
  

 

มุงมัน่ ทุมเท สุดชีวติ พชิิตงาน* 
 

สุจริต  ปจฉิมนันท 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย  

 

ลูกนองเลือกนายไมได 

ผมอยากกราบเรียนวา ผมไมไดมาจากสายสํานักงานจังหวัด  

ผมมาจากสายปกครอง  ประสิทธิภาพการทํางานของพวกเราถาไปเทียบ

กับเขา  ก็ยังสูเขาไมได  ไมไดหมายความวาทุกคน  บางคนทํางานเกง  

บางคนสูงาน  บางคนสูบางถอยบาง  ซึ่งเปนเสียงสะทอนมาจาก    

ผูวาราชการจังหวัดหลายคน  ดังนั้นในฐานะที่พวกเราเปนหัวหนา

สํานักงานจังหวัด  ตองทุมเททํางานใหกับผูวาราชการจังหวัดใหมาก

                                                        
* สรุปและเรียบเรียงจากปาฐกถาพิเศษของ ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายสุจริต  

ปจฉิมนันท) เรื่อง ประสบการณการทํางานแบบมหาดไทย (Mahadthai 

Style) ในการอบรมหลักสูตรการพัฒนาความเปนผูนําที่มีประสิทธิผลอยาง

ยั่งยืน  (The 7 Habits of Highly Effective People)  เมื่อวันที่  23  มีนาคม 2549    ณ   

โรงแรมรอยัลริเวอร  กรุงเทพมหานคร 
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ที่สุด  หรือตองชวยผูวาราชการจังหวัดใหเต็มที่  ตองทําทุกอยางใน

สิ่งที่จะสามารถทําใหกับผูวาราชการจังหวัดได   

พวกเราที่นั่งอยูที่นี้ก็ตองเปนผูวาราชการจังหวัดอยางแนนอน  

นอกจากใครจะปลดเกษียณใน 2 - 3 ปนี้  คนที่เปนผูวาราชการจังหวัด

จะใชคน  เขาจะด ู เนื่องจากมีโอกาสเรียกใชคนไดเยอะ  ไมวาจะเปน

ฝายปกครองหรือใครก็ตามเขามีโอกาสเยอะ  การจะใชงานคนเมื่อใช

แลวและยังทําไมไดดี  ถาบอยครั้งเรื่อย ๆ เขาก็จะไมใช  เพราะเขามี

โอกาสเลือก  เขาเปนนายเขามีโอกาสเลือกลูกนอง  แตเราเปน

ลูกนองเราจะเลือกนายไดยาก  นอกจากนายจะเลือกเราไป  

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เราจะตองทุมเทใหกับการ

ทํางานทุกอยาง โอกาส ความกาวหนา ตัวเลือกของเราก็ดีกวาเขาอยูแลว  

การตอสูก็นอยกวาเขา  เขาไปในสายปกครองนั้นตองไปแขงขันกัน

อีกมาก  พอระดับ 9 ขึ้นไปเปนปลัดจังหวัดอยางนอยก็รวม 100 คนที่

แขงกันที่จะขึ้นเปนรองผูวาราชการจังหวัดได  แตของพวกเราพอขึ้น

ระดับ 8   กอนหนานี้ยิ่งบุญมาวาสนาสงเปนระดับ 8  แลวขึ้นเปน 

รองผูวาราชการจังหวัดเลย  เพราะธรรมเนียมปฏิบัติเขาทํามาอยางนั้น    

ก็ยึดกันมาตลอดเวลา     
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คนเกง ตองเกงทุกอยาง   

ผมอยากจะพัฒนาพวกเรา ไมอยากใหผูวาราชการจังหวัด

หลายคนเขามาบนในเรื่องประสิทธิภาพการทํางานของพวกเรา  แต

ผมคิดวาการทํางานของพวกเราคงทํางานกันเต็มที่  คนทํางานเกงกับ

คนทํางานเปนแตกตางกัน  ตองรูจักการทํางาน  คนทํางานเปนก็อยาง

หนึ่ง คนทํางานเกงก็อยางหนึ่ง  คนทํางานเปนก็ทํางานไปเรื่อยๆ แต

คนทํางานเกงนั้นทําไดทุกอยาง  เราไปเปนผูวาราชการจังหวัด  เราก็

ตองชอบลูกนองที่ตั้งใจทํางานและก็มีน้ําใจกับผูบังคับบัญชา  ซึ่งผม

ถือวาเปนเรื่องใหญ   

คนที่จะทํางานเกง  เกงนี้ตองเกงทุกอยางไมใชจะเกงแตงาน

อยางเดียว เปนตนวาทํางานเกงอยางเดียวก็เทากับทํางานตั ้งแต   

8.30 น.  แลว 4 โมงเย็นก็กลับบาน  กับคนทํางานอยางนี้ดวย  แลวก็

สอบถามนายดวย  นายครับเย็นนี้มีอะไรไหม เสาร – อาทิตย  มีอะไร

ไหม  กับคนที่ทํางานเกงจริงๆ  8 โมงครึ่ง  พอถึง 4 โมงครึ่งกลับ  ถา

เราเปนนายเรารักใคร  คิดแบบวางตัวเปนกลาง  ถาเราเปนนายคนที่

ทุมเททํางานแลวยังมีน้ําใจกับเราดวย  เปนเราเรารักใคร  อันนี้เปน

จุดหนึ่งที่มีความสําคัญ   
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พูดปบเสร็จปุบ 

ผมเคยพูดกับฝายปกครองทุกคนวา  ถึงเวลาทํางานตอง

ทํางานใหเต็มที่  นายทุกคนตองเอางานเปนหลัก  ไมวาจะสั่งงาน  

เวลาสั่งงานไปแลว งานมันอาจจะเยอะแยะไปหมด  บางทีสั่งแลวอาจ

ลืมบาง       บางคนก็แกลงทําเปนลืมบาง  ซุกไปบาง  หรือลืมไปบาง

จริงหรือไมจริงก็ไมรู คนที่เขารูจักการบริหารการทํางานที่ดี  รูจักการ

ติดตามงานที่ดี  นายพูดปบเสร็จปุบเสร็จหมดทุกอยาง  อันนี้เปน

สวนประกอบที่จะทําใหเรามีความเจริญกาวหนาอยางไรบาง   

เราทําอะไรผิดหรือ  นายจึงไมใช 

ผมทํางานมาตั้งแตเปนนายอําเภอหรืออะไรตางๆ  ปไหนผม

ไมได  2  ขั้น  ผมมานั่งคิดวาผมทําผิดอะไรหรือเปลาถึงไมได 2 ขั้น  

จากที่ผานมาปไหนไมได 2 ขั้น คือ เนื่องจากมีการยายไปคาบเกี่ยว     

3 เดือน 6 เดือนเทานั้น  นอกนั้นผมจะได 2 ขั้นตลอด  ขนาดที่กรม

เขาบอกวาไมเคยให 2 ขั้น 3 ปซอน  ผมก็ได 3 ปซอน  เรื่องการทํางาน 

และการรับราชการของผมที่ผานมา  อยากเปนอะไรไดเปนหมด  แตก็

เหนื่อยสายตัวแทบขาด 
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การทํางานตองตั้งใจในการทํางาน  นายสั่งอะไรมาไดทุกอยาง  

บางทีนายไมตองสั่งทําใหนายกอนก็มี  กลาวใหพวกเราฟงนั้นไมได

เยินยอตัวเรา  แตอยากใหพวกเราฟงวาหนาที่ของสํานักงานจังหวัด 

ถือวาเปนคียแมนที่สําคัญของผูวาราชการจังหวัด  ถาผูวาราชการ

จังหวัดไมใชเรา  เราตองมานั่งคิดแลววาเราทําผิดอะไร เพราะผูวาฯ 

ตองใชสํานักงานจังหวัดอยูแลวในเรื่องการทํางาน  นอกจากบางทีผูวา

ราชการจังหวัดก็อาจเฉยๆ ก็ไปอยาง ถาเขาเฉยๆ  เราตองทําอะไร

บางอยางใหเขาใชเรา  ไมใชยิ่งเฉยเราสบาย  ไมตองทําอะไร  ถึงเวลา

ก็ยายไปยายมาอันนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญในเรื่องการทํางานของ

พวกเราแลว   

เชื่อม ผวจ.  และรอง ผวจ. ใหได 

สํานักงานจังหวัด คือ กลไกสําคัญของการบริหารราชการ 

แบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด  ปจจุบันผูวาราชการจังหวัด

