
     

นายสุจริต  ปจฉิมนันท  
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ชีวิตจากวัยเรียน…มาสูวัยทํางาน

นายสุจริต  ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดบอก
เลาใหฟงวา “…เรียนจบชั้น ม. 8 รุนสุดทาย จากโรงเรียนอํานวยศิลป 
เมื่อป 2506 เขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดในป 2509 …เตะฝุนอยู 
4 ป เพื่อนฝูงเขามหาวิทยาลัยไดแลว ก็ยังเขาไมได แทบจะไมได
สมาคมกับใครเลย จะวาไมไดดูหนังสือ หรอืเรียนไมเกง…ก็ไมใช เพราะ
สอบได 79% แตสอบครั้งแรกก็ไมได ครั้งที่สองก็ไมได ครั้งที่สาม
ก็ไมได ตอนนั้นหมดอาลัยตายอยากในชีวิต ทําอยางไรก็สอบไมได 
เพื่อนรุนเดยีวกันสอบเขาแพทย เขาวิศวะได บางคนรุนเดียวกันจบมธัยม

ยชนะของความมุงมั่น :
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พรอมกัน เขามหาวิทยาลัยกอนก็ตองเรียกเขา…พี่ เพราะระบบเปน
แบบนั้น”

เริ่มทํางานเปนปลัดอําเภอ... ยึดความซื่อสัตยสุจริต

เมื่อไปอยูตางจังหวัด เปนปลัดอําเภอบานนอก อยูชายแดน 
เวลาเขามาที่สวนกลางก็จะไมรูเรื่องตางๆ ที่ทันสมัย จึงตองมีการ
ปรับตัวและพัฒนาตัวเอง ไมเหมือนกับในปจจุบันนี้ทุกอยางสามารถ
รับรูขาวสารเทาเทียมกันหมด หนังสือพิมพก็ไดรับทุกวัน อาจจะชา
บางแตก็เปนกรอบบาย ทีวีก็มีทุกแหง ทุกอําเภอมีไฟฟาใช เขาไปถึง
ตําบลและหมูบาน ถนนเขาอําเภอลาดยางหมดทุกอําเภอแลว ลาดยาง
เขาไปถึงตําบลดวยแลว 

การปฏิบัติงานทานยึดมั่นวา “... คนที่ทํางานมากเทาไหรก็
ประสบผลสําเร็จมากเทานั้น ถาคิดวาเอามาทําไม งานมีแคนี้ก็พอ ก็จะ
ไมรูอะไรเลย คนทํางานเทานั้นที่จะรูทุกสิ่งทุกอยาง ถาทํางานผิด 
แตเรามีความตั้งใจ ทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต หรือทํางานที่
รูเทาไมถึงการ ไมมีใครเขาวา แตถาทํางานโดยเจตนาไมดีก็ตองถูก
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ดําเนินการทางวินัย ดังนั้นการตั้งใจทํางานดวยความซื่อสัตยสุจริต
เปนสิ่งสําคัญ”

ชีวิตนายอําเภอ.. ปรับปรุงคนและที่วาการอําเภอ

อําเภอไหน จังหวัดไหนก็ตาม เขาบอกวา นายอําเภอคนกอน
เปนคนเกง ทํางานเกง ไปอยูจังหวัดไหนคนกอนทํางานเกง ทานบอกวา 
ไมเคยกลัวและอยากไปอยูในที่ที่มีคนเกงดวย จะไดพัฒนาตัวเราให
เกงแบบเขา ใหดีกวาเขา  ถาเรามีความตั้งใจทํางานที่แนวแนแลว ไมมี
อะไรที่เราทําไมได อยูที่วาจะทําหรือไมทํา งานที่เราสั่งไป ทรัพยากร
ของแตละอําเภอทําไดหรือไมได ทานรู ไปอําเภอไหนก็ขึ้นไปดูอําเภอ
ทําไมสกปรก ไมมีการจัดระเบียบ ไมมีการจัดอะไรตางๆ ขาราชการ
แตงตัวดูไมได

ไปอยูตางจังหวัดตองแตงกายใหเหมาะสม ไมใชขีดบนบา
…ราขึ้นดํา เครื่องหมายคอสิงห…สนิมขึ้นเขียวติดเต็มเลย จึงบอก
ขาราชการฝายปกครอง โดยเฉพาะตามอําเภอตาง ๆ พี่นองประชาชน
ใหความเคารพและใหความนับถือ การแตงกายเปนบุคลิกสําคัญสวน
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หนึ่งของเรา ไมใชแตงตัวใสขีดดําตั้งแตเปนปลัดอําเภอซี 7 มา 10 ป 
ก็ยังใชอยูอยางนั้น ลองคิดดู ถาใครมาเจอการแตงกายแบบนี้ ที่บาน
คงจะสกปรกนาดู โดยเฉพาะขีดยังดํามืด  ทานเคยพูดวา  ตองซื้อให
หรือเปลา และเรื่องความสะอาดบนที่วาการอําเภอเชนเดียวกันที่ตอง
ใหเจาหนาที่ไมละเลย ในหองน้ํานายอําเภอตองไมสกปรก อางลาง
หนาไมใชดํามืดเลย ตั้งกระถางตนไมสักนิดหนึ่ง ไมตองซื้อ ไปหา
กระถางสวย ๆ มาตั้ง ดอกไม 10 วันเปลี่ยนหนก็ได เอาเข็มมาแตงก็
ได หองน้ํามีดอกไม จะดูชื่นตาชื่นใจหรือไม ความสะอาดเปน
อยางไรบาง เมื่อครั้งที่ถนนเขาที่วาการอําเภอยังเปนลูกรังอยู  จะตอง
เรงประสานของบประมาณมาทํา ใหปลัดอําเภอประสานให เพื่อ
ชวยกันพัฒนาสถานที่ที่เราทํางานไมใชบานเราสะอาดแตที่ทํางาน
ของเราสกปรก อยางนั้นก็ใชไมได 

จุดเปลี่ยนชีวิต... จากนายอําเภอสูเลขานุการกรมปกครอง

เมื่อเปนเลขานุการกรมการปกครอง  ทานบอกเสมอวา 
อธิบดีฯ ไมไดเอา แตรองอธิบดีฯ 3 คนเอาทาน อธิบดีฯ เลือกคนอื่น
แตรองอธิบดีฯ บอกวาเอาคนนี้ ใหเอาคนนี้  ทานเอนก  สิทธิประศาสน 
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ก็เชื่อ ซึ่งก็รูตั้งแตเริ่มแรกวานายไมไดเอา จึงคิดวาจะทํางานอยางไร
ใหนายเชื่อใจในฝมือ เปนเลขานุการกรมฯ ออกจากบานประมาณตี
หาครึ่งหรือหกโมงกอนเจ็ดโมง มาบานอธิบดีแลวมารับ Order 
สั่งงานทุกอยาง รับงานทั้งหมด ในการปฏิบัติงานจะกลับหลังนาย
เสมอ นายลงประมาณสามทุมหรือสี่ทุม ก็ลงประมาณสามทุมหรือสี่ 
ทําอยางนี้มาตลอด 

ทบทวนผลงาน  และความกาวหนา

              ทํางานอยางมีเปาหมายทุกชวงจังหวะจะไมทิ้งกันมาก อยาง
มากก็คลาดปหนึ่ง ปไหนไมไดสองขั้น ตองกลับมาคิดทบทวนวา
ทํางานอยางไรนายไมใหสองขั้น ตองคิด แตไมใชไปคิดทําลายเพื่อน
ฝูง ปหนาตองทุมเทใหได แตไมใชบอกวา นายไมดี นายลําเอียง เราก็
ทํางานเต็มที่แลวนะ การทํางานเต็มที่ของเราเมื่อไปเทียบกับคนอื่น เรา
อาจจะไมถึงครึ่งของคนอื่นก็ได การทํางานจะตองทําหลายอยาง ทั้ง
งานดวย ผูใตบังคับบัญชาดวย ผูบังคับบัญชาดวย ในวันเสาร - 
อาทิตย จะมีงานหรือไมมีงาน ไมรู พอถึงวันศุกรตองไมรีบกลับ เพราะ
ฝายปกครองมีงานตลอด 24 ชั่วโมง ไมมีวันเสาร - อาทิตย เย็นวันศุกร 
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จะไปถามนายอําเภอ วันเสาร - อาทิตย มีอะไรใหอยูชวยหรือไม ถา
ไมมีงาน นายอําเภอไมมีธุระอะไรใหทํา ก็จะกลับ ตองมีน้ําใจกับ
ผูบังคับบัญชาดวยและเมื่อทานไปเปนผูบงัคับบัญชาก็ตองมีน้ําใจกับ
ผูใตบังคับบัญชาดวย ..ทําแบบนี้ นายเขาจะไมรักไดอยางไร

  การทํางานทานเลือกนาย ไมเลือกที่อยู นายยายไปอยูไกล 
เขาชวน…เราก็ตองไปกับเขา ไมใชเลือกที่อยู วาเราอยากจะอยูแตที่
สบายหรืออยูรอบๆ กรุงเทพฯ  ดังนั้นยายไปที่ไหนก็ไปได ทานรับ
ราชการมา 30 กวาป ไมเคยทะเลาะกับนาย ไปเจอนายคนไหนที่วา
รายนักหนา ใครไปก็กระเจิงกันหมด แตกับทาน ดีหมด ชวยเหลือ
ดวย ก็อาจจะเปนโชคดีอยางหน่ึง สิ่งสําคัญคือเราตองตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ งานในหนาที่จะตองไมใหเสียหาย ผูบังคับบัญชามอบอะไร
มา…ตองทํา บางครั้งตองเสียสละ 

รูตัวกอนวาจะไปเปนผูวาราชการจังหวัด

หลังจากนั้นก็คิดวาอยูไมนาน  กอนที่จะเปนผูวาราชการ
จังหวัดเปนรองผูวาราชการจังหวัด 3 ปเทานั้น รูตัวกอนวาจะไป
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เปนผูวาราชการจังหวัด พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทย  บอกวาปนี้ไปเปนผูวาราชการจังหวัด  แตไมได
บอกใหทราบวาไปไหน  คนอื่นก็ยังไมรู  ตอมาก็รูวาไปเปนผูวา
ราชการจังหวัดนครพนม  

หลังจากนั้นหนึ่งปก็รูตัววาจะมาอยูนนทบุรี  จึงบอกให
ทานเสริมศักดิ์ พงษพานิช ไปแทน  เรียนทานชวลิตฯ วาตองเอาคนน้ี
ไปแทน หลังจากนั้นยายมาอยูนนทบุรี จากนนทบุรีไปอยูชลบุรี  ก็
รูตัวกอนวาจะมีคนเอาไปอยูชลบุรี แตที่แยที่สุดก็คือยายจากนนทบุรี
มาอยูชลบุรี เปนเวลา 5 ป อยูชลบุรีปที่ 5 นานที่สุด เปนผูวาราชการ
จังหวัดทั้งหมด 8 ปเต็ม เปนนานมากๆ ...ไปหาทานปุระชัย  เปยม
สมบูรณ ทานถามวา ผูวาราชการจังหวัดจะยายเขาไปในกรมไหม  ก็
บอกขอไปเปนรองปลัดกระทรวง เพราะวาเปนผูวาราชการจังหวัด  8  
ปเต็มและอาวุโสแลว ทานก็บอกวาไปเปนรองปลัดกระทรวง ไมมี
งานทํานะ เมื่อไปเจอนายกรัฐมนตรี ทานบอกวาจะเอาเขากระทรวง 
เมื่อคําสั่งออกลงไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  
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อยูในตําแหนงใดก็ตั้งใจทําใหดีที่สุด

ตอนที่เปนผูวาฯ เปนนานมากที่สุดถึง 8 ป เต็ม แตโชคดีที่
เปนผูวาฯ ที่มีอายุนอย ก็เลยตอมาไดถึงปจจุบันนี้ และทํางานโดยเอา
ผลงานสูมาโดยตลอด เมื่อครั้งที่ผมเคยอยูที่กรมการพัฒนาชุมชน มี
คนบอกวาไปไมรอด เพราะ พช. เปนกรมเล็ก ...เมื่อนายใหเขามาก็
ตองทํางานใหเต็มที่อยาไปทอถอย เพราะถายิ่งทอถอยก็จะทําให
จิตใจเราหดหู ก็จะไมอยากทําอะไร  หากวาทํางานไปเรื่อยๆ ใหดี
ที่สุด ถึงเวลาจบก็จบ แตเมื่ออยูในตําแหนงใดก็ตั้งใจทําใหดีที่สุดใน
ทุกตําแหนงที่มีอยู และคิดอยางเดียววาเมื่อไปอยูที่ไหนแลวตอง
ทํางานใหดีกวาคนเกา เมื่อเราอยูเราก็ทํางานใหดีที่สุด ตั้งใจใหดีกวา
คนที่เคยทํา แนนอนเมื่อใหมกวาก็ตองดีกวาของเกา  

จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกาวสู อ.ปค.

เปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทานบอกวา “ผมตองมา
นั่งคิดวาผมตองทํางานยังไงใหเขาตานาย…ก็เหนื่อย ทํางานแทบจะ
ไมไดหยุดเลย เพราะทํานโยบายของรัฐบาล “หนึ่งตําบลหนึ่ง
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ผลิตภัณฑ” ตองมาจับงานนี้ ถาไปกรมการพัฒนาชุมชนแลวจับงาน
ไมถูก อาจจะไมไดกลับมาอยูนี่ก็ได ทุกคน ในกรมการพัฒนาชุมชน 
บอกแปลกนะ ทําไมทานมาจับงานหนึ่งตําบลหน่ึงผลิตภัณฑ ถาพวก
เรายอนหลังไป ในปที่ทานอยู เปนปที่หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑบูม
ที่สุด ทํารายได เห็นตัวเลขชัดเจนวา เดือนนี้ชาวบานจะไดอะไร 
แกไขปญหาเศรษฐกิจฐานรากอยางไร มันจะคอยๆ พัฒนาในเรื่อง
การแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศไดอยางไร ทานจะมีตัวเลข
หมดทุกอยาง แลวสามารถจะบอกไดวาทําอยางไร หลังจากที่อยู
กรมการพัฒนาชุมชน 1 ป ผมรูเลยวาไมมาเปนปลัดกระทรวงก็มาเปน
อธิบดีกรมการปกครอง ก็ไดมาเปนอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อนเขา
เปนปลัดกระทรวงเราก็ไมมีปญหาก็ดีอยูได”

ทํางานอยางตรงไปตรงมา  ผลงานคือผลงาน

ทํางานกับนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ทานมี
โครงการตาง  ๆ และคิดงานตลอดเวลา เปนโครงการที่จะเกิดประโยชน
ตอประชาชนทั้งนั้น จึงมีความคิดวา เมื่อรัฐมนตรีรับนโยบายมา 
ขาราชการประจําจะตองสนองนโยบาย วิธีการปฏิบัติเปนเรื่องของเรา 
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ทุกคนจะตองรับเรื่องไปทําใหเสร็จโดยเร็วที่สุด ถึงทําตามทัน และ
ตองทําใหเร็วที่สุด มิเชนนั้นแลว จะเขาทํานองวา “ถาทานทําไมทันก็
บอก คนอื่นที่อยากทํามีเยอะ” และจะใหคนอื่นมาทําแทน

กับผูใตบังคับบัญชาก็เชนเดียวกัน ถาวันแรกที่ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการกอง เขามารับตําแหนง ทานบอกวา “...ใครที่เขา
มาเปนผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ไมไดหมายความวา มา
บมพรรษา เปนผูอํานวยการสวนแลวก็ขึ้นเปนผูอํานวยการสํานัก 
ผูอํานวยการสํานักก็ขึ้นเปนรองผูวาฯ …คงไมใช การทํางานกับทาน 
แตละคนจะตองมีผลงานมาสูกัน ถาหนึ่งปไมดี ไมมีผลงาน 
ผูอํานวยการสวนอาจจะกลับไปเปนนายอําเภอตามเดิม เพราะมี 
Commitment ตั้งแตเริ่มแรกแลววา ถาทํางานไมได สนองนโยบาย
ไมได ก็อาจจะกลับไปเปนนายอําเภอ แลวก็จะไปเอาคนอื่นมาแทน 
จะมีการประเมินการทํางานของทุกคน ทานเองก็ถูกประเมินเชนเดียวกัน 
การทํางานสมัยนี้ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน ทํางานแลวเกิดผล อยางไร
บาง มีตัวเลขวัดใหดูดวย ไมเหมือนสมัยกอน ทําไปวันๆ ทําไปเรื่อย  ๆ
ถึงปหนึ่ง ก็ไมรูวาชาวบานพอใจ หรือไม” 
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จากอธิบดีกรมการปกครองกาวสูปลัดกระทรวงมหาดไทย

ทานปลัดฯ เลาใหฟงวา “...อยูที่กรมการปกครอง 2 ปกวา ก็
รูวาจะไดเปนปลัดกระทรวงฯ เพราะมีสิ่งบอกเหตุออกมา ประเด็น
แรกสิ่งบอกเหตุ คือ ทานนายกรัฐมนตรี นั่งอยูกับทานเสริมศักดิ์  
พงษพานิช และพูดวา อธิบดีกรมการปกครองเขาเลื่อยขาเกาอี้แลวนะ  
ประมาณ 6 เดือนไปเจอทานที่ไหนทานก็บอกวาอธิบดีกรมการปกครอง
เขาเลื่อยขาเกาอี้แลวนะ แตทานก็ไมไดพูดอะไรนะ พูดลอเลนๆ จน
ประมาณสักเดือนหนึ่ง นั่งเครื่องบินไปดวยกันกับทานรัฐมนตรีชวย
เสริมศักดิ์ฯ ทานบอกสั่งใหปลัดเสริมศักดิ์ลาออกแลวนะ พูดตอหนา
ผมกับทานเสริมศักดิ์ทานพูดอยางน้ันเลย เรื่องนี้ทานนายกรัฐมนตรี 
ทานคงคิดอยูแลววาใหทานเสริมศักดิ์เปนรัฐมนตร”ี  

ตอมา จากอธิบดีกรมการปกครอง ทานก็ไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน  
2548  
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ภารกิจใหมที่ตองรับผิดชอบ

เมื่อมาเปนปลัดกระทรวง ไดดูแลเกี่ยวกับราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวง ที่ไมเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง กํากับ 
เรงรัด การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง 
จัดทําแผนแมบท งานการขาว งานประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบงาน
และบุคลากร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราว
รองทุกข งานดําเนินการตามกฎหมายวาดวยวิชาชีพวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การทํานิติกรรม สัญญา 
งานคดี งานการตางประเทศและกิจการผูอพยพ งานการสื่อสาร และ
งานประสานราชการ

ในฐานะที่เปนปลัดกระทรวงมหาดไทย  จึงตองรับผิดชอบ
ภารกิจหลัก 2 ดาน คือ ภารกิจดานยุทธศาสตร (Strategic Function)  
เปนภารกิจที่สําคัญในการที่จะพัฒนาสงเสริมการดําเนินบทบาทของ
กระทรวงในภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมาย งานหลักที่จําเปนตอง
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พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพการทํางานดานนี้ รวมถึงงานดานการ
จัดทํายุทธศาสตรของกระทรวงที่แปลงนโยบาย เปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงออกเปนแผนปฏิบัติงานโดยทํารวมกับกลุม
ภารกิจตางๆ เพื่อใหเกิดภาพรวมการทํางาน การจัดทําขอมูลของ
กระทรวงเพื่อใหสามารถติดตาม เรงรัด วัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระทรวง และสามารถจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ และ
ภารกิจดานการบริหารจัดการดานตางๆ (Administrative Function)  ของ
กระทรวง ซึ่งเปนภารกิจที่สอดคลองกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน  
โดยจะรวมถึงภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในภาพรวมของกระทรวง  การพัฒนาระบบการทํางานภายในกระทรวง
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยางตอเนื่อง การประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และดูแลให
ระบบการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงดําเนินไปอยางราบรื่น โดย
ไดแบงเปนกลุมภารกิจดานกิจการความมั่นคงภายใน กลุมภารกิจ
ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น กลุมภารกิจดาน
สาธารณภัยและพัฒนาเมือง  อีกทั้งไดดําเนินการตามนโยบายสําคัญๆ 
ของรัฐบาล
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การทํางานบางครั้งก็ตองลวงลูกบาง  

ทานรับราชการมาแทบจะไมมีวันเสาร – อาทิตย   ถึงจะ
ไดมาทํางานอยูกระทรวง  อยูกรมก็ไมมีวันหยุดเสาร – อาทิตย  สิ่ง
ไหนที่จะรับมาเพื่อเปนการแบงเบาภาระใหกับผูบังคับบัญชาไดก็จะ
ทํา แมแตจะคิดงานก็ยังคิดเสมอวาจะทําอยางไรใหองคกรของเรา
เจริญ  และสามารถแกปญหาตางๆ ได   สิ่ง เหลานี้ตองคิดอยู
ตลอดเวลา ไมไดหยุดอยูเฉยๆ การทํางานบางครั้งสิ่งไหนที่พอทําได
ก็จะทําซึ่งบางครั้งผูใตบังคับบัญชาอาจจะมองวาอธิบดีมาลวงลูก
หรือเปลา แตบางครั้งก็ตองลวงลูกลงไปบาง  เพราะถาไมลวงลูกงาน
ก็จะไมออก มันก็ตองทํา  ถาไมทํา งานก็จะไมออก  และก็จะสูคนอื่น
ไมได  เราตองแขงขันกัน

ในขณะที่เปนปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เชนกัน  บางทีเรา
ตองชวยกันคิด  ทุกคนจะตองชวยกันทํางาน  ตองทุมเท  ไมวาจะอยู
ที่ไหนก็ตาม  ทุกๆ องคกรก็เหมือนกัน  ทุกคนตองมองถึงคนทํางาน
เปนหลัก  และการทุมเทการทํางานถือเปนหัวใจสําคัญ  งานไหนที่
ควรทํา  และงานไหนควรเก็บไวกอน  แตไมใชเก็บไวจนลืม  
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เสียใจที่ไมมีเวลาคิดงาน

เปนปลัดกระทรวงมหาดไทย  ทานยังเสียใจอีกอยางคือไม
มีเวลาคิดงานเลย  เมื่อครั้งที่อยูกรมการปกครองไดคิดงานหลายอยาง  
คิดในเรื่องของอําเภอยิ้มบาง  แตมาอยูที่สํานักงานปลัดกระทรวงไม
มีเวลา ไมมีเวลาจะคิดงานเทาที่ควร  อยากจะพัฒนาปรับปรุงอะไร
ตางๆ ก็ยังไมไดดังใจเทาที่ควร เชน งานชายแดนที่ตองไปดูศูนยรับผู
อพยพทานก็ยังไมเคยไดไปเลย  งานสํานักงานที่ตองไปเยี่ยมติดตาม
งานยุทธศาสตรก็ไมไดไป  ไมไดไปกระทั่งเขาประชุมเรื่องอะไร
ตางๆ เพราะการไปประชุมเรื่องตางๆ นั้นเปนโอกาสดีที่จะไดพบกับ
ลูกนอง งานที่ประจําแตละงานก็ทําแทบไมทัน  บางทีทํางานตั้งแต
เชาถึงเย็น ไปโนน  ไปนี่  ไปประชุม  กลับมากระทรวงก็เย็นแลว  
เซ็นหนังสือถึง 3 ทุม  กลับไปบานตองเซ็นหนังสือประมาณ 
1 ลัง  แตถาไปตางจังหวัดจะประมาณ 2 - 3 ลัง  พอกลับไปบานกวาจะ
นอนก็ประมาณตีหนึ่งแทบทุกวัน  ตื่นประมาณตีหา  ออกกําลังกาย
วิ่ง - เดินเปนประจําสักประมาณชั่วโมง  แลวขับรถไปทํางาน 
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สวดมนตเพื่อขอใหอยาทําในสิ่งที่ไมถูกตอง

ทานสวดมนตมาตั้งแตเปนนายอําเภอ  เดี๋ยวนี้ก็ยังสวดมนต
อยู  เพื่อขอใหอยาทําในสิ่งที่ไมถูกตอง  บางครั้งลูกนองทําก็มาติด
โดนเราดวย เพราะฉะนั้นปลดเกษียณแลว ไมโดนอะไรตาง  ๆเปนคนที่
โชคดีที่สุด  สิ่งที่ไมถูกตองทานก็ไมทํา มาถึงจุดนี้ก็คิดวาพอแลว  

