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เนื่องมาจาก
การริเริ่มนโยบายสาธารณะที่สําคัญ ๆ ของ

รัฐบาล” 1

ทานรัฐมนตรีวาการ  รัฐมนตรีชวยวาการ  ทาน
ผูบริหารกระทรวงมหาดไทย  ทานอธิการบดีสถาบันบัณฑิต 
พัฒนบริหารศาสตร  ทานอาจารยเจาของหลักสูตรนายก
                                                     
1 กองบรรณาธิการเอกสารความรู สดร. เรียบเรียงจากเอกสารการถอดเทป
ปาฐกถาพิเศษของรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย พิธีเปดการอบรม
หลักสูตรนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 เวลา 
15.30 น.    ณ หอประชุมอนุสรณ  100 ป มหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  
โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิน่ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น

องคการบริหารสวนจังหวัด  ทานนายก อบต.  ทานนายก
เทศบาล ทานผูมีเกียรติ ที่เคารพรักทุกทาน   

วันนี้รูสึกยินดีและเปนเกียรติอยางยิ่งที่ไดมาพบ 
ถือวาเปนหลักสูตรปฐมนิเทศทานนายกฯ   บางคนก็หนาเกา

บางคนก็หนาใหม แตวาอยางนอยๆ  ก็เปนนายกรุนแรกที่มาจาก
การเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งเปนการพบกันระหวางนายกใหญกับ
นายกเล็กไดมาพูดคุยกัน ตองขอบคุณกระทรวงมหาดไทย      
และนิดาที่ไดจัดหลักสูตรนี้ขึ้นเปนประโยชนมาก  เพราะวา
จําเปนอยางยิ่งครับ  ผูที่มาจากหลากหลายอาชีพมาทําหนาที่เปน
หัวหนาฝายบริหารทองถิ่นโดยเฉพาะนายก อบจ.  ซึ่งเปนพื้นที่
ใหญมีความรับผิดชอบสูง จําเปนที่จะตองไดรับการปฐมนิเทศ            
ใน 2-3 เรื่องที่สําคัญ   

รัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนใหแกผูบริหารทองถิ่น

เรื่องแรกคือ ความเขาใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาล  
เรื่องของการปกครองทองถิ่นและเรื่องของหลักการบริหารการ
จัดการ เพราะวันนี้ทานเปนนายกฯ ก็เปรียบเสมือนเปนผูที่
รับผิดชอบการบริหาร  เพราะฉะนั้น การที่จะมีความรู  มีวิชาการ
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ก็จะชวยไดมาก ผมเคยอยูขางนอกดูการเมืองมานาน  หลายชวง
ประเทศถูกบริหารโดยไมบริหารคือ บริหารแบบรูทีน (Routine) 
คือ ลักษณะของงานแบบประจําที่เสนองานแบบเปนขั้นตอนมา
เรื่อย  ๆไมมียุทธศาสตร ไมมีทิศทาง ไมมีการขับเคลื่อน ไมมีแผน 
ไมมีการวัดผล  ทําใหเราไมสามารถขับเคลื่อนองคกรของเราได

แตถาเมื่อไรการบริหารรัฐบาล การบริหารองคกรตางๆ ไมวาจะ
เปนทองถิ่นหรือภูมิภาคไดรับการบริหารโดยหลักวิชาการแลว  
จะทําใหการเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนเปนไปดวยความมีพลัง   
วันนี้ก็ดีใจที่ไดเกิดหลักสูตรนี้ขึ้น  ผมก็ถามวาตกลงจะใหผม
พูดเรื่องอะไรบาง  มหาดไทยวาพูดแคเรื่องเดียวแลวกลับบาน
ไดเลย เพราะทุกคนอยากฟงเรื่องเดียว คือ เรื่องการขึ้นเงินเดือน  
เห็นมั๊ยนี่ยังไมทันเปดเลยวามีเรื่องอะไรบางก็ปรบมือแลว แสดง
วารอมานาน  ทางมหาดไทยไดพิจารณาคําขอของทองถิ่นใน
การปรับเงินเดือนใหสอดคลองกับความจริง โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ใหใกล เคียงกับปลัดซึ่งเปนข าราชการประจํา ไมใชปลัด
มหาดไทย เปนปลัดอบต. ปลัดเทศบาล และปลัด อบจ. 
ทั้งหลาย เคาก็ไดปรับโดยใชงบของทองถิ่น คือ  งบทองถิ่น
หลังจากปรับเงินเดือนแลวก็มีงบมากพอเกินกวา 55 เปอรเซ็นต 

เปนงบลงทุน  ซึ่งงบนับวันก็จะมากขึ้น  เพราะฉะนั้นการบริหาร
ที่เขาใจหลักการบริหารนั้นจะเกิดประโยชนสูงสุด เพราะวา         
งบที่มีจะนําไปใชอยางเปนประโยชน  ยกตัวอยางงาย ๆ  เชน 
รายไดไมเกิน 1 ลานบาท ก็ 12,600 บาทตอเดือน ถาเกิน 300 
ลาน คือใหญสุด 66,280 บาท ก็เพิ่มขึ้นมา   เขาเรียงตามรายได

แตสรุปแลวขึ้นพอใชได  ก็ขึ้นไปตามเงินเดือน ทีนี้ถามวาทําไม
ตองขึ้น เพราะจายนอยจึงตองขึ้น แลวทําไมขึ้นได เพราะวา            
มีรายไดพอ แลวขึ้นแลวคาดหวังอะไร คาดหวังการบริหารที่มี
ประสิทธิภาพ โปรงใส ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้น
ความคาดหวังอันนี้เกิดขึ้น  แนนอน เดี๋ยวจะวกกลับมาในเรื่องนี้
อีกวาเราคาดหวังอะไรจากการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ 

ตองกระจายอํานาจ คน และเงิน ไปถึงทุกหมูบาน

ผมขอพูดเรื ่องทั ่วๆไป 2 - 3 เรื ่อง เรื ่องที ่หนึ ่ง          
ขอพูด เรื ่องการกระจายอํานาจ  เรื ่องทิศทางการบริหาร              
เดี๋ยวทานจะสับสนวามีผูวา CEO  แลวจะเปนยังไง  การบริหาร
ปจจุบันของเราสวนกลางใหญมากไป  ใหญทั้งงบประมาณ 
ใหญทั้งคน ใหญทั้งอํานาจ  แตผูที่ไดรับบริการคือประชาชน

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 3 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 4



อยูในสวนภูมิภาค อยูในทองถิ่น อยูในสวนจังหวัดตาง ๆ             
ในเมื่อวันนี้ระบบการบริหารยึดประชาชนเปนศูนยกลาง            
โลกเปลี่ยนใหม ทุกอยางตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง แมวา
สินคาผลิตก็ตองยึดลูกคาเปนศูนยกลาง  เมื่อตองยึดประชาชน
เปนศูนยกลาง  การบริการประชาชนเปนเรื่องสําคัญที่สุด            
การตอบสนองความตองการของประชาชน เปนเรื่องที่จําเปน

อยางยิ่ง ตองฉับไวรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจไดในพื้นที่  
เพราะฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการกระจายอํานาจจากสวนกลาง            
สูภูมิภาค  สวนทองถิ่นไปกอนแลว  แตสวนกลางยังไมไป ผมก็
เลยทุบสวนกลางใหลงไปสูสวนภูมิภาค เลยมอบอํานาจการ
ตัดสินใจใหผูวาราชการจังหวัด โดยมีอํานาจเปรียบเสมือนเปน
อธิบดีของทุกๆ กรม ที่มีตัวแทนที่นั่นสามารถตัดสินใจได  ใน
ที่สุดงบประมาณและคนจะตามมา  เพราะฉะนั้นลักษณะรูปราง
ของโครงสราง ของคน  ของเงิน และของการบริหารจากเดิมเปน
แทงเหมือนถังน้ําก็จะถูกทุบเปนสามเหลี่ยมปรามิด  สวนกลาง
จะเหมือนยอด  ภูมิภาคคือตรงกลาง สวนฐานรากคือทองถิ่น นี่
คือสิ่งที่เราอยากจะเห็น เพราะฉะนั้นทองถิ่นจะตองพัฒนาตัวเอง 
จะตองพยายามหาคนพรอมจะเสียสละทํางานเพื่อสวนรวม   เขา

มาชวยทองถิ่นใหมาก ๆ และในที่สุดทองถิ่นก็จะเขมแข็ง เมื่อ
ทองถิ่นแข็งแรงการกระจายเงินและการกระจายคนก็จะตองมี
ตอไป แตไมใชวาเอาไปแตเงิน คนไมยอมไป และงานก็ไมได
ไป คนก็ไมไดไป เพราะฉะนั้นเอาเงินไป  ก็เลยทําอะไรไมมี
แผน ตอไปเมื่อมีแผนมียุทธศาสตรขึ้น เงินตรงนั้นก็จะมี
ประโยชนสูงสุด     การพัฒนาก็จะเกิดประโยชนสูงสุด   วันนี้

โครงสรางของงบประมาณมี 4 ระดับ 1) งบประมาณสวนกลาง 
2) งบประมาณสวนภูมิภาค 3) งบประมาณสวนทองถิ่น และ    
4 )งบประมาณสวนของประชาชนหรื อชุ มชน คื อ SML  
เพราะฉะนั้น  งบประมาณจะไป 4 สวน แทนที่ผมจะเก็บงบไว
ตัดสินใจเอง ทําเองโดย ครม. เราไมสามารถตอบสนอง
ความรูสึกความตองการของประชาชนไดดี  แมกระทั่ง อบต. 
เปนองคกรปกครองสวนทองถิ่นที่เล็กที่สุด  ก็ยังไมสามารถ
ตอบสนองไดรวดเร็ว  เพราะเนื่องจากวา อบต. มีงบจํากัด อบต. 
ก็คือตําบล  ตําบลประกอบไปดวยหลายหมูบ าน ลําดับ
ความสําคัญของ อบต. อาจไมเหมือนลําดับความสําคัญของ
หมูบาน  เพราะฉะนั้นในเมื่อไมมียูนิตเล็กเหมือนหมูบาน ผมจึง
ไดมีงบลงไปที่หมูบาน คือ งบ SML  เพื่อที่จะใหหมูบานขนาด
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เล็กได 200,000 บาท หมูบานขนาดกลางได 250,000 บาท  
ใหญได 300,000 บาท ใหเขาตัดสินใจแก ปญหาของเขาเอง 
และสวนที่ อบต.  จะไปแกปญหาที่ใชงบมากกวานั้น อบต.ทําได  
อบต.สามารถเรียงลําดับความสําคัญกอนหลังหรือหมูบาน
กอนหลังได แตโดยที่ เขาเองไมตองนั่งรอ อบต.หลายป เขา
สามารถแกปญหาเรงดวนไดดวยตนเอง นั่นคือโครงสรางของ

งบประมาณ และในที่สุดโครงสรางของงบประมาณจะไปใน
ภูมิภาคมากขึ้น โดยใชฐานของประชากรบวกภารกิจหนาที่และ
ยุทธศาสตร เพราะฉะนั้นการกระจายอํานาจจะกระจายไปเรื่อย ๆ 
กระจายอํานาจ กระจายคน กระจายเงิน  ถากระจายแตอํานาจ  
คนไมไป เงินไมไป ก็มีแคนั้น เพราะฉะนั้นตองไปดวยกันทั้ง
อํานาจ  คน  เงิน  งาน และภารกิจ  ทานเตรียมรองรับไดวาสิ่ง
เหลานี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล  

การทํางานตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง เลิกแบงพรรค
แบงพวก

กอนอื่นตองเรียนใหทราบถึงนโยบายของรัฐบาล
และแนวคิดของรัฐบาล เพื่อที่จะใหทานทํางานไดสอดคลองกัน 

คือวันนี้เราถือวาประชาชนคือศูนยกลาง  เรามาจากประชาชน  
เราตองทํางานใหประชาชน   ตองแกปญหาความทุกขรอนให
ประชาชน และบริการประชาชน เพราะฉะนั้นตองชวยกันทํา 
เปาหมายไปอยูที่เดียวกันคือประชาชน และเราก็ชวยกันทําเพื่อ
ประชาชนมีความสุข รัฐบาลทําหนาที่ในฐานะสวนกลาง    
สวนยุทธศาสตร  สวนนโยบาย  ภูมิภาคเปนสวนปฏิบัติการ 

