
แนวทางการบริหารงานของผูวาราชการจังหวัด 

โดย พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร  นายกรัฐมนตรี

ตองขอขอบคุณรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และปลัดกระทรวง   ที่ทําใหผม
ประหยัดเวลา  คือมีปญหาเรื่องหวัดนก  เมื่อคืนวันจันทร   รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขและ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรฯ  ไปพบผมเรื่องนี้ที่สนามบินสุวรรณภูมิ  ผมเลยบอกวาเชิญมาพบ
กันใหหมด   เกษตร  สาธารณสุข  ผูวาฯ และผม  จะไดพูดคุยกันทีเดียว   ทานรัฐมนตรีมหาดไทยบอก
วาผูวาฯ มาอยูกรุงเทพฯ อยูแลว    จึงเชิญกระทรวงสาธารณสุขกับกระทรวงเกษตรและสหกรณมา
ดวย      รัฐมนตรีเกษตรฯ ก็เชิญปศุสัตวมาดวย  ทางสาธารณสุขเชิญผูอํานวยการโรงพยาบาลมาดวย    

วันนี้  ผมจะพูดถึงการทํางานของผูวาฯ ที่ครบมา 1 ป   และภารกิจของผูวาฯ ที่ไปเกี่ยวของ
กับคนอื่น    เรื่องหวัดนกเปนเรื่องสําคัญอีกเรื่องหนึ่งที่ตองพูดกัน    เรื่องที่กําลังทําและที่จะตองทํา
ตอไปคือเรื่องปญหาความยากจนและยาเสพติด  ที่จะมีการรณรงคครั้งตอไป

ยินดีกับผูไดรับการเลื่อนตําแหนง

กอนอื่น   ตองขอแสดงความยินดีกับผูไดรับการเลื่อนตําแหนง  สวนการปรับยาย  ก็ขอ
แสดงความยินดีบาง  เห็นใจบาง  บางคนก็พอใจ บางคนก็ไมพอใจ  ก็ไมรูจะทําอยางไร  ขอใหถือวา
อยูตรงไหนก็ไดเงินเดือนเทาเดิม  แตทํางานใหเต็มที่ก็แลวกัน    

ผมตองเรียนวาอยากใหทุกคนไดรับการแตงตั้งโยกยายตามความสามารถ  แตตองยอมรับ
วา  บางทีก็ยังหาเครื่องวัดที่ไดมาตรฐานไมได   ก็เกิดความพอใจบางไมพอใจบาง  แตก็พยายามจะทํา
ใหดีที่สุดและปรับปรุงเครื่องวัดไปเรื่อยๆ  ใหมันดีเรื่อยๆ อยูสัก 10 ป  คงจะดีขึ้นเรื่อยๆ  แตคิดวาคง
ไมไหว  แกเกินไป  แคนี้ทานก็รําคาญผมแย  ก็ขออีกสมัยเดียวพอ  

                                                       
   กลุมงานวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  เรียบเรียงจากคํากลาวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ในการประชุม
ผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ  เมื่อวันที่  29  กันยายน  2547  ณ โรงแรมมิรา
เคิล  แกรนด  กรุงเทพมหานคร
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เดี๋ยวนี้ โทรมมาก  บางวันตั้งแตเชาถึงเย็นไมรูอะไรตออะไร  วันนั้นไปตรวจงานสนามบิน
สุวรรณภูมิก็มีความสุข  การกอสรางทําทาไปไดดี   แตพอเห็นหนา รัฐมนตรีสาธารณสุข พาหมอมา
ดวย  เซ็งเลย  เพราะแสดงวาตองมาอธิบายผมเรื่องหวัดนก  คนตายอีกแลว   แลวก็จริงๆ  และมี
รัฐมนตรีเกษตรฯ  มาสบทบอีก   ก็เอา เกิดมาเพื่อรับปญหาก็รับไป  เงินเดือนหนึ่งแสนบาท   จะ
พยายามทําใหคุม

ผูวาฯ  CEO ตองมีภาวะผูนํา

การทํางานของผูวา CEO  ในหนึ่งปที่ผานมา  ถามวาเปนอยางไร   จะประเมินอะไร เรา
ตองดูโดยรวม (over all)    แตถาจะปรับปรุงอะไร ตองไปดูสวนที่ผิดพลาด  เพื่อนํามาสูการปรับปรุง   
การตําหนิหาเรื่องกันนั้นไมใชวิธีที่ถูกตอง   วิธีที่ถูกตองคือมองวาภาพรวมทั้งหมดของการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงวิธีการทํางาน   ดีขึ้นหรือแยลง  ตอใหคนลําเอียงอยางไรก็ตองยอมรับวาดีขึ้น     แตถาม
วามีขอตําหนิหรือไม  เกิดมาเปนมนุษยไมมีขอไมตําหนิ  แตขอตําหนิเหลานั้นแกไขไดหรือไม  แกไข
ได  เรามาแกไขกัน  

แตสิ่งหนึ่งที่มีปญหา  แนนอนคือ  Human Factor  นี่คือสิ่งที่พระพุทธเจาบอกวามนุษยเกิด
มาเพื่อใชกรรม  เพราะมันมี  Human Factor    มีปญหาปจจัยดานบุคลากรที่ตองแกกันเยอะ  บางคูเปน
ปาทองโก  รักกันไปไหนดวยกัน  อีกคูหนึ่งสวมคอนเวิรส ทางใครทางมัน  อีกคูหนึ่งทาตอยกันทุกวัน  
จะมีอยางนี้ทุกที่ทุกระดับ   ทานก็คงเจอเหมือนผม    แตวาทานเจอระดับจังหวัด  ผมเจอระดับประเทศ  

นี่คือที่มาของคําวา   Leadership    มันตอง  Manage  คือการทําใหคนที่อยูรวมกันเกิน 2 
คนขึ้นไป   ทํางานดวยกันใหเกิดประสิทธิภาพดีที่สุด  

ทุกองคกรมีคนมากกวา  2 คนอยูแลว  ตัวผูนําก็จะตองบริหารใหคนเหลานั้นมาอยูดวยกัน  
ทํางานดวยกันอยางมีประสิทธิภาพ   บรรเทาความขัดแยง  เอาความขัดแยงมาเปนเชิงบวกไมใชเชงิลบ  
อันนี้เปนขอยาก  พูดงายแตทํายาก  ซึ่งเปนทั้ง  Art  and  Science  เปนทั้งศิลปและศาสตร 

ผูวาฯ  ทันสมัยและเขาใจการบริหารจัดการมากขึ้น

จากการไปตรวจงานมา  75  จังหวัด  ผมกลายืนยันวาวันนี้ผูวาฯ  Modern  กวาวันแรกๆ ที่
ผมเขามาเยอะ  ฟง  Presentation ของหลายคน  ก็เห็นไดวาเขารูในสิ่งที่เขาพูด  รูในสิ่งที่ทํา  เขาใจ
การบานของเขาในจังหวัดของเขา  ดีขึ้นกวาเมื่อกอนเยอะ  ผมไปตรวจงานมา ผมเห็นผมรู  แต
แนนอน  ยังมีงานที่ตองแกตองทําอีกเยอะ  ก็ทําไป  เพื่อใหมีประสิทธิภาพที่สุด  
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ผมเห็นวา  ผูวาฯ เขาใจเรื่องการบริหาร  เขาใจทฤษฎีการบริหารจัดการ (Management  
Theory)  มากขึ้น     ผูวาฯ  เอาคนที่อยูตางกระทรวงมาทํางานรวมกัน  มีพลังมากขึ้นกวาเดิม  เดิมนั้น
ตางคนตางอยู  นี่คือสิ่งที่ผมเห็นการเปลี่ยนแปลงเชิงบวก     สวนเรื่องความสามารถสวนบุคคลในการ
ที่จะทําใหดีขึ้นมากหรือนอยนั้น  อันน้ันตองพัฒนากันไป    

สิ่งที่จะตองแกไขยังมีอีกแนนอน   เพราะเราไมสามารถจะเปลี่ยนจากระบบนั้นมาสูระบบ
นี้   แลวจะให  Perfect  เลยทันทีในวันรุงขึ้นนั้น  ไมมีทาง

ระบบ GFMIS เครื่องมือการทํางานชิ้นใหม

ผมเติมเครื่องมือใหทานอีกหนึ่งชิ้น  ที่จะเริ่มมีผลใชในวันที่  1  ตุลาคม  ซึ่งผมเพิ่งไปเปด
งาน  เซ็นสัญญามา  คือ  GFMIS 1  ซึ่งเปนเครื่องมือปรับ  back office  ในเรื่องเงินและเรื่องบุคลากร 
ใหทาน

ในนั้นจะมีเรื่องของ  personal filing  รายละเอียดสวนบุคคลของขาราชการทุกคนที่อยูใน
จังหวัดทาน   ทานสามารถดูคุณสมบัติ  ใชในการแตงตั้งโยกยาย  อาจจะมีระบบการวัด,  KPI,  การทํา  
Balanced  Scorecard  ทําไดหมด  อยูในนี้      

อีกสวนหนึ่งคือ  เรื่องเงินงบประมาณและการเบิกจาย   GFMIS  จะชวยใหทานทํางานได
รวดเร็ว   เบิกจายไดรวดเร็ว  สามารถจายเงินตรงไปยังผูขายของ  ไมตองรอทําเช็ค    และที่จะเห็นได
ชัดอีกเรื่องหนึ่งคือทําไมจังหวัดนี้ซื้อของถูกกวาจังหวัดนั้น  ทําไมจังหวัดนั้นแพงกวาจังหวัดนี้   ผูวาฯ 
อาจจะใหแผนกจัดซื้อมาดู และอธิบายเหตุและผล  จะเห็นตัวเลขไดหมด   ความโปรงใสของระบบ
จัดซื้อจัดจางจะดีขึ้นอยางแนนอน  

วันนี้  GFMIS  มาถึงขั้นนี้แลว  ถึงจังหวัด ถึงคลังจังหวัด  ส่ิงที่  GFMIS  จะบุกตอไปคือจะ
ถึงอําเภอ  ถึงองคกรปกครองสวนทองถิ่น   และถึงรัฐวิสาหกิจ  จะมี Umbrella ใหญคือ  GFMIS  ของ
รัฐบาล  แลวจะมี  Umbrella  เล็กๆ อยูใน  Umbrella  เดียวกัน  

                                                       
1 GFMIS  =  Government Fiscal Management Information System   (หมายถึงระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ  ที่

มีความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ  โดยนําเอาเทคโนโลยีสารสนเทศมาประยุกตใช ในการปรบักระบวนการดําเนินงาน
และการจัดการภาครัฐดานการงบประมาณ  การบัญชี  การจัดซื้อจัดจาง  การเบิกจายเงินงบประมาณ   และการบริหาร
ทรัพยากรบุคคล   ใหเปนไปในทิศทางเดียวกับนโยบายการปฏิรูประบบราชการที่เนนประสิทธิภาพและความคลองตัวใน
การดําเนินงานของภาครัฐ     ความเปนมาของเรื่องนี้เกิดจากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ.2546 ซึ่งเห็นชอบ
ใหมีการออกแบบระบบการคลังในระบบอิเล็กทรอนิกส โดยใหมีการจัดสราง Nation System เพื่อเปนลิขสิทธิ์ของรัฐบาล 
ประกอบดวย Hardware Software และ ระบบงานตางๆ)
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Umbrella  เล็กอันหนึ่งก็คือกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จะเชื่อมโยงไปยังทองถิ่น  
และรัฐวิสาหกิจจะเปน  Umbrella  เล็กอีกอัน  เชื่อมโยงรัฐวิสาหกิจทั้งหมด

เราจะเห็นระบบการเงินของประเทศ  ทานจะเห็นวาเงินที่อยูในทอของเรา  ที่บริหารโดย
ระบบ  analog นี่เหลือมาก  รับรองจะมีเงินหยิบกลับมาใชไดเปนแสนลาน  จะเห็นอะไรมาก  เราจะ
แกปญหาไดมาก  เราจะปรับปรุงการบริหารจัดการใหมๆ ไดอีกมาก  

ผูวาฯ ในฐานะหัวหนาสวนราชการ  ซึ่งเราพยายามเรียกจังหวัดเหมือนกรมหนึ่งกรม  
เพราะทานเปนเหมือนอธิบดี ซี 10    ทานก็จะมองเห็นในจังหวัดทาน  พอทานเห็นตัวเลขแลวทานจะ
คิดอะไรไดเยอะ   ไมวาการปรับปรุงประสิทธิภาพ  การแกไขปญหาตางๆ  จะทําใหการใชเงินของ
ทานมีประสิทธิภาพขึ้นอีกมาก  

นั่นคือสิ่งที่ผมทําเครื่องมือใหทานแลว    ทานตองไปทําเครื่องมือของทานอีกชิ้นหนึ่งคือ  
e-province   คือระบบบริการประชาชนของจังหวัด  ระบบการใหขอมูลขาวสารประชาชนผานระบบ
คอมพิวเตอร   เมื่อ 2  ตัวนี้เจอกันจะทํางานคลองกวานี้มาก  มองเห็นอะไรงายขึ้น  และตอไปประชาชน
จะมี  smart card  มี e-citizen  ทานก็จะใหบริการประชาชนไดในรูปแบบที่คลองตัวมากขึ้น   เชน การ
ใหทุนการศึกษา  แทนที่จะสงไปรษณียไปให  ก็สงเขาไปใน smart card ตัวนี้   ไปเบิกจากธนาคาร
ของรัฐไดหมด  ระบบรั่วไหลก็จะลดลง  นี่คือสิ่งที่ทานจะเห็นตอไป

นี่คือสิ่งที่ผมกําลังจะทําตอไปเพื่อใหผูวาฯ  ไดใช  รับรองวาในอนาคตระบบการใช
งบประมาณ  การจัดสรรงบประมาณจะเปลี่ยนไป    

การจัดสรรงบประมาณใหจังหวัด

ที่ผมไดไปตรวจเยี่ยมทานทั้งหลายมา  สิ่งที่ผมเห็นอยางหนึ่งคือความลาหลัง   จังหวัดที่ผม
เคยเห็นเมื่อสมัยที่ยังหนุมกับวันนี้  ยังเหมือนเดิม  คนหนีหมด  คนจากอําเภอเขาเมือง  จากเมืองเขา
กรุงเทพฯ    ทานเชื่อหรือไมวาการใหทุนการศึกษา 1 ทุน 1 อําเภอ   ขณะนี้ยังมีอยู  4 - 5 อําเภอที่ไมมี
นักเรียนมาสมัครรับทุน   วันนี้เราคิดกันวาจะสรางนักศึกษาแพทย  1  อําเภอ  1  นักศึกษาแพทย   จึง
ยังไมรูวาจะหาคนไดหรือเปลา  เพราะอะไร  เพราะความเจริญที่มันกระจุก  ก็เหลือทิ้งไวแตความ
ยากจนในชนบท  แลวแกไมได  ปญหาเยอะ  

ดังนั้น  ระบบงบประมาณจะตองคํานึงถึงฐานประชากร  เพื่อใหฐานประชากรเปนตัว
ไดรับความเปนธรรมในการจัดสรรงบประมาณ  ถาทําแบบนี้ทานจะเห็นวาความเจริญในชนบทจะ
กลับคืนเร็วมาก   บรรดาคนเกงๆ ทั้งหลายที่คิดวาจะอยูแตกรุงเทพฯ  ก็จะเริ่มกลับไปอยูชนบท  เพราะ
โอกาสและสิ่งทาทายในชนบทจะกลับมาเกิดใหม  ผมตั้งใจวาประมาณป  2550  (ขอโทษบางทาน
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อาจจะเกษียนไปแลว แตไมเปนไร  มาชวยกันคิดชวยกันทําตอ)  เราจะตองทําตรงนั้นใหมันเกิดขึ้น
จริง  ป  2548  งบประมาณเราสมดุล  ป  2549  เราลองมาเริ่มจัดอะไรบางอยาง    ป  2550  เปลี่ยน
ระบบใหมันเขมแข็งขึ้น

สมมติวาวันนี้  พังงามีงบประมาณทั้งจังหวัด 1,800  ลานบาท  ถา  based on  ประชากร
พังงาทั้งจังหวัดจะได  4,000  ลานบาท   พังงาก็สามารถพัฒนาตัวเองไดอีกเยอะใชหรือไม  นี่คือ
ตัวอยาง  แมฮองสอนก็เชนกัน  นี่คือสิ่งที่เรากําลังจะทํา  

เพราะฉะนั้นวันนี้ผูวาฯ แบบบูรณาการ  จะตองเริ่มจัดระบบพัฒนาจังหวัด  มียุทธศาสตร มี
เปาหมาย  มีการวัดผลสัมฤทธิ์  ถาทั้ง 3 อยางมี  และผูวาฯ มีสํานึกแหงการเปนเจาภาพ  มันจะเขมแข็ง
ขึ้นในอีก  2 - 3  ป  ระบบงบประมาณใหมจะเขาไปรองรับไดพอดี   แตถาไมเขมแข็งแลวระบบ
งบประมาณใหมเขาไปทันที  จะเกิดอาการสําลักงบประมาณ  แลวจะใชงบประมาณอยางไมมี
ประสิทธิภาพ  ใชไมเปน  แตแนนอนการจัดสรรงบประมาณนั้น  จะตองมีระบบประชาคม  เปน
ประชาคมจังหวัดที่ชวยกันคิด  วางยุทธศาสตรรวมกัน  วางงบประมาณรวมกัน  นี่คือแนวที่จะเกิดขึ้น  

ระบบงบประมาณของกระทรวงสาธารณสุข  

เมื่อหมออยูที่นี่  พูดเรื่องงบประมาณแลวก็จะพูดเกี่ยวกับหมอดวย
ระบบงบประมาณของสาธารณสุขก็กําลังจะเปลี่ยนไป   กระทรวงสาธารณสุขจะถูกแบง

งบประมาณออกเปน  2  สวน  นี่เปนมิติดานการสนับสนุนงบประมาณ (funding)  เทานั้น เปนเรื่อง
การใหเงินทํางาน   ไมเกี่ยวกับโครงสรางการบริหารหรือสถานะของขาราชการใดๆ  