1  ตุลาคม  2549  ไปเมืองนอกดื่มไวน

  ทานบอกวา ทุกตําแหนงไดตามที่คิด แตเหนื่อยสายตัวแทบ
ขาด ไมมีใครรู  เหนื่อยมาก  พอทํางานมาถึงจุดนี้แลวเหนื่อยมาก
พอสมควร ไหนจะตองคิดงานสูเขา ไหนจะตองคิดอะไรตาง  ๆหลายอยาง
ในเรื่องของการทํางานแตก็ไดหมดทุกอยาง เปนปลัดกระทรวงฯ ก็
ไมมีอะไรมากกวานี้แลว สุดทายแลว ถึงเวลาก็จบ วันที่ 1 ตุลาคมนี้  
จะไปเมืองนอก จะไปเที่ยว ที่ผานมาไมเคยไปเที่ยวตางประเทศที่
ไหนเลย ลูกจะรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไมเคยไดไป จองตั๋ว
เสร็จเรียบรอยแลวพอถึงเวลาก็ไมไดไป ไมเคยไดไปตางประเทศเลย 
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พอถึงปลดเกษียณ วันที่ 1 ตุลาคม  2549  จะเดินทางไปตางประเทศ  
ไปเที่ยวกับเพื่อนนัดเพื่อนสัก 5 - 6 คน  ไปกินไวนกินอะไรตางๆ ให
มีความสุขมั่งในชีวิตนี้ มีคนมาทาบทามทานแลว ระดับผูใหญถามวา
ปลดเกษียณแลวไปไหน  ทานก็บอกวาจะไปเที่ยวแลว  
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ผูบริหารระดับกลาง

ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management) เปนตัวจักร
ขับเคลื่อน CEO

ในการทํางานของจังหวัด โครงการใหญๆ โครงการที่มี
ความสําคัญที่สงผลไปสูงานของกระทรวง กรม นั้น  ผูบริหาร
ระดับกลาง คือระดับหัวหนาแผนก เปนผูคิดทั้งสิ้น  ผูชวยผูอํานวยการ
กองหรือผู อํานวยการกองสมัยกอนนั ้น ก็คงทําหนาที ่ด ูแลและ
ปรับปรุงแกไขในสิ่งที่มี  แลวนําเสนออธิบดี รองอธิบดี ตอไป
เพราะฉะนั้น ความสําคัญของผูบริหารระดับกลาง เรื่องนี้ถือเปน
ความสําคัญอยางยิ่งโดยเฉพาะผมอยากเนนในสํานักงานจังหวัด 
สวนราชการอื่นที่เขามาอยูดวย ก็คงจะเหมือนๆ กัน

นวคิดในการปฏิบัตงิานของ
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หัวใจของผูวาราชการจังหวัด คือ สํานักงานจังหวัด

การทํางานของสํานักงานจังหวัด ถือเปนหัวใจของผูวาราชการ
จังหวัด แตเดิมนั้นประสิทธิภาพในการทํางานของสํานักงานจังหวัด ถา
พูดตามหลักการแลว พูดกันตรงๆ ไมไดวา มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ก็ยัง
ไมดีเทาที่ควร ที่บอกอยางนั้นเพราะวา ผมทํางานเปนผูวาราชการ
จังหวัดมา 3 จังหวัดแลว จังหวัดที่เปนไมใชจังหวัดเล็กๆ เปน
จังหวัดใหญๆ ทั้งสิ้น ประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานจังหวัด
ก็ยังไมดีเทาที่ควร ไมไดดั่งใจอยางที่ตองการ คนบางคนก็ใจไมสู บาง
คนใจสู แตใจไมสูมากกวาใจสู พูดตรงๆไมวากัน  

ผมมาอยูที่นี่คุยกับทานรองปลัดฯ ชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ และ
ผูอํานวยการทุกคนวา ทําอยางไรใหสํานักงานจังหวัด ตั้งแตหัวหนา
สํานักงานจังหวัด มาถึงหัวหนากลุม หัวหนาฝายตางๆ เจาหนาที่ทํา
อยางไรใหเปนมือเปนไมของผูวาราชการจังหวัด  ใหผูวาราชการ
จังหวัดใชพวกเรามากๆ เพราะสํานักงานจังหวัดตองเปนเสนาธิการ
ใหกับผูวาราชการจังหวัด หนวยงานอื่น ไมวางานปกครอง เปนงาน
ปฏิบัติ ทั้งนี้ ตองเปนผูวางระบบการทํางานใหผูวาราชการจังหวัด ใน
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การคิดและมอบงานใหผูปฏิบัติ คือหัวหนาสวนราชการ นายอําเภอ 
ในการทํางานเพื่อขับเคลื่อนการทํางาน ไมวาจะเปนนโยบายรัฐบาล 
นโยบายผูวาราชการจังหวัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผมมานั่งคิดดูวา
จะทําอยางไรใหนโยบายไปแลว โดยเฉพาะวิทยาลัยมหาดไทย  ซึ่งทําหนาที่นี้
โดยตรง  ตองนําไปแกไขการทํางานใหมีประสิทธิภาพและถึงลูกถึง
คน ถึงลูกถึงคน คือนายสั่งอะไรมาตองทําไดหมด ถาเราคิดถึง
ความกาวหนาก็ตองทําได หากคิดวาเพื่ออยูไปวันๆ สบาย ๆ ก็นั่งไป
วันๆ เปนอีกเรื่อง พอถึงเวลาจะรูวา เพื่อนรวมรุนที่รับราชการมา
พรอมๆ กัน จบปลัดอําเภอมาพรอมกัน 3 ป  5  ป  8 ป  เขาเปน
นายอําเภอแลว เปนผูวาราชการจังหวัดแลว ทําไมเราเปนนายอําเภอ
อยู ตอนทํางานแรกๆ  ก็คงไมไดคิด แตเมื่อสูงขึ้นมาแลวจะรู 

ผมคิดว า  ผูบั งคับบัญชาที่ขึ้นมาแตละคนก็มีความรู
ความสามารถ ถาไมมีความรูความสามารถเขาก็คงไมสามารถเปน
ผูบังคับบัญชาได การมองผูใตบังคับบัญชา สามารถจะมองไดวา
ลูกนองคนไหนทํางานรูเลย  อีก 5 – 6  ป ไปแลว อีก 5 – 6 ป อยูที่
เดิม รูไดทันที เพราะฉะนั้น  ผูบังคับบัญชาเขามีประสบการณในการ
ทํางาน 
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สิ่งสําคัญคือความตั้งใจในการทํางาน การมุงมั่นในการ
ทํางาน เรื่องนี้คนที่มีความสามารถเทาๆ กัน บางคนมีความสามารถ
แตไมมีโอกาส บางคนมีความสามารถมีโอกาส ก็ไมแสดงอะไรเลย 
หัวหนาฝายขอมูล ฝายอํานวยการ การมาอยูสายสํานักงานจังหวัด 
เปนสายที่เร็ว  ตอไปขางหนา  หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะขึ้นรอง
ผูวาราชการจังหวัด  การทํางานในสํานักงานจังหวัดมีโอกาสมากกวา
เขา ประสิทธิภาพในการทํางาน ทานอยูกับผูวาราชการจังหวัดคน
ไหน ทานตองทํางานใหผูวาราชการจังหวัดเขาเห็นฝมือ ตอนนี้การ
ทํางานไมเหมือนกอน มีตัวชี้วัดในการทํางาน หัวหนาสํานักงาน
จังหวัดไมแข็ง ไมทํางานดวยความทุมเท ก็จะทําใหงานที่ทําไมมี
ประสิทธิภาพ

แขนขาของรัฐบาล คือ ผูวาราชการจังหวัด

รัฐบาลใหความสําคัญกับผูวาราชการจังหวัดที่เปนแขนเปน
ขาของรัฐบาล ถึงจะเปนอยางไร รัฐบาลเขามา ในฐานะที่ เปน
ขาราชการประจําตองสนองนโยบายของรัฐบาล ตองพยายามทํา  คง
ปฏิเสธไมได  
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รัฐบาลใหนโยบายมาทํา เปนเรื่องของผูวาราชการจังหวัด
และ Staff ที่จะตองแปลงนโยบายไปสูการปฏิบัติและใหเกิดผล
สําเร็จของงานใหได  ถาทานทําได ทานก็จะสําเร็จกาวหนา  ผูวา
ราชการจังหวัดไปอยูไหนก็จะเอาไปดวย บางจังหวัดเอาไปเต็มศาลา
กลาง และจังหวัดอื่นมีแตคนแยๆ ก็ไมเอาไป บางคนจะขามกันไป 
แตอยางไรก็ตามก็อยูกับการทํางานของพวกเรา

ผูบริหารระดับกลางถือเปนหัวใจและมีความสําคัญเปน
อยางยิ่ง เพราะฉะนั้น ฝากผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ คิดดู
วา ทําอยางไรใหผูที่จบออกไปจากสถาบันฯ แลว กลับไปแลว 
ประมาณ 2 – 3  เดือน ลองตามไปดูวาเขาทํางานไดไหม ผูวาราชการ
จังหวัดพอใจไหม ผูวาราชการจังหวัดมองพวกเราทํางานหลังอบรม
แลว ทํางานไดดีกวาเดิมหรือไม ไมใชเหมือนเดิม ถาอยางนั้นตองมา
ปรับปรุงหลักสูตร 

ลูกนองเลือกนายไมได

ผมไมไดมาจากสายสํานักงานจังหวัด ผมมาจากสายปกครอง 
ประสิทธิภาพการทํางานของพวกเราถาไปเทียบกับเขา  ก็ยังสูเขาไมได  



       ชัยชนะของความมุงมั่น: นายสุจริต ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย   23  

ไมไดหมายความวาทุกคน  บางคนทํางานเกง  บางคนสูงาน  บางคนสู
บางถอยบาง ซึ่งเปนเสียงสะทอนมาจาก ผูวาราชการจังหวัดหลายคน 
ดังนั้นเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ตองทุมเททํางานใหกับผูวาราชการ
จังหวัดใหมากที่สุด หรือตองชวยผูวาราชการจังหวัดใหเต็มที่ ตองทํา
ทุกอยางในสิ่งที่จะสามารถทําใหกับผูวาราชการจังหวัดได  

พวกเราที่นั่งอยูที่นี้ก็ตองเปนผูวาราชการจังหวัดอยาง
แนนอน นอกจากใครจะปลดเกษียณใน 2 - 3 ปนี้ คนที่เปนผูวา
ราชการจังหวัดจะใชคน เขาจะดู เนื่องจากมีโอกาสเรียกใชคนไดเยอะ  
ไมวาจะเปนฝายปกครองหรือใครก็ตามเขามีโอกาสเยอะ การจะใช
งานคนเมื่อใชแลวและยังทําไมไดดี  ถาบอยครั้งเรื่อยๆ เขาก็จะไมใช  
เพราะเขามีโอกาสเลือก เขาเปนนายเขามีโอกาสเลือกลูกนอง แตเรา
เปนลูกนองเราจะเลือกนายไดยาก นอกจากนายจะเลือกเราไป 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ เราจะตองทุมเทใหกับ
การทํางานทุกอยาง โอกาส ความกาวหนา ตัวเลือกของเราก็ดีกวาเขาอยู
แลว การตอสูก็นอยกวาเขา เขาไปในสายปกครองนั้นตองไปแขงขัน
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กันอีกมาก พอระดับ 9 ขึ้นไปเปนปลัดจังหวัดอยางนอยก็รวม 100 
คนที่แขงกันที่จะขึ้นเปนรองผูวาราชการจังหวัดได  แตของพวกเรา
พอขึ้นระดับ 8 กอนหนานี้ยิ่งบุญมาวาสนาสงเปนระดับ 8 แลวขึ้น
เปนรองผูวาราชการจังหวัดเลย  เพราะธรรมเนียมปฏิบัติเขาทํามาอยาง
นั้น   ก็ยึดกันมาตลอดเวลา    

เราทําอะไรผิดหรือ  นายจึงไมใช

ผมทํางานมาตั้งแตเปนนายอําเภอหรืออะไรตางๆ ปไหน
ไมได 2 ขั้น จะมานั่งคิดวาผมทําผิดอะไรหรือเปลาถึงไมได 2 ขั้น 
จากที่ผานมาปไหนไมได 2 ขั้น คือ เนื่องจากมีการยายไปคาบเกี่ยว 3 
เดือน 6 เดือนเทานั้น นอกนั้นจะได 2 ขั้นตลอด ขนาดที่กรมเขาบอก
วาไมเคยให 2 ขั้น 3 ปซอน ผมก็ได 3 ปซอน เรื่องการทํางาน และการ
รับราชการของผมที่ผานมา อยากเปนอะไรไดเปนหมด แตก็เหนื่อย
สายตัวแทบขาด

ในการทํางานตองตั้งใจทํางาน นายสั่งอะไรมาไดทุกอยาง 
บางทีนายไมตองสั่ง  ทําใหนายกอนก็มี  ที่กลาวใหฟงไมไดเยินยอ
ตัวเรา แตอยากใหพวกเราฟงวาหนาที่ของสํานักงานจังหวัด ถือวา
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เปนคียแมนที่สําคัญของผูวาราชการจังหวัด  ถาผูวาราชการจังหวัดไม
ใชเรา  เราตองมานั่งคิดแลววาเราทําผิดอะไร เพราะผูวาฯ ตองใช
สํานักงานจังหวัดอยูแลวในเรื่องการทํางาน นอกจากบางทีผูวาราชการ
จังหวัดก็อาจเฉยๆ ก็ไปอยาง ถาเขาเฉยๆ เราตองทําอะไรบางอยางให
เขาใชเรา ไมใชยิ่งเฉยเราสบาย ไมตองทําอะไร ถึงเวลาก็ยายไปยาย
มาอันนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญในเรื่องการทํางานของพวกเราแลว  

เชื่อม ผวจ.  และรอง ผวจ. ใหได

สํานักงานจังหวัด คือ กลไกสําคัญของการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด ปจจุบันผูวาราชการจังหวัด
ทํางานเยอะมาก มีงานอะไรเยอะแยะไปหมด ผมก็ไมไดเปนผูวา
ราชการจังหวัดสมัยที่เขาเปน CEO ตางๆ อาจจะมากนอยอะไรตางๆ 
กันไมเหมือนกัน ไมวางานยุทธศาสตร งานประสานตางๆ ถาทีมงาน
ของเราไมแข็ง ไมทํางาน ผูวาราชการจังหวัด และรองผูวาราชการ
จังหวัดจะเหนื่อย   

เรามีนายไมกี่คน ถาเราเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดก็
อาจจะมีผูวาราชการจังหวัดกับรองผูวาราชการจังหวัดเทานั้น เรา
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ตองเอาใจใสทั้งผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจังหวัด  ถา
หากรองผูวาราชการจังหวัดกับผูวาราชการจังหวัดไมถูกกัน เราก็ตอง
วางตัวใหดีๆตอนผมเปนนายอําเภอ รองผูวาราชการจังหวัดกับปลัด
จังหวัดไมถูกกัน ทําใหวางตัวลําบาก  จะไปหานายคนนั้นทางนี้ก็บอก
วาไปทําไม ทางนี้ทําไมไมไปหา  บางทีก็พูดกระแทกเรามาผมก็ไมพูด
อะไรเฉย  ๆ เพราะเวลามาเราก็ไปดูแลทาน  

เพราะฉะนั้นเราตองวางตัวดีๆ เดี๋ยวนายเขาหมั่นไส เมื่อเขา
ไปเปนผูวาราชการจังหวัดเราจะอยูลําบากอีก ฉะนั้นตองวางตัวใหดี 
ตองจัดลําดับความสําคัญการทํางานใหดี อยางไรเสียเราก็ตองยึด ผูวา
ราชการจังหวัดอยูแลว แตรองผูวาราชการจังหวัดเราก็อยาไปทิ้งเขา 
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะตองเชื่อมใหดี หากเราไปเขาขางคนใด
คนหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งไมถูกกัน เราก็จะถูกกระแทกกระทัน้ ผมมาอยูที่นี้
พูดตลอดเวลาวา การอยูดวยกันเราตองยึดผูวาราชการจังหวัด เขาจะ
มาเปนผูวาราชการจังหวัดได เขาตองมีอะไรดี ทั้งความรูความสามารถ 
เราตองยึดตัวผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก รองผูวาราชการจังหวัด ก็
อยาไปทิง้เขา ตองชวยเขาทํางาน ประสานงานกับสวนราชการตาง  ๆ
ทั้งหมด 
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ผมเคยเลาใหฟงวา ถาจังหวัดไหนรองผูวาราชการจังหวัด
กับผูวาราชการจังหวัดไมถูกกัน  รองผูวาราชการจังหวัดตองยายไปนะ 
ผมตองยึดผูวาราชการจังหวัดกอน  นอกจากผูวาราชการจังหวัดแย
จริง  ๆพฤติกรรมอะไรตางๆ แยจริงๆ แตหลักการเราตองยึด

คนเกง ตองเกงทุกอยาง  

คนทํางานเกงกับคนทํางานเปนแตกตางกัน  ตองรูจักการ
ทํางาน  คนทํางานเปนก็อยางหนึ่ง คนทํางานเกงก็อยางหนึ่ง คนทาํงาน
เปนก็ทํางานไปเรื่อยๆ แตคนทํางานเกงนั้นทําไดทุกอยาง  เปนผูวา
ราชการจังหวัด ก็ตองชอบลูกนองที่ตั้งใจทํางานและก็มีน้ําใจกับ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหญ  

คนที่จะทํางานเกง เกงนี้ตองเกงทุกอยางไมใชจะเกงแตงาน
อยางเดียว เปนตนวาทํางานเกงอยางเดียวก็เทากับทํางานตั้งแต 
8.30 น. แลว 4 โมงเย็นก็กลับบาน กับคนทํางานอยางนี้ดวย  แลวก็
สอบถามนายดวย  นายครับเย็นนี้มีอะไรไหม เสาร – อาทิตย  มีอะไร
ไหม กับคนที่ทํางานเกงจริงๆ 8 โมงครึ่ง พอถึง 4 โมงครึ่งกลับ ถาเรา
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เปนนายเรารักใคร  คิดแบบวางตัวเปนกลาง  ถาเราเปนนายคนที่
ทุมเททํางานแลวยังมีน้ําใจกับเราดวย เปนเราเรารักใคร อันนี้เปนจุด
หนึ่งที่มีความสําคัญ

พูดปบเสร็จปุบ

ผมเคยพูดกับฝายปกครองทุกคนวา ถึงเวลาทํางานตอง
ทํางานใหเต็มที่ นายทุกคนตองเอางานเปนหลัก ไมวาจะสั่งงาน เวลา
สั่งงานไปแลว งานมันอาจจะเยอะแยะไปหมด บางทีสั่งแลวอาจลืมบาง 
บางคนก็แกลงทําเปนลืมบาง ซุกไปบาง หรือลืมไปบางจริงหรือไม
จริงก็ไมรู คนที่เขารูจักการบริหารการทํางานที่ดี รูจักการติดตามงานที่
ดี นายพูดปบเสร็จปุบเสร็จหมดทุกอยาง อันนี้เปนสวนประกอบที่จะ
ทําใหเรามีความเจริญกาวหนาอยางไรบาง  

การทํางานเกงตองมีจริยธรรมควบคู

ผูวาราชการจังหวัดมียุทธศาสตรในการทํางานหลากหลาย
มาก การแกไขปญหาตางๆ  นอกจากนโยบายรัฐบาลแลว การแกไข
ปญหาจังหวัดตางๆ ยังแตกตางกันไปในเรื่องของการทํางาน  และมี
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คนทํางานที่หลากหลาย ทั้งหัวหนาสวนราชการบางคนก็ตั้งใจทํางาน 
บางคนก็เฉย ๆ ไมวา  ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็มี
สวนที่เกี่ยวพันภาคการเมือง การเมืองทองถิ่น  ระดับชาติ ปจจัยมีมาก 
ตอไปขั้นตอนการทํางานจะมากยิ่งขึ้น ยิ่งประชาชนมีความรูมากขึ้น 
จะทําใหการทํางานตองเพิ่มความละเอียด อยูที่ความเปนผูนํา 
(Leadership) ของผูวาราชการจังหวัดและการปฏิบัติงานของ Staff 
ผูวาราชการจังหวัด รัฐบาลตองการใหจังหวัดมี Maturity ในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น 

จังหวัดที่มีหัวหนาสํานักงานจังหวัด ระดับ 9 ตอไปจะมี
กลุมงานบริหารงานบุคคลขึ้นมา  ใหผูวาราชการจังหวัดสามารถใช
ขาราชการทั้งหมดได เพื่อมาทํางานใหมีประสิทธิภาพ การทํางาน
เปนกลุม ผูวาฯ ทํางานตามกลุมยุทธศาสตรไดสูง ผูวาฯ บางคนเกง 
บอกชื่อมาไมมีใครเชื่อ บางคนได1 คะแนน หรือ 2 คะแนน ไมทราบ
วาผูวาฯ ทํางานไมตรงกับยุทธศาสตรที่วางไว ปลอยใหรองผูวาฯ ทํา 
ถึงแมผูวาฯ ทํางานเยอะ แตทําตามยุทธศาสตรของตนเอง เวลาวัดก็
ตกทันที แตตอไปคงดีขึ้น  
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การทํางานปจจุบันไมมองเกงอยางเดียว มองคุณธรรม 
ศีลธรรมของผูวาฯ บางทาน ที่อาจมีปญหาทางจริยธรรม คุณธรรม
ทั้งสิ้น มากนอยแลวแตละบุคคล เพราะฉะนั้น ปจจุบันทํางานไม
เหมือนสมัยกอน สมัยกอนผูวาฯ มี Authority สมัยนี้ไมได ตอง
ประสานกับทุกคนรวมทั้งลูกนองดวย ผูวาฯ มีการโยนแฟมทิ้ง อยาง
นี้ผมก็ไมเจอ แตเขาเลาใหฟง คงไมใชโยนขางบนลงมาขางลางศาลา
กลาง โยนเอาไปทําใหมอยางนี้ก็มี  

กระทรวงมหาดไทยคงตองมาพัฒนาการทํางาน จะทําอยาง
นี้ไมได เพราะนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร) เปนคนคิดเรว็
ทําเร็ว มีโครงการมามาก สํานักงานจังหวัดบางจังหวัดรับไมทัน  ผูวาฯ 
บางทาน ก็อาจจะไปเอาฝายอื่นๆ มาชวยทํางาน นายไมใชงานไม
สบายใจ ผมอาย ผมมาจากฝายปกครองก็จริง ตอนเปนผูวาฯ ใช
สํานักงานจังหวัด ไมมองหรอก แตมาถึงเวลานี้ เปนปลัดกระทรวง
มหาดไทยแลว คนที่ไมใชพวกเรา ใชไมได ตองพวกเรามากที่สุด ผูวาฯ 
บางคนใชพวกเรามาก บางคนไมใชเลย การไมใชเลยตองพิจารณา
ขีดความสามารถของหัวหนาสํานักงานจังหวัด หัวหนาสํานักงาน
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จังหวัดบางคนไปไมถึง 2 เดือนก็กลับมาบอกวา ผมสูไมไหว ผูวาฯ 
ใชมาก ผมแปลกใจ ผูวาฯ ใชมากดีกวาไมใชเลย ผมทํางาน ถานายไม
ใชเลย ผมไมสบายใจ ไปใชคนอื่นเราไมสบายใจ เพราะเหมือนเรา
ไมมีขีดความสามารถ เราทํางานไมดีหรือ พยายามใหนายใชตลอด
มา เปนปลัดอําเภอ เสารอาทิตย ถามนายวานายมีงานหรือไม มีก็ไม
กลับ ไมมีก็กลับ  นายนั่งอยูบนอําเภอไมลงเราก็ไมลง ยึดปฏิบัติอยาง
นี้มาตลอด พยายามคิดโครงการ วิธีการทํางานที่ดีๆ ใหนายตลอดมา
โครงการที่จะเกิดประโยชนก็พยายามคิด บางทีนายคิดไมออกหรอก
โครงการดีๆ เพราะเขาตองรับศึกหลายดาน เราตองเขาใจ 

ทานอาจจะคิดวาผูวาฯ นี่สบาย เชาขึ้นมาก็นั่งรถลงจาก
ศาลากลางไปตรวจงาน กลับมาเซ็นหนังสือเสร็จกลับบาน นั่งรถไป
นั่งรถมาไมมีปญหา ขอเท็จจริงมีปญหาทั้งสิ้น แตจะพูดหรือไมพูด 
เพราะฉะนั้นเราในฐานะเปนผูใตบังคับบัญชาตองเอาใจเขามาใสใจเรา 
ดูนายดวยวาเปนอยางไร อันไหนแบงเบาภาระไดก็แบงเบาภาระ
ใหทาน อันไหนชวยไดตองชวย คนเปนผูบังคับบัญชาเคยเปน
ผูใตบังคับบัญชามากอน นอกจากเจอผูบังคับบัญชาที่ใชเราในสิ่งที่
ผิดๆ เราตองเดือดรอน อันนี้ตองมาเลาใหผมฟง อยูไมไดก็อยาไปอยู 
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ถาอยูแลวอันตรายก็อยูไมได ทานรอด เราโดนวินัยก็ตองหนี เรายาย
ทานไมไดก็หาที่อยูใหม ผมพูดกับลูกนองตลอดเรื่องการทํางานใน
สิ่งที่ไมถูกตองตองไมทํา ถามีอะไรตองมาเลาใหกันฟง หาทางออก
ทางไลดีๆ เพราะฉะนั้นตองไมทําสิ่งที่ไมถูกตอง