ทํางานเยอะมาก  มีงานอะไรเยอะแยะไปหมด  ผมก็ไมไดเปนผูวา

ราชการจังหวัดสมัยที่เขาเปน CEO ตางๆ  อาจจะมากนอยอะไรตางๆ 

กันไมเหมือนกัน  ไมวางานยุทธศาสตร  งานประสานตางๆ  ถา
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ทีมงานของเราไมแข็ง ไมทํางาน  ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวา

ราชการจังหวัดจะเหนื่อย    

เรามีนายไมกี่คน  ถาเราเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดก็

อาจจะมีผูวาราชการจังหวัดกับรองผูวาราชการจังหวัดเทานั้น  เรา

ตองเอาใจใสทั้งผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด  ถา

หากรองผูวาราชการจังหวัดกับผูวาราชการจังหวัดไมถูกกัน  เราก็

ตองวางตัวใหดีๆตอนผมเปนนายอําเภอ  รองผูวาราชการจังหวัดกับ

ปลัดจังหวัดไมถูกกัน  ทําใหวางตัวลําบาก  จะไปหานายคนนั้นทางนี้ก็

บอกวาไปทําไม ทางนี้ทําไมไมไปหา  บางทีก็พูดกระแทกเรามาผมก็ไม

พูดอะไรเฉยๆ  เพราะเวลามาเราก็ไปดูแลทาน   

เพราะฉะนั้นเราตองวางตัวดีๆ เดี๋ยวนายเขาหมั่นไส  เมื่อเขา

ไปเปนผูวาราชการจังหวัดเราจะอยูลําบากอีก  ฉะนั้นตองวางตัวใหดี  

ตองจัดลําดับความสําคัญการทํางานใหดี  อยางไรเสียเราก็ตองยึด    

ผูวาราชการจังหวัดอยูแลว  แตรองผูวาราชการจังหวัดเราก็อยาไปทิ้ง

เขา  หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะตองเชื่อมใหดี  หากเราไปเขาขางคน

ใดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งไมถูกกัน  เราก็จะถูกกระแทกกระทั้น  ผมมา

อยูที่นี้พูดตลอดเวลาวา  การอยูดวยกันเราตองยึดผูวาราชการจังหวัด 
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เขาจะมาเปนผูวาราชการจังหวัดไดเขาตองมีอะไรดี  ทั้งความรู

ความสามารถ  เราตองยึดตัวผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก  รองผูวา

ราชการจังหวัด     ก็อยาไปทิ้งเขา  ตองชวยเขาทํางาน  ประสานงานกับ

สวนราชการตางๆ ทั้งหมด  

ผมเคยเลาใหฟงวา  ถาจังหวัดไหนรองผูวาราชการจังหวัด

กับผูวาราชการจังหวัดไมถูกกัน  รองผูวาราชการจังหวัดตองยายไปนะ   

ผมตองยึดผูวาราชการจังหวัดกอน  นอกจากผูวาราชการจังหวัดแย

จริงๆ  พฤติกรรมอะไรตางๆ แยจริงๆ  แตหลักการเราตองยึด 

ยุทธศาสตรไมดีก็ตก 

ปจจุบันผูวาราชการจังหวัดทํางานลําบาก  ถาพวกเราไม

ชวยกันเขาจะลําบากมากที่สุดเลย  ไหนจะมีเรื่องตัวชี้วัดในการ

ทํางาน  ไหนจะเรื่องอื่นๆ อีก  และเดี๋ยวนี้การยายบางทีเราไม

สามารถที่จะปฏิเสธไดเลยโดยเฉพาะตัวของผูวาราชการจังหวัด  

อยางคราวที่แลวที่มีการแตงตั้งโยกยายปรากฏวาคนที่ไดคะแนนศูนย 

3 คน และคนไดคะแนน 1  อีกเยอะแยะ  จะตองมีการประจํา

กระทรวงประมาณ 7 คนดวยกัน  ทานนายกรัฐมนตรีจะขอให 7 คน

 8     ประสบการณการทํางานแบบมหาดไทย (Mahadthai Style) 

 

 

ประจํากระทรวง  รุงเชาผมเขาไปกราบเรียนทานนายกรัฐมนตรีจึง

ลดลงมาเปน 4 คน    

เพราะฉะนั้นรองผูวาราชการจังหวัดที่จะแตงตั้งเปนผูวา

ราชการจังหวัดก็ตองถอยมาหมด  ลดมาเหลือ 4 คน  คนที่โดนจริงๆ  

บางคนก็เกงแตผมก็ไมทราบ  ผมก็ยังเขาใจวาคงจะไปทํางานอยาง

อื่นมากกวางานยุทธศาสตร  เพราะการประชุมเรื่องยุทธศาสตร

จังหวัด  กลุมยุทธศาสตรจังหวัดยังนับเปนคะแนนของการวัดทั้งสิ้น  

ซึ่งเมื่อกอนผูวาราชการจังหวัดทําอะไรก็ไดที่จะใหดังออกมา  เดี๋ยวนี้

ปรากฏวา ถาทําอะไรตางๆ ดี  แตงานยุทธศาสตรของจังหวัดหรือ

กลุมงานยุทธศาสตรของจังหวัดไมดีเราตกทันทีเลย  อาจจะเปนปแรก

ที่ผูวาราชการจังหวัดวางแนวทางในการทํางานไมถูก  เพราะฉะนั้น

เรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่สําคัญ    

นอกจากนี้แลวยังติดตามพฤติกรรมของผูวาราชการจังหวัด

ด ว ย   มี ก า รตามมาตั้ ง แต ต นป แล ว   เ พื่ อ จะนํ า เ สนอท าน

นายกรัฐมนตรี  ผลประเมินของผูวาราชการจังหวัดผมไมประเมินเอง  

ผมใหรองปลัดกระทรวงกับผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทยเปน

ผูประเมินปรากฏวาพวกเราประเมิน199 คะแนน  ต่ําสุด 189 คะแนน   
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ผมบอกไมไหวประเมินอยางนี้ 199 คะแนน ทําดีหมด ผมก็เลยไป

บอกวาไปตัดใหมสูงสุดแค 180 กวา และต่ําสุดประมาณ 160 กวา  

และไดนําผลการประเมินใหทานนายกรัฐมนตรี  ทานนายกฯ  ยังบอก

วาประเมินสูง  เกงกันหมด  ตรงขามกับที่เขาประเมินมา   

การทํางานในปจจุบันลําบากมากยิ่งขึ้น  ถาพวกเราไมเปน

หลักใหกับทานผูวาราชการจังหวัด  หัวหนาสํานักงานจังหวัดคง

ไมใชเฉพาะหัวหนาสํานักงานจังหวัดระดับ 9 เทานั้น หมายรวมถึง

หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่เปนระดับ 8 ดวย   

ไมเคยขัดใจนาย 

การทํางานทานก็คงตองตามตลอด  บางอยางจะใหผมจี้ผมก็

จําไมได  บางทีผมมาถึงผมก็สั่งๆ ไปแลวพออีก 7 วันจะถึงเราก็ลืม  

งานใหมเขามาเราก็สั่งทบๆ ไป ฉะนั้นผมก็เลยอยากบอก ผอ.สํานักฯ  

ทั้งหมดไมตองใหผมไปตาม  ถึงเวลาคุณทําเลย  ถามีอะไรใหไปถาม

รองปลัดกระทรวง  ถามีสวนที่เกี่ยวของทําไปทันทีทันใด  เพราะงานมี

มาก  และตองมีการติดตามเรงรัดการทํางานดวย 
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ที่มาคุยวันนี้ก็ดีใจ  มาคุยกันในลักษณะตรงๆ ไปเลย  เพราะ