จะเปลี่ยน funding ใหม  คือระบบงบประมาณของสาธารณสุข  เดิมจัดสรรผานกระทรวง
สาธารณสุขกอนเดียว  ตอไปจะแยกออกเปน 2 สวน  สวนหนึ่งผานกระทรวงสาธารณสุข  จะ
เกี่ยวของกับคนที่อยูใน  head quarter  ทั้งในสวนกลางและในสวนภูมิภาค  อีกสวนหนึ่งที่อยูในหนวย
บริการ  คือโรงพยาบาล  สถานีอนามัย  และคลินิกทั้งหลาย  จะรับงบประมาณจากสํานักงาน  30  
บาท  ซึ่งเปนงบประมาณที่หมายตา (earmark)  จะเก็บจากภาษีเหลา เบียร และบุหรี่   เปนภาษี sin tax  
ที่ไดจากผูที่เต็มใจทําลายสุขภาพ  เพื่อเอาไปชวยปองกัน  เสริมสราง  และซอมสุขภาพ  เมื่อนําไปใช
ถูกที่ถูกทาง  จะทําใหระบบการบริการสามารถเพิ่มคุณภาพการบริการ  เพิ่มบุคลากรเพื่อใหการ
บริการคลองตัวขึ้น   ทําใหการบริการ 30 บาท ดีขึ้นกวานี้อีกเยอะ   วันนี้ถือวาดีมากแตจะดีขึ้นอีกเยอะ  
นี่คือสิ่งที่กําลังจะเปลี่ยนไปในระบบงบประมาณ
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ผูวาฯ  ตองมี  remote eyes  เพื่อ  x-ray  ปญหา ทุกตารางนิ้วในพื้นที่

ผมขอบคุณผูวาฯ  ทุกทานที่ไดทุมเททํางาน  ทานปรับเปลี่ยนสูการพัฒนาสมัยใหมไดดี
ที่สุด  ผมกลาพูดอยางนั้น  เพราะหลังจากที่เรามีการฝก มีการอบรม  มีการใหวิชาความรูสมัยใหม  
และมีการไปดูงาน   ผูวาฯ  สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองไดดีและเร็วจริงๆ  แตคงตองเพิ่มความเขมของ
การบริหารจัดการและความเปนเจาภาพมากขึ้น  

สิ่งที่จะใหเพิ่ม   คือสิ่งที่ผมไดพูดไว  คือ  “ทุกตารางนิ้วตองมีเจาภาพ”   เพราะฉะนั้นไมวา
มีอะไรเกิดขึ้นในจังหวัดทาน  ทานจะบอกวาผมไมรูเรื่อง  บอกได  แตตองรีบไปรูเรื่อง  รีบไปแกไข  
เพราะมันเปนความรับผิดชอบของทาน    ผมไม expect วาทานตองหลับตาเห็นทุกตารางนิ้ว  แต
แนนอน มันเปนภารกิจที่ทานตองคอยสอดสองดูแล   ดังนั้นทานตองมี  remote eyes   ตาของทานติด
อยูกับตัว  ทานไมสามารถเอาตาไปดูหลังหองได  แตทานตองมี remote eyes   นั่นคือเครือขายของ
ทาน  ทานมีเครือขายตั้งแตนายอําเภอ  ปลัดอําเภอ  กํานัน  ผูใหญบาน องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
และประชาชน  ถาหากทานใกลชิดเขาพอ ทานมี remote eyes   มากเทาไร และเชื่อมโยงกลับมาที่ตา
ของทานไดเทาไร  ทานก็มีประสิทธิภาพในการรับรูปญหาและเขาใจปญหาของทานไดมากเทานั้น   

นี่คือสิ่งที่ทานตองจริงจัง (Take it  seriously)  เพราะตอไปนี้ทุก  concept ในการแกไข
ปญหาของประเทศ  เราจะใชวิธีการ  x-ray  ทุกตารางนิ้ว    

ปญหาที่จะพูดกันตอไปมี  3 เรื่อง  คือ  เรื่องหวัดนก  เรื่องความยากจน   และเรื่องการทํา
สงครามกับยาเสพติดรอบใหม    ถามวาปญหามีมากหรือไม  ไมมาก  แตเราตองทําตอเพื่อใหหมดสิ้น
ใหได     

concept  ในการแกไขปญหาทั้ง 3 เรื่อง  จะใชวิธี   x-ray    ซึ่งทานจะทําไดดีก็ตอเมื่อมี
remote eyes   เพราะฉะนั้นทานตองเชื่อม  remote eyes  ทั้งหลาย ใหไดจริงจัง  จะขาดตอนและไม  on 
- line  ไมได นั่นคือตองมีระบบรายงานกลับเพื่อใหทานรับรู  ทานสั่งการ  ถาไมเชนนั้นก็ไมมี
ประโยชน  

ประกาศสงครามลางเชื้อหวัดนก

 เรื่องหวัดนก  เปนปญหายิ่งใหญที่เราตองชวยกันจัดการ   ถาปลอยไวจะเกิดความกลัวขึ้น
ในประเทศและความกลัวขามประเทศ    คือความเชื่อถือในสินคาสัตวปกของไทยและการทองเที่ยว  
เรื่องความปลอดภัยตออาหารที่มากินในประเทศไทย   
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เรื่องอันตรายจริงๆ  คือประชาชนที่ไปสมัผัสไกและประชาชนที่ใกลชิดผูปวยนอกจากนั้น
คือความปลอดภัยทางอาหารซึ่งเราตองรีบจัดการ  

ที่สําคัญ รากเหงาของมันก็คือเชื้อ  วันนี้เชื้อเกายังอยู และเชื้อใหมอาจจะมาอีกในชวงหนา
หนาวนี้  ถาไมจัดการใหเสร็จภายใน 30 วันนี้  เมื่อถึงปลายเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม - มกราคม  
อากาศเริ่มหนาว  ทีนี้จะเหนื่อย  ดังนั้นเรามีเวลา  31  วันนี้เทาน้ัน  คือ  1- 31  ตุลาคม  ซึ่งเปนชวงเวลา
ที่สั้นมาก  ที่เราตองทําสงครามลางเผาพันธุกับหวัดนก  

ดังนั้น  ที่พูดเรื่อง   remote eyes  เรื่องเครือขายของผูวาฯ   เมื่อเราไดเปลี่ยนเปนระบบ 
CEO  แลว  เครือขายที่อยูนอกสายกระทรวงมหาดไทยก็ถือวาอยูในเครือขายของผูวาฯ  ที่จะตอง
ทํางานรวมกัน  รับผิดชอบรวมกัน  ไมมีการเกีย่ง  ความดีเกิดขึ้นรวมกัน  ความผิดพลาดเกิดขึ้น
รวมกัน  ไมวาจะเปนสาธารณสุขซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบเรื่องความปลอดภยัของมนุษย   จะดูทั้งตัว
โรคติดตอและดูทั้งอาหาร   กระทรวงเกษตรฯ ซึ่งมีหนาที่รับผิดชอบตอความปลอดภัยของอาหารและ
มนุษยที่เปนเกษตรกร  เพราะฉะนั้นวันนี้ตองรวมกันอยางเดียว  แยกกันไมได  ตองรวมกันจริงๆ  ทุก
หนวยงาน  ไมมีการเกี่ยง  รับผิดรับชอบรวมกัน

รัฐบาลพรอมสนับสนุนงบประมาณ

ถาภารกิจนี้ตองใชงบประมาณเพิ่มเติม  ก็ขอใหใชงบผูวาฯ  CEO   กับงบประมาณของ
สวนราชการตางๆ ที่มีไปกอน  แลวทําเรื่องเบิกมาภายหลัง  ถามัวแตรอทําเรื่องเบิกคงไมทันการณ   
ใหทานทําทันที  คือ x-ray ทุกหมูบาน  ทานจะไปจัดสรรกําลังกันอยางไร  ก็วาไปเลยเพราะทานเปน
หัวหนาสวนราชการจังหวัด  ทุกกระทรวงที่มีกลไกอยู ตองสนับสนุนภารกิจนี้  

ตอง x-ray ทุกหมูบาน  เพราะการเลี้ยงไกไมใชแคอาชีพเพียงอยางเดียว  แตเปนวิถีชีวิต
ของคนชนบท  ตื่นขึ้นมาถาไมไดยินเสียงไก  มันผิดปกติ  ตองมีเสียงไกขันทุกเชา  เขาเลี้ยงไวใตถุน
บาน  เลี้ยงตามมีตามเกิด  เขาไมคิดวาอยู ๆ จะมีนกจากไซบีเรียมาปลอยเชื้อหวัดนกไว   เขาเจอนิว
คาสเซิลมารอบหนึ่งก็จบไปแลว  แตวันนี้คือหวัดนก  

ทุกจังหวัดเดินหนากระดานกวาดลางเชื้อหวัดนก  ใหหมดภายในเดือนตุลาคม  

ใน 1 เดือนนี้ขอใหทานสํารวจไกทั่วประเทศ  ทุกหมูบาน   ทุกหลังคาเรือน  ถาที่ไหนมีไก
ตายใหสันนิษฐานไวกอนวาเปนหวัดนก  แลวดําเนินการควบคุมตรวจสอบโดยดวน  หากพบวาเปน
หวัดนก  จําเปนตองฆาไกก็ตองทํา  ประกาศเปนเขตติดเชื้อก็ตองทํา  เพราะทานมีผูชํานาญอยูแลวคือ
สาธารณสุขจังหวัด  ปศุสัตวจังหวัด  
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ขั้นตอนตามหลักวิชาก็วากันไป  แตเบื้องตนคือสํารวจหมด  และตองมีการสํารวจยอนหลัง
วาเมื่อเดือนที่แลวมีใครตายมีใครปวยหรือไม   อาจมีใครปวยหรือตายและเผาไปโดยไมรูวาเปนอะไร   
ถามี  แสดงวาเชื้อยังอยู  ตองพนยาหรือทําอะไรก็ตองทํา   

ขอให x-ray  โดยใชเครือขายของทาน   อสม.  เกษตรตําบล  กํานัน  ผูใหญบาน  อบต.  
รวมพลเขาไปสํารวจทุกหลังคาเรือน  เขาไปดูไปสอบ  เดินหนากวาดลางใหหมด  ถาทําอยางนี้พรอม
กันทั้งประเทศ  เชื่อวาจะสามารถจัดการได  

วันเสารผมจะพูดผานรายการวิทยุขอความรวมมือจากประชาชนวาเราตองรวมมือกัน  
ยาเสพติดยากกวาเยอะเรายังเอาอยู   เพราะเราระดมพลังทั้งแผนดินชวยกัน  คนไทยสามัคคีและเต็มใจ  
ถาเรามี  common  energy  แลว  ไมมีอะไรขวางมือคนไทยได   วันนี้เราถือวาหวัดนกเปนศัตรูรายที่
ตองจัดการใหหมดสิ้น  

ขอใหวันที่  1- 31 ตุลาคม พิชิตใหหมด  เดินลุย  กระทรวงเกษตรฯ และกระทรวง
สาธารณสุขตองใหวิชาการวาเมื่อพบเหตุการณ ควรจะมีวิธีการอยางไร  อาจตองทําคูมือแจกจายแกผู
ที่อยูในเครือขายรวมมือดําเนินงานเรื่องนี้   เปนคูมืองายๆ 

จังหวัดตองรวมพลังหนวยงานท่ีเกี่ยวของ

คนที่มารวมกันทํางาน  ไมมีคําวาแยกกระทรวง  มีแตรวมพลัง  ทุกจังหวัดรวมพลัง  
จังหวัดใครจังหวัดมัน  รวมพลังกวาดใหเกลี้ยง  ไมวาจะเปนนก  เปดหรือไก  ถาพบวาตาย มีอาการ
เหมือนหวัดนกทุกอยาง  ใหจัดการทําความสะอาด  เรื่องเงินไมมีปญหาผมจัดการให   ขอใหแกปญหา
โดยดึงงบประมาณจากสวนอื่นมาดําเนินการกอน   ผมมั่นใจวาเมื่อเปานกหวีด  ผูวาฯ ใหมรับงาน
วันที่ 1 ตุลาคม  ก็เริ่มทํางานทันที  อยางชาวันที่ 4  ตุลาคมตองเริ่มลงมือไดแลว

วันที่ 4  ตุลาคม ผูวาฯ  ใหมตองเริ่มประชุมแลวลุย   ถาใครเริ่มทําไดตั้งแตวันที่  1   ก็
ขอบคุณ   ใครกลับไปแลวเริ่มทําในวันนี้ก็ขอบคุณเพิ่มขึ้นมากอีก   แตถาวันที่ 4  ไปแลวยังไมมีการ
เคลื่อนไหวแสดงวาที่ผมบอกทานไมไดยิน  ทานปลัดกระทรวงมหาดไทยก็ตองชวยดูหนอย ใหทุก
คนไดยินวาวันที่ 4 ไปแลวลงมือเต็มที่    ขอใหวันที่ 31 ตุลาคม  ประกาศไดวาไมเหลือแลวหวัดนก   
แตจะยังมีการเฝาระวังอยู  เพราะเชื้อโรค  เรามองไมเห็น  สําหรับที่เห็นไดดวยตานั้นขอใหหมดเกลี้ยง    
ถาจะกลับมาเกิดอีก ก็ขอใหเปนเรื่องใหม

กรณีที่จังหวัดกําแพงเพชร  เกิดจาก sense of ignorance  ของทั้งภาคประชาชน  และภาค
เจาหนาที่  ทั้งๆ ที่มีประกาศเรื่องหวัดนก  แตปรากฏวาเด็กปวยก็ไมรูวาเด็กติดหวัดนก  ไมรูวาเด็กติด
จากไกบาน  ไกชน  จนเด็กตายเผาไปแลว  แมปวยเพราะไปดูแลลูกดวยความรักโดยใกลชิดลูกมาก  
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ซึ่งไมรูอีกวานี่คือหวัดนก   เชื้อไวรัสทุกชนิดสามารถติดไดจากการสัมผัสกันอยางใกลชิด  ไมมีการ
แปลงพันธุจากคนสูคน  แตมันติดแนนอน  แมวกินก็ตาย  เสือกินก็ตายเพราะเปนการสัมผัสโดยตรงที่
ใกลชิด  เพราะฉะนั้นขอใหทานชวยดวย  

หวัดนกสรางความเสียหาย ท้ังตอนักทองเที่ยว และชาวบาน

วันนี้การทองเที่ยวของเราเติบโต  22 %  เศรษฐกิจวันนี้ถือวาแข็งแรงดีมาก  ดังนัน้เราตอง
ชวยกันเรื่องภาพพจนของประเทศ   

ขอใหกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงเกษตรฯ ไปรวมพลกันที่จังหวัด ลุยอยางเดียว  
หนาที่อื่นบางครั้งอาจจะตองเบาลงบาง  เพื่อมาลุยตรงนี้กอน  ลุยอยางเดียวกอน  20 - 30  วันนี้ทําให
จบ   

ขณะเดียวกัน  สวนกลางมีหนาที่ตองสนับสนุนสวนภูมิภาคอยางเต็มที่    ไกที่ตองฆาใหฆา   
แตหามฆา 1 ตัวแลวบอก 2 ตัว  หามนับเปนขา ตองนับเปนตัว  รายงานการฆาไก ถานับเปนขา บอก
เปนตัวไมได  ตองระวัง  นี่ผมไมไดวาทาน  แตบางทีระดับลาง  ระดับเจาหนาที่  บางทีตองดูกัน  ผม
กําลังจะสํารวจดู  เพราะบางรายเลี้ยงไกทัง้ฟารมได  30,000 ตัว  แตทําเบิกไป  100,000 ตัว  อยางนี้ผม
ตองเชิญเจาของฟารมไปเที่ยว  “หองกรง”  เรื่องนี้ตองดูใหดี  เราเสียคาใชจายทํางานเทาไรเราไม
เสียดาย   แตเสียคาโงนี่มันเจ็บใจ  ตองอยาใหโง

รัฐมนตรีทุกกระทรวงที่เกี่ยวของตองรับผิดรับชอบรวมกัน

ใหเปนที่เขาใจวาเรื่องหวัดนกตองทํางานรวมกัน    หามเกี่ยง     ถาผมจะปรับ ครม.  รอง
นายกฯ จาตุรนต  รัฐมนตรีสมศักดิ์   รัฐมนตรีสุดารัตน  ถาโดนก็โดนดวยกัน  3  คน  หรือจะแถม
รัฐมนตรีชวยอีกคนสองคนก็ได  รัฐมนตรีมหาดไทยอาจจะไมเกี่ยวของทีเดียว   แตไมแนถาผูวาฯ  มี
ปญหามาก  ก็อาจจะเกี่ยวเปน package  เดียวกัน  คือปรับบวกหรือลบเทากัน   

ขอใหถือวาเราทํางานดวยกัน  มุงเรื่องของชาติของบานเมืองเปนหลัก   วันนี้ ชาติจะมี
ปญหาในเรื่อง image   ประชาชนจะมีปญหาเรื่องความปลอดภัยและความกลัววิตก  เราตองเขาไปดู
ทั้ง 2 ดาน  เมื่อไรที่ชาติและประชาชนเรียกรอง  มหาดไทยไมเคยยั่น ใชหรือไม  
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เดือนตุลาคม เริ่มกวาดลางยาเสพติดรอบใหม  

ตอง x-ray  โรงเรียน และหมูบาน

วันที่ 1 ตุลาคม  เราจะ   D-day  เรื่องยาเสพติดรอบใหม   ที่พูดนี้ไมไดบอกวายาเสพติด
กําลังนากลัว   แตจะบอกวามันยังไมหมด  ยังมีประปราย  นักขนยาวันนี้เปนชาวเขามาก  นักขนไทย
ไมคอยมีเพราะกลัวโดนยึดทรัพย  ชาวเขาไมรูจะยึดอะไร  ยึดภูเขาก็ไมได    ขอใหทานผูวาฯ  
ดําเนินการ   วิธีที่ดีที่สุดมี 2  วิธี คือ 

วิธีที่หนึ่ง  ใหทานผูวาฯ  ประชุมผูอํานวยการโรงเรียน  จะผานทางผูอํานวยการเขต
การศึกษาก็แลวแต  วิธีดีที่สุดคือตองไปเอ็กซเรยในโรงเรียน  เพราะเหยื่อของยาเสพติดคือเด็ก  ขอให
มีการสุมตรวจ  หรือหากมีเด็กตองสงสัยก็ตองตรวจ   ถาเมื่อไรมีเด็กติดยาหรือเสพยาในโรงเรียนตอง
เอาเด็กออกมาบําบัด  แลวสืบขอมูลจากเด็กเพื่อนําไปสูการปราบปรามตอไป  

วิธีที่สอง  ขอใหลงไปในระดับหมูบาน ที่ทานไดใชพลังแผนดินมาแลว  เพื่อสดับตรับฟง
ปญหาการคาขายยาเสพติดในหมูบาน   

สองระดับนี้  คือปลายประสาทที่จะบอกเรื่องสถานการณของยาเสพติดชุมชน  หมูบาน  
และโรงเรียน  จะเปนปลายประสาทที่รับและสัมผัสเรื่องยาเสพติดไดดีที่สุด  จะทําใหทานรูไดวามียา
เขามามากนอยแคไหน  จะไดจัดการได 

ตองควบคุมการยั่วยุของอบายมุข

วันนี้แหลงอบายมุขมีมาก  อยางชนิดยั่วยุ  (Tempting)  ทั้งในเชิงของการใชจาย  การมอม
เมากามารมณ  การดื่มสุรา  จะเปนเพราะมีการยั่วยุมากหรือเพราะเราตกยุคก็ไมรู   แตถาไมใชก็นาจะ
ไมมากถึงขนาดนั้น  