ตองแปลกแตกตาง 

สิ่งที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน คือทานเปนคน
คิดระดับกลาง เปนคนคิดนโยบายใหม หัวกําลัง Bright ทํางานไมกี่ป 
สวนมากจบปริญญาตรีปริญญาโททั้งสิ้น ไปเรียนคิดใหนายเขาเห็น 
ทํางานตองใหแปลกแตกตางจากคนอื่นๆ ตองกาวหนา ไมใชทําแต
งานประจํา (Routine) ทําอะไรไปเรื่อยๆ ไมเกง นายจําไมได ทานตอง
ฉีกแนว แหวกวงลอมใหไดวาทําเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้น ถาทานทํา
สําเร็จนายก็จะชื่นชม และใหความสําคัญกับเรา  

ยุทธศาสตรไมดีก็ตก

ปจจุบันผูวาราชการจังหวัดทํางานลําบาก ถาพวกเราไมชวยกัน
เขาจะลําบากมากที่สุดเลย  ไหนจะมีเรื่องตัวชี้วัดในการทํางาน ไหน
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จะเรื่องอื่นๆ อีก และเดี๋ยวนี้การยายบางทีเราไมสามารถที่จะปฏิเสธ
ไดเลยโดยเฉพาะตัวของผูวาราชการจังหวัด อยางคราวที่แลวที่มีการ
แตงตั้งโยกยายปรากฏวา คนที่ไดคะแนนศูนย 3 คน และคนได
คะแนน 1 อีกเยอะแยะ ผมก็ยังเขาใจวาคงจะไปทํางานอยางอื่น
มากกวางานยุทธศาสตร เพราะการประชุมเรื่องยุทธศาสตรจังหวัด 
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดยังนับเปนคะแนนของการวัดทั้งสิ้น ซึ่งเมือ่กอน
ผูวาราชการจังหวัดทําอะไรก็ไดที่จะใหดังออกมา เดี๋ยวนี้ปรากฏวา 
ถาทําอะไรตางๆ ดี แตงานยุทธศาสตรของจังหวัด หรือกลุมงาน
ยุทธศาสตรของจังหวัดไมดีเราตกทันที อาจจะเปนปแรกที่ผูวาราชการ
จังหวัดวางแนวทางในการทํางานไมถูก เพราะฉะนั้นเรื่องน้ีก็เปนเรื่องที่
สําคัญ 

นอกจากนี้แลวยังติดตามพฤติกรรมของผูวาราชการจังหวัด
ดวย มีการตามมาตั้งแตตนปแลว เพื่อจะนําเสนอทานนายกรัฐมนตรี 
ผลประเมินของผูวาราชการจังหวัดผมไมประเมินเอง ผมใหรอง
ปลัดกระทรวงกับผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปนผูประเมิน 
ปรากฏวา ประเมิน 199 คะแนน ต่ําสุด 189 คะแนน ผมบอกไมไหว
ประเมินอยางนี้ 199 คะแนน ทําดีหมด ผมก็เลยไปบอกวาไปตัดใหม
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สูงสุดแค 180 กวา และต่ําสุดประมาณ 160 กวา และไดนําผลการ
ประเมินใหทานนายกรัฐมนตรี ทานนายกฯ ยังบอกวาประเมินสูง เกง
กันหมด ตรงขามกับที่เขาประเมินมา  

การทํางานในปจจุบันลําบากมากยิ่งขึ้น ถาพวกเราไมเปน
หลักใหกับทานผูวาราชการจังหวัด หัวหนาสํานักงานจังหวัดคง
ไมใชเฉพาะหัวหนาสํานักงานจังหวัดระดับ 9 เทานั้น หมายรวมถึง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่เปนระดับ 8  ดวย  

มุงมั่นทุมเท

การทํางานของพวกเรา อยากใหสํานักงานจังหวัดเปนมากๆ
บุคลากรที่สูงาน เพราะเทาที่ผานมาคนดีก็เยอะ แตยายไปหมด คนที่
ทําเชาชามเย็นชามก็ไมนอย ถามผูวาฯ เปนอยางนี้ทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น 
คนรุนใหมขอใหพัฒนาการทํางาน ใหมีความรูความสามารถ ความรู
ตองศึกษา สวนความสามารถ คนเรามาถึงจุดนี้ตองอยูที่ความพยายาม 
มีความมั ่นใจ ตั้งใจ ทุมเท ตั้งเปาชีวิต อยาทํางานแบบไปเรื่อยๆ อยู
สบาย แบบไปเรื่อยๆ ทานจะไมมีความกาวหนา สิ่งตางๆ ผมคิดวาอยู
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ที่ตัวเราเปนหลัก จะตองวางแผนชีวิตดวยการทํางาน ตองคิดวาตอไป
ขางหนาเราตองเปนอยางไร จะกี่ปควรเปนอยางไร จะได ไมได 
อยางไรเราไมรู  แตคิดวาเราทําใหดีที่สุด การทําใหดีที่สุดก็ คือหนึ่ง
มุงมั่นในเรื่องงานเปนหลัก และสอง เวลานายทํางานเราก็ตองทุมเท
เวลาใหงานเต็มที่ เวลานายสั่งงานอะไรตางๆ มาตองทําใหได วิธีการ
อยางนี้ทําไมไดก็ตองไปหาวิธีการอยางอื่นทําใหไดทุกอยางที่นายสั่ง
มา นายคงไมสั่งสิ่งที่เราทําไมได  การสั่งงานบางอยางเราก็ตองคิด
ใหกับนายดวย  

ไมเคยขัดใจนาย

การทํางานทานก็คงตองตามตลอด บางอยางจะใหผมจี้ผมก็
จําไมได บางทีผมมาถึงผมก็สั่งๆ ไปแลวพออีก 7 วันจะถึงเราก็ลืม 
งานใหมเขามาเราก็สั่งทบๆ ไป ฉะนั้นผมก็เลยอยากบอก ผอ.สํานักฯ 
ทั้งหมดไมตองใหผมไปตาม ถึงเวลาคุณทําเลย ถามีอะไรใหไปถาม
รองปลัดกระทรวง  ถามีสวนที่เกี่ยวของทําไปทันทีทันใด เพราะงานมี
มาก และตองมีการติดตามเรงรัดการทํางานดวย เพราะตอไปขางหนา
ถาพวกเราไมชวยกันจะทําใหคนอื่นมองดูไมดี  และผมก็ไมอยากให
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ผูวาราชการจังหวัดเขาสงตัวคืน   ไมอยากใหเกิดขึ้น  แตอยางไรก็ตาม
ความทุมเทงานพวกเราตองใหเต็มที่  นายทุกคนเขารักคนทํางาน   

ประเด็นตอไปก็คืออยาไปวาเขา เขาใชงานมากก็อยาไปวา 
คนยิ่งทํางานมากเทาไรยิ่งมีประสบการณ ตอนผมเปนเลขานุการกรม 
กรมการปกครอง ผมยายมาจากนายอําเภอบางละมุง   กอนผมเปน
นายอําเภอบางละมุงผมเปนนายอําเภอพยุหะคีรี  ยายไปก็มีคนถาม
ทานอธิบดีฉลอง  กัลยาณมิตร   วาทําไมเอาผมไปอยูอําเภอใหญ  
เงินเดือนผมยังไมเต็มขั้นผมจําได ถามกันในที่ประชุมนายอําเภอ
ทั้งหมดเลยวาทําไมเอาผมไป ทานบอกวาเปนคนดี  ผมคิดหนึ่งอยาง
วา ตอนนั้นมีผูชวยปลัดจังหวัดใหเปนปลัดจังหวัดคงเปนไมได  ถา
เปนอยางนี้แลวยังไงผมก็ไมไป  ผมคิดวาผมจะเปนผูอํานวยการกอง
ใหได  ผมก็ทํางานเต็มที่อยูบางละมุง  

ในฐานะที่เราเปนนายอําเภอเมื่อนายไปเราจะปฏิเสธไมอยู
ไมได  ผมถือปฏิบัติมาตลอดเรื่องนายเปนเรื่องที่สําคัญ  ผมจะรับนาย
ตลอด  อยูที่ไหนเหมือนกันจะดูแลนายตลอด  ไมมีนายคนไหนดา
ผมสักคน ทุกคนรักผมทั้งนั้น เพราะผมไมเคยขัดใจนาย  สิ่งไหนที่
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ไมดีก็ยังไมเคยเจอ  หรือสั่งในสิ่งที่แยๆ ก็ไมมี สวนมากก็ถูไถไปไม
มีปญหา   

ผมยึดถือตลอดเวลาวา  ทุกคนที่อยูกับผูบังคับบัญชา 
ผูบังคับบัญชาสั่งทําในสิ่งที่ไมถูกตอง  ตองหนี อยูไมไดตองบอก แต
ไมใชนายเขาใชใหทํางานเต็มที่แลวบอกไมไหว อันนี้ผมไมเอา ตอง
ทํางานใหเต็มที่  ตอไปเราก็เปนใหญกันแลว  คงจะเปนรองผูวา
ราชการจังหวัดแลว เพราะฉะนั้นงานที่ เรารับมายังไงก็ตองทําให
เต็มที่ 

หนึ่งวันเปลี่ยนไปเร็ว

เพราะฉะนั้นจึงตองฝากใหพวกเรารูวา การทํางานอยูกับนาย 
นายทุกคนไมเหมือนกัน แตสิ่งที่สําคัญที่สุด  เราเปนผูใตบังคับบัญชา
เราตองตั้งใจทํางานใหเต็มที่ หน่ึงวันเปลี่ยนไปเร็ว ตอนนั้นผมคิดวา
ผมจะเขากรมเขากระทรวง ผมก็มาเปนผูอํานวยการกอง คือมาเปน
เลขานุกรม แตไมไดเปนผูอํานวยการกองตอนแรก คิดวาจะมาเปน
ผูอํานวยการกองกอน หลังจากนั้นผมก็คิดวาผมอยูไมนาน และ
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กอนที่จะเปนผูวาราชการจังหวัดผมเปนรองผูวาราชการจังหวัด 3 ป
เทานั้น ผมรูตัวกอนวาผมจะไปเปนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

ทานพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  บอกผมวาปนี้ไปเปนผูวา
ราชการจังหวัดนะ แตทานไมไดบอกใหไปไหน  คนอื่นก็ยังไมรู 
ซึ่งตอนนั้น แตผมรูแลววาจะไปเปนผูวาราชการจังหวัดนครพนม  
ทานเอาผมไปอยูนครพนม 

หลังจากนั้นหนึ่งปผมก็รูตัววาผมจะมาอยูนนทบุรี ผมก็เลย
บอกใหทานเสริมศักดิ์  พงษพานิช ใหไปแทนผม  แลวเรียนทาน
ชวลิตฯ วาตองเอาคนนี้ไปแทนผม หลังจากนั้นผมยายมาอยูนนทบุรี
จากนนทบุรีไปอยูชลบุรีผมก็รูตัวกอนวาจะมีคนเอาผมไปอยูชลบุรี  
แตที่แยที่สุดก็คือยายจากนนทบุรีมาอยูชลบุรี เปนเวลา 5 ป นะครับ  
อยูชลบุรีปที่ 5 นานที่สุด เปนผูวาราชการจังหวัดทั้งหมด 8 ปเต็ม เปน
นานมากๆ พูดตามหลักจังหวัดชลบุรีใครก็อยากอยูหรืออาจไมมีคน
ไมอยากไป   

ผมไปหาทานปุระชัย  เปยมสมบูรณ ทานถามวาทานผูวา
ราชการจังหวัดจะยายเขาไปในกรมไหม ผมบอกผมขอไปเปนรอง
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ปลัดกระทรวงครับทานเพราะวาเปนผูวาราชการจังหวัด 8 ปเต็มและ
อาวุโสแลว ทานก็บอกไปเปนรองปลัดกระทรวง ไมมีงานทํานะ  
ทานพูดกับผมอยางนี้นะ เดี๋ยวทานจะวาไมมีงานทําตอนนี้ก็ทําไมทัน
อยูแลว ผมไปเจอทานนายกรัฐมนตรี ทานบอกวาจะเอาเขากระทรวง
เสร็จแลวคําสั่งผมลงไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

ผูอํานวยการสํานักและกองคือคลังสมองของสาํนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่สําคัญที่สุดคือผูอํานวยการสํานัก/กอง  ตองรูงานของ
เขาวาควรจะพัฒนาและปรับปรุงอยางไร  เราตองคิด  ผมยังเสียใจวา
ปที่แลวงบประมาณของสํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ประมาณสามพันลานบาท ไมรูพอปนี้มันลดไปอีกลดประมาณ 3 หรือ 
4 รอยลานบาทหรือเทาไรผมก็จําไมได  ก็ยังคิดอยูวางบประมาณ
ทําไมลดลงไดยังไงก็ไมรู   นาจะตองไดมากขึ้น  ตอนผมไปอยู
กรมการปกครองปแรกเพิ่มขึ้นประมาณพันลานบาท พอปที่ 2  ผม
เพิ่มใหอีกประมาณ 2 พันลานบาท ผมจําไดจากงบประมาณ 15,000 
ลานบาท ตอนที่ผมออกมางบประมาณของกรมการปกครองเปน 
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18,000 กวาลานบาทเพิ่มเปนอีก 2,000 กวาลานบาท เพราะฉะนั้นพอ
ถึงสิ้นปผมเอาเงินมาซื้อรถใหกับนายอําเภอที่หนึ่ง 200 คัน เงินเหลือ
จายซื้อแลวซื้ออีกเยอะแยะไปหมดใหนายอําเภอได 

พอมาเปนปลัดกระทรวงมหาดไทย จะซื้อใหใครก็ไมได
เพราะวาเงินมีนิดเดียว เงินใชจายก็ไมพอเจียดจาย  ขนาดตัดเงินมา
ประมาณ 10 เปอรเซ็นต เพื่อจะนํามาใชจายใหกับกองไหนที่จําเปน
หรือมีโครงการอะไรที่สําคัญที่จะตองทํา เมื่อปที่แลวผูอํานวยการ
กองคลังเขามาบอกผมวาเงินจะตกไปแลวเหลือประมาณ 5 ลานบาท 
ถาเหลือ 5 ลานบาท เราซื้อรถใหสํานักงานจังหวัดไดประมาณ 20 
คัน แตมาบอกกอนประมาณ 7 วันหรือ 5 วันนี่ก็ทําอะไรไมไดแลว
ควรจะมาบอกเรากอน เราก็ไมรูก็ไมไดไปตามงานอะไรตางๆ มาก 
เพราะวางานมีเยอะ ถาใครไมมาเสนอ ไมมาบอก  ก็จะไมรู เรื่อง
จําไมไดจะใหผมไปจี้  ก็ไมมีเวลา วันเสาร – อาทิตย บางทีไมไดหยุด
งานที่จะไปของเราจริงๆ ไมไดไปเลย เชน งานชายแดนที่ตองไปดู
ศูนยรับผูอพยพยังไมเคยไดไปเลย งานสํานักงานที่ตองไปเยี่ยม
ติดตามงานยุทธศาสตรก็ไมไดไป ไมไดไปกระทั่งเขาประชุมเรื่อง
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อะไรตางๆ เพราะการไปประชุมเรื่องตางๆ นั้นเปนโอกาสดีที่จะได
พบกับลูกนองเรา 

ทํางานใหไดรับความไววางใจ

เราก็อยากเห็นสํานักงานจังหวัดเปนหนวยงานที่ผูวา
ราชการจังหวัดใหความไววางใจ ผมอยากใหเปนทุกจังหวัดพวกเรา
ทุกคนอาจจะตองทํางานหนักมากยิ่งขึ้น ผมพูดกับผูอํานวยการ
สถาบันดํารงราชานุภาพใหเขาเอาพวกเรามาดู มาฟงกัน มาคุยกัน ดูสิ
วาเปนอยางไร  ตอไปขางหนาอาจจะเอาหัวหนาสํานักงานจังหวัด
ระดับ 8 เพราะวาบุคคลเหลานี้ เปนกําลังสําคัญที่จะชวยงานผูวา
ราชการจังหวัด ถาพูดตามหลักวาพวกเรามาทางสํานักงานจังหวัด 
เรามีโอกาสมากกวาทางสายปกครองเยอะ ทางสายปกครองมีคนมาก 
ถาไมเจงจริงๆ สูงสุดก็แคปลัดจังหวัด แตตอไปก็แคนายอําเภอ
เพราะวากวาจะเปนนายอําเภอตองจบโรงเรียนนายอําเภอมาแลว 8 ป 

เพราะฉะน้ัน คนที่มาอยูในสายสํานักงานจังหวัดถือวาโชคดี
ที่สุดเราตองใชสิ่งนี้ใหเกิดประโยชนในการทํางานของเรา  คนเปน
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นายเขารูวาลูกนองคนไหนเปนอยางไร  เราอาจจะไมรูวาเราทํางานเปน
อยางไร บางคนทํางานผมรูวาเปนคนทํางาน บางคนทํางานผมตอง
เอาไว ผมไมฟงเสียงใครทัง้สิ้น ผมก็ตองเอาคนทํางานมาทํากับผม แต
คนไหนที่ไมอาจทํางานได เพราะงานในกรมมีลักษณะงานที่แตกตาง
จากงานตางจังหวัด เราตองยอมรับขอเท็จจริง งานตางจังหวัดเปนงาน
สัพเพเหระ  งานในกรมเปนงานหนาเดียว แตละคนที่เขามาอยูจะตอง
มียุทธศาสตรในการทํางานใหดี แตคิดอยางไรใหการทํางานของเรา
มีความเชื่อมั่น เปนที่เชื่อถือ และใหเดนๆ ดวย คือ จะทํางานใหเดน
ไมตองทํางานทุกอยาง แตไมไดหมายความวาทํางานอยางเดียวไมทํางาน
อยางอื่นเลย ทํางานอยางเดียวเดนก็ไมเดนดีก็ไมดีก็เลยไมไดอะไร
สักอยาง การที่ผูวาราชการจังหวัดเขาใชก็ตองทํา จะบอกวาไมทํา
ไมได เราเปนขาราชการตองอดทนทํางานใหเต็มที่ไมตองคิดอะไร
มากมาย  คนเราอยูดวยกันไมถึง 10 ป  เราก็อยูกับเขาแค 3 ป 2 ปก็
ยายออกจากเราไปแลว นอกจากผูวาราชการจังหวัดคนไหนสั่งใหเรา
ไปทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือผิดอะไรตางๆ หรือสั่งใหทําในสิ่งที่ผิด 
ใหถูกตอง ตองมาบอกผม
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ขาราชการ มาตรฐานเกิน  80  

เพราะฉะนั้นเราจะทําอยางไรใหคนของเรามีมาตรฐาน
เดียวกัน อันนี้ฝากดวยก็จะอยูกับพวกเราทุกคน ตอไปขางหนาคงไม
เทาเทียมกันทั้งหมดในการทํางาน  ถาเทาเทียมกันทั้งหมดก็คงเปน 
ผูวาราชการจังหวัดกันทั้งหมดเลย แตอยางไรก็ตามก็อยูในมาตรฐาน
ใหเกิน 80 ใหไดหมด  ผมจะบอกใหฟงเรื่องนี้เปนสิ่งจําเปนในการ
ทํางาน เพราะถาเราไมสามารถพัฒนาคนของเราไดเขาก็ตองมา
ตําหนิเราตอไป เวลาเขาไปเอาโควตาคนอื่นมากกวาพวกเราก็มี
ใบปลิวเขียนลงเว็บไซตมาวิจารณ แตบางคนเขาไมคิดวาที่เขาไมเอา
ตัวเองเพราะอะไร คนทํางานมาเทาๆ กัน แตถึงจุดหนึ่งแลวถึงยอด 
พอมาถึงยอดขึ้นมาแลวตองเอาคนที่ดีที่สุด และที่ดีที่สุดก็ไมได
หมายความวาทํางานเกงอยางเดียว  ตองมีลูกลอลูกชนบางในการทํางาน   
คนทํางานเกงอยางเดียวก็อาจไปไมได บางคนไปอยูถาเราไปเจอนาย
ดีก็จะดีตามตัวเราไปดวย แตถาเราไปเจอนายแยก็จะทําใหเราแย 
หมายความวาผูใหญเขามองวานายคนนี้แยนะเราก็แยตามไปดวย 
เพราะฉะนั้นเวลาฝากนาย นายเขาก็ไมเอาดวยอันนี้สําคัญนะ แตเรา
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จะเลือกที่อยูก็คงไมไดหรอกก็ตองคละกันไป  ก็แลวแตบุญแตกรรม
ของแตละคน 

ทําใหทุกอยางที่นายคิดวาจะทําไมได

ในเรื่องของการทํางานถาทานไปอยูกับนายดี  ก็โชคดีของ
เราคิดวาอยางนี้ดีกวาก็เปนการโชคดีกับตัวเรา นายทุกคนนั้นอาจ
ทํางานไมเหมือนกัน เราตองเลือกในสิ่งที่ดีของแตละคนมาเปนตัวของ
เราเอง ทุกคนไมเหมือนกัน คนหนึ่งอาจจะดีอยางหนึ่งแตอีกอยาง
หนึ่งอาจไมดี อยางไมดีเราเปนลูกนองเราก็ไมตองไปนินทานายเราก็
อยาไปเอาอยางไมดีมาใช เอาอยางที่เขาเดนๆ เขาทํางานอยางนี้เก็บ
มาแลว เรามาใชในการทํางานของเรา  ผมนั้นเลือกอยางนี้ตลอด ชีวิต
ราชการของผม  ผมเลือกตลอดผมดู ผมไมเคยทะเลาะกับนาย นายคน
ไหน อยูไดหมด ไมวาจะเปนใครแลวทุกคนก็ไมเคยเกลียดผม
เพราะวา ผมทําใหทุกอยาง ทําใหทุกอยางที่นายคิดวาจะทําไมไดไม
วาจะเปนเรื่องงานหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น พอนายบอกมาทําไดทุก
อยางไมเคย ทําไมได แตสิ่งสําคัญที่สุด คือ เราตองเอางานเปน
อันดับหนึ่ง ไมใชวามัวแตไปประจบสอพอนาย  ถึงเย็นก็กินเหลา



       ชัยชนะของความมุงมั่น: นายสุจริต ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย   45  

สนุกสนานกับนายกัน งานไมทําแตไดดี เราก็จะประพฤติตนแบบนี้
เรื่อยไป แตสิ่งสําคัญที่สุดเราตองยึดการทํางานเปนหลัก ไมมีใคร
ชวยเราไดหรอกครับ ที่สําคัญตองเรื่องงานเขาจะเอายังไงก็ตามเขา
ตองดูการทํางานของเรา สวนอื่นนั้นจะเปนสวนประกอบของชีวิต ใน
การทํางานถาเราสามารถทําไดหลายอยางดวยกันทานก็จะมีความ
เจริญตอไป   

รัฐมนตรีเสริมศักดิ์  พงษพานิช  อดทนกวาผมจริงๆ

ความทุมเทในการทํางานและการตัดสินใจในการทํางานที่
สําคัญ ถาถึงลูกถึงคนก็ลุยเลย  ทํางานทุกอยาง แตผมก็ยังทํางานสู
ทานรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ฯ ไมได ทานมีความอดทนกวาผมจริงๆ ตอง
ยอมรับ บางทีเราก็ทอเหมือนกัน บางทีเราทํางานก็เบื่อๆ อีกอยางลูก
ก็จะจบหมดแลว อีกคนก็จะจบดอกเตอร มีการมีงานทําก็สบายแลว 
ชีวิตเราก็ไมถึงกับจนมาก พอมีพอกิน ทรัพยสมบัติก็มี พอตาก็ใหไว
ลูกสาวคนเดียวมีเงินตั้งเยอะแยะไมไปไหนอยูแลว เขาเอาไปใหคน
อื่นไมไดอยูแลวไมมีปญหา รูไหมอายุ 60 ก็ตายไดแลวนะผมคิดอยาง
นี้เลย ผมไมไดคิดอะไรมากมาย  ถึงตอนนั้นผมก็อายุ 60 ปกวาแลว ซึ่ง
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ก็ถือวาเปนกําไรชีวิต จะตายเมื่อไรก็ตาย คือ ประเด็นที่หนึ่ง  ลูกก็สบาย
แลว เราพอมีเงินความสําเร็จในชีวิตราชการตอนเราเปนปลัดอําเภอ
ไมไดคิดอะไรเปนไดแคนายอําเภอก็บุญนักหนาแลว ตอนนั้นไมได
คิดถึงจุดนั้น ผมคิดวาเราทําบุญมาก