ตอไปขางหนาถาพวกเราไมชวยกันจะทําใหคนอื่นมองดูไมดี  และ

ผมก็ไมอยากใหผูวาราชการจังหวัดเขาสงตัวคืน   ไมอยากใหเกิดขึ้น  แต

อยางไรก็ตามความทุมเทงานพวกเราตองใหเต็มที่  นายทุกคนเขารัก

คนทํางาน    

ประเด็นตอไปก็คืออยาไปวาเขา  เขาใชงานมากก็อยาไปวา  

คนยิ่งทํางานมากเทาไรยิ่งมีประสบการณ  ตอนผมเปนเลขานุการ

กรม  กรมการปกครอง  ผมยายมาจากนายอําเภอบางละมุง   กอนผม

เปนนายอําเภอบางละมุงผมเปนนายอําเภอพยุหะคีรี  ยายไปก็มีคน

ถามทานอธิบดีฉลอง  กัลยาณมิตร   วาทําไมเอาผมไปอยูอําเภอใหญ  

เงินเดือนผมยังไมเต็มขั้นผมจําได  ถามกันในที่ประชุมนายอําเภอ

ทั้งหมดเลยวาทําไมเอาผมไป  ทานบอกวาเปนคนดี  ผมคิดหนึ่งอยาง

วา ตอนนั้นมีผูชวยปลัดจังหวัดใหเปนปลัดจังหวัดคงเปนไมได  ถา

เปนอยางนี้แลวยังไงผมก็ไมไป  ผมคิดวาผมจะเปนผูอํานวยการกอง

ใหได  ผมก็ทํางานเต็มที่อยูบางละมุง   

ในฐานะที่เราเปนนายอําเภอเมื่อนายไปเราจะปฏิเสธไมอยู

ไมได  ผมถือปฏิบัติมาตลอดเรื่องนายเปนเรื่องที่สําคัญ  ผมจะรับนาย

ตลอด  อยูที่ไหนเหมือนกันจะดูแลนายตลอด  ไมมีนายคนไหนดา
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ผมสักคน  ทุกคนรักผมทั้งนั้น  เพราะผมไมเคยขัดใจนาย  สิ่งไหนที่

ไมดีก็ยังไมเคยเจอ  หรือสั่งในสิ่งที่แยๆ ก็ไมมี  สวนมากก็ถูไถไปไม

มีปญหา    

ตื่นตีหารับ Order 

ผมยึดถือตลอดเวลาวา   ทุกคนที่อ ยูกับผู บังคับบัญชา  

ผูบังคับบัญชาสั่งทําในสิ่งที่ไมถูกตอง  ตองหนี  อยูไมไดตองบอก  

แตไมใชนายเขาใชใหทํางานเต็มที่แลวบอกไมไหว  อันนี้ผมไมเอา 

ตองทํางานใหเต็มที่  ตอไปเราก็เปนใหญกันแลว  คงจะเปนรองผูวา

ราชการจังหวัดแลว   เพราะฉะนั้นงานที่เรารับมายังไงก็ตองทําให

เต็มที่    

หลังจากนั้นผมยายไปเปนเลขานุการกรมการปกครอง  ผมบอก

ตลอดเวลาวาอธิบดีไมไดเอาผมนะครับ แตรองอธิบดี 3 คนเอาผมนะ

ครับ  คือ อธิบดีเลือกคนอื่นแตรองอธิบดีบอกวาเอาคนนี้  ใหเอาคน

นี้  ทานเอนก  สิทธิประศาสน  ก็เชื่อเอาผม  ซึ่งผมรูตั้งแตเริ่มแรกวา

นายไมไดเอาผม  ผมคิดวาผมจะทํางานยังไงใหนายเชื่อใจในฝมือ  

ผมเปนเลขานุการกรมฯ   ผมออกจากบานประมาณตีหาครึ่งหรือหก

โมงกอน เจ็ดโมง  ผมมาบานอธิบดีแลวมารับ Order สั่งงานทุกอยาง 
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รับงานทั้งหมด  การปฏิบัติงานจะกลับหลังนาย  นายลงประมาณ

สามทุมสี่ทุมผมก็ลงประมาณสามทุมสี่ทุม  ตอนนั้นผมไปสอบเขา

นิดาไดไปเรียนนิดาไดสักเดือน  พอผมไปนิดาเมื่อนายกลับแลวคือ 

ออกประมาณ 3 ทุม กวาจะไปถึงนิดาก็ประมาณ 5 ทุม  รถก็ติด

สมัยกอนไมมีทางดวนเรียนไปอยูสักประมาณ 2 เดือนก็เลยตอง

ลาออกไมไดเรียนปริญญาโท   ผมทําอยางนี้มาตลอดจนในที่สุดทาน

อเนก  สิทธิประศาสน  กับคุณนายทานใชผมคนเดียว  ไปไหนเอาผม

ไปคนเดียวมีอะไรสั่งผมคนเดียวทุกอยาง   

หนึ่งวันเปลี่ยนไปเร็ว 

เพราะฉะนั้นจึงตองฝากใหพวกเรารูวา  การทํางานอยูกับนาย  

นายทุกคนไมเหมือนกัน  แตสิ่งที่สําคัญที่สุด  เราเปนผูใตบังคับบัญชา

เราตองตั้งใจทํางานใหเต็มที่  หนึ่งวันเปลี่ยนไปเร็ว  ตอนนั้นผมคิดวา

ผมจะเขากรมเขากระทรวง  ผมก็มาเปนผูอํานวยการกอง คือ มาเปน

เลขานุกรม  แตไมไดเปนผูอํานวยการกองตอนแรก คิดวาจะมาเปน

ผูอํานวยการกองกอน  หลังจากนั้นผมก็คิดวาผมอยูไมนาน และ

กอนที่จะเปนผูวาราชการจังหวัดผมเปนรองผูวาราชการจังหวัด 3 ป

เทานั้น  ผมรูตัวกอนวาผมจะไปเปนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี  
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ทานพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  บอกผมวาปนี้ไปเปนผูวาราชการ

จังหวัดนะ  แตทานไมไดบอกใหไปไหน  คนอื่นก็ยังไมรู  ตอนนั้น

พลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  ทานเปนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  

และผมกับที่บานทานผมก็รับใชมาตลอด  เดี๋ยวนี้ผมก็ยังรับใชทาน

และทานผูหญิงตลอด  เดี๋ยวนี้สิไมคอยไดไปเพราะวาไมคอยมีเวลา

ไปเลย  ตอนนั้นผมรูแลววาไปเปนผูวาราชการจังหวัดนครพนม  

ทานเอาผมไปอยูนครพนม  หลังจากนั้นหนึ่งปผมก็รูตัววาผมจะมา

อยูนนทบุรี ผมก็เลยบอกใหทานเสริมศักดิ์ พงษพานิช ใหไปแทนผม  

แลวเรียนทานชวลิตฯ วาตองเอาคนนี้ไปแทนผม  หลังจากนั้นผมยาย

มาอยูนนทบุรี  จากนนทบุรีไปอยูชลบุรีผมก็รูตัวกอนวาจะมีคนเอา

ผมไปอยูชลบุรี  แตที่แยที่สุดก็คือยายจากนนทบุรีมาอยูชลบุรี เปน

เวลา  5 ป นะครับ  อยูชลบุรีปที่  5  นานที่สุด  เปนผูวาราชการจังหวัด

ทั้งหมด 8 ปเต็ม  เปนนานมาก ๆ พูดตามหลักจังหวัดชลบุรีใครก็

อยากอยูหรืออาจไมมีคนไมอยากไป    

ผมไปหาทานปุระชัย  เปยมสมบูรณ  ทานถามวาทานผูวา

ราชการจังหวัดจะยายเขาไปในกรมไหม   ผมบอกผมขอไปเปนรอง

ปลัดกระทรวงครับทานเพราะวาเปนผูวาราชการจังหวัด  8  ปเต็มและ

อาวุโสแลว ทานก็บอกไปเปนรองปลัดกระทรวง ไมมีงานทํานะ  
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ทานพูดกับผมอยางนี้นะ เดี๋ยวทานจะวาไมมีงานทําตอนนี้ก็ทําไมทัน

อยูแลว   ผมไปเจอทานนายกรัฐมนตรี   ทานบอกวาจะเอาเขา

กระทรวงเสร็จแลวคําสั่งผมลงไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน   

อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกาวสู อปค. 

