไดรับการคอยแทนที่เหมาะสม ไมตองเถียงกันวา ไกกับไขจะ
เปนยังไง ไกจงออกไข ไขจงฟกไก ก็คือ รัฐบาลจะทําหนาที่ของตัวเอง
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ใหดีที่สุด เรงหารายไดใหประเทศ ทานก็ทําหนาที่ของทานใหดีที่สุด
...” 

“…ผมขอขอบคุณขาราชการ ขอใหรวมมือกันทุกฝาย ผม
ไมเคยเห็นมิติแหงการรวมมือกันดี เดี๋ยวนี้ทุกกระทรวง ทุกกรม เวลา
ประสานทางขางรวมมือกันดี ทุกคนเต็มใจกันหมด ชวยกันหมด ผม
เชื่อวามันอึดอัดอยูในหัวใจพวกทานทั้งหลายมานานแลว อยากจะเห็น
มิติการทํางานแบบนี้มานานแลว   อยากจะเห็นการทํางานดวยศักดิ์ศรี
ของ

                          

 ขาราชการอยางเต็มที่มานานแลว  แตวามันยังไมเกิดวันนี้มันเกิดแลวก็
ขอใหรักษามันไว…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในพิธีมอบรางวัลนักรบแผนดิน  
วันที่  20  พฤษภาคม  2546

“...ผมเห็นขาราชการในครึ่งปหลัง  รูสึกวาเขาปรับตัวและ
วิธีคิดของเขามีมากกวา  1  มิติมากขึ้นเรื่อยๆ  เมื่อกอนบางทีเขา
นําเสนออะไรตางๆ มิติเดียว  ผมเห็นแลวผมตองคอยบอกเขา อยาง

วันนี้ผมเขาใจเลย  เขาใจวาเขาปรับตัวกันมาก  พูดกันบางทีบอกนิด
เดียวเขาทําไดหมด  คือขาราชการไทยเราตองยอมรับวาเปนคนฉลาด  
เปนคนหัวด.ี..”

“...คนหัวดีสวนใหญเปนขาราชการ  ตองยอมรับวาในอดีต
คนหัวดีเลือกเปนขาราชการกอน  เพราะวาพอแมสอนไววาโตขึ้นเปน
เจาคนนายคนนะลูก  รับราชการหมด  ผมดวย  ภาคราชการจะมีคน
เกงมาก  เพียงแตวาระบบทําใหคนเกงสมองพัฒนาไดไมมาก  เพราะ
ระบบไมสรางบรรยากาศใหพัฒนา  และระบบทําใหเกียจคราน  เพราะ
วองไวมากไมได  เดี๋ยวมีปญหา...”

“...ผมพยายามใหขาราชการรูจักคําวากระจายอํานาจ  ทาน
ทั้งหลายที่เปนหัวหนาสวนราชการถาใครกระจายไมเปน  ผมถือวา
อํานาจยิ่งกระจายยิ่งมีอํานาจ  ยิ่งเก็บยิ่งหมด...” 

“…ผมเชื่อวาขาราชการเหนื่อยมากกวาขาราชการใน
สมัยกอน อยางนอยเปนสองเทา สวนใหญ  ผมขอขอบคุณที่ไดรวมมือ
รวมใจกันทํางานใหแกประชาชน และก็แนนอนเมื่อวันหนึ่งที่ประเทศ
แข็งแรงแลว เราก็ตองมาดูมาจัดระบบรายไดของขาราชการ ใหสามารถ
ดํารงอยูอยางมีศักดิ์ศรี…” 
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คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  26  กรกฎาคม  2546

“…ขอเรียนวา เรื่องการหากินเกี่ยวกับการแตงตั้งโยกยายนั้น 
รัฐบาลนี้จะไมยอมใหเกิดเด็ดขาด ถาขาราชการชั้นผูนอยถูกขาราชการ
ชั้นผูใหญเรียกเงิน ใหแจงผมโดยตรง ผมจะจัดการทันที…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  28  กรกฎาคม  2546

                          