ทําบุญทําทาน  ทําความดีไวมากๆ

เพราะฉะนั้นเรื่องทําบุญทําทานทําไปเถอะครับ  มีใครมา
บอกใหทําบุญผมไมเคยปฏิเสธ  ทําหมดใครอยากใหทําอะไรทําหมด  
ใครอยากใหไปรดน้ํามนตก็ไป  ทําบุญเสร็จแลวทําทานแจกเงินเด็ก
แจกคนละ 10 บาท 20 บาทแจกไปหมดเราแจกหมดเราทําแลวก็
สบายใจ  คนมาบอกวาไมดีนะ ใหทําบุญเสาร – อาทิตย ไปเลย  หา
จังหวะไปทําบุญอยางนอยที่สุดก็ทําใหเราสบายใจนะครับ  จะจริง
เท็จอยางไรผมไมรูนะผมไดทุกอยางที่คิด  วางแผนวาจะไปอยางนี้ๆ 
ก็ไดทุกอยาง  แตทุกอยางที่ไดมาก็เหนื่อย  เหน่ือยมาก  รูตัววาเหนื่อย  
ทํางานเหนื่อยทุกอยางตั้งแตทํางานอยูกองอาสารักษาดินแดน   

ท านรองสุรอรรถ  ทองนิรมล  กับผมนั่ งอยู ดวยกัน   
สมัยกอนผมเปนหัวหนาแผนกยุทธการ  สวนทานสุรอรรถ  ทองนิรมล  
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เปนหัวหนาแผนกงบประมาณ  เสาร – อาทิตยผมตองมาพิมพหนังสือ
เอง  แบกหลักสูตรไปสงที่ไปรษณียเอง  คนที่ทําเสมียนที่อยูดวยกันก็
คือ เมียปลัดจังหวัดปากน้ําผมชวยเมียเขาไมได  ก็ตองไปชวยสามี 

ดังนั้นคนที่อยูกับผมถาลําบากมาดวยกัน เปนคนทุมเทและ
ตั้งใจทํางานถึงเวลาและจังหวะมาแลว ไดดีทุกคน ถึงเวลาทํางานตอง
ทําแตคนที่แยผมไมเอา ใครจะวาไมได แตหมายความวามาทํางานตอง
ทํางานใหดีดวย ตองทุมเททํางานใหดี ใครจะวาอยางไรก็วาผมไมได
ถือวาจะเปนจุฬาฯ  ธรรมศาสตร รามคําแหง เชียงใหม ที่ผมถือคือการ
ทํางานเปนหลัก ถึงแมจะเปนธรรมศาสตรแตถาไมทํางาน ผมก็ไมเอา

ลูกนองไดดีเพราะนาย

เพราะฉะนั้นลูกนองผมจะเปนอะไรผมรักหมดขอใหตั้งใจ
ในการทํางาน อยูดวยกันทุมเทในการทํางานมีอะไรก็ตองบอกกัน มี
อะไรชวยกันไมใชเวลาเราลําบากไมมาชวย เวลาไดดีจะมาขอ จะได
ดีไดยังไง ผมวาคนก็เหมือนกันทุกคนก็ตองชวยลูกนอง ถาไมชวย
ลูกนองแลวจะชวยใคร  ลูกนองก็ตองเกง  ตองทํางานดีดวย  อยาง
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หัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษที่ไดดีเพราะผมตอบแทนบุญคุณ
ผูวาสนองฯ แตวาเขาก็ไมเสียหายอะไร เขาก็มีสิทธิ์ขึ้นเพราะผมเปน
นายอําเภอ ผูวาสนองฯ เปนผูวาราชการจังหวัดอยู ผมก็ตองชวย 
เพราะผูวาฯ ทํางานดี ทุกอยางเราก็เรียนรูอะไรจากทานมาเยอะแยะ 
และตัวหัวหนาสํานักงานจังหวัดเขาก็ไมได เปนคนที่แยอะไร 
คุณสมบัติอะไรตางๆ เขาก็ถึงแลว ก็ตองชวยแตไมใชหมายความวา
คนอื่นไมดีนะ คนอื่นก็ดีหมด   

เพราะฉะนั้นการแตงตั้งครั้งนี้ก็จะเปนคนที่จะขึ้นคราวที่แลว 
แตไมไดเปนสวนมาก หัวหนาสํานักงานจังหวัดขอนแกนตาม
หลักการแลวไมมีโอกาสไดระดับ 9 หรอกครับ ผมบอกใหฟงเพราะ
เหลืออีกปเดียว ไมตั้งก็ไมมีใครมาวา ผมพูดถูกตองหรือไม ผมเห็น
เขาทํางานตอนที่ผมไปรอยเอ็ดผมไมเคยรูจักเขาเลยนะ ตอนนั้นผม
ไปรอยเอ็ดไปกับรัฐมนตรี ผมดูลักษณะการทํางานของเขากุลีกุจอ
ตั้งใจทํางานอะไรตางๆ หลายอยาง ผมเห็นตอนนั้น ถาผมไมไป
รอยเอ็ดคราวนั้นคงไมไดเปนหรอก ผมบอกตรงๆ เพราะคนอื่นผม
ไมรูนะ บางคนที่ไดมาจําเปนตองขึ้นมาก็ โอเค แตบางคนไดขึ้นมาแต
ผมเห็นวาเขาตั้งใจทํางาน ใครจะมาวาผม ผมก็บอกวาอยามาวาผมเลย  
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เขาจะปลดเกษียณปนี้แลวเขาก็ตั้งใจทํางาน สงสารเขาดวยนะ เอา
กลับมาอยูบานดวยนะ ผมเห็นเปนผูหญิงและเปนคนกุลีกุจองาน วัน
นั้นผมไปเขาก็วิ่งนั่นวิ่งนี่ทํางานอะไรตางๆ ผมก็บอกวาคนนี้ตั้งใจ
ทํางาน ถาไดระดับ 9 พอปลดเกษียณ เงินเดือนเขาก็สูงขึ้นมาก
พอสมควรแลว บอกรองชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ  ตองตั้งเขานะ เขา
ทํางานดีปเดียวก็ชางเถอะอยางนอยเขาจะไดสายสะพายเปนเกียรติ
ประวัติของเขา  ผมโทรไปถามวาบานอยูขอนแกนใชหรือไม แลวก็
ตั้งใจจะใหเขากลับมา เขาจะไดอยูบานของเขาอยูกับลูกกับแฟนของ
เขา แสดงวาผมชวยก็คงไมมีใครอิจฉานะ เขาจะไดมาอยูกับ
ครอบครัวเขา   

คนที่อยูไกลๆ ไมไดอยูกับลูกกับสามีก็อยาไปคิดอะไร
มากมายเดี๋ยวใกลๆ ปลดเกษียณแลวเขาก็คงเอามาอยูอยางนี้ ทําความ
ดีเอาไวมากๆ ก็แลวกัน ทําความดีเอาไวใหดีๆ เขาคงเอามาอยูดวยนะ
ครับ บางคนก็ถามวาคนนี้มายังไง ไปอยูที่ขอนแกนผูวาราชการ
จังหวัดขอนแกนเขาก็ยังไมบนนะ  ถาบนก็แยนะคนที่ยายไปแลวก็
อยูใกลบานตัวเองตองทุมเทการทํางานเปน 2 เทาเพราะมีโอกาสมา
อยูบานตัวเองดวยอยูใกลครอบครัวดวย เพราะฉะนั้นตองทํางาน
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หนักเปน 2 เทาของคนที่เขาอยูไกลๆ คนที่เขาอยูไกลเขาอาจตองวิ่ง
อะไรตางๆ ไปบางแตเราไมไดไปไหนเลยเพราะฉะนั้นตองทํางาน
ใหเต็มที่  

มุงมั่น  ทุมเท  สุดชีวิต  พิชิตงาน 

การรับราชการตองทุมเท และตองรูจักวางแผนชีวิตในการ
ทํางานของตัวเราเองดวย อยาคิดเพียงแตจะทํางานใหหมดๆ ไป ถา
คิดแตจะทํางานใหหมดๆ ไปก็ได พอถึงจังหวะขึ้นเพื่อนก็ไปเปนนั้น 
แลวเรายังเปนนี้อยู เราตองมานั่งคิด เพื่อนทํายังไงเขาถึงไดเปน  
ทําไมเราถึงไดเปนแคนี้ทั้งๆ ที่เริ่มตนมาดวยกัน  คือเริ่มตนทํางาน 8 
ป  ตองมาคิดแลวเราไปยังนี้แลวเราจะเดินตอไปยังไง แตละสายงาน
ตองวางแผนแลว 

ผูอํานวยการสํานักและกอง หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตอง
เปนคียแมนใหกับผูบังคับบัญชา การคิดในการทํางาน การตัดสินใจ 
และการนําเสนออยูที่พวกเราทั้งหมด เราตองไปบริหารงานใหดีๆ มี
ลูกนองควรตองทําอยางไร ลูกนองทุกคนอาจไมไดดั่งใจทุกคน ถา
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เราเปนหัวหนางานอาจจะเปนรุนพี่เรามาเปนหัวหนากลุมงานก็อยา
ไปคิดมากเขาตองไมคิดมาก  เพราะเขาตองมาคิดถึงตัวเขาวาทําไม
ถึงไมไดเปน  

ชีวิตตองตั้งใจและทุมเท

ชีวิตตองตอสู ถาเราวางแผนชีวิต จังหวะดีๆ ตั้งใจทุมเทใน
การทํางานใหดีและอยูกับนายดวยดี เรื่องนายนี้ก็ขึ้นอยูกับชะตาชีวิต
เราตองไปสวดมนตเองนะขอใหไปเจอนายที่ดีนายที่เปนตนแบบ
ของเราดีๆ นายที่อยูนานๆ หนอย นายเปนผูวาราชการจังหวัดจน
ปลดเกษียณก็มี อยูนานใหเขาเปนใหญเขาจะไดดึงเราตามเขามาของ
อยางนี้บางทีไปเลือกไมได  อยูที่ชีวิตเรา 

ผมวาทําบุญมากๆ ทําใหเราสบายใจ คนเราไมมีอะไรตางๆ 
ที่จะสําเร็จทุกประการ  เพราะฉะนั้นอยาทอถอย  อยาไปคิดถึง
จังหวะนี้วาทําไมเรายังไมได ทําไมเพื่อนเขาไปเร็ว  เราก็ตองกลับมา
คิดวาเรามีจุดบกพรองอะไรเราตองไปแก  

สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การตั้งใจทํางานไมมีอะไรจะชวยเรา
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ได นายทุกคนเอาคนทํางานเปนหลัก ผมคิดวานายคงไมเอาคนที่ไม
ทํางานอะไรเลย และก็อยากจะฝากพวกเราวาเรามีนายไมกี่คนก็ตอง
ไปวางน้ําหนักดีๆ กับรองผูวาราชการจังหวัด ถาทานมีรอง 3 คน ก็มี
นาย 4 คน นาย 3 คน  รองผูวาราชการจังหวัดอาจจะไมเหมือนกัน 
ทําอยางไรจะไมใหเขาเกลียดเรา เพราะคนไหนเกลียดเราอีกสักพัก
เขามาเปนผูวาราชการจังหวัด เราอาจจะตองไปอยูกับเขา ซึ่งอาจจะ
จําวาสมัยกอนไมดูแลเราเลย ก็เลยตองอัดหนอยก็มี ไมใชไมมี 
เพราะฉะนั้นตองวางน้ําหนักใหดีๆ เราเลือกที่อยูไมไดนะครับ แลว
พวกเราก็เปนรุนบุกเบิก ผมยังคิดเลยอยางนอยที่สุดสักปหนึ่งก็จะ
พยายามดึงขึ้น  แตผมก็ไมทันตั้งแนนอน ไมรูวาปลัดกระทรวงคน
ใหมเขาจะวางแนวอยางไร  

ทุกคนมีสิทธิ์เทากัน  แตใครจะไปกอน

อยากฝากพวกเราหลายอยางดวยกันก็พูดดวยความเปดใจ
อยากใหเห็นสถาบันของเราเปนหลักใหกับผูวาราชการจังหวัด
เพราะฉะนั้นพวกเราคงจะตองทํางานหลายรูปแบบดวยกันคนไหนที่
ทํางานรูปแบบเดียวก็ตองไปปรับตัวดวย คนไหนที่ทําดีอยูแลวก็ตอง
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ทําดีใหมากยิ่งขึ้น  ผูบังคับบัญชาทุกคนไมมีใครไมรักลูกนองที่
ทํางาน งานที่นายสั่งตองทําใหเสร็จเร็วไมใชนายสั่งก็ทําเรื่อยๆ ผม
ไปทํางานของผมกอนแลว จะทําใหนายเขารักอยางไรจะตองจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน งานมีเยอะถาจะทําคนเดียวไมสําเร็จหรอก ตอง
ดูวางานไหนเปนงานเรงดวน งานไหนตองมอบหัวหนากลุมทํางาน 
งานไหนทานตองลงมาจี้เองอันนี้เปนหนาที่ของเราตองดู  

อันไหนที่จะเปนงานที่ริเริ่มใหกับทานผูวาราชการจังหวัด 
อันไหนควรจะตองไปเตือนทานก็ตองทํา ไมใชนายเขาวานิดเดียว
โกรธไมสนใจแลวชางไมสนใจ ไปคิดอยางนั้นไมไดเราเกิดมาไมมี
อะไรประสบผลสําเร็จไดตามใจหรอก คนไหนประสบผลสําเร็จได
มากที่สุดก็เปนผลของเขา  เขาอาจทําบุญมาตองคิดอยางนั้น และ
ทํางานตองมีแผนดวย  ทานก็ตองมาแขงกับพวกกันเอง พวกเราที่นั่ง
อยูนี้ ทุกคนมีสิทธิเทากันหมด แตใครจะไปกอนอันนี้สําคัญ ตัวทาน
ทานตองคิดแลววาผมไปกอนนะ ตอนนี้ผมจะไปกอนผมจะทํางาน
ยังไงถึงจะไปกอนเขา ตองไปคิด 

บางทีบางอยางสอนกันไมไดที่ผมพูดไมหมดหรอก แตก็
บอกใหฟงวาตองมีแผนใหชีวิตตัวเราเองแลวตองตั้งใจทํางานตองมี
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น้ําใจกับผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาเขาไมตองการอะไรจากเรา แต
ความมีน้ําใจกับผูบังคับบัญชาเปนเรื่องที่สําคัญ คนเกงเทากันไปเจอ
ลูกนองเขามีน้ําใจก็ตองเอาคนนั้นไมใชวาเราไมทํางานเลยเอาแต
ประจบสอพอ นายแบบนี้ก็ไมไหว นายแบบนี้ก็คงจะไดมาจาก
ประสบสอพอตลอด แตสมัยนี้มาประจบสอพอไปไมรอดหรอก
ผมเชื่อเพราะงานบีบ มีตัวชี้วัดอะไรตางๆ ที่จะตามมาจากการ
ปฏิบัติงาน มีตัวชี้แลวก็ตองมีคนมาวัดอีกในเรื่องการทํางาน

ผูบังคับบัญชารักคนทํางาน มีน้ําใจกับผูบังคับบัญชาบาง ถาม
เรื่องงานในวันเสาร - อาทิตย มาเชาอาจกลับเย็น ชวยเหลือการทํางาน
ใหกับผูบังคับบัญชา แลวทานจะมีความเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น

เตะฝุน 4 ป

กอนเขามหาวิทยาลัยเตะฝุน 4 ป  สอบไมได   ผมเปน
ปลัดอําเภอ 8 ป จึงเปนนายอําเภอ คิดอยางเดียววา ตอนนั้นเปนผูชวย
ปลัดจังหวัด ผมตองเปนผูอํานวยการกองไหนก็ได แตไมไดเปน ได
เปนเลขานุการกรม อธิบดีบอกวาไมไดตองเอาตรงนี้ ผมเหนื่อยตอง
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ตื่นตี 5 กลับบาน 3 ทุม พรอมทั้งเรียนปริญญาโทที่นิดาดวย จึงตอง
เลิกเรียน อดทนทุกอยาง คาดวาเปนรองผูวาฯ 3 ป แลวจะเปนผูวาฯ  
เปนผูวาฯ นานที่สุดเปนอยู 8 ปเต็ม ผมอยากเปนรองปลัดกระทรวง 
ตองเปนใหได แตกลับไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไมรูวา
อาจโชคดีหรือไม คิดตั้งนานวาจะทําอะไรดี คิดในใจวาอยูไมนาน ป
เดียวไดเปนอธิบดีกรมการปกครอง

ผมรูวาตองเปนปลัดกระทรวงมหาดไทย แตไมรูวาเปน
เมื่อไร กอนเปนปลัดกระทรวงฯ ก็รูวาตองเปน 2 ป ก็รูวาตองเปนปลัด
กระทรวงฯ แน เพราะฉะน้ันทํางานตองมีแผน อยากกาวหนาตองอดทน 
สรางงานใหผูบังคับบัญชาเห็น ทุกคนตองเอาคนทํางานเกง ทํางานไม
เกงไปไมรอด ทํางานเกง นายรูจัก รูจักกาลเทศะ ทานจะไปไดเร็ว 

ทุกคนตองคิดอยางนี้ เลาใหทุกคนฟงเปนอุทาหรณ  ทุกคน
ตองคิดทํางานอยางเต็มที่ ใหผูบังคับบัญชาไวใจ ตองวางแผนชีวิตใหดี 
ผมเปนนายอําเภอระดับ 7 อายุ 39 ป นายอําเภอครั้งแรก อายุ 32 ป 
หลังจากนั้น เปนผูวาฯ ชลบุรี 8 ป ตอนเปนผูวาฯ อายุ 46 ป ทํางาน
ทุกอยางวางแผนหมด วางแผนชีวิตไวไมมีพลาดนึกในใจวาตองไป
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ตามแผน แตคิดวาอาจบุญดีก็ได ทําบุญมามาก ปหนาเกษียณแนนอน 
จะเปนอะไรตอหรือไม ไมทราบ 

ทุมเท อดทน

อยากใหพวกเราตั้งใจ  และสรางชื่อเสียงใหกระทรวงมหาดไทย 
ในระยะยาวตอไปพวกเราถือวามีความสําคัญอยางยิ่ง ที่พูดอยางนี้
เพราะถาทานทํางานไมดีพวกเราจะไดเปนผูวาฯ นอยที่สุด กฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับใหม ไมกําหนดวาผูวาฯ ตองมา
จากกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้น อาจมีการ Outsource จากคน
อื่นมา ถาประสิทธิภาพของพวกเราไมดี หากมีคนอื่นเขามาคนหรือ
สองคน จะมีตามมาอีกเยอะแยะ ผมทํานายได 

เพราะฉะนั้นอยูที่การปฏิบัติหนาที่ใหดีที่สุด เราขาราชการ
ตองสนองนโยบายรัฐบาล รัฐบาลสั่งอะไรมาตองทําไดทุกอยาง  
ตั้งแตทานเสริมศักดิ ์ฯ ตองทําไดทุกอยางไมวาจะเปนเรื่องปญหา
ยาเสพติด ปญหาผูมีอิทธิพล ปญหาความยากจน พวกเราทํางานเต็มที่
ทุกอยาง ผมยืนยันได อยากเรียนพวกเราวา นายกรัฐมนตรีกลาววา
มหาดไทยสั่งอะไรไดทุกอยาง เปนสิ่งที่มีความเชื่อมั่น
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อานหนังสือทันเหตุการณ

การศึกษามีความสําคัญ ตองติดตามทุกอยาง ในเรื่องการ
ปฏิรูประบบราชการ  พ.ร.บ. ฉบับตางๆ ที่เขาสภา ตองตาม การพัฒนา
ตัวเอง การประสานงาน ตองอานหนังสือมากๆ ใหมีความรูกาวหนา
หนังสือที่แจกดีๆ ทั้งนั้น หองสมุดมีหนังสือดีๆ ใหขยันเขาไปอาน 
ใครเขาหองสมุดใหจดชื่อไว สมัยนี้ถาทานไมติดตามความเคลื่อนไหว
ก็ไมทันเหตุการณ

การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ

สิ่งสําคัญที่สุด การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ การเรียนรูนี้
เปนเพียงส่ิงเริ่มตน ทานตองเรียนรูอีกเยอะ ถาอยากใหหนวยงานหรือ
กระทรวงมหาดไทยกาวหนา ทานจะตองพัฒนาตนเอง เราอยูตรงกลาง
ระหวางนายและผูใตบังคับบัญชา เลือกที่อยูไมได จึงตองพัฒนาตัวเรา 

วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ คงนําอาจารยที่
เกงๆ มาใหความรู ทานตองนําความรู ไปปรับใชในการทํางาน อีก
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10 ป ตองดูวาใครจะไปเปนรองผูวาฯ ผูวาฯ ทานตองตั้งใจทุมเทใน
การทํางาน มาถึงตรงนี้ตองเดินหนา ไมถอย ตั้งใจ วางแผนการทํางาน 
ทุกคนอยากเจริญกาวหนาอยูที่ตัวเองเปนหลัก กลับไปตั้งใจทํางาน 
วางแผนทุมเทในการทํางานจะเจริญกาวหนา 

ขอแสดงความยินดีกับทุกคน คงเอาสิ่งที่ไดรับไปใชพัฒนา
ตนเองและองคกรของเรา ถาเราไมพัฒนา ปรับปรุง ตอไปมีการแขงขัน
มากขึ้น องคกรตองการคนเกงมปีฏิภาณ ไหวพริบ สนองความตองการ
ของหนวยงานและรัฐบาล นี่เปนหัวใจ เพราะรัฐบาลมีจุดประสงค
ชัดเจน เพราะฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยถือประชาชนเปนศูนยรวม 
เพราะฉะนั้นเราหนีประชาชนไมพน จะทําอยางไรใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชนมากขึ้น และเกิดประโยชนตอตนเองมากขึ้น
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นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์  

ปลัดกระทรวงมหาดไทย


ชีวิตจากวัยเรียน…มาสู่วัยทำงาน

 
นายสุจริต  ปัจฉิมนันท์ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้บอกเล่าให้ฟังว่า “…เรียนจบชั้น ม. 8 รุ่นสุดท้าย จากโรงเรียนอำนวยศิลป์ เมื่อปี 2506 เข้ามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้ในปี 2509 …เตะฝุ่นอยู่ 4 ปี เพื่อนฝูงเข้ามหาวิทยาลัยได้แล้ว ก็ยังเข้าไม่ได้ แทบจะไม่ได้สมาคมกับใครเลย จะว่าไม่ได้ดูหนังสือ หรือเรียนไม่เก่ง…ก็ไม่ใช่ เพราะสอบได้ 79% แต่สอบครั้งแรกก็ไม่ได้ ครั้งที่สองก็ไม่ได้ ครั้งที่สาม
ก็ไม่ได้ ตอนนั้นหมดอาลัยตายอยากในชีวิต ทำอย่างไรก็สอบไม่ได้ เพื่อนรุ่นเดียวกันสอบเข้าแพทย์ เข้าวิศวะได้ บางคนรุ่นเดียวกันจบมัธยมพร้อมกัน เข้ามหาวิทยาลัยก่อนก็ต้องเรียกเขา…พี่ เพราะระบบเป็นแบบนั้น” 


เริ่มทำงานเป็นปลัดอำเภอ... ยึดความซื่อสัตย์สุจริต

 
เมื่อไปอยู่ต่างจังหวัด เป็นปลัดอำเภอบ้านนอก อยู่ชายแดน เวลาเข้ามาที่ส่วนกลางก็จะไม่รู้เรื่องต่างๆ ที่ทันสมัย จึงต้องมีการปรับตัวและพัฒนาตัวเอง ไม่เหมือนกับในปัจจุบันนี้ทุกอย่างสามารถรับรู้ข่าวสารเท่าเทียมกันหมด หนังสือพิมพ์ก็ได้รับทุกวัน อาจจะช้าบ้างแต่ก็เป็นกรอบบ่าย ทีวีก็มีทุกแห่ง ทุกอำเภอมีไฟฟ้าใช้ เข้าไปถึงตำบลและหมู่บ้าน ถนนเข้าอำเภอลาดยางหมดทุกอำเภอแล้ว ลาดยางเข้าไปถึงตำบลด้วยแล้ว  


