
รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
(นายโภคิน  พลกุล)

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับ
การศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง

รุนที่ 47  ประจําป 2548

ผูบริหารระดับสูงภาครัฐในอนาคต  

ตองขอขอบคุณที่ไดเชิญกระผมมาเปนประธาน
เพื่อทําพิธีเปดการศึกษาอบรมและบรรยายใหความรูใน
หลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุนที่ 47 ประจําป พ.ศ. 2548  
ของสถาบันดํารงราชานุภาพ

หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  เปนหลักสูตร
สําคัญในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  เพื่อท่ีจะสรางนักบริหาร
ยุคใหมที่ตองมีความรอบรู  มีความสามารถ มีความคิดที่
ทันสมัย กาวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  ที่สําคัญคือ ตอง
มีภาวะผูนําเพื่อจะเตรียมความพรอมที่จะเปนผูบริหาร
ระดับสูงภาครัฐในอนาคต  

การปฏิรูประบบราชการ

การปฏิรูประบบราชการที่ผานมาซึ่งทานรองปลัด 
กระทรวงมหาดไทย (นายชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ) ไดกลาวไว
สวนหนึ่งนั้น  ก็เปนการนําเอาความรูและการบริหารจัดการ
สมัยใหมมาใช ซึ่งมี 2 สวน

สวนแรก คือ การจัดระบบการบริหารจัดการ
สวนที่สอง คือ การจัดระบบโครงสรางขององคกร

ตาง ๆ 
ดังนั้นใน 2 สิ่งนี้พวกเราตองทําความเขาใจ  และมี

การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารคอนขางจะมาก
พอสมควร  เจาหนาที่รุนใหมในยุคใหมจะตองสามารถ
ปรับตัวเองใหกาวทันกับโลกและวิทยาการตาง ๆ และที่
สําคัญคือกาวทันกับระบบการบริหารจัดการสมัยใหม        
มิเชนนั้นแลวเราจะไมสามารถเปนกลไกที่สําคัญของ
ประเทศ ของรัฐบาลในการผลักดันสังคมใหกาวไปขางหนาได  
และที่สําคัญเราตองมีความเปนมืออาชีพ  คือจะตองมีความ
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ซื่อสัตย  โปรงใส  คือทําอยางไรใหเกิดผลสําเร็จโดยที่เรา
ปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ตามกฎกติกาทุกอยาง  ขณะเดียวกัน
ในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ  ตามกติกาเหลานั้น  เราก็
อธิบายเหตุผลไดวาเพราะอะไรจึงตัดสินใจอยางนั้น  เพราะ
เหตุใดจึงไมตัดสินใจเปนอีกอยางหนึ่ง  เราสามารถทําอยางนี้
ไดหมด  และดวยความสุจริต  ไมตองไปเกรงกลัวอะไร  

ดังนั้นการที่ไดเขามาศึกษาอบรมในครั้งนี้  ตองถือวา
เปนโชคดีของทุกทานที่จะไดมีการเรียนรูในสิ่งเหลานี้  

การปรับปรุงโครงสรางและวิธีการทํางาน  

สิ่งที่พวกเราจะเห็นในขณะนี้  ที่เรียกวาการปฏิรูป
ระบบราชการ  มีอยู 2 สวนใหญ ๆ ดังที่ไดกลาวแลวเมื่อ
สักครูนี้ สวนแรก คือการปรับปรุงโครงสรางของระบบราชการ  
สวนที่สอง คือการปรับปรุงวิธีการทํางาน  

เมื่อครั้ งที่ผมเปนรัฐมนตรีประจําสํานักนายก
รัฐมนตรีในสมัยทาน พลเอก ชวลิต ฯ  เราก็ไดจัดทําแผน

แมบทในการปฏิรูประบบราชการ  ซึ่งเนนใน 2 สวน  แต
ปญหาคือวา สวนไหนควรจะไดรับการกระตุนเปนหลัก  
โดยที่ผานมาจะพบวาเราไดปฏิรูปในเชิงโครงสรางไปกอน  
ซึ่งก็มีทั้งจุดดีและจุดออน  การปฏิรูปเชิงโครงสราง ไมใช
เฉพาะของราชการสวนกลางเทานั้น  แตจะรวมถึงทองถิ่นดวย 

ระบบการทํางานภาครัฐ

ณ จุดนี้เราจะเห็นวาในระบบการทํางานภาครัฐจะมี
ดวยกัน 3  สวนใหญ  

สวนแรก คือระบบราชการสวนกลาง  และสวนภูมิภาค
ที่ถือวาไปจากกระทรวงทบวง  กรม ตาง ๆ 

สวนที่สอง  คือสวนทองถิ่น  ซึ่งจะมีลักษณะที่มี
ผูบริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  และมีเจาหนาที่
ประจําเพื่อบริหารจัดการภารกิจของทองถิ่น

สวนที่สาม  จะเปนรัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรอื่น ๆ 
ของรัฐท่ีอาจจะไมไดมีฐานะเปนรัฐวิสาหกิจแตเปนนิติ -
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บุคคลแยกตางหากจากกระทรวง  ทั้งนี้ไมรวมถึงองคกรอื่น  ๆ
ที่มีตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งไมไดอยูภายใตกรอบของรัฐบาล  
บางภารกิจเดิมที่รัฐบาลเคยทํา  เชนเรื่องของ ปปป. เดิม  ก็
กลายเปน ปปช.  ในเรื่องของการเลือกตั้งก็จะมี กกต. มาดูแล 
เปนตน ดังนั้นสังคมไทยตอนนี้ตองทําความเขาใจทั้งในเชิง  
Macro  และ Micro  วาเปนอยางไร

ระบบศาล

ตามรัฐธรรมนูญ บอกวา ในการใชอํานาจอธิปไตย
มีอยู 3 ฟงกชั่นใหญ ๆ  คือ ดานการบริหาร  ดานนิติบัญญัติ  
และดานตุลาการ  ซึ่งเขียนไวเปนกรอบหลัก

ฟงกชั่นนิติบัญญัติ คือมี 2 สภา  ทั้ง 2 สภามาจาก
การเลือกตั้ง 

ในสวนของศาลมีการปรับปรุง  ซึ่งแตเดิมจะมี
ระบบศาลอยูเพียงระบบเดียว คือศาลยุติธรรม  จะไมพูดถึง
ศาลทหารเพราะเขตอํานาจศาลทหารสวนใหญจะเกี่ยวกับ

ทหาร  จะเกี่ยวของกับประชาชนนอยมาก ขณะนี้ เรามี
ระบบศาลอยูถึง 3 ระบบ  คือศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  
และศาลปกครอง  

ศาลยุติธรรมและศาลปกครองจะเปนระบบศาลที่
เปนระบบประจํา บุคลากรท่ีมาทําหนาที่เปนผูพิพากษาหรือ
ตุลาการนั้นถือวาเปนขาราชการประจํา  เปนขาราชการตุลาการ 

ศาลรัฐธรรมนูญ  บุคลากรที่มาทําหนาที่เปนไป
ตามวาระ คือมีวาระ 5 ป เมื่อครบวาระแลวก็เปนตอไมได  
และมาจากกระบวนการซึ่งตองผานการเห็นชอบของ
วุฒิสภา  ในขณะที่ศาลยุติธรรมนั้นไมตอง  เปนระบบ
ขาราชการประจําแบบเดิม  ศาลปกครองนั้นคนที่จะเปน
ตุลาการศาลปกครองสูงสุดตองผานการเห็นชอบจากวุฒิสภา  
แตวุฒิสภาไมมีสิทธิเลือกวาจะเอาใครหรือไมเอาใคร  ซึ่งปกติ
องคกรอิสระอื่น ๆ จะเสนอ 2  และเลือก 1  แตศาลปกครอง
สูงสุด  ถาเสนอไป 10  แลวแตวุฒิสมาชิกวาจะเลือกทั้ง 10  
หรือจะเลือก 8 คน  ถาเลือก  8  คน ก็ตองเสนอใหมอีก 2  คน 
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อยางนี้เปนตน  บางทีระบบก็ปวดหัวเหมือนกัน  เพราะเวลาที่
ทําตอนนั้นอาจจะไมไดดูใหสัมพันธกันทั้งระบบ  ซึ่งจะตอง
พัฒนากันตอไป  

จะเห็นไดวาแมแตการแยกระบบคดีก็จะแยกเปนคดี
ปกครองกับคดีแพง  คดีอาญาทั่ว ๆ ไป  ซึ่งก็มีปญหาวาถา
เกิดสงสัยวาเปนคดีปกครองหรือเปนคดีแพงถามวาเปน
อยางไร  รัฐธรรมนูญก็บัญญัติใหมีองคกรที่เรียกวา
กรรมการวินิจฉัยชี้ขาดขอพิพาท  มีอํานาจหนาที่ระหวาง
ศาล  ซึ่งประกอบดวย  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาล
ปกครองสูงสุด  ตุลาการศาลทหาร  และผูทรงคุณวุฒิจาก
ภายนอกทําหนาชี้ขาด  ไมไดใหศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด  
นอกจากนั้นแลวยังมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอีก  
บางทีดูแลวก็จะคอนขางงง ๆ  นี่เปนสิ่งที่ตองไปศึกษา  นี่
คือโครงสรางของประเทศไทย  

อํานาจการตรวจสอบของศาล

เรื่องการตรวจสอบ  เปนจุดที่คอนขางจะมีปญหา  
ยกตัวอยางการทํางานของ กกต. ก็ดี  ปปช. ก็ดี  ถามวาศาล
ตรวจสอบไดหรือไม  ศาลรัฐธรรมนูญตีความวาถาเปนเรื่อง
การบริหารงาน  เชนการบริหารงานบุคคลก็สามารถ
ตรวจสอบได  แตถาเปนการทําหนาที่เฉพาะของเขาที่
รัฐธรรมนูญบัญญัติอํานาจหนาที่ไวนั้นเราตรวจสอบไมได
เลย  นี่ก็เปนปญหา  ทางวิชาการก็ไมคอยเห็นดวย  เพราะวา
การทําหนาที่ของ กกต.ก็ดี  ปปช. ก็ดี  ไมใชเปนอํานาจนิติ
บัญญัติ  ไมใชเปนอํานาจตุลาการ  

ถาเปนการใชอํานาจนิติบัญญัติโดยแท  เชนการจะ
ตรากฎหมาย  จะไปฟองศาลบอกวาสภาตรากฎหมายลาชา  
เทากับศาลกลายเปนคนกําหนดวาสภาควรจะประชุมชา
หรือเร็วและกระบวนการตรากฎหมายนั้นขั้นตอนสุดทายก็
คือ ตองมีการลงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย  หรือ
อาจจะไมลง  และจะโตแยงกลับมา  อยางนี้เปนตน  
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จึงถือวาถา เปนอํานาจเฉพาะของฟงกชั่นใด
ฟงกชั่นหนึ่งแลวศาลไปตรวจสอบไมได  แตถาไมใช
ฟงกชั่นเฉพาะลักษณะอยางนั้น  เปนฟงกชั่นฝายบริหารถือวา
อยูภายใตการตรวจสอบของศาลทั้งสิ้น  นั่นคือ  Legal state  
หรือนิติรัฐ  แตถาการปฏิบัติหนาที่ของศาลดวยกันแลว  
แมแตคณะกรรมการ กต. ซึ่งเมื่อตอนทํากฎหมายจัดตั้งศาล
ปกครองใหม ๆ   ก็ใหอยูภายใตศาลปกครอง  เพราะถือวา
เปนการบริหารงานบุคล  ไมใชเปนการตัดสินคดี แตถาเปน
การตัดสินคดีเชน  ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแลว จะเอาไปฟอง
ศาลปกครองวาตัดสินคดีมิชอบ เปนการบริหาร  อยางนี้ไมได  
แตถาในการบริหารงานบุคคลแลวได  แตเมื่อไมไดไปไว
ศาลปกครอง  ถามวาถามีปญหาเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลแลวไปไหน  ก็คือไปศาลยุติธรรม  สรุปวาการกระทํา
ใด ๆ ก็ตามที่มีการกระทําในเชิงบริหารจัดการ  โดยหลัก
แลวตองถูกตรวจสอบโดยศาลทั้งสิ้น  ความเขาใจนี้เกิด
ปญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญไดวินิจฉัยวาการใชอํานาจของ

คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดี  ของ ปปช. ก็ดี เปนการใช
อํานาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง  ศาลตรวจสอบไมได  อันนี้
พวกเราจะไดทราบไวกอนวาระบบของเราอยางนั้น  แตทาง
วิชาการเขาไมคอยเห็นดวย

การบริหารราชการสวนกลาง  

ในสวนของฝายบริหารเอง  เราจะเห็นวาระบบ
บริหารราชการที่เราพูดถึงราชการสวนกลาง  สวนภูมิภาค  
ทองถิ่นนั้น เราตองเขาใจวา  ระบบจริง ๆ แลว  ในอดีตมีแต
สวนกลาง  ในสมัยอยุธยาก็คือเปนเมืองราชธานี  เปน
ความสัมพันธระหวางราชธานี  ซึ่งมีเมืองบริวาร กับเมือง
ประเทศราช  กับเมืองพระยามหานคร  เมืองประเทศราชก็
อยางเชน เมืองลานนา  เขมร  ลาว  ปตตานี  ซึ่งเขาก็
ปกครองของเขา  ก็แคยอมรับในอํานาจของอยุธยา  เมือง
พระยามหานคร เชน  นครสวรรค  พิษณุโลก  ก็คือตั้งคน
ไปกินเมืองและปกครอง  เมืองพระยามหานครก็มีเมือง

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นปส. รุนที่ 47

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) 9
มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรม

หลักสูตร นปส. รุนที่ 47

10 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  
พลกุล)



บริวารของตนเอง  นี่คือความสัมพันธ  ดังนั้นครั้งใดที่เมือง
หลวงออนแอหรือถูกศัตรูเขามาปดหรือทําลายได  เมือง
ประเทศราชหรือเมืองพระยามหานคร ก็จะตั้งตัวเปนใหญ  
นี่เปนเรื่องปกติของความสัมพันธ

การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่ 5  

จุดที่เกิดรัฐชาติของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5  ที่ไดมี
การยกเลิกระบบเมืองประเทศราชและเมืองพระยามหานคร
ทั้งหมด  ยกเลิกการกินเมือง และเปนอิสระคอนขางมาก
จากเมืองหลวง  ออกมาเปนมณฑล  และตอไปเปนจังหวัด  
เปนอําเภอ  สวนตําบลหมูบานนั้นเปน grass  root  เปน
พื้นฐานที่มีอยูแลว  นี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ  มีการ
ปฏิรูประบบการเก็บภาษีครั้งใหญ   

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเดิม
ที่เรียกวาจตุสดมภ  ซึ่งจะมีการดูแลเฉพาะราชธานี  คือ เวียง 
วัง คลัง นา  กลายเปน  12  กรม  12  กระทรวง  จากนั้นจะ

เห็นวาระบบราชการมีการผนึกแผนดินทั้งหมดเขามาดวยกัน  
สวนกลางคือกระทรวง  มีกรม  แตเพื่อจะใหรวมศูนยเปน
รัฐชาติ (Nation  state)  เรายกเลิกระบบเมืองประเทศราช  
และระบบเมืองพระยามหานคร  แลวแบงเปนมณฑล ซึ่ง
ตอมาเปนจังหวัด  อําเภอ  แลวเราสงคนไปอยูในพื้นที่  คือ
ผูวาราชการจังหวัด  นายอําเภอ  สวนระดับหมูบาน  ตําบล
นั้น  เราใชคนในพื้นที่ เดิมที่เปนโดยธรรมชาติของระดับ
ลางที่ เลือกผูใหญบานกํานันขึ้นมา  ซึ่งคนเหลานี้ เปน
ตัวแทนของสวนกลาง  ดังนั้นการที่ราษฎรเลือกกํานัน
ผูใหญบานไมใชราษฎรเปนคนตั้งกํานันผูใหญบาน  จึงใช
คําวา “ เลือก ”  สวนผูที่ “ตั้ง” คือราชการสวนกลาง 

รัชกาลที่  5  ทรงใชสถาบันกํานันผู ใหญบาน 
เพื่อที่จะคานระบบเจาเมืองที่ถูกยกเลิกไป  เพราะวาเมื่อให
กํานันผูใหญบาน เปนคนของในหลวงแลว  สวนใหญ
พอใจ  ทําใหเจาเมืองที่ถูกยกเลิกทั้งหลายไมวาจะเปนเมือง
ประเทศราชและเมืองพระยามหานครไมสามารถที่จะหันมา  

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นปส. รุนที่ 47

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) 11 มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร นปส. รุนที่ 47

12 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  
พลกุล)



Against  กับระบบของในหลวงรัชกาลที่ 5 ได  นี่จึงเปน
ประเทศไทยยุคใหมที่เกิดขึ้น  เมื่อเปนลักษณะนั้น  การ
ปกครองทองถิ่นมันไมมี  ที่ไมมีเพราะวาความสัมพันธใน
เชิงเศรษฐกิจในแบบทุนนิยมนั้นไมมี  

สังคมไทยเปนสังคมที่พออยูพอใช  เพราะวาอุดม
สมบูรณ  เรามีบาน  มีนา  ก็ทํานาปละหน  สมัยนั้นไมมีการ
ทํานาปรัง  หนาน้ํามาก็ทํานาแลวเก็บเอาไว  ในน้ํามีปลาใน
นามีขาวนั้นเปนความจริง  ไมตองสะสม  ซึ่งในระบบทุน
นิยมไมผลิตเพื่อพอกินพอใช  ตองสะสม  เราจะเห็นได
ชัดเจนวาในยุโรปนั้น  ผูคนจํานวนหนึ่งไปคาขาย  ไม
ตองการอยูภายใตระบบศักดินาอีกตอไป  เมื่อไปคาขายก็มี
การเดินทางนําสินคาจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  มีการพักแรม  
มีระบบเงินตราและธนาคารเกิดขึ้น  มีอาชีพใหม ๆ เกิดขึ้น  
คือพอคา  นายธนาคาร  ชางฝมือตาง ๆ เปนชนชั้นใหม  จึง
ไปตั้งเมืองหรือชุมชนใหมขึ้นมา  เรียกวา บูรก หรือ
เบอะเรอะ   เพราะฉะนั้นในยุโรปเมืองไหนที่ลงทายดวย

