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แนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐบาล  

และกระทรวงมหาดไทย 

 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

(พลอากาศเอก คงศักดิ์  วันทนา) 

 

รูปแบบการทํางานของ CEO  

 งานของกระทรวงมหาดไทย  มีลักษณะคลายคลึงกับ

กระทรวงกลาโหม  เปนการทํางานที่ควบคูกันไปอยางใกลชิด  คือ

ทหารจะปกปองประเทศจากภัยคุกคามจากนอกประเทศ  และ   

ยามเมื่อไมมีภัยคุกคามก็จะชวยกระทรวงมหาดไทย   พัฒนา

ประเทศชาติบานเมืองในดานการบําบัดทุกข  บํารุงสุข  

                                                        

   สรุปและเรียบเรียงจาก  การประชุมผูบริหารระดับสูง  และผูวาราชการ

จังหวัดทั่วประเทศ  เพื่อซักซอมแนวทางปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาล  

เมื่อวันที่  14 - 15  ตุลาคม  2548  ณ หองแกรนด ฮอลล 2 โรงแรมรามาการเดนส  

กรุงเทพมหานคร 

 

 

 คําวา  CEO  เปนคําที่มาจากทหาร  แตมาเปลี่ยนใหม

เปน  Chief  Executive  Officer  ทหารใชคําวา  Commander  in  Chief 

มีทั้งเงิน  งบประมาณ  อํานาจในการสั่งการในการโยกยายตาง ๆ  

ทั้งหมด  แต  CEO  พลเรือนตองบูรณาการและประสานงาน  

(Integrate)  และใช  Leadership  โนมนาวบุคลากรซึ่งอยูภายใตรม

ของเรา  แตเราไมมีสิทธิ์เลื่อนขั้นหรือทําโทษ  มาทํางานใหเราให

ได  เพื่อใหจังหวัดภายใตอํานาจของเรา  มีความเจริญกาวหนา   

 สวนลูกนองและงบประมาณของทานที่มีอยู  ใชได

เต็มที่ตามอํานาจของทาน  ถามีปญหาอะไรใหรายงานขึ้นมาเบื้องบน  

เรื่องการโยกยาย  บางทีทานตองใชความเปน  Leadership  มา  

Convince นายใหได  จนนายใจออน ยายคนไมดีออกไปแลวเอาคนที่ดี 

เขามาทํางานแทน   

มหาดไทย ไมมีเสนทางกาวหนาที่ชัดเจน 

 ระบบของกระทรวงมหาดไทย ไมเหมือนกับทหาร  

ซึ่งมีการกําหนดเวลาไวแนนอนวา  เมื่อทานเปนเจากรม Maximum  

ไมเกิน  3  ป  3  ปแลวขึ้นไมได  ทานไปประจํารอคิวไวกอน  ถามี

ใครเกษียณไป  แลวมีโอกาสขึ้น  ก็ขึ้นได  หรือถาคนขางบนไม

เหมาะสมก็ขึ้นได  บางตําแหนงให  2  ป  บางตําแหนง  6  เดือน  

จะระบุเดนชัดวา  6  เดือน  ทานจะตองเปลี่ยน  แตทางพลเรือนจะไมมี   
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 เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงอะไรจะกระทบมาก   ผมก็

เชนเดียวกัน   เมื่อขึ้นไมไดก็ไปประจํานอกหนวยคือ   จาก

กองทัพอากาศไปอยูกองบัญชาการสูงสุด  1  ป  ซึ่งมีตําแหนง

ประจํารองรับและมีการมอบหมายงานใหทํา  ซึ่งจะทําใหสามารถ

กาวหนาได   

บุคลากรที่มาชวยราชการ 

 บุคลากรสวนภูมิภาคของกระทรวงมหาดไทย ที่เขา

มาชวยราชการในสวนกลาง   บางทานอยูหลายปแลวก็ตองมอบ

งานสําคัญ ๆ  และใหทานใชความรูความสามารถและศักยภาพที่

สูง ๆ  ของทานอยางเต็มที่  ทานตองทํางานหนักแตเปนงานเฉพาะ

ทางที่ทานถนัด  บางทานอาจจะเปนโอกาสอันดีที่จะไดกาวหนา

ตอไป 

ยุทธศาสตรการพัฒนาจังหวัด 

 ใช  GIS  และนําจุดแข็งของจังหวัดมาใช  เมื่อใช  

GIS  แตละจังหวัดจะจัดทําผังประเทศ   รายละเอียดลักษณะ        

ภูมิประเทศ  ภูมิอากาศ  เสนทางน้ํา  เสนทางคมนาคม  หมูบาน  

และสิ่งแวดลอมตางๆ ทั้งภายในและภายนอกที่จะมากระทบกับพื้นที่ 
 

 