วันนี้  หลายแหงในตัวเมืองมีแหลงอบายมุขเกิดขึ้นโดยผิดกฎหมาย  บางแหงก็เปนสีเทา
บาง  ผูวาราชการจังหวัดอยาเกรงใจใคร  อยาเกรงใจตํารวจ   บางพื้นที่  ผูการตํารวจรุนเดียวกับผมบาง  
รุนพี่บาง รุนนองบาง  ตองถือวาไมเกี่ยว  ผมถือวาเรื่องของงานคืองาน  สวนตัวคือสวนตัว  แยกให
ออก  เพราะฉะนั้น เรื่องยาเสพติด ทานวาไปเลย  เรื่องอบายมุขที่ไมเหมาะสมทานวาไปเลย  ถาหาก
ทานมีปญหาเพราะวาตํารวจไมรวมมือ  พูดแลวก็ไมฟง  อยูดวยกันไมได  ทานทําบันทึกถึงผม
โดยตรง  ผมจะสอบสวนให  ถาเปนจริงผมจะจัดการให เพราะเมื่อมอบใหเปนผูวาฯ CEO   แลว  
CEO แปลวา  Chief  Executive  Officer  ถา Chief ไมมีน้ํายา จะทําอะไรได    ฉะนั้น  ผมใหน้ํายาทาน
เต็มที่  ทานหาขนมจีนเอาเอง  ทําใหดีก็แลวกัน  
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เรื่องยาเสพติด  เวลานี้ขาศึกออนกําลังเราตองซ้ําใหอยู  หามใหมันแข็งแรงอีก  ทาน check  
ปลายประสาทของทานไดจากหมูบาน  ชุมชน  และโรงเรียน  ถา check  เรียบรอยแลวสถานการณ
เรียบรอยก็ไมเปนไร  

สวนเรื่องการสืบเครือขายและการดําเนินงาน  เปนเรื่องของตํารวจ  ปปส. หรืออื่นๆ ตอไป  
แตในพื้นที่นั้นทานตองจัดการ   ผูบังคับการฯ ในจังหวัดตองจัดการ   ในเรื่องของโครงขายเครือขาย  
เรามีสวนกลางที่จะดูภาพตอเนื่อง   สําหรับทาน ตองดูปลายประสาทและดูการปราบปรามในพื้นที่ให
ได  รวมทั้งดูสิ่งที่ยั่วยุทั้งหลายใหอยูในขีดที่ไมยั่วยุ  

ประชาชนพอใจผลงานปราบยาเสพติด

ผลงานที่ผมถามประชาชน  กี่รอบก็ตาม  เรื่องที่ประชาชนพอใจสูงสุดคือเรื่องยาเสพติด   
ผมไปตีกอลฟ  เคยถาม caddy  อายุ 30 ป  วาทําไมไมแตงงาน  ไดรับคําตอบวาแถวบานติดยาทั้งนั้น
ไมกลา   อีกคนหนึ่งผมถามวาทําไมเลิกกับสามี  บอกวามันติดยา     ผมไปกินขาวถามบอย  เขาบอกวา
ผมไมมีอะไรเหลือเลยครับ  ซื้ออะไรไวที่บานลูกเอาไปจํานําหมดเพื่อซื้อยา     แตเดี๋ยวนี้กลับไปถาม
ใคร  เขาก็ดีใจวาไดลูกกลับคืนมาแลว  ลูกหายติดยาแลว  นี่คือความรูสึกที่ประชาชนมี  ชาวบาน
เดี๋ยวนี้เดินสบาย  เมื่อกอนนี้มีแตขี้ยา ไปไหนก็กลัว   

นี่คือความเปนจริงของสังคมที่เปลี่ยนไป  ถามประชาชนกี่รอบๆ  เรื่องยาเสพติดกพ็อใจ  
พอใจเรื่องยาเสพติดเปนอันดับหนึ่ง    เพราะฉะนั้น อยาใหประชาชนขวัญผวาอีก  ทานผูวาฯ มีหนาที่
ดูทุกตารางนิ้วของทาน   จะไมมีตะเข็บเหลือเลย ถาผูวาฯ ทุกคนดูหมด ทั้ง 76  จังหวัดรวมกรุงเทพฯ   
จะไมมีตะเข็บปลอยวาง  ทุกพื้นที่มีการรบัผิดชอบหมด  

กระทรวงสาธารณสุข เมื่อมีการสงไปฟนฟู (rehabilitate)  จะตองชวยรับ โรงพยาบาล
สาธารณสุขตองชวยรับ  เพื่อสอดประสานการแกปญหาอีกชั้นหนึ่ง   กระทรวงศึกษาธิการก็ตองดูแล
วาจะชวยเหลือเด็กอยางไรบาง เพื่อใหเด็กกลับมาสูการเรียนใหม

แกปญหาความยากจน  

เรื่องการแกปญหาความยากจน  ขณะนี้ไดมีการลงทะเบียนไปแลว    เรื่องที่ดิน เรากําลังทํา
เรื่องเอกสารสิทธิ์    โดยเริ่มแจกเอกสารสิทธิบางสวนแลว  สวนเรื่องการปรับปรุงโครงสรางหนี้   ได
ดําเนินการเรื่องหนี้นอกระบบแลว  กําลังจะทําหนี้ในระบบตอไป    โดยกองทุนฟนฟูจะเขามาชวยไถ
ถอนโฉนดที่ดินที่ติดอยูกับธนาคาร  
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x-ray  ทุกหลังคาเรือน

เรื่องการแกปญหาความยากจน  เดิมผมตั้งใจวาจะใหมีเจาภาพทุกตําบล  โดยมีปลัดตําบล   
แตทุกคนก็ตกใจวามันเพิ่มเยอะ ไมไดเพิ่มเพียงปลัดอยางเดียว  ตองมีอัฐบริขาร  ดังนั้นจึงทําเปน
โครงการเริ่มตนนํารองยังไมไดดําเนินการทัง้ประเทศ    จริงๆ แลวถาตองมีเจาภาพทีละตําบล  ผมวา
มันคุม  ถาแกไดอยางที่ผมบอก  ใช concept  ไป  x-ray  ทุกหลังคาเรือน โดยมีเจาภาพชัดเจน  

หางานใหทํา

ทานเขาไปในหลังคาเรือนนี้  สามีภรรยา ลูก อยูในวัยทํางาน มีรายไดเทาไร  มีรายจาย
เทาไร  มีหนี้เทาไร  ถาปรากฏวารายไดไมพอกับรายจาย  ก็หางานใหทํา  คือเปนการจางงานรวม
เพื่อใหคนเหลานี้มีงานทํา  หรือใหที่ดินทํากิน เพื่อใหทําการเกษตร  ใหมีรายได    หรือใหไปฝกงาน
หัตถกรรมทํา OTOP  แลวเราชวยหาตลาดให  หาแหลงเงินทุนให  

เด็กตองไดเรียนหนังสือ

ถามีลูก  แตยากจน  ไมสามารถสงใหเรียนหนังสือได  มาหาเรา  เราจะใหเรียนหนังสือ  ถา
ไลทีละหลังคาเรือนไปเรื่อยๆ  โดยมีเปาหมาย  ซึ่งไมจําเปนตองเสร็จในปเดยีว  เรากะใชเวลา  4 ป  
เทากับทําปละ 25 %   ผมวาความยากจนหมดเกลี้ยง   ยิ่งเราเอางบประมาณเขาไปสูจังหวัด   เขาไปสู
ชุมชนเมือง  โดยใชฐาน Population   รับรองวาการสรางงานจะเกิดอยางมโหฬาร  

ตองเพิ่มกําลังผลิต  พรอมกับเปดตลาด

ดวยนโยบาย  open sky    นักทองเที่ยวจะเขามาเยอะ   และนโยบายเปดตลาดดวย FTA   ที่
ขายสินคาจะมากขึ้น   เพราะฉะนั้นประชาชนในวันนี้  สมมุติวาเปนกําลังผลิต  35 %  หรือ  1  ใน  3   
เราจะเปลี่ยนใหเปนกําลังผลิต  80 %   ที่เหลือเปนเด็กและคนแกที่ทําอะไรไมได  ถาเราเพิ่มกําลังผลิต
เปน 80 %  แลวไมเพิ่มตลาด  เราก็เสียหาย  หรือเราเพิ่มตลาดแตไมเพิ่มกําลังผลิตก็ไมมีของขาย   
ดังนั้นเราจะตองเอาแรงงานที่ไมผลิตมาผลิต   เขาก็เกิดรายได  ผลิตแลวขายปากทองคนทีม่าเที่ยวจาก
ตางประเทศ  มาเที่ยวก็กินอาหารไทย  มากินอาหารในประเทศไทยก็คือกินสินคาเกษตรนั่นเอง   นี่
เปนสวนหนึ่ง  อีกสวนหนึ่งเราสงไปขาย  จึงจะสอดคลองกันหมด  

ที่ผมพูดนี้ไมไดหมายความวาจะใหเสร็จในขามคืน  หรือภายในเดือนสองเดือน  ทาน
คอยๆ ไปคิดวาจะจัดเจาภาพมารับผิดชอบเปนเรื่องๆ  อยางไร  
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ตองสรางฐานขอมูลรายหลังคาเรือน 

อีกเรื่องหนึ่งที่จะใชประโยชน  คือ  internet  ตําบลที่เรามี  ถาเราจะสราง Database  ตรงนี้
เพื่อเชื่อมกับ Database  ของกรมการปกครอง  ซึ่งมีรายหลังคาเรือน  พิมพเขาไปใหเห็นวาหลังจากที่
เราไปสํารวจแลว  นาย ก. ทําอะไร  มีงานทําหรือไม  รายไดเทาไร  เมียทําอะไร  ลูกอยูในวัยทํางาน
หรือไม  หรืออยูในวัยเรียน  ขอมูลพวกนี้เขาไปในอินเตอรเน็ตตําบล  เชื่อมกลับมาที่กรมการปกครอง  
สวนกลางก็เห็น  สวนจังหวัดก็เห็น   ทานก็ดูในสวนของจังหวัดแลวมาแยกแยะวาจะจางงานอยางไร  
บางคนใหไปทํานา  บางคนใหไปทําเกษตร  บางคนไปทําหัตถกรรม  หรือไปรับจาง  พิจารณาวาที่นี่
ควรมีอะไร  ถามีเงินลงทุนเขามาจะมีการขยายการสรางถนน  ก็ไปเปนคนงานทําถนน   ทุกคนก็จะมี
รายได  

นี่คือการแกปญหาความยากจนในเชิง operation    แตแนนอนมันตองมีสิ่งรองรับ  จะทํา
เกษตรก็ตองใหที่ดินเขา  ตองจัดการเรื่องน้ําใหเขา  ซึ่งผมจะทําอยูแลวในสวนกลาง  สวนกลางกับ
สวนภูมิภาคจะทํางานสอดคลองกันตลอดเวลา  

ตองสรางงานใหคนในพื้นที่  ไมตองเขาเมือง

สิ่งที่ผมสั่งการเปนเหมือนภาพตอ  jigsaw  ที่ผมเห็นวาภาพสุดทายคืออะไร  แตผมตองให
คนทําทีละชิ้น  จะใหทําทั้งภาพนั้นทําไมไหว  ใหทําทางนั้นทีทางโนนที  แตผมตองตอภาพเขาหากัน
ใหได  

ปญหาความยากจน  กระทรวงเกษตรฯ ตองเขามามีบทบาทอยางแรง  กรมการพัฒนา
ชุมชนตองเขามาชวย   กรมสงเสริมอุตสาหกรรมมาชวย พยายามสรางผูประกอบการใหเกิดขึ้นใน
หมูบาน  ตําบลตางๆ   ในพื้นที่ก็จะเกิดการสรางงาน  คนก็ไมตองเขามาทํางานในเมือง    โครงการ
วิสาหกิจชุมชน  กฎหมายกําลังจะผาน  ถาผานแลวทุกอยางจะสอดคลองทั้งหมด  

ที่ผมพูดงายมาก  แตพวกทานทํายากมาก  ผมเขาใจ  ไมใชผมพูดแลวทําไมทําไมได  ผม  
realistic   แตขอใหทานมี “gut” ที่จะทํา   มีแผน  มีภาวะผูนําที่จะเอาคนมารวมกันทํา  

Leader  without  leadership is not the leader !

คนจะมีภาวะผูนําตองเสียสละเปน  ถาเปนคนที่มีแตความเห็นแกตัว   ภาวะผูนํา  
(Leadership) จะไมมี   จะเปน  leader  ที่มีแต  legal status  แตไมม ี  leadership   ซึ่งถือวาไมใชผูนําที่
แทจริง  (Leader  without  leadership  is  not  the  leader)   เพราะฉะนั้น  ผูนําตองเสียสละ  ตองจูงใจ



14

คนใหมาทํางานรวมกัน    ทั้งหมดนี้เปนสิ่งที่ทําได  ยากหนอย เหนื่อยหนอย ใชเวลาหนอย  ไมเปนไร  
ขอใหเรามีเปาหมายที่มีสวนรวมกัน  

ทั้ง 3 เรื่อง  ใช concept  x-ray  หมด  ระวังเครื่อง x-ray   จะระเบิดกอน  ถาใชมากเครื่องจะ
รอน  ที่ผมมอบ  mission  ทั้ง 3  เรื่องนี้   เมื่อทานไปตรวจแลว บางที่ทานอาจจะตองผสมผสานการ
ทํางานดวย  เหมือน  x-ray ปอด  ถาไปเห็นกระดูกราวก็ตองดามดวย  ไมใชปลอยไวอยางนั้น 

นายกรัฐมนตรีรับฟงผูวาฯ 

เรื่องคาแรงขั้นต่ํา

ผูวาฯ  สกลนคร  (นายปานชัย  บวรรัตนปราณ)  ถาม

เรื่องที่ทานบอกวาจะใหชาวบานมีงานทํา  มือไมวางนั้น  ที่สกลนครมีอาชีพอยูอยางหนึ่ง
คือการนํางานไปทําที่บาน   เปนพวกเสื้อผาตางๆ  มีชื่อเสียงมากเพราะทํากันเยอะ  ซึ่งคาแรงจะไมได
ตามคาแรงขั้นต่ํา   จะไดประมาณ 70 - 80 บาทตอวัน  ถือวาผิดกฎหมายแรงงาน  แตชาวบานไดเงินใช
เต็มที่ เพราะเขาไมตองหอบครอบครัวไปอยูที่อื่น   

ถาเขาออกไปนอกบาน  ไปทํางานที่อื่น   เขาตองไดคาแรง 135 - 138 บาท  แตไม
เหมือนกับการทํางานอยูที่บาน  ซึ่งเขานึ่งขาวกินเองได  เลี้ยงลูกไดดวย   

เรื่องอยางนี้ ผมอยากจะขอใหมีการพิจารณา   ขณะนี้เรามองวาคนไทยเชื้อสายเวียดนามที่
ทําสิ่งเหลานี้อยู  เลี่ยงกฎหมาย  แตผมกลับมองวาทําใหเขาไปสูกับโลกภายนอกได  เพราะคาจางไม
เทาคาจางขั้นต่ํา  แตก็ขัดกับกฎหมายอยู    อยากจะขอใหหาทางออกในเรื่องเหลานี้ไว 

นายกรัฐมนตร ี 

อันนี้ดีมาก   ผมจะตองปรึกษากัน  มันอยูที่มิติมุมมอง  คือกฎหมายนี้มีไวเพื่ออะไร  เพื่อ
บังคับใช  เพราะมีการรังแกเอาเปรียบทํารายกัน  แตถามันเปนเรื่องที่เขาเตม็ใจใหกันและมีความสุข
กันทั้งสองฝาย  กฎหมายก็ไมนาจะ enforce    ผมไมรู  นี่ผมคิดตามหลักของกฎหมาย  ปรัชญาแหง
การมีกฎหมายคือมีกฎหมายเพื่ออะไร  มันชดัเจนวากฎหมายมีเพื่อไมใหมีการทําราย  เอาเปรียบ  
รังแกกัน  แตนี่มันเปนความสุข 2 ฝาย   ผมก็ไมแนใจเหมือนกัน  แตรับจะไปปรึกษากระทรวงแรงงาน 
ไปดูในอีกมิติหนึ่ง  รวมกับอัยการ   
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การชดเชยเรื่องที่ดินสรางเขื่อนน้ําอูน

ผูวาฯ  สกลนคร  (นายปานชัย  บวรรัตนปราณ)  ถาม

เรื่องที่  2  เรื่องชาวนิคมน้ําอูน   ซึ่งผมยังไมสามารถแกปญหาได และไดเขาไปพดูจากับ
สํานักงานปฏิรูปที่ดิน  นําเขาสูคณะกรรมการปฏิรูปแลว    

ตามที่ทานนายกรัฐมนตรีไดอนุมัติวงเงิน 134 ลานบาท  ใหไปจัดที่ดินใหแกชาวบานที่
ไดรับความเสียหายเรื่องที่ดินที่เขื่อนน้ําอูน เมื่อ 30 ปที่แลว  วันนี้มีมติ ครม.  บอกวาใหจัดที่ดินให  ใน
วงเงินไมเกิน 134 ลานบาท  ไรละไมเกิน 10,000 บาท   แตพี่นองชาวบานซ่ึงตอสูมา 30 ป  มาบอกผม
วาอยากจะขอเปนเงิน  เพราะมีที่ดินทํากินหมดแลว  เหตุผลเพราะตอสูมา 30 ป ระหวางนั้นก็ทํากินไป 
หาที่ไป   และขณะนี้คนสวนหน่ึงตายไปแลว   ลูกก็เปนขาราชการบาง อะไรบาง   ถาไปรับที่ปฏิรูปก็
จะมีปญหา   

นายกรัฐมนตรี

ตองดูความเปนจริง (realistic)   คําสั่งนี้ มองโดยเราฝายเดียว (inside - out)   และมองใน
ลักษณะสั่งการ (top down)   โดยไมรูความเปนจริง  เมื่อความจริงเปนอีกอยางหนึง่  มีฝายอื่นมาบอก
ใหทราบ (outside - in)   ก็ตองดูวาทางแกปญหา  (solution)  ที่ดีที่สุดคืออะไร  ก็คือตรงนั้น  ตอง
พิสูจนไดวาคนที่ขอรับเปนเงิน  มีที่ดินทํากินแลว ทํามาหากินถูกตอง  ก็ขอเปนเงินแทนไมเอาที่ดิน  
อยางนี้เปนธรรม  (fair)  หลักคือตรงนั้น    แตตองทําเรื่องขอทบทวนมา   เดี๋ยวเขาหาวาผูวาฯ ไป
เปลี่ยนแปลง มติ  ครม.   ใหกระทรวงเกษตรฯ ไปดู    การแกปญหาตองไมเปนสูตรตายตัว (fixed 
formula)   แตเปน  flexible formula     คือมีหลักให และใหปรับยืดหยุน (flexible)  ได   โดยไมผิด
หลัก