ก็นํานโยบาย นํายุทธศาสตรไปปฏิบัติ และก็มียุทธศาสตรของ
ตัวเอง เพื่อใหเกิดความเขมขนในการแกปญหาตรงนั้น สวน
ทองถิ่นใกลชิดประชาชนที่สุด  จะดูแลเรื่องทุกขสุข  เรื่องของ
ความเดือดรอนในบริเวณวงแคบลงมา แตวาการประสานงานการ
ทํางานดวยกันระหวางสวนกลาง  สวนภูมิภาค  สวนทองถิ่นเปน
สิ่งจําเปนอยางตอเนื่องและตองทําดวยกัน และเราอยาไปคิดอะไรมาก 
คิดวาเปนเปาหมายเดียวกันและหามเกี่ยง อยาไปเอาความเปนสวนตัว
มากวานี่พรรคอะไร                   เรื่องพรรคจบไปแลว  เมื่อเลือกตั้ง
เสร็จแลวประชาชนคือศูนยกลาง  ตองขออยางผมบอกรัฐมนตรีทุก
คน กรุงเทพมหานคร เมื่อรัฐบาลไมสง พรรคฝายคานไดเปนผูวา
กรุงเทพมหานคร  การแขงขันจบแลว  เพราะฉะนั้นวันนี้ใหมี
หนาที่ทํางานดวยกัน  สนับสนุนกัน หามขัดขวาง หามเปน
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อุปสรรคตอกัน เพราะวาเมื่อขัดขวางกันแลว คนเดือดรอนคือ
ประชาชน ประชาชนเลือกเรามา เพราะฉะนั้นอยาใหเขา
เดือดรอนเราตองแกปญหาใหเขา ไมใชสรางปญหาใหเขา  นี่
คือสิ่งที่ตองขอกันวา นายกทั้งหลายวันนี้ปารตี้ไลน (Party line) 
จบเมื่อแขงขันเสร็จ วันนี้ เปาหมายเดียวกันคือทํ างานให
ประชาชน เพราะฉะนั้นขาราชการทุกคนผมสงสัญญาณชัด ๆ

ไมตองสนใจวาคนนี้พรรคอะไร สนใจอยางเดียววาเขาเปน
นายกทองถิ่นที่จะทํางานใหประชาชน แลวรวมกับเราเปนน้ํา
หนึ่งใจเดียวกันทําใหประชาชน เอาตรงนี้ปารตี้ไลน (Party line) 
เลิกสักที เปานกหวีดปดเริ่มแขงขัน เปานกหวีดปดเลิกแขงขัน 
ปารตี้ไลนไมใหมี นั่นคือสิ่งที่ตองทําใหได พูดงายแตทําไดยาก  
ถาไมเชนนั้นประเทศไทยจะลาหลังคนอื่น เพราะนิสัยเราชอบ
ขัดแยงกันเอง ชอบแบงพรรคแบงพวก แบงฝายมากไป ถาเราไมมี
ตรงนี้ก็จะทําใหการรวมพลังในการแกปญหา ในการมองปญหา 
ในการเขามาชวยกันแกปญหาจะดีมาก และบางครั้งงบประมาณ
อยูคนละกระเปา กระเปาทองถิ่น กระเปาภูมิภาค กระเปา
สวนกลาง บางครั้งถาเราจะแกปญหารวมกัน ตองเทงบรวมกัน 

เขาไปแกปญหารวมกัน  อันนี้คือสิ่งที่ตองทํา บางครั้งทองถิ่นไหน 
จะไปแกปญหาใหประชาชน แลวพบวาเรื่องนี้เปนเรื่องสําคัญ 
ถึงแมวาเปนภารกิจทองถิ่น ทองถิ่นไมมีงบขอมาจังหวัด 
จังหวัดมองวาเรื่องนี้เรื่องใหญตองทํา ไมงั้นประชาชนเดือดรอน 
บางทีงบจังหวัดไมพอขอมาสวนกลางผมจะให  อยาไปคิดวานี่
คือหนาที่ใคร  ตองคิดวาทั้งหมดทุกคนมีหนาที่เดียวกัน คือทํา
ใหประชาชน ถาเราคิดอยางนี้เราสามารถเทกระเปา งบของเรา

ของทองถิ่น ของอะไรรวมกัน แลวไปแกปญหาของประชาชน 
ซึ่งทัศนคติตรงนี้สําคัญ  ถาทัศนคติตรงนี้ไมเกิด เรามีองคกร
มากเทาไหร ก็ยิ่งเปนภาระของประเทศมากเทานั้น เพราะทุก
คนจะไปสรางอาณาจักรของตัวเอง ตางคนตางอยู อันนี้เงินของ
ขาเอ็งอยามายุง ประชาชนก็แย ประเทศก็แย เงินเทาไหรก็เอา
ไมอยู   ถามีองคกรมากเทาไหรตองการงบอีกมากๆ แตละ
องคกรก็มีอัฐบริขารเยอะแยะไปหมด และงบก็ไมเอามาใช  อัน
นี้อันตราย เพราะฉะนั้นผมดีใจมากที่ไดมาพบ และไดบอกวานี่
คือทัศนคติของผมที่มีตอการปกครองทองถิ่น อยากจะสรางให
ทองถิ่นเขมแข็ง  ตอไปจะโตดวยงบ ดวยคน ดวยเงิน ดวยงาน
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เอาไปเลย โตตอไปเพราะอะไร เพราะคนซึ่งจะตองสัมผัสกับ
ประชาชนโดยตรงคือทองถิ่น ทุกขสุขของประชาชนโดยพื้นฐาน
คือทองถิ่น ทางภูมิภาคมีหนาที่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งที่ดึงขึ้นมา
ขั้นหนึ่ง คือ เปนทั้ง Regulator และ Facilitator เปนทั้งคนวาง
ยุทธศาสตร  โดยที ่เอาพลังของทองถิ ่นมาชวยสนับสนุน 
เพราะฉะนั้นการมีสวนรวมจึงจําเปนอยางยิ่งในระดับภูมิภาค 
ผูวาราชการจังหวัด เมื่อเปนผูวา CEO ทานเอาตัวแทนทุกสวน
ราชการมามีสวนรวมเปนทีมบริหาร  แลวทานตองเอาทองถิ่น

เขามาดวย  และก็ตองเอาองคกรภาคเอกชน  ภาคประชาชน   
เขามาดวย นั่นคือการบริหารยุคใหม  คือการมีสวนรวมสําคัญ
ที่สุด แลวรวมพลังกันแกไขปญหา ผมเชื่อวาถาเราทําไดอยางนี้     
การแกไขปญหาก็จะทําไดงายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกยิ่งและมีพลัง
มากขึ้น  ก็หวังวาเราจะชวยกันทําใหได  

นโยบายเรงดวนของรัฐบาล 

ไขหวัดนกตองเอ็กซเรยทุกหมูบาน ชุมชน
ผมอยากจะเลานโยบายสองสามเรื่องเพื่อใหทาน

เตรียมการที่จะชวยเหลือกัน เรื่องแรกเปนเรื่องเรงดวน และเปน

ป ัญหาของชาติ ก็คือเรื่องไขหวัดนก   ซึ่งบอกผูวาราชการ
จังหวัดวาเราตองทําสงครามลางเผาพันธุ  คือ เมื่อกอนนี้เราทํา
เปนจุด จุดไหนมีโรคระบาดเราขีดวงเราก็ทํา แตมีบางจุดที่เราไมรู  
อาจจะไมแจง หรือเจาของไกกลัวจะโดนฆาไกก็เลยไมแจง 
เพราะบางทีเปนไกชน รักษาไกก็เลยไมแจง ตรงจุดนั้นก็เก็บโรค
ไวสักเดี๋ยวก็ระบาดตอ  ผมเลยบอกวาสมมุติสถานการณ       
ทั้งประเทศเปนเขตระบาด   เพราะฉะนั้นทําเกินดีกวาทําขาด     
ทุกฝายจะตองเดินหนาเอ็กซเรยทุกหมูบาน ชุมชน เพื่อใหดูวา 

ที่ไหนมีโรค หรือสงสัยวาตรงไหนมีโรค ทั้งหมู ทั้งไก ทั้งมนุษย 
ใครปวย  ใหสงสัย ใหสมมุติไวกอนวาใช แลวพิสูจนวาไมใช 
อันนี้ดีมาก แตถาหากวาใชก็ตองใชจะไดแกปญหาได และถาทํา
พรอมกันทั่วประเทศ  ชวยกันทําก็จะแกปญหาได เพราะฉะนั้น
ตองมาขอทองถิ่นวา เดือนตุลาคมนี้ชวยกัน และก็อาสามา
ชวยกันหนอย จะมี  อสม.  มีอะไรตอมิอะไรมาชวยกัน 
เพราะฉะนั้นผมมาขอวา ไหนๆ ทํางานนี้แลวมาชวยกันหนอย 
ชวยกันเอ็กซเรย ชวยกันดาหนาเดินตรวจใหหมด เอาให
เกลี้ยง ถาเราสามารถกวาดและทําความสะอาด ถาเราฆาเปด 
ฆาไก ที่มีเชื้อใหหมดเสีย คนไหนสงสัยวาปวยก็เอาไปรักษาเสีย 
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ผมวาเรานาจะทําได  ซึ่งเรามีเครือขายอยูแลว   เราพรอมใจกันทํา 
เราจะไดเอาหวัดนกออก ถามวาทําไมจําเปน หนึ่งความปลอดภัย
มนุษย  สองความปลอดภัยทางอาหาร  สามความนาเชื่อถือของ
ประเทศ สี่เรื่องทองเที่ยว หาเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ มีผล
ทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราตองชวยกัน ผมตองขอใหชวยกัน ความ
หวาดกลัวของประชาชนก็จะไดหายไปดวย 

การจดทะเบียนคนจน

เรื่องที่สอง  คือเรื่องของการจดทะเบียนคนจน  
เราไดจดทะเบียนไปแลว มหาดไทยจะเอาทะเบียนที่จดมา          
ไปเอ็กซเรยทีละครอบครัว  ครอบครัวที่ไมลงทะเบียนคนจน
เราตองสมมุติวาเขาไมจน  ตั้งแตเดือนพฤศจิกายนเราจะเริ่ม
ออกไปดูเปนรายครอบครัว  เขาไปดูวาแตละรายครอบครัว            
มีคนอยูในวัยทํางานเทาไหร  ไดทํางานมั๊ย  แลวทําอะไรไดอีก
เพื่อจะเพิ่มรายได เขามีรายจายอะไรที่ไมจําเปน  ลดไดมั๊ย         
ลด ละ เลิกอบายมุขไดมั๊ย เพื่อใหเขาลดรายจาย เพิ่มรายได 
และดูวาเขานาจะทําอะไรไดอีก เชน บางคนมีฝมือในการเปน

ชางแกะสลัก จะทํา OTOP ไดมั๊ย  จะปลูกพืชเสริมไดมั๊ยเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการแสวงหารายได ลูกไดเรียนหนังสือมั๊ย            
จนใชมั๊ยเอามาใหทุนการศึกษา  ไปจับมาเรียนหนังสือใหหมด 
ถาเราทําไดทุกหลังคาเรือน ผมบอกไดเลยวาหายจนใน 4 ป  เปน
เรื ่องที่ดูเหมือนทําไมไดแตเราทําได ถาเราไลกันเอา network 
ของเราชวยกันทั้งทองถิ่น   ทั้งนายอําเภอทุกเขตมาชวยกันทํา  
ชวยกันหางานใหเขาทําอะไรตอมิอะไร รับรองเอาอยู อันนี้จะ
แกปญหาความยากจนได   พรอมกันนั้นเราจะมาทําเรื่องที่ดิน

ทํากิน  โดยเฉพาะอยางยิ่งในเขตเทศบาล  เรื่องที่ดิน เรื่องบาน ที่
อยูอาศัย เรื่องที่ดินทํากิน 4 ปขางหนาจะเปนภารกิจรวมกันที่
เราจะชวยกันทํา เพื่อใหประชาชนทุกคนที่เปนเกษตรกรมีที่ดิน
ทํากินเปนของตนเอง พรอมมีเอกสารสิทธิที่มั่นคง ประชาชนที่มี
บานอยูก็ตองมีเอกสารสิทธิที่มั่นคงทุกคน ที่เราประกาศเปนเขต
ทับซอน เขตปาสงวน เขตสงวนพันธุสัตวปา  มาดูความเปนจริง
แลวแกไขปญหาบนพื้นฐานความเปนจริง เพื่อใหประชาชนไม
เดือดรอน มีหลักฐาน มีความมั่นคง อยามีความวิตกกังวลในชีวิต  
จะไดมุงหนาทํามาหากินได  อันนี้ตองเปนภารกิจในอีก 4 ป   
ที่เราจะรวมกันทํา เรื่องของปจจัยสี่ เรื่องบาน  ที่ทํากิน การเพิ่ม
อาชีพ เพิ่มรายได ใหการศึกษาแกลูกเพื่อใหเด็กมีการศึกษา     
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นี่คือสิ่งที่ตองเปนภารกิจรวมกัน   ที่ตองมาขอกันวันนี้วา ทาน
เตรียมภารกิจรองรับตรงนี้ไวดวย และงบประมาณใครพอจะใช
เพื่อไปรังวัดไปชวยกันดูไปสํารวจ ก็กันงบไวตรงนี้บางเพื่อให
ประชาชนไดหายทุกขในอีก 4 ปขางหนา