บูรก หรือ เบอะเรอะ   คือไมใชเมืองเกา  แตเปนเมืองที่
เกิดขึ้นในยุคทุนนิยมแลวคอย  ๆพัฒนา ย่ิงมีการคาขายมากขึ้น  
อํานาจเจาศักดินาก็คอย ๆ ลดนอยถอยลง แตสังคมไทยไม
เกิดสภาพนี้  

ดังนั้นการปกครองทองถิ่นของเราจึงคิดแตเพียงวา
ทําอยางไรในเรื่องการรักษาความสะอาด  อยางที่เราพูดถึง
สุขาภิบาลในยุคกอนนี้เปนตน  ไมไดมองในเชิงที่วามันเกิด
กระบวนการที่ตองเลือกหาคนมาบริหารจัดการ  

พัฒนาการของการปกครอง

ในยุโรปเมื่อเกิดชุมชนเมืองขึ้นมาใหมไมไดอยู
ภายใตอาณัติของเจาศักดินา  ตองดูแลตัวเองหมด  นั่นคือ
ตั้งแตเรื่องของการหาผูนําที่จะอยูในชุมชน  อยูในบูรก นั้น  ๆ 
วางมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยตาง ๆ หรือบางทีตอง
ตัดสินคดีในบูรกของตัวเอง  จึงเปนที่มาวาทําไมตองมี 
Sheriff  ทําไมตองมีศาลของทองถิ่น มีตํารวจทองถิ่น มีกอง

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นปส. รุนที่ 47

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) 13
มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรม

หลักสูตร นปส. รุนที่ 47

14 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  
พลกุล)



กําลังทองถิ่น  มีการดูแล  มีการเลือกตั้งตาง ๆ  ซึ่งการ
เลือกตั้งนั้นในระยะแรกไมไดหมายความวาทุกคนมีสิทธิ
เลือกตั้ง เฉพาะคนที่มาอยูเปนระยะเวลาพอสมควรและตอง
เสียภาษีใหทองถิ่นถึงระดับหนึ่งจึงจะมีสิทธิ เลือกตั้ง  
เหลานี้ก็กลายเปนมาตรฐาน  เปนที่มาของกฎหมายตาง ๆ 
ของเรา

ดังนั้นยุโรปทั้งยุโรปจึงคอย ๆ เกิดทองถิ่นอยางนี้
ขึ้นอีกมากมาย  ในที่สุดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสูระดับชาติ
ซึ่งจะ Pool  อํานาจไว   แลวทําไมได  อยางเชนในอังกฤษนั้น 
ชัดเจน  อํานาจของกษัตริยออนแอลงเรื่อย ๆ และในที่สุด
จึงเกิดการเลือกตั้งในระดับชาติขึ้นมา  เพราะวาทุกทองถิ่น
เลือกตั้งหมดแลว  

ดังที่เราเคยพูดกันในอดีตวา  ประชาธิปไตยจะเกิดก็
ตอเมื่อทองถิ่นเขมแข็ง  แตเราไปอธิบายประวัติศาสตรของ
ยุโรป  ซึ่งไมมีประวัติศาสตรอยางนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย  
เหมือนกับวาเราก็พยายามสรางทองถิ่นขึ้นมาเพื่อรองรับ

การเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการในยุคนั้น  แตมันไม 
Success  ไมไดเกิดขึ้นโดยธรรมชาติของระบบทุนนิยม  แต
ก็ไมเปนไรเพราะของทุกอยางบางทีก็ไมจําเปนจะตองรอ
อีกรอยปใหเกิด  

ปญหาอยูที่วาการที่เราจะตองเปลี่ยนตามโลก  แต
การเปลี่ยนในสภาพสังคมเราที่อยูแบบดั้งเดิมจะเปลี่ยน
อยางไรจึงจะไปไดเหมาะสม  และเกิดการขัดแยงในแงมุม
ตาง ๆ นอยที่สุด  นี่ก็คือสิ่งที่เราตองนํามาคิด  จะเห็นวา
ปลายรัชสมัย ร. 5  ทรงเลิกทาส  คือไมเลิกก็ไมได  ระบบที่
เปลี่ยนแปลงไป  40  ปนั้น  มันเปลี่ยนไปหมดแลว  การที่
จะมีทาสอยูตอไปนั้นจะมีปญหาตอการผลิตอยางแนนอน  

ในอเมริกาที่เรียกวาสงครามเลิกทาสนั้นก็คือการ
ตอสูในเชิงเศรษฐกิจ  เพราะรัฐทางเหนือเปนรัฐที่ไปทาง
อุตสาหกรรมใชแรงงานทาสไมไดโดย  Nature ของ
อุตสาหกรรม  รัฐทางใตเปนรัฐเกษตรกรรมก็ใชแรงงานทาส  
มันเปน Conflict ทั้งหมด  จึงเกิดสงครามเหลานี้ขึ้นมา

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นปส. รุนที่ 47

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) 15 16 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  
พลกุล)มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรม

หลักสูตร นปส. รุนที่ 47



สวนประเทศไทยนั้นโชคดีที่การเลิกทาสไมมี
ปญหา  เพราะในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเลิกมาเรื่อย  จึง 
Smooth  คอนขางมาก  นี่คือสังคมไทยตอนนั้น

การเปลี่ยนแปลง Concept  เรื่องอํานาจ  

จะพบวาจุดเปลี่ยนแปลงของเราอีกครั้งหนึ่ง คือ
การเปลี่ยนแปลงในป พ.ศ. 2475  เปนการเปลี่ยนแปลง 
Concept  เรื่องอํานาจ  แตไมไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางการ
บริหารราชการแผนดิน  เดิม Concept  อํานาจเปนของ
พระมหากษัตริย  เปนของผูปกครอง  เปลี่ยนเปน Concept  
อํานาจเปนของราษฎร  เปนของประชาชน  นี่ คื อจุด
เปลี่ยนแปลงความคิดเชิงวาอํานาจเปนของใคร  และหลังจาก
นั้นเปนตนมาแมมีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอํานาจไปก็ไมมี
ใครไปเขียนรัฐธรรมนูญวาอํานาจเปนของใคร  แตทุกครั้งจะ
บอกวาอํานาจเปนของประชาชน หรือมาจากประชาชนทั้งสิ้น  
ซึ่งคือความหมายเดียวกัน  

การปกครองทองถิ่น : รัฐตองเขาไปทั้ง
บริหารจัดการและกํากับดูแลเอง

เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ป  2475  
กระทรวงตาง ๆ ก็ยังเปนแบบเดิม  แตสิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาใน
ป 2476 ก็คือการใหมีเทศบาลขึ้นมาเพราะเรามองตะวันตก  
แลวคิดวาจะทําอยางไรใหประชาชนเขาใจประชาธิปไตย
ระดับชาติ  แตถาระดับทองถิ่นยังไมรูจักที่จะบริหารจัดการ
ภารกิจของตัวเอง  มันก็จะเปนไปไมได  เราก็สรางเทศบาล  

เราจะเห็นไดวาในป 2476  จนถึงยุคปจจุบัน  หรือ
ยุครัฐธรรมนูญฉบับใหมหรือกอนหนานี้สักนิด  เรามอง
การปกครองทองถิ่นเปนลักษณะที่วารัฐตองเขาไปทั้ง
บริหารจัดการเองและท้ังกํากับดูแลอยางเขมงวด  ถามวาทําไม  
ก็เพราะขอเท็จจริงที่วาเมื่อมีชุมชนขึ้นมาใหม  การตองดูแล
กันเองมันไมเกิดขึ้น  เปนขอเท็จจริงที่วารัฐเปนผูสรางขึ้นมา  
เมื่อสรางขึ้นมา Nature  ก็ชัดเจนวารัฐจะตองเขาไปดู  อยาก
ใหมีทองถิ่นทั่วประเทศ พอเราวางเกณฑเทศบาลไว 3 ประเภท 

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
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คือเทศบาลตําบล เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร วาตองมีความ
หนาแนนเทานี้ รายไดเทานี้  ทั้งประเทศเบ็ดเสร็จแลวมีไมกี่
แหง  จึงตองบังคับวาที่ไหนมีที่ตั้งศาลากลางจังหวัดใหเปน
เทศบาลเมือง  ถึงจะตกเกณฑเทาไรก็ตองเปน  ซึ่งจะเห็นวา
ไมเปนธรรมชาติ  จึงมีปญหาในชวง 40 – 50 ป  ตลอดมา  
การกํากับดูแลก็คอนขางเขมงวด  ซึ่งเปนเรื่องปกติ  เพราะวา
ในเมื่อทองถิ่นเองไมไดเกิดดวยตัวของตัวเอง  ไมไดเกิด
ความเขมแข็งของตัวเอง จึงตองเขาไปกํากับดูแลมาก  

ตอมาใหมีทั้งสุขาภิบาล  มีทั้ง อบจ.  และมี อบต.
ดวย  มีความคิดวาทั้งประเทศมีแตเทศบาลอยูนิดเดียว  
เทศบาลนครก็มีแคกรุงเทพ ฯ  กับธนบุรีเทานั้น  ที่เหลือที่มี
ศาลากลางจังหวัดก็เปนเทศบาลเมือง  เทศบาลตําบลมีนิด
หนอย  สวนใหญก็ เปนชนบทหมด  นั่นคือสมัยกอน 
พื้นฐานการผลิตเปนเกษตรกรรมรอยละ  80  อยางอื่นนอย
มาก  อุตสาหกรรมหรือทองเที่ยวตองถือวาแทบจะเบาบางมาก  
นั่นคือโครงสรางในขณะนั้น  

ในระบบ Globalization ตองรวมตัวกันจึงจะอยูรอด

แตขอยอนไปนิดหนึ่งวาสังคมไทยซึ่งอยูแบบ
สังคมปดถูกทําใหเปดโดยสนธิสัญญาบาวริ่ง ในป ค.ศ. 1855  
เหมือนเราตอนนี้ที่ถูกทําใหเปดโดยระบบ Globalization  
หรือ  WTO  คุณจะอยูของคุณคนเดียว  อยูไมได  ตองอยู
แบบเขากับโลกเขา  และตองรวมกลุมดวย  อเมริกาซึ่ง
เขมแข็งมาก  อเมริกาคือ 50 ประเทศยังตองรวมกลุมกับ
แคนาดา  เม็กซิโก  คนใดอยูโดด ๆ คนนั้นเหนื่อย  และใน
ระยะยาวก็ลําบาก  ยุโรปทั้งยุโรปนั่นคือสหพันธรัฐแบบ
ใหมซึ่งเวลานี้เงินตราก็เปนอันเดียวกันแลว  ผูคนไปไหน 
มาไหนดวยกันไดหมด  เหลืออยางเดียวคือในเรื่องของ
การทหาร  ตอไปถาเขารวมการทหารไดหมด  นั่นก็คือ
สหรัฐอเมริกานั่นเอง  เพราะฉะนั้นท่ีไหนที่สามารถรวมตัวได  
จะมีความเขมแข็งคอนขางมาก  อยูอยางโดดเดี่ยว  ยิ่งเล็ก
เทาไรยิ่งลําบากเทานั้น  โลกเปนแบบนี้ในระบบทุนนิยม  
คือเล็ก ๆ เจง  ใหญ ๆ กิน  ไมมีที่ไหนจะไมเปนอยางนี้
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บริษัทขนาดใหญดวยกันยังตองมา Merge  กัน  เพราะแตละ
คนมีขอดีคนละแบบ  มีฐานลูกคาคนละกลุมเมื่อ Merge เขา
ดวยกับแลวจะยิ่งใหญขึ้น  สองบริษัทยิ่งไดประโยชนมากขึ้น  
หุนยิ่งขึ้นไปอีก  ถาตางคนตางอยูและมัวแตทะเลาะกันก็
ออนเปลี้ย  

ทําตัวเองโดดเดี่ยวจะอยูไมรอด

เราตองเขาใจสภาพอยางนี้  ถาไมเขาใจเราก็จะมอง
แตตัวเราเอง  ซึ่งยิ่งมีองคกรเล็กในองคกรใหญมากเทาไรก็
ยิ่งเจงเทานั้น  ระบบราชการที่ผานมาคือในกระทรวง
เดียวกันแตละกรมก็แทบจะ Independent  ในกรมเดียวกัน
บางทีก็ยังมีผูยิ่งใหญอีกหลายคน  ระบบจึงออนแอ  ดังนั้น
จะอยูในโลกสมัยใหมไมไดเด็ดขาด  

ที่ชี้ตรงนี้ใหเห็นวาสวนกลาง  สวนภูมิภาค และ
ทองถิ่น  ภูมิภาคเปนแคเพียงการแบงพื้นที่เพื่อใหคนของ
สวนกลางลงไปบริหารจัดการในพื้นที่นั้น   ท้ังรับเอานโยบาย

จากสวนกลางไปปฏิบัติ  และไปกํากับดูแลทองถิ่นในพื้นที่  
แตความที่เราเขาใจกันไมถูกตองเราก็ใหพื้นที่เปนนิติบุคคล  
เชน ใหจังหวัดเปนนิติบุคคล เปนตน  บางคนเสนอใหอําเภอ
เปนนิติบุคคลดวยซ้ําไป  มันไมใชประเด็นตรงนั้น  ถาจะให
เปนนิติบุคคล  นั่นหมายความวาเราตองการใหภารกิจนั้นแยก
ทําตางหากจากภารกิจปกติ  เชน ไฟฟา  ประปา  ซึ่งเดิมเปน
หนวยงานในระดับกรมอยูในกระทรวงมหาดไทย  เราตองการ
แยกกิจการนี้ออกไป  เปนรัฐวิสาหกิจ เราจําเปนตองใหมี
สภาพเปนนิติบุคคลเพื่อใหเขาแยกการบริหารงานบุคคล  แยก
งบประมาณไปเปนของเขา  ถาไมใหเปนนิติบุคคลแลวมันจะ
ทําไมได  เหมือนอยางโรงงานยาสูบ ที่ไมเปนนิติบุคคล  ทํา
อะไรก็ตองทําผานกระทรวงการคลัง  จะทําอยางอื่นไมได  

ภาคเอกชนก็เชนกันเมื่อเขาจะทําธุรกิจอันนี้ก็จะมี
รูปแบบใหเลือก  คุณจะทําเองเปนนาย ก.  นาย ข.  คุณจะมา
เขาหุนก็ได  เขาหุนถาไมจดทะเบียนก็จะเปนหางหุนสวน
วิสามัญแตละคนรับผิดชอบเต็ม ๆ แตถาจะมี Entity พิเศษ
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ขึ้นมาก็ไปจดทะเบียนเปนหางหุนสวนสามัญนิติบุคคล    
ถาจะจํากัดความรับผิดของบางกลุมก็ไปเปนหางหุนสวน
จํากัด  ถาจํากัดความผิดทุกคนก็ไปเปนบริษัทจํากัด  หรือถา
จะขยายก็ไปเปนบริษัทมหาชนจํากัด  และเข าตลาด
หลักทรัพยก็มีหลักเกณฑตาง ๆ  แตถาไมคาขายก็ตั้งเปน
มูลนิธิหรือเปนสมาคมตาง ๆ ก็วาไป  เพราะฉะนั้นมันมี
รูปแบบใหเลือก  

สวนราชการนั้นรูปแบบใหเลือกมันไมคอยมี  
ภารกิจนี้ไมเปนกระทรวงก็เปนรัฐวิสาหกิจ  ไมเปนกรมก็
เปนรัฐวิสาหกิจ  เมื่อสมัยรัฐบาลกอน ๆ  ก็คิดอยางนี้  บอก
วากีฬาจะดีก็ตองตั้งกระทรวงกีฬา  จะสงเสริมสิทธิสตรีก็
ตองตั้งกระทรวงสตรี  นี่เปนความคิดแบบโบราณ  ปญหา
ไมไดอยูที่เปนกระทรวงหรือเปนอะไร  แตอยูที่กิจการนั้น  ๆ
ตองบริหารจัดการอยางไร  แลวจึงมาดูวาโครงสรางควรจะ
เปนอยางไรที่มัน Accommodate กับการบริหารจัดการนั้น 
ๆ ไมใชวาคิดไมออกก็เอาใสไวกอน  แมแตรัฐวิสาหกิจเราก็
มีทั้งที่ทําธุรกิจ  และไมทําธุรกิจ  แตใชเกณฑคลาย ๆ กันก็
ปวดหัวหมดแลว  

นี่คือสิ่งที่ เราตองมองและคิดวาตองปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงอยางไร  แตเราตองเขาใจโลก  เขาใจภูมิภาค  
เขาใจตัวเราทั้งประวัติศาสตรของเรา  ของโลก  และสิ่งที่จะ
เดินตอไปในอนาคต  ถาเราไมเขาใจสิ่งเหลานี้   เราจะ
สับสนตอการเปลี่ยนแปลงคอนขางมาก  

ไทยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญคือสมัยทําสนธิสัญญา
บาวริ่ง เปนครั้งแรกที่ทําใหเศรษฐกิจไทยติดกับเศรษฐกิจ
โลกเปนครั้งแรก ครั้งที่สองคือในยุค Colonization ซึ่งเริ่มตั้งแต 
สมัยในหลวงรัชกาลที่ 4  และรัชกาลที่ 5  เปนตนมา  เราก็
เสียดินแดน  ดินแดนที่เราเสียก็จะเปนดินแดนประเทศราช 
นั่นเอง  จุดนั้น Colonization ทําใหโลกยิ่งติดกันมากขึ้น  ถา
เรารักษาตัวเองไมไดเราตองเปนเมืองขึ้น  ก็คือรับระบบ
ของประเทศที่มาลาเมืองขึ้น  