 

ทั้งหมด  ตองรูเรากอน  เพื่อกําหนดยุทธศาสตรของจังหวัดใหได  

เชน  คนทางภาคเหนือเปนคนอารมณเย็น  มือเย็น  เพราะฉะนั้นเรื่อง

การทํา  chip  ทํา Micro  Motor  หรือ  Micro chip  จะเกงมาก  การ

สูญเสียมีเปอรเซ็นตนอยเมื่อเทียบกับแรงงานในประเทศรอบบานเรา  

ความสามารถคนของเราเทียบเทากับประเทศยุโรปที่มีอากาศเย็น  แต

คาแรงงานสูงกวา  ดังนั้นโรงงานจึงอาจจะยายมาตั้งที่นี่ 

            การทําสินคา  OTOP  เรามี  story  ทางภาคอีสาน  

เชน ขาวหอมมะลิ ที่ทุงกุลารองไห  ควรมีการกําหนดเขตพื้นที่ที่

ปลูกขาวไดดีที่สุด  ใหทํานาในรูปแบบดั้งเดิม  อาจเริ่มตนจากการ

ไถนาตองใชควาย   ไมใชเครื่องจักร  ใชคนดํานา  และมีการ

ควบคุมไมใหใชปุยเคมี  สรางผลผลิตโดยมี  Brand name  ผลิตใน

จํานวนจํากัด  เปนการสรางมูลคาเพิ่ม  (Value Added) โดยใช     

ภูมิปญญาทองถิ่น 

 ปญหาน้ํา 

 ตองทําสงครามเรื่องน้ําใหจบใหได  ผูวาราชการจังหวัด

ตองดูใหครอบคลุมทุกอยาง  จะขุดลอกคูคลองอยางไร  จะขุดมา

เชื่อมกับแมน้ําไดหรือไม  กรณีน้ําทวมภาคเหนือและภาคอีสาน    

ที่เห็นเดนชัดคือการทําแหลงเก็บน้ํา  ซึ่งถาใชระบบผังประเทศที่จะทํา  

แลวแยกสวนออกไป  ผูวาราชการจังหวัดทุกจังหวัดดูรายละเอียด 
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เปนสวน ๆ  และทํายุทธศาสตรจังหวัดขึ้นมาใหได  วาทําอยางไร

จะไมใหน้ําทวม  และหนาแลงไมใหน้ําแลง  ทําอยางไรจะไมใหน้าํ

ไหลยอนกลับออกไป  ในภาคอีสานเมื่อถึงหนาแลงน้ําจะยอนกลับ

ไปลงแมน้ําโขง  ถึงหนาฝน  น้ําก็จะไหลจากฝงลาวลงแมน้ําโขง  

ทําใหน้ําไหลบามาทวมฝงไทย  ซึ่งในเรื่องนี้กรมชลประทานไดทํา

อยูแลว เชน  สรางเขื่อนตางๆ   

 ขอใหผูวาราชการจังหวัด  ผูรูที่เกี่ยวของ  ไปตรวจ

ตราการดําเนินการในพื้นที่  รวมถึงดูแลแหลงกักเก็บน้ํา  เชน  ที่

จังหวัดกาฬสินธุ  แหลงกักเก็บน้ําตื้นเขินมาก  ชาวบานเริ่มบุกรุก

ลงไปแลว  เปนการบุกรุกที่สาธารณะ  พอถึงหนาฝนก็เปนที่ทํานา  

ทําสวน  เลี้ยงสัตว  แตถารีบไปขุดก็จะเปนแหลงน้ํา  เปนแหลง

ทองเที่ยว  พักผอน  และสามารถเพาะพันธุปลา  ตองทําวิกฤตให

เปนโอกาส 

 ปญหาความยากจน   

 การแกไขปญหาความยากจนตองทําใหสําเร็จตามที่

ไดกําหนดไวในป  2551  ใหชาวบานมีปจจัยพื้นฐานสามารถอยูได  

และสามารถใหการศึกษาแกครอบครัวในอนาคตได   

 