นโยบายใหญ ๆ ที่รัฐบาลเตรียมจะทํา

เรื่องตอไปที่รัฐบาลจะทําเปนเรื่องใหญ   ซึ่งผม
เตรียมจะทําอยู 4 เรื่องใหญ 

จะแกไขปญหาน้ําทวมและปญหาน้ําแลง

เรื่องแรกคือเรื่องน้ํ า    เรื่องน้ํ ามีอยูสองสาม
ลักษณะ สรุปวาผมจะทําใหราษฎรมีน้ําใช ผมจะแกไขปญหา
น้ําทวมและปญหาน้ําแลง  ผมเชื่อวาอยูในใจของพวกทานทุก
คน โดยจะมีการสํารวจทีละลุมน้ํา มองตั้งแตตนน้ําจนถึงลง
ทะเลวามีอะไรเปนอุปสรรค  จะตองสรางอางเก็บน้ําอะไรตอมิ
อะไร เพื่อใหน้ําไมลนในยามน้ํามาก น้ําไมแลงในยามน้ํานอย 
นั่นคือมองทั้งลุมน้ํา ทั้ง 25 ลุมน้ําหลัก และเรื่องตอไปก็คือ การ
ที่จะขุดบอน้ําใหกับไรนา ไรสวนใหกับชาวบาน โดยใหชาวบาน
ออกเงิน 2,500 บาทตอบอ  และรัฐบาลจะจายอีก 3,800 บาทตอ

บอ    ก็จะทําใหราษฎรมีที่เก็บน้ําฝนไวใชตลอดป  นั่นคือการเก็บ
น้ําทาที่มีอยูในประเทศไทยมากมายไวใชได   ซึ่ง 4 ปหนาจะทํา
มากหนอย ในปหนาเรื่องน้ําจะใชงบเปนแสนลานบาท    

ใหมีจํานวนสถานศึกษาใหเพียงพอ

เรื่องสถานศึกษา เราจะทํามาตรฐานการศึกษาใหดี
พอ แลวใหมีจํานวนสถานศึกษาใหเพียงพอ รวมทั้งใหมีพื้นที่
การศึกษาใหครอบคลุมถึงพื้นที่ใหมากพอ  การครอบคลุมถึง

พื้นที่ก็เพื่อใหนักเรียนนักศึกษาเดินทางไปเรียนได ไมใชไกลจน
เดินทางไปโรงเรียนไมได แลวมีจํานวนหองเรียน ชั้นเรียน
เพียงพอ และมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแตละแหงใหดี
พอ เพราะฉะนั้นใน 4 ปขางหนาเปนแผนทั้งระบบการศึกษา
ตั้งแตอนุบาลยันมหาวิทยาลัยเปนเรื่องที่จะตองทํา 

โครงการ 30 บาท/มีโรงพยาบาลเพียงพอ

เรื่องสาธารณสุข เรื่อง 30 บาท  ทานจะตองชวยกัน
ดู ชวยกับสวนภูมิภาคในการสํารวจใหขอมูล คือ เราจะใหมี
โรงพยาบาลเพียงพอและครอบคลุมเหมือนกับสถานศึกษา             
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และมีปริมาณรองรับให เพียงพอ และปรับปรุงคุณภาพการ
บริการใหดีพอ  อันนี้ก็จะเปนเรื่องที่เกี่ยวพันกับพวกทาน เรื่อง
สถานีอนามัยเรื่องอะไรตอมิอะไร แลวในอนาคตขางหนา 
แนนอนถาทองถิ่นแข็งแรงแลวเรามาชวยกัน  เรื่องของโรงเรียน 
เรามาชวยกันทีละขั้น มาชวยกันบริหาร ซึ่งอาจจะมีบอรด
บริหารโรงเรียน  บอรดบริหารสถานศึกษา สาธารณสุข 
เพื่อที่จะใหทองถิ่นเขามามีสวนชวยกันเพื่อความสุขของ
ประชาชน งบก็อาจจะมาชวยกัน  ทองถิ่นทําเรื่องนี้นะ จังหวัด

ทําเรื่องนี้นะ สาธารณสุขทําเรื่องนี้นะ ชวยกันทําทั้งหมดทําไป
ก็เพื่อประชาชน 

เชื่อมรถไฟฟาไปยังปริมณฑล

อีกเรื่ องหนึ่ งที่ผมจะทํ า ก็คือ เรื่ องการเชื่ อม
รถไฟฟาไปยังปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครทั้งหมด  วันนี้
หลายทานมาจากปริมณฑล ซึ่งเริ่มแรกไดอนุมัติแลวคือ จากบาง
ซื่อไปบางใหญ  จากบางใหญไปราษฎรบูรณะ และจากราษฎร
บูรณะไปเชื่อมกับ BTS ก็จะเชื่อมกันอีก เพราะฉะนั้นจะเปน
เครือขาย  ตอไปก็จะเชื่อมไปนครปฐม สมุทรสาคร ปากน้ํา  

ปทุม เพื่อจะทําใหพี่นองประชาชนเดินทางสะดวกขึ้น   อันนี้ก็
ตองทํา ความจริงแลวในอนาคตเรื่องนี้จะตองเปนของทองถิ่น 
แตทั้งนี้งบประมาณยังอยูที่สวนกลาง สวนกลางก็ทํากอนรอ
ไมได 

กองทุนหมูบาน   

กองทุนหมูบานวันนี้ถือวาไดผลดีมาก  แตวาเราจะ
ทําอยางไรจึงจะสงเสริมใหเกิดกลุมสัจจะสะสมทรัพยตอจาก

กองทุนหมูบาน แลวในที่สุดกองทุนหมูบานจะเปลี่ยนเปน
ธนาคารชุมชนที่เปนของประชาชน เพื่อประชาชน เปนของ
ประชาชนในทองถิ่น นี่คือสิ่งที่ตอง  ชวยกันดู ชวยกันทําตอไป

การจัดทําผังเมือง
เรื่องผังเมือง  อยากใหทุกพื้นที่รวมกับจังหวัดได

พิจารณาทําผังเมือง คือ ทําแบบชนิดที่วาเริ่มทําคราว ๆ   อยาง
นอยก็เปนยุทธศาสตรของทานเองวา ในการจะอนุญาตให
กอสรางอะไร ทําอะไร อยางนอย ๆ  ในเบื้องตน ถาหากวาทาน
จะทําผังเมืองขึ้นมา  หากเริ่มทําตรงนี้จะไดมีการมองการ
เติบโตของเมืองอยางสวยงาม สะดวกและเหมาะสม ใหตรงกับ
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โครงสรางพื้นฐานที่จะรองรับ ไมเชนนั้นการกระจายจะทําให
คาใชจายในการทําโครงสรางพื้นฐานแพง  กรณีทําหมูบาน
จัดสรรเขาซื้อที่มาแปลงหนึ่งเขาก็ตองมาวางแผนวาจะทําถนน
ตัดไปตรงไหน  มีคูน้ําอยางไร  จะเดินสายไฟฟาอยางไร  
เพื่อที่จะใหบานขึ้นตามนั้น ถาเขาไมวางแผน บานจะปลูกตรง
นั้นที ตรงนี้ที ตรงโนนที และผลสุดทายตองทําถนนเลี้ยวตรง
นั้น    เขาซอยตรงนี้ เขาตรงโนน เวียนหัวตายเลย เหมือนกันครับ

ถาทานเริ่มวางอะไรไวเสียตอนนี้ ก็จะทําใหเมืองของทาน ตําบล
ของทาน จังหวัดของทานนาอยู แตวาการทําเหลานี้ทานอาจจะ
รวมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อที่จะชวยกันคิด
ชวยกันทํา

ขอให ใชสถาบันการศึกษาในทองถิ่นให เปน
ประโยชนตอการบริหาร

ที่สําคัญอีกเรื่องหนึ่ง ทานผูบริหารทองถิ่นครับ เรา
มีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อยางนอยก็คือ   ราชภัฏ ราชมงคล 
เต็มไปหมดทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นขอใหใกลชิดกัน และ    
ผมเชื่อวาหลายคนไดจบการศึกษาจากราชภัฏ เพราะฉะนั้น

ขอใหทั้งราชภัฎและมหาวิทยาลัยของทองถิ่น ไมวาจะเปน
ขอนแกน เชียงใหม นเรศวร หรืออะไรตาง ๆ ทั้งหลาย ไดเปน
ประโยชนสําหรับนักบริหารทองถิ่น ทานจําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
พัฒนาความรูและวิชาการ ทานไมจําเปนตองเรียนเอง แตทาน
สามารถที่จะขอใหเขาชวยศึกษา ใหคําปรึกษา เพื่อใหการพัฒนา
ของทานนั้นมีวิชาการมากขึ้น แนนอนครับหลายคนอาจจะโตมา
จากประสบการณ หลายคนอาจจะโตมาจากวิชาการ แตการมีทั้ง

วิชาการและประสบการณเปนสิ่งที่วิเศษสุดในการชวยแกปญหา
ของทาน ก็อยากจะขอวาขอใหทานอยา mind ในการที่จะเอา
สถานศึกษาที่อยูในทองถิ่นของทานนั้นเขามารวมกันคิดรวมกัน
ทํา อยางนครปฐม มีมหาวิทยาลัยหลายแหง มีทั้งเกษตร 
ศิลปากร มหิดล ราชภัฏ โรงเรียนเทคนิคของเอกชน   มีเยอะมาก 
ซึ่งสามารถเอามาใช  เขาอยากมีสวนรวมและสถานศึกษาทุกแหง
เขาอยากเชื่อมกับชุมชน เมื่อเขาอยากเชื่อมกับชุมชน และ
ชุมชนคือทองถิ่นไดเขามาชวยกันก็เปนเรื่องสําคัญมาก 

ตองแกปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นใหได
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อีกเรื่อง คือเรื่องคอรรัปชั่น และเรื่อง GFMIS   
ระบบ GFMIS คือระบบที่มีขอมูลบุคคลและเปนระบบที่ใช
คอมพิวเตอรเหมือนทํางานแทนกรมบัญชีกลางในการเบิกจาย 
และสํานักงบประมาณ  ซึ่งขณะนี้รัฐบาลไดใชมีผลตั้งแต 1 
ตุลาคม จะใชทั่วไปจนถึงจังหวัด แต 1 ตุลาคมปหนาจะใชกับ
ทองถิ่น และจะใชกับรัฐวิสาหกิจและตอไปถึงอําเภอ เปน
ระบบคอมพิวเตอรที่ใชงาย  ๆ   ไมยาก แลวทานจะมีขอมูลใน

การบริหารจัดการไดงาย     ระบบนี้จะเปนระบบที่ทําใหระบบ
การทํางานโปรงใสขึ้น สมมุติวามีบริษัทประมูลได    ขายของ
ใหเราเสร็จ ไมตองเขียนเช็คจาย จะโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส
ใหเลย ไมตองมานั่งรอรับเช็ค ไมตองหยอดน้ํามัน แลวก็ไมตอง
เก็บเงินสด  เงินสดก็จะใชนอยลง แลวถา อบจ.เชียงใหม อบจ.
ลําปาง ซื้อของชิ้นเดียวกัน ตองมีคําตอบวาทําไมราคาไมเทากัน 
อบจ.เชียงราย อบจ.ลําพูน เปรียบเทียบกันไดหมด  ของแตละชิ้น
จะมีรหัสบารโคดที่เปนมาตรฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกอยาง
จะถูกเปรียบเทียบวาการซื้อของนั้นทําไมซื้อแพงซื้อถูก  ตองดู
หวงเวลา แลวสิ่งที่ผมประกาศไปวา จะมีการประมูลตั้งแต 1 

มกราคม เปนตนไปของฝายราชการ  และ 1 กรกฎาคมเปนตน
ไปของทองถิ่น การประมูลทุกงานจะตองเอาประกาศประกวด
ราคาเขาเว็บไซต  ซึ่งกําลังจะทําและประกาศใหทราบ แลวการ
ประมูลนั้นใหใชประมูลผานจอคอมพิวเตอร   สูกันบน
คอมพิวเตอร  โทรทัศนอยากถายไปถายได  สมมุติวาเปน
โครงการกอสรางจะตองมีการตรวจคุณสมบัติตรวจอะไรกอน
ก็ตรวจไปเลย แลวบริษัทที่ผานใหไปสูราคาบนจอคอมพิวเตอร 
แลวผมจะรีบแกไข  การประหยัดจากการประกวดราคาแบบนี้