เราจะเห็นไดวาทางฝงตะวันตกของเรา  ศรีลังกา  
อินเดีย  พมา  ทั้งหลายนี้ก็เปนระบบอังกฤษ  ฝงตะวันออก
ของเราอินโดจีนเปนระบบฝรั่งเศส  ไทยอยูตรงกลางก็โชคดี  
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สวนทางใตก็เปนอังกฤษหมด  เหนือขึ้นไปคือจีนซึ่งมีหลาย
ชาติเขาไปสกรัม  เหนือไทยขึ้นไปแถว พมา  จีน  อิทธิพล
ตางชาตินอยเพราะมันไกล  ซึ่งเมื่อกอนตางชาติก็เขาไปแถว
เซี่ยงไฮ  กวางโจว  เปนตน  ซึ่งเปนเขตเชาตาง ๆ วากันไป 
99 ป  อยางเชนฮองกง  ทําใหมีระบบที่หลากหลาย  แตเรา
ตองเรียนรูวามันเกิดอะไรขึ้น  ทําไมเราถึงเปนอยางนั้น  

ยุคทุนนิยมยุคนั้น Concept  หรือ Philosophy  ของ
พวกเขาคือประเทศเขาร่ํารวยก็ตองไปหาแหลงวัตถุดิบและ
แหลงระบายสินคา  นั่นก็คือการออกลาอาณานิคม  และ
ไมใชเฉพาะหาวัตถุดิบที่เปนวัตถุดิบธรรมชาติบางทีเอา
วัตถุดิบที่เปนคน ไปจับคนในแอฟริกามาทํางานแบบทาส  
นี่คือสภาพของการเอาเปรียบสุด ๆ ที่ไหนไมยอมตามก็ยึด  
ของเราตองถือวาเกงมากที่ประคับประคองสิ่งนี้ไวได  แต
เรากลับมองความเกงอันนี้ไมออก  และเราก็ไมพัฒนาตัวเรา
ในยุคที่ผานมาพอสมควร  แตยุคนี้เราก็ถือวาประเทศไทย
โชคดี  คิดวาผูคนในยุคใหมนี้การใชภาษาตางประเทศ

การเขาใจตางประเทศเราไปไดเร็ว ทําไมสิงคโปรคนเพียง  
4 - 5 ลานคน กลายเปน Center  ของภูมิภาคนี้ทั้งหมด  
เพราะคนอยางเดียว  สิงคโปรคือนายหนาของภูมิภาคนี้  
ขายคน  คนพูดภาษาอังกฤษ  คนเขาใจภาษาอังกฤษ  
ตะวันตกจะมาตองมา Station ที่สิงคโปร  เขาอาศัยตรงนี้จึง
เปนศูนยกลางการเงิน  ศูนยกลางน้ํามัน  ราคาน้ํามันก็ตอง
ไป Quote ราคาของสิงคโปร  แตวันนี้   ผมคิดวาที่ทาน
นายก ฯ พยายามทําก็คือเราตองปฏิรูปครั้งใหญ

ภูมิภาคและทองถิ่น

มาดูตอกันอีกนิดหนึ่งวาภูมิภาค  เราสงคนไป  
ทองถิ่นเดิมซึ่งเปนเทศบาล  และทุกคนมีสวนในการบริหาร
จัดการ  เราก็ใหพื้นที่โดยตั้งสุขาภิบาลซึ่งหยอนมาตรฐาน
ลงมาอีก และไมใชรูปแบบที่เลียนแบบระดับชาติ  แตเปน
คณะกรรมการ  คนที่เปนหลักคือนายอําเภอ และมีกํานัน
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ผูใหญบานเขามาดวย  สรุปคือราษฎรมี Participation นอยมาก  
ใชกลไกภูมิภาคบริหารจัดการภายหลังไดปรับเปลี่ยนไปบาง  

ป จ จุ บั น ยุ บ สุ ข า ภิ บ า ล ใ ห ไ ป เ ป น เ ท ศ บ า ล  
ไมเชนนั้นแลว  รูปแบบจะหลากหลายและเปนรูปแบบ
ทองถิ่นที่อธิบายยาก  

ที่เปนทองถิ่นที่สรางขึ้นมาใหเหมาะกับสภาวะ
ขณะหนึ่ง  ๆของเรา  อาจจะถูกจะผิดก็ไมรูตองไปวิเคราะหกัน  
นอกพื้นที่เทศบาล  สุขาภิบาล เราบอกใหเปนพื้นที่ของ
องคการบริหารสวนจังหวัด โดยใหผูวาราชการจังหวัดเปน 
Head  เปนทั้งตัวแทนจากสวนกลางและเปนทั้งผูบริหาร
ทองถิ่นที่เรียกวา อบจ. ซึ่งก็เหมือนกับฝรั่งเศสในยุคตอมา  

เวลานี้เราจะเห็นไดวาโครงสรางทองถิ่นเล็กที่สุด
คือ อบต. ตองถือวาเปนทองถิ่นชนบท  โตขึ้นมา  ถาเปนกึ่ง
เมืองกึ่งชนบทก็คือเทศบาลตําบล  ถาเปนเมืองคือเทศบาล
เมือง  ถาเปนนครคือเทศบาลนคร  พนจากนี้ไปก็จะเปน
อยางเชน กทม. คือที่เราจะสรางนครทาอากาศยานสุวรรณ
ภูมิเปนตน  หมายความวาเปนสเกลที่ใหญ  

เมืองพัทยาก็เชนกันที่เปนแนวคิดในป 2518  โดย
คิดวาการบริหารทองถิ่นโดยเฉพาะที่มีแหลงทองเที่ยว  
นาจะมีระบบ City  Manager  เราก็ design อันนี้ขึ้นมาแตก็
เปนการ design ภายใตระบบที่ราชการสวนกลาง และ
ภูมิภาค ยังครอบงําทองถิ่น  เราจึงบอกวาสมาชิกเมืองพัทยา
เขาใจวามี 17 คน โดยมีการแตงตั้ง 8 คน  ที่เหลือเปนการ
เลือกตั้ง  และมีนายก ฯ เมืองพัทยาเอาไวโก ๆ ที่เหลือเปน
คนบริหารคือปลัด ซึ่งเรียกปลัดก็เกิดความสับสน  แทนที่
จะเรียกผูจัดการก็ไมกลาเรียก  ไปเรียกปลัด  ซึ่ง Concept  
ปลัดของเราก็คือขาราชการประจํา  เจาหนาที่ประจํา
ปลัดเทศบาลก็ถือวาเปนเจาหนาที่ประจํา  ซึ่งสับสน  และ
ในที่สุดก็กลายเปนราชการสวนกลางที่บอกวาจะเอาใคร
เปน Manager  ถาไมไดมาจากราษฎรแลวอยากเห็นใครเปน 
Manager  ระบบนี้จึงอยูลําบาก  มันเปนระบบที่แปลกขึ้นมา  
เมืองพัทยาวันนี้ก็คือเทศบาลดี ๆ นั่นเอง  แตยังตองมี 
พ.ร.บ. พิเศษแทนที่จะไปอยูใน พ.ร.บ. เทศบาล  ตั้งเปน 
พ.ร.ฎ. เราก็ไมไดทํา  อาจจะรักษา Identity  นี้ไว  บางครั้งมี
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การประชุม  เมืองพัทยาจะบอกวาตองมีตัวแทนของเขารวมดวย  
เพราะเขาคือทองถิ่น  ที่ไมเหมือนใคร  เวลานี้  ตั้งแต กทม. 
ถึง อบต.นั้นคือจะเปนรูปแบบ Unity แลว  คือมีการเลือกตั้ง
แบบระบบรัฐสภา  ฝายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง
ก็เลียนแบบจาก กทม. เรื่องของทองถิ่นเราจะเห็นระบบที่
ชัดเจน  

ในการบริหารราชการสวนกลาง  กระทรวง  ทบวง  
กรม  ก็บริหารราชการผานภูมิภาคและทองถิ่น  ผานไปทาง
ภูมิภาคมีผูวาราชการจังหวัดซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัด  ในจังหวัด
นั้นเองแบงพื้นที่โดยทางภูมิภาค  จากจังหวัดก็จะเปนอําเภอ  
ตําบล  และหมูบาน  แตถาในทางทองถิ่นจังหวัดก็จะมี
นายก อบจ. ดูแลทั้งหมด  ถาบางแหงมีเทศบาลนครก็จะ
เปนเทศบาลนคร  มีเทศบาลเมือง  เทศบาลตําบล  และ 
อบต. ทั้งหมดนี้คือทองถิ่นซึ่งอยูในพื้นที่เดียวกันแตเขต
อาจจะแตกตางกัน  แตภารกิจมีทั้งในสวนที่แตกตางกันและ
สวนที่ตองทํารวมกัน  จะเปนในลักษณะนั้น  อยางเชนการ
ดูแลที่สาธารณประโยชนทั้งหลายจําเปนตองทํารวมกัน  

การจะใชประโยชนบางทีก็มีปญหาวาตกลงเปนเรื่องของ
ทองถิ่นอนุญาตแลวสวนกลางหรือสวนภูมิภาคจะทําอะไร
ไดหรือไม  นี่คือระบบของเราซึ่งความจริงระบบนี้เปน
ระบบที่ดี  และเหมาะสมกับการทํางานในยุคสมัยใหม  

เรื่องผูวา ฯ CEO

ที่ทานนายก ฯ มีนโยบายเรื่องผูวา ฯ CEO  เพราะ
โดยหลักที่วางไวผูวาราชการจังหวัด  ตองเปนหลักของ
จังหวัด  และใหตั้งจังหวัดเปนนิติบุคคล  มีสวนราชการซึ่ง
สังกัดจังหวัด  ปรากฏวาสวนราชการตาง ๆ ก็ไมตองการให
หนวยงานของตนไปสังกัดผูวา ฯ  จากแนวโนมที่ผานมาจึง
พบวาอยูที่ภูมิภาคแตความจริงขึ้นตรงกับสวนกลาง  ดังนั้น
ผูวา ฯ ก็จะสั่งการไมได  นี่คือปญหาที่เกิดขึ้น  เมื่อผูวา ฯ 
สั่งการไมไดการทํางานดวยกันก็ติดขัด  

Concept  ของทานนายก ฯ ก็คือวา สรุปแลวนี่คือ
ประเทศไทย  ไมใชอาณาจักรเล็ก  อาณาจักรนอย  ที่ผานมานั้น

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นปส. รุนที่ 47

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) 29 มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร นปส. รุนที่ 47

30 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  
พลกุล)



อาณาจักรเล็กอาณาจักรนอยเยอะ  และเรามองความเทห
ที่วา  ถากรมไหนสามารถมีทุกอยางของตัวเองไดหมด  มี
ตั้งแตสนามกอลฟ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  จิปาถะ  ถือวา
ยอดกรม  ทุกคนก็จะเอาแบบยอดกรมอยางนี้  ยิ่งมีอยางนี้
มากเทาไรประเทศก็จะยิ่งเจง  ทุกอยางควรมา Pool ใช
ดวยกันไดหมด  นี่คือ Concept ของการบริหารจัดการใน
ลักษณะ Integration หรือแบบบูรณาการ  ดังจะเห็นวาบางที
สนามกีฬาซึ่งบางกรมมี  คนอื่นหามใช  ใชเฉพาะกรมของ
ตัวเองเทานั้น  จริงแลวก็เปนของประเทศ  เอางบประมาณ
แผนดินไปทํา  ไมใชของใคร  

แตวันนี้ทุกอยางเปลี่ยนแปลง  จะเห็นวาพื้นที่ที่เรา
กําหนดขึ้นมาในจังหวัดนั้นผูวา ฯ ตองดูแล  ตองรับผิดชอบ  
การมอบอํานาจ  กฎ ระเบียบตาง ๆ จึงไดออกมา โดย
อาจจะไมถึงขนาดสมบูรณแบบนัก  แตสวนใหญมันไป
หมดแลว  และสิ่งที่ตามมาที่ทานนายก ฯ มองไดทะลุมาก  
ใหผูวา ฯ มีงบ ฯ ของตัวเองเหมือนกับที่นายก ฯ มีงบกลาง  
ปที่แลวได 20 ลานบาท  ไมใชใหอํานาจ  แตผูวา ฯไมมีเงิน  
หรือแกปญหาเฉพาะหนาไมได  จึงใหตรงนี้ไป  

จังหวัดตองรวมกลุมกัน

ในขณะเดียวกันก็พยายามมองวา ถา 75 จังหวัด
และรวม กทม. ดวย  ถาตางคนตางอยูก็ไปไมรอด  ก็ตอง
พยายามมองวาทําอยางไรจะมองเปนกลุมจังหวัด  ซึ่งตอนนี้
มี 19 กลุม  แตตอนนี้อยาเพิ่งไป serious วา  19  กลุมตอง
เปนอยางนี้  ตองมีการปรับปรุงตอไป  เพราะในการจัดกลุม
ตอนแรก ๆ ก็ยังไมไดศึกษาละเอียดนัก  ซึ่งบางทีไมควรไป
อยูดวยกันก็ไปอยู  หรือบางทีกลุมควรจะใหญขึ้น  หรือ
อาจจะปรับใหม เพื่ อใหสอดคลองไปในทิศทางที่มี
ประโยชนรวมกันมากขึ้น  จะเห็นวาจากประเทศไทยลงไป
Scale จะเปนจังหวัด  แตมีอีก Scale ท ี่มารองรับคือกลุม
จังหวัด  อยางในฝรั่งเศสจะมองเปนภาค  สมมติวากลุม
จังหวัดนี้มี 5 จังหวัด  เขาจะใหผูวาราชการจังหวัด 1 ใน 5 
นี้เปนประธาน Committee ของ 5 จังหวัด  ซึ่งของเราตอนนี้
ยังไมไดทํา  เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกวาใหมีโครงการของ
กลุมจังหวัดนั้นคอนขางเปนปญหา  เราใหรองนายก ฯ ไปดู  
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ซึ่งจริงแลวจะตองมีใครเปน Head สักคนหนึ่งที่จะทําขึ้นมา  
แลวรองนายก ฯ เขาไปดูอีกทีหนึ่ง  ก็จะเกิดโครงการที่เปน
บูรณาการของหลาย ๆ จังหวัด  สมมติวา กลุมจังหวัด
ภาคเหนือตอนบน  เราจะไดมาดูตอไปวา เศรษฐกิจหลัก 
คืออะไร  ถาเศรษฐกิจหลักเปนเรื่องทองเที่ยว  เปนเรื่อง
หัตถกรรม  ไมใชวาตางคนตางทํา  

การพัฒนาจังหวัด

ยิ่ง SML ลงไปทานจะเห็นวาทุกหมูบานจะทําแต
เรื่องของตัวนั้นก็ไดประโยชนสวนหนึ่ง  แตไมไดบูรณาการ  
ถาอําเภอนี้ทําผาไหมทุกหมูบาน  ทำไมไม เอาเงินมา Pool  
ไวดวยกันแลววางแผนจัดการอยางเปนระบบ  สูจิมทอมสัน 
ไมใชสูเพื่อทําลายลางกันเอง  แตสูเพื่อเปนการเรียนรูจาก
เขาวาจะทําอยางไร  หรือหมูบานทางเหนือที่เปนหัตถกรรม
ตาง ๆ ทําไมไมเอาทั้งอําเภอและทําใหคุณภาพมากขึ้น  
สรางแบรนดขึ้นมา  สรางระบบการตลาด  สรางเครือขาย
ใหมากขึ้น  

สิ่งเหลานี้สําคัญมาก  คือวิธีการบริหารจัดการและ
เงินที่จะตองตามลงไป  ดังนั้นแนวคิดในเรื่อง SML แนวคิด
เรื่องกองทุนหมูบาน  ในเรื่องผูวาฯ มีเงิน นี่เปนสิ่งที่ถูกตอง
อยางยิ่ง ไมใชวาเราใหอํานาจแตเงินมาขอสวนกลาง  กวา
จะผานระบบสิ้นปงบประมาณก็ยังใชไมได  นี่คือระบบ  
แตเมื่อ Direct ไปแลวปญหาที่ทานนายก ฯ ชอบพูดก็คือ
ชวงแรกรับมา 10 ลานบาท ก็งง  ไมรูจะไปใชตรงไหน  งง
ใน 2 ดาน  ดานหนึ่งคือไมแนใจ  ดานที่สองคือเมื่อใชจะถูก
หรือผิดหรือเปลา  แตตอนนี้อยาสงลงไปนะมีเทาไรก็หมด  
เพราะวาเริ่มใชเปน  เริ่มเขาใจแลววาตองทําอะไร  สิ่ง
เหลานี้คอย ๆ  tune-up เขาไป  

ปญหาในการปฏิรูประบบราชการ

จุดหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ  เราปรับ
โครงสรางเร็วไปนิดเดียว  เพราะวาเรามีภาระ 2  ดาน ดานหนึ่ง 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญกําหนดกฎหมายเรื่องการกระจายอํานาจ
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วาภารกิจตองถายโอน  และเมื่อภารกิจที่ถายโอนใหกับ
ทองถิ่น  ไมไดไปแคภารกิจ  เงินตองไป  คนก็ตองไป จะเห็นวา 
ภารกิจถายโอน  เอาเงินสวนหนึ่งไปแตคนไมคอยไป  
หรือไมไปเลย  จึงเกิดปญหา  เมื่อคนไมไปทองถิ่นก็ตองไป 
RECRUIT คนของตัวเองขึ้นมา  

เรื่องบรรเทาสาธารณภัยกับ กทม. เปนตัวอยางที่ดี
ที่สุด ปรากฏวาคน 1,300 กวาคน  ตํารวจไป 100 กวาคน  ที่
เหลือไมไป  เมื่อไมไดไป กทม. ก็ตองสรางคนขึ้นมาใหม
อีกหนึ่งพันกวาคนและตองจายคาจาง  และจัดคนเหลานี้เขา
สูระบบ  สมมติวาตํารวจตองเพิ่มบุคลากร  10  % คนสวนนี้
เทากับ 0.1 % ก็ตองเอา 0.1 ลบออกจาก 10 %  แตนี่ไมได
ลบแตเปนบวกเขาไปอีก  ซึ่งตรงนี้แหละที่ เปนปญหา  
มิหนําซ้ําเมื่อโอนไปแลวยังตั้งตําแหนงคางไวเพื่อเอาคนเขา
สูตําแหนงโดยไมมีงานทํา  เพื่อจะไดเปนนายพล ฯ นายพัน ฯ  
ตาง ๆ  นี่คือระบบที่เราลมเหลว  คือเราไมมองวานี่คือการ
ปฏิรูป  

หรืออยางกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมบัญชีกลาง
ไปใหเงินเดือนสูงกวาผูพิพากษาและอัยการเมื่อเริ่มตนใหม 
ๆ คนก็ไปอยูที่นั่นหมด  ถามวาคนจากที่ไหนไป  ก็ตํารวจ
นั่นแหละที่ไป  เมื่อเขยาไปเขยามาก็จะไหลจากนี่ไปโนน  

อันนี้คือจุดที่จะตองมาแก  ดีที่เรารีบมาปฏิรูปวิธี
ทํางานไดทัน  ถึงแมจะกระจัดกระจายแตวิธีทํางานเปน
อยางที่ผมวาก็ Integrated กันจะแกปญหาไดเยอะ  แลวคอย
มาปรับโครงสราง  ซึ่งวันนี้เขาสูทิศทางนี้แลวคือวิธีทํางาน
อยางที่ผมเลา  และอาจจะตองปรับโครงสรางอีกครั้งหนึ่ง  
อยางที่ใหขอสังเกตไป  

บางทีโครงสรางบางอยางเราบอกวาของที่เหมือนกัน 
ตองไปไวที่เดียวกัน ซึ่งบางอันอาจจะไมจําเปน ไมใชวาผม
มา Protect กระทรวงมหาดไทย 
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ตอไปขาราชการตองทํางานเพื่อลูกคา

วันนี้ที่ผมบอกวาหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  
คําวา ปกครองเปนศัพทที่โบราณ  ซึ่งขณะนี้เปนศัพทของ
การบริการ  เราตองเรียนรูภาคเอกชนอยางมาก ๆ  บริษัทที่
ประสบความสําเร็จคือบริษัทที่จับลูกคาไวได  จับทั้งใน
เรื่องของการบริการ  ในเรื่องของการเอาใจ  เรื่องของการ
สื่อสาร  ใหลูกคาไดรู  แมแตในเรื่องโทรศัพท  ผมก็ไม
เขาใจเหมือนกัน  อยางเด็กวัยรุนเมื่อเครื่องรุนใหมออก
จะตองเปลี่ยน  อันเดิมก็ยังใชได  แสดงวามันกลายเปน  
Trend ของการบริโภค  เพราะภาคธุรกิจ  เอกชน  สราง
วัฒนธรรมการบริโภค  และการเปลี่ยนแปลงสินคาบอย ๆ 
ไมได  การเคลื่อนไหวทุกอยางจะต่ํามาก  คนซื้อโทรศัพท
มาเครื่องหนึ่งใชไป  3  ป  นอกจากพังไปกอนโดยไม
เปลี่ยน  รุนใหม ๆ ออกไมได  รถยนตเมื่อสมัยกอนกวาจะ
เปลี่ยนก็ตั้ง 5 ป  วันนี้ปแรกก็ minor  change ปที่สอง minor 
ของ  minor พอปที่สามแบบใหมออกอีกแลว  เดี๋ยวเติมนี่

แตงนั่นบางคนแตงไปแตงมาแพงกวาคารถ  นี่ก็คือ
วัฒนธรรมของการบริโภค  ซึ่งเราอยาไปมองวามันไมดี  
แตเรามองวาเอกชนประสบความสําเร็จในการทําใหลูกคา
พอใจกับการบริโภคอยางนี้  แตถาราชการทําใหประชาชน
พอใจจากการบริการ  ทานลองนึกภาพวาจะไปขนาดไหน  
แตถาประชาชนไมพอใจจากการบริการ  การทํามาหากิน  
การผลิต  การสรางสรรคของเขาก็ลดลง  แตถาเขาพอใจ  
ไปติดตอที่ไหนไดขอมูล นี่ก็สะดวก จะคาขายก็สะดวกไปหมด  
มันก็สนุกและอยากจะทําตอ  แตถาไปตรงไหนก็ติดขัดหมด  
รอตรงนี้อีกเดือน  ไปโนนอีก 6 เดือน  ก็เหนื่อยและ Cost  
ตามมาหมด  ในที่สุดก็ตองไปวิ่งเตนใตโตะ ไปหาผูหลัก
ผูใหญ  ใหโทรไปบอก  นี่คือระบบไทย  แตถาเราแกตรงนี้
ไดหมด  เราเปนประชาชนคนหนึ่งไปตรงไหนก็สะดวก
เหมือนอยางที่เรารับบริการจากเอกชน  ทานลองนึกวา
ประเทศไทยจะไปขนาดไหน  
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ดังนั้น Concept  เรื่องนี้มีสวนสําคัญซึ่งทานนายก ฯ 
พยายามจะผลักใหเราเห็น  สิ่งนี้  คือ Concept  ของการบริการ 
ในภาครัฐ  Concept  ของการมองประชาชนคือลูกคาที่เรา
ตองรักษา  และตองทําใหเขาพอใจมาก ๆ กับการบริการ
ของเรา  ซึ่งเปนการเปลี่ยนวัฒนธรรม  เปลี่ยนความคิด  
เพราะเดิมจะเปนในลักษณะที่วา ขาราชการนั้นลึก ๆ ก็คือ
ขาใหญกวาเอ็ง  นี่เปนการมองแบบเจาขุนมูลนาย  และยังมี
อีกเยอะที่เปนอยางนั้น  เมื่อคนมารับบริการก็จะรําคาญ  ผม
เห็นบางทีในหลายหนวยงานนั่งถักไหมพรมเมื่อผูรับบริการ 
ถามอะไรก็จะตอบอยางเสียไมได  ราษฎรจึงเกิดความรูสึก
ไมอยากไปหาราชการ  และบรรยากาศมันไมใช  แตถา
บรรยากาศเปลี่ยน  มีการยิ้มแยมแจมใส  มีการบริการ
ซักถาม  ดังเชนที่นายก ฯ ไดคิดเรื่องคาราวานเขาไป
แกปญหาก็คือ  service นี่เอง  ไมใชวารออยูกับที่แลวใหเขา
มาและบริการอยางดี  แตออกไปหาแลวใหบริการอยางดี  
ถาทําอยางนี้ไดประเทศจะพุงเลย  เพราะคนจะมีกําลังใจที่

จะทํางาน  มีพลังที่จะผลิต  และถาเราguide วาควรผลิต
อะไร  ตรงไหน  ผลิตแลวจะขายใคร  เราจัดการให ก็สุดยอด  
ที่เราจะกาวไปสูจุดนี้รวมกัน  

เพราะฉะนั้น  ถาพวกเราเขาใจ Concept  ตรงนี้เรา
จึงจะรูวาทําไมตองทํางานหนักขึ้นโดยตองทํางานถึงสิบ
กวาชั่วโมง  ตองหาลูกคาใหไดเทานี้  ถาหาไดเทานี้จะได
commotions เทานี้ โดยทําเปาใหไดตามตองการ  ซึ่ง ก.พ.ร. 
ไดอนุมัติเงินมาแลวเอาโบนัสไป  ตรงนี้เองทําใหเราตอง
ทํางาน  คือบางครั้งเราตองเรียนรูภาคเอกชน  ในขณะเดียวกัน
ภาคเอกชนก็เรียนรูภาครัฐวาเปนอยางไร  บอกวาภาครัฐจะ
อยูของเราแบบนี้  มันอยูในโลกนี้ไมได  โลกทั้งโลก trend
มันเปนอยางนี้  

แตกฎหมายตองเปนกฎหมาย  กฎระเบียบตาง ๆ 
ตองมี   Discipline  ตองมีแตอยูบนวัฒนธรรมของการ
บริการ  ทําใหลูกคาพึงพอใจ   และหาลูกคาเพิ่มเติม  ถาเราไมมี 
วัฒนธรรมตรงนี้เขามาปนดวยมันก็จะเปนลักษณะ ฉันใหญ  
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ถาใหฉันเซ็นตองมาหาฉัน  ถาฉันงวงอยูก็ตองรอไปกอน  
ถาฉันหิวขาวก็จะออกไปกินกอน  บางที่กินขาวเพลินไป
หนอยบายสามโมงแลวยังเมาเหลาอยู  ก็ไมไดเรื่อง  ราษฎร
ก็รออยูอยางนั้นอยางนี้มันไมได  

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยทํางานวันเสาร  เที่ยง
ไมพัก  เพราะบางทีประชาชนเขาก็ทํางานเหมือนกันเขาจะ
มาไดก็คือชวงตอนพัก  ซึ่งมาแลวเราก็พักเหมือนกัน  เขาก็
ไมรูวาจะเอาเวลาตอนไหนมาติดตอ  ถาไมมาวันเสารก็ไมรู
จะมาวันไหน  มาก็ตองไปลางานเดี๋ยวนายก็วาอีก  อยางนี้
เราก็ตองดูเหมือนกัน  ทุกคนไปทํางานเหมือนกันหมดทั้ง
ภาครัฐและเอกชน  แตเอกชนนั้นลําบาก  แมแตเราเองที่จะ
ไปติดตอเราก็ตองลางาน  แตถาราชการระหวางนายกับเรา  
ถาโอเค ก็ไมเปนไร  แตเอกชนนั้นไมได  จะตองมีการตอก
บัตร  เพราะฉะนั้นถาเราเขาใจสภาวะเหลานี้  ผมเชื่อวาทุก
อยางจะดีขึ้นมาก

inside- out / outside - in  

ทายที่สุดจะเห็นวาทําไมทานนายก ฯ ถึงบอกวา 
inside-out และ outside-in  นั่นก็คือที่ผานมาเมื่อเรานั่งอยูที่
โตะ เราจะมองอะไรตางไปจากที่เราเขาใจ  เราไมไดมอง
จากที่เขาเขาใจเขามา  เขาใจเขาแตวาไมตองไปทําตาม
ทั้งหมด  จะเปนเบี้ยหัวแตก  ทุกคนเอาโนนเอานี่เอานั่นมัน
จิปาถะ  จึงตองมาสรุปวาที่ถูกแลวจากเราและจากเขานั่น
ตองเดิน หนึ่ง  สอง  สาม  อยางนี้ก็กําหนดไป  แตหนึ่ง  สอง  
สาม  ที่วานี้ตองมีการปรับเปลี่ยนไดเพราะไมมีอะไรที่จะ
ถูกตองที่สุดไปตลอดเวลา  บางทีมันนาจะถูกแลวแตคนนั้น
เปลี่ ยนความคิดไปก็ตองปรับใหสอดคลองกับสิ่ งที่
เปลี่ยนแปลงไป  เพราะฉะนั้นสิ่งเหลานี้จําเปนตอง Dynamic  
เราจะตองรูทันสิ่งตาง ๆ ตลอดเวลา  ซึ่งเปนเรื่องสําคัญ
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สรุป

เศรษฐกิจ  3  ระดับ

สรุปวาถาโครงสรางของเราเปนอยางนี้  โครงสราง
ของพี่นองประชาชน  ซึ่งประเทศไทยกําลังเนนเศรษฐกิจที่ 
grass root  เศรษฐกิจมี  3  ระดับ  ระดับบนคือไปตอสูกับ
ตางประเทศ  คาขายแบบบริษัทขนาดใหญ  ระดับกลาง
เรี ยกว า  SMEs และระดับล าง เรียกว า เศรษฐกิจของ
ประชาชน  ที่ผานมาขางบนเหมือนหัวรถจักร  หัวรถจักร
คันหนึ่งไมกี่แรงมาฉุดโบกี้เปนรอย  ก็วิ่งแบบ 10 – 20  
กิโลเมตรตอชั่วโมง  ไปไมรอดหรอก  เราก็ไปหนุนตรง 
SMEs  คือพูดงาย ๆ วาใหหัวรถจักรมันมีแรงเพิ่มมากขึ้น  
แตถาตองฉุดขางลาง  คนจนอีก 8 – 10  ลานคน  ก็เหนื่อย  
เพราะคนเหลานี้เปนภาระ  แตถาคนเหลานี้ไมจนและไม
เปนภาระและผลิตไดดวย  หมายความว าทุกโบกี้มี
เครื่องยนตก็จะตางคนตางวิ่งและก็ดันกันไปได  แตตองไป
ใน Track เดียวกันถาตางคนตางวิ่งก็จะตกราง

ดังนั้นตรงนี้จะทําอยางไรจึงจะสรางเศรษฐกิจฐาน
รากอันนี้ขึ้นมา  เชน OTOP,  SML  กองทุนหมูบาน  เรื่อง
การหาตลาดใหม  เรื่องการที่จะตองเอาแรงงานเพื่อนบาน
เขามาเสริม  การจดทะเบียนแรงงานจะไดรูวามีอยูตรงไหน  
เปนอยางไร  จะตองเสริมตรงไหนอยางไร  ซึ่งตองมีการ
จัดการทั้งหมด ตองมีคนที่มองวาโลกจะไปทางไหน EU จะ
ไปทางไหน  อเมริกาจะเปนอยางไร  ญี่ปุนจะอยูเดี่ยว ๆ 
อยางไรตอไป  จีนจะเปนอยางไร  ภูมิภาคนี้จะเปนอยางไร  
ไทยและเพื่อนบานที่ลอมอยูจะเปนอยางไร  เศรษฐกิจไทย
จะไปทางไหน  จะเปนอยางไร  และสะทอนความตองการ
ของพี่นองประชาชนวาเปนอยางไร  ถาเราเขาใจตรงนี้ก็จะ
งายขึ้น  

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นปส. รุนที่ 47

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) 43 มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรม
หลักสูตร นปส. รุนที่ 47

44 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  
พลกุล)



ทองถิ่นเนน Participation ไมใช Democracy

Democracy  ของทุกวันนี้ เปน Democracy ของ
ระบบทุนนิยม  ตองยอมรับ  ซึ่งตองมีการจัดการ  และเรื่อง
ของการบริหารจัดการทั้งหลาย  แมแตทองถิ่น

ทองถิ่นไมใช เ รื่ อง  Democracy  แต เปน เรื่ อง 
Participation  รูปแบบนั้น  เลียนแบบ Democracy ระดับชาติ  
คือมาจากการเลือกตั้ง  แตยังอยูภายใตการควบคุม/กํากับ
ของราชการสวนกลาง  หรือสวนภูมิภาคที่ไดรับมอบหมาย
นั่นเอง  เพราะฉะนั้นตองเขาใจตรงนี้  ถาไมเขาใจตรงนี้เรา
ก็จะไปบอกวาไมไดและบอกวามันเปน Democracy ซึ่งมัน
เปนคนละเรื่อง  เพียงแตเอารูปแบบของ Democracy ไปใช  
แตรูปแบบที่ถูกตองคือ Participation โดยเนน Participation 
ค อนขางมาก และเนนภารกิจที่เปน Operation ใหมาก
สําหรับทองถิ่น  

กระทรวงตาง ๆ จะเล็กลงกระทรวง มหาดไทย 
จะหันไปเนนเศรษฐกิจรากหญา

กระทรวงตาง ๆ ตอไปจะเล็กลงไปมาก  กระทรวง 
มหาดไทยก็จะเล็กลง เพราะวา Operation นอยลง  มหาดไทย 
จะเปนในลักษณะของกระทรวงในแงของการบริหารจัดการ
ที่เปนภาพกวาง  และจะตองเปนกระทรวงหลักที่จะไป
กระตุนเศรษฐกิจรากหญา  เพราะกระทรวงการคลังทํา
ไมได  กระทรวงการคลังโดยแบงคชาติจะดูเศรษฐกิจ
ตอนบนและตอนกลาง  ขางลางจะใชกระทรวงมหาดไทย
เพราะวาเปนเครือขายที่ถูกวางไวทั้งหมด  เพราะฉะนั้นตรง
นี้พวกเราตองเขาใจภารกิจเหลานี้ดวย  

คุยพอใหเห็นภาพตรงกัน  เวลาเราไปศึกษาตอไป
จะไดเขาใจวา  เราจะตองเปนอยางไรตอไป

มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรมหลักสูตร 
นปส. รุนที่ 47

รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  พลกุล) 45 มอบแนวทางการบริหารราชการแกผูเขารับการศึกษาอบรม
46 รัฐมนตรีวาการกระทรวงหมาดไทย (นายโภคิน  

พลกุล)
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รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

(นายโภคิน  พลกุล)

มอบแนวทางการบริหารราชการแก่ผู้เข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรนักปกครองระดับสูง

รุ่นที่ 47  ประจำปี 2548

ผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในอนาคต  


ต้องขอขอบคุณที่ได้เชิญกระผมมาเป็นประธานเพื่อทำพิธีเปิดการศึกษาอบรมและบรรยายให้ความรู้ในหลักสูตรนักปกครองระดับสูง รุ่นที่ 47 ประจำปี พ.ศ. 2548  ของสถาบันดำรงราชานุภาพ


หลักสูตรนักปกครองระดับสูง  เป็นหลักสูตรสำคัญในการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  เพื่อที่จะสร้างนักบริหารยุคใหม่ที่ต้องมีความรอบรู้  มีความสามารถ มีความคิดที่ทันสมัย ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก  ที่สำคัญคือ ต้องมีภาวะผู้นำเพื่อจะเตรียมความพร้อมที่จะเป็นผู้บริหารระดับสูงภาครัฐในอนาคต  



การปฏิรูประบบราชการ

การปฏิรูประบบราชการที่ผ่านมาซึ่งท่านรองปลัด กระทรวงมหาดไทย (นายชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ) ได้กล่าวไว้ส่วนหนึ่งนั้น  ก็เป็นการนำเอาความรู้และการบริหารจัดการสมัยใหม่มาใช้ ซึ่งมี 2 ส่วน