ความคืบหนาเรื่องหนี้นอกระบบ  และปญหาที่ดินทํากิน 

นายกรัฐมนตรี

1.   เรื่องหนี้นอกระบบ  ขณะนี้เราไดเชิญมาจับคูกันไปเกือบหมดแลว  ตรงไหนมีปญหา
ขอใหบอก จะไดแกกันตอ  ที่ตองระวังติดตามคือ  เจาหนี้บางคนเมื่อมาอยูตอหนาเราก็เออๆ ออๆ กัน
ไป   แตพอลับหลังก็ไปตามบี้กันตอ   ตองดูใหดี  ตองใหความเปนธรรม  
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2.   เรื่องหนี้นอกระบบ  สวนใดทําไมเสร็จ ใหไปทําตอ  แลวก็ติดตาม   โดยใหนายอําเภอ
ไปติดตามหลังปรับโครงสรางหนี้แลววาเปนอยางไร   สวนหน้ีในระบบ  กําลังมีการเจรจากับสถาบัน
การเงิน  

3.   เรื่องที่ดินทํากิน   ขอถามผูวาฯ  หรือใครตอบใหผมทราบไดบาง  คือมีคนบอกผมวา  
ขณะนี้มีชาวบานปลูกบานอยูเปนเวลานาน มากกวา  5  ปแลว แตไมมีเอกสารสิทธิ  และเสนอแนะวา
ถาจะใหมีการสํารวจแลวออกเอกสารชั่วคราวใหเขา  แลวจึงไปออกเอกสารถาวรใหอีกที  จะทําใหเขา
มีความรูสึกวามีความมั่นคง (secure) ขึ้น  ผมไดบอกพลเอกชวลิตในฐานะประธานเรื่องที่ดินทราบ
แลว    แตผมยังไมเชื่อ  ไมรูวาเปนขอแนะนําที่ถูกหรือไม   เพราะมีคนจํานวนเปนลานหลังคาเรือนที่มี
ภาวะอันนี้อยู   

อธิบดีกรมที่ดินชี้แจง

เรื่องนี้   ภารกิจที่กรมที่ดินไดรับมอบหมายคือ  ใหนําที่ดินสาธารณะตั้งแต 1,000 ไรขึ้นไป
มาจัดใน  2  รูปแบบ   รูปแบบแรกคือถาเปนพื้นที่ซึ่งมีชาวบานอยูแลว ก็มาจัดระเบียบ  และรูปแบบที่
สอง  แปลงที่วางเปลา  ก็นํามาจัดใหชาวบาน  โดยสอดรับกับนโยบายในการแกปญหาความยากจน
และสังคมแบบบูรณะดวย  

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย  โดยรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดออกระเบียบวา
ดวยการอนุญาตใหราษฎรอยูในที่สาธารณะ   สามารถเขาไปทํามาหากินได  โดยกําหนดหลักเกณฑ
ประการแรกคือ  ตองมีชื่ออยูในทะเบียนคนจน    ประการที่สองเขาตองยอมรับเงื่อนไขวาที่ตรงนี้เปน
ที่หลวง  ที่สาธารณะ  จะถือสิทธิไมได    โดยใหอยูไดครั้งละ 5 ป  เปนการใหอนุญาตชั่วคราว  ซึ่ง
ขณะนี้อยูระหวางรอประกาศในราชกิจจานุเบกษา

นายกรัฐมนตรี

อันนี้เปนมาตรการชั่วคราว   ถาบอกอนุญาตชั่วคราวนาจะมีการประชาสัมพันธให
ประชาชนไดเขาใจ   เพราะขณะนี้ประชาชนเกิดความไมคอยมั่นใจ (secure) 

อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ชี้แจง

ปญหาราษฎรบุกรุกที่ดินขณะนี้  มีทั้งที่สาธารณะ  ที่หลวงหวงหาม  ที่ของกรมธนารักษ  ที่ 
สปก.  ที่สิทธิทํากิน  และที่ปาสงวน   ซึ่งขณะนี้รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดมีคําสั่งใหกรม
โยธาธิการฯ  เปนเจาภาพ   จัดประชุมรวมกับหนวยงานตางๆ  เชน กรมธนารักษ  กรมอุทยาน  ฯลฯ   
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เพื่อที่จะดําเนินการใหเปนไปตามนโยบายของรัฐบาล   ผูที่บุกรุกอยูแลว และไมมีทางที่จะไดเอกสาร
สิทธิ   ก็จะทําเปนเรื่องใหเชา

นายกรัฐมนตรี

สวนกลางควรจะประชุมกัน  หาแนวทางที่กฎหมายรับได   แลวทําเปน  Guideline  สงไป  
ใหจังหวัดดําเนินการเองกอน  ไมใชจังหวัดตองทําเอง  อาจจะตองจาง  เชน จางสถาบันการศึกษา
ตางๆ  ดําเนินการตรวจใหหมด   แลวจังหวัดนํามาจัดใหม  เมื่อจัดระเบียบลงตัวแลว   อาจมีจังหวัดที่มี
สวนเกินกับที่มีสวนเหลือ   ที่มีสวนเกินคือมีคนตองการที่ดินที่ควรจะใหตามสิทธิเ์กินจํานวนที่ดินที่มี    
สวนจังหวัดที่เหลือคือเมื่อจัดที่ใหคนที่ตองการแลว ยังมีที่สาธารณะเหลืออยู  เพียงพอที่จะจัดสรรได   
ถาเปนจังหวัดใกลเคียงกันก็เอาคนใกลเคียงลงมาอยูทําอยางนี้  มันจะคอยๆ  ลงตัว  แตวาตองใชเวลา  
และเริ่มจากการจัดสิ่งที่มีอยูกอน  

สมมุติบางแปลงซึ่งราษฎรบุกรุกอยู  เปนแปลงหวงหาม ยังใหไมได  แตแปลงอื่นควรจะ
ใหได  โดยจํานวนพื้นที่อาจเขยิบลง  แตถามีเอกสารสิทธิ์  เขาก็ขอบคุณ เขาเต็มใจทั้งนั้น  แตไมใช
เขยิบลงมาแลวยังไมไดอะไร  ก็ทะเลาะกันอีก  วันนี้จัดเสียเลยที่เดียวนาจะได

ผมจะขอประชุมกับทีมเรื่องที่ดินอีกรอบ  เพื่อจะไดมีแนวทางใหรวดเร็ว  ผมเปนนักมวยที่
ไมชอบรํามวย  ชอบชกเลย

ปญหาธนาคารมองหนี้นอกระบบเหมือนลูกคาทั่วไป

ผูวาฯ  นครสวรรค  (นายพีรพล ไตรทศาวิทย)  เสนอ

เรื่องการปรับหนี้นอกระบบใหเขามาในระบบ   หลังจากที่กระบวนการนี้จบไปแลวสัก
ระยะหนึ่ง   เราพบวาจากจํานวน  5,000  กวาราย  ธนาคารอนุมัติไปเพียง 1,000  กวาราย   เราจึงได
เชิญผูจัดการทุกสาขามาพบกับนายอําเภอ  นําขอมูลมาตรวจสอบ  เพื่อใหทราบวาติดขัดอะไร   
ปรากฏวาธนาคารยังไมกลาปลอยไป  เพราะมองวากลุมที่เหลือไมมีรายไดที่จะกลบัมาใชหนี้เลย    เรา
จึงหาทางที่จะตอโครงขายของเรา  โดยขอวาอีก  4,000  รายที่เหลืออยูนี้   ขอใหธนาคารชวยแบง
ระดับลูกหนี้   วาที่ปริ่มๆ  ที่ธนาคารอึดอดัใจแตพอจะใหได  มีใครบาง  แลวนําขอมูลมาปรึกษา
รวมกับนายอําเภอ  เราจะขอใหกองทุนหมูบานกับ อบต. ชวยตั้งกองทุนหมุนเวียนเตรียมรับ   ถา
ธนาคารใหเงินกู  เราก็จะตออาชีพใหเขาไปทํา  เพื่อที่จะไดมีเงินมาใชคืนได  

สิ่งที่จะขอฝากธนาคารไวคือ  อยามองคนจนเหมือนลกูคาในตลาด  เพราะถาประเมินอยาง
นี้ไมมีทางใหกูไดเลย  
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นายกรัฐมนตรี

ผมเขาใจประเด็นแลว    ธนาคารที่เราจะใหเปลี่ยนสภาพนั้น  บางทียังเปลี่ยนไมคอยได    
ธนาคารยังเปนนิสัยโรงรับจํานําอยู   คือตองมีของมาจํานํา  ถาไมมีของมาก็จะไมให  เพราะเขากะยึด  
ไมไดกะใหรวย  มิตินี้แย    มีบางคนเปลี่ยนแลว  แตบางคนยังไมเปลี่ยนมิตินี้  

ที่สําคัญ   รัฐอาจจะตองเขาไปใหหลักประกันบางอยางเพื่อใหเขากลาขึ้น  เพราะจะ
เหมือนกับเปนการไดเสียรวมกันระหวางรัฐกับธนาคาร    รัฐไดควักเงินตัวเองและฝากเปนหนี้ไวที่
กองทุนฟนฟู  1.4 ลานลานบาท  ตอนชวงวิกฤตเศรษฐกิจ  เงิน 1.4  ลานลานบาท  ที่ชวยเหลือเพิ่มทุน
ใหธนาคาร   ชวยเหลือ  NPL ของบริษัทขนาดใหญเยอะมาก  แตนับรายหัวแลวมีไมถึงพัน  นับรายหัว
มีประมาณพันคน   ถานับจากเจาของบริษัทคือ 1 คน ประมาณไมเกิน 1,000 คน  แตเรื่องการปรับ
โครงสรางหนี้ มีคนมากถึง  4 - 5 ลานคน  วงเงินทั้งหมดอยางมากที่สุดประมาณ  700,000  ลานบาท
เทานั้น  

วันนี้พวกนี้ได  clear cut   และกองทุนฟนฟูตองใชหนี้   โดยเอารายไดจากธนาคารแหง
ประเทศไทย  ผอนไป 29 ป  จากวิกฤตเศรษฐกิจที่ผานมา  และการแกไขปญหาที่ผิดพลาด  แกปญหา
ที่ไมฉลาด  เราจึงหมดเงินไปเยอะมาก  ผมเสียดายจริงๆ    

คนจนตองไดรับการชวยเหลือ

นายกรัฐมนตรี

ขณะนี้ผมตองการเงินมาทํารถไฟฟาในปริมณฑลทุกสาย  ทําโรงเรียน ทําสาธารณสุข  ทํา
น้ํา  แกน้ําทวม น้ําแลง  ผมจะใชเงินแค 1 ลานลานบาทเทานั้น    แตหนี้ฉลาดนอย ตองใชไปถึง  1.4 
ลานลานบาท  นาเสียดาย  

ชาวบานซึ่งไดรับผลจาก  (1)  ความลาหลังของการพัฒนา  คือพัฒนาชา   (2) นโยบาย
ผิดพลาด   (3) เขาตองตกเปนเบี้ยลางของฐานสังคมและเศรษฐกิจ   เมื่อเศรษฐกิจเคลื่อนเทาไร เขาก็
หนักเทานั้น      วันนี้ถาเราจะชวยอุมเขาขึ้นมา  โดยใชเงินแคนี้ถือวานอยมาก  ตอนเลือกตั้ง 
ลงคะแนน 1 เสียงเทากัน   แตคนพันเสียงใชเงินถึง  1.4  ลานลานบาท  เปรียบเทียบกับอีก  4 ลานเสียง
แลว  เปนเงินนิดเดียว   ขี้เหนียว  พอจะจายใหคนจนมีปญหา  แตจายใหเศรษฐกิจฐานบนนั้นงาย
เหลือเกิน  ผมจึงไมยอม  ดังนั้นวันนี้ตองแก  เศรษฐกิจฐานลางดีเมื่อไร  เศรษฐกิจฐานบนก็จะดีเปน
อัตโนมัติอยูแลว   



19

ผูวาฯ  อยูใกลปนเที่ยงกวาผม  จากนี้ไป ผมตองเจอผูวาฯ เรื่อยๆ  เพราะผมตองเดินสาย
บอย   มีอะไรก็ใหกลาพูด  เพราะผมฟงทุกเรื่อง  และไมตองชม  ใหพูดตรงไปตรงมา ไมตอง
อารัมภบท    โดยธรรมชาติผมไมชอบกินของหวาน  กาแฟก็ไมใสน้ําตาล  เพราะฉะนั้นไมตองหวง
เรื่องชม  ไมตองเสียเวลา   เดี๋ยวนี้ดี  ทานผูวาฯ ตรงไปตรงมากับผม  ทําใหผมเขาใจอะไรเร็วขึ้น  พูด
กัน  2 คําก็เขาใจ  เพราะผมอยูกับปญหามาก

ขอขอบคุณอีกครั้งและใหกําลังใจที่ทํางานหนัก  เดือนตุลาคมอยาลืมนะครับ  หวัดนกตอง
เกลี้ยงทุกจังหวัด  ขอบคุณครับ.  

**********



นโยบายของกระทรวงมหาดไทย ในป 2548 

โดย  นายโภคิน  พลกุล  รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่งที่ไดมีโอกาสมาพบทานผูบริหารระดับสูงของ
กระทรวงมหาดไทยพรอมกันทั่วประเทศ   อีกครั้งหนึ่งในวันนี้

ผมขอขอบคุณทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย    ปลัดกระทรวงมหาดไทย    
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย   อธิบดี    ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย   หัวหนาหนวยงาน
รัฐวิสาหกิจ   ผูวาราชการจังหวัด    ที่ปรึกษากระทรวงมหาดไทย    และนักปกครอง  10    ที่ไดทุมเททํางาน
ที่ผานมา   ดวยความเสียสละและเหน็ดเหนื่อยเปนอยางดียิ่ง   

กลาวไดวาภารกิจตามนโยบายของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย  บรรลเุปาหมายและสม
ความมุงหวังของประชาชนโดยรวม   โดยเฉพาะการแกไขปญหายาเสพติด  ปญหาผูมีอิทธิพล    
โครงการ  OTOP    การแพรระบาดของไขหวัดนก   การแกไขปญหาหนี้สินของประชาชน    และการจัด
ระเบยีบสังคม    ไดรับคําชมเชยจาก   ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี   วา   “เปน Amazing มหาดไทย”   ที่นาทึ่ง    มีการ
ประสานงาน    และการทํางานที่มีประสิทธิภาพยอดเยี่ยม   เปนที่ไววางใจและชื่นชมของรฐับาล   หา

หนวยงานอื่นเปรียบเทยีบไดยาก

วันนี้ ผมจะไดพูดถึงภารกิจของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทย ที่ตองเรงรัดดําเนินการ ตาม
ยุทธศาสตรชาติ   ยุทธศาสตรกระทรวง   ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด/จังหวัด   และภารกิจที่ตองดําเนินการ
เพิ่มเติมตามนโยบายของรัฐบาลในป 2548   หลายเรื่อง   ดังนี้

                                                     
    กลุมงานวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  เรียบเรียงจากคํากลาวมอบนโยบายของรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  (นายโภคิน  พลกุล)   ในการประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัด
ทั่วประเทศ   เมื่อวันพุธที่  2 9   กันยายน 2 5 4 7      ณ  โรงแรมมิราเคิล  แกรนด    กรุงเทพมหานคร
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1.  การเลือกตั้งสมาชิกสภาผูแทนราษฎร  ป 2 5 4 8

วาระการทํางานของรัฐบาลและสภาผูแทนราษฎร  จะครบ  4 ป   ในวันที่ 5 มกราคม   2548      และ
จะตองมีการเลือกตั้งใหม   ซึ่งในเรื่องน้ี  ครม. ไดมีมติเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547   ใหรัฐมนตรี ขาราชการ   
และเจาหนาที่ของรัฐ    ถือปฏิบัติตั้งแตวันที่   5 พฤศจิกายน 2547   (กอนสิ้นสุดวาระของสภา 60 วัน)    วา  
ไมใหบริจาค    มอบหรือใหสิ่งของ  หรือเงินชวยเหลือแกประชาชน   เวนแตเปนเหตุการณฉุกเฉิน
จําเปนที่ปรากฏชัดแจง ซึ่งตองใหการสงเคราะห  ชวยเหลือแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
อยางเรงดวน   เชน อุบัติเหตุรายแรง   ภัยธรรมชาติ   หรือเปนกรณีที่เปนการปฏิบัติราชการประจําตาม
ระเบียบกฎหมายที่กําหนดไวอยางชัดแจง    ก็ใหเฉพาะขาราชการประจําและเจาหนาที่ที่เกี่ยวของเปน
ฝายพิจารณาดําเนินการไปได  ตามกรอบอํานาจหนาที่  ตามความจําเปนเหมาะสม    

ปจจุบัน  แมวาการเลือกตั้ง ส.ส.   จะอยูในความรับผิดชอบของคณะกรรมการการเลือกตั้ง  
หรือ  กกต.    แตกระทรวงมหาดไทยยังคงมีหนาที่สําคัญในการเลือกตั้ง อยูหลายประการ คือ

(1) การจัดทําบัญชีรายชื่อผูมีสิทธิเลือกตั้งในแตละเขตเลือกตั้ง  จํานวน 400 เขต  ในทุก
จังหวัด  รวมทั้ง กรุงเทพมหานคร

(2) การดูแลรักษาความสงบเรียบรอย ทั้งการสํารวจตรวจสอบ การจัดทําขอมูลเก่ียวกับ
บุคคล  การพกพาอาวุธปน  มือปนรับจาง ฯลฯ

(3) การปราบปรามผูมีอิทธิพล  เพื่อไมใหผูมีอิทธิพลไปบงการหรือสั่งการใหประชาชน
เลือกคนนั้นคนนี้    การเลือกตั้งครั้งนี้ตองไมมีใครไปบงัคบัขมขูกดดันประชาชนใหเลือกใคร    และตอง
ไมมีการทุจริต  ซื้อสิทธิขายเสียง      

(4) การดูแลรักษาความสงบเรียบรอยในทุกจังหวัด   โดยเฉพาะระหวางการรวบรวมหีบบัตร
เลือกตั้ง   และการนับคะแนน   

โดยสรุปแลวการเลือกตั้งครั้งนี้   กระทรวงมหาดไทยมีหนาที่ดูแลใหการเลือกตั้งเปนไปดวย
ความเรียบรอย  บริสุทธิ์  ยุติธรรม