การเปนอธิบดีกรมพัฒนาชุมชน  ผมตองมานั่งคิดวาผมตอง

ทํางานยังไงใหเขาตานาย  ผมไปอยูกรมการพัฒนาชุมชน 3 เดือน  

คนกรมการพัฒนาชุมชนไมเหมือนคนกรมการปกครอง  สั่งอะไรไป

จะบอกไมไดทั้งสิ้น   แตเขาก็ทําไดนะตองบอกกอนวาทําไมไดๆ 

ทั้งสิ้น   สั่งไปก็อยางนั้นอยางนี้แตก็ทําใหได  ก็ตองหลอกลอกันตอง

ใชยุทธวิธีในการทํางาน  ผมมานั่งคิดงานวาอยูที่นั่นผมจะทํางานยังไง

ใหเขาตานายใหได  นโยบายของรัฐบาลขณะนั้นมีไมกี่อยางที่

เกี่ยวของมีกองทุนหมูบาน มี OTOP  ขณะนั้น  SML  ยังไมมี  ผมไป

นั่งคิดวาถาไปทํากองทุนหมูบานก็คงไมดี  จึงคิดทํา OTOP  ผมถึง

ไดมาเรงงาน  OTOP  หลังจากที่อยูกรมการพัฒนาชุมชน 1 ป ผมรูเลยวา

ไมมาเปนปลัดกระทรวงก็มาเปนอธิบดีกรมการปกครอง   ก็ไดมาเปน

อธิบดีกรมการปกครอง  เพื่อนเขาเปนปลัดกระทรวงเราก็ไมมีปญหา

ก็ดีอยูได  
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อธิบดีกรมการปกครองเลื่อยขาเกาอี้ 

หลังจากนั้นไปอยูกรมการปกครอง 2 ปกวาก็รูวาผมจะเปน

ปลัดกระทรวง  มีสิ่งบอกเหตุออกมา  ประเด็นแรกสิ่งบอกเหตุ  คือ  

ทานนายกรัฐมนตรี นั่งอยูกับทานเสริมศักดิ์  พงษพานิช  พูดวา 

อธิบดีกรมการปกครองเขาเลื่อยขาเกาอี้แลวนะ  ประมาณ 6 เดือนไป

เจอทานที่ไหนทานก็บอกวาอธิบดีกรมการปกครองเขาเลื่อยขาเกาอี้

แลวนะ  แตทานก็ไมไดพูดอะไรนะพูดลอเลนๆ  จนประมาณสัก

เดือนหนึ่งนั่งเครื่องบินไปดวยกันกับทานรัฐมนตรีชวยเสริมศักดิ์ฯ  

ทานบอกสั่งใหปลัดเสริมศักดิ์ลาออกแลวนะ  พูดตอหนาผมกับทาน

เสริมศักดิ์ทานพูดอยางนั้นเลย  และสั่งใหทานเสริมศักดิ์ลาออกแลวนะ  

แตเราถาใหลาออกแลวจะไปเปนอะไรละ  อันนี้ทานนายกรัฐมนตรี

ทานคงคิดอยูแลววาใหทานเสริมศักดิ์เปนรัฐมนตรี    

มุงมั่น  ทุมเท 

สิ่งตางๆ  ผมคิดวาอยูที่ตัวเราเปนหลัก  เราจะตองวางแผน

ชีวิตของเราดวยการทํางาน  เราตองคิดวาตอไปขางหนาเราตองเปน

อยางไร  จะกี่ปควรเปนอยางไร  จะได ไมได  อยางไรเราไมรู  แตเรา 
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คิดวาเราทําใหมันดีที่สุด  การทําใหดีที่สุดก็ คือหนึ่ง  มุงมั่นในเรื่อง

งานเปนหลัก  และสอง  การทํางานกับผูบังคับบัญชา  พวกเราตองมี

น้ําใจกับผูบังคับบัญชาๆ เขาไมตองการอะไรจากเรา  เขาตองการ

เพียงแตน้ําใจ  เพียงแตถามวาเสาร – อาทิตย  ทานจะไปไหน  ถา

ทานไปไหนผมไปกับทานไหม  แตถานายเขาจะไปสวนตัวไมตอง

ไปบอกตองดูใหดีๆ  ตองดูจังหวะใหดี  เวลานายทํางานเราก็ตอง

ทุมเทเวลาใหงานเต็มที่  เวลานายสั่งงานอะไรตางๆ มาตองทําใหได  

วิธีการอยางนี้ทําไมไดก็ตองไปหาวิธีการอยางอื่นทําใหไดทุกอยางที่

นายสั่งมา   นายคงไมสั่งสิ่งที่เราทําไมได  การสั่งงานบางอยางเราก็

ตองคิดใหกับนายดวย   

ผมมาเปนปลัดกระทรวงมหาดไทย  ยังเสียใจอีกอยางคือผม

ยังไมมีเวลาคิดงานเลย  ผมอยูกรมการปกครองผมยังคิดหลายอยาง

คิดในเรื่องของอําเภอยิ้มบาง  คิดในเรื่องอะไรตางๆ หลายอยาง แต

มาอยูที่นี่ไมมีเวลา ไมมีเวลาจะคิดงาน  งานที่ประจําแตละงานแทบ

ทําไมทัน  บางทีทํางานตั้งแตเชาถึงเย็นไปโนน  ไปนี่  ไปประชุม  

ขนาดประชุมมอบทานรองฯ  จนทานรองฯ ก็ทําไมทันแลว  กลับมา

กระทรวงก็เย็นแลว  เซ็นหนังสือถึง 3 ทุม  กลับไปบานตองเซ็น

หนังสือประมาณหนึ่งลัง  แตถาไปตางจังหวัดจะประมาณ 2 - 3 ลัง  ผม
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ยังบอกทานรองชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ และทานรองสุรอรรถ ทองนิรมล  

ใหเซ็นๆ ไปเลยอยากเซ็นอะไรเซ็นใหหมด   พอกลับไปบานกวาจะ

นอนก็ประมาณตีหนึ่งแทบทุกวัน  ผมตื่นมาประมาณตีหาผมตื่น

ขึ้นมาออกกําลังกายวิ่ง - เดินเปนประจําสักประมาณชั่วโมง  แลวขับรถ

ไปทํางาน  

เพราะฉะนั้นการที่จะคิดอะไรตางๆ ก็ไมไดคิดเทาที่ควร   

อยากจะพัฒนาปรับปรุงอะไรตางๆ  ก็ ยังไมไดดังใจเทาที่ควร 

บางอยางนายสั่งมาบอกวาใหรีบทําเลยนะไมตองรอ  อันไหนทําได

ทําเลยไมตองรอใหมาถาม  เพราะวาไมมีเวลาถามแลวตองไปประชุม

แลว  หากนายไปเราไมไปก็ไมได  ทานนายกรัฐมนตรี  ไปงาน  เราไม

ไปก็ไมดี  มันก็ติดไปหมดทุกอยาง    

ผูอํานวยการสํานักและกองคือคลังสมองของสํานักงาน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผูอํานวยการสํานัก/กอง  ตองรูงานของเขา

วาควรจะพัฒนาและปรับปรุงอยางไร  เราตองคิด  ผมยังเสียใจวาปที่

แลวงบประมาณของสํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานปลัดกระทรวง 
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ประมาณสามพันลานบาท ไมรูพอปนี้มันลดไปอีกลดประมาณ 3 หรือ 

4 รอยลานบาทหรือเทาไรผมก็จําไมได  ก็ยังคิดอยูวางบประมาณ

ทําไมลดลงไดยังไงก็ไมรู  นาจะตองไดมากขึ้น  ตอนผมไปอยู

กรมการปกครองปแรกเพิ่มขึ้นประมาณพันลานบาท  พอปที่ 2   ผม

เพิ่มใหอีกประมาณ 2 พันลานบาท ผมจําไดจากงบประมาณ 15,000 

ลานบาท  ตอนที่ผมออกมางบประมาณของกรมการปกครองเปน 

18,000 กวาลานบาทเพิ่มเปนอีก 2,000 กวาลานบาท  เพราะฉะนั้น

พอถึงสิ้นปผมเอาเงินมาซื้อรถใหกับนายอําเภอที่หนึ่ง 200 คัน  เงิน

เหลือจายซื้อแลวซื้ออีกเยอะแยะไปหมดใหนายอําเภอได  

พอมาเปนปลัดกระทรวงมหาดไทยจะซื้อใหใครก็ไมได

เพราะวาเงินมีนิดเดียว เงินใชจายก็ไมพอเจียดจาย  ขนาดตัดเงินมา

ประมาณ 10 เปอรเซ็นต  เพื่อจะนํามาใชจายใหกับกองไหนที่จําเปน

หรือมีโครงการอะไรที่สําคัญที่จะตองทํา  เมื่อปที่แลวผูอํานวยการ

กองคลังเขามาบอกผมวาเงินจะตกไปแลวเหลือประมาณ 5 ลานบาท  

ถาเหลือ 5 ลานบาท  เราซื้อรถใหสํานักงานจังหวัดไดประมาณ 20  

คันเลย  แตมาบอกกอนประมาณ 7 วันหรือ 5 วันนี่ก็ทําอะไรไมได

แลวควรจะมาบอกเรากอน   เราก็ไมรูก็ไมไดไปตามงานอะไรตางๆ 

มาก  เพราะวางานมีเยอะ  ถาใครไมมาเสนอ ไมมาบอก  ก็จะไมรูเรื่อง  
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จําไมไดจะใหผมไปจี้  ก็ไมมีเวลา  วันเสาร – อาทิตย บางทีไมได