ตัวเลขยังไมแนนอน สมมุติวาครึ่งหนึ่งคืนหลวง อีกครึ่งหนึ่ง
เก็บเปนโบนัสหรือเงินสวัสดิการของหนวยงานนั้น สรุปแลว
แทนที่จะไปรับเงินใตโตะจากพอคา ไปรับบนโตะจากรัฐบาล 
เพราะทานทําความดีและประหยัดเงินภาษีอากรไดดีกวา เทห
กวา ไมมีคุก แลวถาสัญญาทั้งหมดเซ็นตแลวตองเอาสัญญาขึ้น
เว็บไซต  เพราะจะไดตรวจไดวาบริษัท ก.บริษัท ข.บริษัท ค. 
อยากทําทั้งนั้น ตอไปนี้ทุกอยางจะโปรงใสขึ้น  เอาสวนที่
ประหยัดสวนนั้นคืนให  สมมุติวา อบต.ประหยัดงบจากการ
ประกวดราคาในปนี้ ประหยัด 10 ลาน 5 ลานคืนหลวง คืน 
อบต.ก็แลวแต  แต 5 ลานเปนโบนัสของ อบต. ทั้ง อบต. 
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โดยประมาณตัวเลขจะไปศึกษากันอีกที   แตโดยประมาณจะ
เปนอยางนี้   สวนราชการก็ เชนกัน ถาทําแบบนี้แลวรัฐจะ
ประหยัดงบไดปละหมื่นลาน หมื่นลานนี้ผมพูดทางนอยนะ 
รับรองเลยเอามาสูกันในวงการใหญ ๆ สูกันเลือดหยดเลย      
จะประหยัดไปเยอะ เพราะฉะนั้น อบต. เตรียมรับระบบ 
GFMIS  ในเดือน ตุลาคมปหนา อบต. เทศบาล อบจ. ทุกแหง 
แลวการโอนเงินตอไปโอนเขาทางอินเตอร เน็ทไปยังทาน 
กรมบัญชีกลางกดปุมปบ    โอนไปเลย สงไป  อบจ. กาฬสินธุ

รับไปเลย เสร็จแลวบัญชีจะหักลบกลบรับอยูในคอมพิวเตอร
ทั้งหมด     ออนไลนหมด อันนี้จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ป 48  
แลวสิ่งที่จะตามไปอีกอันก็คือ บัตรประชาชน ตอไปคนไทย
ทุกคนอุแวมาก็มีบัตร บัตรจะหมดอายุเมื่อตาย  แลวบัตรจะมี
สมารทการด ดัชนีเลข 13 หลัก เพราะฉะนั้นบัตรนี้จะเปน
กุญแจประจําตัวของประชาชนทุกคน   จะไปรับสวัสดิการ ไป
รับบริการ 30 บาท บัตรน้ีจะเปนกุญแจทุกอยาง บัตรนี้จะบอกวา
คนนี้มีสิทธิอะไร    เชน เปนผูสูงอายุจะตองรับเงินเดือน
ผูสูงอายุ อยูในบัตรนี้  เวลาไปรับเงินไมตองมีเจาหนาที่สงไป
อีกแลว  ใสคอมพิวเตอรไปปบเดียว เครื่องคอมพิวเตอรอานปุบ 

ลุงคนนี้อายุ  75 ป รับเงินคาคนชราเทานี้จบ ไปรับเงินไดจาก
ธนาคารกรุงไทยทุกสาขา    เด็กไดทุนการศึกษาโอนปุบลงไป
ในบัตรนี้  ตั้งแตตุลาคมเปนตนไปจะเริ่มทํา แตคิดวาจะใชเวลา
ประมาณ 3 ป ถึงจะครบ 60 กวาลานคน อันนี้ก็จะทําใหระบบ
ของประเทศเรา เปนระบบที่ทันสมัยที่สุดแหงหนึ่งของโลก 

E – Province

อีกเรื่องหนึ่งที่กําลังจะทําก็คือ อี  – โพรวินซ         
(E – Province) คือ ทุกจังหวัด จะมีอะไรที่สามารถบริการ   
ผ านท าง ร ะ บ บ อิ น เ ต อ ร เ น็ ท ไ ด ก็ จะ เ กิด ขึ้ นในจั ง หวั ด 
เพราะฉะนั้นทานทั้งหลาย ถาใครสามารถพัฒนาได เขาใจวา 
อบต. บางกระดี่ ซึ่งวันนั้นผมไดไปดูทันสมัยมาก มีระบบ
คอมพิวเตอรมีการใหบริการผานคอมพิวเตอรมากมาย ตอไป
ขางหนาจะขับเคลื่อนใหทุกทานตองปรับปรุงระบบการบริหาร 
ผมไมคาดหวังว าท านนายกทั้ งหลายจะรูหมดทุก เรื่ อง                  
แตผมคาดหวังวาทานจะใชผูรูมาทํางานใหทานได  แลวผม

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 4 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 24ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 23



คาดหวังวาสถานศึกษาในพื้นที่ของทาน จะชวยทานไดเปน
อยางดี  เพราะฉะนั้นก็ตองขอผูบริหารองคกรทองถิ่นทุกทาน
วา ตอไปนี้เราจะทํางานรวมกันอยางใกลชิด จะใชความรูจาก
เทคโนโลยี  จะใชความเปนหัวใจของคนไทยดวยกัน  จะใช
ความเปนหัวใจของคนที่เรารักเพื่อนมนุษยคนไทยดวยกันที่จะ
ทํางานไดเต็มที่ก็จะไดชวยกัน

 ขอใหชวยกันแกไขปญหายาเสพติด 

วันนี้เชา ผมไปประกาศสงครามยาเสพติดรอบสอง 
เริ่มตั้งแต 1 ตุลาคมนี้จนถึง 1 ตุลาคมปหนา   ทานผูบริหาร
ทองถิ่นทั้งหลายครับ  เรื่องยาเสพติดเราชนะไปแลวรอบหนึ่ง 
โดยที่สหรัฐอเมริกาเอาชื่อประเทศไทยออกจากสารบบของ
ประเทศผูคา ผูผลิต และเปนทางผานของยาเสพติด  หลังจากที่
มีชื่อติดตอกันมา 10 กวาป มาวันนี้ชื่อไดออกไปแลว แสดงวา
ประสบความสําเร็จไประดับหนึ่ง แตวายังไมพอเพราะวันนี้ยัง
มีประปรายเขามาอีก  ทานเชื่อไหมวาถามกี่รอบประชาชนพอใจ
อั นดั บหนึ่ งคื อ  การแก ไขป ญหายา เสพติ ดของรั ฐบาล  

เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทําตอไป จากนี้ไป 6 เดือน รางวัลจูงใจ
เหมือนเดิมทุกอยาง ผมจําไมไดวาใหคาอะไรบาง แตวา
เหมือนเดิมทุกอยางเหมือนคราวที่แลว ความหนักเบาเหมือนกัน 
หมายความวา เด็กติดยาตองถือว า เปนผูปวยที่ จะเข ามา
บําบัดรักษา สําหรับผูคายาคืออาชญากรที่ทําลายอนาคตลูกหลาน 
ตองใชความเด็ดขาด รวมทั้งยึดทรัพย เราจะรณรงคอยางเต็มที่
จากนี้ไป 1 ป  แตวา 6 เดือนแรกจะเขมขนเปนพิเศษ  ตอนนี้ก็
เริ่มกลับมาบางแตไมมาก   อยากจะขอใหทานทั้งหลายชวยกัน 

เพราะวาระบบปลายประสาทอยูที่ เด็ก และผูที่ไมมีงานทํา       
ซึ่ง เราจะพบไดในโรงเรียน สถานศึกษา และในชุมชน 
เพราะฉะนั้นอยากใหทานชวยกันสํารวจสถานศึกษา และ
ชุมชนในความดูแลของทาน เพื่อนําเด็กที่ติดยาเหลานั้นมา
บําบัดรักษา  ถาไมเชนนั้นเขาจะไปขายยาเพื่อแลกกับยา เพื่อเอา
มาเสพยแลวก็จะแพรกระจาย เพราะฉะนั้นเราตองตัดไฟเสียแต
ตนลม  ก็คือวาพาเด็กมาบําบัดรักษา เพราะฉะนั้นขอใหทาน
ชวยหนอย ชวยพาเด็ก เยาวชนที่อาจจะไมมีงานทําอยูในชุมชน
ทั้งหลายที่ติดยามาบําบัดรักษา วันนี้การติดยามีหลายลักษณะ ใน
กทม.กัญชาเขามาเยอะ     ถึงแมไมอันตราย แตกัญชาจะนําไปสู

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 4 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 26
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 3ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 25



ยาเสพติดที่รุนแรงขึ้น ยาอียังมีอยู เขามาทางมาเลย ยาเคยังมีอยู 
เขามาทางกัมพูชา เฮโรอีนมีบางแตไมมากนัก เขามาทางลาว
กับพมา  ยาบายังมีอยู ทั้งที่ปมในประเทศไทยและเอามาจาก
ตามทางชายแดนแตไมมาก ที่พูดนี่เบากวาสมัยกอนหลายสิบเทา 
แตก็ตองทําตอไป ขอใหทานชวยกัน ขอความรวมมือจากทุกฝาย 
ไหน  ๆจะไปตรวจติดตามไกติดหวัดนก  คนปวยหวัดนก  คนหา
คนจนก็ใหสอดสองเรื่องยาเสพติดไปดวย  ถาเรารวมพลังกัน 
ทองถิ่น ภูมิภาค และรัฐบาล ไมมีอะไรในแผนดินนี้ยากที่เราจะ

ทําไมได  ขอใหเรารวมพลังกันจริง ๆ คิดถึงประชาชน คิดถึง
ประเทศ  คิดถึงพระเจาอยูหัวของเรา รับรองวาเอาอยูทุกเรื่อง 
วันนี้ขอใชเวลาเล็กนอยเพื่อที่จะฝากทานในฐานะที่เราเปนคน
อาสาดวยกัน ทานอาสาระดับทองถิ่น ผมอาสาระดับชาติที่เรา
จะมาทํางานใหประเทศชาติและประชาชน เพราะฉะนั้นถาเรา
มีจิตใจที่อาสาอยางนี้เราก็พรอมที่จะรวมมือกันในการแกไข
ปญหา อะไรที่ทานเห็นวาเปนเรื่องที่ดี  ที่จะแกปญหา แลวเกิน
กําลังของทานบอกมา  จังหวัดเห็นวาเขาทาตองทํา บอกมาผมจะ
ชวย ผมจะสนับสนุน  ผมจะไมเลือกวาใครมาจากที่ไหน

อยางไร   แตตราบใดที่คนๆ นั้นทําใหประชาชน ผมสนับสนุน
หมด ขอฝากดวยนะครับ

รัฐบาลจะไมยุบสภา

การเลือกตั้งใหญคงจะมีขึ้นสักประมาณปลาย
เดือนมกราคม หรือตนกุมภาพันธ 48 ปหนา เพราะเนื่องจากวา
ครบเทอม ไมมีการยุบสภา เพราะผมเห็นวาการยุบสภาไมมี
ประโยชน เพราะฉะนั้นผมจะอยูทํางานจนครบวาระ  ถาทานจะ 
ชวยไทยรักไทยผมไมรังเกียจนะครับ   แตวาไมไปบังคับ ไมมี

เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   แตถาจะชวยไมรังเกียจ  และขอขอบคุณ
เพราะกวาทานจะไดรับการรับรองมาไดจนวันนี้ก็เหนื่อยแทน
เหมือนกัน ครั้งแรก กกต.กลัวไมขลังก็เลยยาวหนอย หลายคนก็
เพิ่งจะแอปปรูพ (Approve)ไป เหลืออีก 7 จังหวัด 

ก็หวังวาอีก 4 ปขางหนา ของทานและของผม         
ที่จะทํางานรวมกับทาน คงจะเปน 4 ปแหงความสุขของ
ประชาชน คงจะเปน 4 ปแหงความกาวหนาของประเทศไทย 
คงจะเปน 4 ปแหงความสบายพระทัยของพระเจาอยูหัวและ
สมเด็จฯ  ซึ่งหวงใยพสกนิกรและรักประเทศไทยมาก  เราตอง

ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 4 ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 28
ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ 27



ชวยกันและขอใหทานมีความสุขทุกคนครับ เดินทางกลับบาน
อยางสวัสดิภาพครับ

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



PAGE  



ปาฐกถาพิเศษของ ฯพณฯ  นายกรัฐมนตรี  

(พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร)

เรื่อง “ทิศทางการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง สังคม เศรษฐกิจ และเทคโนโลยี อันเนื่องมาจาก

การริเริ่มนโยบายสาธารณะที่สำคัญ ๆ ของรัฐบาล” 1


ท่านรัฐมนตรีว่าการ   รัฐมนตรีช่วยว่าการ  ท่านผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย  ท่านอธิการบดีสถาบันบัณฑิต พัฒนบริหารศาสตร์  ท่านอาจารย์เจ้าของหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ท่านนายก อบต.  ท่านนายกเทศบาล ท่านผู้มีเกียรติ ที่เคารพรักทุกท่าน   


วันนี้รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มาพบ ถือว่าเป็นหลักสูตรปฐมนิเทศท่านนายกฯ   บางคนก็หน้าเก่า