2. การดําเนินงานตามวาระแหงชาติ

ภารกิจที่เปนวาระแหงชาติที่กระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัด C E O  ตอง
รับผิดชอบ   สืบเนื่องมาจากปญหาที่ประเทศเราประสบอยู   4  เรื่อง   คือปญหาน้ํามัน    ปญหา
ยาเสพติด  ปญหาโรคซาร    และปญหาโรคไขหวัดนก     
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เรายังโชคดีในเรื่องการสงออก   ประกอบกับเรามีศักยภาพในเรื่องที่ตั้งที่เหมาะสม  สามารถ
สรางความรวมมือกับประเทศตางๆ ได     แรงงานเราก็มีจํานวนมาก    คนก็มีการศึกษามากขึ้น   ใช
ภาษาตางประเทศมากขึ้น  (ผูวาราชการจังหวัดควรฝกภาษาอังกฤษใหชํานาญ  จะไดประโยชนในการ

ทํางานมากขึ้น)

ภารกิจตามวาระแหงชาติหลายเรื่อง     กระทรวงมหาดไทยตองเปนแกนกลาง  ดึงคนมาชวยกัน
ทํางาน  เชน  การแกไขปญหาความยากจน    การดําเนินงานตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด   การตัดไมทําลายปา   
การปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น   เปนตน  

(1) การแกปญหาหนี้สินของประชาชน

ขณะนี้กระทรวงมหาดไทย   โดย  ศตจ. ทั้ง 75  จังหวัด   ไดดําเนินการใหลูกหนี้และเจาหน้ี
เขาสูระบบการเจรจาประนอมหนี้ครบถวนแลว   ซึ่ง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดมอบหมายให
กระทรวงมหาดไทย โอนลูกหนี้ที่เจรจาหนี้ยุติแลวเขามาในระบบสถาบันการเงินของรัฐโดยเร็ว   
เพราะหากเจาหนี้ยังถือโฉนดที่ดินหรือหลักทรัพยค้ําประกันของลูกหนี้อยู   อาจมีปญหาภายหลังได  

ขั้นตอนตอไป ศตจ.  ตองปองกัน  มิใหลูกหนี้ที่ผานกระบวนการเจรจาหนี้แลว หวนกลับมาเปน
หนี้นอกระบบอีก   และตองคอยตดิตามสอดสองดูแลคุมครองลูกหนี้   ไมใหเกิดการขมขูคุกคามจาก
เจาหนี้ที่มีอิทธิพล   และตองเรงรัดรณรงคใหประชาชนลดการใชจายทางสังคมที่ไมจําเปน   รายจายที่ไม
กอใหเกิดผลผลิตหรือรายได   รวมทั้งเลิกเลนการพนันและอบายมุขทุกประเภท

(2) การดําเนินงานโครงการ  O T O P

การดําเนินงานโครงการ OTOP  ในป 2547    ณ วันที่ 25 สิงหาคม 2547     มีมูลคาการจําหนาย
รวมกวา  42,000   ลานบาท   สูงกวาเปาหมายที่ตั้งไว  40,000 ลานบาท 

สําหรับเปาหมายการจําหนายสินคา OTOP  ในป 2548   ซึ่งตั้งไวประมาณ   40,000 ลานบาท   
เราตองดําเนินการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันใหผูประกอบการและชุมชนผูผลิตสินคา    ให
สามารถแขงขันไดในระดับสากล   โดยใชยุทธศาสตรการผลิตที่เนนกระจายการผลิตสินคา O TO P   
ไปยังองคกรและกลุมผูประกอบการผลิต  ที่มีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับสินคา OTOP  ชนิดนั้น   และ
ยุทธศาสตรการตลาดที่เนนการกระจายสินคา OTOP   และการหาแหลงตลาดสินคา   ตลอดจนการ
แขงขันดานราคาและคุณภาพของสินคา O T O P 
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ผมมีขอสังเกตวา  สินคา OTOP  บางตัวตองยกเลิก  เชน  ไวนผลไม  ทํากันหลายแหงเอา
ผลไมพื้นบานไปทําไวน   เสร็จแลวมีแตเราดื่มกันเอง   คนอื่นเขาไมรูจัก   นาจะมีการรวมกลุมหรือ
รวมเปนอําเภอไปเลย  และทําผลผลิตใหมีคุณภาพ  

(3) โครงการพัฒนาหมูบานและชุมชน  (S M L  :   S m a l l  -  M e d i u m  -  L a r g e)

โครงการนี้  รัฐบาลมุงหวังที่จะแกปญหาความยากจนของประชาชนอยางยั่งยืน โดยให
ประชาชนมีอํานาจในการจัดการและแกปญหาของตนเอง  ทั้งในดานโครงสรางพื้นฐาน   เศรษฐกิจ 
สังคม  และทรัพยากรธรรมชาติ     เปนการลดอํานาจรัฐ เพิม่อํานาจประชาชน

การจัดสรรงบประมาณ  จะแบงเปน  3   กลุมตามขนาดของแตละหมูบาน  คือ
- ขนาดใหญ   (400  ครัวเรือนขึ้นไป)    จัดสรรให  300,000  บาทตอป
- ขนาดกลาง  (200 - 400 ครัวเรือน)      จัดสรรให  250,000  บาทตอป
- ขนาดเล็ก    (นอยกวา 200 ครัวเรือน) จัดสรรให  200,000  บาทตอป

การดําเนินการแบงเปน 2  ระยะ คือ
- ระยะที่ 1  ในป 2 5 4 7  ดําเนินการอําเภอละ 1  หมูบาน รวม 8 7 6  หมูบาน
- ระยะที่ 2 ในป 2548 ดําเนินการครอบคลุมทุกหมูบาน/ชุมชนทั่วประเทศ

การจัดสรรงบประมาณนี้จะไมกระทบตอการจัดสรรงบประมาณขององคการปกครองสวน
ทองถิ่น

การตรวจสอบการใชจายเงินเปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ และปลัดตําบล ที่
ตองบูรณาการการทํางานรวมกัน  

(4)  การดําเนินงานตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด  (R o a d m a p  ระยะที่ 4)

คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 6  กรกฎาคม 2547    เห็นชอบใหดําเนินการตอสูเพื่อเอาชนะ
ยาเสพติดอยางตอเนื่อง  ซึ่งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดแหงชาติ (ศตส. )  ไดกําหนด  
Roadmap  การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระยะที่ 4   พ.ศ.2548   แลว   ผูวาราชจังหวัดในฐานะ
ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด ตองนํา R o a d m a p  ดังกลาว ไปสูการ
ปฏิบัติในรายละเอียด   ในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม   ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 - 30 
กันยายน 2 5 4 8  
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กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายใหเปนแกนกลางในการประสานการดําเนินงานของทุก
ภาคสวน   ซึ่งกระทรวงมหาดไทยไดรวมกบัสํานักงาน ป.ป.ส. จัดประชุมชี้แจงกรอบแนวทางการ
ดําเนินงานตามแผน  Roadmap  ระยะที่  4  ใหแกสวนราชการที่เกี่ยวของไปแลวเมื่อวันที่ 1 กันยายน  

2547

(5) การปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่น

การปราบปรามทุจริตคอรรัปชั่นเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาลนี้  โดย ฯพณฯ นายก
รัฐมนตรี ไดเรงการประกาศนโยบายนี้  จากวันที่ 3 ตุลาคม 2547  มาเปนวันที ่ 30 กันยายน  2547 

ในสวนของกระทรวงมหาดไทย  ไดเตรียมการจัดตั้งศูนยปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่น  
ทั้งระดับกระทรวงและระดับจังหวัด  เพื่อดําเนินงานรวมกันกับสํานักงานคณะกรรมการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.)   และหนวยงานตางๆ ที่เกี่ยวของตอไป    ขอฝากทุกทานให

รวมกันขจัดการทุจริตคอรรัปชั่น

(6)  การตัดไมทําลายปา

เรือ่งการตัดไมทําลายปา     ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ใหความสําคัญสูงมาก  ไดสั่งกําชับวาพื้นที่ใด
ที่มีการตัดไมทําลายปา   ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ  รวมทั้งกํานัน ผูใหญบาน  จะปฏิเสธความ
รับผิดชอบไมได  จะมาบอกวามีการลักลอบตัดไมกลางปาลึก ไมมีหมูบานอยูไมได   เพราะเวลาขนไม
ลงมาตองผานคน  ผานหมูบาน  จึงตองรู   จะทําเปนไมรูไมได    

จะตองดําเนินการปราบปราม และมีมาตรการปองกันใหเกิดผล   หากพื้นที่ใดยังมีการลักลอบตัด
ไม   ในระดับจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดจะตองรับผิดชอบ   และในระดับอําเภอ  ใหกําชับนายอําเภอ
และปลัดอําเภอผูเปนหัวหนาประจํากิ่งอําเภอ ใหเปนเจาภาพในการแกไขปญหาการบุกรุกทําลายปา
ไมในพื้นที่   หากปลอยปละละเลยใหมีการลักลอบตัดไมทําลายปาเกิดขึ้น   นายอําเภอ ปลัดอําเภอ 
จะตองรับผิดชอบเชนเดียวกัน    จึงขอย้ําอีกครั้ง

(7)  การแกไขปญหาความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

สภาพปญหาความไมสงบในพื้นที่ 3  จังหวัดชายแดนภาคใต คือ ยะลา นราธิวาส  และ
ปตตานี   ยังมีการใชความรุนแรงอยางตอเนื่องกับกลุมบุคคลที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ  และบุคคลอื่นๆ ใน
พื้นที่   เหตุการณนี้มาจากสาเหตุหลายประการ  คือแนวความคิดของคนบางกลุมในเรื่องการแบงแยก
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ดินแดน    การปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐบางคนก ็ กอใหเกิดปญหากับประชาชนในพื้นที่    และ
ปญหาในดานโครงสรางทางเศรษฐกิจที่มผีลตอความยากจน   การดอยการศึกษา   และการมีคุณภาพ
ชีวิตที่ไมดีพอ       แนวทางในการแกไขปญหาดังกลาวจึงตองตอสูในสิ่งที่เปนจุดแข็งของเรา  อยาสูใน
สิ่งที่เราออนแอ    และอยาแสดงความหวาดกลัวในเหตุการณที่เกิดขึ้นจนเกินเหตุ

3.  การบริหารราชการในกระทรวงมหาดไทย

เมื่อเดือนมีนาคมและเมษายนที่ผานมา  ไดมีการลงนามในคํารับรองการปฏิบัติราชการ
ระหวาง ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี กับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย    และระหวางรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยกับปลัดกระทรวงมหาดไทย   รวมทั้งระหวางรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
กับรองปลัดกระทรวงมหาดไทยทั้ง 3 ทาน   เพื่อใหคํารับรองวาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลดี  เกิด
ประโยชนสุขแกประชาชน   ตามที่ใหคํารบัรองไว     

การบริหารราชการในป   2548    ก็จะมีการกําหนดเปาหมายและมีการประเมินผลงานตาม
ตัวชี้วัด   โดยกระทรวงมหาดไทยจะเปน  “ผูนําการบริหาร และนําบริการไปสูประชาชน”

มหาดไทยวันนี้ ไมเนนการปกครอง  และตองเปลี่ยนทั้งระบบคิดและการทํางาน   

ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในปจจุบันจะแตกตางจากอดีตที่เนนการปกครองเปนหลัก    ตอง
ปรับตัวใหเหมาะสมกับการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม   และที่สําคัญคือความมัน่คง  การรักษาความ
สงบเรยีบรอย  และงานตามนโยบายและแผนงานตางๆ     

มหาดไทยในวันนี้ตองเปลี่ยนแปลงไป  ทั้งระบบคิดและการทํางาน   ตองจัดระบบบริหารให
มีประสิทธิภาพ  เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลกและนโยบายรัฐบาล    ใน
สวนกลางจะมีการจัดตั้งหนวยงานใหม คือสํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยและการบริหารราชการ

จังหวัด

จะจัดตั้ง  “สํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยและการบริหารราชการจังหวัด”

กระทรวงจะจัดตั้งสํานักงานนี้ขึ้น  เพื่อทําหนาที่กําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาของ
กระทรวงมหาดไทย   เสริมสรางสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรของจังหวัด/กลุมจังหวัด  และ
ติดตามประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการในสังกัด    ใหเปนไปตามยุทธศาสตรกระทรวง 
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สํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยฯ  ไมมีฐานะเปนกรม   แตมีผูบังคับบัญชาเรียกวา  
“ผูอํานวยการ”  มีฐานะเทียบเทาอธิบดี   มีการจัดแบงโครงสรางเชนเดียวกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให
เกิดความคลองตัว ปรับเปลี่ยนหนาที่กันได  อัตรากําลังของหนวยงานใหมนี้จะเกลี่ยมาจากหนวยงาน
ตางๆ   ไมมีการเพิ่มอัตรากําลังแตอยางใด

จะมี   “ซุปเปอรผูตรวจฯ”

นอกจากนี้    ยังมีการปรับปรุงระบบการตรวจราชการของกระทรวงมหาดไทย  โดยจําแนก
ผูตรวจราชการกระทรวงฯ   ออกเปน   2    กลุม  คือ     

*    ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบการตรวจราชการทั่วไปตามอํานาจ
หนาที่ที่ปฏิบัติอยูในปจจุบัน   เนนที่การตรวจราชการตามเขตพื้นที่ในภาคตางๆ  ควบคูกับการดูแล
ปญหาที่เกิดขึ้นเฉพาะ  เชน ปญหาน้ําทวม  ปญหาเหตุการณความไมสงบ

*   ผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย ที่รับผิดชอบการกํากับดูแลยุทธศาสตรจังหวัด/กลุม  
จังหวัดโดยตรง      เรียกผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยกลุมนี้วา  “ซุปเปอรผูตรวจ”   คือเปนนัก
ยุทธศาสตรและนักบริหาร   ดูแลปญหาภาพรวม   มีอํานาจหนาที่สําคัญ คือ  

(1) กํากับดูแลการบริหารราชการของผูวาราชการจังหวัด  ใหเปนไปตามยุทธศาสตร
ของจังหวัด/กลุมจังหวัด    ประสานการทํางานรวมกันของกลุมจังหวัด

(2) สนับสนุนการทํางานตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหสามารถดําเนินการตาม
ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดได

(3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในจังหวัดตอรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการในการบริหารจัดการตามแผนยุทธศาสตร

จังหวัด/กลุมจังหวัด    

ในเบื้องตนนี้    ซุปเปอรผูตรวจฯ  จะมี   5 - 6  คน   มีพื้นที่รับผิดชอบเปนกลุมจังหวัด   ทาน
ละประมาณ 3 กลุมจังหวัด   โดยมี สํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยและการบริหารราชการจังหวัด ทํา

หนาที่เปนสํานักงานเลขาของซุปเปอรผูตรวจ

4.  การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
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มีระเบียบสนับสนุน

รัฐบาลกําหนดใหทุกจังหวัดใชการบริหารงานแบบบูรณาการ   โดยมีผูวาราชการจังหวัดเปน
ผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO)   มาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม  2546    และไดสนับสนุนการบริหารงาน
แบบนี้อยางตอเนื่องและจริงจัง    โดยใหมีรองนายกรัฐมนตรีกํากับติดตามการปฏิบัติราชการ     มีการ
ออกระเบียบกําหนดแนวทางการดําเนินงาน เพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ รวม  
3  ฉบับ คือ   (1)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 
พ.ศ.2546     (2)  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการมอบอํานาจ พ.ศ.2546    และ (3) 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณ พ.ศ. 2 5 4 6   

มีงบประมาณสนับสนุน

นอกจากนั้น  ครม. ไดอนุมัติงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดประมาณ  
2 ,2 5 0   ลานบาท  และไดอนุมัติงบประมาณงบกลาง เพื่อเปนงบบริหารจัดการของผูวาราชการจงัหวัด 
C E O  จังหวัดละ 20 ลานบาท    

สําหรับในป   2548   รัฐบาลจะจัดสรรงบใหจังหวัดในวงเงิน  1,550 ลานบาท  หลักเกณฑ
การจัดสรรคือ   ในเบื้องตนจะจัดสรรใหเทากันทุกจังหวัด จังหวัดละ 10 ลานบาท   รวม  750 ลาน
บาท และจะพิจารณาจัดสรรเพิ่มเติมใหอีกจํานวน 800 ลานบาท ตามเกณฑจํานวนประชากรและจีพีพี

ของจังหวัด

โครงการใดไปไมได  ใหยุติ

อยางไรก็ตาม  เมื่อไดลงมือดําเนินงานแลว  โครงการใดที่ทานเห็นวาทําทาจะไปไมรอด  
ขอใหหยุด  อยาฝนทําตอ  ไมถือเปนความผิดพลาด  ทานนายกฯ  เคยกลาววาตองชมเชยดวยซ้ําที่ชวย

รักษางบประมาณไมใหสูญเปลา   

สวนในเรื่องการเบิกจายงบประมาณ  ตอไปจะไมใหมีการกันเงินเหลือจายแลว

5.  งานบริการประชาชน

ปจจุบัน  กระทรวงมหาดไทยไดใหบริการประชาชนในดานตางๆ  ตามภารกิจหนาที่   ตาม
หลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี  (Good  Governance) ซึ่งโดยรวมแลวจะมี  3  เรื่อง
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ใหญ คือ การชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชน   การอํานวยความยุติธรรม   และงาน
บริการตางๆ  ตามระเบียบกฎหมาย

(1)  การชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอน ใหประชาชน  :  น้ําทวม และภัยแลง

ขณะนี้  มีการชวยเหลือบรรเทาความเดือดรอนใหแกประชาชนในเรื่องอุทกภัย   ซึ่งมัก
เกิดขึ้นทุกชวงฤดูฝน จนเปนภารกิจประจํา     จึงขอฝากใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการในเชิงรุก  
เตรียมการปองกันและชวยเหลือ  โดยเขาถึงพื้นที่และตัวบุคคลกลุมเปาหมายกอน   และเมื่อเกิดความ

เดือดรอนก็ตองชวยเหลือดวยความรวดเร็วทั่วถึง   

โดยเฉพาะผูวาราชการจังหวัดตามลุมน้ําสายตาง  ๆ  นอกจากการปองกันแกไขในแตละจังหวัด 
แลว   ใหรวมกันเตรียมการ ในภาพรวมทั้งลุมน้ําดวย   

ปญหาภัยแลงก็เชนกัน  ปนี้จะแลงเทากับปที่แลว  ขอใหผูวาราชการจังหวัดเตรียมการแกไข
ตั้งแตตอนนี้  เชน  จะทําฝนเทียมก็ตองรีบทําในชวงที่มีเมฆ

(2)  การอํานวยความยุติธรรม  :  ยึดกฎหมายเปนหลัก และใชดุลพินิจอยางเหมาะสม

พวกเราในฐานะเจาหนาที่ของรัฐ  ซึ่งมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย   ตองยึด
ความยุติธรรมตามกฎหมายกอน    ความยุติธรรมมองได 2 แงใหญ  ๆ   คือ ความยุติธรรมตามกฎหมาย  
และความยุติธรรมตามความเปนจริง   ซึ่งขึ้นกับหลายปจจัย  เชน เศรษฐกิจ   พื้นฐานทางสังคม  ฯลฯ   