 

 

 ปญหายาเสพติด 

 สิ่งที่จะตองติดตามอยางใกลชิด  คือ ยาเสพติด และ  

ผูมีอิทธิพล  ตองกํากับดูแล  ไมใหมีจํานวนเพิ่มมากขึ้นแตตองให

ลดนอยลง  ขณะนี้บางหมูบานเปนระดับ  ข.  แลว  ทําใหเปน

หมูบานระดับ  ก.  ใหมากที่สุดเทาที่จะมากได  โดยตองกําหนด

งบประมาณและเปาหมายที่ชัดเจนวาปนี้จะลดกี่เปอรเซ็นต  ถา

กําหนดเปาหมาย  (Target)  แนนอนจะทําใหสามารถตามงานได  

และจะรูวามีปญหาอะไร  จะทําอยางไร  ที่ไหน  เมื่อไร   

 ปญหาสังคม 

 ปญหาสั งคมเปนปญหาที่ เกิดขึ้นทั่ วโลก   เมื่ อ

เศรษฐกิจดีขึ้นเรื่อย ๆ  พอบานแมบานจะคิดแตเรื่องเงินทองจึง

ออกไปทํามาหากินและทิ้งครอบครัวปลอยใหเด็ก ๆ ขาดความ

อบอุน  ขอใหทานพิจารณาหากิจกรรมการพัฒนา  โดยดึงองคกร

จากภาคเอกชนเขามารวมดวย  ใหชาวบานสามารถเพิ่มรายได  

แลวครอบครัวก็ดีดวย   

  วันครอบครัว 

  ทานนายกรัฐมนตรี อยากใหวันอาทิตยเปนวัน

ครอบครัว  มีการทํากิจกรรมรวมกันในครอบครัว  เชน  การพา 
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ลูกหลานไปโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  สวนผูใหญก็ทําบุญ     

ใสบาตรฟงเทศนฟงธรรมในขณะที่รอเวลารับลูกหลานกลับบาน  

และรับประทานขาวกลางวันรวมกัน   

 ผูวาราชการจังหวัดควรพิจารณาสนับสนุนวันที่

เหมาะสมใหเปนวันครอบครัว 

  เลนกีฬาและออกกําลังกาย 

  การสงเสริมดานการกีฬาและการออกกําลังกาย  

แอโรบิค  จะชวยแกปญหาสังคมได  นอกจากนี้ยังจะชวยในดาน

สุขภาพพลานามัย  กระทรวงกลาโหม จัดใหมีการเลนกีฬาในวันพุธ

ตอนบาย  เปนผลใหการทํางานเปอรเซ็นตดีขึ้น  งานเดินขึ้นกวาเดิม  

เพราะถาทํางาน 5 วันรวดทําใหเครียด ถาผูวา ฯ เครียดแลวไป        

ดุลูกนองจะทําใหเครียดกันไปหมด  แตถามีการผอนคลายก็จะ

ทํางานไดดีขึ้น  จากการติดตามประเมินผลทางสถิติไมนาเชื่อวา  

คารักษาพยาบาลลดลงไปอยางมาก  ทําใหประหยัดงบประมาณได 

 ดังนั้นการสงเสริมใหเด็ก ๆ  และครอบครัวเลนกีฬา

และออกกําลังกาย  จะชวยแกปญหาสังคมได  และในปนี้จะมีการ

จัดระเบียบสังคมโดยจะมอบให  มท.  3  กําหนดวิธีการตอไป  เมื่อ

ไปเยี่ยมจังหวัดตางๆ จะไปดูวาทานมีโรงเรียนศาสนาวันอาทิตย

หรือเปลา  ไมจําเปนจะตองเปนศาสนาพุทธ  ทางภาคใตอาจจะไป 
 

 

 