 
การปฏิบัติงานท่านยึดมั่นว่า “... คนที่ทำงานมากเท่าไหร่ก็ประสบผลสำเร็จมากเท่านั้น ถ้าคิดว่าเอามาทำไม งานมีแค่นี้ก็พอ ก็จะไม่รู้อะไรเลย คนทำงานเท่านั้นที่จะรู้ทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าทำงานผิด 
แต่เรามีความตั้งใจ ทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต หรือทำงานที่รู้เท่าไม่ถึงการ ไม่มีใครเขาว่า แต่ถ้าทำงานโดยเจตนาไม่ดีก็ต้องถูกดำเนินการทางวินัย ดังนั้นการตั้งใจทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นสิ่งสำคัญ”

ชีวิตนายอำเภอ.. ปรับปรุงคนและที่ว่าการอำเภอ


 
อำเภอไหน จังหวัดไหนก็ตาม เขาบอกว่า นายอำเภอคนก่อนเป็นคนเก่ง ทำงานเก่ง ไปอยู่จังหวัดไหนคนก่อนทำงานเก่ง ท่านบอกว่า ไม่เคยกลัวและอยากไปอยู่ในที่ที่มีคนเก่งด้วย จะได้พัฒนาตัวเราให้เก่งแบบเขา ให้ดีกว่าเขา  ถ้าเรามีความตั้งใจทำงานที่แน่วแน่แล้ว ไม่มีอะไรที่เราทำไม่ได้ อยู่ที่ว่าจะทำหรือไม่ทำ งานที่เราสั่งไป ทรัพยากรของแต่ละอำเภอทำได้หรือไม่ได้ ท่านรู้ ไปอำเภอไหนก็ขึ้นไปดูอำเภอ ทำไมสกปรก ไม่มีการจัดระเบียบ ไม่มีการจัดอะไรต่างๆ ข้าราชการแต่งตัวดูไม่ได้

 
ไปอยู่ต่างจังหวัดต้องแต่งกายให้เหมาะสม ไม่ใช่ขีดบนบ่า
…ราขึ้นดำ เครื่องหมายคอสิงห์…สนิมขึ้นเขียวติดเต็มเลย จึงบอกข้าราชการฝ่ายปกครอง โดยเฉพาะตามอำเภอต่าง ๆ พี่น้องประชาชนให้ความเคารพและให้ความนับถือ การแต่งกายเป็นบุคลิกสำคัญส่วน

หนึ่งของเรา ไม่ใช่แต่งตัวใส่ขีดดำตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอซี 7 มา 10 ปี ก็ยังใช้อยู่อย่างนั้น ลองคิดดู ถ้าใครมาเจอการแต่งกายแบบนี้ ที่บ้านคงจะสกปรกน่าดู โดยเฉพาะขีดยังดำมืด  ท่านเคยพูดว่า  ต้องซื้อให้หรือเปล่า และเรื่องความสะอาดบนที่ว่าการอำเภอเช่นเดียวกันที่ต้องให้เจ้าหน้าที่ไม่ละเลย ในห้องน้ำนายอำเภอต้องไม่สกปรก อ่างล้างหน้าไม่ใช่ดำมืดเลย ตั้งกระถางต้นไม้สักนิดหนึ่ง ไม่ต้องซื้อ ไปหากระถางสวย ๆ มาตั้ง ดอกไม้ 10 วันเปลี่ยนหนก็ได้ เอาเข็มมาแต่งก็ได้ ห้องน้ำมีดอกไม้ จะดูชื่นตาชื่นใจหรือไม่ ความสะอาดเป็นอย่างไรบ้าง เมื่อครั้งที่ถนนเข้าที่ว่าการอำเภอยังเป็นลูกรังอยู่  จะต้องเร่งประสานของบประมาณมาทำ ให้ปลัดอำเภอประสานให้ เพื่อช่วยกันพัฒนาสถานที่ที่เราทำงานไม่ใช่บ้านเราสะอาดแต่ที่ทำงานของเราสกปรก อย่างนั้นก็ใช้ไม่ได้ 

จุดเปลี่ยนชีวิต... จากนายอำเภอสู่เลขานุการกรมปกครอง


เมื่อเป็นเลขานุการกรมการปกครอง  ท่านบอกเสมอว่า 
อธิบดีฯ ไม่ได้เอา แต่รองอธิบดีฯ 3 คนเอาท่าน อธิบดีฯ เลือกคนอื่นแต่รองอธิบดีฯ บอกว่าเอาคนนี้ ให้เอาคนนี้  ท่านเอนก  สิทธิประศาสน์ ก็เชื่อ ซึ่งก็รู้ตั้งแต่เริ่มแรกว่านายไม่ได้เอา จึงคิดว่าจะทำงานอย่างไรให้นายเชื่อใจในฝีมือ เป็นเลขานุการกรมฯ ออกจากบ้านประมาณตีห้าครึ่งหรือหกโมงก่อนเจ็ดโมง มาบ้านอธิบดีแล้วมารับ Order สั่งงานทุกอย่าง รับงานทั้งหมด ในการปฏิบัติงานจะกลับหลังนายเสมอ นายลงประมาณสามทุ่มหรือสี่ทุ่ม ก็ลงประมาณสามทุ่มหรือสี่ ทำอย่างนี้มาตลอด 

ทบทวนผลงาน  และความก้าวหน้า

              ทำงานอย่างมีเป้าหมายทุกช่วงจังหวะจะไม่ทิ้งกันมาก อย่างมากก็คลาดปีหนึ่ง ปีไหนไม่ได้สองขั้น ต้องกลับมาคิดทบทวนว่าทำงานอย่างไรนายไม่ให้สองขั้น ต้องคิด แต่ไม่ใช่ไปคิดทำลายเพื่อนฝูง ปีหน้าต้องทุ่มเทให้ได้ แต่ไม่ใช่บอกว่า นายไม่ดี นายลำเอียง เราก็ทำงานเต็มที่แล้วนะ การทำงานเต็มที่ของเราเมื่อไปเทียบกับคนอื่น เราอาจจะไม่ถึงครึ่งของคนอื่นก็ได้ การทำงานจะต้องทำหลายอย่าง ทั้งงานด้วย ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ผู้บังคับบัญชาด้วย ในวันเสาร์ - อาทิตย์ จะมีงานหรือไม่มีงาน ไม่รู้ พอถึงวันศุกร์ต้องไม่รีบกลับ เพราะฝ่ายปกครองมีงานตลอด 24 ชั่วโมง ไม่มีวันเสาร์ - อาทิตย์ เย็นวันศุกร์ จะไปถามนายอำเภอ วันเสาร์ - อาทิตย์ มีอะไรให้อยู่ช่วยหรือไม่ ถ้าไม่มีงาน นายอำเภอไม่มีธุระอะไรให้ทำ ก็จะกลับ ต้องมีน้ำใจกับผู้บังคับบัญชาด้วยและเมื่อท่านไปเป็นผู้บังคับบัญชาก็ต้องมีน้ำใจกับผู้ใต้บังคับบัญชาด้วย ..ทำแบบนี้ นายเขาจะไม่รักได้อย่างไร

  
การทำงานท่านเลือกนาย ไม่เลือกที่อยู่ นายย้ายไปอยู่ไกล เขาชวน…เราก็ต้องไปกับเขา ไม่ใช่เลือกที่อยู่ ว่าเราอยากจะอยู่แต่ที่สบายหรืออยู่รอบๆ กรุงเทพฯ  ดังนั้นย้ายไปที่ไหนก็ไปได้ ท่านรับราชการมา 30 กว่าปี ไม่เคยทะเลาะกับนาย ไปเจอนายคนไหนที่ว่าร้ายนักหนา ใครไปก็กระเจิงกันหมด แต่กับท่าน ดีหมด ช่วยเหลือด้วย ก็อาจจะเป็นโชคดีอย่างหนึ่ง สิ่งสำคัญคือเราต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ งานในหน้าที่จะต้องไม่ให้เสียหาย ผู้บังคับบัญชามอบอะไรมา…ต้องทำ บางครั้งต้องเสียสละ  


รู้ตัวก่อนว่าจะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด


หลังจากนั้นก็คิดว่าอยู่ไม่นาน  ก่อนที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ปีเท่านั้น รู้ตัวก่อนว่าจะไป


เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  บอกว่าปีนี้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  แต่ไม่ได้บอกให้ทราบว่าไปไหน  คนอื่นก็ยังไม่รู้  ต่อมาก็รู้ว่าไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  


หลังจากนั้นหนึ่งปีก็รู้ตัวว่าจะมาอยู่นนทบุรี  จึงบอกให้ท่านเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ไปแทน  เรียนท่านชวลิตฯ ว่าต้องเอาคนนี้ไปแทน หลังจากนั้นย้ายมาอยู่นนทบุรี จากนนทบุรีไปอยู่ชลบุรี  ก็รู้ตัวก่อนว่าจะมีคนเอาไปอยู่ชลบุรี แต่ที่แย่ที่สุดก็คือย้ายจากนนทบุรีมาอยู่ชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี อยู่ชลบุรีปีที่ 5 นานที่สุด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 8 ปีเต็ม เป็นนานมากๆ ...ไปหาท่านปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ ท่านถามว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดจะย้ายเข้าไปในกรมไหม  ก็บอกขอไปเป็นรองปลัดกระทรวง เพราะว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด  8  ปีเต็มและอาวุโสแล้ว ท่านก็บอกว่าไปเป็นรองปลัดกระทรวง ไม่มีงานทำนะ เมื่อไปเจอนายกรัฐมนตรี ท่านบอกว่าจะเอาเข้ากระทรวง เมื่อคำสั่งออกลงไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

อยู่ในตำแหน่งใดก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุด


ตอนที่เป็นผู้ว่าฯ เป็นนานมากที่สุดถึง 8 ปี เต็ม แต่โชคดีที่เป็นผู้ว่าฯ ที่มีอายุน้อย ก็เลยต่อมาได้ถึงปัจจุบันนี้ และทำงานโดยเอาผลงานสู้มาโดยตลอด เมื่อครั้งที่ผมเคยอยู่ที่กรมการพัฒนาชุมชน มีคนบอกว่าไปไม่รอด เพราะ พช. เป็นกรมเล็ก ...เมื่อนายให้เข้ามาก็ต้องทำงานให้เต็มที่อย่าไปท้อถอย เพราะถ้ายิ่งท้อถอยก็จะทำให้จิตใจเราหดหู่ ก็จะไม่อยากทำอะไร  หากว่าทำงานไปเรื่อยๆ ให้ดีที่สุด ถึงเวลาจบก็จบ แต่เมื่ออยู่ในตำแหน่งใดก็ตั้งใจทำให้ดีที่สุดในทุกตำแหน่งที่มีอยู่ และคิดอย่างเดียวว่าเมื่อไปอยู่ที่ไหนแล้วต้องทำงานให้ดีกว่าคนเก่า เมื่อเราอยู่เราก็ทำงานให้ดีที่สุด ตั้งใจให้ดีกว่าคนที่เคยทำ แน่นอนเมื่อใหม่กว่าก็ต้องดีกว่าของเก่า  

จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนก้าวสู่ อ.ปค.


 
เป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ท่านบอกว่า “ผมต้องมานั่งคิดว่าผมต้องทำงานยังไงให้เข้าตานาย…ก็เหนื่อย ทำงานแทบจะไม่ได้หยุดเลย เพราะทำนโยบายของรัฐบาล “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์” ต้องมาจับงานนี้ ถ้าไปกรมการพัฒนาชุมชนแล้วจับงานไม่ถูก อาจจะไม่ได้กลับมาอยู่นี่ก็ได้ ทุกคน ในกรมการพัฒนาชุมชน บอกแปลกนะ ทำไมท่านมาจับงานหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ถ้าพวกเราย้อนหลังไป ในปีที่ท่านอยู่ เป็นปีที่หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์บูมที่สุด ทำรายได้ เห็นตัวเลขชัดเจนว่า เดือนนี้ชาวบ้านจะได้อะไร แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจฐานรากอย่างไร มันจะค่อยๆ พัฒนาในเรื่องการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศได้อย่างไร ท่านจะมีตัวเลขหมดทุกอย่าง แล้วสามารถจะบอกได้ว่าทำอย่างไร หลังจากที่อยู่กรมการพัฒนาชุมชน 1 ปี ผมรู้เลยว่าไม่มาเป็นปลัดกระทรวงก็มาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง ก็ได้มาเป็นอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อนเขาเป็นปลัดกระทรวงเราก็ไม่มีปัญหาก็ดีอยู่ได้”


ทำงานอย่างตรงไปตรงมา  ผลงานคือผลงาน

 
ทำงานกับนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร ท่านมีโครงการต่างๆ และคิดงานตลอดเวลา เป็นโครงการที่จะเกิดประโยชน์ต่อประชาชนทั้งนั้น จึงมีความคิดว่า เมื่อรัฐมนตรีรับนโยบายมา ข้าราชการประจำจะต้องสนองนโยบาย วิธีการปฏิบัติเป็นเรื่องของเรา ทุกคนจะต้องรับเรื่องไปทำให้เสร็จโดยเร็วที่สุด ถึงทำตามทัน และต้องทำให้เร็วที่สุด มิเช่นนั้นแล้ว จะเข้าทำนองว่า “ถ้าท่านทำไม่ทันก็บอก คนอื่นที่อยากทำมีเยอะ” และจะให้คนอื่นมาทำแทน

 
กับผู้ใต้บังคับบัญชาก็เช่นเดียวกัน ถ้าวันแรกที่ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง เข้ามารับตำแหน่ง ท่านบอกว่า “...ใครที่เข้ามาเป็นผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการกอง ไม่ได้หมายความว่า มาบ่มพรรษา เป็นผู้อำนวยการส่วนแล้วก็ขึ้นเป็นผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการสำนักก็ขึ้นเป็นรองผู้ว่าฯ …คงไม่ใช่ การทำงานกับท่าน แต่ละคนจะต้องมีผลงานมาสู้กัน ถ้าหนึ่งปีไม่ดี ไม่มีผลงาน ผู้อำนวยการส่วนอาจจะกลับไปเป็นนายอำเภอตามเดิม เพราะมี Commitment ตั้งแต่เริ่มแรกแล้วว่า ถ้าทำงานไม่ได้ สนองนโยบายไม่ได้ ก็อาจจะกลับไปเป็นนายอำเภอ แล้วก็จะไปเอาคนอื่นมาแทน จะมีการประเมินการทำงานของทุกคน ท่านเองก็ถูกประเมินเช่นเดียวกัน การทำงานสมัยนี้ต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทำงานแล้วเกิดผล อย่างไรบ้าง มีตัวเลขวัดให้ดูด้วย ไม่เหมือนสมัยก่อน ทำไปวันๆ ทำไปเรื่อยๆ ถึงปีหนึ่ง ก็ไม่รู้ว่าชาวบ้านพอใจ หรือไม่” 

จากอธิบดีกรมการปกครองก้าวสู่ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ท่านปลัดฯ เล่าให้ฟังว่า “...อยู่ที่กรมการปกครอง 2 ปีกว่า ก็รู้ว่าจะได้เป็นปลัดกระทรวงฯ เพราะมีสิ่งบอกเหตุออกมา ประเด็นแรกสิ่งบอกเหตุ คือ ท่านนายกรัฐมนตรี นั่งอยู่กับท่านเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช และพูดว่า อธิบดีกรมการปกครองเขาเลื่อยขาเก้าอี้แล้วนะ  ประมาณ 6 เดือนไปเจอท่านที่ไหนท่านก็บอกว่าอธิบดีกรมการปกครองเขาเลื่อยขาเก้าอี้แล้วนะ แต่ท่านก็ไม่ได้พูดอะไรนะ พูดล้อเล่นๆ จนประมาณสักเดือนหนึ่ง นั่งเครื่องบินไปด้วยกันกับท่านรัฐมนตรีช่วยเสริมศักดิ์ฯ ท่านบอกสั่งให้ปลัดเสริมศักดิ์ลาออกแล้วนะ พูดต่อหน้าผมกับท่านเสริมศักดิ์ท่านพูดอย่างนั้นเลย เรื่องนี้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านคงคิดอยู่แล้วว่าให้ท่านเสริมศักดิ์เป็นรัฐมนตรี”  

ต่อมา จากอธิบดีกรมการปกครอง ท่านก็ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน  2548  

ภารกิจใหม่ที่ต้องรับผิดชอบ

เมื่อมาเป็นปลัดกระทรวง ได้ดูแลเกี่ยวกับราชการประจำทั่วไปของกระทรวง ที่ไม่เป็นหน้าที่ของกรมใดกรมหนึ่ง กำกับ เร่งรัด การปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวงให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง จัดทำแผนแม่บท งานการข่าว งานประชาสัมพันธ์ การพัฒนาระบบงานและบุคลากร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกระทรวง งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่องราวร้องทุกข์ งานดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพวิศวกรรมและสถาปัตยกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง การทำนิติกรรม สัญญา งานคดี งานการต่างประเทศและกิจการผู้อพยพ งานการสื่อสาร และงานประสานราชการ

ในฐานะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย  จึงต้องรับผิดชอบภารกิจหลัก 2 ด้าน คือ ภารกิจด้านยุทธศาสตร์ (Strategic Function)  เป็นภารกิจที่สำคัญในการที่จะพัฒนาส่งเสริมการดำเนินบทบาทของกระทรวงในภารกิจหลักที่ได้รับมอบหมาย งานหลักที่จำเป็นต้องพัฒนาและสร้างเสริมศักยภาพการทำงานด้านนี้ รวมถึงงานด้านการจัดทำยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่แปลงนโยบาย เป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงออกเป็นแผนปฏิบัติงานโดยทำร่วมกับกลุ่มภารกิจต่างๆ เพื่อให้เกิดภาพรวมการทำงาน การจัดทำข้อมูลของกระทรวงเพื่อให้สามารถติดตาม เร่งรัด วัดและประเมินผลการดำเนินงานของกระทรวง และสามารถจัดทำรายงานผลสัมฤทธิ์ และภารกิจด้านการบริหารจัดการด้านต่างๆ (Administrative Function)  ของกระทรวง ซึ่งเป็นภารกิจที่สอดคล้องกับการจัดทำแผนการปฏิบัติงาน  โดยจะรวมถึงภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลบริหารงานบุคคลในภาพรวมของกระทรวง  การพัฒนาระบบการทำงานภายในกระทรวงให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อย่างต่อเนื่อง การประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และดูแลให้
ระบบการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงดำเนินไปอย่างราบรื่น โดยได้แบ่งเป็นกลุ่มภารกิจด้านกิจการความมั่นคงภายใน กลุ่มภารกิจ
ด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กลุ่มภารกิจด้าน
สาธารณภัยและพัฒนาเมือง  อีกทั้งได้ดำเนินการตามนโยบายสำคัญๆ ของรัฐบาล

การทำงานบางครั้งก็ต้องล้วงลูกบ้าง  


ท่านรับราชการมาแทบจะไม่มีวันเสาร์ – อาทิตย์   ถึงจะได้มาทำงานอยู่กระทรวง  อยู่กรมก็ไม่มีวันหยุดเสาร์ – อาทิตย์  สิ่งไหนที่จะรับมาเพื่อเป็นการแบ่งเบาภาระให้กับผู้บังคับบัญชาได้ก็จะทำ แม้แต่จะคิดงานก็ยังคิดเสมอว่าจะทำอย่างไรให้องค์กรของเราเจริญ  และสามารถแก้ปัญหาต่างๆ ได้  สิ่งเหล่านี้ต้องคิดอยู่ตลอดเวลา ไม่ได้หยุดอยู่เฉยๆ การทำงานบางครั้งสิ่งไหนที่พอทำได้ก็จะทำซึ่งบางครั้งผู้ใต้บังคับบัญชาอาจจะมองว่าอธิบดีมาล้วงลูกหรือเปล่า แต่บางครั้งก็ต้องล้วงลูกลงไปบ้าง  เพราะถ้าไม่ล้วงลูกงานก็จะไม่ออก มันก็ต้องทำ  ถ้าไม่ทำ งานก็จะไม่ออก  และก็จะสู้คนอื่นไม่ได้  เราต้องแข่งขันกัน


ในขณะที่เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เช่นกัน  บางทีเราต้องช่วยกันคิด  ทุกคนจะต้องช่วยกันทำงาน  ต้องทุ่มเท  ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม  ทุกๆ องค์กรก็เหมือนกัน  ทุกคนต้องมองถึงคนทำงานเป็นหลัก  และการทุ่มเทการทำงานถือเป็นหัวใจสำคัญ  งานไหนที่ควรทำ  และงานไหนควรเก็บไว้ก่อน  แต่ไม่ใช่เก็บไว้จนลืม  

เสียใจที่ไม่มีเวลาคิดงาน


เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย  ท่านยังเสียใจอีกอย่างคือไม่มีเวลาคิดงานเลย  เมื่อครั้งที่อยู่กรมการปกครองได้คิดงานหลายอย่าง  คิดในเรื่องของอำเภอยิ้มบ้าง  แต่มาอยู่ที่สำนักงานปลัดกระทรวงไม่มีเวลา ไม่มีเวลาจะคิดงานเท่าที่ควร  อยากจะพัฒนาปรับปรุงอะไรต่างๆ ก็ยังไม่ได้ดังใจเท่าที่ควร เช่น งานชายแดนที่ต้องไปดูศูนย์รับผู้อพยพท่านก็ยังไม่เคยได้ไปเลย  งานสำนักงานที่ต้องไปเยี่ยมติดตามงานยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้ไป  ไม่ได้ไปกระทั่งเขาประชุมเรื่องอะไรต่างๆ เพราะการไปประชุมเรื่องต่างๆ นั้นเป็นโอกาสดีที่จะได้พบกับลูกน้อง งานที่ประจำแต่ละงานก็ทำแทบไม่ทัน  บางทีทำงานตั้งแต่เช้าถึงเย็น ไปโน่น  ไปนี่  ไปประชุม  กลับมากระทรวงก็เย็นแล้ว  เซ็นหนังสือถึง 3 ทุ่ม  กลับไปบ้านต้องเซ็นหนังสือประมาณ 
1 ลัง  แต่ถ้าไปต่างจังหวัดจะประมาณ 2 - 3 ลัง  พอกลับไปบ้านกว่าจะนอนก็ประมาณตีหนึ่งแทบทุกวัน  ตื่นประมาณตีห้า  ออกกำลังกาย
วิ่ง - เดินเป็นประจำสักประมาณชั่วโมง  แล้วขับรถไปทำงาน 

สวดมนต์เพื่อขอให้อย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง


ท่านสวดมนต์มาตั้งแต่เป็นนายอำเภอ  เดี๋ยวนี้ก็ยังสวดมนต์อยู่  เพื่อขอให้อย่าทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  บางครั้งลูกน้องทำก็มาติดโดนเราด้วย เพราะฉะนั้นปลดเกษียณแล้ว ไม่โดนอะไรต่างๆ เป็นคนที่โชคดีที่สุด  สิ่งที่ไม่ถูกต้องท่านก็ไม่ทำ มาถึงจุดนี้ก็คิดว่าพอแล้ว  

1  ตุลาคม  2549  ไปเมืองนอกดื่มไวน์

  
ท่านบอกว่า ทุกตำแหน่งได้ตามที่คิด แต่เหนื่อยสายตัวแทบขาด ไม่มีใครรู้  เหนื่อยมาก  พอทำงานมาถึงจุดนี้แล้วเหนื่อยมากพอสมควร ไหนจะต้องคิดงานสู้เขา ไหนจะต้องคิดอะไรต่างๆ หลายอย่างในเรื่องของการทำงานแต่ก็ได้หมดทุกอย่าง เป็นปลัดกระทรวงฯ ก็ไม่มีอะไรมากกว่านี้แล้ว สุดท้ายแล้ว ถึงเวลาก็จบ วันที่ 1 ตุลาคมนี้  จะไปเมืองนอก จะไปเที่ยว ที่ผ่านมาไม่เคยไปเที่ยวต่างประเทศที่ไหนเลย ลูกจะรับปริญญาตรี หรือปริญญาโท ไม่เคยได้ไป จองตั๋วเสร็จเรียบร้อยแล้วพอถึงเวลาก็ไม่ได้ไป ไม่เคยได้ไปต่างประเทศเลย 

พอถึงปลดเกษียณ วันที่ 1 ตุลาคม  2549  จะเดินทางไปต่างประเทศ  ไปเที่ยวกับเพื่อนนัดเพื่อนสัก 5 - 6 คน  ไปกินไวน์กินอะไรต่างๆ ให้มีความสุขมั่งในชีวิตนี้ มีคนมาทาบทามท่านแล้ว ระดับผู้ใหญ่ถามว่าปลดเกษียณแล้วไปไหน  ท่านก็บอกว่าจะไปเที่ยวแล้ว  