ส่วนแรก คือ การจัดระบบการบริหารจัดการ


ส่วนที่สอง คือ การจัดระบบโครงสร้างขององค์กรต่าง ๆ 

ดังนั้นใน 2 สิ่งนี้พวกเราต้องทำความเข้าใจ  และมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการบริหารค่อนข้างจะมากพอสมควร  เจ้าหน้าที่รุ่นใหม่ในยุคใหม่จะต้องสามารถปรับตัวเองให้ก้าวทันกับโลกและวิทยาการต่าง ๆ และที่สำคัญคือก้าวทันกับระบบการบริหารจัดการสมัยใหม่        มิเช่นนั้นแล้วเราจะไม่สามารถเป็นกลไกที่สำคัญของประเทศ ของรัฐบาลในการผลักดันสังคมให้ก้าวไปข้างหน้าได้  และที่สำคัญเราต้องมีความเป็นมืออาชีพ  คือจะต้องมีความ



ซื่อสัตย์  โปร่งใส  คือทำอย่างไรให้เกิดผลสำเร็จโดยที่เราปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ตามกฎกติกาทุกอย่าง  ขณะเดียวกันในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์  ตามกติกาเหล่านั้น  เราก็อธิบายเหตุผลได้ว่าเพราะอะไรจึงตัดสินใจอย่างนั้น  เพราะเหตุใดจึงไม่ตัดสินใจเป็นอีกอย่างหนึ่ง  เราสามารถทำอย่างนี้ได้หมด  และด้วยความสุจริต  ไม่ต้องไปเกรงกลัวอะไร  


ดังนั้นการที่ได้เข้ามาศึกษาอบรมในครั้งนี้  ต้องถือว่า เป็นโชคดีของทุกท่านที่จะได้มีการเรียนรู้ในสิ่งเหล่านี้  

การปรับปรุงโครงสร้างและวิธีการทำงาน  


สิ่งที่พวกเราจะเห็นในขณะนี้  ที่เรียกว่าการปฏิรูประบบราชการ  มีอยู่ 2 ส่วนใหญ่ ๆ ดังที่ได้กล่าวแล้วเมื่อสักครู่นี้ ส่วนแรก คือการปรับปรุงโครงสร้างของระบบราชการ  ส่วนที่สอง คือการปรับปรุงวิธีการทำงาน  


เมื่อครั้งที่ผมเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายก รัฐมนตรีในสมัยท่าน  พลเอก ชวลิต ฯ  เราก็ได้จัดทำแผน



แม่บทในการปฏิรูประบบราชการ  ซึ่งเน้นใน 2 ส่วน  แต่ปัญหาคือว่า ส่วนไหนควรจะได้รับการกระตุ้นเป็นหลัก  โดยที่ผ่านมาจะพบว่าเราได้ปฏิรูปในเชิงโครงสร้างไปก่อน  ซึ่งก็มีทั้งจุดดีและจุดอ่อน  การปฏิรูปเชิงโครงสร้าง ไม่ใช่เฉพาะของราชการส่วนกลางเท่านั้น  แต่จะรวมถึงท้องถิ่นด้วย 

ระบบการทำงานภาครัฐ

ณ จุดนี้เราจะเห็นว่าในระบบการทำงานภาครัฐจะมีด้วยกัน 3  ส่วนใหญ่  


ส่วนแรก คือระบบราชการส่วนกลาง  และส่วนภูมิภาคที่ถือว่าไปจากกระทรวงทบวง  กรม ต่าง ๆ 



ส่วนที่สอง  คือส่วนท้องถิ่น  ซึ่งจะมีลักษณะที่มีผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งของประชาชน  และมีเจ้าหน้าที่ประจำเพื่อบริหารจัดการภารกิจของท้องถิ่น


ส่วนที่สาม  จะเป็นรัฐวิสาหกิจ  หรือองค์กรอื่น ๆ ของรัฐที่อาจจะไม่ได้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจแต่เป็นนิติ - 



บุคคลแยกต่างหากจากกระทรวง  ทั้งนี้ไม่รวมถึงองค์กรอื่น ๆ ที่มีตามรัฐธรรมนูญ  ซึ่งไม่ได้อยู่ภายใต้กรอบของรัฐบาล  บางภารกิจเดิมที่รัฐบาลเคยทำ  เช่นเรื่องของ ปปป. เดิม  ก็กลายเป็น ปปช.  ในเรื่องของการเลือกตั้งก็จะมี กกต. มาดูแล เป็นต้น ดังนั้นสังคมไทยตอนนี้ต้องทำความเข้าใจทั้งในเชิง  Macro  และ Micro  ว่าเป็นอย่างไร

ระบบศาล

ตามรัฐธรรมนูญ บอกว่า ในการใช้อำนาจอธิปไตยมีอยู่ 3 ฟังก์ชั่นใหญ่ ๆ  คือ ด้านการบริหาร  ด้านนิติบัญญัติ  และด้านตุลาการ  ซึ่งเขียนไว้เป็นกรอบหลัก


ฟังก์ชั่นนิติบัญญัติ คือมี 2 สภา  ทั้ง 2 สภามาจากการเลือกตั้ง 


ในส่วนของศาลมีการปรับปรุง  ซึ่งแต่เดิมจะมีระบบศาลอยู่เพียงระบบเดียว คือศาลยุติธรรม  จะไม่พูดถึงศาลทหารเพราะเขตอำนาจศาลทหารส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับ



ทหาร  จะเกี่ยวข้องกับประชาชนน้อยมาก ขณะนี้เรามีระบบศาลอยู่ถึง 3 ระบบ  คือศาลรัฐธรรมนูญ  ศาลยุติธรรม  และศาลปกครอง  


ศาลยุติธรรมและศาลปกครองจะเป็นระบบศาลที่เป็นระบบประจำ บุคลากรที่มาทำหน้าที่เป็นผู้พิพากษาหรือตุลาการนั้นถือว่าเป็นข้าราชการประจำ  เป็นข้าราชการตุลาการ 


ศาลรัฐธรรมนูญ  บุคลากรที่มาทำหน้าที่เป็นไปตามวาระ คือมีวาระ 5 ปี เมื่อครบวาระแล้วก็เป็นต่อไม่ได้  และมาจากกระบวนการซึ่งต้องผ่านการเห็นชอบของวุฒิสภา  ในขณะที่ศาลยุติธรรมนั้นไม่ต้อง  เป็นระบบข้าราชการประจำแบบเดิม  ศาลปกครองนั้นคนที่จะเป็นตุลาการศาลปกครองสูงสุดต้องผ่านการเห็นชอบจากวุฒิสภา  แต่วุฒิสภาไม่มีสิทธิเลือกว่าจะเอาใครหรือไม่เอาใคร  ซึ่งปกติ องค์กรอิสระอื่น ๆ จะเสนอ 2  และเลือก 1  แต่ศาลปกครองสูงสุด  ถ้าเสนอไป 10  แล้วแต่วุฒิสมาชิกว่าจะเลือกทั้ง 10  หรือจะเลือก 8 คน  ถ้าเลือก  8  คน ก็ต้องเสนอใหม่อีก 2  คน 



อย่างนี้เป็นต้น  บางทีระบบก็ปวดหัวเหมือนกัน  เพราะเวลาที่ทำตอนนั้นอาจจะไม่ได้ดูให้สัมพันธ์กันทั้งระบบ  ซึ่งจะต้องพัฒนากันต่อไป  

จะเห็นได้ว่าแม้แต่การแยกระบบคดีก็จะแยกเป็นคดีปกครองกับคดีแพ่ง  คดีอาญาทั่ว ๆ ไป  ซึ่งก็มีปัญหาว่าถ้าเกิดสงสัยว่าเป็นคดีปกครองหรือเป็นคดีแพ่งถามว่าเป็นอย่างไร  รัฐธรรมนูญก็บัญญัติให้มีองค์กรที่เรียกว่ากรรมการวินิจฉัยชี้ขาดข้อพิพาท  มีอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล  ซึ่งประกอบด้วย  ประธานศาลฎีกา  ประธานศาลปกครองสูงสุด  ตุลาการศาลทหาร  และผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกทำหน้าชี้ขาด  ไม่ได้ให้ศาลรัฐธรรมนูญชี้ขาด  นอกจากนั้นแล้วยังมีศาลฎีกาแผนกคดีอาญานักการเมืองอีก  บางทีดูแล้วก็จะค่อนข้างงง ๆ  นี่เป็นสิ่งที่ต้องไปศึกษา  นี่คือโครงสร้างของประเทศไทย  



อำนาจการตรวจสอบของศาล


เรื่องการตรวจสอบ  เป็นจุดที่ค่อนข้างจะมีปัญหา  ยกตัวอย่างการทำงานของ กกต. ก็ดี  ปปช. ก็ดี  ถามว่าศาลตรวจสอบได้หรือไม่  ศาลรัฐธรรมนูญตีความว่าถ้าเป็นเรื่องการบริหารงาน  เช่นการบริหารงานบุคคลก็สามารถตรวจสอบได้  แต่ถ้าเป็นการทำหน้าที่เฉพาะของเขาที่รัฐธรรมนูญบัญญัติอำนาจหน้าที่ไว้นั้นเราตรวจสอบไม่ได้เลย  นี่ก็เป็นปัญหา  ทางวิชาการก็ไม่ค่อยเห็นด้วย  เพราะว่าการทำหน้าที่ของ กกต.ก็ดี  ปปช. ก็ดี  ไม่ใช่เป็นอำนาจนิติบัญญัติ  ไม่ใช่เป็นอำนาจตุลาการ  

ถ้าเป็นการใช้อำนาจนิติบัญญัติโดยแท้  เช่นการจะตรากฎหมาย  จะไปฟ้องศาลบอกว่าสภาตรากฎหมายล่าช้า  เท่ากับศาลกลายเป็นคนกำหนดว่าสภาควรจะประชุมช้าหรือเร็วและกระบวนการตรากฎหมายนั้นขั้นตอนสุดท้ายก็คือ ต้องมีการลงพระปรมาภิไธยของพระมหากษัตริย์  หรืออาจจะไม่ลง  และจะโต้แย้งกลับมา  อย่างนี้เป็นต้น  




จึงถือว่าถ้าเป็นอำนาจเฉพาะของฟังก์ชั่นใดฟังก์ชั่นหนึ่งแล้วศาลไปตรวจสอบไม่ได้  แต่ถ้าไม่ใช่ฟังก์ชั่นเฉพาะลักษณะอย่างนั้น  เป็นฟังก์ชั่นฝ่ายบริหารถือว่าอยู่ภายใต้การตรวจสอบของศาลทั้งสิ้น  นั่นคือ  Legal state  หรือนิติรัฐ  แต่ถ้าการปฏิบัติหน้าที่ของศาลด้วยกันแล้ว  แม้แต่คณะกรรมการ กต. ซึ่งเมื่อตอนทำกฎหมายจัดตั้งศาลปกครองใหม่ ๆ   ก็ให้อยู่ภายใต้ศาลปกครอง  เพราะถือว่าเป็นการบริหารงานบุคล  ไม่ใช่เป็นการตัดสินคดี แต่ถ้าเป็นการตัดสินคดีเช่น  ศาลยุติธรรมตัดสินคดีแล้ว จะเอาไปฟ้องศาลปกครองว่าตัดสินคดีมิชอบ เป็นการบริหาร  อย่างนี้ไม่ได้  แต่ถ้าในการบริหารงานบุคคลแล้วได้  แต่เมื่อไม่ได้ไปไว้ศาลปกครอง  ถามว่าถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลแล้วไปไหน  ก็คือไปศาลยุติธรรม  สรุปว่าการกระทำใด ๆ  ก็ตามที่มีการกระทำในเชิงบริหารจัดการ  โดยหลักแล้วต้องถูกตรวจสอบโดยศาลทั้งสิ้น  ความเข้าใจนี้เกิดปัญหาที่ศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการใช้อำนาจของ



คณะกรรมการการเลือกตั้งก็ดี  ของ ปปช. ก็ดี เป็นการใช้อำนาจตามรัฐธรรมนูญโดยตรง  ศาลตรวจสอบไม่ได้  อันนี้พวกเราจะได้ทราบไว้ก่อนว่าระบบของเราอย่างนั้น  แต่ทางวิชาการเขาไม่ค่อยเห็นด้วย

การบริหารราชการส่วนกลาง  


ในส่วนของฝ่ายบริหารเอง  เราจะเห็นว่าระบบบริหารราชการที่เราพูดถึงราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ท้องถิ่นนั้น เราต้องเข้าใจว่า  ระบบจริง ๆ แล้ว  ในอดีตมีแต่ส่วนกลาง  ในสมัยอยุธยาก็คือเป็นเมืองราชธานี  เป็นความสัมพันธ์ระหว่างราชธานี  ซึ่งมีเมืองบริวาร กับเมืองประเทศราช  กับเมืองพระยามหานคร  เมืองประเทศราชก็อย่างเช่น เมืองล้านนา  เขมร  ลาว  ปัตตานี  ซึ่งเขาก็ปกครองของเขา  ก็แค่ยอมรับในอำนาจของอยุธยา  เมืองพระยามหานคร เช่น  นครสวรรค์  พิษณุโลก  ก็คือตั้งคนไปกินเมืองและปกครอง  เมืองพระยามหานครก็มีเมือง



บริวารของตนเอง  นี่คือความสัมพันธ์  ดังนั้นครั้งใดที่เมืองหลวงอ่อนแอหรือถูกศัตรูเข้ามาปิดหรือทำลายได้  เมืองประเทศราชหรือเมืองพระยามหานคร ก็จะตั้งตัวเป็นใหญ่  นี่เป็นเรื่องปกติของความสัมพันธ์


การปฏิรูปการปกครอง สมัยรัชกาลที่ 5  


จุดที่เกิดรัฐชาติของไทยในสมัยรัชกาลที่ 5  ที่ได้มีการยกเลิกระบบเมืองประเทศราชและเมืองพระยามหานครทั้งหมด  ยกเลิกการกินเมือง และเป็นอิสระค่อนข้างมากจากเมืองหลวง  ออกมาเป็นมณฑล  และต่อไปเป็นจังหวัด  เป็นอำเภอ  ส่วนตำบลหมู่บ้านนั้นเป็น grass  root  เป็นพื้นฐานที่มีอยู่แล้ว  นี่คือจุดเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่  มีการปฏิรูประบบการเก็บภาษีครั้งใหญ่   


เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบบเดิมที่เรียกว่าจตุสดมภ์  ซึ่งจะมีการดูแลเฉพาะราชธานี  คือ เวียง วัง คลัง นา  กลายเป็น  12  กรม  12  กระทรวง  จากนั้นจะ



เห็นว่าระบบราชการมีการผนึกแผ่นดินทั้งหมดเข้ามาด้วยกัน  ส่วนกลางคือกระทรวง  มีกรม  แต่เพื่อจะให้รวมศูนย์เป็นรัฐชาติ (Nation  state)  เรายกเลิกระบบเมืองประเทศราช  และระบบเมืองพระยามหานคร  แล้วแบ่งเป็นมณฑล ซึ่งต่อมาเป็นจังหวัด  อำเภอ  แล้วเราส่งคนไปอยู่ในพื้นที่  คือผู้ว่าราชการจังหวัด  นายอำเภอ  ส่วนระดับหมู่บ้าน  ตำบลนั้น  เราใช้คนในพื้นที่เดิมที่เป็นโดยธรรมชาติของระดับล่างที่เลือกผู้ใหญ่บ้านกำนันขึ้นมา  ซึ่งคนเหล่านี้เป็นตัวแทนของส่วนกลาง  ดังนั้นการที่ราษฎรเลือกกำนันผู้ใหญ่บ้านไม่ใช่ราษฎรเป็นคนตั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน  จึงใช้คำว่า “ เลือก ”  ส่วนผู้ที่ “ตั้ง” คือราชการส่วนกลาง 


รัชกาลที่ 5  ทรงใช้สถาบันกำนันผู้ใหญ่บ้าน เพื่อที่จะคานระบบเจ้าเมืองที่ถูกยกเลิกไป  เพราะว่าเมื่อให้กำนันผู้ใหญ่บ้าน เป็นคนของในหลวงแล้ว  ส่วนใหญ่พอใจ  ทำให้เจ้าเมืองที่ถูกยกเลิกทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นเมืองประเทศราชและเมืองพระยามหานครไม่สามารถที่จะหันมา  



Against  กับระบบของในหลวงรัชกาลที่ 5 ได้  นี่จึงเป็นประเทศไทยยุคใหม่ที่เกิดขึ้น  เมื่อเป็นลักษณะนั้น  การปกครองท้องถิ่นมันไม่มี  ที่ไม่มีเพราะว่าความสัมพันธ์ในเชิงเศรษฐกิจในแบบทุนนิยมนั้นไม่มี  


สังคมไทยเป็นสังคมที่พออยู่พอใช้  เพราะว่าอุดมสมบูรณ์  เรามีบ้าน  มีนา  ก็ทำนาปีละหน  สมัยนั้นไม่มีการทำนาปรัง  หน้าน้ำมาก็ทำนาแล้วเก็บเอาไว้  ในน้ำมีปลาในนามีข้าวนั้นเป็นความจริง  ไม่ต้องสะสม  ซึ่งในระบบทุนนิยมไม่ผลิตเพื่อพอกินพอใช้  ต้องสะสม  เราจะเห็นได้ชัดเจนว่าในยุโรปนั้น  ผู้คนจำนวนหนึ่งไปค้าขาย  ไม่ต้องการอยู่ภายใต้ระบบศักดินาอีกต่อไป  เมื่อไปค้าขายก็มีการเดินทางนำสินค้าจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง  มีการพักแรม  มีระบบเงินตราและธนาคารเกิดขึ้น  มีอาชีพใหม่ ๆ เกิดขึ้น  คือพ่อค้า  นายธนาคาร  ช่างฝีมือต่าง ๆ เป็นชนชั้นใหม่  จึงไปตั้งเมืองหรือชุมชนใหม่ขึ้นมา  เรียกว่า บูร์ก หรือเบอะเรอะ    เพราะฉะนั้นในยุโรปเมืองไหนที่ลงท้ายด้วย