“…อยากจะเรียนวาผมเคยรับราชการเหมือนกับทาน เขาใจ
หัวอกขาราชการ ผมถูก กลั่นแกลง ผมรู ผมกาวหนา ผมรู เขารับ
ราชการเพราะตองการที่จะเสียสละใหบานเมือง วันนี้ผมรูวาทานคิด
อยางไร แตแนนอนสิ่งที่ผิดในอดีตและยังผิดอยูในปจจุบัน   ยังมีมาก
ใ น ว ง
ราชการ…” 

“…เราเปนขาราชการในพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว 
ที่สําคัญทานตองสลัดคราบสิ่งที่ไมดีออกใหหมด ลองอยูอยางเสือสัก
ระยะ กําลังแกไขหลายอยางเพื่อใหทานไมตองเปนเสือกรอบ อยูอยาง
เสือ ภูมิใจในเงินเดือนอันนอยนิด ผมกําลังหาทางแกไขใหดีที่สุด…” 

คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี
หัวขอเรื่อง”แนวคิดการบริหารประเทศ”
วันที่  8  สิงหาคม  2546

“…ขอใหขาราชการทั้งหลาย ถือโอกาสนี้เปนขาราชการที่มี
ศักดิ์ศรี เลิกเปนหนี้บุญคุณบุคคล ซึ่งทําผิดกฎหมายไดแลว ขอใหอยู
อยางเสือ แตรัฐบาลจะไมใหเสือกรอบตาย จะดูแลสวัสดิการตามควร
แกอัตภาพถาจะรับราชการแลวรวย  ตองรวยจากการที่ไปยึดทรัพย 
แลวไดคาตอบแทนแบงกัน  เปนคารางวัลนําจับ  ผูที่ทําผิดกฎหมายเขา
ขายตาม

พระราชบัญญัติปองกันและปราบปรามการฟอกเงิน  ขอใหดําเนินการ
ดวยความภาคภูมิใจอยางมีศักดิ์ศรี    …” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
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ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  9  สิงหาคม  2546

“…ขาราชการทุกคนไมตองหวง ไมตองมาทําความดีสวนตัว
ใหผม ทําความดีใหชาต ิแลวตรงนั้นคือ สิ่งที่ดีที่สุดที่ทานใหผม เพราะ
ทานใหชาตินะครับ…”

 “…ขาราชการไทยทุกคน ผูนําสวนราชการทุกสวนจะตอง
ไปสรางระบบฐานขอมูลในสํานักงานของทาน แลวก็ใหใชฐานขอมูล
นั้นอยางชาญฉลาด อยางมีวิชาการ แลวทานก็จะเปนผูนําที่สามารถ
เปลี่ยนแปลงอะไรไดเยอะนะครับ…” 

“…ขาราชการมีผลตอบแทนทางเศรษฐกิจคอนขางต่ํา 
เพราะฉะนั้นเราตองมีวิธีการทีวา ทําอยางไรถึงจะปรับระบบการบริหาร
ราชการ เพื่อใหขาราชการนั้นไดมีแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มที่ นอกเหนือจากอุดมการณที่เลือกมารับใชชาต…ิ”

                          

“…ผูจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพมักจะจางคนเพิ่มตลอดเวลา 
แทนที่จะจัดการกับคนที่มีอยูใหทํางานอยางมีประสิทธิภาพ กลับไปคิด
วาเพิ่มคนลูกเดียว นั่นคือระบบราชการ…” 

“…ถาเราจะไปตรงไหน วางแผน วางแผนปุบลงมือปฏิบัติ 
ปฏิบัติไปแกไป ปฏิบัติไปแกไป อยาไปรอวา สมบูรณเมื่อไรคอยทํา ไม
มี โลกนี้ไมมีคําวาสมบูรณ ไมมีหรอก ถาใครรอสมบูรณตองตายไปอีก  
10 ชาติ  แลวคอยมาเกิดใหม…” 