บางคนก็หน้าใหม่ แต่ว่าอย่างน้อยๆ  ก็เป็นนายกรุ่นแรกที่มาจากการเลือกตั้งโดยตรง ซึ่งเป็นการพบกันระหว่างนายกใหญ่กับนายกเล็กได้มาพูดคุยกัน ต้องขอบคุณกระทรวงมหาดไทย      และนิด้าที่ได้จัดหลักสูตรนี้ขึ้นเป็นประโยชน์มาก  เพราะว่าจำเป็นอย่างยิ่งครับ  ผู้ที่มาจากหลากหลายอาชีพมาทำหน้าที่เป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารท้องถิ่นโดยเฉพาะนายก อบจ.  ซึ่งเป็นพื้นที่ใหญ่มีความรับผิดชอบสูง จำเป็นที่จะต้องได้รับการปฐมนิเทศ            ใน 2-3 เรื่องที่สำคัญ   

รัฐบาลจะขึ้นเงินเดือนให้แก่ผู้บริหารท้องถิ่น


เรื่องแรกคือ ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาล  เรื่องของการปกครองท้องถิ่นและเรื่องของหลักการบริหารการจัดการ เพราะวันนี้ท่านเป็นนายกฯ ก็เปรียบเสมือนเป็นผู้ที่รับผิดชอบการบริหาร  เพราะฉะนั้น การที่จะมีความรู้  มีวิชาการก็จะช่วยได้มาก ผมเคยอยู่ข้างนอกดูการเมืองมานาน  หลายช่วงประเทศถูกบริหารโดยไม่บริหารคือ บริหารแบบรูทีน (Routine) คือ ลักษณะของงานแบบประจำที่เสนองานแบบเป็นขั้นตอนมาเรื่อยๆ ไม่มียุทธศาสตร์ ไม่มีทิศทาง ไม่มีการขับเคลื่อน ไม่มีแผน ไม่มีการวัดผล  ทำให้เราไม่สามารถขับเคลื่อนองค์กรของเราได้



แต่ถ้าเมื่อไรการบริหารรัฐบาล การบริหารองค์กรต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นท้องถิ่นหรือภูมิภาคได้รับการบริหารโดยหลักวิชาการแล้ว  จะทำให้การเคลื่อนไหวการขับเคลื่อนเป็นไปด้วยความมีพลัง   วันนี้ก็ดีใจที่ได้เกิดหลักสูตรนี้ขึ้น  ผมก็ถามว่าตกลงจะให้ผมพูดเรื่องอะไรบ้าง  มหาดไทยว่าพูดแค่เรื่องเดียวแล้วกลับบ้านได้เลย เพราะทุกคนอยากฟังเรื่องเดียว คือ เรื่องการขึ้นเงินเดือน  เห็นมั๊ยนี่ยังไม่ทันเปิดเลยว่ามีเรื่องอะไรบ้างก็ปรบมือแล้ว แสดงว่ารอมานาน  ทางมหาดไทยได้พิจารณาคำขอของท้องถิ่นในการปรับเงินเดือนให้สอดคล้องกับความจริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ใกล้เคียงกับปลัดซึ่งเป็นข้าราชการประจำ ไม่ใช่ปลัดมหาดไทย เป็นปลัดอบต. ปลัดเทศบาล และปลัด อบจ. ทั้งหลาย เค้าก็ได้ปรับโดยใช้งบของท้องถิ่น คือ  งบท้องถิ่นหลังจากปรับเงินเดือนแล้วก็มีงบมากพอเกินกว่า 55 เปอร์เซ็นต์ เป็นงบลงทุน  ซึ่งงบนับวันก็จะมากขึ้น  เพราะฉะนั้นการบริหารที่เข้าใจหลักการบริหารนั้นจะเกิดประโยชน์สูงสุด เพราะว่า         งบที่มีจะนำไปใช้อย่างเป็นประโยชน์  ยกตัวอย่างง่าย ๆ  เช่น รายได้ไม่เกิน 1 ล้านบาท ก็ 12,600 บาทต่อเดือน ถ้าเกิน 300 ล้าน คือใหญ่สุด 66,280 บาท ก็เพิ่มขึ้นมา   เขาเรียงตามรายได้



แต่สรุปแล้วขึ้นพอใช้ได้  ก็ขึ้นไปตามเงินเดือน ทีนี้ถามว่าทำไมต้องขึ้น เพราะจ่ายน้อยจึงต้องขึ้น แล้วทำไมขึ้นได้ เพราะว่า            มีรายได้พอ แล้วขึ้นแล้วคาดหวังอะไร คาดหวังการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ผลงานที่มีประสิทธิภาพ เพราะฉะนั้นความคาดหวังอันนี้เกิดขึ้น  แน่นอน เดี๋ยวจะวกกลับมาในเรื่องนี้อีกว่าเราคาดหวังอะไรจากการขึ้นเงินเดือนครั้งนี้ 

ต้องกระจายอำนาจ คน และเงิน ไปถึงทุกหมู่บ้าน


ผมขอพูดเรื่องทั่วๆไป 2 - 3 เรื่อง เรื่องที่หนึ่ง          ขอพูดเรื่องการกระจายอำนาจ  เรื่องทิศทางการบริหาร              เดี๋ยวท่านจะสับสนว่ามีผู้ว่า CEO  แล้วจะเป็นยังไง  การบริหารปัจจุบันของเราส่วนกลางใหญ่มากไป  ใหญ่ทั้งงบประมาณ ใหญ่ทั้งคน ใหญ่ทั้งอำนาจ  แต่ผู้ที่ได้รับบริการคือประชาชนอยู่ในส่วนภูมิภาค อยู่ในท้องถิ่น อยู่ในส่วนจังหวัดต่าง ๆ             ในเมื่อวันนี้ระบบการบริหารยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง            โลกเปลี่ยนใหม่ ทุกอย่างต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง แม้ว่าสินค้าผลิตก็ต้องยึดลูกค้าเป็นศูนย์กลาง  เมื่อต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  การบริการประชาชนเป็นเรื่องสำคัญที่สุด            การตอบสนองความต้องการของประชาชน เป็นเรื่องที่จำเป็น



อย่างยิ่ง ต้องฉับไวรวดเร็ว และสามารถตัดสินใจได้ในพื้นที่  เพราะฉะนั้นจึงเกิดกระบวนการกระจายอำนาจจากส่วนกลาง            สู่ภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่นไปก่อนแล้ว  แต่ส่วนกลางยังไม่ไป ผมก็เลยทุบส่วนกลางให้ลงไปสู่ส่วนภูมิภาค เลยมอบอำนาจการตัดสินใจให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยมีอำนาจเปรียบเสมือนเป็นอธิบดีของทุกๆ กรม ที่มีตัวแทนที่นั่นสามารถตัดสินใจได้  ในที่สุดงบประมาณและคนจะตามมา  เพราะฉะนั้นลักษณะรูปร่างของโครงสร้าง ของคน  ของเงิน และของการบริหารจากเดิมเป็นแท่งเหมือนถังน้ำก็จะถูกทุบเป็นสามเหลี่ยมปิรามิด  ส่วนกลางจะเหมือนยอด  ภูมิภาคคือตรงกลาง ส่วนฐานรากคือท้องถิ่น นี่คือสิ่งที่เราอยากจะเห็น เพราะฉะนั้นท้องถิ่นจะต้องพัฒนาตัวเอง จะต้องพยายามหาคนพร้อมจะเสียสละทำงานเพื่อส่วนรวม   เข้ามาช่วยท้องถิ่นให้มาก ๆ และในที่สุดท้องถิ่นก็จะเข้มแข็ง เมื่อท้องถิ่นแข็งแรงการกระจายเงินและการกระจายคนก็จะต้องมีต่อไป แต่ไม่ใช่ว่าเอาไปแต่เงิน คนไม่ยอมไป และงานก็ไม่ได้ไป คนก็ไม่ได้ไป เพราะฉะนั้นเอาเงินไป  ก็เลยทำอะไรไม่มีแผน ต่อไปเมื่อมีแผนมียุทธศาสตร์ขึ้น เงินตรงนั้นก็จะมีประโยชน์สูงสุด     การพัฒนาก็จะเกิดประโยชน์สูงสุด   วันนี้



โครงสร้างของงบประมาณมี 4 ระดับ 1) งบประมาณส่วนกลาง 2) งบประมาณส่วนภูมิภาค 3) งบประมาณส่วนท้องถิ่น และ    4)งบประมาณส่วนของประชาชนหรือชุมชน คือ SML  เพราะฉะนั้น  งบประมาณจะไป 4 ส่วน แทนที่ผมจะเก็บงบไว้ตัดสินใจเอง ทำเองโดย ครม. เราไม่สามารถตอบสนองความรู้สึกความต้องการของประชาชนได้ดี  แม้กระทั่ง อบต. เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เล็กที่สุด  ก็ยังไม่สามารถตอบสนองได้รวดเร็ว  เพราะเนื่องจากว่า อบต. มีงบจำกัด อบต. ก็คือตำบล  ตำบลประกอบไปด้วยหลายหมู่บ้าน ลำดับความสำคัญของ อบต. อาจไม่เหมือนลำดับความสำคัญของหมู่บ้าน  เพราะฉะนั้นในเมื่อไม่มียูนิตเล็กเหมือนหมู่บ้าน ผมจึงได้มีงบลงไปที่หมู่บ้าน คือ งบ SML  เพื่อที่จะให้หมู่บ้านขนาดเล็กได้ 200,000 บาท หมู่บ้านขนาดกลางได้ 250,000 บาท  ใหญ่ได้ 300,000 บาท ให้เขาตัดสินใจแก้ ปัญหาของเขาเอง และส่วนที่ อบต.  จะไปแก้ปัญหาที่ใช้งบมากกว่านั้น อบต.ทำได้  อบต.สามารถเรียงลำดับความสำคัญก่อนหลังหรือหมู่บ้านก่อนหลังได้ แต่โดยที่เขาเองไม่ต้องนั่งรอ อบต.หลายปี เขาสามารถแก้ปัญหาเร่งด่วนได้ด้วยตนเอง นั่นคือโครงสร้างของ



งบประมาณ และในที่สุดโครงสร้างของงบประมาณจะไปในภูมิภาคมากขึ้น โดยใช้ฐานของประชากรบวกภารกิจหน้าที่และยุทธศาสตร์ เพราะฉะนั้นการกระจายอำนาจจะกระจายไปเรื่อย ๆ กระจายอำนาจ กระจายคน กระจายเงิน  ถ้ากระจายแต่อำนาจ  คนไม่ไป เงินไม่ไป ก็มีแค่นั้น เพราะฉะนั้นต้องไปด้วยกันทั้งอำนาจ  คน  เงิน  งาน และภารกิจ  ท่านเตรียมรองรับได้ว่าสิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้  

การทำงานต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เลิกแบ่งพรรคแบ่งพวก


ก่อนอื่นต้องเรียนให้ทราบถึงนโยบายของรัฐบาลและแนวคิดของรัฐบาล เพื่อที่จะให้ท่านทำงานได้สอดคล้องกัน คือวันนี้เราถือว่าประชาชนคือศูนย์กลาง  เรามาจากประชาชน  เราต้องทำงานให้ประชาชน   ต้องแก้ปัญหาความทุกข์ร้อนให้ประชาชน และบริการประชาชน เพราะฉะนั้นต้องช่วยกันทำ เป้าหมายไปอยู่ที่เดียวกันคือประชาชน และเราก็ช่วยกันทำเพื่อประชาชนมีความสุข รัฐบาลทำหน้าที่ในฐานะส่วนกลาง    ส่วนยุทธศาสตร์  ส่วนนโยบาย  ภูมิภาคเป็นส่วนปฏิบัติการ 



ก็นำนโยบาย นำยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติ และก็มียุทธศาสตร์ของตัวเอง เพื่อให้เกิดความเข้มข้นในการแก้ปัญหาตรงนั้น ส่วนท้องถิ่นใกล้ชิดประชาชนที่สุด  จะดูแลเรื่องทุกข์สุข  เรื่องของความเดือดร้อนในบริเวณวงแคบลงมา แต่ว่าการประสานงานการทำงานด้วยกันระหว่างส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างต่อเนื่องและต้องทำด้วยกัน และเราอย่าไปคิดอะไรมาก คิดว่าเป็นเป้าหมายเดียวกันและห้ามเกี่ยง อย่าไปเอาความเป็นส่วนตัวมากว่านี่พรรคอะไร                   เรื่องพรรคจบไปแล้ว  เมื่อเลือกตั้งเสร็จแล้วประชาชนคือศูนย์กลาง  ต้องขออย่างผมบอกรัฐมนตรีทุกคน กรุงเทพมหานคร เมื่อรัฐบาลไม่ส่ง พรรคฝ่ายค้านได้เป็นผู้ว่ากรุงเทพมหานคร  การแข่งขันจบแล้ว  เพราะฉะนั้นวันนี้ให้มีหน้าที่ทำงานด้วยกัน  สนับสนุนกัน ห้ามขัดขวาง ห้ามเป็นอุปสรรคต่อกัน เพราะว่าเมื่อขัดขวางกันแล้ว คนเดือดร้อนคือประชาชน ประชาชนเลือกเรามา เพราะฉะนั้นอย่าให้เขาเดือดร้อนเราต้องแก้ปัญหาให้เขา ไม่ใช่สร้างปัญหาให้เขา  นี่คือสิ่งที่ต้องขอกันว่า นายกทั้งหลายวันนี้ปาร์ตี้ไลน์ (Party line) จบเมื่อแข่งขันเสร็จ วันนี้เป้าหมายเดียวกันคือทำงานให้ประชาชน เพราะฉะนั้นข้าราชการทุกคนผมส่งสัญญาณชัด ๆ