บูร์ก หรือ เบอะเรอะ  คือไม่ใช่เมืองเก่า  แต่เป็นเมืองที่เกิดขึ้นในยุคทุนนิยมแล้วค่อย ๆ พัฒนา ยิ่งมีการค้าขายมากขึ้น  อำนาจเจ้าศักดินาก็ค่อย ๆ ลดน้อยถอยลง แต่สังคมไทยไม่เกิดสภาพนี้  


ดังนั้นการปกครองท้องถิ่นของเราจึงคิดแต่เพียงว่าทำอย่างไรในเรื่องการรักษาความสะอาด  อย่างที่เราพูดถึงสุขาภิบาลในยุคก่อนนี้เป็นต้น  ไม่ได้มองในเชิงที่ว่ามันเกิดกระบวนการที่ต้องเลือกหาคนมาบริหารจัดการ  


พัฒนาการของการปกครอง


ในยุโรปเมื่อเกิดชุมชนเมืองขึ้นมาใหม่ไม่ได้อยู่ภายใต้อาณัติของเจ้าศักดินา  ต้องดูแลตัวเองหมด  นั่นคือตั้งแต่เรื่องของการหาผู้นำที่จะอยู่ในชุมชน  อยู่ในบูร์ก นั้น ๆ  วางมาตรฐานเรื่องความปลอดภัยต่าง ๆ หรือบางทีต้องตัดสินคดีในบูร์กของตัวเอง  จึงเป็นที่มาว่าทำไมต้องมี Sheriff  ทำไมต้องมีศาลของท้องถิ่น มีตำรวจท้องถิ่น มีกอง



กำลังท้องถิ่น  มีการดูแล  มีการเลือกตั้งต่าง ๆ  ซึ่งการเลือกตั้งนั้นในระยะแรกไม่ได้หมายความว่าทุกคนมีสิทธิเลือกตั้ง เฉพาะคนที่มาอยู่เป็นระยะเวลาพอสมควรและต้องเสียภาษีให้ท้องถิ่นถึงระดับหนึ่งจึงจะมีสิทธิเลือกตั้ง  เหล่านี้ก็กลายเป็นมาตรฐาน  เป็นที่มาของกฎหมายต่าง ๆ ของเรา


ดังนั้นยุโรปทั้งยุโรปจึงค่อย ๆ เกิดท้องถิ่นอย่างนี้ขึ้นอีกมากมาย  ในที่สุดจึงเกิดการเปลี่ยนแปลงไปสู่ระดับชาติซึ่งจะ Pool  อำนาจไว้   แล้วทำไม่ได้  อย่างเช่นในอังกฤษนั้น ชัดเจน  อำนาจของกษัตริย์อ่อนแอลงเรื่อย ๆ และในที่สุดจึงเกิดการเลือกตั้งในระดับชาติขึ้นมา  เพราะว่าทุกท้องถิ่นเลือกตั้งหมดแล้ว  

ดังที่เราเคยพูดกันในอดีตว่า  ประชาธิปไตยจะเกิดก็ต่อเมื่อท้องถิ่นเข้มแข็ง  แต่เราไปอธิบายประวัติศาสตร์ของยุโรป  ซึ่งไม่มีประวัติศาสตร์อย่างนี้เกิดขึ้นในประเทศไทย  เหมือนกับว่าเราก็พยายามสร้างท้องถิ่นขึ้นมาเพื่อรองรับ



การเปลี่ยนแปลงของการบริหารจัดการในยุคนั้น  แต่มันไม่ Success  ไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาติของระบบทุนนิยม  แต่ก็ไม่เป็นไรเพราะของทุกอย่างบางทีก็ไม่จำเป็นจะต้องรออีกร้อยปีให้เกิด  


ปัญหาอยู่ที่ว่าการที่เราจะต้องเปลี่ยนตามโลก  แต่การเปลี่ยนในสภาพสังคมเราที่อยู่แบบดั้งเดิมจะเปลี่ยนอย่างไรจึงจะไปได้เหมาะสม  และเกิดการขัดแย้งในแง่มุมต่าง ๆ น้อยที่สุด  นี่ก็คือสิ่งที่เราต้องนำมาคิด  จะเห็นว่าปลายรัชสมัย ร. 5  ทรงเลิกทาส  คือไม่เลิกก็ไม่ได้  ระบบที่เปลี่ยนแปลงไป  40  ปีนั้น  มันเปลี่ยนไปหมดแล้ว  การที่จะมีทาสอยู่ต่อไปนั้นจะมีปัญหาต่อการผลิตอย่างแน่นอน  


ในอเมริกาที่เรียกว่าสงครามเลิกทาสนั้นก็คือการต่อสู้ในเชิงเศรษฐกิจ  เพราะรัฐทางเหนือเป็นรัฐที่ไปทางอุตสาหกรรมใช้แรงงานทาสไม่ได้โดย  Nature ของอุตสาหกรรม  รัฐทางใต้เป็นรัฐเกษตรกรรมก็ใช้แรงงานทาส  มันเป็น Conflict ทั้งหมด  จึงเกิดสงครามเหล่านี้ขึ้นมา




ส่วนประเทศไทยนั้นโชคดีที่การเลิกทาสไม่มีปัญหา  เพราะในหลวงรัชกาลที่ 5 ทรงเลิกมาเรื่อย  จึง Smooth  ค่อนข้างมาก  นี่คือสังคมไทยตอนนั้น


การเปลี่ยนแปลง Concept  เรื่องอำนาจ  


จะพบว่าจุดเปลี่ยนแปลงของเราอีกครั้งหนึ่ง คือการเปลี่ยนแปลงในปี พ.ศ. 2475  เป็นการเปลี่ยนแปลง Concept  เรื่องอำนาจ  แต่ไม่ได้เปลี่ยนแปลงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน  เดิม Concept  อำนาจเป็นของพระมหากษัตริย์  เป็นของผู้ปกครอง  เปลี่ยนเป็น Concept  อำนาจเป็นของราษฎร  เป็นของประชาชน  นี่คือจุดเปลี่ยนแปลงความคิดเชิงว่าอำนาจเป็นของใคร  และหลังจากนั้นเป็นต้นมาแม้มีการปฏิวัติรัฐประหารยึดอำนาจไปก็ไม่มีใครไปเขียนรัฐธรรมนูญว่าอำนาจเป็นของใคร  แต่ทุกครั้งจะบอกว่าอำนาจเป็นของประชาชน หรือมาจากประชาชนทั้งสิ้น  ซึ่งคือความหมายเดียวกัน  




การปกครองท้องถิ่น : รัฐต้องเข้าไปทั้งบริหารจัดการและกำกับดูแลเอง


เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงการปกครอง ปี 2475  กระทรวงต่าง ๆ ก็ยังเป็นแบบเดิม  แต่สิ่งที่เพิ่มเติมขึ้นมาในปี 2476 ก็คือการให้มีเทศบาลขึ้นมาเพราะเรามองตะวันตก  แล้วคิดว่าจะทำอย่างไรให้ประชาชนเข้าใจประชาธิปไตยระดับชาติ  แต่ถ้าระดับท้องถิ่นยังไม่รู้จักที่จะบริหารจัดการภารกิจของตัวเอง  มันก็จะเป็นไปไม่ได้  เราก็สร้างเทศบาล  


เราจะเห็นได้ว่าในปี 2476  จนถึงยุคปัจจุบัน  หรือยุครัฐธรรมนูญฉบับใหม่หรือก่อนหน้านี้สักนิด  เรามองการปกครองท้องถิ่นเป็นลักษณะที่ว่ารัฐต้องเข้าไปทั้งบริหารจัดการเองและทั้งกำกับดูแลอย่างเข้มงวด  ถามว่าทำไม  ก็เพราะข้อเท็จจริงที่ว่าเมื่อมีชุมชนขึ้นมาใหม่  การต้องดูแลกันเองมันไม่เกิดขึ้น  เป็นข้อเท็จจริงที่ว่ารัฐเป็นผู้สร้างขึ้นมา  เมื่อสร้างขึ้นมา Nature  ก็ชัดเจนว่ารัฐจะต้องเข้าไปดู  อยากให้มีท้องถิ่นทั่วประเทศ พอเราวางเกณฑ์เทศบาลไว้ 3 ประเภท 



คือเทศบาลตำบล เทศบาลเมือง  เทศบาลนคร ว่าต้องมีความหนาแน่นเท่านี้ รายได้เท่านี้  ทั้งประเทศเบ็ดเสร็จแล้วมีไม่กี่แห่ง  จึงต้องบังคับว่าที่ไหนมีที่ตั้งศาลากลางจังหวัดให้เป็นเทศบาลเมือง  ถึงจะตกเกณฑ์เท่าไรก็ต้องเป็น  ซึ่งจะเห็นว่าไม่เป็นธรรมชาติ  จึงมีปัญหาในช่วง 40 – 50 ปี  ตลอดมา  การกำกับดูแลก็ค่อนข้างเข้มงวด  ซึ่งเป็นเรื่องปกติ  เพราะว่าในเมื่อท้องถิ่นเองไม่ได้เกิดด้วยตัวของตัวเอง  ไม่ได้เกิดความเข้มแข็งของตัวเอง จึงต้องเข้าไปกำกับดูแลมาก  


ต่อมาให้มีทั้งสุขาภิบาล  มีทั้ง อบจ.  และมี อบต.ด้วย  มีความคิดว่าทั้งประเทศมีแต่เทศบาลอยู่นิดเดียว  เทศบาลนครก็มีแค่กรุงเทพ ฯ  กับธนบุรีเท่านั้น  ที่เหลือที่มีศาลากลางจังหวัดก็เป็นเทศบาลเมือง  เทศบาลตำบลมีนิดหน่อย  ส่วนใหญ่ก็เป็นชนบทหมด  นั่นคือสมัยก่อน พื้นฐานการผลิตเป็นเกษตรกรรมร้อยละ  80  อย่างอื่นน้อยมาก  อุตสาหกรรมหรือท่องเที่ยวต้องถือว่าแทบจะเบาบางมาก  นั่นคือโครงสร้างในขณะนั้น  



ในระบบ Globalization ต้องรวมตัวกันจึงจะอยู่รอด 


แต่ขอย้อนไปนิดหนึ่งว่าสังคมไทยซึ่งอยู่แบบสังคมปิดถูกทำให้เปิดโดยสนธิสัญญาบาวริ่ง ในปี ค.ศ. 1855  เหมือนเราตอนนี้ที่ถูกทำให้เปิดโดยระบบ Globalization  หรือ  WTO  คุณจะอยู่ของคุณคนเดียว  อยู่ไม่ได้  ต้องอยู่แบบเข้ากับโลกเขา  และต้องรวมกลุ่มด้วย  อเมริกาซึ่งเข้มแข็งมาก  อเมริกาคือ 50 ประเทศยังต้องรวมกลุ่มกับแคนาดา  เม็กซิโก  คนใดอยู่โดด ๆ คนนั้นเหนื่อย  และในระยะยาวก็ลำบาก  ยุโรปทั้งยุโรปนั่นคือสหพันธรัฐแบบใหม่ซึ่งเวลานี้เงินตราก็เป็นอันเดียวกันแล้ว  ผู้คนไปไหน มาไหนด้วยกันได้หมด  เหลืออย่างเดียวคือในเรื่องของการทหาร  ต่อไปถ้าเข้าร่วมการทหารได้หมด  นั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเอง  เพราะฉะนั้นที่ไหนที่สามารถรวมตัวได้  จะมีความเข้มแข็งค่อนข้างมาก  อยู่อย่างโดดเดี่ยว  ยิ่งเล็กเท่าไรยิ่งลำบากเท่านั้น  โลกเป็นแบบนี้ในระบบทุนนิยม  คือเล็ก ๆ เจ๊ง  ใหญ่ ๆ กิน  ไม่มีที่ไหนจะไม่เป็นอย่างนี้



บริษัทขนาดใหญ่ด้วยกันยังต้องมา Merge  กัน  เพราะแต่ละคนมีข้อดีคนละแบบ  มีฐานลูกค้าคนละกลุ่มเมื่อ Merge เข้าด้วยกับแล้วจะยิ่งใหญ่ขึ้น  สองบริษัทยิ่งได้ประโยชน์มากขึ้น  หุ้นยิ่งขึ้นไปอีก  ถ้าต่างคนต่างอยู่และมัวแต่ทะเลาะกันก็อ่อนเปลี้ย  


ทำตัวเองโดดเดี่ยวจะอยู่ไม่รอด


เราต้องเข้าใจสภาพอย่างนี้  ถ้าไม่เข้าใจเราก็จะมองแต่ตัวเราเอง  ซึ่งยิ่งมีองค์กรเล็กในองค์กรใหญ่มากเท่าไรก็ยิ่งเจ๊งเท่านั้น  ระบบราชการที่ผ่านมาคือในกระทรวงเดียวกันแต่ละกรมก็แทบจะ Independent  ในกรมเดียวกันบางทีก็ยังมีผู้ยิ่งใหญ่อีกหลายคน  ระบบจึงอ่อนแอ  ดังนั้นจะอยู่ในโลกสมัยใหม่ไม่ได้เด็ดขาด  


ที่ชี้ตรงนี้ให้เห็นว่าส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น  ภูมิภาคเป็นแค่เพียงการแบ่งพื้นที่เพื่อให้คนของส่วนกลางลงไปบริหารจัดการในพื้นที่นั้น   ทั้งรับเอานโยบาย



จากส่วนกลางไปปฏิบัติ  และไปกำกับดูแลท้องถิ่นในพื้นที่  แต่ความที่เราเข้าใจกันไม่ถูกต้องเราก็ให้พื้นที่เป็นนิติบุคคล  เช่น ให้จังหวัดเป็นนิติบุคคล เป็นต้น  บางคนเสนอให้อำเภอเป็นนิติบุคคลด้วยซ้ำไป  มันไม่ใช่ประเด็นตรงนั้น  ถ้าจะให้เป็นนิติบุคคล  นั่นหมายความว่าเราต้องการให้ภารกิจนั้นแยกทำต่างหากจากภารกิจปกติ  เช่น ไฟฟ้า  ประปา  ซึ่งเดิมเป็นหน่วยงานในระดับกรมอยู่ในกระทรวงมหาดไทย  เราต้องการแยกกิจการนี้ออกไป  เป็นรัฐวิสาหกิจ เราจำเป็นต้องให้มีสภาพเป็นนิติบุคคลเพื่อให้เขาแยกการบริหารงานบุคคล  แยกงบประมาณไปเป็นของเขา  ถ้าไม่ให้เป็นนิติบุคคลแล้วมันจะทำไม่ได้  เหมือนอย่างโรงงานยาสูบ ที่ไม่เป็นนิติบุคคล  ทำอะไรก็ต้องทำผ่านกระทรวงการคลัง  จะทำอย่างอื่นไม่ได้  


ภาคเอกชนก็เช่นกันเมื่อเขาจะทำธุรกิจอันนี้ก็จะมีรูปแบบให้เลือก  คุณจะทำเองเป็นนาย ก.  นาย ข.  คุณจะมาเข้าหุ้นก็ได้  เข้าหุ้นถ้าไม่จดทะเบียนก็จะเป็นห้างหุ้นส่วนวิสามัญแต่ละคนรับผิดชอบเต็ม ๆ แต่ถ้าจะมี Entity พิเศษ



ขึ้นมาก็ไปจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคล    ถ้าจะจำกัดความรับผิดของบางกลุ่มก็ไปเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด  ถ้าจำกัดความผิดทุกคนก็ไปเป็นบริษัทจำกัด  หรือถ้าจะขยายก็ไปเป็นบริษัทมหาชนจำกัด  และเข้าตลาดหลักทรัพย์ก็มีหลักเกณฑ์ต่าง ๆ  แต่ถ้าไม่ค้าขายก็ตั้งเป็นมูลนิธิหรือเป็นสมาคมต่าง ๆ ก็ว่าไป  เพราะฉะนั้นมันมีรูปแบบให้เลือก  


ส่วนราชการนั้นรูปแบบให้เลือกมันไม่ค่อยมี  ภารกิจนี้ไม่เป็นกระทรวงก็เป็นรัฐวิสาหกิจ  ไม่เป็นกรมก็เป็นรัฐวิสาหกิจ  เมื่อสมัยรัฐบาลก่อน ๆ  ก็คิดอย่างนี้  บอกว่ากีฬาจะดีก็ต้องตั้งกระทรวงกีฬา  จะส่งเสริมสิทธิสตรีก็ต้องตั้งกระทรวงสตรี  นี่เป็นความคิดแบบโบราณ  ปัญหาไม่ได้อยู่ที่เป็นกระทรวงหรือเป็นอะไร  แต่อยู่ที่กิจการนั้น ๆ ต้องบริหารจัดการอย่างไร  แล้วจึงมาดูว่าโครงสร้างควรจะเป็นอย่างไรที่มัน Accommodate กับการบริหารจัดการนั้น ๆ ไม่ใช่ว่าคิดไม่ออกก็เอาใส่ไว้ก่อน  แม้แต่รัฐวิสาหกิจเราก็มีทั้งที่ทำธุรกิจ  และไม่ทำธุรกิจ  แต่ใช้เกณฑ์คล้าย ๆ กันก็ปวดหัวหมดแล้ว  




นี่คือสิ่งที่เราต้องมองและคิดว่าต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างไร  แต่เราต้องเข้าใจโลก  เข้าใจภูมิภาค  เข้าใจตัวเราทั้งประวัติศาสตร์ของเรา  ของโลก  และสิ่งที่จะเดินต่อไปในอนาคต  ถ้าเราไม่เข้าใจสิ่งเหล่านี้  เราจะสับสนต่อการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างมาก  


ไทยเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่คือสมัยทำสนธิสัญญา
บาวริ่ง เป็นครั้งแรกที่ทำให้เศรษฐกิจไทยติดกับเศรษฐกิจโลกเป็นครั้งแรก ครั้งที่สองคือในยุค Colonization ซึ่งเริ่มตั้งแต่ สมัยในหลวงรัชกาลที่ 4  และรัชกาลที่ 5  เป็นต้นมา  เราก็เสียดินแดน  ดินแดนที่เราเสียก็จะเป็นดินแดนประเทศราช นั่นเอง  จุดนั้น Colonization ทำให้โลกยิ่งติดกันมากขึ้น  ถ้าเรารักษาตัวเองไม่ได้เราต้องเป็นเมืองขึ้น  ก็คือรับระบบของประเทศที่มาล่าเมืองขึ้น  