“…การเรียนรูตลอดชีวิต เปนสิ่งที่จําเปนเพื่อการปรับตัว 
ไมอยางนั้นเราไมรูจะปรับทางไหน เพราะเราไมมีทิศทาง แตการเรียนรู
ตลอดชีวิต เรียนรูสิ่งที่เกิดขึ้นในปจจุบันรอบตัวเรา และเรียนรูสิ่งที่
เกิดขึ้นในอนาคตขางหนา จะทําใหเราปรับตัวถูกทิศทาง…” 

“…ผมเขาใจ  คนผิดพลาดดวยอะไร ถาผิดพลาดเพราะตั้งใจ
ทํางานแตมันพลาด เพราะวาความไมรูหรือความเขาใจผิด แตปรารถนาดี
ตั้งใจดีนั้นใหอภัยไดเสมอ แตคนขี้โกง คนดื้อดาน คนไมทํางานอภัย
ไมไดครับ…” 

“…ทานจะตองไปสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใหองคกร
ของทานเปนองคกรที่มีการปรับตัวไดงาย ตอบสนองตอปญหาของ
ประชาชน และการพัฒนาประเทศไดรวดเร็ว   ตอบสนองนโยบายของ
รัฐบาล ที่จะสรางความผาสุกใหประชาชนไดอยางรวดเร็ว…” 

“…สรางวัฒนธรรมของการยึดเปนวัฒนธรรมขององคกร
ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางใหได      ตองยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง 
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สวนราชการตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ถาเมื่อไหรทานไมไดยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง ทานกําลังผิดในยุคใหม…” 

“…ผมกําลังจะปลอยยาดีลงไปในระบบราชการ ทานคือ
คนที่จะไปรักษาเซลส หรือองคกรยอยในระบบราชการ เพราะวันนี้ถา
ทานรับไดเกี่ยวกับเรื่องแนวคิดในการปรับปรุงการบริหารประเทศใหม 
ถาทานรับไดและเขาใจได และทานเห็นคลอยดวย แสดงวาทานเปน
ยาดี…”  

“…เราจะทําทุกอยางเพื่อลดรายจายภาคประชาชน นี่เปน
คาถาบทแรกทองไวเลย ทําอะไรก็ไดที่ลดคาใชจายประชาชน อันทีส่อง 
เพิ่มรายไดใหแกประชาชน และอันที่สาม ขยายโอกาสใหแกประชาชน 
คาถา 3 ขอนี้ หลวงพอ 3 องคนี้ ทานแขวนใสคอไวเลย รับรองเปน
เมตตามหานิยมแนนอน…” 

คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี
หัวขอเรื่อง”ประเทศไทยในบริบทใหมฯ”
วันที่  16  สิงหาคม  2546

             

                            
“…การเปนขาราชการนั้น ตองบอกกอนวา วินาทีแรกที่ทาน

ไดตัดสินใจมารับราชการนั้น ทานตองรูอยูแลววาราชการเงินเดือนนอย 

ทานยังตัดสินใจแนนอนครับ บางมุมหนึ่งที่ทานตัดสินใจทั้งที่เงินเดือน
นอย เพราะวาทานมองวา ความมั่นคงในอาชีพมี แตถาทานไมคิดวา
ทานจะทํางานเพื่อรับใชประชาชน  ทานคงไมตัดสินใจมาเปน
ขาราชการ…” 

“…วันนี้สังคมเปลี่ยนไป ขาราชการก็เปลี่ยนไป แตการ
เปลี่ยนน้ันตองเปลี่ยนจากผูบริหารระดับสูงลงไปสูระดับลาง การเปลี่ยน
วัฒนธรรมจําเปนอยางยิ่งที่จะตองใชความเปนผูนําตองมีคุณธรรม        
ตองรูจริง  ตองมุงมั่นที่จะยึดประชาชนเปนศูนยกลางจึงจะทําได…” 

“…วันนี้ข าราชการตอง เปลี่ ยนแปลงอย างมาก  การ
เปลี่ยนแปลงนั้นไมใชเพราะผม แตเปนเพราะวา โลกไดเปลี่ยนรูปแบบ 
กระบวนทัศนตาง ๆ ถูกเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง ความเปนประชาธิปไตย
นั้นมาจากประชาชน และเพื่อประชาชน ไมใชเปนประชาธิปไตยจาก
กลุมคนเพื่อกลุมคน แตเปนประชาชนทั้งระบบ…” 