ผู้บริหารระดับกลาง


ผู้บริหารระดับกลาง (Middle Management) เป็นตัวจักรขับเคลื่อน CEO



ในการทำงานของจังหวัด โครงการใหญ่ๆ โครงการที่มีความสำคัญที่ส่งผลไปสู่งานของกระทรวง  กรม นั้น  ผู้บริหารระดับกลาง คือระดับหัวหน้าแผนก เป็นผู้คิดทั้งสิ้น  ผู้ช่วยผู้อำนวยการกองหรือผู้อำนวยการกองสมัยก่อนนั้น ก็คงทำหน้าที่ดูแลและปรับปรุงแก้ไขในสิ่งที่มี แล้วนำเสนออธิบดี รองอธิบดี ต่อไป เพราะฉะนั้น ความสำคัญของผู้บริหารระดับกลาง เรื่องนี้ถือเป็นความสำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะผมอยากเน้นในสำนักงานจังหวัด ส่วนราชการอื่นที่เข้ามาอยู่ด้วย ก็คงจะเหมือนๆ กัน

หัวใจของผู้ว่าราชการจังหวัด คือ สำนักงานจังหวัด



การทำงานของสำนักงานจังหวัด ถือเป็นหัวใจของผู้ว่าราชการจังหวัด แต่เดิมนั้นประสิทธิภาพในการทำงานของสำนักงานจังหวัด ถ้าพูดตามหลักการแล้ว พูดกันตรงๆ ไม่ได้ว่า มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ที่บอกอย่างนั้นเพราะว่า ผมทำงานเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดมา 3 จังหวัดแล้ว จังหวัดที่เป็นไม่ใช่จังหวัดเล็กๆ เป็นจังหวัดใหญ่ๆ ทั้งสิ้น ประสิทธิภาพการทำงานของสำนักงานจังหวัดก็ยังไม่ดีเท่าที่ควร ไม่ได้ดั่งใจอย่างที่ต้องการ คนบางคนก็ใจไม่สู้ บางคนใจสู้ แต่ใจไม่สู้มากกว่าใจสู้ พูดตรงๆไม่ว่ากัน  


ผมมาอยู่ที่นี่คุยกับท่านรองปลัดฯ ชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ และผู้อำนวยการทุกคนว่า ทำอย่างไรให้สำนักงานจังหวัด ตั้งแต่หัวหน้าสำนักงานจังหวัด มาถึงหัวหน้ากลุ่ม หัวหน้าฝ่ายต่างๆ เจ้าหน้าที่ทำอย่างไรให้เป็นมือเป็นไม้ของผู้ว่าราชการจังหวัด  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้พวกเรามากๆ เพราะสำนักงานจังหวัดต้องเป็นเสนาธิการให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด หน่วยงานอื่น ไม่ว่างานปกครอง เป็นงานปฏิบัติ ทั้งนี้ ต้องเป็นผู้วางระบบการทำงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ในการคิดและมอบงานให้ผู้ปฏิบัติ คือหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ในการทำงานเพื่อขับเคลื่อนการทำงาน ไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาล นโยบายผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผมมานั่งคิดดูว่าจะทำอย่างไรให้นโยบายไปแล้ว โดยเฉพาะวิทยาลัยมหาดไทย  ซึ่งทำหน้าที่นี้โดยตรง  ต้องนำไปแก้ไขการทำงานให้มีประสิทธิภาพและถึงลูกถึงคน ถึงลูกถึงคน คือนายสั่งอะไรมาต้องทำได้หมด ถ้าเราคิดถึงความก้าวหน้าก็ต้องทำได้ หากคิดว่าเพื่ออยู่ไปวันๆ สบาย ๆ ก็นั่งไปวันๆ เป็นอีกเรื่อง พอถึงเวลาจะรู้ว่า เพื่อนร่วมรุ่นที่รับราชการมาพร้อมๆ กัน จบปลัดอำเภอมาพร้อมกัน 3 ปี 5 ปี 8 ปี เขาเป็นนายอำเภอแล้ว เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ทำไมเราเป็นนายอำเภออยู่ ตอนทำงานแรกๆ  ก็คงไม่ได้คิด แต่เมื่อสูงขึ้นมาแล้วจะรู้ 


ผมคิดว่า ผู้บังคับบัญชาที่ขึ้นมาแต่ละคนก็มีความรู้ความสามารถ ถ้าไม่มีความรู้ความสามารถเขาก็คงไม่สามารถเป็นผู้บังคับบัญชาได้ การมองผู้ใต้บังคับบัญชา สามารถจะมองได้ว่าลูกน้องคนไหนทำงานรู้เลย  อีก 5 – 6  ปี ไปแล้ว อีก 5 – 6 ปี อยู่ที่เดิม รู้ได้ทันที เพราะฉะนั้น  ผู้บังคับบัญชาเขามีประสบการณ์ในการทำงาน 


สิ่งสำคัญคือความตั้งใจในการทำงาน การมุ่งมั่นในการทำงาน เรื่องนี้คนที่มีความสามารถเท่าๆ กัน บางคนมีความสามารถแต่ไม่มีโอกาส บางคนมีความสามารถมีโอกาส ก็ไม่แสดงอะไรเลย หัวหน้าฝ่ายข้อมูล ฝ่ายอำนวยการ การมาอยู่สายสำนักงานจังหวัด เป็นสายที่เร็ว  ต่อไปข้างหน้า  หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจะขึ้นรองผู้ว่าราชการจังหวัด  การทำงานในสำนักงานจังหวัดมีโอกาสมากกว่าเขา ประสิทธิภาพในการทำงาน ท่านอยู่กับผู้ว่าราชการจังหวัดคนไหน ท่านต้องทำงานให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาเห็นฝีมือ ตอนนี้การทำงานไม่เหมือนก่อน มีตัวชี้วัดในการทำงาน หัวหน้าสำนักงานจังหวัดไม่แข็ง ไม่ทำงานด้วยความทุ่มเท ก็จะทำให้งานที่ทำไม่มีประสิทธิภาพ


แขนขาของรัฐบาล คือ ผู้ว่าราชการจังหวัด


รัฐบาลให้ความสำคัญกับผู้ว่าราชการจังหวัดที่เป็นแขนเป็นขาของรัฐบาล ถึงจะเป็นอย่างไร รัฐบาลเข้ามา ในฐานะที่เป็นข้าราชการประจำต้องสนองนโยบายของรัฐบาล ต้องพยายามทำ  คงปฏิเสธไม่ได้  


รัฐบาลให้นโยบายมาทำ เป็นเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดและ Staff ที่จะต้องแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและให้เกิดผลสำเร็จของงานให้ได้  ถ้าท่านทำได้ ท่านก็จะสำเร็จก้าวหน้า  ผู้ว่าราชการจังหวัดไปอยู่ไหนก็จะเอาไปด้วย บางจังหวัดเอาไปเต็มศาลากลาง และจังหวัดอื่นมีแต่คนแย่ๆ ก็ไม่เอาไป บางคนจะข้ามกันไป แต่อย่างไรก็ตามก็อยู่กับการทำงานของพวกเรา


ผู้บริหารระดับกลางถือเป็นหัวใจและมีความสำคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะฉะนั้น ฝากผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ คิดดูว่า ทำอย่างไรให้ผู้ที่จบออกไปจากสถาบันฯ แล้ว กลับไปแล้ว ประมาณ 2 – 3  เดือน ลองตามไปดูว่าเขาทำงานได้ไหม ผู้ว่าราชการจังหวัดพอใจไหม ผู้ว่าราชการจังหวัดมองพวกเราทำงานหลังอบรมแล้ว ทำงานได้ดีกว่าเดิมหรือไม่ ไม่ใช่เหมือนเดิม ถ้าอย่างนั้นต้องมาปรับปรุงหลักสูตร 

ลูกน้องเลือกนายไม่ได้

ผมไม่ได้มาจากสายสำนักงานจังหวัด ผมมาจากสายปกครอง ประสิทธิภาพการทำงานของพวกเราถ้าไปเทียบกับเขา  ก็ยังสู้เขาไม่ได้  ไม่ได้หมายความว่าทุกคน  บางคนทำงานเก่ง  บางคนสู้งาน  บางคนสู้บ้างถอยบ้าง ซึ่งเป็นเสียงสะท้อนมาจาก ผู้ว่าราชการจังหวัดหลายคน ดังนั้นเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ต้องทุ่มเททำงานให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดให้มากที่สุด หรือต้องช่วยผู้ว่าราชการจังหวัดให้เต็มที่ ต้องทำทุกอย่างในสิ่งที่จะสามารถทำให้กับผู้ว่าราชการจังหวัดได้  

พวกเราที่นั่งอยู่ที่นี้ก็ต้องเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอย่างแน่นอน นอกจากใครจะปลดเกษียณใน 2 - 3 ปีนี้ คนที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจะใช้คน เขาจะดู เนื่องจากมีโอกาสเรียกใช้คนได้เยอะ  ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายปกครองหรือใครก็ตามเขามีโอกาสเยอะ การจะใช้งานคนเมื่อใช้แล้วและยังทำไม่ได้ดี  ถ้าบ่อยครั้งเรื่อยๆ เขาก็จะไม่ใช้  เพราะเขามีโอกาสเลือก เขาเป็นนายเขามีโอกาสเลือกลูกน้อง แต่เราเป็นลูกน้องเราจะเลือกนายได้ยาก นอกจากนายจะเลือกเราไป 

เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ เราจะต้องทุ่มเทให้กับการทำงานทุกอย่าง โอกาส ความก้าวหน้า ตัวเลือกของเราก็ดีกว่าเขาอยู่แล้ว การต่อสู้ก็น้อยกว่าเขา เข้าไปในสายปกครองนั้นต้องไปแข่งขัน

กันอีกมาก พอระดับ 9 ขึ้นไปเป็นปลัดจังหวัดอย่างน้อยก็ร่วม 100 คนที่แข่งกันที่จะขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดได้  แต่ของพวกเราพอขึ้นระดับ 8 ก่อนหน้านี้ยิ่งบุญมาวาสนาส่งเป็นระดับ 8 แล้วขึ้นเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดเลย  เพราะธรรมเนียมปฏิบัติเขาทำมาอย่างนั้น   ก็ยึดกันมาตลอดเวลา    


เราทำอะไรผิดหรือ  นายจึงไม่ใช้

ผมทำงานมาตั้งแต่เป็นนายอำเภอหรืออะไรต่างๆ ปีไหนไม่ได้ 2 ขั้น จะมานั่งคิดว่าผมทำผิดอะไรหรือเปล่าถึงไม่ได้ 2 ขั้น จากที่ผ่านมาปีไหนไม่ได้ 2 ขั้น คือ เนื่องจากมีการย้ายไปคาบเกี่ยว 3 เดือน 6 เดือนเท่านั้น นอกนั้นจะได้ 2 ขั้นตลอด ขนาดที่กรมเขาบอกว่าไม่เคยให้ 2 ขั้น 3 ปีซ้อน ผมก็ได้ 3 ปีซ้อน เรื่องการทำงาน และการรับราชการของผมที่ผ่านมา อยากเป็นอะไรได้เป็นหมด แต่ก็เหนื่อยสายตัวแทบขาด

ในการทำงานต้องตั้งใจทำงาน นายสั่งอะไรมาได้ทุกอย่าง บางทีนายไม่ต้องสั่ง  ทำให้นายก่อนก็มี  ที่กล่าวให้ฟังไม่ได้เยินยอตัวเรา แต่อยากให้พวกเราฟังว่าหน้าที่ของสำนักงานจังหวัด ถือว่าเป็นคีย์แมนที่สำคัญของผู้ว่าราชการจังหวัด  ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ใช้เรา  เราต้องมานั่งคิดแล้วว่าเราทำผิดอะไร เพราะผู้ว่าฯ ต้องใช้สำนักงานจังหวัดอยู่แล้วในเรื่องการทำงาน นอกจากบางทีผู้ว่าราชการจังหวัดก็อาจเฉยๆ ก็ไปอย่าง ถ้าเขาเฉยๆ เราต้องทำอะไรบางอย่างให้เขาใช้เรา ไม่ใช่ยิ่งเฉยเราสบาย ไม่ต้องทำอะไร ถึงเวลาก็ย้ายไปย้ายมาอันนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในเรื่องการทำงานของพวกเราแล้ว  

เชื่อม ผวจ.  และรอง ผวจ. ให้ได้

สำนักงานจังหวัด คือ กลไกสำคัญของการบริหารราชการแบบบูรณาการของผู้ว่าราชการจังหวัด ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานเยอะมาก มีงานอะไรเยอะแยะไปหมด ผมก็ไม่ได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดสมัยที่เขาเป็น CEO ต่างๆ อาจจะมากน้อยอะไรต่างๆ กันไม่เหมือนกัน ไม่ว่างานยุทธศาสตร์ งานประสานต่างๆ ถ้าทีมงานของเราไม่แข็ง ไม่ทำงาน ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะเหนื่อย   

เรามีนายไม่กี่คน ถ้าเราเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็อาจจะมีผู้ว่าราชการจังหวัดกับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเท่านั้น เราต้องเอาใจใส่ทั้งผู้ว่าราชการจังหวัดและรองผู้ว่าราชการจังหวัด  ถ้าหากรองผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ถูกกัน เราก็ต้องวางตัวให้ดีๆตอนผมเป็นนายอำเภอ รองผู้ว่าราชการจังหวัดกับปลัดจังหวัดไม่ถูกกัน ทำให้วางตัวลำบาก  จะไปหานายคนนั้นทางนี้ก็บอกว่าไปทำไม ทางนี้ทำไมไม่ไปหา  บางทีก็พูดกระแทกเรามาผมก็ไม่พูดอะไรเฉยๆ  เพราะเวลามาเราก็ไปดูแลท่าน  

เพราะฉะนั้นเราต้องวางตัวดีๆ เดี๋ยวนายเขาหมั่นไส้ เมื่อเขาไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดเราจะอยู่ลำบากอีก ฉะนั้นต้องวางตัวให้ดี ต้องจัดลำดับความสำคัญการทำงานให้ดี อย่างไรเสียเราก็ต้องยึด ผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่แล้ว แต่รองผู้ว่าราชการจังหวัดเราก็อย่าไปทิ้งเขา หัวหน้าสำนักงานจังหวัดจะต้องเชื่อมให้ดี หากเราไปเข้าข้างคนใดคนหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งไม่ถูกกัน เราก็จะถูกกระแทกกระทั้น ผมมาอยู่ที่นี้พูดตลอดเวลาว่า การอยู่ด้วยกันเราต้องยึดผู้ว่าราชการจังหวัด เขาจะมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้ เขาต้องมีอะไรดี ทั้งความรู้ความสามารถ เราต้องยึดตัวผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นหลัก รองผู้ว่าราชการจังหวัด ก็อย่าไปทิ้งเขา ต้องช่วยเขาทำงาน ประสานงานกับส่วนราชการต่างๆ ทั้งหมด 

ผมเคยเล่าให้ฟังว่า ถ้าจังหวัดไหนรองผู้ว่าราชการจังหวัดกับผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ถูกกัน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดต้องย้ายไปนะ ผมต้องยึดผู้ว่าราชการจังหวัดก่อน  นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดแย่จริงๆ พฤติกรรมอะไรต่างๆ แย่จริงๆ แต่หลักการเราต้องยึด

คนเก่ง ต้องเก่งทุกอย่าง  

คนทำงานเก่งกับคนทำงานเป็นแตกต่างกัน  ต้องรู้จักการทำงาน  คนทำงานเป็นก็อย่างหนึ่ง คนทำงานเก่งก็อย่างหนึ่ง คนทำงานเป็นก็ทำงานไปเรื่อยๆ แต่คนทำงานเก่งนั้นทำได้ทุกอย่าง  เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด ก็ต้องชอบลูกน้องที่ตั้งใจทำงานและก็มีน้ำใจกับผู้บังคับบัญชา ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องใหญ่  

คนที่จะทำงานเก่ง เก่งนี้ต้องเก่งทุกอย่างไม่ใช่จะเก่งแต่งานอย่างเดียว เป็นต้นว่าทำงานเก่งอย่างเดียวก็เท่ากับทำงานตั้งแต่ 8.30 น. แล้ว 4 โมงเย็นก็กลับบ้าน กับคนทำงานอย่างนี้ด้วย  แล้วก็สอบถามนายด้วย  นายครับเย็นนี้มีอะไรไหม เสาร์ – อาทิตย์  มีอะไรไหม กับคนที่ทำงานเก่งจริงๆ 8 โมงครึ่ง พอถึง 4 โมงครึ่งกลับ ถ้าเรา

เป็นนายเรารักใคร  คิดแบบวางตัวเป็นกลาง  ถ้าเราเป็นนายคนที่ทุ่มเททำงานแล้วยังมีน้ำใจกับเราด้วย เป็นเราเรารักใคร อันนี้เป็นจุดหนึ่งที่มีความสำคัญ

พูดปั๊บเสร็จปุ๊บ

ผมเคยพูดกับฝ่ายปกครองทุกคนว่า ถึงเวลาทำงานต้องทำงานให้เต็มที่ นายทุกคนต้องเอางานเป็นหลัก ไม่ว่าจะสั่งงาน เวลาสั่งงานไปแล้ว งานมันอาจจะเยอะแยะไปหมด บางทีสั่งแล้วอาจลืมบ้าง บางคนก็แกล้งทำเป็นลืมบ้าง ซุกไปบ้าง หรือลืมไปบ้างจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ คนที่เขารู้จักการบริหารการทำงานที่ดี รู้จักการติดตามงานที่ดี นายพูดปั๊บเสร็จปุ๊บเสร็จหมดทุกอย่าง อันนี้เป็นส่วนประกอบที่จะทำให้เรามีความเจริญก้าวหน้าอย่างไรบ้าง  

การทำงานเก่งต้องมีจริยธรรมควบคู่


ผู้ว่าราชการจังหวัดมียุทธศาสตร์ในการทำงานหลากหลายมาก การแก้ไขปัญหาต่างๆ  นอกจากนโยบายรัฐบาลแล้ว การแก้ไขปัญหาจังหวัดต่างๆ ยังแตกต่างกันไปในเรื่องของการทำงาน  และมีคนทำงานที่หลากหลาย ทั้งหัวหน้าส่วนราชการบางคนก็ตั้งใจทำงาน บางคนก็เฉย ๆ ไม่ว่า  ภาคประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก็มีส่วนที่เกี่ยวพันภาคการเมือง การเมืองท้องถิ่น  ระดับชาติ ปัจจัยมีมาก ต่อไปขั้นตอนการทำงานจะมากยิ่งขึ้น ยิ่งประชาชนมีความรู้มากขึ้น จะทำให้การทำงานต้องเพิ่มความละเอียด อยู่ที่ความเป็นผู้นำ (Leadership) ของผู้ว่าราชการจังหวัดและการปฏิบัติงานของ Staff ผู้ว่าราชการจังหวัด รัฐบาลต้องการให้จังหวัดมี Maturity ในการทำงานมากยิ่งขึ้น 


จังหวัดที่มีหัวหน้าสำนักงานจังหวัด ระดับ 9 ต่อไปจะมีกลุ่มงานบริหารงานบุคคลขึ้นมา  ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถใช้ข้าราชการทั้งหมดได้ เพื่อมาทำงานให้มีประสิทธิภาพ การทำงานเป็นกลุ่ม ผู้ว่าฯ ทำงานตามกลุ่มยุทธศาสตร์ได้สูง ผู้ว่าฯ บางคนเก่ง บอกชื่อมาไม่มีใครเชื่อ บางคนได้1 คะแนน หรือ 2 คะแนน ไม่ทราบว่าผู้ว่าฯ ทำงานไม่ตรงกับยุทธศาสตร์ที่วางไว้ ปล่อยให้รองผู้ว่าฯ ทำ ถึงแม้ผู้ว่าฯ ทำงานเยอะ แต่ทำตามยุทธศาสตร์ของตนเอง เวลาวัดก็ตกทันที แต่ต่อไปคงดีขึ้น  


การทำงานปัจจุบันไม่มองเก่งอย่างเดียว มองคุณธรรม ศีลธรรมของผู้ว่าฯ บางท่าน ที่อาจมีปัญหาทางจริยธรรม คุณธรรมทั้งสิ้น มากน้อยแล้วแต่ละบุคคล เพราะฉะนั้น ปัจจุบันทำงานไม่เหมือนสมัยก่อน สมัยก่อนผู้ว่าฯ มี Authority สมัยนี้ไม่ได้ ต้องประสานกับทุกคนรวมทั้งลูกน้องด้วย ผู้ว่าฯ มีการโยนแฟ้มทิ้ง อย่างนี้ผมก็ไม่เจอ แต่เขาเล่าให้ฟัง คงไม่ใช่โยนข้างบนลงมาข้างล่างศาลากลาง โยนเอาไปทำใหม่อย่างนี้ก็มี  


กระทรวงมหาดไทยคงต้องมาพัฒนาการทำงาน จะทำอย่างนี้ไม่ได้ เพราะนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ  ชินวัตร) เป็นคนคิดเร็วทำเร็ว มีโครงการมามาก สำนักงานจังหวัดบางจังหวัดรับไม่ทัน  ผู้ว่าฯ บางท่าน ก็อาจจะไปเอาฝ่ายอื่นๆ มาช่วยทำงาน นายไม่ใช้งานไม่สบายใจ ผมอาย ผมมาจากฝ่ายปกครองก็จริง ตอนเป็นผู้ว่าฯ ใช้สำนักงานจังหวัด ไม่มองหรอก แต่มาถึงเวลานี้ เป็นปลัดกระทรวงมหาดไทยแล้ว คนที่ไม่ใช้พวกเรา ใช้ไม่ได้ ต้องพวกเรามากที่สุด ผู้ว่าฯ บางคนใช้พวกเรามาก บางคนไม่ใช้เลย การไม่ใช้เลยต้องพิจารณาขีดความสามารถของหัวหน้าสำนักงานจังหวัด หัวหน้าสำนักงาน

จังหวัดบางคนไปไม่ถึง 2 เดือนก็กลับมาบอกว่า ผมสู้ไม่ไหว ผู้ว่าฯ ใช้มาก ผมแปลกใจ ผู้ว่าฯ ใช้มากดีกว่าไม่ใช้เลย ผมทำงาน ถ้านายไม่ใช้เลย ผมไม่สบายใจ ไปใช้คนอื่นเราไม่สบายใจ เพราะเหมือนเราไม่มีขีดความสามารถ เราทำงานไม่ดีหรือ พยายามให้นายใช้ตลอดมา เป็นปลัดอำเภอ เสาร์อาทิตย์ ถามนายว่านายมีงานหรือไม่ มีก็ไม่กลับ ไม่มีก็กลับ  นายนั่งอยู่บนอำเภอไม่ลงเราก็ไม่ลง ยึดปฏิบัติอย่างนี้มาตลอด พยายามคิดโครงการ วิธีการทำงานที่ดีๆ ให้นายตลอดมา โครงการที่จะเกิดประโยชน์ก็พยายามคิด บางทีนายคิดไม่ออกหรอกโครงการดีๆ เพราะเขาต้องรับศึกหลายด้าน เราต้องเข้าใจ 


ท่านอาจจะคิดว่าผู้ว่าฯ นี่สบาย เช้าขึ้นมาก็นั่งรถลงจากศาลากลางไปตรวจงาน กลับมาเซ็นหนังสือเสร็จกลับบ้าน นั่งรถไปนั่งรถมาไม่มีปัญหา ข้อเท็จจริงมีปัญหาทั้งสิ้น แต่จะพูดหรือไม่พูด เพราะฉะนั้นเราในฐานะเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเอาใจเขามาใส่ใจเรา ดูนายด้วยว่าเป็นอย่างไร อันไหนแบ่งเบาภาระได้ก็แบ่งเบาภาระ
ให้ท่าน อันไหนช่วยได้ต้องช่วย คนเป็นผู้บังคับบัญชาเคยเป็นผู้ใต้บังคับบัญชามาก่อน นอกจากเจอผู้บังคับบัญชาที่ใช้เราในสิ่งที่ผิดๆ เราต้องเดือดร้อน อันนี้ต้องมาเล่าให้ผมฟัง อยู่ไม่ได้ก็อย่าไปอยู่ ถ้าอยู่แล้วอันตรายก็อยู่ไม่ได้ ท่านรอด เราโดนวินัยก็ต้องหนี เราย้ายท่านไม่ได้ก็หาที่อยู่ใหม่ ผมพูดกับลูกน้องตลอดเรื่องการทำงานในสิ่งที่ไม่ถูกต้องต้องไม่ทำ ถ้ามีอะไรต้องมาเล่าให้กันฟัง หาทางออกทางไล่ดีๆ เพราะฉะนั้นต้องไม่ทำสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