ดูโรงเรียนตาง ๆ วามีการสงเสริมดานศาสนาหรือไม  มีการ      

ออกกําลังกายและ มีการเลนกีฬาตาง ๆ  หรือไม  หรือมีกิจกรรมที่

ใหเยาวชนมารวมกิจกรรมในดานที่เปนความอบอุนกับครอบครัว  

หรือทํากิจกรรมรวมกับครอบครัวหรือไม   

  ครอบครัวอบอุน 

  เรื่องครอบครัวอบอุน  ตองชวยกันคิดชวยกันทํา  

ปญหาสังคมถาหากเราไมชวยกันเฝาดูแล  ตอไปจะมีปญหามากขึ้น

เรื่อย ๆ  เพราะ มีการแขงขันทางเศรษฐกิจกันรุนแรง  และวัตถุนิยม

เขามามากขึ้น  คนจะมุงหาแตวัตถุนิยมใหมากขึ้น  ถาเราไมเพิ่ม

ทางดานศีลธรรม  ยกระดับจิตใจและความอบอุนภายในครอบครัว

แลวจะทําใหเด็กของเรามีปญหา 

  ครอบครัวอบอุนนี้ทําใหดี ๆ  ใหครอบครัวรักใครกัน  

และเด็ก ๆ มีที่ปรึกษา  อยางนอยอาทิตยละวัน  ใหศาสนาเขามาชวย

ฝกอบรมจิตใจและเรียนรูหลักการงาย ๆ ของศาสนา  เรื่องอื่น ๆ  

หองปฏิบัติการ  War Room 

  กระทรวงมหาดไทยไดจัดทํา  War Room  จะ

รวบรวมขอมูลทั้งหมดไวในนั้นและจะติดตามเรื่องตาง ๆ  ไมวาจะ

เปนเรื่องผังประเทศ  ภัยแลง  น้ําทวม  ทิศทางน้ํา  จํานวนประชาชน   
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การพัฒนามีอะไรบาง  สวนที่เกี่ยวของจากภายนอกมีอะไรบาง   

ซึ่งไมใชเฉพาะจังหวัดอยางเดียว  และเกี่ยวของกับประเทศตาง ๆ  

ที่เขามาดวย  เชน  การตัดถนนจากซายไปขวา  หรือจากบนมาลาง  

ประเทศตาง ๆ  ที่จะมาจากยุโรปโดยผานอินเดีย  พมา  เขามาไทย  

แลวผานไปลาว  เขมร  เวียดนาม  ตรงไปญี่ปุน  เกาหลี  จากทาง

ภาคเหนือคือจีน  เขามาไทยผานลงไปถึงมาเลเซีย  สิงคโปร  

อินโดนีเซีย  ออสเตรเลีย  ไปถึงนิวซีแลนด    ถาทานนึกภาพนี้ได

แลวจะสามารถกําหนดไดชัดเจน 

ขาวลือภัยพิบัติที่รายแรง  

 ขณะนี้ไดมีการนําเรื่องภัยพิบัติรายแรง (Disaster)  มา

พูดกันมากและไดมีการสงอินเตอรเน็ตหลอกวาน้ําจะทวมกรุงเทพ ฯ  

เขื่อนจะแตก  จะเกิดภัยพิบัติและไดมีการทํานายกันตาง ๆ นานา  

ซึ่งภัยพิบัติ  Disaster  จะเกี่ยวกับแผนดินไหว  ไฟไหมขนาดใหญ  

เครื่องบินขนาดใหญมาก (เครื่องบินโดยสาร)  ขอใหกรมปองกัน

และบรรเทาสาธารณภัย  ใหผูวาราชการจังหวัดจัดทําใหเปนระบบ   

  1) ระบบการแจงเตือนตาง ๆ  เรื่องใดที่แจงได 

เชน  แผนดินไหว  สึนามิ  ไฟไหม  ตองมีระบบที่เดนชัด  และทําการ

ประชาสัมพันธใหตอเนื่อง 

 

 