“…ระบบราชการไทย เปนระบบที่เต็มไดดวยคนมีความรู 
มี
ประสบการณ มีวินัย แตเขาตองการผูนํา นี่คือจุดที่สําคัญของ

ขาราชการ 
ซึ่งตองการผูนํา ตองการนํา  เขาจะไมทําอะไรตามลําพัง  ถาไมมีการ
นํา

หรือไมมีสัญญาณหรือนโยบายที่แนชัด…” 
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“…เราเปนขาราชการ หมายความวา เราเปนขาราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  เราตองทํางานดวยความจงรักภักดี 
สิ่งไหนที่พระองคทานทรงทุกขและทรงหวงใยประชาชน  เราอยาให
พระองคทานทรงทุกขและทรงหวงใยประชาชนอีก  เพราะพระองค
ทานไดทรงเสียสละมาใหพวกเรามากแลว…” 

“…โดยมีเปาหมายเดียวกันคือเปาหมายแหงการเปนขาราชการ
ที่มีความจงรักภักดีตอพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว เปนขาราชการที่มี
ความซื่อสัตยตอหนาที่ของตัวเอง เปนขาราชการที่ยึดประชาชนเปน
ศูนยกลาง ทําทุกอยางเพื่อสนองตอบตอการเพิ่มความผาสุกใหแก
ประชาชนและความกาวหนาใหแกประเทศชาต…ิ”

“…ขอเปนกําลังใจใหขาราชการทุก ๆ ทานไดยึดมั่นที่จะ
ทําความดีตอไป วันนี้ยังไมมีใครเห็นความดีของทาน สักวันหนึ่งจะ
เห็นถาไมมีใครเห็น ความสุขใจนั้นอยูที่ตัวเราเอง ความสุข คือสิ่งที่เรา
ใหคําจํากัดความของเราเอง ไมมีใครใหคําจํากัดความของคําวา 
ความสุข ใหแกตัวเรานอกจากเราใหแกตัวเราเอง…” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี

ในพิธีมอบรางวัลแกผูบริหารราชการพลเรือนดีเดน 
วันที่  24  กันยายน  2546

                          

“...วันนี้ขาราชการสวนใหญพรอมเปลี่ยน   พรอมพัฒนา 
ตนเองมาก  ดีขึ้นมาก แตตองใชเวลาตอไป ตองเหนื่อยตอไป ...”

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่ 7  มกราคม  2547

“... ผมจะถายเทกําลังของทหาร  ตํารวจ ขาราชการใหม  
ใครจะอยูที่นี่ตองอยูดวยหัวใจ ถาใจไมอยากอยูบอกมาจะเปลี่ยนใหม  
เมื่อคืนนี้ผมสั่งผูบัญชาการตํารวจภูธรภาค 9 ไปแลว สั่งปลัดกระทรวง
มหาดไทยใหสงเจาหนาที่จากสวนกลางมาสัมภาษณขาราชการในสังกัด
ของทานทุกระดับ  ใครอยากยายออกๆ ไมเปนไร  เดี๋ยวเราจะหาคน
ยายมาใหมดวยจิตใจที่อยากจะมา แลวจัดระบบสวัสดิภาพ สวัสดิการ
ใหม  เพื่อใหขาราชการนั้นไมตั้งรับอีกตอไป  ขาราชการตองทํางาน
เชิงรุก ตองไปอยูในพื้นที่กับประชาชน  ประชาชนตองเห็นตลอดเวลา  
ความมืดจะตองเบาบางลง  เพื่อใหประชาชนมีความรูสึกปลอดภัยสบาย
ใ จ 
แลวจะไดเขามารวมกับเจาหนาที่ในการบอกเหต.ุ..”   
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คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  14  กุมภาพันธ  2547