ต้องแปลกแตกต่าง 


สิ่งที่ถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของการทำงาน คือท่านเป็นคนคิดระดับกลาง เป็นคนคิดนโยบายใหม่ หัวกำลัง Bright ทำงานไม่กี่ปี ส่วนมากจบปริญญาตรีปริญญาโททั้งสิ้น ไปเรียนคิดให้นายเขาเห็น ทำงานต้องให้แปลกแตกต่างจากคนอื่นๆ ต้องก้าวหน้า ไม่ใช่ทำแต่งานประจำ (Routine) ทำอะไรไปเรื่อยๆ ไม่เก่ง นายจำไม่ได้ ท่านต้องฉีกแนว แหวกวงล้อมให้ได้ว่าทำเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้น ถ้าท่านทำสำเร็จนายก็จะชื่นชม และให้ความสำคัญกับเรา  

ยุทธศาสตร์ไม่ดีก็ตก

ปัจจุบันผู้ว่าราชการจังหวัดทำงานลำบาก ถ้าพวกเราไม่ช่วยกันเขาจะลำบากมากที่สุดเลย  ไหนจะมีเรื่องตัวชี้วัดในการทำงาน ไหนจะเรื่องอื่นๆ อีก และเดี๋ยวนี้การย้ายบางทีเราไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้เลยโดยเฉพาะตัวของผู้ว่าราชการจังหวัด อย่างคราวที่แล้วที่มีการแต่งตั้งโยกย้ายปรากฏว่า คนที่ได้คะแนนศูนย์ 3 คน และคนได้คะแนน 1 อีกเยอะแยะ ผมก็ยังเข้าใจว่าคงจะไปทำงานอย่างอื่นมากกว่างานยุทธศาสตร์ เพราะการประชุมเรื่องยุทธศาสตร์จังหวัด กลุ่มยุทธศาสตร์จังหวัดยังนับเป็นคะแนนของการวัดทั้งสิ้น ซึ่งเมื่อก่อนผู้ว่าราชการจังหวัดทำอะไรก็ได้ที่จะให้ดังออกมา เดี๋ยวนี้ปรากฏว่า ถ้าทำอะไรต่างๆ ดี แต่งานยุทธศาสตร์ของจังหวัด หรือกลุ่มงานยุทธศาสตร์ของจังหวัดไม่ดีเราตกทันที อาจจะเป็นปีแรกที่ผู้ว่าราชการจังหวัดวางแนวทางในการทำงานไม่ถูก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่สำคัญ 

นอกจากนี้แล้วยังติดตามพฤติกรรมของผู้ว่าราชการจังหวัดด้วย มีการตามมาตั้งแต่ต้นปีแล้ว เพื่อจะนำเสนอท่านนายกรัฐมนตรี ผลประเมินของผู้ว่าราชการจังหวัดผมไม่ประเมินเอง ผมให้รองปลัดกระทรวงกับผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ประเมิน ปรากฏว่า ประเมิน 199 คะแนน ต่ำสุด 189 คะแนน ผมบอกไม่ไหวประเมินอย่างนี้ 199 คะแนน ทำดีหมด ผมก็เลยไปบอกว่าไปตัดใหม่สูงสุดแค่ 180 กว่า และต่ำสุดประมาณ 160 กว่า และได้นำผลการประเมินให้ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกฯ ยังบอกว่าประเมินสูง เก่งกันหมด ตรงข้ามกับที่เขาประเมินมา  

การทำงานในปัจจุบันลำบากมากยิ่งขึ้น ถ้าพวกเราไม่เป็นหลักให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด หัวหน้าสำนักงานจังหวัดคงไม่ใช่เฉพาะหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระดับ 9 เท่านั้น หมายรวมถึงหัวหน้าสำนักงานจังหวัดที่เป็นระดับ 8  ด้วย  

มุ่งมั่นทุ่มเท


การทำงานของพวกเรา อยากให้สำนักงานจังหวัดเป็นมากๆบุคลากรที่สู้งาน เพราะเท่าที่ผ่านมาคนดีก็เยอะ แต่ย้ายไปหมด คนที่ทำเช้าชามเย็นชามก็ไม่น้อย ถามผู้ว่าฯ เป็นอย่างนี้ทั้งนั้น  เพราะฉะนั้น คนรุ่นใหม่ขอให้พัฒนาการทำงาน ให้มีความรู้ความสามารถ ความรู้ต้องศึกษา ส่วนความสามารถ คนเรามาถึงจุดนี้ต้องอยู่ที่ความพยายาม มีความมั่นใจ ตั้งใจ ทุ่มเท ตั้งเป้าชีวิต อย่าทำงานแบบไปเรื่อยๆ อยู่สบาย แบบไปเรื่อยๆ ท่านจะไม่มีความก้าวหน้า สิ่งต่างๆ ผมคิดว่าอยู่ที่ตัวเราเป็นหลัก จะต้องวางแผนชีวิตด้วยการทำงาน ต้องคิดว่าต่อไปข้างหน้าเราต้องเป็นอย่างไร จะกี่ปีควรเป็นอย่างไร จะได้ ไม่ได้ อย่างไรเราไม่รู้  แต่คิดว่าเราทำให้ดีที่สุด การทำให้ดีที่สุดก็ คือหนึ่ง มุ่งมั่นในเรื่องงานเป็นหลัก และสอง เวลานายทำงานเราก็ต้องทุ่มเทเวลาให้งานเต็มที่ เวลานายสั่งงานอะไรต่างๆ มาต้องทำให้ได้ วิธีการอย่างนี้ทำไม่ได้ก็ต้องไปหาวิธีการอย่างอื่นทำให้ได้ทุกอย่างที่นายสั่งมา นายคงไม่สั่งสิ่งที่เราทำไม่ได้  การสั่งงานบางอย่างเราก็ต้องคิดให้กับนายด้วย  

ไม่เคยขัดใจนาย

การทำงานท่านก็คงต้องตามตลอด บางอย่างจะให้ผมจี้ผมก็จำไม่ได้ บางทีผมมาถึงผมก็สั่งๆ ไปแล้วพออีก 7 วันจะถึงเราก็ลืม งานใหม่เข้ามาเราก็สั่งทบๆ ไป ฉะนั้นผมก็เลยอยากบอก ผอ.สำนักฯ ทั้งหมดไม่ต้องให้ผมไปตาม ถึงเวลาคุณทำเลย ถ้ามีอะไรให้ไปถามรองปลัดกระทรวง  ถ้ามีส่วนที่เกี่ยวข้องทำไปทันทีทันใด เพราะงานมีมาก และต้องมีการติดตามเร่งรัดการทำงานด้วย เพราะต่อไปข้างหน้าถ้าพวกเราไม่ช่วยกันจะทำให้คนอื่นมองดูไม่ดี  และผมก็ไม่อยากให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาส่งตัวคืน   ไม่อยากให้เกิดขึ้น  แต่อย่างไรก็ตามความทุ่มเทงานพวกเราต้องให้เต็มที่  นายทุกคนเขารักคนทำงาน   

ประเด็นต่อไปก็คืออย่าไปว่าเขา เขาใช้งานมากก็อย่าไปว่า คนยิ่งทำงานมากเท่าไรยิ่งมีประสบการณ์ ตอนผมเป็นเลขานุการกรม กรมการปกครอง ผมย้ายมาจากนายอำเภอบางละมุง   ก่อนผมเป็นนายอำเภอบางละมุงผมเป็นนายอำเภอพยุหะคีรี  ย้ายไปก็มีคนถามท่านอธิบดีฉลอง  กัลยาณมิตร   ว่าทำไมเอาผมไปอยู่อำเภอใหญ่  เงินเดือนผมยังไม่เต็มขั้นผมจำได้ ถามกันในที่ประชุมนายอำเภอทั้งหมดเลยว่าทำไมเอาผมไป ท่านบอกว่าเป็นคนดี  ผมคิดหนึ่งอย่างว่า ตอนนั้นมีผู้ช่วยปลัดจังหวัดให้เป็นปลัดจังหวัดคงเป็นไม่ได้  ถ้าเป็นอย่างนี้แล้วยังไงผมก็ไม่ไป  ผมคิดว่าผมจะเป็นผู้อำนวยการกองให้ได้  ผมก็ทำงานเต็มที่อยู่บางละมุง  

ในฐานะที่เราเป็นนายอำเภอเมื่อนายไปเราจะปฏิเสธไม่อยู่ไม่ได้  ผมถือปฏิบัติมาตลอดเรื่องนายเป็นเรื่องที่สำคัญ  ผมจะรับนายตลอด  อยู่ที่ไหนเหมือนกันจะดูแลนายตลอด  ไม่มีนายคนไหนด่าผมสักคน ทุกคนรักผมทั้งนั้น เพราะผมไม่เคยขัดใจนาย  สิ่งไหนที่ไม่ดีก็ยังไม่เคยเจอ  หรือสั่งในสิ่งที่แย่ๆ ก็ไม่มี ส่วนมากก็ถูไถไปไม่มีปัญหา   

ผมยึดถือตลอดเวลาว่า ทุกคนที่อยู่กับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาสั่งทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง  ต้องหนี อยู่ไม่ได้ต้องบอก แต่ไม่ใช่นายเขาใช้ให้ทำงานเต็มที่แล้วบอกไม่ไหว อันนี้ผมไม่เอา ต้องทำงานให้เต็มที่  ต่อไปเราก็เป็นใหญ่กันแล้ว  คงจะเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว เพราะฉะนั้นงานที่เรารับมายังไงก็ต้องทำให้เต็มที่ 

หนึ่งวันเปลี่ยนไปเร็ว


เพราะฉะนั้นจึงต้องฝากให้พวกเรารู้ว่า การทำงานอยู่กับนาย นายทุกคนไม่เหมือนกัน แต่สิ่งที่สำคัญที่สุด  เราเป็นผู้ใต้บังคับบัญชาเราต้องตั้งใจทำงานให้เต็มที่ หนึ่งวันเปลี่ยนไปเร็ว ตอนนั้นผมคิดว่า

ผมจะเข้ากรมเข้ากระทรวง ผมก็มาเป็นผู้อำนวยการกอง คือมาเป็นเลขานุกรม แต่ไม่ได้เป็นผู้อำนวยการกองตอนแรก คิดว่าจะมาเป็นผู้อำนวยการกองก่อน หลังจากนั้นผมก็คิดว่าผมอยู่ไม่นาน และก่อนที่จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดผมเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด 3 ปีเท่านั้น ผมรู้ตัวก่อนว่าผมจะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี

ท่านพลเอกชวลิต  ยงใจยุทธ  บอกผมว่าปีนี้ไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนะ แต่ท่านไม่ได้บอกให้ไปไหน  คนอื่นก็ยังไม่รู้ 
ซึ่งตอนนั้น แต่ผมรู้แล้วว่าจะไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม  ท่านเอาผมไปอยู่นครพนม 

หลังจากนั้นหนึ่งปีผมก็รู้ตัวว่าผมจะมาอยู่นนทบุรี ผมก็เลยบอกให้ท่านเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช ให้ไปแทนผม  แล้วเรียนท่านชวลิตฯ ว่าต้องเอาคนนี้ไปแทนผม หลังจากนั้นผมย้ายมาอยู่นนทบุรี จากนนทบุรีไปอยู่ชลบุรีผมก็รู้ตัวก่อนว่าจะมีคนเอาผมไปอยู่ชลบุรี  แต่ที่แย่ที่สุดก็คือย้ายจากนนทบุรีมาอยู่ชลบุรี เป็นเวลา 5 ปี นะครับ  อยู่ชลบุรีปีที่ 5 นานที่สุด เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด 8 ปีเต็ม เป็นนานมากๆ พูดตามหลักจังหวัดชลบุรีใครก็อยากอยู่หรืออาจไม่มีคนไม่อยากไป   

ผมไปหาท่านปุระชัย  เปี่ยมสมบูรณ์ ท่านถามว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดจะย้ายเข้าไปในกรมไหม ผมบอกผมขอไปเป็นรองปลัดกระทรวงครับท่านเพราะว่าเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด 8 ปีเต็มและอาวุโสแล้ว ท่านก็บอกไปเป็นรองปลัดกระทรวง ไม่มีงานทำนะ  ท่านพูดกับผมอย่างนี้นะ เดี๋ยวท่านจะว่าไม่มีงานทำตอนนี้ก็ทำไม่ทันอยู่แล้ว ผมไปเจอท่านนายกรัฐมนตรี ท่านบอกว่าจะเอาเข้ากระทรวงเสร็จแล้วคำสั่งผมลงไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน  

ผู้อำนวยการสำนักและกองคือคลังสมองของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

สิ่งที่สำคัญที่สุดคือผู้อำนวยการสำนัก/กอง  ต้องรู้งานของเขาว่าควรจะพัฒนาและปรับปรุงอย่างไร  เราต้องคิด  ผมยังเสียใจว่าปีที่แล้วงบประมาณของสำนักงานจังหวัด หรือสำนักงานปลัดกระทรวงประมาณสามพันล้านบาท ไม่รู้พอปีนี้มันลดไปอีกลดประมาณ 3 หรือ 4 ร้อยล้านบาทหรือเท่าไรผมก็จำไม่ได้  ก็ยังคิดอยู่ว่างบประมาณทำไมลดลงได้ยังไงก็ไม่รู้  น่าจะต้องได้มากขึ้น  ตอนผมไปอยู่กรมการปกครองปีแรกเพิ่มขึ้นประมาณพันล้านบาท พอปีที่ 2  ผมเพิ่มให้อีกประมาณ 2 พันล้านบาท ผมจำได้จากงบประมาณ 15,000 ล้านบาท ตอนที่ผมออกมางบประมาณของกรมการปกครองเป็น 18,000 กว่าล้านบาทเพิ่มเป็นอีก 2,000 กว่าล้านบาท เพราะฉะนั้นพอถึงสิ้นปีผมเอาเงินมาซื้อรถให้กับนายอำเภอที่หนึ่ง 200 คัน เงินเหลือจ่ายซื้อแล้วซื้ออีกเยอะแยะไปหมดให้นายอำเภอได้ 

พอมาเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย จะซื้อให้ใครก็ไม่ได้เพราะว่าเงินมีนิดเดียว เงินใช้จ่ายก็ไม่พอเจียดจ่าย  ขนาดตัดเงินมาประมาณ 10 เปอร์เซ็นต์ เพื่อจะนำมาใช้จ่ายให้กับกองไหนที่จำเป็นหรือมีโครงการอะไรที่สำคัญที่จะต้องทำ เมื่อปีที่แล้วผู้อำนวยการกองคลังเขามาบอกผมว่าเงินจะตกไปแล้วเหลือประมาณ 5 ล้านบาท ถ้าเหลือ 5 ล้านบาท เราซื้อรถให้สำนักงานจังหวัดได้ประมาณ 20 คัน แต่มาบอกก่อนประมาณ 7 วันหรือ 5 วันนี่ก็ทำอะไรไม่ได้แล้วควรจะมาบอกเราก่อน เราก็ไม่รู้ก็ไม่ได้ไปตามงานอะไรต่างๆ มาก เพราะว่างานมีเยอะ ถ้าใครไม่มาเสนอ ไม่มาบอก  ก็จะไม่รู้เรื่อง
จำไม่ได้จะให้ผมไปจี้  ก็ไม่มีเวลา วันเสาร์ – อาทิตย์ บางทีไม่ได้หยุดงานที่จะไปของเราจริงๆ ไม่ได้ไปเลย เช่น งานชายแดนที่ต้องไปดูศูนย์รับผู้อพยพยังไม่เคยได้ไปเลย งานสำนักงานที่ต้องไปเยี่ยมติดตามงานยุทธศาสตร์ก็ไม่ได้ไป ไม่ได้ไปกระทั่งเขาประชุมเรื่องอะไรต่างๆ เพราะการไปประชุมเรื่องต่างๆ นั้นเป็นโอกาสดีที่จะได้พบกับลูกน้องเรา 

ทำงานให้ได้รับความไว้วางใจ

เราก็อยากเห็นสำนักงานจังหวัดเป็นหน่วยงานที่ผู้ว่าราชการจังหวัดให้ความไว้วางใจ ผมอยากให้เป็นทุกจังหวัดพวกเราทุกคนอาจจะต้องทำงานหนักมากยิ่งขึ้น ผมพูดกับผู้อำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพให้เขาเอาพวกเรามาดู มาฟังกัน มาคุยกัน ดูสิว่าเป็นอย่างไร  ต่อไปข้างหน้าอาจจะเอาหัวหน้าสำนักงานจังหวัดระดับ 8 เพราะว่าบุคคลเหล่านี้เป็นกำลังสำคัญที่จะช่วยงานผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าพูดตามหลักว่าพวกเรามาทางสำนักงานจังหวัด เรามีโอกาสมากกว่าทางสายปกครองเยอะ ทางสายปกครองมีคนมาก ถ้าไม่เจ๋งจริงๆ สูงสุดก็แค่ปลัดจังหวัด แต่ต่อไปก็แค่นายอำเภอเพราะว่ากว่าจะเป็นนายอำเภอต้องจบโรงเรียนนายอำเภอมาแล้ว 8 ปี 


เพราะฉะนั้น คนที่มาอยู่ในสายสำนักงานจังหวัดถือว่าโชคดีที่สุดเราต้องใช้สิ่งนี้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานของเรา  คนเป็น

นายเขารู้ว่าลูกน้องคนไหนเป็นอย่างไร  เราอาจจะไม่รู้ว่าเราทำงานเป็นอย่างไร บางคนทำงานผมรู้ว่าเป็นคนทำงาน บางคนทำงานผมต้องเอาไว้ ผมไม่ฟังเสียงใครทั้งสิ้น ผมก็ต้องเอาคนทำงานมาทำกับผม แต่คนไหนที่ไม่อาจทำงานได้ เพราะงานในกรมมีลักษณะงานที่แตกต่างจากงานต่างจังหวัด เราต้องยอมรับข้อเท็จจริง งานต่างจังหวัดเป็นงานสัพเพเหระ  งานในกรมเป็นงานหน้าเดียว แต่ละคนที่เข้ามาอยู่จะต้องมียุทธศาสตร์ในการทำงานให้ดี แต่คิดอย่างไรให้การทำงานของเรามีความเชื่อมั่น เป็นที่เชื่อถือ และให้เด่นๆ ด้วย คือ จะทำงานให้เด่นไม่ต้องทำงานทุกอย่าง แต่ไม่ได้หมายความว่าทำงานอย่างเดียวไม่ทำงานอย่างอื่นเลย ทำงานอย่างเดียวเด่นก็ไม่เด่นดีก็ไม่ดีก็เลยไม่ได้อะไร
สักอย่าง การที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเขาใช้ก็ต้องทำ จะบอกว่าไม่ทำ

ไม่ได้ เราเป็นข้าราชการต้องอดทนทำงานให้เต็มที่ไม่ต้องคิดอะไรมากมาย  คนเราอยู่ด้วยกันไม่ถึง 10 ปี  เราก็อยู่กับเขาแค่ 3 ปี 2 ปีก็ย้ายออกจากเราไปแล้ว นอกจากผู้ว่าราชการจังหวัดคนไหนสั่งให้เราไปทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้องหรือผิดอะไรต่างๆ หรือสั่งให้ทำในสิ่งที่ผิด ให้ถูกต้อง ต้องมาบอกผม

ข้าราชการ มาตรฐานเกิน  80  

เพราะฉะนั้นเราจะทำอย่างไรให้คนของเรามีมาตรฐานเดียวกัน อันนี้ฝากด้วยก็จะอยู่กับพวกเราทุกคน ต่อไปข้างหน้าคงไม่เท่าเทียมกันทั้งหมดในการทำงาน  ถ้าเท่าเทียมกันทั้งหมดก็คงเป็น ผู้ว่าราชการจังหวัดกันทั้งหมดเลย แต่อย่างไรก็ตามก็อยู่ในมาตรฐานให้เกิน 80 ให้ได้หมด  ผมจะบอกให้ฟังเรื่องนี้เป็นสิ่งจำเป็นในการทำงาน เพราะถ้าเราไม่สามารถพัฒนาคนของเราได้เขาก็ต้องมาตำหนิเราต่อไป เวลาเขาไปเอาโควตาคนอื่นมากกว่าพวกเราก็มีใบปลิวเขียนลงเว็บไซต์มาวิจารณ์ แต่บางคนเขาไม่คิดว่าที่เขาไม่เอาตัวเองเพราะอะไร คนทำงานมาเท่าๆ กัน แต่ถึงจุดหนึ่งแล้วถึงยอด พอมาถึงยอดขึ้นมาแล้วต้องเอาคนที่ดีที่สุด และที่ดีที่สุดก็ไม่ได้หมายความว่าทำงานเก่งอย่างเดียว  ต้องมีลูกล่อลูกชนบ้างในการทำงาน   คนทำงานเก่งอย่างเดียวก็อาจไปไม่ได้ บางคนไปอยู่ถ้าเราไปเจอนายดีก็จะดีตามตัวเราไปด้วย แต่ถ้าเราไปเจอนายแย่ก็จะทำให้เราแย่ หมายความว่าผู้ใหญ่เขามองว่านายคนนี้แย่นะเราก็แย่ตามไปด้วย เพราะฉะนั้นเวลาฝากนาย นายเขาก็ไม่เอาด้วยอันนี้สำคัญนะ แต่เราจะเลือกที่อยู่ก็คงไม่ได้หรอกก็ต้องคละกันไป  ก็แล้วแต่บุญแต่กรรมของแต่ละคน 

ทำให้ทุกอย่างที่นายคิดว่าจะทำไม่ได้

ในเรื่องของการทำงานถ้าท่านไปอยู่กับนายดี  ก็โชคดีของเราคิดว่าอย่างนี้ดีกว่าก็เป็นการโชคดีกับตัวเรา นายทุกคนนั้นอาจทำงานไม่เหมือนกัน เราต้องเลือกในสิ่งที่ดีของแต่ละคนมาเป็นตัวของเราเอง ทุกคนไม่เหมือนกัน คนหนึ่งอาจจะดีอย่างหนึ่งแต่อีกอย่างหนึ่งอาจไม่ดี อย่างไม่ดีเราเป็นลูกน้องเราก็ไม่ต้องไปนินทานายเราก็อย่าไปเอาอย่างไม่ดีมาใช้ เอาอย่างที่เขาเด่นๆ เขาทำงานอย่างนี้เก็บมาแล้ว เรามาใช้ในการทำงานของเรา  ผมนั้นเลือกอย่างนี้ตลอด ชีวิตราชการของผม  ผมเลือกตลอดผมดู ผมไม่เคยทะเลาะกับนาย นายคนไหน อยู่ได้หมด ไม่ว่าจะเป็นใครแล้วทุกคนก็ไม่เคยเกลียดผมเพราะว่า ผมทำให้ทุกอย่าง ทำให้ทุกอย่างที่นายคิดว่าจะทำไม่ได้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานหรือเรื่องอะไรทั้งสิ้น พอนายบอกมาทำได้ทุกอย่างไม่เคย ทำไม่ได้ แต่สิ่งสำคัญที่สุด คือ เราต้องเอางานเป็น
อันดับหนึ่ง ไม่ใช่ว่ามัวแต่ไปประจบสอพอนาย  ถึงเย็นก็กินเหล้าสนุกสนานกับนายกัน งานไม่ทำแต่ได้ดี เราก็จะประพฤติตนแบบนี้เรื่อยไป แต่สิ่งสำคัญที่สุดเราต้องยึดการทำงานเป็นหลัก ไม่มีใครช่วยเราได้หรอกครับ ที่สำคัญต้องเรื่องงานเขาจะเอายังไงก็ตามเขาต้องดูการทำงานของเรา ส่วนอื่นนั้นจะเป็นส่วนประกอบของชีวิต ในการทำงานถ้าเราสามารถทำได้หลายอย่างด้วยกันท่านก็จะมีความเจริญต่อไป   

รัฐมนตรีเสริมศักดิ์  พงษ์พานิช  อดทนกว่าผมจริงๆ

ความทุ่มเทในการทำงานและการตัดสินใจในการทำงานที่สำคัญ ถ้าถึงลูกถึงคนก็ลุยเลย  ทำงานทุกอย่าง แต่ผมก็ยังทำงานสู้ท่านรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ฯ ไม่ได้ ท่านมีความอดทนกว่าผมจริงๆ ต้องยอมรับ บางทีเราก็ท้อเหมือนกัน บางทีเราทำงานก็เบื่อๆ อีกอย่างลูกก็จะจบหมดแล้ว อีกคนก็จะจบดอกเตอร์ มีการมีงานทำก็สบายแล้ว ชีวิตเราก็ไม่ถึงกับจนมาก พอมีพอกิน ทรัพย์สมบัติก็มี พ่อตาก็ให้ไว้ ลูกสาวคนเดียวมีเงินตั้งเยอะแยะไม่ไปไหนอยู่แล้ว เขาเอาไปให้คนอื่นไม่ได้อยู่แล้วไม่มีปัญหา รู้ไหมอายุ 60 ก็ตายได้แล้วนะผมคิดอย่างนี้เลย ผมไม่ได้คิดอะไรมากมาย  ถึงตอนนั้นผมก็อายุ 60 ปีกว่าแล้ว ซึ่งก็ถือว่าเป็นกำไรชีวิต จะตายเมื่อไรก็ตาย คือ ประเด็นที่หนึ่ง  ลูกก็สบายแล้ว เราพอมีเงินความสำเร็จในชีวิตราชการตอนเราเป็นปลัดอำเภอไม่ได้คิดอะไรเป็นได้แค่นายอำเภอก็บุญนักหนาแล้ว ตอนนั้นไม่ได้คิดถึงจุดนั้น ผมคิดว่าเราทำบุญมาก