เราจะเห็นได้ว่าทางฝั่งตะวันตกของเรา  ศรีลังกา  อินเดีย  พม่า  ทั้งหลายนี้ก็เป็นระบบอังกฤษ  ฝั่งตะวันออกของเราอินโดจีนเป็นระบบฝรั่งเศส  ไทยอยู่ตรงกลางก็โชคดี  



ส่วนทางใต้ก็เป็นอังกฤษหมด  เหนือขึ้นไปคือจีนซึ่งมีหลายชาติเข้าไปสกรัม  เหนือไทยขึ้นไปแถว พม่า  จีน  อิทธิพลต่างชาติน้อยเพราะมันไกล  ซึ่งเมื่อก่อนต่างชาติก็เข้าไปแถวเซี่ยงไฮ้  กวางโจว  เป็นต้น  ซึ่งเป็นเขตเช่าต่าง ๆ ว่ากันไป 99 ปี  อย่างเช่นฮ่องกง  ทำให้มีระบบที่หลากหลาย  แต่เราต้องเรียนรู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้น  ทำไมเราถึงเป็นอย่างนั้น  


ยุคทุนนิยมยุคนั้น Concept  หรือ Philosophy  ของพวกเขาคือประเทศเขาร่ำรวยก็ต้องไปหาแหล่งวัตถุดิบและแหล่งระบายสินค้า  นั่นก็คือการออกล่าอาณานิคม  และไม่ใช่เฉพาะหาวัตถุดิบที่เป็นวัตถุดิบธรรมชาติบางทีเอาวัตถุดิบที่เป็นคน ไปจับคนในแอฟริกามาทำงานแบบทาส  นี่คือสภาพของการเอาเปรียบสุด ๆ ที่ไหนไม่ยอมตามก็ยึด  ของเราต้องถือว่าเก่งมากที่ประคับประคองสิ่งนี้ไว้ได้  แต่เรากลับมองความเก่งอันนี้ไม่ออก  และเราก็ไม่พัฒนาตัวเราในยุคที่ผ่านมาพอสมควร  แต่ยุคนี้เราก็ถือว่าประเทศไทยโชคดี  คิดว่าผู้คนในยุคใหม่นี้การใช้ภาษาต่างประเทศ



การเข้าใจต่างประเทศเราไปได้เร็ว ทำไมสิงคโปร์คนเพียง  4 - 5 ล้านคน กลายเป็น Center  ของภูมิภาคนี้ทั้งหมด  เพราะคนอย่างเดียว  สิงคโปร์คือนายหน้าของภูมิภาคนี้  ขายคน  คนพูดภาษาอังกฤษ  คนเข้าใจภาษาอังกฤษ  ตะวันตกจะมาต้องมา Station ที่สิงคโปร์  เขาอาศัยตรงนี้จึงเป็นศูนย์กลางการเงิน  ศูนย์กลางน้ำมัน  ราคาน้ำมันก็ต้องไป Quote ราคาของสิงคโปร์  แต่วันนี้  ผมคิดว่าที่ท่านนายก ฯ พยายามทำก็คือเราต้องปฏิรูปครั้งใหญ่

ภูมิภาคและท้องถิ่น


มาดูต่อกันอีกนิดหนึ่งว่าภูมิภาค  เราส่งคนไป  ท้องถิ่นเดิมซึ่งเป็นเทศบาล  และทุกคนมีส่วนในการบริหารจัดการ  เราก็ให้พื้นที่โดยตั้งสุขาภิบาลซึ่งหย่อนมาตรฐานลงมาอีก และไม่ใช้รูปแบบที่เลียนแบบระดับชาติ  แต่เป็นคณะกรรมการ  คนที่เป็นหลักคือนายอำเภอ และมีกำนัน



ผู้ใหญ่บ้านเข้ามาด้วย  สรุปคือราษฎรมี Participation น้อยมาก  ใช้กลไกภูมิภาคบริหารจัดการภายหลังได้ปรับเปลี่ยนไปบ้าง  
ปัจจุบันยุบสุขาภิบาลให้ไปเป็นเทศบาล  ไม่เช่นนั้นแล้ว  รูปแบบจะหลากหลายและเป็นรูปแบบท้องถิ่นที่อธิบายยาก  



ที่เป็นท้องถิ่นที่สร้างขึ้นมาให้เหมาะกับสภาวะขณะหนึ่ง ๆ ของเรา  อาจจะถูกจะผิดก็ไม่รู้ต้องไปวิเคราะห์กัน  นอกพื้นที่เทศบาล  สุขาภิบาล เราบอกให้เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด โดยให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็น Head  เป็นทั้งตัวแทนจากส่วนกลางและเป็นทั้งผู้บริหารท้องถิ่นที่เรียกว่า อบจ. ซึ่งก็เหมือนกับฝรั่งเศสในยุคต่อมา  
เวลานี้เราจะเห็นได้ว่าโครงสร้างท้องถิ่นเล็กที่สุดคือ อบต. ต้องถือว่าเป็นท้องถิ่นชนบท  โตขึ้นมา  ถ้าเป็นกึ่งเมืองกึ่งชนบทก็คือเทศบาลตำบล  ถ้าเป็นเมืองคือเทศบาลเมือง  ถ้าเป็นนครคือเทศบาลนคร  พ้นจากนี้ไปก็จะเป็นอย่างเช่น กทม. คือที่เราจะสร้างนครท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเป็นต้น  หมายความว่าเป็นสเกลที่ใหญ่  





เมืองพัทยาก็เช่นกันที่เป็นแนวคิดในปี 2518  โดยคิดว่าการบริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะที่มีแหล่งท่องเที่ยว  น่าจะมีระบบ City  Manager  เราก็ design อันนี้ขึ้นมาแต่ก็เป็นการ design ภายใต้ระบบที่ราชการส่วนกลาง และภูมิภาค ยังครอบงำท้องถิ่น  เราจึงบอกว่าสมาชิกเมืองพัทยาเข้าใจว่ามี 17 คน โดยมีการแต่งตั้ง 8 คน  ที่เหลือเป็นการเลือกตั้ง  และมีนายก ฯ เมืองพัทยาเอาไว้โก้ ๆ ที่เหลือเป็นคนบริหารคือปลัด ซึ่งเรียกปลัดก็เกิดความสับสน  แทนที่จะเรียกผู้จัดการก็ไม่กล้าเรียก  ไปเรียกปลัด  ซึ่ง Concept  ปลัดของเราก็คือข้าราชการประจำ เจ้าหน้าที่ประจำปลัดเทศบาลก็ถือว่าเป็นเจ้าหน้าที่ประจำ  ซึ่งสับสน  และในที่สุดก็กลายเป็นราชการส่วนกลางที่บอกว่าจะเอาใครเป็น Manager  ถ้าไม่ได้มาจากราษฎรแล้วอยากเห็นใครเป็น Manager  ระบบนี้จึงอยู่ลำบาก  มันเป็นระบบที่แปลกขึ้นมา  เมืองพัทยาวันนี้ก็คือเทศบาลดี ๆ นั่นเอง  แต่ยังต้องมี พ.ร.บ. พิเศษแทนที่จะไปอยู่ใน พ.ร.บ. เทศบาล  ตั้งเป็น พ.ร.ฎ. เราก็ไม่ได้ทำ  อาจจะรักษา Identity  นี้ไว้  บางครั้งมี



การประชุม  เมืองพัทยาจะบอกว่าต้องมีตัวแทนของเขาร่วมด้วย  เพราะเขาคือท้องถิ่น  ที่ไม่เหมือนใคร  เวลานี้  ตั้งแต่ กทม. ถึง อบต.นั้นคือจะเป็นรูปแบบ Unity แล้ว  คือมีการเลือกตั้งแบบระบบรัฐสภา  ฝ่ายบริหารที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรงก็เลียนแบบจาก กทม. เรื่องของท้องถิ่นเราจะเห็นระบบที่ชัดเจน  



ในการบริหารราชการส่วนกลาง  กระทรวง  ทบวง  กรม  ก็บริหารราชการผ่านภูมิภาคและท้องถิ่น  ผ่านไปทางภูมิภาคมีผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งดูแลพื้นที่จังหวัด  ในจังหวัดนั้นเองแบ่งพื้นที่โดยทางภูมิภาค  จากจังหวัดก็จะเป็นอำเภอ  ตำบล  และหมู่บ้าน  แต่ถ้าในทางท้องถิ่นจังหวัดก็จะมีนายก อบจ. ดูแลทั้งหมด  ถ้าบางแห่งมีเทศบาลนครก็จะเป็นเทศบาลนคร  มีเทศบาลเมือง  เทศบาลตำบล  และ อบต. ทั้งหมดนี้คือท้องถิ่นซึ่งอยู่ในพื้นที่เดียวกันแต่เขตอาจจะแตกต่างกัน  แต่ภารกิจมีทั้งในส่วนที่แตกต่างกันและส่วนที่ต้องทำร่วมกัน  จะเป็นในลักษณะนั้น  อย่างเช่นการดูแลที่สาธารณประโยชน์ทั้งหลายจำเป็นต้องทำร่วมกัน  



การจะใช้ประโยชน์บางทีก็มีปัญหาว่าตกลงเป็นเรื่องของท้องถิ่นอนุญาตแล้วส่วนกลางหรือส่วนภูมิภาคจะทำอะไรได้หรือไม่  นี่คือระบบของเราซึ่งความจริงระบบนี้เป็นระบบที่ดี  และเหมาะสมกับการทำงานในยุคสมัยใหม่  

เรื่องผู้ว่า ฯ CEO


ที่ท่านนายก ฯ มีนโยบายเรื่องผู้ว่า ฯ CEO  เพราะโดยหลักที่วางไว้ผู้ว่าราชการจังหวัด  ต้องเป็นหลักของจังหวัด  และให้ตั้งจังหวัดเป็นนิติบุคคล  มีส่วนราชการซึ่งสังกัดจังหวัด  ปรากฏว่าส่วนราชการต่าง ๆ ก็ไม่ต้องการให้หน่วยงานของตนไปสังกัดผู้ว่า ฯ  จากแนวโน้มที่ผ่านมาจึงพบว่าอยู่ที่ภูมิภาคแต่ความจริงขึ้นตรงกับส่วนกลาง  ดังนั้นผู้ว่า ฯ ก็จะสั่งการไม่ได้  นี่คือปัญหาที่เกิดขึ้น  เมื่อผู้ว่า ฯ สั่งการไม่ได้การทำงานด้วยกันก็ติดขัด  




Concept  ของท่านนายก ฯ ก็คือว่า สรุปแล้วนี่คือประเทศไทย  ไม่ใช่อาณาจักรเล็ก  อาณาจักรน้อย  ที่ผ่านมานั้น



อาณาจักรเล็กอาณาจักรน้อยเยอะ  และเรามองความเท่ห์ที่ว่า  ถ้ากรมไหนสามารถมีทุกอย่างของตัวเองได้หมด  มีตั้งแต่สนามกอล์ฟ  โรงเรียน  โรงพยาบาล  จิปาถะ  ถือว่ายอดกรม  ทุกคนก็จะเอาแบบยอดกรมอย่างนี้  ยิ่งมีอย่างนี้มากเท่าไรประเทศก็จะยิ่งเจ๊ง  ทุกอย่างควรมา Pool ใช้ด้วยกันได้หมด  นี่คือ Concept ของการบริหารจัดการในลักษณะ Integration หรือแบบบูรณาการ  ดังจะเห็นว่าบางทีสนามกีฬาซึ่งบางกรมมี  คนอื่นห้ามใช้  ใช้เฉพาะกรมของตัวเองเท่านั้น  จริงแล้วก็เป็นของประเทศ  เอางบประมาณแผ่นดินไปทำ  ไม่ใช่ของใคร  

แต่วันนี้ทุกอย่างเปลี่ยนแปลง  จะเห็นว่าพื้นที่ที่เรากำหนดขึ้นมาในจังหวัดนั้นผู้ว่า ฯ ต้องดูแล  ต้องรับผิดชอบ  การมอบอำนาจ  กฎ ระเบียบต่าง ๆ จึงได้ออกมา โดยอาจจะไม่ถึงขนาดสมบูรณ์แบบนัก  แต่ส่วนใหญ่มันไปหมดแล้ว  และสิ่งที่ตามมาที่ท่านนายก ฯ มองได้ทะลุมาก  ให้ผู้ว่า ฯ มีงบ ฯ ของตัวเองเหมือนกับที่นายก ฯ มีงบกลาง  ปีที่แล้วได้ 20 ล้านบาท  ไม่ใช่ให้อำนาจ  แต่ผู้ว่า ฯไม่มีเงิน  หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไม่ได้  จึงให้ตรงนี้ไป  



จังหวัดต้องรวมกลุ่มกัน


ในขณะเดียวกันก็พยายามมองว่า ถ้า 75 จังหวัดและรวม กทม. ด้วย  ถ้าต่างคนต่างอยู่ก็ไปไม่รอด  ก็ต้องพยายามมองว่าทำอย่างไรจะมองเป็นกลุ่มจังหวัด  ซึ่งตอนนี้มี 19 กลุ่ม  แต่ตอนนี้อย่าเพิ่งไป serious ว่า  19  กลุ่มต้องเป็นอย่างนี้  ต้องมีการปรับปรุงต่อไป  เพราะในการจัดกลุ่มตอนแรก ๆ ก็ยังไม่ได้ศึกษาละเอียดนัก  ซึ่งบางทีไม่ควรไปอยู่ด้วยกันก็ไปอยู่  หรือบางทีกลุ่มควรจะใหญ่ขึ้น  หรืออาจจะปรับใหม่เพื่อให้สอดคล้องไปในทิศทางที่มีประโยชน์ร่วมกันมากขึ้น  จะเห็นว่าจากประเทศไทยลงไป Scale จะเป็นจังหวัด  แต่มีอีก Scale ที่มารองรับคือกลุ่มจังหวัด  อย่างในฝรั่งเศสจะมองเป็นภาค  สมมติว่ากลุ่มจังหวัดนี้มี 5 จังหวัด  เขาจะให้ผู้ว่าราชการจังหวัด 1 ใน 5 นี้เป็นประธาน Committee ของ 5 จังหวัด  ซึ่งของเราตอนนี้ยังไม่ได้ทำ  เพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าให้มีโครงการของกลุ่มจังหวัดนั้นค่อนข้างเป็นปัญหา  เราให้รองนายก ฯ ไปดู  



ซึ่งจริงแล้วจะต้องมีใครเป็น Head สักคนหนึ่งที่จะทำขึ้นมา  แล้วรองนายก ฯ เข้าไปดูอีกทีหนึ่ง  ก็จะเกิดโครงการที่เป็นบูรณาการของหลาย ๆ จังหวัด  สมมติว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน  เราจะได้มาดูต่อไปว่า เศรษฐกิจหลัก คืออะไร  ถ้าเศรษฐกิจหลักเป็นเรื่องท่องเที่ยว  เป็นเรื่องหัตถกรรม  ไม่ใช่ว่าต่างคนต่างทำ  

การพัฒนาจังหวัด


ยิ่ง SML ลงไปท่านจะเห็นว่าทุกหมู่บ้านจะทำแต่เรื่องของตัวนั้นก็ได้ประโยชน์ส่วนหนึ่ง  แต่ไม่ได้บูรณาการ  ถ้าอำเภอนี้ทำผ้าไหมทุกหมู่บ้าน  ทำไมไม่เอาเงินมา Pool  ไว้ด้วยกันแล้ววางแผนจัดการอย่างเป็นระบบ  สู้จิมทอมสัน ไม่ใช่สู้เพื่อทำลายล้างกันเอง  แต่สู้เพื่อเป็นการเรียนรู้จากเขาว่าจะทำอย่างไร  หรือหมู่บ้านทางเหนือที่เป็นหัตถกรรมต่าง ๆ ทำไมไม่เอาทั้งอำเภอและทำให้คุณภาพมากขึ้น  สร้างแบรนด์ขึ้นมา  สร้างระบบการตลาด  สร้างเครือข่ายให้มากขึ้น  




สิ่งเหล่านี้สำคัญมาก  คือวิธีการบริหารจัดการและเงินที่จะต้องตามลงไป  ดังนั้นแนวคิดในเรื่อง SML แนวคิดเรื่องกองทุนหมู่บ้าน  ในเรื่องผู้ว่าฯ มีเงิน นี่เป็นสิ่งที่ถูกต้องอย่างยิ่ง ไม่ใช่ว่าเราให้อำนาจแต่เงินมาขอส่วนกลาง  กว่าจะผ่านระบบสิ้นปีงบประมาณก็ยังใช้ไม่ได้  นี่คือระบบ  แต่เมื่อ Direct ไปแล้วปัญหาที่ท่านนายก ฯ ชอบพูดก็คือช่วงแรกรับมา 10 ล้านบาท ก็งง  ไม่รู้จะไปใช้ตรงไหน  งงใน 2 ด้าน  ด้านหนึ่งคือไม่แน่ใจ  ด้านที่สองคือเมื่อใช้จะถูกหรือผิดหรือเปล่า  แต่ตอนนี้อย่าส่งลงไปนะมีเท่าไรก็หมด  เพราะว่าเริ่มใช้เป็น  เริ่มเข้าใจแล้วว่าต้องทำอะไร  สิ่งเหล่านี้ค่อย ๆ  tune-up เข้าไป  

ปัญหาในการปฏิรูประบบราชการ


จุดหนึ่งของการปฏิรูประบบราชการ  เราปรับโครงสร้างเร็วไปนิดเดียว  เพราะว่าเรามีภาระ 2  ด้าน ด้านหนึ่ง เนื่องจากรัฐธรรมนูญกำหนดกฎหมายเรื่องการกระจายอำนาจ