ไม่ต้องสนใจว่าคนนี้พรรคอะไร สนใจอย่างเดียวว่าเขาเป็นนายกท้องถิ่นที่จะทำงานให้ประชาชน แล้วร่วมกับเราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันทำให้ประชาชน เอาตรงนี้ปาร์ตี้ไลน์ (Party line) เลิกสักที เป่านกหวีดปี๊ดเริ่มแข่งขัน เป่านกหวีดปี๊ดเลิกแข่งขัน ปาร์ตี้ไลน์ไม่ให้มี นั่นคือสิ่งที่ต้องทำให้ได้ พูดง่ายแต่ทำได้ยาก  ถ้าไม่เช่นนั้นประเทศไทยจะล้าหลังคนอื่น เพราะนิสัยเราชอบขัดแย้งกันเอง ชอบแบ่งพรรคแบ่งพวก แบ่งฝ่ายมากไป ถ้าเราไม่มีตรงนี้ก็จะทำให้การรวมพลังในการแก้ปัญหา ในการมองปัญหา ในการเข้ามาช่วยกันแก้ปัญหาจะดีมาก และบางครั้งงบประมาณอยู่คนละกระเป๋า กระเป๋าท้องถิ่น กระเป๋าภูมิภาค กระเป๋าส่วนกลาง บางครั้งถ้าเราจะแก้ปัญหารวมกัน ต้องเทงบร่วมกัน เข้าไปแก้ปัญหาร่วมกัน  อันนี้คือสิ่งที่ต้องทำ บางครั้งท้องถิ่นไหน จะไปแก้ปัญหาให้ประชาชน แล้วพบว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญ ถึงแม้ว่าเป็นภารกิจท้องถิ่น ท้องถิ่นไม่มีงบขอมาจังหวัด จังหวัดมองว่าเรื่องนี้เรื่องใหญ่ต้องทำ ไม่งั้นประชาชนเดือดร้อน บางทีงบจังหวัดไม่พอขอมาส่วนกลางผมจะให้  อย่าไปคิดว่านี่คือหน้าที่ใคร  ต้องคิดว่าทั้งหมดทุกคนมีหน้าที่เดียวกัน คือทำให้ประชาชน ถ้าเราคิดอย่างนี้เราสามารถเทกระเป๋า งบของเรา



ของท้องถิ่น ของอะไรรวมกัน แล้วไปแก้ปัญหาของประชาชน ซึ่งทัศนคติตรงนี้สำคัญ  ถ้าทัศนคติตรงนี้ไม่เกิด เรามีองค์กรมากเท่าไหร่ ก็ยิ่งเป็นภาระของประเทศมากเท่านั้น เพราะทุกคนจะไปสร้างอาณาจักรของตัวเอง ต่างคนต่างอยู่ อันนี้เงินของข้าเอ็งอย่ามายุ่ง ประชาชนก็แย่ ประเทศก็แย่ เงินเท่าไหร่ก็เอาไม่อยู่  ถ้ามีองค์กรมากเท่าไหร่ต้องการงบอีกมากๆ แต่ละองค์กรก็มีอัฐบริขารเยอะแยะไปหมด และงบก็ไม่เอามาใช้  อันนี้อันตราย เพราะฉะนั้นผมดีใจมากที่ได้มาพบ และได้บอกว่านี่คือทัศนคติของผมที่มีต่อการปกครองท้องถิ่น อยากจะสร้างให้ท้องถิ่นเข้มแข็ง  ต่อไปจะโตด้วยงบ ด้วยคน ด้วยเงิน ด้วยงานเอาไปเลย โตต่อไปเพราะอะไร เพราะคนซึ่งจะต้องสัมผัสกับประชาชนโดยตรงคือท้องถิ่น ทุกข์สุขของประชาชนโดยพื้นฐานคือท้องถิ่น ทางภูมิภาคมีหน้าที่ขึ้นมาอีกระดับหนึ่งที่ดึงขึ้นมาขั้นหนึ่ง คือ เป็นทั้ง Regulator และ Facilitator เป็นทั้งคนวางยุทธศาสตร์  โดยที่เอาพลังของท้องถิ่นมาช่วยสนับสนุน เพราะฉะนั้นการมีส่วนร่วมจึงจำเป็นอย่างยิ่งในระดับภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด เมื่อเป็นผู้ว่า CEO ท่านเอาตัวแทนทุกส่วนราชการมามีส่วนร่วมเป็นทีมบริหาร  แล้วท่านต้องเอาท้องถิ่น



เข้ามาด้วย  และก็ต้องเอาองค์กรภาคเอกชน  ภาคประชาชน   เข้ามาด้วย นั่นคือการบริหารยุคใหม่  คือการมีส่วนร่วมสำคัญที่สุด แล้วรวมพลังกันแก้ไขปัญหา ผมเชื่อว่าถ้าเราทำได้อย่างนี้     การแก้ไขปัญหาก็จะทำได้ง่ายขึ้น เร็วขึ้น สะดวกยิ่งและมีพลังมากขึ้น  ก็หวังว่าเราจะช่วยกันทำให้ได้  

นโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล 


ไข้หวัดนกต้องเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้าน ชุมชน


ผมอยากจะเล่านโยบายสองสามเรื่องเพื่อให้ท่านเตรียมการที่จะช่วยเหลือกัน เรื่องแรกเป็นเรื่องเร่งด่วน และเป็นปัญหาของชาติ ก็คือเรื่องไข้หวัดนก  ซึ่งบอกผู้ว่าราชการจังหวัดว่าเราต้องทำสงครามล้างเผ่าพันธุ์  คือ เมื่อก่อนนี้เราทำเป็นจุด จุดไหนมีโรคระบาดเราขีดวงเราก็ทำ แต่มีบางจุดที่เราไม่รู้  อาจจะไม่แจ้ง หรือเจ้าของไก่กลัวจะโดนฆ่าไก่ก็เลยไม่แจ้ง เพราะบางทีเป็นไก่ชน รักษาไก่ก็เลยไม่แจ้ง ตรงจุดนั้นก็เก็บโรคไว้สักเดี๋ยวก็ระบาดต่อ  ผมเลยบอกว่าสมมุติสถานการณ์       ทั้งประเทศเป็นเขตระบาด   เพราะฉะนั้นทำเกินดีกว่าทำขาด     ทุกฝ่ายจะต้องเดินหน้าเอ็กซเรย์ทุกหมู่บ้าน ชุมชน เพื่อให้ดูว่า 



ที่ไหนมีโรค หรือสงสัยว่าตรงไหนมีโรค ทั้งหมู ทั้งไก่ ทั้งมนุษย์ ใครป่วย  ให้สงสัย ให้สมมุติไว้ก่อนว่าใช่ แล้วพิสูจน์ว่าไม่ใช่ อันนี้ดีมาก แต่ถ้าหากว่าใช่ก็ต้องใช่จะได้แก้ปัญหาได้ และถ้าทำพร้อมกันทั่วประเทศ  ช่วยกันทำก็จะแก้ปัญหาได้ เพราะฉะนั้นต้องมาขอท้องถิ่นว่า เดือนตุลาคมนี้ช่วยกัน และก็อาสามาช่วยกันหน่อย จะมี อสม. มีอะไรต่อมิอะไรมาช่วยกัน เพราะฉะนั้นผมมาขอว่า ไหนๆ ทำงานนี้แล้วมาช่วยกันหน่อย ช่วยกันเอ็กซเรย์ ช่วยกันดาหน้าเดินตรวจให้หมด เอาให้เกลี้ยง ถ้าเราสามารถกวาดและทำความสะอาด ถ้าเราฆ่าเป็ด ฆ่าไก่ ที่มีเชื้อให้หมดเสีย คนไหนสงสัยว่าป่วยก็เอาไปรักษาเสีย ผมว่าเราน่าจะทำได้  ซึ่งเรามีเครือข่ายอยู่แล้ว   เราพร้อมใจกันทำ เราจะได้เอาหวัดนกออก ถามว่าทำไมจำเป็น หนึ่งความปลอดภัยมนุษย์  สองความปลอดภัยทางอาหาร  สามความน่าเชื่อถือของประเทศ สี่เรื่องท่องเที่ยว ห้าเรื่องเศรษฐกิจของประเทศ มีผลทั้งนั้น เพราะฉะนั้นเราต้องช่วยกัน ผมต้องขอให้ช่วยกัน ความหวาดกลัวของประชาชนก็จะได้หายไปด้วย 



การจดทะเบียนคนจน

เรื่องที่สอง  คือเรื่องของการจดทะเบียนคนจน  เราได้จดทะเบียนไปแล้ว มหาดไทยจะเอาทะเบียนที่จดมา          ไปเอ็กซ์เรย์ทีละครอบครัว  ครอบครัวที่ไม่ลงทะเบียนคนจนเราต้องสมมุติว่าเขาไม่จน  ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนเราจะเริ่มออกไปดูเป็นรายครอบครัว  เข้าไปดูว่าแต่ละรายครอบครัว            มีคนอยู่ในวัยทำงานเท่าไหร่  ได้ทำงานมั๊ย  แล้วทำอะไรได้อีกเพื่อจะเพิ่มรายได้ เขามีรายจ่ายอะไรที่ไม่จำเป็น  ลดได้มั๊ย         ลด ละ เลิกอบายมุขได้มั๊ย เพื่อให้เขาลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ และดูว่าเขาน่าจะทำอะไรได้อีก เช่น บางคนมีฝีมือในการเป็นช่างแกะสลัก จะทำ OTOP ได้มั๊ย  จะปลูกพืชเสริมได้มั๊ยเพื่อเพิ่มโอกาสในการแสวงหารายได้ ลูกได้เรียนหนังสือมั๊ย            จนใช่มั๊ยเอามาให้ทุนการศึกษา  ไปจับมาเรียนหนังสือให้หมด ถ้าเราทำได้ทุกหลังคาเรือน ผมบอกได้เลยว่าหายจนใน 4 ปี  เป็นเรื่องที่ดูเหมือนทำไม่ได้แต่เราทำได้ ถ้าเราไล่กันเอา network ของเราช่วยกันทั้งท้องถิ่น   ทั้งนายอำเภอทุกเขตมาช่วยกันทำ  ช่วยกันหางานให้เขาทำอะไรต่อมิอะไร รับรองเอาอยู่ อันนี้จะแก้ปัญหาความยากจนได้   พร้อมกันนั้นเราจะมาทำเรื่องที่ดิน



ทำกิน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตเทศบาล  เรื่องที่ดิน เรื่องบ้าน ที่อยู่อาศัย เรื่องที่ดินทำกิน 4 ปีข้างหน้าจะเป็นภารกิจร่วมกันที่เราจะช่วยกันทำ เพื่อให้ประชาชนทุกคนที่เป็นเกษตรกรมีที่ดินทำกินเป็นของตนเอง พร้อมมีเอกสารสิทธิที่มั่นคง ประชาชนที่มีบ้านอยู่ก็ต้องมีเอกสารสิทธิที่มั่นคงทุกคน ที่เราประกาศเป็นเขตทับซ้อน เขตป่าสงวน เขตสงวนพันธุ์สัตว์ป่า  มาดูความเป็นจริงแล้วแก้ไขปัญหาบนพื้นฐานความเป็นจริง เพื่อให้ประชาชนไม่เดือดร้อน มีหลักฐาน มีความมั่นคง อย่ามีความวิตกกังวลในชีวิต  จะได้มุ่งหน้าทำมาหากินได้  อันนี้ต้องเป็นภารกิจในอีก 4 ปี   ที่เราจะร่วมกันทำ เรื่องของปัจจัยสี่ เรื่องบ้าน  ที่ทำกิน การเพิ่มอาชีพ เพิ่มรายได้ ให้การศึกษาแก่ลูกเพื่อให้เด็กมีการศึกษา     นี่คือสิ่งที่ต้องเป็นภารกิจร่วมกัน   ที่ต้องมาขอกันวันนี้ว่า ท่านเตรียมภารกิจรองรับตรงนี้ไว้ด้วย และงบประมาณใครพอจะใช้เพื่อไปรังวัดไปช่วยกันดูไปสำรวจ ก็กันงบไว้ตรงนี้บ้างเพื่อให้ประชาชนได้หายทุกข์ในอีก 4 ปีข้างหน้า