ทำบุญทำทาน  ทำความดีไว้มากๆ


เพราะฉะนั้นเรื่องทำบุญทำทานทำไปเถอะครับ  มีใครมาบอกให้ทำบุญผมไม่เคยปฏิเสธ  ทำหมดใครอยากให้ทำอะไรทำหมด  ใครอยากให้ไปรดน้ำมนต์ก็ไป  ทำบุญเสร็จแล้วทำทานแจกเงินเด็กแจกคนละ 10 บาท 20 บาทแจกไปหมดเราแจกหมดเราทำแล้วก็สบายใจ  คนมาบอกว่าไม่ดีนะ ให้ทำบุญเสาร์ – อาทิตย์ ไปเลย  หา

จังหวะไปทำบุญอย่างน้อยที่สุดก็ทำให้เราสบายใจนะครับ  จะจริงเท็จอย่างไรผมไม่รู้นะผมได้ทุกอย่างที่คิด  วางแผนว่าจะไปอย่างนี้ๆ ก็ได้ทุกอย่าง  แต่ทุกอย่างที่ได้มาก็เหนื่อย  เหนื่อยมาก  รู้ตัวว่าเหนื่อย  ทำงานเหนื่อยทุกอย่างตั้งแต่ทำงานอยู่กองอาสารักษาดินแดน   


ท่านรองสุรอรรถ  ทองนิรมล  กับผมนั่งอยู่ด้วยกัน   สมัยก่อนผมเป็นหัวหน้าแผนกยุทธการ  ส่วนท่านสุรอรรถ  ทองนิรมล  เป็นหัวหน้าแผนกงบประมาณ  เสาร์ – อาทิตย์ผมต้องมาพิมพ์หนังสือเอง  แบกหลักสูตรไปส่งที่ไปรษณีย์เอง  คนที่ทำเสมียนที่อยู่ด้วยกันก็คือ เมียปลัดจังหวัดปากน้ำผมช่วยเมียเขาไม่ได้  ก็ต้องไปช่วยสามี 

ดังนั้นคนที่อยู่กับผมถ้าลำบากมาด้วยกัน เป็นคนทุ่มเทและตั้งใจทำงานถึงเวลาและจังหวะมาแล้ว ได้ดีทุกคน ถึงเวลาทำงานต้องทำแต่คนที่แย่ผมไม่เอา ใครจะว่าไม่ได้ แต่หมายความว่ามาทำงานต้องทำงานให้ดีด้วย ต้องทุ่มเททำงานให้ดี ใครจะว่าอย่างไรก็ว่าผมไม่ได้ถือว่าจะเป็นจุฬาฯ  ธรรมศาสตร์ รามคำแหง เชียงใหม่ ที่ผมถือคือการทำงานเป็นหลัก ถึงแม้จะเป็นธรรมศาสตร์แต่ถ้าไม่ทำงาน ผมก็ไม่เอา

ลูกน้องได้ดีเพราะนาย

เพราะฉะนั้นลูกน้องผมจะเป็นอะไรผมรักหมดขอให้ตั้งใจในการทำงาน อยู่ด้วยกันทุ่มเทในการทำงานมีอะไรก็ต้องบอกกัน มีอะไรช่วยกันไม่ใช่เวลาเราลำบากไม่มาช่วย เวลาได้ดีจะมาขอ จะได้ดีได้ยังไง ผมว่าคนก็เหมือนกันทุกคนก็ต้องช่วยลูกน้อง ถ้าไม่ช่วย
ลูกน้องแล้วจะช่วยใคร  ลูกน้องก็ต้องเก่ง  ต้องทำงานดีด้วย  อย่าง



หัวหน้าสำนักงานจังหวัดศรีสะเกษที่ได้ดีเพราะผมตอบแทนบุญคุณผู้ว่าสนองฯ แต่ว่าเขาก็ไม่เสียหายอะไร เขาก็มีสิทธิ์ขึ้นเพราะผมเป็นนายอำเภอ ผู้ว่าสนองฯ เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ ผมก็ต้องช่วย เพราะผู้ว่าฯ ทำงานดี ทุกอย่างเราก็เรียนรู้อะไรจากท่านมาเยอะแยะ และตัวหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเขาก็ไม่ได้เป็นคนที่แย่อะไร คุณสมบัติอะไรต่างๆ เขาก็ถึงแล้ว ก็ต้องช่วยแต่ไม่ใช่หมายความว่าคนอื่นไม่ดีนะ คนอื่นก็ดีหมด   

เพราะฉะนั้นการแต่งตั้งครั้งนี้ก็จะเป็นคนที่จะขึ้นคราวที่แล้ว แต่ไม่ได้เป็นส่วนมาก หัวหน้าสำนักงานจังหวัดขอนแก่นตามหลักการแล้วไม่มีโอกาสได้ระดับ 9 หรอกครับ ผมบอกให้ฟังเพราะเหลืออีกปีเดียว ไม่ตั้งก็ไม่มีใครมาว่า ผมพูดถูกต้องหรือไม่ ผมเห็นเขาทำงานตอนที่ผมไปร้อยเอ็ดผมไม่เคยรู้จักเขาเลยนะ ตอนนั้นผมไปร้อยเอ็ดไปกับรัฐมนตรี ผมดูลักษณะการทำงานของเขากุลีกุจอตั้งใจทำงานอะไรต่างๆ หลายอย่าง ผมเห็นตอนนั้น ถ้าผมไม่ไปร้อยเอ็ดคราวนั้นคงไม่ได้เป็นหรอก ผมบอกตรงๆ เพราะคนอื่นผมไม่รู้นะ บางคนที่ได้มาจำเป็นต้องขึ้นมาก็ โอเค แต่บางคนได้ขึ้นมาแต่ผมเห็นว่าเขาตั้งใจทำงาน ใครจะมาว่าผม ผมก็บอกว่าอย่ามาว่าผมเลย  เขาจะปลดเกษียณปีนี้แล้วเขาก็ตั้งใจทำงาน สงสารเขาด้วยนะ เอากลับมาอยู่บ้านด้วยนะ ผมเห็นเป็นผู้หญิงและเป็นคนกุลีกุจองาน วันนั้นผมไปเขาก็วิ่งนั่นวิ่งนี่ทำงานอะไรต่างๆ ผมก็บอกว่าคนนี้ตั้งใจทำงาน ถ้าได้ระดับ 9 พอปลดเกษียณ เงินเดือนเขาก็สูงขึ้นมากพอสมควรแล้ว บอกรองชัยฤกษ์  ดิษฐอำนาจ  ต้องตั้งเขานะ เขาทำงานดีปีเดียวก็ช่างเถอะอย่างน้อยเขาจะได้สายสะพายเป็นเกียรติประวัติของเขา  ผมโทรไปถามว่าบ้านอยู่ขอนแก่นใช่หรือไม่ แล้วก็ตั้งใจจะให้เขากลับมา เขาจะได้อยู่บ้านของเขาอยู่กับลูกกับแฟนของเขา แสดงว่าผมช่วยก็คงไม่มีใครอิจฉานะ เขาจะได้มาอยู่กับครอบครัวเขา   

คนที่อยู่ไกลๆ ไม่ได้อยู่กับลูกกับสามีก็อย่าไปคิดอะไรมากมายเดี๋ยวใกล้ๆ ปลดเกษียณแล้วเขาก็คงเอามาอยู่อย่างนี้ ทำความดีเอาไว้มากๆ ก็แล้วกัน ทำความดีเอาไว้ให้ดีๆ เขาคงเอามาอยู่ด้วยนะครับ บางคนก็ถามว่าคนนี้มายังไง ไปอยู่ที่ขอนแก่นผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่นเขาก็ยังไม่บ่นนะ  ถ้าบ่นก็แย่นะคนที่ย้ายไปแล้วก็อยู่ใกล้บ้านตัวเองต้องทุ่มเทการทำงานเป็น 2 เท่าเพราะมีโอกาสมาอยู่บ้านตัวเองด้วยอยู่ใกล้ครอบครัวด้วย เพราะฉะนั้นต้องทำงานหนักเป็น 2 เท่าของคนที่เขาอยู่ไกลๆ คนที่เขาอยู่ไกลเขาอาจต้องวิ่งอะไรต่างๆ ไปบ้างแต่เราไม่ได้ไปไหนเลยเพราะฉะนั้นต้องทำงานให้เต็มที่  

มุ่งมั่น  ทุ่มเท  สุดชีวิต  พิชิตงาน 

การรับราชการต้องทุ่มเท และต้องรู้จักวางแผนชีวิตในการทำงานของตัวเราเองด้วย อย่าคิดเพียงแต่จะทำงานให้หมดๆ ไป ถ้าคิดแต่จะทำงานให้หมดๆ ไปก็ได้ พอถึงจังหวะขึ้นเพื่อนก็ไปเป็นนั้น แล้วเรายังเป็นนี้อยู่เราต้องมานั่งคิด เพื่อนทำยังไงเขาถึงได้เป็น  ทำไมเราถึงได้เป็นแค่นี้ทั้งๆ ที่เริ่มต้นมาด้วยกัน  คือเริ่มต้นทำงาน 8 ปี  ต้องมาคิดแล้วเราไปยังนี้แล้วเราจะเดินต่อไปยังไง แต่ละสายงานต้องวางแผนแล้ว 

ผู้อำนวยการสำนักและกอง หัวหน้าสำนักงานจังหวัด ต้องเป็นคีย์แมนให้กับผู้บังคับบัญชา การคิดในการทำงาน การตัดสินใจ และการนำเสนออยู่ที่พวกเราทั้งหมด เราต้องไปบริหารงานให้ดีๆ มีลูกน้องควรต้องทำอย่างไร ลูกน้องทุกคนอาจไม่ได้ดั่งใจทุกคน ถ้าเราเป็นหัวหน้างานอาจจะเป็นรุ่นพี่เรามาเป็นหัวหน้ากลุ่มงานก็อย่าไปคิดมากเขาต้องไม่คิดมาก  เพราะเขาต้องมาคิดถึงตัวเขาว่าทำไมถึงไม่ได้เป็น  

ชีวิตต้องตั้งใจและทุ่มเท

ชีวิตต้องต่อสู้ ถ้าเราวางแผนชีวิต จังหวะดีๆ ตั้งใจทุ่มเทในการทำงานให้ดีและอยู่กับนายด้วยดี เรื่องนายนี้ก็ขึ้นอยู่กับชะตาชีวิตเราต้องไปสวดมนต์เองนะขอให้ไปเจอนายที่ดีนายที่เป็นต้นแบบของเราดีๆ นายที่อยู่นานๆ หน่อย นายเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดจนปลดเกษียณก็มี อยู่นานให้เขาเป็นใหญ่เขาจะได้ดึงเราตามเข้ามาของอย่างนี้บางทีไปเลือกไม่ได้  อยู่ที่ชีวิตเรา 

ผมว่าทำบุญมากๆ ทำให้เราสบายใจ คนเราไม่มีอะไรต่างๆ ที่จะสำเร็จทุกประการ  เพราะฉะนั้นอย่าท้อถอย  อย่าไปคิดถึงจังหวะนี้ว่าทำไมเรายังไม่ได้ ทำไมเพื่อนเขาไปเร็ว  เราก็ต้องกลับมาคิดว่าเรามีจุดบกพร่องอะไรเราต้องไปแก้  

สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือ การตั้งใจทำงานไม่มีอะไรจะช่วยเรา

ได้ นายทุกคนเอาคนทำงานเป็นหลัก ผมคิดว่านายคงไม่เอาคนที่ไม่ทำงานอะไรเลย และก็อยากจะฝากพวกเราว่าเรามีนายไม่กี่คนก็ต้อง

ไปวางน้ำหนักดีๆ กับรองผู้ว่าราชการจังหวัด ถ้าท่านมีรอง 3 คน ก็มีนาย 4 คน นาย 3 คน  รองผู้ว่าราชการจังหวัดอาจจะไม่เหมือนกัน ทำอย่างไรจะไม่ให้เขาเกลียดเรา เพราะคนไหนเกลียดเราอีกสักพักเขามาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เราอาจจะต้องไปอยู่กับเขา ซึ่งอาจจะจำว่าสมัยก่อนไม่ดูแลเราเลย ก็เลยต้องอัดหน่อยก็มี ไม่ใช่ไม่มี เพราะฉะนั้นต้องวางน้ำหนักให้ดีๆ เราเลือกที่อยู่ไม่ได้นะครับ แล้วพวกเราก็เป็นรุ่นบุกเบิก ผมยังคิดเลยอย่างน้อยที่สุดสักปีหนึ่งก็จะพยายามดึงขึ้น  แต่ผมก็ไม่ทันตั้งแน่นอน ไม่รู้ว่าปลัดกระทรวงคนใหม่เขาจะวางแนวอย่างไร  

ทุกคนมีสิทธิ์เท่ากัน  แต่ใครจะไปก่อน

อยากฝากพวกเราหลายอย่างด้วยกันก็พูดด้วยความเปิดใจอยากให้เห็นสถาบันของเราเป็นหลักให้กับผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้นพวกเราคงจะต้องทำงานหลายรูปแบบด้วยกันคนไหนที่ทำงานรูปแบบเดียวก็ต้องไปปรับตัวด้วย คนไหนที่ทำดีอยู่แล้วก็ต้องทำดีให้มากยิ่งขึ้น  ผู้บังคับบัญชาทุกคนไม่มีใครไม่รักลูกน้องที่
ทำงาน งานที่นายสั่งต้องทำให้เสร็จเร็วไม่ใช่นายสั่งก็ทำเรื่อยๆ ผมไปทำงานของผมก่อนแล้ว จะทำให้นายเขารักอย่างไรจะต้องจัดลำดับความสำคัญของงาน งานมีเยอะถ้าจะทำคนเดียวไม่สำเร็จหรอก ต้องดูว่างานไหนเป็นงานเร่งด่วน งานไหนต้องมอบหัวหน้ากลุ่มทำงาน งานไหนท่านต้องลงมาจี้เองอันนี้เป็นหน้าที่ของเราต้องดู  

อันไหนที่จะเป็นงานที่ริเริ่มให้กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด อันไหนควรจะต้องไปเตือนท่านก็ต้องทำ ไม่ใช่นายเขาว่านิดเดียวโกรธไม่สนใจแล้วช่างไม่สนใจ ไปคิดอย่างนั้นไม่ได้เราเกิดมาไม่มีอะไรประสบผลสำเร็จได้ตามใจหรอก คนไหนประสบผลสำเร็จได้

มากที่สุดก็เป็นผลของเขา  เขาอาจทำบุญมาต้องคิดอย่างนั้น และ
ทำงานต้องมีแผนด้วย  ท่านก็ต้องมาแข่งกับพวกกันเอง พวกเราที่นั่งอยู่นี้ ทุกคนมีสิทธิเท่ากันหมด แต่ใครจะไปก่อนอันนี้สำคัญ ตัวท่านท่านต้องคิดแล้วว่าผมไปก่อนนะ ตอนนี้ผมจะไปก่อนผมจะทำงานยังไงถึงจะไปก่อนเขา ต้องไปคิด 

บางทีบางอย่างสอนกันไม่ได้ที่ผมพูดไม่หมดหรอก แต่ก็บอกให้ฟังว่าต้องมีแผนให้ชีวิตตัวเราเองแล้วต้องตั้งใจทำงานต้องมีน้ำใจกับผู้บังคับบัญชา ผู้บังคับบัญชาเขาไม่ต้องการอะไรจากเรา แต่ความมีน้ำใจกับผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องที่สำคัญ คนเก่งเท่ากันไปเจอลูกน้องเขามีน้ำใจก็ต้องเอาคนนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่ทำงานเลยเอาแต่ประจบสอพอ นายแบบนี้ก็ไม่ไหว นายแบบนี้ก็คงจะได้มาจากประสบสอพอตลอด แต่สมัยนี้มาประจบสอพอไปไม่รอดหรอก
ผมเชื่อเพราะงานบีบ มีตัวชี้วัดอะไรต่างๆ ที่จะตามมาจากการปฏิบัติงาน มีตัวชี้แล้วก็ต้องมีคนมาวัดอีกในเรื่องการทำงาน

ผู้บังคับบัญชารักคนทำงาน มีน้ำใจกับผู้บังคับบัญชาบ้าง ถามเรื่องงานในวันเสาร์ - อาทิตย์ มาเช้าอาจกลับเย็น ช่วยเหลือการทำงานให้กับผู้บังคับบัญชา แล้วท่านจะมีความเจริญก้าวหน้ามากยิ่งขึ้น

เตะฝุ่น 4 ปี


ก่อนเข้ามหาวิทยาลัยเตะฝุ่น 4 ปี สอบไม่ได้  ผมเป็นปลัดอำเภอ 8 ปี จึงเป็นนายอำเภอ คิดอย่างเดียวว่า ตอนนั้นเป็นผู้ช่วยปลัดจังหวัด ผมต้องเป็นผู้อำนวยการกองไหนก็ได้ แต่ไม่ได้เป็น ได้เป็นเลขานุการกรม อธิบดีบอกว่าไม่ได้ต้องเอาตรงนี้ ผมเหนื่อยต้อง

ตื่นตี 5 กลับบ้าน 3 ทุ่ม พร้อมทั้งเรียนปริญญาโทที่นิด้าด้วย จึงต้องเลิกเรียน อดทนทุกอย่าง คาดว่าเป็นรองผู้ว่าฯ 3 ปี แล้วจะเป็นผู้ว่าฯ  เป็นผู้ว่าฯ นานที่สุดเป็นอยู่ 8 ปีเต็ม ผมอยากเป็นรองปลัดกระทรวง ต้องเป็นให้ได้ แต่กลับไปเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไม่รู้ว่าอาจโชคดีหรือไม่ คิดตั้งนานว่าจะทำอะไรดี คิดในใจว่าอยู่ไม่นาน ปีเดียวได้เป็นอธิบดีกรมการปกครอง


ผมรู้ว่าต้องเป็นปลัดกระทรวงมหาดไทย แต่ไม่รู้ว่าเป็นเมื่อไร ก่อนเป็นปลัดกระทรวงฯ ก็รู้ว่าต้องเป็น 2 ปี ก็รู้ว่าต้องเป็นปลัดกระทรวงฯ แน่ เพราะฉะนั้นทำงานต้องมีแผน อยากก้าวหน้าต้องอดทน สร้างงานให้ผู้บังคับบัญชาเห็น ทุกคนต้องเอาคนทำงานเก่ง ทำงานไม่เก่งไปไม่รอด ทำงานเก่ง นายรู้จัก รู้จักกาลเทศะ ท่านจะไปได้เร็ว 


ทุกคนต้องคิดอย่างนี้ เล่าให้ทุกคนฟังเป็นอุทาหรณ์  ทุกคนต้องคิดทำงานอย่างเต็มที่ ให้ผู้บังคับบัญชาไว้ใจ ต้องวางแผนชีวิตให้ดี ผมเป็นนายอำเภอระดับ 7 อายุ 39 ปี นายอำเภอครั้งแรก อายุ 32 ปี หลังจากนั้น เป็นผู้ว่าฯ ชลบุรี 8 ปี ตอนเป็นผู้ว่าฯ อายุ 46 ปี ทำงานทุกอย่างวางแผนหมด วางแผนชีวิตไว้ไม่มีพลาดนึกในใจว่าต้องไปตามแผน แต่คิดว่าอาจบุญดีก็ได้ ทำบุญมามาก ปีหน้าเกษียณแน่นอน จะเป็นอะไรต่อหรือไม่ ไม่ทราบ 

ทุ่มเท อดทน


อยากให้พวกเราตั้งใจ  และสร้างชื่อเสียงให้กระทรวงมหาดไทย ในระยะยาวต่อไปพวกเราถือว่ามีความสำคัญอย่างยิ่ง ที่พูดอย่างนี้เพราะถ้าท่านทำงานไม่ดีพวกเราจะได้เป็นผู้ว่าฯ น้อยที่สุด กฎหมาย

ระเบียบบริหารราชการแผ่นดินฉบับใหม่ ไม่กำหนดว่าผู้ว่าฯ ต้องมาจากกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้น อาจมีการ Outsource จากคนอื่นมา ถ้าประสิทธิภาพของพวกเราไม่ดี หากมีคนอื่นเข้ามาคนหรือสองคน จะมีตามมาอีกเยอะแยะ ผมทำนายได้ 


เพราะฉะนั้นอยู่ที่การปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุด เราข้าราชการต้องสนองนโยบายรัฐบาล รัฐบาลสั่งอะไรมาต้องทำได้ทุกอย่าง  ตั้งแต่ท่านเสริมศักดิ์ฯ ต้องทำได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหายาเสพติด ปัญหาผู้มีอิทธิพล ปัญหาความยากจน พวกเราทำงานเต็มที่ทุกอย่าง ผมยืนยันได้ อยากเรียนพวกเราว่า นายกรัฐมนตรีกล่าวว่ามหาดไทยสั่งอะไรได้ทุกอย่าง เป็นสิ่งที่มีความเชื่อมั่น

อ่านหนังสือทันเหตุการณ์


การศึกษามีความสำคัญ ต้องติดตามทุกอย่าง ในเรื่องการปฏิรูประบบราชการ  พ.ร.บ. ฉบับต่างๆ ที่เข้าสภา ต้องตาม การพัฒนา

ตัวเอง การประสานงาน ต้องอ่านหนังสือมากๆ ให้มีความรู้ก้าวหน้า 

หนังสือที่แจกดีๆ ทั้งนั้น ห้องสมุดมีหนังสือดีๆ ให้ขยันเข้าไปอ่าน ใครเข้าห้องสมุดให้จดชื่อไว้ สมัยนี้ถ้าท่านไม่ติดตามความเคลื่อนไหวก็ไม่ทันเหตุการณ์

การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องสำคัญ


สิ่งสำคัญที่สุด การพัฒนาตนเองเป็นเรื่องสำคัญ การเรียนรู้นี้เป็นเพียงสิ่งเริ่มต้น ท่านต้องเรียนรู้อีกเยอะ ถ้าอยากให้หน่วยงานหรือกระทรวงมหาดไทยก้าวหน้า ท่านจะต้องพัฒนาตนเอง เราอยู่ตรงกลางระหว่างนายและผู้ใต้บังคับบัญชา เลือกที่อยู่ไม่ได้ จึงต้องพัฒนาตัวเรา 


วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดำรงราชานุภาพ คงนำอาจารย์ที่เก่งๆ มาให้ความรู้ ท่านต้องนำความรู้ ไปปรับใช้ในการทำงาน อีก
 

10 ปี ต้องดูว่าใครจะไปเป็นรองผู้ว่าฯ ผู้ว่าฯ ท่านต้องตั้งใจทุ่มเทในการทำงาน มาถึงตรงนี้ต้องเดินหน้า ไม่ถอย ตั้งใจ วางแผนการทำงาน ทุกคนอยากเจริญก้าวหน้าอยู่ที่ตัวเองเป็นหลัก กลับไปตั้งใจทำงาน วางแผนทุ่มเทในการทำงานจะเจริญก้าวหน้า 


ขอแสดงความยินดีกับทุกคน คงเอาสิ่งที่ได้รับไปใช้พัฒนาตนเองและองค์กรของเรา ถ้าเราไม่พัฒนา ปรับปรุง ต่อไปมีการแข่งขันมากขึ้น องค์กรต้องการคนเก่งมีปฏิภาณ ไหวพริบ สนองความต้องการของหน่วยงานและรัฐบาล นี่เป็นหัวใจ เพราะรัฐบาลมีจุดประสงค์ชัดเจน เพราะฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยถือประชาชนเป็นศูนย์รวม เพราะฉะนั้นเราหนีประชาชนไม่พ้น จะทำอย่างไรให้เกิดประโยชน์สุขต่อประชาชนมากขึ้น และเกิดประโยชน์ต่อตนเองมากขึ้น
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นวคิดในการปฏิบัติงานของ








ยชนะของความมุ่งมั่น :ยชนะของความมุ่งมั่น :
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