  2) การปองกัน   การสรางเขื่อนมีการปองกัน

ไมใหแตกราวไดอยางไร โรงแรมตองมีหนากากกันความรอน  

และบันไดหนีไฟ 

  3) การชวยเหลือเมื่อเกิดเหตุการณตาง ๆ  ตอง

เตรียมอุปกรณเพื่อการชวยเหลือตาง ๆ ใหพรอม เชน น้ําทวม  ภัยแลง  

ภัยหนาว  เครื่องบินตก  โรคระบาด 

  4) การซักซอม  จังหวัดและกรมปองกันบรรเทา  

สาธารณภัย  ควรจัดใหมีการซักซอมสม่ําเสมอ  

  5) การฟนฟู  ขณะนี้เรามีงบน้ําทวม  ภัยหนาว  

ภัยแลง  อยางละ  50  ลานบาท  และขอเรื่องไฟไหมอีก  50  ลาน

บาท  ใหผูวาราชการจังหวัดเตรียมแผนงานไว  ตองดูงบประมาณ

หนวยงาน   และกรมปองกันและบรรเทาสาธารณภัยลงไป

ดําเนินการและดูแล  
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โครงการ  SML 

 ตองขอบคุณผูวาราชการจังหวัดที่ไดรายงานความ

พรอมมาแลวประมาณ  68,000  หมูบาน/ชุมชน  จากหมูบานที่เขา

โครงการประมาณ  78,000  หมูบาน/ชุมชน  มีจังหวัดตาง ๆ  ที่ทํา

ได  90 – 100 %  ประมาณเกือบ  40  จังหวัด  เหลือจังหวัดที่ไมถึง  

50%  อยูอีกประมาณ  2 – 3 จังหวัด  ซึ่งเปนชุมชนในเขตเทศบาล  

ขอใหผูวาราชการจังหวัดประสานงานกับนายกเทศมนตรี  ที่

รับผิดชอบชุมชน  ใหรีบดําเนินการใหครบทุกชุมชน/หมูบานให

แลวเสร็จทั้งหมด   

 งบประมาณของป  48  ที่ไดตั้งไว  9,000  ลานบาท  จะ

สามารถจัดไดครึ่งหนึ่งประมาณ  38,000  หมูบาน/ชุมชน  ในป  49  

ตั้งงบประมาณไว  19,000  ลานบาท  จะไดทําตอใหครบ สวนอีก  

10,000  ลานบาท  จะจัดใหหมูบาน/ชุมชน  ที่ทํามาแลว  1  ป  ซึ่ง

จะตอยอดไปเรื่อย ๆ  โดยจะตองนับวันชนวัน  ใครพรอม  และ

ครบหนึ่งปเมื่อไร  ก็จะไดรับเงินงวดที่  2  
 

 

 

 นายกรัฐมนตรี  ย้ําฝากไปยังนายอําเภอ  เรื่องการ    

ใหเกียรติ  อํานาจ  และใหอิสระกับประชาชนในการคิดเอง  ทําเอง  

เปนเจาภาพ  และเจาของ  เราคอยดูอยูหาง ๆ  อยาไปใช  Heavy  hand   

ขอใหผูวาราชการจังหวัด  คอยดูอยาใหนายอําเภอเขาไปกํากับดูแล

อยางใกลชิดมาก     

การแกปญหาเรื่องที่ดิน 

 การจัดที่ดิน  จะใหไมมาก  จะจัดใหกับคนที่จําเปน

จริง ๆ สวนกรณีที่ราชพัสดุที่สวนราชการนําไปใชแลวใชไมเต็มที่

ก็จะขอคืน หรือที่ที่เอกชนขอเชาไปทําธุรกิจและมีเนื้อที่มาก ๆ  

เมื่อครบกําหนดการเชาจะนํามาเปนสวนหนึ่งใหกับพี่นองคนยาก

คนจน  รวมถึงที่บุกรุกตาง ๆ  คงจะตองมีมาตรการตามมา กรมที่ดิน

จะเปนหลัก  และกระทรวง ตาง ๆ ที่เปนเจาของที่ที่ดูแลที่หลวง

ทั้งหมด 

 ผูวาราชการจังหวัด  จะตองมีหลักที่เปนบรรทัดฐาน  

ถือปฏิบัติกันทั้งประเทศวาแตละคนควรจะใชเทาไร  อยางไรมี

มาตรฐานที่เปนธรรม ทั่วถึง รอบคอบมากนอยเพียงไร อยางไรก็ตาม 

จะตองทําอยางตอเนื่อง และผูวาราชการจังหวัดกับนายอําเภอ         
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จะตองบูรณาการทั้งจังหวัด  สําหรับการเรงรัดการออกโฉนด  ผูวา-