ว่าภารกิจต้องถ่ายโอน  และเมื่อภารกิจที่ถ่ายโอนให้กับท้องถิ่น  ไม่ได้ไปแค่ภารกิจ  เงินต้องไป  คนก็ต้องไป จะเห็นว่า ภารกิจถ่ายโอน  เอาเงินส่วนหนึ่งไปแต่คนไม่ค่อยไป  หรือไม่ไปเลย  จึงเกิดปัญหา  เมื่อคนไม่ไปท้องถิ่นก็ต้องไป RECRUIT คนของตัวเองขึ้นมา  


เรื่องบรรเทาสาธารณภัยกับ กทม. เป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด ปรากฏว่าคน 1,300 กว่าคน  ตำรวจไป 100 กว่าคน  ที่เหลือไม่ไป  เมื่อไม่ได้ไป กทม. ก็ต้องสร้างคนขึ้นมาใหม่อีกหนึ่งพันกว่าคนและต้องจ่ายค่าจ้าง  และจัดคนเหล่านี้เข้าสู่ระบบ  สมมติว่าตำรวจต้องเพิ่มบุคลากร  10  % คนส่วนนี้เท่ากับ 0.1 % ก็ต้องเอา 0.1 ลบออกจาก 10 %  แต่นี่ไม่ได้ลบแต่เป็นบวกเข้าไปอีก  ซึ่งตรงนี้แหละที่เป็นปัญหา  มิหนำซ้ำเมื่อโอนไปแล้วยังตั้งตำแหน่งค้างไว้เพื่อเอาคนเข้าสู่ตำแหน่งโดยไม่มีงานทำ  เพื่อจะได้เป็นนายพล ฯ นายพัน ฯ  ต่าง ๆ  นี่คือระบบที่เราล้มเหลว  คือเราไม่มองว่านี่คือการปฏิรูป  




หรืออย่างกรมสอบสวนคดีพิเศษ  กรมบัญชีกลางไปให้เงินเดือนสูงกว่าผู้พิพากษาและอัยการเมื่อเริ่มต้นใหม่ ๆ คนก็ไปอยู่ที่นั่นหมด  ถามว่าคนจากที่ไหนไป  ก็ตำรวจนั่นแหละที่ไป  เมื่อเขย่าไปเขย่ามาก็จะไหลจากนี่ไปโน้น  


อันนี้คือจุดที่จะต้องมาแก้  ดีที่เรารีบมาปฏิรูปวิธีทำงานได้ทัน  ถึงแม้จะกระจัดกระจายแต่วิธีทำงานเป็นอย่างที่ผมว่าก็ Integrated กันจะแก้ปัญหาได้เยอะ  แล้วค่อยมาปรับโครงสร้าง  ซึ่งวันนี้เข้าสู่ทิศทางนี้แล้วคือวิธีทำงานอย่างที่ผมเล่า  และอาจจะต้องปรับโครงสร้างอีกครั้งหนึ่ง  อย่างที่ให้ข้อสังเกตไป  


บางทีโครงสร้างบางอย่างเราบอกว่าของที่เหมือนกัน ต้องไปไว้ที่เดียวกัน ซึ่งบางอันอาจจะไม่จำเป็น ไม่ใช่ว่าผมมา Protect กระทรวงมหาดไทย 



ต่อไปข้าราชการต้องทำงานเพื่อลูกค้า


วันนี้ที่ผมบอกว่าหลักสูตรนักปกครองระดับสูง  คำว่า ปกครองเป็นศัพท์ที่โบราณ  ซึ่งขณะนี้เป็นศัพท์ของการบริการ  เราต้องเรียนรู้ภาคเอกชนอย่างมาก ๆ  บริษัทที่ประสบความสำเร็จคือบริษัทที่จับลูกค้าไว้ได้  จับทั้งในเรื่องของการบริการ  ในเรื่องของการเอาใจ  เรื่องของการสื่อสาร  ให้ลูกค้าได้รู้  แม้แต่ในเรื่องโทรศัพท์  ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกัน  อย่างเด็กวัยรุ่นเมื่อเครื่องรุ่นใหม่ออกจะต้องเปลี่ยน  อันเดิมก็ยังใช้ได้  แสดงว่ามันกลายเป็น  Trend ของการบริโภค  เพราะภาคธุรกิจ  เอกชน  สร้างวัฒนธรรมการบริโภค  และการเปลี่ยนแปลงสินค้าบ่อย ๆ ไม่ได้  การเคลื่อนไหวทุกอย่างจะต่ำมาก  คนซื้อโทรศัพท์มาเครื่องหนึ่งใช้ไป  3  ปี  นอกจากพังไปก่อนโดยไม่เปลี่ยน  รุ่นใหม่ ๆ ออกไม่ได้  รถยนต์เมื่อสมัยก่อนกว่าจะเปลี่ยนก็ตั้ง 5 ปี  วันนี้ปีแรกก็ minor  change ปีที่สอง minor ของ  minor พอปีที่สามแบบใหม่ออกอีกแล้ว  เดี๋ยวเติมนี่



แต่งนั่นบางคนแต่งไปแต่งมาแพงกว่าค่ารถ  นี่ก็คือวัฒนธรรมของการบริโภค  ซึ่งเราอย่าไปมองว่ามันไม่ดี  แต่เรามองว่าเอกชนประสบความสำเร็จในการทำให้ลูกค้าพอใจกับการบริโภคอย่างนี้  แต่ถ้าราชการทำให้ประชาชนพอใจจากการบริการ  ท่านลองนึกภาพว่าจะไปขนาดไหน  แต่ถ้าประชาชนไม่พอใจจากการบริการ  การทำมาหากิน  การผลิต  การสร้างสรรค์ของเขาก็ลดลง  แต่ถ้าเขาพอใจ  ไปติดต่อที่ไหนได้ข้อมูล นี่ก็สะดวก จะค้าขายก็สะดวกไปหมด  มันก็สนุกและอยากจะทำต่อ  แต่ถ้าไปตรงไหนก็ติดขัดหมด  รอตรงนี้อีกเดือน  ไปโน่นอีก 6 เดือน  ก็เหนื่อยและ Cost  ตามมาหมด  ในที่สุดก็ต้องไปวิ่งเต้นใต้โต๊ะ ไปหาผู้หลักผู้ใหญ่  ให้โทรไปบอก  นี่คือระบบไทย  แต่ถ้าเราแก้ตรงนี้ได้หมด  เราเป็นประชาชนคนหนึ่งไปตรงไหนก็สะดวกเหมือนอย่างที่เรารับบริการจากเอกชน  ท่านลองนึกว่าประเทศไทยจะไปขนาดไหน  




ดังนั้น Concept  เรื่องนี้มีส่วนสำคัญซึ่งท่านนายก ฯ พยายามจะผลักให้เราเห็น  สิ่งนี้  คือ Concept  ของการบริการ ในภาครัฐ  Concept  ของการมองประชาชนคือลูกค้าที่เราต้องรักษา  และต้องทำให้เขาพอใจมาก ๆ กับการบริการของเรา  ซึ่งเป็นการเปลี่ยนวัฒนธรรม  เปลี่ยนความคิด  เพราะเดิมจะเป็นในลักษณะที่ว่า ข้าราชการนั้นลึก ๆ ก็คือข้าใหญ่กว่าเอ็ง  นี่เป็นการมองแบบเจ้าขุนมูลนาย  และยังมีอีกเยอะที่เป็นอย่างนั้น  เมื่อคนมารับบริการก็จะรำคาญ  ผมเห็นบางทีในหลายหน่วยงานนั่งถักไหมพรมเมื่อผู้รับบริการ ถามอะไรก็จะตอบอย่างเสียไม่ได้  ราษฎรจึงเกิดความรู้สึกไม่อยากไปหาราชการ  และบรรยากาศมันไม่ใช่  แต่ถ้าบรรยากาศเปลี่ยน  มีการยิ้มแย้มแจ่มใส  มีการบริการซักถาม  ดังเช่นที่นายก ฯ ได้คิดเรื่องคาราวานเข้าไปแก้ปัญหาก็คือ  service นี่เอง  ไม่ใช่ว่ารออยู่กับที่แล้วให้เขามาและบริการอย่างดี  แต่ออกไปหาแล้วให้บริการอย่างดี  ถ้าทำอย่างนี้ได้ประเทศจะพุ่งเลย  เพราะคนจะมีกำลังใจที่



จะทำงาน  มีพลังที่จะผลิต  และถ้าเราguide ว่าควรผลิตอะไร  ตรงไหน  ผลิตแล้วจะขายใคร  เราจัดการให้ ก็สุดยอด  ที่เราจะก้าวไปสู่จุดนี้ร่วมกัน  


เพราะฉะนั้น  ถ้าพวกเราเข้าใจ Concept  ตรงนี้เราจึงจะรู้ว่าทำไมต้องทำงานหนักขึ้นโดยต้องทำงานถึงสิบกว่าชั่วโมง  ต้องหาลูกค้าให้ได้เท่านี้  ถ้าหาได้เท่านี้จะได้commotions เท่านี้ โดยทำเป้าให้ได้ตามต้องการ  ซึ่ง ก.พ.ร. ได้อนุมัติเงินมาแล้วเอาโบนัสไป  ตรงนี้เองทำให้เราต้องทำงาน  คือบางครั้งเราต้องเรียนรู้ภาคเอกชน  ในขณะเดียวกันภาคเอกชนก็เรียนรู้ภาครัฐว่าเป็นอย่างไร  บอกว่าภาครัฐจะอยู่ของเราแบบนี้  มันอยู่ในโลกนี้ไม่ได้  โลกทั้งโลก trendมันเป็นอย่างนี้  


แต่กฎหมายต้องเป็นกฎหมาย  กฎระเบียบต่าง ๆ ต้องมี  Discipline  ต้องมีแต่อยู่บนวัฒนธรรมของการบริการ  ทำให้ลูกค้าพึงพอใจ   และหาลูกค้าเพิ่มเติม  ถ้าเราไม่มี วัฒนธรรมตรงนี้เข้ามาปนด้วยมันก็จะเป็นลักษณะ ฉันใหญ่  



ถ้าให้ฉันเซ็นต้องมาหาฉัน  ถ้าฉันง่วงอยู่ก็ต้องรอไปก่อน  ถ้าฉันหิวข้าวก็จะออกไปกินก่อน  บางที่กินข้าวเพลินไปหน่อยบ่ายสามโมงแล้วยังเมาเหล้าอยู่  ก็ไม่ได้เรื่อง  ราษฎรก็รออยู่อย่างนั้นอย่างนี้มันไม่ได้  


ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยทำงานวันเสาร์  เที่ยงไม่พัก  เพราะบางทีประชาชนเขาก็ทำงานเหมือนกันเขาจะมาได้ก็คือช่วงตอนพัก  ซึ่งมาแล้วเราก็พักเหมือนกัน  เขาก็ไม่รู้ว่าจะเอาเวลาตอนไหนมาติดต่อ  ถ้าไม่มาวันเสาร์ก็ไม่รู้จะมาวันไหน  มาก็ต้องไปลางานเดี๋ยวนายก็ว่าอีก  อย่างนี้เราก็ต้องดูเหมือนกัน  ทุกคนไปทำงานเหมือนกันหมดทั้งภาครัฐและเอกชน  แต่เอกชนนั้นลำบาก  แม้แต่เราเองที่จะไปติดต่อเราก็ต้องลางาน  แต่ถ้าราชการระหว่างนายกับเรา  ถ้าโอเค ก็ไม่เป็นไร  แต่เอกชนนั้นไม่ได้  จะต้องมีการตอกบัตร  เพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าใจสภาวะเหล่านี้  ผมเชื่อว่าทุกอย่างจะดีขึ้นมาก



inside- out / outside - in  


ท้ายที่สุดจะเห็นว่าทำไมท่านนายก ฯ ถึงบอกว่า inside-out และ outside-in  นั่นก็คือที่ผ่านมาเมื่อเรานั่งอยู่ที่โต๊ะ เราจะมองอะไรต่างไปจากที่เราเข้าใจ  เราไม่ได้มองจากที่เขาเข้าใจเข้ามา  เข้าใจเขาแต่ว่าไม่ต้องไปทำตามทั้งหมด  จะเป็นเบี้ยหัวแตก  ทุกคนเอาโน้นเอานี่เอานั่นมันจิปาถะ  จึงต้องมาสรุปว่าที่ถูกแล้วจากเราและจากเขานั่นต้องเดิน หนึ่ง  สอง  สาม  อย่างนี้ก็กำหนดไป  แต่หนึ่ง  สอง  สาม  ที่ว่านี้ต้องมีการปรับเปลี่ยนได้เพราะไม่มีอะไรที่จะถูกต้องที่สุดไปตลอดเวลา  บางทีมันน่าจะถูกแล้วแต่คนนั้นเปลี่ยนความคิดไปก็ต้องปรับให้สอดคล้องกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงไป  เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จำเป็นต้อง Dynamic  เราจะต้องรู้ทันสิ่งต่าง ๆ ตลอดเวลา  ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญ



สรุป


เศรษฐกิจ  3  ระดับ


สรุปว่าถ้าโครงสร้างของเราเป็นอย่างนี้  โครงสร้างของพี่น้องประชาชน  ซึ่งประเทศไทยกำลังเน้นเศรษฐกิจที่  grass root  เศรษฐกิจมี  3  ระดับ  ระดับบนคือไปต่อสู้กับต่างประเทศ  ค้าขายแบบบริษัทขนาดใหญ่  ระดับกลางเรียกว่า SMEs และระดับล่างเรียกว่าเศรษฐกิจของประชาชน  ที่ผ่านมาข้างบนเหมือนหัวรถจักร  หัวรถจักรคันหนึ่งไม่กี่แรงม้าฉุดโบกี้เป็นร้อย  ก็วิ่งแบบ 10 – 20  กิโลเมตรต่อชั่วโมง  ไปไม่รอดหรอก  เราก็ไปหนุนตรง SMEs  คือพูดง่าย ๆ ว่าให้หัวรถจักรมันมีแรงเพิ่มมากขึ้น  แต่ถ้าต้องฉุดข้างล่าง  คนจนอีก 8 – 10  ล้านคน  ก็เหนื่อย  เพราะคนเหล่านี้เป็นภาระ  แต่ถ้าคนเหล่านี้ไม่จนและไม่เป็นภาระและผลิตได้ด้วย  หมายความว่าทุกโบกี้มีเครื่องยนต์ก็จะต่างคนต่างวิ่งและก็ดันกันไปได้  แต่ต้องไปใน Track เดียวกันถ้าต่างคนต่างวิ่งก็จะตกราง




ดังนั้นตรงนี้จะทำอย่างไรจึงจะสร้างเศรษฐกิจฐานรากอันนี้ขึ้นมา  เช่น OTOP,  SML  กองทุนหมู่บ้าน  เรื่องการหาตลาดใหม่  เรื่องการที่จะต้องเอาแรงงานเพื่อนบ้านเข้ามาเสริม  การจดทะเบียนแรงงานจะได้รู้ว่ามีอยู่ตรงไหน  เป็นอย่างไร  จะต้องเสริมตรงไหนอย่างไร  ซึ่งต้องมีการจัดการทั้งหมด ต้องมีคนที่มองว่าโลกจะไปทางไหน EU จะไปทางไหน  อเมริกาจะเป็นอย่างไร  ญี่ปุ่นจะอยู่เดี่ยว ๆ อย่างไรต่อไป  จีนจะเป็นอย่างไร  ภูมิภาคนี้จะเป็นอย่างไร  ไทยและเพื่อนบ้านที่ล้อมอยู่จะเป็นอย่างไร  เศรษฐกิจไทยจะไปทางไหน  จะเป็นอย่างไร  และสะท้อนความต้องการของพี่น้องประชาชนว่าเป็นอย่างไร  ถ้าเราเข้าใจตรงนี้ก็จะง่ายขึ้น  




ท้องถิ่นเน้น Participation ไม่ใช่ Democracy


Democracy  ของทุกวันนี้เป็น Democracy ของระบบทุนนิยม  ต้องยอมรับ  ซึ่งต้องมีการจัดการ  และเรื่องของการบริหารจัดการทั้งหลาย  แม้แต่ท้องถิ่น


ท้องถิ่นไม่ใช่เรื่อง Democracy  แต่เป็นเรื่อง Participation  รูปแบบนั้น  เลียนแบบ Democracy ระดับชาติ  คือมาจากการเลือกตั้ง  แต่ยังอยู่ภายใต้การควบคุม/กำกับของราชการส่วนกลาง  หรือส่วนภูมิภาคที่ได้รับมอบหมายนั่นเอง  เพราะฉะนั้นต้องเข้าใจตรงนี้  ถ้าไม่เข้าใจตรงนี้เราก็จะไปบอกว่าไม่ได้และบอกว่ามันเป็น Democracy ซึ่งมันเป็นคนละเรื่อง  เพียงแต่เอารูปแบบของ Democracy ไปใช้  แต่รูปแบบที่ถูกต้องคือ Participation โดยเน้น Participation ค่อนข้างมาก และเน้นภารกิจที่เป็น Operation ให้มากสำหรับท้องถิ่น  




กระทรวงต่าง ๆ จะเล็กลงกระทรวง มหาดไทย จะหันไปเน้นเศรษฐกิจรากหญ้า



กระทรวงต่าง ๆ ต่อไปจะเล็กลงไปมาก  กระทรวง มหาดไทยก็จะเล็กลง เพราะว่า Operation น้อยลง  มหาดไทย จะเป็นในลักษณะของกระทรวงในแง่ของการบริหารจัดการที่เป็นภาพกว้าง  และจะต้องเป็นกระทรวงหลักที่จะไปกระตุ้นเศรษฐกิจรากหญ้า  เพราะกระทรวงการคลังทำไม่ได้  กระทรวงการคลังโดยแบงค์ชาติจะดูเศรษฐกิจตอนบนและตอนกลาง  ข้างล่างจะใช้กระทรวงมหาดไทยเพราะว่าเป็นเครือข่ายที่ถูกวางไว้ทั้งหมด  เพราะฉะนั้นตรงนี้พวกเราต้องเข้าใจภารกิจเหล่านี้ด้วย  


คุยพอให้เห็นภาพตรงกัน  เวลาเราไปศึกษาต่อไปจะได้เข้าใจว่า  เราจะต้องเป็นอย่างไรต่อไป
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