“... รัฐบาลไดปรับขึ้นเงินเดือนและคาตอบแทนพิเศษ
ใหแกขาราชการทั่วประเทศตั้งแตวันที่ 1 เมษายนนี้... ขาราชการซี 1-
7  ปรับบัญชีอัตราเงินเดือนขึ้น 3% และเลื่อนขั้นอีก 2 ขั้น 
นอกเหนือจากขั้นปกติที่ไดในปงบประมาณปกติแลวเปนพิเศษอีก 2  
ขั้น  ถาสมมุติวา ปนี้ได  2 ขั้นเทากับขึ้น 4 ขั้น  ถาได 1 ขั้นเทากับ
ขึ้น 3 ขั้น  ถือวาเปนการให 2 ขั้นพิเศษ  ไมอยางนั้นตองไปแกบัญชี
เงินเดือน  ถาตองปรับเงินเดือนเปน 11% ตองแกบัญชีเงินเดือน  จึงใช
วิธีการเลื่อนขั้นพิเศษไปออกเปนมติคณะรัฐมนตรีได จะทําใหขาราชการ
ซี 1-7 นั้นไดรับการปรับอัตราเงินเดือนขึ้น สมมุติวาไดเงินเดือน 8,000 
กวาบาทจะไดเพิ่มประมาณ 1,000 กวาบาท  จะชวยใหความเปนอยูดี
ขึ้นพอสมควร แตแนนอนครับอันนี้เปนสิ่งที่ผมไดสัญญาไวตอนที่เขา
ม า เ ป น น า ย ก รั ฐ ม น ต รี ใ ห ม ๆ  ว า 
ขาราชการตองเสียสละ ตองทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริตอดทน แลว
เราจะแกเราจะพลิกสถานการณประเทศใหแข็งแรง เมื่อแข็งแรงแลวผม

จะกลับมาดูแลสวัสดิภาพ  สวัสดิการขาราชการ และวันนี้แข็งแรงแลว   
แนนอนจากนี้ไปอีก 5 ปขาราชการจะตองระดมกันชวยแกไขปญหา
ความยากจนและสรางความแข็งแกรงใหประเทศ  เพราะฉะนั้นตอง
ทํางานเหนื่อยอีก  มาถึงจุดหนึ่งประเทศจะดีขึ้นอีก เมื่อประเทศดีขึ้นเรา

                          

จะกลับมาดูเรื่องของเงินเดือนขาราชการตอไปอีก ฉะนั้นเมื่อไหร
ประเทศดีขึ้น คนที่ทํางานใหประเทศดีขึ้น    ตองไดรับคาตอบแทน 
อยางนี ้...” 

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  13  มีนาคม  2547

“... เมื่อวานนี้ (วันที่ 30 เม.ย. 47) ประชุมปลัดกระทรวง     
ก็ไปเรงรัดปลัดกระทรวงเพื่อใหทํางานสอดคลองกับสิ่งที่ผมไดสั่ง
รัฐมนตรีไป  เรื่องที่หนึ่งคือไปสํารวจเจาหนาที่ของทุกกระทรวงที่อยู
ในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหมีขวัญกําลังใจ   มีความ
พรอมที่จะทํางานที่ทาทาย พรอมที่จะเสียสละ ถาใครลา ใครกลัว ใคร
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ไมพรอม ใครไมดี ก็เปลี่ยนเอาคนดี ๆ คนที่กลาที่จะทํางานที่ทาทาย
กลับเขาไปอยู 
เพื่อใหเจาหนาที่ของบานเมืองที่อยู 3 จังหวัดภาคใตนั้น เปนเจาหนาทีท่ี่
มีความพรอมที่จะทํางาน พรอมที่จะรับการทาทาย พรอมที่จะชวยเหลือ
พี่นองประชาชนใหพนจากความยากจน”

“...ขอแสดงความยินดีกับขาราชการทุกทาน จํานวน 
1,700,000  คน  ที่ไดรับเงินเดือนเพิ่ม ซึ่งความจริงแลวควรจะไดรับ
เมื่อวานนี้ แตปรากฏวาหลายหนวยงานยังทําบัญชีเรื่องเงินเดือนมาไม
ทัน มี 

เพียง 29 หนวยงานเทานั้นเองที่ทําเสร็จและรับอัตราเงินเดือนใหมไป
แลว...” 