การอํานวยความยุติธรรมตองยึดหลักกฎหมาย  โดยมีความยืดหยุนใชดุลยพินิจและ
สติปญญาที่เหมาะสมตามสถานการณ    ซึ่งการใชดุลยพินิจนั้น จะมีทั้งกรณีที่ไมสามารถใชดุลยพินิจ
ได เพราะกฎหมายวางหลักไวตายตัว  ไมเปดโอกาสใหใชดุลยพินิจ   กรณีที่ใชดุลยพินิจไดตามที่
กฎหมายใหขอบเขตไว และมีทางเลือกหลายทาง   และกรณีที่พิจารณาไดตามความเหมาะสม  โดย
กฎหมายไมไดกําหนดขอบเขตไวให  การใชดุลยพินิจอยางนี้   ตองเปนไปดวยความถูกตองเหมาะสม
กับบุคคล  เวลา  และสถานที่  จึงจะอํานวยความยุติธรรมใหกับประชาชนได

(3) การใหบริการตาง ๆ   ตามระเบียบกฎหมาย

งานใหบริการแกประชาชนตามระเบียบกฎหมายที่กระทรวงมหาดไทยดําเนินการอยู   เชน  
การจัดทําบัตรประจําตัวประชาชน  (ในป 2548  จะจัดทําบัตร SMART CARD  ใหทั่วถึง)    งาน
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ทะเบยีนราษฎร   งานเก่ียวกับที่ดิน   เปนตน   การใหบริการในลักษณะนี้ ผูใหบริการจะตองม ี  Service  
Mind    คือรักการใหบริการ  ชวยเหลือดูแล  มีการจัดระบบ  One  -Stop  Service  เพื่อใหบริการแลว

เสร็จในที่เดียวกันและในเวลาเดียวกัน 

กลาวโดยสรุป งานบริการเหลานี้ตองใหประชาชนที่มารับบริการเกิดความสะดวกรวดเร็ว   มี
ความพึงพอใจ   จึงจะสงผลตอภาพลักษณของกระทรวงมหาดไทยวาเปนกระทรวงที่นําบริการสู
ประชาชน  ใหประชาชนมีความสุข

ทั้งหมดนี้ก็เปนไปตามแนวพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ    คือ เขาใจ
ปญหา   เขาถึงประชาชน    และพัฒนา

**********



นโยบายการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย

โดย  นายประชา  มาลีนนท  รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย

วันนี้เปนโอกาสดีที่ไดมาพบปะกับทานทั้งหลายอยางพรอมเพรียงกันในวันนี้  ในระยะเวลา 
2 ป ผมก็ไดมีโอกาสไปเยี่ยมเยือนทานที่จังหวัด  แตก็เปนแตละจังหวัด  แตครั้งนี้รูสึกวามาที่นี่
พรอมหนากัน   

ถือโอกาสนี้ฝากงานบางสวน  ผมจะไมใชเวลาของทานนานนัก  เนื่องจากทานรัฐมนตรีได
มอบนโยบายของกระทรวงรวมทั้งขอแนะนําตางๆ ใหแกทาน  ก็จะขอเพียงแตเนนโอกาสนี้

ขอบคุณทุกทานที่รวมมือรวมใจปฏิบัติภารกิจ

ขอบคุณทุกทาน  ในชวง 2 ปไดรับความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติภารกิจทุกอยางไดดี  
ทําใหงานตาง ๆ ที่ผมกํากับและรับผิดชอบอยู  บรรลุผลสําเร็จ เชน การพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP  
หรือ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ  การประสานงานฝายปกครองระเบียบของสังคม  รวมทั้งโครงการตางๆ 
เชน  โครงการรวมพลังชาวไทยรวมใจจัดระเบียบสังคม  และการกระจายอํานาจของทองถิ่น

นโยบายสําคัญของรัฐบาลที่ตองสานตอ

สําหรับในปงบประมาณในป 2548  จึงใครขอฝากทานทั้งหลาย  โดยเฉพาะทานผูวา
ราชการจังหวัด

ประการแรก  คือนโยบายจัดระเบียบสังคม  ซึ่งถือวาเปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  
เกี่ยวของกับการรักษาความสงบ  ความเรียบรอย  และจิตสํานึกดีของสังคม ก็ตองยอมรับวา  
นับตั้งแตไดดําเนินการมาในชวง 2 ป  ตองยอมรับดวยความจริงใจและปลาบปลื้มในความสามารถ

                                                       
   กลุมงานวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  เรียบเรียงจากการมอบแนวทางปฏิบัติราชการของรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงมหาดไทย  ในการประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ  
เมื่อวันที่  29  กันยายน  2547  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด  กรุงเทพมหานคร
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ของชาวมหาดไทย  ที่ไดทุมเทและนํานโยบายไปปฏิบัติอยางจรงิจัง  ซึ่งตองขอชมเชยและขอบคุณ
ทุกทาน  ผลของการดําเนินนโยบายของสังคมทําใหปรากฏผลงานที่เปนรูปธรรมที่แทจริงและก็ได
สรางมาตรฐานใหมตาง ๆ ใหกับสังคมไทย อาทิเชน  ผลงานการปรับปรุงแกไขพระราชบัญญัติที่
บังคับใชมานานและไมทันสมัย  ไมเหมาะกับสภาพการณในปจจุบัน  

กระทรวงมหาดไทยไดมีการแกไขพระราชบัญญัติดังกลาว  และไดมีการปรับปรุงใหมอยู
หลายประการ แตจะฝากทานผูวา ฯ ทั้งหลายวาในขณะนี้จากที่ไดดําเนินการตามนโยบายดังกลาว
แลว  ถึงแมวาเราจะมีการแกไขพระราชบัญญัติก็มีการครอบคลมุสถานการณเพิ่มมากขึ้น  ในการนี้
เทาที่ไดตรวจสอบดูก็พบวา  ผูที่ประกอบกิจการสถานบริการ  ยังพยายามที่จะใชชองโหวของ
กฎหมาย  หลีกเลี่ยงการปฏิบัติ  มีการฝาฝนกฎหมายอยูตลอดเวลา  

จึงใครขอเนนย้ําทานผูวา ฯ กรุณาเขมงวดและกวดขันสถานบริการที่ฝาฝนกฎหมายอยาง
จริงจัง  และเขมขนตอไป  

ประการที่สอง  คือกรมการพัฒนาชุมชนซึ่งเปนหนวยงานที่สงเสริมและใหความรูแกชุมชน
ในระดับรากหญา  ซึ่งที่ผานมาผลงานคอนขางจะเดนชัด  และเปนที่กลาวขวัญของคนโดยทั่วไปก็
คือ 1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ OTOP ในขณะนี้ก็เปนคําตอบของการคัดสรรผลิตภัณฑ 1 ตําบล 1 
ผลิตภัณฑ ก็ขอใหทานผูวาฯชวยติดตามเรื่องการคัดสรรนี้ใหไดสินคาที่มีระดับและเราจะไดสินคา
ที่มีคุณภาพ ไดมาตรฐานที่ไดนําใบผานการคัดสรรทั่วประเทศนี้มาแสดงใน  OTOP CITY  ซึ่งจะมี
การจัดที่อิมแพ็คในปลายปน้ี

ประการสุดทาย  คือเรื่องการปกครองทองถิ่น  ซึ่งทานรัฐมนตรีไดกลาวไปบางพอสมควร
วา  การปกครองสวนทองถิ่นนั้นมีความสําคัญยิ่ง  ทั้งในมิติของการพัฒนาการเมืองในระบอบ
ประชาธิปไตย  และในมิติทางดานเศรษฐกิจ  สังคม  ซึ่งที่ผานมากระทรวงมหาดไทยมีการดําเนินการ
หลายประการที่ทําใหการปกครองทองถิ่นของไทยเรามีความเจริญกาวหนามาก  ที่ไดดําเนินการ
ผานมาในสวนของการปกครองสวนทองถิ่น  มีการปรับปรุงแกไขกฎหมายที่ใหผูบริหารทองถิ่นมา
จากการเลือกตั้งโดยตรง  

การเรงรัดถายโอนภารกิจ 

การกระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนเรื่องที่รัฐบาลชุดนี้ให
ความสําคัญ  และไดมีการดําเนินการอยางตอเนื่องโดยตลอด  โดยเฉพาะใน  2  เรื่อง ที่จะฝากกับ
ผูวาราชการจังหวัดคือการเรงรัดถายโอนภารกิจใหเปนไปตามแผนปฏิบัติการกําหนดขั้นตอนการ
กระจายอํานาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่น  ซึ่งที่ผานมาภารกิจที่จะตองถายโอนมีจํานวน
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ทั้งสิ้น 245  ภารกิจ  ขณะนี้ไดมีการถายโอนภารกิจไปสวนราชการตาง ๆ แลว  ถึง 174 ภารกิจ  ใน
สวนที่เหลือหวังวาคงจะมีการถายโอนในอนาคตตอไป   ขอใหทานผูวาราชการจังหวัดชวยติดตาม
เรื่องเหลานี้ดวย

การแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่น  

การแกไขปญหาทุจริตคอรรัปชั่นในสวนขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทานรัฐมนตรี
วาการฯ ไดมีการเกริ่นไปพอสมควรแลว เรื่องนี้กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดยึดเปนนโยบาย
สําคัญและไดมีการดําเนินการมาอยางตอเนื่อง ซึ่งในขณะนี้ไดมีการกําหนดมาตรการและแนวทาง
ปฏิบัติในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดยไดมี
การวางมาตรการหลายมาตรการ เชน ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดทําแผนพัฒนาโดยให
ประชาชนเขามามีสวนรวม และใชแผนพัฒนาดังกลาวเปนหลักในการจัดทํางบประมาณ มีการ
กําหนดมาตรการใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นแสดงราคากลางของการจัดซื้อจัดจาง และคํานวณ
ราคาตามประกาศของกระทรวงพาณิชย  และมาตรฐานครุภัณฑของสํานักงบประมาณ มีการวาง
มาตรการตรวจสอบประกวดราคาขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

ขอใหทานผูวา ฯ ทั้งหลาย  และทานนายอําเภอชวยติดตามตรวจสอบถาหากพบสิ่งใดไม
ถูกตอง ขอใหชวยดําเนินการแกไขหรือยกเลิกประกวดราคาดังกลาว การใชสถานที่ดังกลาวในการ
ประกวดราคา ซึ่งเทาที่ผานมาไดมีการดําเนินการมากพอสมควร แตอาจเนนวาใหเปนสถานที่
ดังกลาวจริง ๆ และใชสถานที่ดังกลาวเปนศูนยรวมขอมูลของการจัดการประกวดราคา   

ในกรณีที่มีการรองเรียนเรื่องการจัดซื้อจัดจางตาง ๆ  สิ่งที่ผูวา ฯ ควรจะดําเนินการ คือ 
ดําเนินการตรวจสอบและดําเนินการใหแลวเสร็จยุติภายในเวลา 30 วัน เพื่อที่องคกรปกครองสวน
ทองถิ่นที่เกี่ยวของจะไดดําเนินการแกไข และนํางบประมาณที่ไดรับไปดําเนินการเพื่อสรางประโยชน
ใหแกทองถิ่นนั้นตอไป

โครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก

อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น คือโครงการศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ใน 3 จังหวัดคือ อุตรดิตถ แพร และนาน ขณะนี้มีศูนยพัฒนาเด็กเล็กที่อยูในความดูแลประมาณ 
16,000 แหง และมีเด็กที่อยูในความดูแลของศูนยตาง ๆ เหลานี้ ประมาณ 700,000 คน ในปจจุบัน
พอแมสวนใหญที่อยูในชนบท ไดมีการฝากลูกหลานระดับอายุตั้งแต 1-5 ขวบใหอยูในความดูแล
ของศูนยพัฒนาเด็กเล็กนี้  
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จากที่ไดไปตรวจมา  ศูนย ฯ ตาง ๆ นี้ไดรับการดูแลโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือ 
อบต. สวนใหญก็เปนของ อบต. ที่ใหความสนใจเกี่ยวกับการพัฒนาคน ดังนั้นศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
ตาง ๆ นี้ก็จะไดรับการดูแล  สวนองคกรปกครองทองถิ่นหรือ อบต. ใดไมสนใจในการพัฒนาคน
แลว จะพบวาเปนศูนยฯ ที่ไมไดรับการดูแลอยางจริงจัง  เปนไปตามมีตามเกิด  จึงคิดวาเด็กเล็กตอไป
ในอนาคตจะมีปญหา ดังนั้นกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดมีการจัดสรรงบประมาณและทํา
โครงการที่จะพัฒนาศูนยเด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งในปงบประมาณ 2548 ไดงบประมาณจํานวนหนึ่ง
เพื่อที่จะดําเนินการและจะดําเนินการอยางตอเนื่องเปนเวลา 5 ป  ซึ่งศูนย ฯ จํานวนถึง 16,000 แหง
นี้ไดรับการปรับคุณภาพและมาตรฐานใหสมกับที่จะเปนศูนยพัฒนาเด็กเล็กอยางแทจริง

ขอฝากดูแลนโยบายตาง ๆ ในสวนที่ผมกํากับดูแลใหอยูในความดูแลรับผิดชอบของทาน
ผูวาราชการจังหวัดทุก ๆ ทานดวย ในชวง 2 ปที่ผานมา  ผมไดรับความสนับสนุนและรวมมือจาก
ทุกทานดวยดีตลอดมา  และคาดวาในอนาคตคงจะไดรับความรวมมือรวมใจในการปฏิบัติงานปฏิบัติ
ภารกิจที่ไดรับมอบหมายดวยดีตอไป

ขอถือโอกาสนี้เรียนยืนยันกับทุกทาน และเรียนยืนยันกับรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
วา ในสวนตัวแลวพรอมที่จะทํางานรวมกับทุก ๆ ทานดวยความจริงใจและพรอมที่จะยืนเคียงขาง
ทานตลอดเวลา หากมีปญหาอุปสรรคใดที่ผมโดยเฉพาะรฐัมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยจะ
สนับสนุนในการปฏิบัติในหนาที่หรือภารกิจของทาน ผมยินดีที่จะใหความรวมมือและเตม็ใจที่จะ
ใหความสนับสนุนในทุก ๆ ดาน

ขอบคุณครับ.

**********



แนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ป 2548

โดย นายเสริมศักดิ์  พงษพานิช  ปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ป 2548  

วันนี้ไดมีโอกาสพบกับพวกเราอีกครั้ง  คงจะไดพูดคุยกันในเรื่องตาง ๆ อันเปนแนว
ทางการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ป 2548  เมื่อเชานี้ทุกทานคงไดรับทราบนโยบาย
และแนวทางปฏิบัติราชการจากทานรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย และทานรัฐมนตรีชวยวา
การกระทรวงมหาดไทยแลว  สําหรับตัวผมเองคงใหแนวทางการปฏิบัติราชการในเรื่องสําคัญ ๆ ที่
กระทรวงมหาดไทยไดรับมอบหมายจากรัฐบาล  ซึ่งมีทั้งงานที่เปนวาระแหงชาต ิ  และงานใน
ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย

ผมตองขอบคุณทุกทานไวเปนโอกาสแรกที่ไดชวยกันทํางานในรอบปที่แลว ทําใหงาน
ของกระทรวงมหาดไทยไดรับการยอมรบัและไดรับการพูดในสิ่งที่เปนมงคลตอขาราชการของเรา  
จากผูหลักผูใหญตั้งแตหัวหนารัฐบาล  เปนตนมา  ทําใหมีชื่อเสียงเกียรติยศ  และเปนที่ยอมรับ จึง
ถือโอกาสนี้ขอบพระคุณ ซึ่งความดีนั้นจะตองทําอยางตอเนื่อง เพราะการที่จะไดอะไรมานั้นจะ
เหนื่อย  เพราะฉะนั้นการรักษาไวก็จะตองเหนื่อยอยางตอเนื่องเชนเดียวกัน และตองขอแสดงความ
ยินดีกับผูวาราชการจังหวัดใหม รวมทั้งทานผูตรวจราชการกระทรวงไว ณ โอกาสนี้

ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดกลาวคําชื่นชมพวกเราในเรื่องของสงครามยาเสพติด วาเปน
มนุษยพันธพิเศษ ซึ่งคงอยูในใจพวกเราตลอดวาจะทําอะไรอยางรวดเร็ว ตั้งแตเรื่องที่เปนวาระแหงชาติ  
เรื่องใหญ ๆ และทานไดทําลึกลงไปถึงระดับหมูบานและชุมชนไดอยางรวดเร็ว ในสวนที่เกี่ยวกับ
สงครามกับความยากจนนั้น ก็เปน อเมซิ่งมหาดไทย  คนมหาดไทยเปนคนที่มีฝมือ  คนมหาดไทย
เปนคนรักษาวินัย  ซึ่งเปนสิ่งที่ดีงาม  การเคารพตอผูบังคับบัญชา  ซึ่งเปนวัฒนธรรมที่ดีงามและ
ยึดมั่นตลอดไป  เปนคนอดทนอดกลั้น  ทํางานไมมีเงื่อนไขเวลาไมมีเงินก็ทําไดและรวดเร็ว เมื่อฟง

                                                
   กลุมงานวิจัยและพัฒนา  สถาบันดํารงราชานุภาพ  เรียบเรียงจากการมอบแนวทางปฏิบัติราชการของปลัดกระทรวง
มหาดไทย  ในการประชุมผูบริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ  เมื่อวันที่  29  
กันยายน  2547  ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด  กรุงเทพมหานคร
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แลวก็มีความรูสึกชื่นใจแตก็จะมีสิ่งเล็ก ๆ นอย ๆ ที่มีเสียงกระทบเขามาบางก็ขอฝากไว  กรณีผูวา
ราชการจังหวัดบางทานยังมีลักษณะของการเปนผูนําที่อาจจะยังติดที่จะดุ ๆ อยู  หรือวาการใช
อํานาจบางอยางอยู  คงจะมีอยูบางสวนขอเรียนในภาพรวม และการขอบําเหน็จความชอบขอฝาก
วา ขณะนี้เรามีงบบูรณาการ มีผูวา ฯ เปนประธาน มีสวนราชการอื่น ๆ มีภาคเอกชน และสํานักงาน
จังหวัดเปนกรรมการในเรื่องบริหารงานบุคคล ในการขอบําเหน็จความชอบควรใหกระจายและ
เปนธรรม ซึ่งถาไดดูที่ความสามารถจริง ๆ ก็คงไมมีปญหา แตถาเศษทั้งหมดเรารับมาแลวไมได
เปรียบเทียบกับความสามารถแลว ก็อาจจะมีเสียงวิพากษวิจารณได