นโยบายใหญ่ ๆ ที่รัฐบาลเตรียมจะทำ

เรื่องต่อไปที่รัฐบาลจะทำเป็นเรื่องใหญ่   ซึ่งผมเตรียมจะทำอยู่ 4 เรื่องใหญ่ 



จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำแล้ง

เรื่องแรกคือเรื่องน้ำ   เรื่องน้ำมีอยู่สองสามลักษณะ สรุปว่าผมจะทำให้ราษฎรมีน้ำใช้ ผมจะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมและปัญหาน้ำแล้ง  ผมเชื่อว่าอยู่ในใจของพวกท่านทุกคน โดยจะมีการสำรวจทีละลุ่มน้ำ มองตั้งแต่ต้นน้ำจนถึงลงทะเลว่ามีอะไรเป็นอุปสรรค  จะต้องสร้างอ่างเก็บน้ำอะไรต่อมิอะไร เพื่อให้น้ำไม่ล้นในยามน้ำมาก น้ำไม่แล้งในยามน้ำน้อย นั่นคือมองทั้งลุ่มน้ำ ทั้ง 25 ลุ่มน้ำหลัก และเรื่องต่อไปก็คือ การที่จะขุดบ่อน้ำให้กับไร่นา ไร่สวนให้กับชาวบ้าน โดยให้ชาวบ้านออกเงิน 2,500 บาทต่อบ่อ  และรัฐบาลจะจ่ายอีก 3,800 บาทต่อบ่อ    ก็จะทำให้ราษฎรมีที่เก็บน้ำฝนไว้ใช้ตลอดปี  นั่นคือการเก็บน้ำท่าที่มีอยู่ในประเทศไทยมากมายไว้ใช้ได้   ซึ่ง 4 ปีหน้าจะทำมากหน่อย ในปีหน้าเรื่องน้ำจะใช้งบเป็นแสนล้านบาท    


ให้มีจำนวนสถานศึกษาให้เพียงพอ

เรื่องสถานศึกษา เราจะทำมาตรฐานการศึกษาให้ดีพอ แล้วให้มีจำนวนสถานศึกษาให้เพียงพอ รวมทั้งให้มีพื้นที่การศึกษาให้ครอบคลุมถึงพื้นที่ให้มากพอ  การครอบคลุมถึง



พื้นที่ก็เพื่อให้นักเรียนนักศึกษาเดินทางไปเรียนได้ ไม่ใช่ไกลจนเดินทางไปโรงเรียนไม่ได้ แล้วมีจำนวนห้องเรียน ชั้นเรียนเพียงพอ และมีมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนแต่ละแห่งให้ดีพอ เพราะฉะนั้นใน 4 ปีข้างหน้าเป็นแผนทั้งระบบการศึกษาตั้งแต่อนุบาลยันมหาวิทยาลัยเป็นเรื่องที่จะต้องทำ 

โครงการ 30 บาท/มีโรงพยาบาลเพียงพอ

เรื่องสาธารณสุข เรื่อง 30 บาท  ท่านจะต้องช่วยกันดู ช่วยกับส่วนภูมิภาคในการสำรวจให้ข้อมูล คือ เราจะให้มีโรงพยาบาลเพียงพอและครอบคลุมเหมือนกับสถานศึกษา             และมีปริมาณรองรับให้เพียงพอ และปรับปรุงคุณภาพการบริการให้ดีพอ  อันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวพันกับพวกท่าน เรื่องสถานีอนามัยเรื่องอะไรต่อมิอะไร แล้วในอนาคตข้างหน้า แน่นอนถ้าท้องถิ่นแข็งแรงแล้วเรามาช่วยกัน  เรื่องของโรงเรียน เรามาช่วยกันทีละขั้น มาช่วยกันบริหาร ซึ่งอาจจะมีบอร์ดบริหารโรงเรียน  บอร์ดบริหารสถานศึกษา สาธารณสุข เพื่อที่จะให้ท้องถิ่นเข้ามามีส่วนช่วยกันเพื่อความสุขของประชาชน งบก็อาจจะมาช่วยกัน  ท้องถิ่นทำเรื่องนี้นะ จังหวัด



ทำเรื่องนี้นะ สาธารณสุขทำเรื่องนี้นะ ช่วยกันทำทั้งหมดทำไปก็เพื่อประชาชน 


เชื่อมรถไฟฟ้าไปยังปริมณฑล


อีกเรื่องหนึ่งที่ผมจะทำ ก็คือเรื่องการเชื่อมรถไฟฟ้าไปยังปริมณฑลกับกรุงเทพมหานครทั้งหมด  วันนี้หลายท่านมาจากปริมณฑล ซึ่งเริ่มแรกได้อนุมัติแล้วคือ จากบางซื่อไปบางใหญ่  จากบางใหญ่ไปราษฎร์บูรณะ และจากราษฎร์บูรณะไปเชื่อมกับ BTS ก็จะเชื่อมกันอีก เพราะฉะนั้นจะเป็นเครือข่าย  ต่อไปก็จะเชื่อมไปนครปฐม สมุทรสาคร ปากน้ำ  ปทุม เพื่อจะทำให้พี่น้องประชาชนเดินทางสะดวกขึ้น   อันนี้ก็ต้องทำ ความจริงแล้วในอนาคตเรื่องนี้จะต้องเป็นของท้องถิ่น แต่ทั้งนี้งบประมาณยังอยู่ที่ส่วนกลาง ส่วนกลางก็ทำก่อนรอไม่ได้ 


กองทุนหมู่บ้าน   


กองทุนหมู่บ้านวันนี้ถือว่าได้ผลดีมาก  แต่ว่าเราจะทำอย่างไรจึงจะส่งเสริมให้เกิดกลุ่มสัจจะสะสมทรัพย์ต่อจาก



กองทุนหมู่บ้าน แล้วในที่สุดกองทุนหมู่บ้านจะเปลี่ยนเป็นธนาคารชุมชนที่เป็นของประชาชน เพื่อประชาชน เป็นของประชาชนในท้องถิ่น นี่คือสิ่งที่ต้อง  ช่วยกันดู ช่วยกันทำต่อไป


การจัดทำผังเมือง


เรื่องผังเมือง  อยากให้ทุกพื้นที่ร่วมกับจังหวัดได้พิจารณาทำผังเมือง คือ ทำแบบชนิดที่ว่าเริ่มทำคร่าว ๆ   อย่างน้อยก็เป็นยุทธศาสตร์ของท่านเองว่า ในการจะอนุญาตให้ก่อสร้างอะไร ทำอะไร อย่างน้อย ๆ  ในเบื้องต้น ถ้าหากว่าท่านจะทำผังเมืองขึ้นมา  หากเริ่มทำตรงนี้จะได้มีการมองการเติบโตของเมืองอย่างสวยงาม สะดวกและเหมาะสม ให้ตรงกับโครงสร้างพื้นฐานที่จะรองรับ ไม่เช่นนั้นการกระจายจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการทำโครงสร้างพื้นฐานแพง  กรณีทำหมู่บ้านจัดสรรเขาซื้อที่มาแปลงหนึ่งเขาก็ต้องมาวางแผนว่าจะทำถนนตัดไปตรงไหน  มีคูน้ำอย่างไร  จะเดินสายไฟฟ้าอย่างไร  เพื่อที่จะให้บ้านขึ้นตามนั้น ถ้าเขาไม่วางแผน บ้านจะปลูกตรง

นั้นที ตรงนี้ที ตรงโน้นที และผลสุดท้ายต้องทำถนนเลี้ยวตรงนั้น    เข้าซอยตรงนี้ เข้าตรงโน้น เวียนหัวตายเลย เหมือนกันครับ



ถ้าท่านเริ่มวางอะไรไว้เสียตอนนี้ ก็จะทำให้เมืองของท่าน ตำบลของท่าน จังหวัดของท่านน่าอยู่ แต่ว่าการทำเหล่านี้ท่านอาจจะร่วมกับโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดเพื่อที่จะช่วยกันคิดช่วยกันทำ


ขอให้ใช้สถาบันการศึกษาในท้องถิ่นให้เป็นประโยชน์ต่อการบริหาร

ที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่ง ท่านผู้บริหารท้องถิ่นครับ เรามีสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา อย่างน้อยก็คือ   ราชภัฏ ราชมงคล เต็มไปหมดทั่วประเทศ เพราะฉะนั้นขอให้ใกล้ชิดกัน และ    ผมเชื่อว่าหลายคนได้จบการศึกษาจากราชภัฏ เพราะฉะนั้นขอให้ทั้งราชภัฎและมหาวิทยาลัยของท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นขอนแก่น เชียงใหม่ นเรศวร หรืออะไรต่าง ๆ ทั้งหลาย ได้เป็นประโยชน์สำหรับนักบริหารท้องถิ่น ท่านจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องพัฒนาความรู้และวิชาการ ท่านไม่จำเป็นต้องเรียนเอง แต่ท่านสามารถที่จะขอให้เขาช่วยศึกษา ให้คำปรึกษา เพื่อให้การพัฒนาของท่านนั้นมีวิชาการมากขึ้น แน่นอนครับหลายคนอาจจะโตมา

จากประสบการณ์ หลายคนอาจจะโตมาจากวิชาการ แต่การมีทั้ง



วิชาการและประสบการณ์เป็นสิ่งที่วิเศษสุดในการช่วยแก้ปัญหาของท่าน ก็อยากจะขอว่าขอให้ท่านอย่า mind ในการที่จะเอาสถานศึกษาที่อยู่ในท้องถิ่นของท่านนั้นเข้ามาร่วมกันคิดร่วมกันทำ อย่างนครปฐม มีมหาวิทยาลัยหลายแห่ง มีทั้งเกษตร ศิลปากร มหิดล ราชภัฏ โรงเรียนเทคนิคของเอกชน   มีเยอะมาก ซึ่งสามารถเอามาใช้  เขาอยากมีส่วนร่วมและสถานศึกษาทุกแห่งเขาอยากเชื่อมกับชุมชน เมื่อเขาอยากเชื่อมกับชุมชน และชุมชนคือท้องถิ่นได้เข้ามาช่วยกันก็เป็นเรื่องสำคัญมาก 


ต้องแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นให้ได้

อีกเรื่อง คือเรื่องคอร์รัปชั่น และเรื่อง GFMIS   ระบบ GFMIS คือระบบที่มีข้อมูลบุคคลและเป็นระบบที่ใช้คอมพิวเตอร์เหมือนทำงานแทนกรมบัญชีกลางในการเบิกจ่าย และสำนักงบประมาณ  ซึ่งขณะนี้รัฐบาลได้ใช้มีผลตั้งแต่ 1 ตุลาคม จะใช้ทั่วไปจนถึงจังหวัด แต่ 1 ตุลาคมปีหน้าจะใช้กับท้องถิ่น และจะใช้กับรัฐวิสาหกิจและต่อไปถึงอำเภอ เป็นระบบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ง่าย  ๆ   ไม่ยาก แล้วท่านจะมีข้อมูลใน



การบริหารจัดการได้ง่าย     ระบบนี้จะเป็นระบบที่ทำให้ระบบ

การทำงานโปร่งใสขึ้น สมมุติว่ามีบริษัทประมูลได้    ขายของให้เราเสร็จ ไม่ต้องเขียนเช็คจ่าย จะโอนเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ให้เลย ไม่ต้องมานั่งรอรับเช็ค ไม่ต้องหยอดน้ำมัน แล้วก็ไม่ต้องเก็บเงินสด  เงินสดก็จะใช้น้อยลง แล้วถ้า อบจ.เชียงใหม่ อบจ.ลำปาง ซื้อของชิ้นเดียวกัน ต้องมีคำตอบว่าทำไมราคาไม่เท่ากัน อบจ.เชียงราย อบจ.ลำพูน เปรียบเทียบกันได้หมด  ของแต่ละชิ้นจะมีรหัสบาร์โค้ดที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพราะฉะนั้นทุกอย่างจะถูกเปรียบเทียบว่าการซื้อของนั้นทำไมซื้อแพงซื้อถูก  ต้องดูห้วงเวลา แล้วสิ่งที่ผมประกาศไปว่า จะมีการประมูลตั้งแต่ 1 มกราคม เป็นต้นไปของฝ่ายราชการ  และ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไปของท้องถิ่น การประมูลทุกงานจะต้องเอาประกาศประกวดราคาเข้าเว็บไซต์  ซึ่งกำลังจะทำและประกาศให้ทราบ แล้วการประมูลนั้นให้ใช้ประมูลผ่านจอคอมพิวเตอร์  สู้กันบนคอมพิวเตอร์ โทรทัศน์อยากถ่ายไปถ่ายได้ สมมุติว่าเป็นโครงการก่อสร้างจะต้องมีการตรวจคุณสมบัติตรวจอะไรก่อนก็ตรวจไปเลย แล้วบริษัทที่ผ่านให้ไปสู้ราคาบนจอคอมพิวเตอร์ แล้วผมจะรีบแก้ไข  การประหยัดจากการประกวดราคาแบบนี้