“...ผูที่รับเบี้ยหวัดบํานาญจะไดรับเงิน ชคบ. เพิ่มขึ้นอีกรอย
ละ 3 ของจํานวน  เบี้ยหวัดบํานาญที่ไดรับ ขอใหวางแผนการใชจาย
อยางเหมาะสมดวย เพราะวาไมใชวาไดเงินเดือนแลวเอาไปใชจาย
ฟุมเฟอย ขอใหชวยกันสรางชีวิตที่มั่นคง โดยเฉพาะอยางยิ่งการมอง
อนาคตของลูกหลานของครอบครัวที่อบอุนและมีความสุข...”  

“...เรงรัดปลัดกระทรวงเพื่อใหทํางานสอดคลองกับสิ่งที่
ผมไดสั่งรัฐมนตรีไป  เรื่องที่หนึ่งคือไปสํารวจเจาหนาที่ของทุก

ก ร ะ ท ร ว ง
ที่อยูในพื้นที ่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต เพื่อใหมีขวัญกําลังใจ   มีความ
พรอมที่จะทํางานที่ทาทาย พรอมที่จะเสียสละ ถาใครลา ใครกลัว ใคร
ไมพรอม ใครไมดี ก็เปลี่ยนเอาคนดี ๆ คนที่กลาที่จะทํางานที่ทาทาย
กลับเขาไปอยู เพื่อใหเจาหนาที่ของบานเมืองที่อยู 3 จังหวัดภาคใตนั้น 
เปนเจาหนาที่ที่มีความพรอมที่จะทํางาน พรอมที่จะรับการทาทาย 
พรอมที่จะชวยเหลือพี่นองประชาชนใหพนจากความยากจน”  

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่ 1  พฤษภาคม  2547

                       

“...ตอนนี้ภาคใตจะระดมเรื่องการสรางงาน  สรางรายได 
สรางอาชีพเสริมใหประชาชนอยูได และกําลังทหารตํารวจ  พลเรือน  
ทั้งหลายที่อยูที่นี่จะชวยกันเพื่อใหเกิดความปลอดภัย  เพื่อใหประชาชน
มั่นใจอุนใจสามารถออกไปกรีดยางไดตามปกติ  ผมจะหมั่นแวะไป
เยี่ยมเยียน  และจะใหขาราชการทั้งหลายที่จะมาสัมมนาใหมาจัด
สัมมนาใน       3 จังหวัดนี ้  จะใหแรงจูงใจตาง ๆ  เพื่อใหเกิดความ
มั่นใจและใหทุกอยางกลับคืนสูสภาพปกติใหเร็วที่สุด”
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คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่  8  พฤษภาคม  2547

“...การชวยเหลือแกเจาหนาที่ในพื้นที่ที่ไดมีการประกาศ
กฎอัยการศึก คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหความชวยเหลือแกเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงานในเขตพื้นที่ที่ไดมีการประกาศใชกฎอัยการศึกใน 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต โดยใหสิทธิ์ขอนับเวลาราชการเปนทวีคูณ  อันนี้เปน
กติกาเดิมอยูแลว   โดยนับใหตั้งแต 26 มกราคม ถึง 30 กันยายน 
2547 เมื่อครบแลวสถานการณยุติแลวถือวาจบ  กฎอัยการศึกก็เลิก   
คิดวานา

จะเลิกทันก็พยายามชวยกันการใหความชวยเหลือนี้จะมีเรื่องของบุตร
ของขาราชการและลูกจางประจําที่เสียชีวิตดวย...”

คํากลาวของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี
ในรายการ นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน 
วันที่ 15  พฤษภาคม  2547

กระทรวงมหาดไทยไดนําเสนอแผนยุทธศาสตรของ
กระทรวงมหาดไทย   พ.ศ.  2547 - 2551  ตอที่ประชุม
คณะรัฐมนตร ี และนายกรัฐมนตรี  ไดมีขอเสนอแนะในประเด็นตาง ๆ  
4  ประเด็น  คือ

 บทบาทของกระทรวงมหาดไทย  

      

 “…มีเปาหมายเดียวกันคือ เปาหมายแหงการ  
เปนขาราชการ   ที่มีความจงรักภักดีตอพระบาท  

สมเด็จพระเจาอยูหัว   เปน ขาราชการที่มีความ
ซื่อสัตย ตอหนาที่ของตัวเอง เปนขาราชการที่ยึด
ประชาชน เป นศู นย ก ล า งทํ าทุ ก อย า ง เพื่ อ
สนองตอบตอการเพิ่มความผาสุกใหแกประชาชน
และความกาวหนาใหแกประเทศชาติ …” 
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บทบาทของกระทรวงมหาดไทย  ควรจะอยูใน  2  
บทบาท  
1) ความมั่นคง  คือ  ดานการรักษาความมั่นคงภายในฝายพลเรือน 

และ
2)  ความมั่งคั่ง  คือ  ตองมีบทบาทเปนกระทรวงดานเศรษฐกิจฐานราก

ดวย

 ดานการบริหารงานบุคคล
1) กระทรวงมหาดไทยในปจจุบันอยูไดเพราะระบบ

และวัฒนธรรมองคกรที่มีความเขมแข็งและมีวินัย  ระบบ  Drive  คน
ให Work  แมบุคคลบางคนไม Work  ก็ตาม  จึงอยากเห็นการปรับปรุง
ดานการบริหารงานบุคคล  ถาจะใหระบบสามารถที่จะทํางานไดอยางมี
ศักยภาพมากขึ้น  ตองมีการพัฒนาคนเพิ่มขึ้น  โดยจะตองมีการ
ป รั บ ป รุ ง
การอบรมแบบ Inservice  training  ในแตละระดับ กลาวคือจะตองมี
การอบรมใหบุคลากรมีความรูจริงๆ เพื่อการบริหารที่มีประสิทธิภาพ  
การบริหารงานเชิงยุทธศาสตร  ไมใชเปนการอบรมเพื่อเขาสูตําแหนง  
และการอบรมไมจําเปนตองเปนหลักสูตรระยะยาว 3 เดือน  อาจจะ
เปนระยะ

สั้น ๆ และมีการเปลี่ยนสถานที่  โดยยายไปอบรมตามภูมิภาคตาง ๆ ก็
ได  ในหัวขอเศรษฐกิจการตลาด  การเกษตร  เปนตน

2) ความมุ งหมายของการฝกอบรมสําหรับคน
มหาดไทย   กลาวคือผู ว าราชการจังหวัด CEO นายอําเภอ CEO 
ปลัดอําเภอผูรับผิดชอบ
ประจําตําบล  ตองเปนผูมีความรอบรู เปน Generalist ไมใชเปน 
Specialist เพราะในสวนของ Specialist นั้น  กระทรวงอื่น ๆ ทําอยู
แลว  
และการอบรมตองอบรมใหมีความรอบรูในหลายดาน เชน  ดานการ
บริหารจัดการ  ดานเศรษฐกิจ  จะตองมีความรอบรูเรื่องเศรษฐกิจและ
การตลาดเพื่อไปทํางานดานเศรษฐกิจฐานรากได  ดานความมั่นคงภายใน  
ดานการตางประเทศ  เพราะคนมหาดไทย  อาจจะตองไปทํางานใน
พื้นที่ที่ติดกับประเทศเพื่อนบาน  จึงตองมีความรูดานการตางประเทศ
ดวย

  ดานการประสานงาน  
ผูวาราชการจังหวัดในฐานะ CEO  ของจังหวัดที่จะตอง

มีการบูรณาการงานของทุกกระทรวง  จึงจะตองมี E - mail Address และ
ตองมีการแลกเปลี่ยน E – mail Address กับปลัดกระทรวงทุกกระทรวง  
เพื่อสามารถประสานงานและแกไขปญหาในพื้นที่ไดอยางรวดเร็วนานาทัศนะของนายกฯ ทักษิณ กับการพัฒนาระบบราชการและ
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 การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรของกรมที่ดิน  
ระบบคอมพิวเตอรของกรมการปกครองมีการวางระบบ