สิ่งที่อยากจะเรียนกับพวกเรา เรื่องภารกิจของกระทรวงมหาดไทย โดยเฉพาะงานที่เปน
วาระแหงชาติ  ซึ่งในป 2548  มีงานสําคัญ ๆ ที่พวกเราตองเรงดําเนินการ ดังนี้

การดําเนินการตามแผนยุทธศาสตร กระทรวงมหาดไทย

จากบทบาทและภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการรักษาความมั่นคงและความสงบ
เรียบรอย  รวมทั้งงานตามนโยบายที่รัฐบาลไดมอบหมายให เราจึงตองจัดระบบบริหารงานใหมี
ประสิทธิภาพ  โดยในสวนกลาง ป 2548  นี้  ไดจัดตั้งสํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยและการ
บริหารราชการจังหวัด รวมทั้งปรับปรุงระบบการตรวจราชการของผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย
1. สํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยและการบริหารราชการจังหวัด ทําหนาที่กําหนด

ยุทธศาสตรการพัฒนาของกระทรวงมหาดไทย เสริมสรางสนับสนุนการวางแผนยุทธศาสตรของ
จังหวัด/กลุมจังหวัด  และติดตามประเมินผลสวนราชการในสังกัดใหเปนไปตามยุทธศาสตร
กระทรวง สํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยฯ   ไมมีฐานะเปนกรมแตมีผูบังคับบัญชาเรียกวา 
“ผูอํานวยการ” ฐานะเทียบเทาอธิบดี มีการจัดแบงโครงสรางเชนเดียวกับสํานักงาน ก.พ.ร. เพื่อให
เกิดความคลองตัว  ปรับเปลี่ยนหนาที่กันได  โดยมีสวนราชการอยู 5 สวน คือ สํานักงาน
บริหารงานทั่วไป ภารกิจยุทธศาสตรการพัฒนามหาดไทย ภารกิจยุทธศาสตรการพัฒนาการบริหาร
ราชการจังหวัด ภารกิจสนับสนุนการบริหารราชการจังหวัด  และกลุมงานวิจัยและพัฒนา  
อัตรากําลังของหนวยงานนี้  จะใชการเกลี่ยกําลังจากหนวยงานตาง ๆ โดยไมมีการเพิ่มอัตรากําลังแต
อยางใด   

2. ปรับปรุงระบบการตรวจราชการของผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย โดยจําแนก 
ผต.มท. ออกเปน 2 กลุม คือ
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(1) ผต.มท.ที่รับผิดชอบการตรวจราชการทั่วไป ตามอํานาจหนาที่ที่ปฏิบัติอยูใน
ปจจุบัน
     (2) ผต.มท.ที่รับผิดชอบในการกํากับ ดูแลยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด โดยตรง  
ซึ่งเรียก ผต.มท. กลุมนี้วา “ซุปเปอรผูตรวจ”  ซึ่งมีอํานาจหนาที่สําคัญคือ

(2.1) กํากับดูแลการบริหารราชการของ ผวจ. ใหเปนไปตามยุทธศาสตรของจังหวัด/
กลุมจังหวัด   ประสานการทํางานรวมกันของกลุมจังหวัด

(2.2) สนับสนุนการทํางานตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดใหสามารถ
ดําเนินการเปนไปตามยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด

(2.3) เสนอความเห็นเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในจังหวัดตอ รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย ตลอดจนมีอํานาจในการวินิจฉัยสั่งการ ในการบริหารจัดการตามแผน
ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด

นอกจากนี้ ซุปเปอรผูตรวจ จะมีบทบาทอีกประการหนึ่ง คือ เปนบอรดใน
คณะกรรมการกํากับยุทธศาสตรการบริหารจังหวัด  ซึ่งจะทําหนาที่เสนอแนะ กลั่นกรอง
ยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัด  ตอรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  กอนที่จะสงเรื่องให
คณะกรรมการยุทธศาสตรกลุมจังหวัดที่มีรองนายกรัฐมนตรีเปนประธาน และคณะกรรมการ
สนับสนุนระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.) ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 
พิจารณาตอไป

ในเบื้องตนนี้ ซุปเปอรผูตรวจจะมี 6 คน  ซึ่งรับผิดชอบ 6 เขตใหญ โดยมี นายฐิระ
วัตร  กุลละวณิชย  เปนหัวหนาซุปเปอรผูตรวจ  รับผิดชอบภาคตะวันออก   นายปริญญา  อุดม
ทรัพย  รับผิดชอบภาคใต   เปนรองหัวหนาซุปเปอรผูตรวจ  นายวรสิทธิ์  โรจนพานิช  เปน
ซุปเปอรผูตรวจ รับผิดชอบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน  นายสุรพล  ภาษิตนิรันดร  เปน
ซุปเปอรผูตรวจ รับผิดชอบภาคเหนือ  นายเชนทร  วิพัฒนบวรวงศ  เปนซุปเปอรผูตรวจ  
รับผิดชอบภาคกลาง  และนายวิทยา  ปณฑะแพทย  เปนซุปเปอรตรวจ รับผิดชอบภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง โดยมีสํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยและการบริหารราชการ
จังหวัดทําหนาที่เปนสํานักงานเลขาของซุปเปอรผูตรวจ    

จากโครงสรางของสํานักงานยุทธศาสตรมหาดไทยและการบริหารราชการจังหวัดที่
จะตั้งขึ้นนี้ จะทําใหมีรูปรางหนาตาที่ดูแลวเขมแข็งขึ้น ในขณะเดียวกันก็จะสอดคลองกับการมี
ซุปเปอรผูตรวจ  ซึ่งจะรับผิดชอบยุทธศาสตรในสวนนี้ดวย
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การบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ

รัฐบาลกําหนดใหทุกจังหวัดใชการบริหารงานแบบบูรณาการ โดยมีผูวาราชการจังหวัด
เปนผูบริหารสูงสุดของจังหวัด (CEO) มาตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2546 และไดสนับสนุนการ
บริหารงานนี้อยางตอเนื่องและทุมเท  โดยใหมีรองนายกรัฐมนตรีกํากับติดตามการปฏิบัติราชการ  
ออกระเบียบ กําหนดแนวทางการดําเนินงานเพื่อสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ 3 
ฉบับ คือ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 
2546 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยระบบการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546  และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการบริหารงบประมาณจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2546  ใหความเห็นชอบ
และอนุมัติงบประมาณตามแผนยุทธศาสตรจังหวัด/กลุมจังหวัดประมาณ 2,250 ลานบาท  ซึ่ง
บางอยางอาจจะชาไปบาง เราคงไมไดหวังแตใหมอบอาํนาจ  แตขณะเดียวกันเราก็ไดมีการพัฒนา
คนของเราควบคูกันไปเพื่อจะไดสอดรับกัน เพื่อที่จะไดสรางความยอมรับ  ความศรัทธาในการ
ทํางาน  

เรื่องการแตงตั้งโยกยายผูกํากับฯ ในการประชุมคณะกรรมการสนับสนุนจังหวัดแบบบรูณาการ  
ไดมีการหารือในเรื่องดังกลาวซึ่งเปนเรื่องของกฎหมาย  ทานนายกฯ ไดมอบใหทานชิดชัยฯ ไปดูใน
สวนนี้ที่จะเปดชองวางอยางไรใหกับผูวาราชการจังหวัด และในขณะเดียวกันกระทรวงมหาดไทยไดมี
การมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดสามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนนายอําเภอได   ในสวนของ
กระทรวง ทบวง กรม  มีการมอบอํานาจนอยมาก  แตสําหรับภูมิภาคมอบอํานาจใหเกือบ 100 % เวน
แตที่เปนสวนกลางอีกเล็กนอย  

ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยไดตั้งคณะทํางานขึ้นดําเนินการในเรื่องน้ี  และเชิญกระทรวงตาง ๆ 
รวมหารือถึงแนวทางในการที่จะมอบอะไร อยางไร  ใหละเอียดถี่ถวน  เพื่อใหเกิดความสบายใจทั้งใน
สวนที่เขาจะมอบใหเรา กลาวโดยสรุปรัฐบาลไดใหเครื่องมือในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ
พรอมหมดแลว คือ การมอบอํานาจงบประมาณ และแผนยุทธศาสตร ดังนั้น ในป 2548  คงตองเพิ่ม
ความเขมขนในการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ เพื่อใหเกิดประโยชนตอประชาชนมากยิ่งขึ้น ดังนี้

1. ใหผูวาราชการจังหวัดใชภาวะผูนํา (Leadership) อยางเต็มที ่  โดยเนนกระบวนการมีสวน
รวมของประชาชนและทุกภาคีที่เกี่ยวของ ใชฐานขอมูล (Database) เปนองคประกอบสําคัญในการ
ตัดสินใจตาง ๆ

2. จัดตั้ง Staff  ที่เปนนักวิชาการ นายกรัฐมนตรีตองการใหผูวาราชการจังหวัด  จัดตั้ง 
Staff  ดานเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง    โดยใหประสานงานกับอาจารยของสถาบันตาง ๆ ให
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มาบรรยายและใหความรูแกเจาหนาที่ของเรา  จะทําใหองคกร ฯ เปนองคกรที่มีการเรียนรูอยู
ตลอดเวลา  อีกทั้งตองการใหมหีัวหนาเจาหนาที่บริหารความรู (Chief  Knowledge  Officer)

3. จัดระบบสนับสนุนการบริหารงานจังหวัดในลักษณะที่เรียกวา Back Office ใหกับผูวา
ราชการจังหวัด  คือ  มีกองการเจาหนาที่จังหวัด  สํานักงบประมาณจังหวัด  สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมจังหวัด  เพื่อทําหนาที่เหมือนกับสํานักงาน ก.พ.  สํานัก
งบประมาณ  สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ในระดับชาติ  โดย
บูรณาการขาราชการในจังหวัดเขามารวมกันทํางาน  ซึ่งจะชวยผูวา CEO บริหารงาน (Management)
คน  งบประมาณ  และแผนพัฒนา ของจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ ซึ่งในที่ประชุมคณะกรรมการ
สนับสนุนระบบการบริหารจังหวัดแบบบูรณาการ (กสจ.) ไดใหดําเนินการในเรื่องการจัดตั้ง
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจําจังหวัดแลว  

นอกจากนี้ควรแตงตั้งใหมีที่ปรึกษาผูวาราชการจังหวัดแยกตามเศรษฐกิจ  สังคม  
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  จากผูเชี่ยวชาญหรือผูทรงคุณวุฒิทีม่ีอยูในพื้นที่ในลักษณะธนาคาร
สมอง  (Brain Bank) ก็จะชวยเหลือผูวาราชการจังหวัดใหสามารถบริหารงานใหมีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น

4 เรื่องการประชาสัมพันธการดําเนินงานและผลงานของจังหวัดใหประชาชนรับทราบ
อยางทั่วถึงและตอเนื่อง โดยใชสื่อทุกประเภททั้งภายในและภายนอกจังหวัด รวมทั้งผูวาราชการ
จังหวัดควรจัดทํารายการวิทยุและโทรทัศนในพื้นที่  เพื่อพูดคุยชี้แจงการดําเนินการกับประชาชน
อยางตอเนื่อง  เชน “ผูวา ฯ พบประชาชน”  ในทํานองเดียวกับที่ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดดําเนิน
รายการ “นายกทักษิณฯ คุยกับประชาชน”  โดยภายหลังจาก นายกทักษิณฯ คุยกับประชาชนทุกเชา
วันเสาร เราก็จะมีรายการตอจากนั้น  หรือถาไมทําในวันนั้นจะทําในวันอื่นก็ทํา ในเรื่องนี้ทาน
นายกรัฐมนตรีใหชวยย้ําใหดวย  ซึ่งเปนโอกาสดีที่จะประชาสัมพันธงานของจังหวัด เพื่อเปนการ
สรางความเขาใจที่ดีตอกันระหวางประชาชนและภาคีที่เกี่ยวของ อันจะสงใหเกิดความรวมมือและ
สนับสนุนการบริหารงานจังหวัดใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  

การดําเนินงานตามวาระแหงชาติ

งานที่เปนวาระแหงชาติก็ไมพนความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย จะบอกวางาน
กระทรวงมหาดไทย เปนการบําบัดทุกข  บํารุงสุข  เพียงแคนั้นคงไมใช  งานทั้งหมดที่เปนวาระ
แหงชาติ  ผูวาราชการจังหวัดตองเปน CEO ที่รับผิดชอบทั้งหมด ซึ่งมีอยูหลายเรื่อง คือ
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1. การแกปญหาความยากจน  ศตจ.  ตองติดตามกลุมลูกหนี้ที่ประสงคจะเขาสูระบบ
ธนาคาร ใหเปนไปดวยความเรียบรอย โดยติดตามการใหความชวยเหลืออยางตอเนื่อง รายงานผล
การอนุมัติวงเงินของธนาคารเปนระยะ และนอกจากนี้ตองปองกันมิใหลูกหนี้ที่ผานกระบวนการ
เจรจาหนี้แลว หวนกลับมาเปนหนี้นอกระบบอีก และตองคอยติดตาม สอดสอง ดูแลคุมครอง
ลูกหนี้ไมใหเกิดการขมขู คุกคามจากเจาหนี้ที่มีอิทธิพล  และตองเรงรัดรณรงคใหประชาชนลด
พฤติกรรมและวัฒนธรรมฟุมเฟอยทั้งหลายที่ไมจําเปน รายจายที่ไมกอใหเกิดผลผลิตหรือรายได 
รวมทั้งการเลิกเลนการพนันและอบายมุขทุกประเภท  ฝากใหทานผูวา ฯ ขยายผล  เพราะถาแกตรง
นี้ผมคิดวาจะสามารถแกปญหาความยากจนได

การแกปญหาเรื่องความยากจนน้ี  ทานนายกฯ เนนวาคงตองมี Re-x-ray อีกครั้งหนึ่ง  ที่
เคยใหพี่นองมาลงทะเบียนในปญหาเกี่ยวกับความยากจนและเกี่ยวกับทางสังคม 7-8 เรื่อง นาจะให
มีการเก็บตกอีกสักครั้งหนึ่ง เพื่อใหทั่วถึงโดยให x-ray ทุกหลังคาเรือน คนไหนยากจนจะมีทุนให 
เรียนหนังสือ หรือเจ็บปวยก็จะพาไปหาหมอรักษาพยาบาลให  สํารวจวาบานใดยังไมมีเอกสาร
สิทธิ์  จึงถือโอกาสมอบนโยบายนี้ดวย  ที่เราทําไวก็สมบูรณแตอาจจะมีการ x-ray  อีกครั้ง  ผมคง
จะเรียนพวกเราอยางกวาง ๆ เทาน้ี 

2. การดําเนินงานตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติด จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 
2547  เห็นชอบใหดําเนินการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดอยางตอเนื่อง ซึ่งศูนยอํานวยการตอสูเพื่อ
เอาชนะยาเสพติดแหงชาติ (ศตส.) ไดกําหนด Roadmap การตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดในระยะที่ 4
พ.ศ.2548 

ผูวาราชจังหวัดในฐานะ ผูอํานวยการศูนยปฏิบัติการตอสูเพื่อเอาชนะยาเสพติดจังหวัด
จึงตองนํา Roadmap ดังกลาว ไปสูการปฏิบัติในรายละเอียดในรูปของแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม 
ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2547 - 30 กันยายน 2548   และนอกจากนี้ ศตส. ยังกําหนดปฏิบัติการพลัง
แผนดิน   รวมกวาดลางยาเสพติดครั้งที่ 2 เพื่อขจัดปญหาการแพรระบาดของยาเสพติดใหหมดสิ้น
ไป  และจะเริ่มดําเนินการตั้งแตวันที่ 4 ตุลาคม – 3 ธันวาคม 2547  ซึ่งกรมการปกครองจะใหมี
ประกาศในระดับอําเภอใหสอดคลองกับที่ทานนายก ฯ ประกาศในกรุงเทพมหานคร  

ทั้งนี้ขอเนนย้ําวา 1) ทําอยางไรจะใหจํานวนผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  จากพันละหาคน 
ใหลดลงมา  2)  เรื่องประเภทหมูบาน  ตองการเห็นหมูบานประเภท ก. ใหมากที่สุด  และหมูบาน ง. ให
มีนอยที่สุด  ซึ่งเปนยุทธศาสตรที่กําหนดอยูในตัวชี้วัดอยูแลว  และจะทําอยางไรที่จะใหพลังแผนดินที่
มีอยูหมูบานละ 25 คน ใหเพิ่มมากขึ้นจนใหเปนพลังแผนดินทุกหลังคาเรือน  เชื่อวาจะสามารถ
แกปญหาไดอยางถาวรได
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3. การตัดไมทําลายปา   เรื่องการตัดไมทําลายปา ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี  ใหความสําคัญ
มากและประกอบกับปนี้เปนปมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ สมเด็จพระนางเจาฯ 
พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงตระหนักถึงความสําคัญของการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและปาไม 
นายกรัฐมนตรีสั่งกําชับวาพื้นที่ใดที่มีการตัดไมทําลายปา  ผูวาราชการจังหวัด นายอําเภอ   รวมทั้ง
กํานัน ผูใหญบาน จะปฏิเสธความรับผิดชอบไมได  ดังนั้น จึงใหจังหวัดดําเนินการตามยุทธศาสตร 
3 ขั้นตอน คือ หยุดยั้งการบุกรุกตัดไมทําลายโดยทันที  จัดระบบการใหสิทธิแกราษฎรยากจนอยู
อาศัยและทํากินในพื้นที่ปาไม  และเรงรัดการปลูกปาเพื่อฟนคืนธรรมชาติ 

นอกจากนี้ กระทรวงมหาดไทย ไดประสานกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ขอรับการสนับสนุนภาพถายทางอากาศและแผนที่ปาไมที่แสดงอาณาเขตปาไม
ประเภทตาง ๆ ใหกับจังหวัดทุกจังหวัดที่มีพื้นที่ปาไม  เพื่อใหผูวาราชการจังหวัดใชเปนขอมูล
ประกอบการพิจารณาดําเนินการ  กําหนดแผนงาน  โครงการ  รวมทั้งยุทธศาสตรการปองกันแกไข
ปญหาการบุกรุกทําลายปาไมของจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ 

4. โครงการ SML  ตามนโยบายของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี ไดแบงหมูบานออกเปน 3 
ประเภท คือ หมูบานขนาดเล็ก (S) หมูบานขนาดกลาง (M) และหมูบานขนาดใหญ (L)  โดยหมูบาน
ขนาดเล็กจะใหเงินในการพัฒนาหมูบาน 200,000 บาท  ขนาดกลาง  250,000 บาท ขนาดใหญ  
300,000 บาท ซึ่งปนี้จะเริ่มเปนโครงการทดลองใน  3  จังหวัด  อําเภอละ 1 หมูบาน  เทศบาลนคร  
และเทศบาลเมือง  เทศบาลละ  1  แหง  จะขยายใหมีทุกหมูบานในโอกาสตอไป 