หยุดงานที่จะไปของเราจริงๆ ไมไดไปเลย  เชน งานชายแดนที่ตอง

ไปดูศูนยรับผูอพยพยังไมเคยไดไปเลย  งานสํานักงานที่ตองไปเยี่ยม

ติดตามงานยุทธศาสตรก็ไมไดไป  ไมไดไปกระทั่งเขาประชุมเรื่อง

อะไรตางๆ เพราะการไปประชุมเรื่องตางๆ นั้นเปนโอกาสดีที่เราจะ

ไดพบกับลูกนองเรา  

ทํางานใหไดรับความไววางใจ 

เราก็อยากเห็นสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานที่ผูวาราชการ

จังหวัดใหความไววางใจ  ผมอยากใหเปนทุกจังหวัดพวกเราทุกคน

อาจจะตองทํางานหนักมากยิ่งขึ้น  ผมพูดกับผูอํานวยการสถาบัน

ดํารงราชานุภาพใหเขาเอาพวกเรามาดู  มาฟงกัน มาคุยกัน  ดูสิวา

เปนอยางไร  ตอไปขางหนาอาจจะเอาหัวหนาสํานักงานจังหวัด

ระดับ 8  เพราะวาบุคคลเหลานี้เปนกําลังสําคัญที่จะชวยงานผูวา

ราชการจังหวัด  ถาพูดตามหลักวาพวกเรามาทางสํานักงานจังหวัด  

เรามีโอกาสมากกวาทางสายปกครองเยอะ  ทางสายปกครองมีคน

มาก   ถาไม เจงจริงๆ   สูงสุดก็แคปลัดจังหวัด   แตตอไปก็แค
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นายอําเภอเพราะวากวาจะเปนนายอําเภอตองจบโรงเรียนนายอําเภอ

มาแลว 8 ป  

เพราะฉะนั้นคนที่มาอยูในสายสํานักงานจังหวัดถือวาโชคดี

ที่สุดเราตองใชสิ่งนี้ใหเกิดประโยชนในการทํางานของเรา  คนเปน

นายเขารูวาลูกนองคนไหนเปนอยางไร  เราอาจจะไมรูวาเราทํางานเปน

อยางไร  บางคนทํางานผมรูวาเปนคนทํางาน  บางคนทํางานผมตอง

เอาไว  ผมไมฟงเสียงใครทั้งสิ้น  ผมก็ตองเอาคนทํางานมาทํากับผม   

เพราะงานในกรมมีลักษณะงานที่แตกตางจากงานตางจังหวัด  เราตอง

ยอมรับขอเท็จจริง  งานตางจังหวัดเปนงานสัพเพเหระ  งานในกรมเปน

งานหนาเดียว แตละคนที่เขามาอยูจะตองมียุทธศาสตรในการทํางาน

ใหดี  แตคิดอยางไรใหการทํางานของเรามีความเชื่อมั่น  เปนที่

เชื่อถือ  และใหเดนๆ ดวย  คือ จะทํางานใหเดนไมตองทํางานทุก

อยาง  แตไมไดหมายความวาทํางานอยางเดียวไมทํางานอยางอื่นเลย  

ทํางานอยางเดียวเดนก็ไมเดนดีก็ไมดีก็เลยไมไดอะไรสักอยาง  การที่

ผูวาราชการจังหวัดเขาใชก็ตองทํา  จะบอกวาไมทําไมได  เราเปน

ขาราชการตองอดทนทํางานใหเต็มที่ไมตองคิดอะไรมากมาย  คนเรา

อยูดวยกันไมถึง 10 ป  เราก็อยูกับเขาแค 3 ป 2 ปก็ยายออกจากเราไป

แลว  นอกจากผูวาราชการจังหวัดคนไหนสั่งใหเราไปทําในสิ่งที่ไม



           ประสบการณการทํางานแบบมหาดไทย (Mahadthai Style)     21    

  

 

ถูกตองหรือผิดอะไรตางๆ หรือสั่งใหทําในสิ่งที่ผิด  ใหถูกตอง  ตอง

มาบอกผม     

สวดมนตตั้งแตเปนนายอําเภอ 

ผมรับราชการมาถึงจุดปจจุบัน   ผมสวดมนตตั้งแตเปน 

นายอําเภอเดี๋ยวนี้ก็ยังสวดมนตอยู  เพื่อขอใหอยาทําในสิ่งที่ไม

ถูกตอง  บางครั้งลูกนองทําก็มาติดโดนเราดวย เพราะฉะนั้นปลด

เกษียณแลว ไมโดนอะไรตางๆ เปนคนที่โชคดีที่สุด  ผมก็คิดอยูแลว

สิ่งที่ไมถูกตองผมก็ไมทําอยูแลว มาถึงจุดนี้เราก็คิดวาพอแลว   

สิ่งสําคัญที่จะฝากพวกเราไปดู ไปคุยกับลูกนองเรา ผมรูวา

สํานักงานจังหวัดมาจากหลายพอพันแม  มาจากเทศบาลบาง  อบต.  ก็มี  

ครูก็มี  มาจากฝายปกครองก็มี  เพราะฉะนั้นการจะหลอหลอมขึ้นมา

ก็คงไมงายนัก แลวผูหญิงก็เยอะ  ผูหญิงที่ดีก็มี   ผมไปแหงไหนก็มี

ผูวาราชการจังหวัดขอผูหญิงไปทํางานดวย  ผมก็จะใหตามนั้นจะไม

ขัด  แตถาทํางานไมดีขึ้นมาผมก็ตองจัดการกับผูวาราชการจังหวัด  การ

ที่คนระดับผูวาราชการจังหวัดขอคนมา  เราก็ตองใหเขาเพราะเขา

เปนคนใชทํางาน  แตผูวาราชการจังหวัดบางคนก็เอาเปรียบเขาจะขอ

แตคนดีมาอยู เมืองตนหมด  ทําใหคนไมดีไมรูไปอยูไหน  ผูวา
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ราชการจังหวัดบางคนไมไดขอเลย  บางคนขอไปหมดเลย  ผมก็ไมรู

ผมก็ใหไปหมด  พอใหไปสักพักเขาก็มาวาวาเอาคนผมไปหมด  คนที่

สงมาก็ใชไมได   

ขาราชการ มาตรฐานเกิน  80   

เพราะฉะนั้นเราจะทําอยางไรใหคนของเรามีมาตรฐาน

เดียวกัน  อันนี้ฝากดวยก็จะอยูกับพวกเราทุกคน  ตอไปขางหนาคง

ไมเทาเทียมกันทั้งหมดในการทํางาน  ถาเทาเทียมกันทั้งหมดก็คง

เปน ผูวาราชการจังหวัดกันทั้งหมดเลย  แตอยางไรก็ตามก็อยูใน

มาตรฐานใหเกิน 80 ใหไดหมด  ผมจะบอกใหฟงเรื่องนี้เปน

สิ่งจําเปนในการทํางาน  เพราะถาเราไมสามารถพัฒนาคนของเราได

เขาก็ตองมาตําหนิเราตอไป  เวลาเขาไปเอาโควตาคนอื่นมากกวา

พวกเราก็มีใบปลิวเขียนลงเว็บไซตมาวิจารณ  แตบางคนเขาไมคิดวา

ที่เขาไมเอาตัวเองเพราะอะไร  คนทํางานมาเทาๆ กัน  แตถึงจุดหนึ่ง

แลวถึงยอด  พอมาถึงยอดขึ้นมาแลวตองเอาคนที่ดีที่สุด  และที่ดี

ที่สุดก็ไมไดหมายความวาทํางานเกงอยางเดียว  ตองมีลูกลอลูกชนบาง

ในการทํางาน   คนทํางานเกงอยางเดียวก็อาจไปไมได  บางคนเราไป

อยูถาเราไปเจอนายดีก็จะดีตามตัวเราไปดวย   แตถาเราไปเจอนายแย
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ก็จะทําใหเราแย  หมายความวาผูใหญเขามองวานายคนนี้แยนะเราก็