ตัวเลขยังไม่แน่นอน สมมุติว่าครึ่งหนึ่งคืนหลวง อีกครึ่งหนึ่งเก็บเป็นโบนัสหรือเงินสวัสดิการของหน่วยงานนั้น สรุปแล้วแทนที่จะไปรับเงินใต้โต๊ะจากพ่อค้า ไปรับบนโต๊ะจากรัฐบาล เพราะท่านทำความดีและประหยัดเงินภาษีอากรได้ดีกว่า เท่ห์กว่า ไม่มีคุก แล้วถ้าสัญญาทั้งหมดเซ็นต์แล้วต้องเอาสัญญาขึ้นเว็บไซต์  เพราะจะได้ตรวจได้ว่าบริษัท ก.บริษัท ข.บริษัท ค. อยากทำทั้งนั้น ต่อไปนี้ทุกอย่างจะโปร่งใสขึ้น  เอาส่วนที่ประหยัดส่วนนั้นคืนให้  สมมุติว่า อบต.ประหยัดงบจากการประกวดราคาในปีนี้ ประหยัด 10 ล้าน 5 ล้านคืนหลวง คืน อบต.ก็แล้วแต่  แต่ 5 ล้านเป็นโบนัสของ อบต. ทั้ง อบต. โดยประมาณตัวเลขจะไปศึกษากันอีกที   แต่โดยประมาณจะเป็นอย่างนี้  ส่วนราชการก็เช่นกัน ถ้าทำแบบนี้แล้วรัฐจะประหยัดงบได้ปีละหมื่นล้าน หมื่นล้านนี้ผมพูดทางน้อยนะ รับรองเลยเอามาสู้กันในวงการใหญ่ ๆ สู้กันเลือดหยดเลย      จะประหยัดไปเยอะ เพราะฉะนั้น อบต. เตรียมรับระบบ GFMIS  ในเดือน ตุลาคมปีหน้า อบต. เทศบาล อบจ. ทุกแห่ง แล้วการโอนเงินต่อไปโอนเข้าทางอินเตอร์เน็ทไปยังท่าน กรมบัญชีกลางกดปุ่มปั๊บ    โอนไปเลย ส่งไป  อบจ. กาฬสินธุ์



รับไปเลย เสร็จแล้วบัญชีจะหักลบกลบรับอยู่ในคอมพิวเตอร์ทั้งหมด     ออนไลน์หมด อันนี้จะเกิดขึ้นในเดือนตุลาคม ปี 48  แล้วสิ่งที่จะตามไปอีกอันก็คือ บัตรประชาชน ต่อไปคนไทยทุกคนอุแว้มาก็มีบัตร บัตรจะหมดอายุเมื่อตาย  แล้วบัตรจะมีสมาร์ทการ์ด ดัชนีเลข 13 หลัก เพราะฉะนั้นบัตรนี้จะเป็นกุญแจประจำตัวของประชาชนทุกคน   จะไปรับสวัสดิการ ไปรับบริการ 30 บาท บัตรนี้จะเป็นกุญแจทุกอย่าง บัตรนี้จะบอกว่าคนนี้มีสิทธิอะไร    เช่น เป็นผู้สูงอายุจะต้องรับเงินเดือนผู้สูงอายุ อยู่ในบัตรนี้  เวลาไปรับเงินไม่ต้องมีเจ้าหน้าที่ส่งไปอีกแล้ว  ใส่คอมพิวเตอร์ไปปั๊บเดียว เครื่องคอมพิวเตอร์อ่านปุ๊บ ลุงคนนี้อายุ 75 ปี รับเงินค่าคนชราเท่านี้จบ ไปรับเงินได้จากธนาคารกรุงไทยทุกสาขา    เด็กได้ทุนการศึกษาโอนปุ๊บลงไปในบัตรนี้  ตั้งแต่ตุลาคมเป็นต้นไปจะเริ่มทำ แต่คิดว่าจะใช้เวลาประมาณ 3 ปี ถึงจะครบ 60 กว่าล้านคน อันนี้ก็จะทำให้ระบบของประเทศเรา เป็นระบบที่ทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งของโลก 



E – Province


อีกเรื่องหนึ่งที่กำลังจะทำก็คือ อี – โพรวินซ์         (E – Province) คือ ทุกจังหวัด จะมีอะไรที่สามารถบริการ   ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ทได้ก็จะเกิดขึ้นในจังหวัด เพราะฉะนั้นท่านทั้งหลาย ถ้าใครสามารถพัฒนาได้ เข้าใจว่า อบต. บางกระดี่ ซึ่งวันนั้นผมได้ไปดูทันสมัยมาก มีระบบคอมพิวเตอร์มีการให้บริการผ่านคอมพิวเตอร์มากมาย ต่อไปข้างหน้าจะขับเคลื่อนให้ทุกท่านต้องปรับปรุงระบบการบริหาร ผมไม่คาดหวังว่าท่านนายกทั้งหลายจะรู้หมดทุกเรื่อง                  แต่ผมคาดหวังว่าท่านจะใช้ผู้รู้มาทำงานให้ท่านได้  แล้วผมคาดหวังว่าสถานศึกษาในพื้นที่ของท่าน จะช่วยท่านได้เป็นอย่างดี  เพราะฉะนั้นก็ต้องขอผู้บริหารองค์กรท้องถิ่นทุกท่านว่า ต่อไปนี้เราจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิด จะใช้ความรู้จากเทคโนโลยี  จะใช้ความเป็นหัวใจของคนไทยด้วยกัน  จะใช้ความเป็นหัวใจของคนที่เรารักเพื่อนมนุษย์คนไทยด้วยกันที่จะทำงานได้เต็มที่ก็จะได้ช่วยกัน



 ขอให้ช่วยกันแก้ไขปัญหายาเสพติด 

วันนี้เช้า ผมไปประกาศสงครามยาเสพติดรอบสอง เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคมนี้จนถึง 1 ตุลาคมปีหน้า   ท่านผู้บริหารท้องถิ่นทั้งหลายครับ  เรื่องยาเสพติดเราชนะไปแล้วรอบหนึ่ง โดยที่สหรัฐอเมริกาเอาชื่อประเทศไทยออกจากสารบบของประเทศผู้ค้า ผู้ผลิต และเป็นทางผ่านของยาเสพติด  หลังจากที่มีชื่อติดต่อกันมา 10 กว่าปี มาวันนี้ชื่อได้ออกไปแล้ว แสดงว่าประสบความสำเร็จไประดับหนึ่ง แต่ว่ายังไม่พอเพราะวันนี้ยังมีประปรายเข้ามาอีก  ท่านเชื่อไหมว่าถามกี่รอบประชาชนพอใจอันดับหนึ่งคือ การแก้ไขปัญหายาเสพติดของรัฐบาล  เพราะฉะนั้นวันนี้เราจะทำต่อไป จากนี้ไป 6 เดือน รางวัลจูงใจเหมือนเดิมทุกอย่าง ผมจำไม่ได้ว่าให้ค่าอะไรบ้าง แต่ว่าเหมือนเดิมทุกอย่างเหมือนคราวที่แล้ว ความหนักเบาเหมือนกัน หมายความว่า เด็กติดยาต้องถือว่าเป็นผู้ป่วยที่จะเข้ามาบำบัดรักษา สำหรับผู้ค้ายาคืออาชญากรที่ทำลายอนาคตลูกหลาน ต้องใช้ความเด็ดขาด รวมทั้งยึดทรัพย์ เราจะรณรงค์อย่างเต็มที่จากนี้ไป 1 ปี  แต่ว่า 6 เดือนแรกจะเข้มข้นเป็นพิเศษ  ตอนนี้ก็เริ่มกลับมาบ้างแต่ไม่มาก   อยากจะขอให้ท่านทั้งหลายช่วยกัน 



เพราะว่าระบบปลายประสาทอยู่ที่เด็ก และผู้ที่ไม่มีงานทำ       ซึ่งเราจะพบได้ในโรงเรียน สถานศึกษา และในชุมชน เพราะฉะนั้นอยากให้ท่านช่วยกันสำรวจสถานศึกษา และชุมชนในความดูแลของท่าน เพื่อนำเด็กที่ติดยาเหล่านั้นมาบำบัดรักษา  ถ้าไม่เช่นนั้นเขาจะไปขายยาเพื่อแลกกับยา เพื่อเอามาเสพย์แล้วก็จะแพร่กระจาย เพราะฉะนั้นเราต้องตัดไฟเสียแต่ต้นลม  ก็คือว่าพาเด็กมาบำบัดรักษา เพราะฉะนั้นขอให้ท่านช่วยหน่อย ช่วยพาเด็ก เยาวชนที่อาจจะไม่มีงานทำอยู่ในชุมชนทั้งหลายที่ติดยามาบำบัดรักษา วันนี้การติดยามีหลายลักษณะ ในกทม.กัญชาเข้ามาเยอะ     ถึงแม้ไม่อันตราย แต่กัญชาจะนำไปสู่ยาเสพติดที่รุนแรงขึ้น ยาอียังมีอยู่ เข้ามาทางมาเลย์ ยาเคยังมีอยู่ เข้ามาทางกัมพูชา เฮโรอีนมีบ้างแต่ไม่มากนัก เข้ามาทางลาวกับพม่า  ยาบ้ายังมีอยู่ ทั้งที่ปั๊มในประเทศไทยและเอามาจากตามทางชายแดนแต่ไม่มาก ที่พูดนี่เบากว่าสมัยก่อนหลายสิบเท่า แต่ก็ต้องทำต่อไป ขอให้ท่านช่วยกัน ขอความร่วมมือจากทุกฝ่าย ไหนๆ จะไปตรวจติดตามไก่ติดหวัดนก  คนป่วยหวัดนก  ค้นหาคนจนก็ให้สอดส่องเรื่องยาเสพติดไปด้วย  ถ้าเรารวมพลังกัน ท้องถิ่น ภูมิภาค และรัฐบาล ไม่มีอะไรในแผ่นดินนี้ยากที่เราจะ



ทำไม่ได้  ขอให้เรารวมพลังกันจริง ๆ คิดถึงประชาชน คิดถึงประเทศ  คิดถึงพระเจ้าอยู่หัวของเรา รับรองว่าเอาอยู่ทุกเรื่อง วันนี้ขอใช้เวลาเล็กน้อยเพื่อที่จะฝากท่านในฐานะที่เราเป็นคนอาสาด้วยกัน ท่านอาสาระดับท้องถิ่น ผมอาสาระดับชาติที่เราจะมาทำงานให้ประเทศชาติและประชาชน เพราะฉะนั้นถ้าเรามีจิตใจที่อาสาอย่างนี้เราก็พร้อมที่จะร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหา อะไรที่ท่านเห็นว่าเป็นเรื่องที่ดี  ที่จะแก้ปัญหา แล้วเกินกำลังของท่านบอกมา  จังหวัดเห็นว่าเข้าท่าต้องทำ บอกมาผมจะช่วย ผมจะสนับสนุน  ผมจะไม่เลือกว่าใครมาจากที่ไหนอย่างไร   แต่ตราบใดที่คนๆ นั้นทำให้ประชาชน ผมสนับสนุนหมด ขอฝากด้วยนะครับ

รัฐบาลจะไม่ยุบสภา



การเลือกตั้งใหญ่คงจะมีขึ้นสักประมาณปลายเดือนมกราคม หรือต้นกุมภาพันธ์ 48 ปีหน้า เพราะเนื่องจากว่าครบเทอม ไม่มีการยุบสภา เพราะผมเห็นว่าการยุบสภาไม่มีประโยชน์ เพราะฉะนั้นผมจะอยู่ทำงานจนครบวาระ  ถ้าท่านจะ 

ช่วยไทยรักไทยผมไม่รังเกียจนะครับ   แต่ว่าไม่ไปบังคับ ไม่มี



เงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   แต่ถ้าจะช่วยไม่รังเกียจ  และขอขอบคุณ

เพราะกว่าท่านจะได้รับการรับรองมาได้จนวันนี้ก็เหนื่อยแทนเหมือนกัน ครั้งแรก กกต.กลัวไม่ขลังก็เลยยาวหน่อย หลายคนก็เพิ่งจะแอ๊ปปรู๊พ (Approve)ไป เหลืออีก 7 จังหวัด 

ก็หวังว่าอีก 4 ปีข้างหน้า ของท่านและของผม         ที่จะทำงานร่วมกับท่าน คงจะเป็น 4 ปีแห่งความสุขของประชาชน คงจะเป็น 4 ปีแห่งความก้าวหน้าของประเทศไทย คงจะเป็น 4 ปีแห่งความสบายพระทัยของพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จฯ  ซึ่งห่วงใยพสกนิกรและรักประเทศไทยมาก  เราต้องช่วยกันและขอให้ท่านมีความสุขทุกคนครับ เดินทางกลับบ้านอย่างสวัสดิภาพครับ

************* 
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การริเริ่มนโยบายสาธารณะที่สำคัญ ๆ ของรัฐบาลปฏิบัติหน้าที่ตามภารกิจของส่วนท้องถิ่นกับแนวนโยบายรัฐบาล








1 กองบรรณาธิการเอกสารความรู้ สดร. เรียบเรียงจากเอกสารการถอดเทปปาฐกถาพิเศษของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย พิธีเปิดการอบรมหลักสูตรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2547 เวลา 15.30 น.    ณ หอประชุมอนุสรณ์  100 ปี มหาดไทย อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี  โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น