โครงการนี้จะตางจากกองทุนหมูบานที่สวนใหญเปนเรื่องบุคคล แตโครงการนี้เปนการ
ทํางานเพื่อสวนรวม  ขณะนี้กําลังแตงตั้งคณะทํางานโดยมีผมเองเปนที่ปรึกษา   รองผูอํานวยการ
สํานักงบประมาณ (นายสมนึก  พิมลเสถียร)  เปนประธานอํานวยการ  โดยจะออกระเบียบและ
หลักเกณฑตาง ๆ เพื่อใชในการทํางานตอไป   ดังนั้นขอใหความสนใจ  เพราะจะเปนการแกปญหา
อยางถาวรได  

5. มาตรการรณรงคประหยัดพลังงาน  ตามที่คณะรัฐมนตรี ไดกําหนดมาตรการประหยัด
พลังงานเพื่อรองรับวิกฤตการณภาวะน้ํามันแพง  โดยขอใหกระทรวงมหาดไทยเนนย้ําทุกจังหวัด
ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีทั้งสองมาตรการ  คือ มาตรการภาคปฏิบัติที่ใหมีการเปด – ปด  
เครื่องปรับอากาศเปนเวลา  และมาตรการปลุกจิตสํานึก โดยรณรงคประหยัดพลังงาน  ภายใต
โครงการ “60 ลานไทย ลดใชพลังงาน”  ขอใหปฏิบัติตามมาตรการที่กําหนดอยางจริงจัง  ภายใต
การอํานวยการ  ปฏิบัติการและการประเมินผลของผูวาราชการจังหวัด แลวรายงานให
กระทรวงมหาดไทยทราบดวย   ใหจังหวัดตาง ๆ เขารวมโครงการที่จะเปลี่ยนอุปกรณไฟฟา  ซึ่ง
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กระทรวงพลังงานจะมีงบประมาณในสวนนี้ติดตั้งใหหนวยงานที่สมัครเขาโครงการ  ขอใหจังหวัด
ที่สนใจรีบรายงานเขามาเพื่อที่กระทรวง ฯ จะไดรายงานใหกระทรวงพลังงานทราบเพื่อเตรียมตั้ง
งบประมาณในสวนนี้ตอไป

6. การแถลงผลงานรัฐบาล   รัฐบาลจะจัดใหมีการแถลงผลงานของรฐับาลครบรอบ 4 ป 
ประมาณเดือนพฤศจิกายน 2547 ภายใตชื่อวา “เหลียวหลัง  แลหนา  จากรากหญาสูรากแกว” ซึ่งจะ
แบงผลงานของรัฐบาลออกเปน 5 กลุม  คือ กลุมที่ 1 เปนกลุมทํางานระดับรากหญา   กลุมที่ 2  เปน
สินคา OTOP  ที่เชื่อมตอกับธุรกิจขนาดกลางและขนาดยอม  (SMEs)  กลุมที่ 3 เปนผลงานที่ทําให
สังคมดีขึ้น เชน โครงการเอื้ออาทรตาง ๆ  การประกาศทําสงครามของรัฐบาล กลุมที่ 4  เปนเรื่อง 
ICT  เชน การทําบัตรสมารทการด  การใชพลังงานแสงอาทิตย  และกลุมที่ 5 การคาอุตสาหกรรม  
ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีงานที่เกี่ยวของกับพี่นองประชาชนโดยตรงมาก จึงจะจัดใหมีการประชุม
หารือวา ในรอบ  4  ปนี้จะเสนออะไรเปน Highlight  และอีก 4 ป ตอไปจะเสนออะไร  ดังนั้น
ขอใหผูวาราชการจังหวัดและผูที่เกี่ยวของไดจัดเตรียมความพรอมในเรื่องนี้ใหเต็มที่ดวย

7. ไขหวัดนก  ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณาแกไขสถานการณไขหวัดนกเมื่อวันที่ 
20 กันยายน 2547  ที่ประชุมไดสรุปสถานการณไขหวดันกวา ขณะนี้ยังพบเชื้อไขหวัดนก 147 จุด  
ในพื้นที่ 29 จังหวัด  โดยภาคเหนือ คือ กําแพงเพชร เชียงราย  นครสวรรค พิจิตร พิษณุโลก  
สุโขทัย  อุตรดิตถ  และอุทัยธานี  ภาคกลาง  คือ กรุงเทพมหานคร ฉะเชิงเทรา ชลบุรี  ชัยนาท 
นครนายก  นนทบุรี ปราจีนบุรี  พระนครศรีอยุธยา  จันทบุรี  ระยอง ลพบุรี สมุทรปราการ สระบุรี 
สุพรรณบุรี  และอางทอง  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  คือ ขอนแกน  เลย  และหนองคาย   และภาคใต  
คือ นครศรีธรรมราช  นราธิวาส  และสงขลา  โดยมียอดการทําลายสัตวปก 757,833 ตัว  และมี
ผูเสียชีวิตจากโรคไขหวัดนกที่จังหวัดปราจีนบุรี 1 คน  ที่ประชุมไดขอใหจังหวัดดําเนินการแกไข
ปญหาไขหวัดนก โดย

 ประชาสัมพันธใหประชาชนไดทราบถึงมาตรการหามใชวัคซีนไขหวัดนก การสราง
ระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ  (Biosecurity) โดยออกรายการสถานีวิทยุจังหวัด   หอกระจายขาว
ในทองถิ่น  หนังสือพิมพทองถิ่น ใชเกษตรตําบลและอาสาสมัครสาธารณสุขประจําหมูบาน  ชวย
ประชาสัมพันธกับประชาชนดวย

 ใหจัดตั้งอาสาสมัครเฝาระวังติดตามควบคุมภาวะการแพรระบาดของโรคไขหวัด
นก  หมูบานละ 10 – 15 คน โดยเนนการเฝาระวังสัตวปกที่เลี้ยงอยูทั่วไปตามบานเรือนของ
ประชาชน  และใหเห็นเปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น
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8. ตูรับเรื่องรองเรียนของ ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี เรื่องนี้อยากใหผูวาราชการจังหวัดได
ดูแลเปนพิเศษ คือ 

  เรื่องที่รองเรียนไปถึงนายกฯ  เมื่อเปดดูแลวเปนหนาที่ของผูวาราชการจังหวัดที่
ตองแกไขรวมกับ COO ในจังหวัดนั้นก็ขอใหแกไขโดยเร็ว  ในสวนของจังหวัดนั้นมี 2 กรณี คือ ถา
เกิดที่จังหวัดและเกี่ยวของกับภารกิจหรือเปนงานในหนาที่ของเราโดยตรง ใหตั้งคณะทํางานขึ้นมา  
เรื่องใดเปนเรื่องของสวนกลางก็ใหสงตรงมาสวนกลางเพื่อจะไดมอบใหกระทรวง ทบวง กรม ที่
เกี่ยวของ หรือสงผานทางกระทรวงมหาดไทยมาดวยก็ได ซึ่งจะไดชวยประสานงานให จึงอยากให
พวกเราใหความสนใจเปนพิเศษ และถือวาเปนตูรับเรื่องราวรองเรียนของทานนายกรัฐมาตรี ที่ได
ใหเกียรติไปติดไวที่จวนผูวาราชการจังหวัด นาจะมีความสําคัญสูงมากและตองการใหดูทุกฉบับ  
เพื่อจะไดแกไขปญหาใหกับพี่นองประชาชน

 เรื่องที่รองมายังสวนกลางที่สงมายังตูหนาบานพิษณุโลก  เมื่อเปดดูแลวเปนเรื่อง
ของผูวาราชการจังหวัด และทานนายกฯ สงคืนใหกับผูวาฯ  ก็ใหจังหวัดดําเนินการแกไขโดยเร็ว  
โดยมีความสําคัญเทากับเรื่องที่เปดที่ตูหนาจวนผูวาฯ 

 เรื่องที่ทานนายกฯ ไปตรวจราชการและพบกับประชาชนในจังหวัดตาง ๆ ที่เรียกวา 
“ทัวรนกขมิ้น”  ทานใหความสําคัญมากในการเสนอปญหา โดยตองการใหพี่นองประชาชนเสนอ
ปญหาหรือขอรองเรียน สวนใหญเปนจดหมายซึ่งสงใหเปนจํานวนมาก โดยทานใหตั้ง
คณะกรรมการคัดแยกเรื่องรองเรียน วาเปนเรื่องเกี่ยวกับอะไรแลวสงใหกรม  กอง  ที่เกี่ยวของ  จึง
เรียนใหทราบวาทานใหความสําคัญในเรื่องนี้มาก ๆ  

จดหมายรองเรียนตาง ๆ ทานนายก ฯ จะรับดวยมือทานเอง  จดหมายถามีการสง
ใหกับมือแลวยังไมไดรับการแกไข  ภาพก็จะออกมาไมสวย  และทานบอกวาเรื่องทุกเรื่องตอง
ไดรับการแกไข  ทานไดยืนยันกับพี่นองประชาชนอยางนั้นจริง ๆ สิ่งที่ยอนกลับไปใหผูวาราชการ
จังหวัดดําเนินการ  ใหถือวาทานไดดําเนินการในนามของนายกรัฐมนตรี และถาไมไดรับการแกไข  
พี่นองประชาชนคงจะบอกวานี่ยื่นกับมือนายกรัฐมนตรียังไมไดรับการแกไข  

จึงขอฝากกับพวกเราใหความสําคัญเปนพิเศษจริง ๆ และขอใหรายงานวาสวนจังหวัด
แกไขไปแลวอยางไรและเหลืออีกก่ีราย สวนในกรณีที่เปนกรณีตัวอยางที่สําคัญทีผู่วาราชการ
จังหวัดสามารถแกไขไดสําเร็จจะมีการรายงาน ครม. ทุก 2 สัปดาห และจะเวียนใหผูวาราชการ
จังหวัด ถือเปนแนวทางปฏิบัติ ขอใหความสนใจเปนพิเศษดวย 

สําหรับเรื่องการบรรยายสรุปของทานผูวาราชการจังหวัดในกรณีที่นายกรัฐมนตรี
ไปตรวจราชการ  ทานไดฝากมาวา นาน ๆ ทานจะไดไปตรวจราชการสักครั้งหนึ่ง  ซึ่งไปตรวจเปน
เรื่องที่สําคัญ ในการบรรยายสรุปตองมีการเตรียมตัวที่ดี เมื่อทานไดฟงบรรยายสรุปที่ดี  ทานก็ชม 
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ถามีจุดออนอะไรทานก็พูดใหฟงตรง ๆ เพราะฉะนั้นตองเตรียมขอมูลและมีการซักซอมกันอยางดี 
และการรองขอสิ่งที่เปนที่ตองการ ซึ่งดูแลวบางจังหวัดทําไดดีมาก  

สิ่งที่จังหวัดควรทํา คือ  1)  ในการรองขอ  ถาเปนโครงการที่มีการวิเคราะห  ศึกษา 
วิจัย มากอนจะเปนสิ่งที่ดี  2)  เจาของเรื่องผูมีความเชี่ยวชาญจะเปนคนเขียนโครงการขึ้นมา และ
เปนผูชวยผูวาฯ ในการบรรยายสรุปดวย มีการทําประชาคม มีการประชุมในรูปคณะกรรมการตาง 
ๆ จะเห็นไดชัดเจน ทานนายกรัฐมนตรีจะใหเงินเพราะเห็นวาสิ่งเหลานี้ทําแลวเกิดประโยชน  
ดังนั้น ในการไปตรวจราชการของทานนายกรัฐมนตรี  ขอใหผูวาราชการจังหวัดใหความสนใจ 

9. งบประมาณจากศูนยตอสูกับความยากจน  ขณะนี้กระทรวงมหาดไทยไดรับการโอนเงิน
เผยแพรการใชสอยในศูนยตอสูกับความยากจน เปนเงิน 925 ลานบาท ซึ่งตองกระจายไปยังอําเภอ
ตาง ๆ โดยไดจัดสรรมาใหเมื่อวันศุกรที่แลว และกําลังทําเรื่องขอกันเงินเปนกรณพีิเศษไป เงินตรง
นี้ทานสามารถใชยอนหลังไปของป 2547 สามารถนําไปใชป 2548 ได โดยยังไมกอหนี้ผูกพันทาน
สามารถใชได ซึ่งจังหวัดใหญ ๆ ไดถึง 20 ลานบาท จังหวัดเล็กไดประมาณ 5 - 6 ลานบาทขึ้นไป นี่
เปนงวดสุดทายในการจัดสรรในป 2547 และอีกสิ่งหนึ่งคือ รวมถึงทานนายอําเภอตาง ๆ ดวย ซึ่งได
เขียนไวลงลึกถึงอําเภอ วาจะไดเทาไร ซ่ึงคอนขางจะชัดเจน

10. เรื่องสถานบริการ ขอฝากทานผูวาราชการจังหวัดไปยังทานนายอําเภอ อยากใหศึกษา 
พ.ร.บ. ใหม ใหชัดเจน เปนหวงทานนายอําเภอหลายคนแพเมืองหลวงแพแสงสี ไมอยางนั้นจะมี
คําสั่งใหไปชมปา ชมเขา ชมนก ตางๆ ขอฝากตรงนี้ดวย ผมเองเคยอยูตรงนี้ก็นึกยอนหลังไปและ
เมื่อสมัยที่เปนนายอําเภอนั้น อําเภอจะแบงเปน 2 อยางคือ อําเภอคอมมิวนิสต กับอําเภอพาณิชย 
สวนใหญผมจะอยูอําเภอคอมมิวนิสต ถามีการตรวจสถานบริการ ผมไมกลัว ไมโดนแน ก็คงหวง
อําเภอพาณิชยที่มีแสงสี ขอฝากใหย้ําไปยังนายอําเภอดวย ขณะนี้กรมการปกครองกําลังเตรียมที่จะ
แตงตั้งโยกยายตาง ๆ  ซึ่งเปนจังหวะพอดิบพอดี ก็ขอใหประคับประคองใหดีก็แลวกัน
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11.  การบริหารการเงินและการคลังโดยระบบอิเล็กทรอนิกส  จะประกาศใชตั้งแตวันที่ 1 
ตุลาคมนี้ เรื่องการบริหารการจัดการการเงินการคลังใชระบบคอมพิวเตอรทั้งหมด ทานนายก ฯ  จะ
ดูวาจังหวัดไหนเบิกจายอยางไร ไมตองรอรายงานทานจะกดดูเลย ผูวาฯ คนไหนไดมีการวาง
แนวทางในการบริหารจัดการอยางไร มีการติดตามอยางใกลชิดมากนอยแคไหน ในสวนกลางให
จังหวัดไปอบรมหมดแลว และตางจังหวัดคงจะมีการอบรมไปบาง คงเนนที่คลังจังหวัดที่เปนแกน
ใหกับผูวาราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นเมื่อมีการบังคับใชกันทั่วหนาอยางนี้คงใหความสําคัญเพราะ
เปนเครื่องมือที่ดี ในการบริหารจัดการใหเรา ขอใหทานใหความสนใจ

ทานนายกรัฐมนตรีไดสั่งชัดเจนวา ตั้งแต มกราคม 2548 ในการจัดซื้อจัดจาง โครงการ
ใดที่เปนโครงการเล็ก ๆ ใหใช Procurement ถาเปนโครงการใหญที่มีการทํา TOR ใหใช e-Auction 
คงจะตองใชทั้งหมด เพราะทานนายกฯบอกวาชวงนี้เปนชวงประกาศสงคราม กับการคอรรัปชั่น
ทั้งนี้เพื่อความโปรงใส เปนธรรมในการปฏิบัติ รวมทั้งสัญญาตาง ๆ ใหลงไปใน1วัน อยากดูวา
สัญญาจางแบงงวดกันอยางไร ผมคิดวา เรื่องนี้ตองมีการเตรียมการในระดับเจาหนาที่ แตผมไม
มั่นใจวาลึกลงไปสู อบต. ไดหรือไม  แตในสวนกลางทุกกระทรวงคงตองใชเหมือนกันทั่วไปทุก
กระทรวง  ทบวง  กรม  และอาจจะมีบางอยาง  อะไรทําไมไดตองมีเหตุมีผลและจะตองถือปฏิบัติให
เหมือนกัน

เริ่มปงบประมาณใหมแลว สิ่งใดที่ทานทั้งหลายไดกรุณาทําไวอยางดีก็คงเจริญรอย
ตาม  ปงบประมาณใหมแตละครั้งที่บงบอกถึงความสําเร็จของพวกเรา บางทานอาจมีจุดออนก็
อยากใหทบทวนดูและปรับตรงนี้ใหดีที่สุด ผมคิดวาการบริหารจังหวัด ซีอีโอ ในปที่ 2 นี้ใหใชทั่ว
ประเทศนั้น นาจะตองดีในหลาย ๆ อยาง โดยเฉพาะปนี้จัดสรรมาที่สํานักงานปลัดกระทรวงและ
กําลังจะจัดสรรติดตาม  อัตราการจัดสรรที่ 1 คือ 10 ลานบาท แรกเทากัน แตอัตราการจัดสรรที่ 2 
คือ ตามหัวประชากร เชน จังหวัดนครราชสีมา จะไดประมาณ 44 ลานบาท จังหวัดใดที่เล็กก็ได
ประมาณ 12 ลานบาท 

เพราะฉะนั้น ทานตองดูกรอบการใชที่ไดเรียนใหทราบแลววาอะไรควรใช อะไรไมควรใช  
ผมคิดวาจะคลองขึ้นและเมื่อโอนไปแลว ใหใชใหเต็มที่ ซึ่งเปนเงินที่สวนกลางไดกันไวใหแลว  
ถึงแมวาจะเปนงบกลางก็สามารถกันเงินใหทาน จากที่ดูการใชเงินของปนี้ถึง ณ วันที่ 30 กันยายน 
นี้  ใชในเรื่องของยุทธศาสตรจังหวัดไดเกือบ 20% ยังไมเขาเปาเทาที่ควร  คิดวาปใหมนี้นาจะลองดู
ใหมเพราะมีคัมภีรตรงนี้แนะแนวไวจึงเชื่อวาเราจะใชไดเร็วขึ้น 

ขอขอบคุณทานผูวาราชหารจังหวัดอีกครั้งหนึ่ง ความหวังของรัฐบาลผมคิดวาอยูที่
ทานผูวาราชการจังหวัด  เพราะแกปญหาในรูปของจังหวัดแบบบูรณาการ  จากกระทรวงไปถึงผูวา
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ราชการจังหวัด ขอฝากพวกเราทุกคนใหรักษาสุขภาพอนามัยที่ดี และแข็งแรงไวตอสูกับงานอีก
นานัปการ  ขอบคุณครับ.

**********


	b1-48.doc
	b1-482.doc
	b1-483.doc
	b1-484.doc