แยตามไปดวย  เพราะฉะนั้นเวลาฝากนาย  นายเขาก็ไมเอาดวยอันนี้

สําคัญนะ  แตเราจะเลือกที่อยูก็คงไมไดหรอกก็ตองคละกันไป  ก็

แลวแตบุญแตกรรมของแตละคน  

ทําใหทุกอยางที่นายคิดวาจะทําไมได 

ในเรื่องของการทํางานถาทานไปอยูกับนายดี  ก็โชคดีของ

เราคิดวาอยางนี้ดีกวาก็เปนการโชคดีกับตัวเรา  นายทุกคนนั้นอาจ 

ทํางานไมเหมือนกัน  เราตองเลือกในสิ่งที่ดีของแตละคนมาเปนตัวของ

เราเอง  ทุกคนไมเหมือนกัน  คนหนึ่งอาจจะดีอยางหนึ่งแตอีกอยาง

หนึ่งอาจไมดี  อยางไมดีเราเปนลูกนองเราก็ไมตองไปนินทานายเรา

ก็อยาไปเอาอยางไมดีมาใช  เอาอยางที่เขาเดนๆ เขาทํางานอยางนี้เก็บ

มาแลว เรามาใชในการทํางานของเรา  ผมนั้นเลือกอยางนี้ตลอด  ชีวิต

ราชการของผม  ผมเลือกตลอดผมดู  ผมไมเคยทะเลาะกับนาย  นาย

คนไหน อยูไดหมด  ไมวาจะเปนใครแลวทุกคนก็ไมเคยเกลียดผม

เพราะวา   ผมทําใหทุกอยาง  ทําใหทุกอยางที่นายคิดวาจะทําไมได

ไมวาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น  พอนายบอกมาทําไดทุก

อยางไมเคย ทําไมได  แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ  เราตองเอางานเปน
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อันดับหนึ่งไมใชวามัวแตไปประจบสอพลอนาย  ถึงเย็นก็กินเหลา

สนุกสนานกับนาย  งานไมทําแตไดดี  เราก็จะประพฤติตนแบบนี้

เรื่อยไป  แตสิ่งสําคัญที่สุดเราตองยึดการทํางานเปนหลัก  ไมมีใคร

ชวยเราไดหรอกครับ  ที่สําคัญตองเรื่องงานเขาจะเอายังไงก็ตามเขา

ตองดูการทํางานของเรา  สวนอื่นนั้นจะเปนสวนประกอบของชีวิต  

ในการทํางานถาเราสามารถทําไดหลายอยางดวยกันทานก็จะมีความ

เจริญตอไป    

1  ตุลาคม  2549  ไปเมืองนอกดื่มไวน 

ผมยืนยันวาจบคือจบหมายความวาผมปลดเกษยีณแลว วันที่ 1 

ตุลาคมนี้ ผมจะไปเมืองนอก ผมจะไปเที่ยว ที่ผานมาผมไมเคยไป 

เที่ยวตางประเทศที่ไหนเลย มีโครงการที่จะไปไดเยอะแยะแตเรามา

นั่งคิดดูนายไมไปเราจะไปจะดีหรือ  ก็เลยไมเคยไดไปตางประเทศ

กับเขาเลย  ลกูจะรับปริญญาตรี  หรือปริญญาโท  ไมเคยไดไป จอง

ตั๋วเสร็จเรียบรอยแลวพอถึงเวลาก็ไมไดไป ไมเคยไดไปตางประเทศ

เลย พอถึงปลดเกษียณ วันที่ 1 ตุลาคม  2549  จะเดนิทางไป

ตางประเทศ  ไปเที่ยวกับเพื่อนนัดเพื่อนสัก 5 - 6 คน  ไปกินไวนกิน 
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อะไรตางๆ ใหมีความสุขมัง่ในชีวิตนี้ มีคนมาทาบทามผมแลว ระดับ

ผูใหญถามวาปลดเกษียณแลวไปไหน  ผมก็บอกวาจะไปเที่ยวแลว  

ไมไปไหนครับ  แตจะจริงเท็จแคไหนเราไมรูนะเลาใหฟงเทานั้น เขา

อาจจะมาพูดเลนๆ ก็ได  แตสิ่งตางๆ ที่จะบอกใหฟงก็คือ คนทุมเท

และตั้งใจทํางานถึงเวลาและจังหวะไดดีทุกคน 

รัฐมนตรีเสริมศักดิ์  พงษพานิช  อดทนกวาผมจริงๆ 

ความทุมเทในการทํางานและการตัดสินใจในการทํางานที่

สําคัญ   ถาถึงลูกถึงคนก็ลุยเลย  ทํางานทุกอยาง  แตผมก็ยังทํางานสู

ทานรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ฯ ไมได  ทานมีความอดทนกวาผมจริงๆ ตอง

ยอมรับ  บางทีเราก็ทอเหมือนกัน  บางทีเราทํางานก็เบื่อๆ   อีกอยาง

ลูกก็จะจบหมดแลว  อีกคนก็จะจบดอกเตอร  มีการมีงานทําก็สบาย

แลว  ชีวิตเราก็ไมถึงกับจนมาก  พอมีพอกิน  ทรัพยสมบัติก็มี  พอตา

ก็ใหไว  ลูกสาวคนเดียวมีเงินตั้งเยอะแยะไมไปไหนอยูแลว  เขาเอา

ไปใหคนอื่นไมไดอยูแลวไมมีปญหา   

รูไหมอายุ 60 ก็ตายไดแลวนะผมคิดอยางนี้เลย  ผมไมไดคิด

อะไรมากมาย  ถึงตอนนั้นผมก็อายุ 60 ปกวาแลว  ซึ่งก็ถือวาเปนกําไร
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ชีวิต  จะตายเมื่อไรก็ตาย คือ ประเด็นที่หนึ่ง  ลูกก็สบายแลว  เราพอมีเงิน

ความสําเร็จในชีวิตราชการตอนเราเปนปลัดอําเภอไมไดคิดอะไร

เปนไดแคนายอําเภอก็บุญนักหนาแลว   ตอนนั้นไมไดคิดถึงจุดนั้น  

เราทําบุญมามากผมคิดวาเราทําบุญมาก 

ทําบุญทําทาน  ทําความดีไวมากๆ 

เพราะฉะนั้นเรื่องทําบุญทําทานทําไปเถอะครับ  มีใครมา

บอกใหทําบุญผมไมเคยปฏิเสธ  ทําหมดใครอยากใหทําอะไรทําหมด  

ใครอยากใหไปรดน้ํามนตก็ไป  ทําบุญเสร็จแลวทําทานแจกเงินเด็ก

แจกคนละ 10 บาท 20 บาทแจกไปหมดเราแจกหมดเราทําแลวก็

สบายใจ  คนมาบอกวาไมดีนะใหทําบุญเสาร – อาทิตย ไปเลยหา

จังหวะไปทําบุญอยางนอยที่สุดก็ทําใหเราสบายใจนะครับ  จะจริง

เท็จอยางไรผมไมรูนะผมไดทุกอยางที่คิด  วางแผนวาจะไปอยางนี้ๆ 

ก็ไดทุกอยาง  แตทุกอยางที่ไดมาก็เหนื่อย  เหนื่อยมาก  รูตัววาเหนื่อย  

ทํางานเหนื่อยทุกอยางตั้งแตทํางานอยูกองอาสารักษาดินแดน   ทาน

รองสุรอรรถ  ทองนิรมล  กับผมนั่งอยูดวยกัน   สมัยกอนผมเปน

หัวหนาแผนกยุทธการ  สวนทานสุรอรรถ  ทองนิรมล  เปนหัวหนา 
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แผนกงบประมาณ  เสาร – อาทิตยผมตองมาพิมพหนังสือเอง  แบก

หลักสูตรไปสงที่ไปรษณียเอง  คนที่ทําเสมียนที่อยูดวยกันก็คือ เมีย

ปลัดจังหวัดปากน้ําผมชวยเมียเขาไมได  ก็ตองไปชวยสามี  

ดังนั้นคนที่อยูกับผมถาลําบากมาดวยกันใครจะวาอยางไร 

ผมไมรูนะ  ถาเปนคนทุมเทและตั้งใจทํางานถึงเวลาและจังหวะมาแลว  

ไดดีทุกคน  ถึงเวลาทํางานตองทําแตคนที่แยผมไมเอา  ใครจะวา

ไมได  แตหมายความวามาทํางานตองทํางานใหดีดวย  ตองทุมเท

ทํางานใหดี    

ใครจะวาอยางไรก็วาผมไมไดถือวาจะเปนจุฬาฯ  ธรรมศาสตร  

รามคําแหง  เชียงใหม  ที่ผมถือคือการทํางานเปนหลัก  ถึงแมจะเปน

ธรรมศาสตรแตถาไมทํางาน  ผมก็ไมเอา 

ลูกนองไดดีเพราะนาย 

เพราะฉะนั้นลูกนองผมจะเปนอะไรผมรักหมดขอใหตั้งใจ

ในการทํางาน  อยูดวยกันทุมเทในการทํางานมีอะไรก็ตองบอกกัน  

มีอะไรชวยกันไมใชเวลาเราลําบากไมมาชวย  เวลาไดดีจะมาขอ จะ

ไดดีไดยังไง  ผมวาคนก็เหมือนกันทุกคนก็ตองชวยลูกนอง  ถาไม

ชวยลูกนองแลวจะชวยใคร  ลูกนองก็ตองเกง  ตองทํางานดีดวย  

อยางหัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษที่ไดดีเพราะผมตอบแทน 
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บุญคุณผูวาสนองฯ  แตวาเขาก็ไมเสียหายอะไร  เขาก็มีสิทธิ์ขึ้น