ไวคอนขางดี  โดยเฉพาะในสวนของสํานักทะเบียน  และไดเสนอแนะ
ใหกรมที่ดินเรงพัฒนาระบบคอมพิวเตอรใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อ
จัดทํา DATA BASE โดยเฉพาะเพื่อรองรับการจดทะเบียนออกโฉนดที่ดิน  
และการแปลงสินทรัพยเปนทุน

สรุปผลการนําเสนอแผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 
2547 – 2551  ตอที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
วันอังคารที่  23  มีนาคม  2547

บทบรรณาธิการ

นับแตรัฐบาลภายใตการนําของ พันตํารวจโท ทักษิณ  ชินวัตร  
นายกรัฐมนตรี  เขามาบริหารประเทศ  ไดปฏิบัติตามนโยบายที่ไดแถลง
ไวตอรัฐสภาอยางตอเนื่อง ไมวาจะเปนการปรับปรุงระบบและโครงสราง
ของหนวยราชการใหสามารถรองรับวาระและยุทธศาสตรของรัฐบาล  
รวมไปถึงการปรับเปลี่ยนวิธีการ และวัฒนธรรมการทํางานของขาราชการ
ใหมีลักษณะในเชิงรุก  มีเจาภาพและมีประชาชนเปนศูนยกลาง

ดังนั้น  เพื่อใหขาราชการกระทรวงมหาดไทยไดมีความรูความ
เขาใจเกี่ยวกับการประพฤต ิปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพ
ตามเจตนารมณของรัฐบาลมากยิ่งขึ้น  สถาบันดํารงราชานุภาพ  จึงได
รวบรวมคํากลาวของ  พันตํารวจโท  ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี  
ในประเด็นสําคัญที่เกี่ยวของกับขาราชการจากการบรรยายพิเศษในเรื่อง
ตางๆ และจากรายการ  นายกฯ ทักษิณคุยกับประชาชน  มารวบรวมไว
ในที่เดียวกันเพื่อสะดวกแกการศึกษาและนําไปเปนแนวทางในการ
ปฏิบัติตอไป

                                                                          
สถาบันดํารงราชานุภาพ
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พฤษภาคม  2547

ที่ปรึกษา
นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายชัยกฤษ      ดิฐอํานาจ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

บรรณาธิการ
นายระพี   ผองบุพกิจ  ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กองบรรณาธิการ
นายสงวน ธีระกุล
นางณิทฐา แสวงทอง
นางรัตนาภรณ  ศรีพยัคฆ
นางสุนทรี นิ่มลมูล
นางสาวอัจนา เตชะพันธุ
นางอภิญญา ตั้งแตง
นายทิพย แกวพันธุทอง
นายสงวน แกวพันธทอง

สถาบันดํารงราชานุภาพ

สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร.  0-2221-5958,  50557(สื่อสาร สป.มท.)
โทรสาร 0-2222-4157,  50559 (สื่อสาร สป.มท.)



สถาบันดํารงราชานุภาพ
สํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
เอกสารสิ่งพิมพลําดับที ่ 2/2547

บรรณานุกรม

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. นายกฯ ทักษิณ  คุยกับ
ประชาชน. (เลมที่ 1)   กทม. : โรงพิมพสหมิตรพริ้นติ้ง.  

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. นายกฯ ทักษิณ  คุยกับ
ประชาชน. (เลมที่ 3)   กทม. : โรงพิมพสหมิตรพริ้นติ้ง.  

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. นายกฯ ทักษิณ  คุยกับ
ประชาชน. (เลมที่ 4)   กทม. : โรงพิมพสหมิตรพริ้นติ้ง.  

สํานักโฆษก สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี. ยุทธศาสตรและทิศ
ทางการบริหารประเทศ เลม 2.   กทม. 

กรมประชาสัมพันธ  นายกฯ ทักษิณ กับการพัฒนาขาราชการ. ฝายการ
พิมพและเผยแพร  สํานักพัฒนาการประชาสัมพันธ  
กทม.

http://www.thaigov.go.th./