เพราะผมเปนนายอําเภอ ผูวาสนองฯ เปนผูวาราชการจังหวัดอยู   ผม

ก็ตองชวย  เพราะผูวาฯ ทํางานดี  ทุกอยางเราก็เรียนรูอะไรจากทาน

มาเยอะแยะ  และตัวหัวหนาสํานักงานจังหวัดเขาก็ไมไดเปนคนที่แย

อะไร   คุณสมบัติอะไรตางๆ  เขาก็ถึงแลว  ก็ตองชวยแตไมใช

หมายความวาคนอื่นไมดีนะ  คนอื่นก็ดีหมด    

เพราะฉะนั้นการแตงตั้งครั้งนี้ก็จะเปนคนที่จะขึ้นคราวที่แลว  

แตไมไดเปนสวนมาก หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกนตาม

หลักการแลวไมมีโอกาสไดระดับ 9 หรอกครับ  ผมบอกใหฟงเพราะ

เหลืออีกปเดียว ไมตั้งก็ไมมีใครมาวา  ผมพูดถูกตองหรือไม  ผมเห็น

เขาทํางานตอนที่ผมไปรอยเอ็ดผมไมเคยรูจักเขาเลยนะ ตอนนั้นผม

ไปรอยเอ็ดไปกับรัฐมนตรี  ผมดูลักษณะการทํางานของเขากุลีกุจอ

ตั้งใจทํางานอะไรตางๆ หลายอยาง  ผมเห็นตอนนั้น   ถาผมไมไป

รอยเอ็ดคราวนั้นคงไมไดเปนหรอก  ผมบอกตรงๆ  

เพราะคนอื่นผมไมรูนะ  บางคนที่ไดมาจําเปนตองขึ้นมาก็ 

โอเค  แตบางคนไดขึ้นมาแตผมเห็นวาเขาตั้งใจทํางาน  ใครจะมาวาผม  

ผมก็บอกวาอยามาวาผมเลย  เขาจะปลดเกษียณปนี้แลวเขาก็ตั้งใจ

ทํางาน  สงสารเขาดวยนะ  เอากลับมาอยูบานดวยนะ  ผมเห็นเปน
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ผูหญิงและเปนคนกุลีกุจองาน  วันนั้นผมไปเขาก็วิ่งนั่นวิ่งนี้ทํางาน

อะไรตางๆ ผมก็บอกวาคนนี้ตั้งใจทํางาน  ถาไดระดับ 9  พอปลด

เกษียณ เงินเดือนเขาก็สูงขึ้นมากพอสมควรแลว บอกรองชัยฤกษ  

ดิษฐอํานาจ  ตองตั้งเขานะ  เขาทํางานดีปเดียวก็ชางเถอะอยางนอย

เขาจะไดสายสะพายเปนเกียรติประวัติของเขา  ผมโทรไปถามวาบาน

อยูขอนแกนใชหรือไม  แลวก็ตั้งใจจะใหเขากลับมา  เขาจะไดอยู

บานของเขาอยูกับลูกกับแฟนของเขา  แสดงวาผมชวยก็คงไมมีใคร

อิจฉานะ  เขาจะไดมาอยูกับครอบครัวเขา   คนที่อยูไกลๆ  ไมไดอยู

กับลูกกับสามีก็อยาไปคิดอะไรมากมายเดี๋ยวใกลๆ  ปลดเกษียณแลว

เขาก็คงเอามาอยูอยางนี้  ทําความดีเอาไวมากๆ ก็แลวกัน  ทําความดี

เอาไวใหดีๆ  เขาคงเอามาอยูดวยนะครับ  บางคนก็ถามวาคนนี้มา

ยังไง  ไปอยูที่ขอนแกนผูวาราชการจังหวัดขอนแกนเขาก็ยังไมบน

นะ  ถาบนก็แยนะคนที่ยายไปแลวก็อยูใกลบานตัวเองตองทุมเทการ

ทํางานเปน 2 เทาเพราะมีโอกาสมาอยูบานตัวเองดวยอยูใกล

ครอบครัวดวย   เพราะฉะนั้นตองทํางานหนักเปน 2 เทาของคนที่เขา

อยูไกลๆ คนที่เขาอยูไกลเขาอาจตองวิ่งอะไรตางๆ ไปบางแตเรา

ไมไดไปไหนเลยเพราะฉะนั้นตองทํางานใหเต็มที่   
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มุงมั่น  ทุมเท  สุดชีวิต  พิชิตงาน  

ไมมีอะไรนอกจากเรารับราชการตองทุมเท  และตองรูจัก

วางแผนชีวิตในการทํางานของตัวเราเองดวย  อยาคิดเพียงแตจะ

ทํางานใหหมดๆ ไป   ถาคิดแตจะทํางานใหหมดๆ ไปก็ได  พอถึง 

จังหวะขึ้นเพื่อนก็ไปเปนนั้น  แลวเรายังเปนนี้อยูเราตองมานั่งคิด  

เพื่อนทํายังไงเขาถึงไดเปน  ทําไมเราถึงไดเปนแคนี้ทั้งๆ ที่เริ่มตนมา

ดวยกัน  คือเริ่มตนทํางาน 8 ป  ตองมาคิดแลวเราไปยังนี้แลวเราจะ

เดินตอไปยังไง  แตละสายงานตองวางแผนแลว  

พิชิตชัย  แมอยูหลัง  4  ป 

ผมจบโรงเรียนอํานวยศิลป ม. 8  รุนสุดทาย  เตะฝุนอยู 4 ป     

ผมสอบเขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรป  2509  ผมจําไดวาคนที่จบ

อํานวยศิลปพรอมผมอยูธรรมศาสตรป 4  ผมเขามาป 1  ผมมาอยู

ธรรมศาสตรผมตองเรียกเขาพี่แลวคนที่อยูป 4 ก็เปนผูวาราชการ

จังหวัดหลังผมหมดทุกคนที่เขามาสายงานปกครอง  ผมเปนผูวา

ราชการจังหวัดกอนคนที่ขึ้นป 4 ธรรมศาสตร   แลวก็สอบเขาเปน

ปลัดอําเภอหลังผมหมดทุกคน  เพราะฉะนั้นทั้งหมดอยูที่ความตั้งใจ
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ที่ผมพูดอยางนี้ไมใชหมายความวาอยากคุย  ผมอยากใหเห็นถึงความ

พยายามคนเราเกิดมาเลือกเกิดไมได  ทํางานเลือกทํางานไมไดแตเมื่อ

มาทําแลวเราตองวางแผนชีวิตของเราใหดี  เราเปนนักบริหาร

ระดับกลาง  ทานนายกทักษิณฯ  ใหความสําคัญกับนักบริหาร

ระดับกลางมาก  พอถึงระดับสูงจริงๆ ไมมีเวลามาทํางาน   

เพราะฉะนั้นผูอํานวยการสํานักและกอง  หัวหนาสํานักงาน

จังหวัด  ตองเปนคียแมนใหกับผูบังคับบัญชา  การคิดในการทํางาน  

การตัดสินใจ  และการนําเสนออยูที่พวกเราทั้งหมด  เราตองไป 

บริหารงานใหดีๆ มีลูกนองควรตองทําอยางไร  ลูกนองทุกคนอาจ

ไมไดดั่งใจทุกคน  ถาเราเปนหัวหนางานอาจจะเปนรุนพี่เรามาเปน

หัวหนากลุมงานก็อยาไปคิดมากเขาตองไมคิดมาก  เพราะเขาตองมา

คิดถึงตัวเขาวาทําไมถึงไมไดเปน   

ชีวิตตองตั้งใจและทุมเท 

สิ่งที่เลาใหฟงนี้หมายความวา ใหรูวาชีวิตตองตอสูถาเรา

วางแผนชีวิตจังหวะดีๆ ตั้งใจทุมเทในการทํางานใหดีและอยูกับนาย 

ดวยดี   เรื่องนายนี้ก็ขึ้นอยูกับชะตาชีวิตเราตองไปสวดมนตเองนะ 
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ขอใหไปเจอนายที่ดีนายที่เปนตนแบบของเราดีๆ นายที่อยูนานๆ 

หนอย  นายเปนผูวาราชการจังหวัดจนปลดเกษียณก็มี  อยูนานใหเขา

เปนใหญเขาจะไดดึงเราตามเขามาของอยางนี้บางทีไปเลือกไมได  

อยูที่ชีวิตเรา  ผมวาทําบุญมากๆ อยางที่บอกใครใหทําบุญก็ทําไปทํา

มากทํานอยชางมัน  ผมมีความคิดอยางนี้  ทําบุญเสร็จแลวตองทําทาน 

ใครมาเจอเด็กผมก็ใหหมด 10 หรือ 20 บาทผมใหหมด  เพราะวาผม

ไมไดรวยทําบุญเสร็จก็แจกเด็กไปก็คงไมไดดีแตทําใหเราสบายใจ  

คนเราไมมีอะไรตางๆ ที่จะสําเร็จทุกประการ  เพราะฉะนั้นอยา

ทอถอย  อยาไปคิดถึงจังหวะนี้วาทําไมเรายังไมได  ทําไมเพื่อนเขา

ไปเร็ว  เราก็ตองกลับมาคิดวาเรามีจุดบกพรองอะไรเราตองไปแก   

สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การตั้งใจทํางานไมมีอะไรจะชวยเราได  

นายทุกคนเอาคนทํางานเปนหลัก  ผมคิดวานายคงไมเอาคนที่ไม

ทํางานอะไรเลย  และก็อยากจะฝากพวกเราวาเรามีนายไมกี่คนก็ตอง

ไปวางน้ําหนักดีๆ กับรองผูวาราชการจังหวัด  ถาทานมีรอง 3 คน  ก็

มีนาย 4 คน  นาย 3 คน  รองผูวาราชการจังหวัดอาจจะไมเหมือนกัน  

ทําอยางไรจะไมใหเขาเกลียดเรา  เพราะคนไหนเกลียดเราอีกสักพัก

เขามาเปนผูวาราชการจังหวัด  เราอาจจะตองไปอยูกับเขา  ซึ่งอาจจะ 
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จําวาสมัยกอนไมดูแลเราเลย  ก็เลยตองอัดหนอยก็มี  ไมใชไมมี   

เพราะฉะนั้นตองวางน้ําหนักใหดีๆ เราเลือกที่อยูไมไดนะครับ แลว

พวกเราก็เปนรุนบุกเบิก  ผมยังคิดเลยอยางนอยที่สุดสักปหนึ่งก็จะ 

พยายามดึงขึ้น  แตผมก็ไมทันตั้งแนนอน ไมรูวาปลัดกระทรวงคน

ใหมเขาจะวางแนวอยางไร   

ทุกคนมีสิทธิ์เทากัน  แตใครจะไปกอน 

อยากฝากพวกเราหลายอยางดวยกันก็พูดดวยความเปดใจ

อยากใหเห็นสถาบันของเราเปนหลักใหกับผูวาราชการจังหวัด  

เพราะฉะนั้นพวกเราคงจะตองทํางานหลายรูปแบบดวยกันคนไหนที่ 

ทํางานรูปแบบเดียวก็ตองไปปรับตัวดวย   คนไหนที่ทําดีอยูแลวก็

ตองทําดีใหมากยิ่งขึ้น  ผูบังคับบัญชาทุกคนไมมีใครไมรักลูกนองที่

ทํางาน  งานที่นายสั่งตองทําใหเสร็จเร็วไมใชนายสั่งก็ทําเรื่อยๆ ผม

ไปทํางานของผมกอนแลว  จะทําใหนายเขารักอยางไรจะตองจัดลําดับ

ความสําคัญของงาน  งานมีเยอะถาจะทําคนเดียวไมสําเร็จหรอก  

ตองดูวางานไหนเปนงานเรงดวน  งานไหนตองมอบหัวหนากลุม

ทํางาน  งานไหนทานตองลงมาจี้เองอันนี้เปนหนาที่ของเราตองดู   

อันไหนที่จะเปนงานที่ริเริ่มใหกับทานผูวาราชการจังหวัด 

อันไหนควรจะตองไปเตือนทานก็ตองทํา  ไมใชนายเขาวานิดเดียว
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โกรธไมสนใจแลวชางไมสนใจ  ไปคิดอยางนั้นไมไดเราเกิดมาไมมี

อะไรประสบผลสําเร็จไดตามใจหรอก  คนไหนประสบผลสําเร็จได

มากที่สุดก็เปนผลของเขา  เขาอาจทําบุญมาตองคิดอยางนั้น และ

ทํางานตองมีแผนดวย  ทานก็ตองมาแขงกับพวกกันเอง  พวกเราที่นั่ง

อยูนี้  ทุกคนมีสิทธิเทากันหมด  แตใครจะไปกอนอันนี้สําคัญ  ตัวทาน

ทานตองคิดแลววาผมไปกอนนะ  ตอนนี้ผมจะไปกอนผมจะทํางาน

ยังไงถึงจะไปกอนเขา  ตองไปคิด   

มีน้ําใจกับผูบังคับบัญชา 

บางทีบางอยางสอนกันไมไดที่ผมพูดไมหมดหรอก  แตก็

บอกใหฟงวาตองมีแผนใหชีวิตตัวเราเองแลวตองตั้งใจทํางานตองมี

น้ําใจกับผูบังคับบัญชา  ผูบังคับบัญชาเขาไมตองการอะไรจากเรา  

แตความมีน้ําใจกับผูบังคับบัญชาเปนเรื่องที่สําคัญ  คนเกงเทากันไป

เจอลูกนองเขามีน้ําใจก็ตองเอาคนนั้นไมใชวาเราไมทํางานเลยเอาแต

ประจบสอพลอ  นายแบบนี้ก็ไมไหว  นายแบบนี้ก็คงจะไดมาจาก

ประสบสอพลอตลอด  แตสมัยนี้มาประจบสอพลอไปไมรอดหรอก

ผมเชื่อเพราะงานบีบ  มีตัวชี้ วัดอะไรตางๆ ที่จะตามมาจากการ

ปฏิบัติงาน  มีตัวชี้แลวก็ตองมีคนมาวัดอีกในเรื่องการทํางาน 
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ไมมีอะไรไดโดยไมทุมเท 

นอกจากนั้นเขาใหมาเรียนก็เรียนใหเต็มที่  ไมตองไปคิดถึง

ผูวาฯ  ตั้งใจใหเต็มที่เลย  อะไรที่มันจะไดมันก็ตองไดผมบอกใหฟง 

อะไรที่คิดวาจะเปนของเรามันตองเปนแตไมใชนอนอยางเดียวนะ อัน

นี้เราอยากไดแตเรานอนคนอื่นเขาทํางานเราก็นอนมันไมมีอะไรได

โดยไมทุมเท  ผมบอกก็เพราะชีวิตผมเปนอยางนั้น  ที่ผมพูดไดก็

เพราะวาผมจะปลดเกษียณแลวจะเลาใหฟง  เหนื่อยแลวทุกตําแหนง

ไดตามที่คิดแตเหนื่อยสายตัวแทบขาด  ไมมีใครรู เหนื่อยมาก  พอมา

ทํางานถึงจุดนี้แลวเหนื่อยมากพอสมควร ไหนจะตองคิดงานสูเขา 

ไหนจะตองคิดอะไรตางๆ หลายอยางในเรื่องของการทํางานแตก็ได

หมดทุกอยาง  เปนปลัดกระทรวงมันก็ไมมีอะไรมากกวานี้แลวนะ

สุดทายแลว ถึงเวลาก็จบ  

เพราะฉะนั้นอยากใหพวกเรา ตั้งใจทํางานใหเต็มที่  และ  

ขอขอบคุณทุกคน   ก็ถือวาเลาสูกันฟงนะครับไมมีโอกาสเจอ  

กลับไปก็ไปเลาสูลูกนองฟง  ความมุงมั่น ทุมเท มีน้ําใจในการทํางาน

เราก็จะไดเจอความเจริญกาวหนานะครับ  

 