ราชการจังหวัดควรใชงบประมาณของจังหวัด  CEO  สนับสนุนใน

การจัดหาเครื่องมือทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพและรวดเรว็ยิง่ขึน้  

โครงการโรงเรียนตนแบบภาคธุรกิจชวยเหลือคนจน   

 โครงการตนแบบภาคธุรกิจชวยเหลือคนจน หรือ

โรงเรียนคนรวยชวยคนจน  โดยภาคเอกชน  เชน  บริษัท ซีพี เขา

มาชวย  และจะมีบริษัทใหญ ๆ  อีกหลายบริษัทเขามาชวยดาน

วิชาการ  วิเคราะหขอมูลวาตรงไหนควรที่จะสงเสริมอะไร  จะเปน

แกนนําและพี่เลี้ยงให  จนเมื่อชาวบานไดรับการพัฒนาที่ดีแลวก็จะ

ปลอย  และไปดูภาคอื่นตอไป โดยในหลักการจะมีการเลี้ยงสัตว  

เชน  ไก  หมู  ปลาทับทิม  สวนผลไม  ทั้งนี้ทั้งนั้นเราตองจัดการ

เรื่องเงินทุน  ซึ่งไดทดลองดําเนินการที่  อ.อูทอง  และหนองหญาไทร  

จ.สุพรรณบุรี  และจะไดขยายผลตอไปยังจังหวัดตาง ๆ 

ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ  

 โครงการนี้เปนนโยบายแกปญหาความยากจนของ

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ไดมีโครงการทดลองทํา  ถาผูวาราชการ

จังหวัดมีงบ ฯ  CEO  หรือเงินทองถิ่น  อยากใหทําโครงการนี้  ใช

งบประมาณ  5  ลานบาท  หรือเทาที่มีอยู   
 

 

 

 ทําเปนถนนคอนกรีตเสริมไมไผบดอัดแนน หนา 15 ซ.ม.  

ผิวจราจร  4  เมตร  มีไหลทางขางละ  50 ซ.ม.  กิโลเมตรละ 

1,400,000  บาท  เปนราคาซึ่งผานความเห็นชอบจากนายกรัฐมนตรี 

และ คณะรัฐมนตรี  หากจะเพิ่มราคามากกวานี้ตองดูเหตุผลความ

จําเปนจริง ๆ  โดยใหผูวาราชการจังหวัดและโยธาธิการและผังเมือง

จังหวัดรายงานและลงชื่อกํากับมา  พรอมเหตุผลความจําเปน  

เนื่องจากอะไร  เพื่อจะเสนอคณะรัฐมนตรี ใหเปนกรณีพิเศษ 

 ขณะนี้จังหวัดตาง ๆ  เสนอมาแลวมีระยะทาง  2,400  

กิโลเมตร  ใชงบประมาณ  3,700  กวาลานบาท  ซึ่งอยูระหวาง

วิเคราะหขอมูลของกรมโยธาธิการและผังเมือง  และจะลงมือทํา

หลังชวงเก็บเกี่ยว  ขอย้ําในหลักการวาตองใชแรงงานจริง ๆ  ถา

แรงงานในหมูบานไมพอ  ใหใชแรงงานจากหมูบานขางเคียง  วัสดุ

ตองซื้อในพื้นที่  และตองไมใชวิธีการจางเหมาอยางเด็ดขาด  ถาทํา

ไมไดก็คงตองคืนเงิน   

การปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 ในปนี้มีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นโดยเฉพาะอุทกภัย  มีน้ํา

คอนขางจะแรง  มีดีเปรสชั่นเขามามากและบอย  ขอฝากวาเมื่อน้ํา 
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ลงแลวจะทําการฟนฟูอยางไรใหคืนกลับสูสภาพปกติดวยความ

รวดเร็ว  โดยถือวิกฤตเปนโอกาสแลวแตเทคนิคของผูวาราชการ

จังหวัดแตละทาน 

 นโยบายแกมลิง 

 รัฐบาลมีนโยบายแกมลิง  โดยมีกรมปองกันและ

บรรเทาสาธารณภัย  เปนเจาของเรื่องและไดจัดตั้งคณะกรรมการ

ในระดับสวนกลางและจังหวัด  รณรงคขุดแกมลิงเพื่อจะรองรับน้ํา  

คือถาเราจะรอแผนของการแกปญหาน้ําไม เพียงพอ  ไมใหน้ํา         

ขาดแคลนไมทวม  จะตองใชเวลามาก 

 สําหรับในระดับจังหวัด  ขอใหผูวาราชการจังหวัดไป

ดูอยางจริงจัง  โดยควรนําองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามารวม

ดําเนินการดวย  ซึ่งเห็นวา  กํานัน  ผูใหญบานเปนผูที่มีความรูและ

ประสบการณในพื้นที่  และมีขอมูลรายละเอียดที่จะเปนประโยชน

วาพื้นที่ใดควรดําเนินโครงการนี้ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 นายกรัฐมนตรี  ไดไปตรวจเยี่ยมที่จังหวัดนครราชสีมา  

และใหนโยบายวา  เดิมเราขุดเพื่อแกปญหาน้ําทวม  ขุดเพื่อที่จะกัก

เก็บน้ําเพื่อแกปญหาภัยแลง  ขุดแลวสามารถนําดิน  ทราย  ที่ขุดขึ้นมา

ไดไปใชประโยชน  ทําใหรัฐประหยัดงบประมาณได  ตอมาไดมี 
 

 

 

การแกไขระเบียบกระทรวงการคลังในเรื่องการขุดลอก โดย 

สามารถซื้อถังน้ํากลางและสามารถใชงบฯ  50  ลานบาท  ทําฝาย  

ซึ่งถาไมตองเสียคาใชจายในการดําเนินการก็จะดี  แตถาทําไมได

และจําเปน  ใหพิจารณาตามระเบียบที่มีรองรับอยูแลว  ขอใหผูวา

ราชการจังหวัดดูแลอยางใกลชิดอยาใหมีการใชชองทางอยางไม

เหมาะสม  มีบางจังหวัดใชจายอําเภอเดียวเกือบ  50  ลานบาท  ซึ่ง

ขณะนี้อยูระหวางการตรวจสอบ  

 ฝายตนน้ําลําธาร (ฝายแมว) 

 ในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ฯ  จะเสด็จ

ครองราชยครบ  60  ป  รัฐบาลมีนโยบายที่จะสรางฝายตนน้ําลําธาร  

ฝายแมว  เพื่อเฉลิมพระเกียรติ  โดยเริ่มตั้งแตป  2549 – 2551  ปละ

ประมาณ  80,000  แหง  โดยทําเปนโครงการ  แปดสิบพัน (เทากับ

แปดหมื่น  80,000)  ซึ่งที่ผานมาไดดําเนินการไปแลวโดยในป  

2547  ทําได  40,000  แหง  ป  48  ทําได  70,000  แหง รวมแลว

ประมาณ  120,000  แหง  และตอไปอีก  3  ปนี้จะมีฝายประมาณ  

360,000  แหง  ในเรื่องนี้จะนําเขาประชุมคณะรัฐมนตรีอยาง

ตอเนื่อง  ซึ่งไดมีการแตงตั้งคณะทํางานในระดับสวนกลางขึ้นเพื่อ

หาแนวทางดําเนินการในระดับพื้นที่อยางไร  เพื่อสนองนโยบายน้าํ

ใหบรรลุเปาหมายตอไป 
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 ภัยพิบัติแผนดินไหว 

 ขณะที่หลายประเทศเกิดภัยพิบัติขึ้นตามมาภายหลังจาก

ที่ไดเกิดแผนดินไหว  และไดมีการศึกษาพบวา  มีรอยเลื่อนที่มี

อิทธิพลตอประเทศไทยประมาณ  10  จังหวัด  จึงขอใหจังหวัดที่อยู

ในพื้นที่ที่เปนจุดเสี่ยงไดมีการเตรียมการในการฝกซอมอพยพและ

แกไขปญหาอยูตลอดเวลา  เพื่อชวยเหลือประชาชนในพื้นที่ใหพน

จากภัยพิบัติไดทันทวงที และกรมโยธาธิการและผังเมืองจะไดออก

กฎกระทรวงในการออกแบบอาคารโดยเฉพาะ  เพื่อใหเกิดความ

มั่นคงแข็งแรง 

 การฟนฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ 

 การฟนฟูภายหลังเกิดภัยพิบัติ  นอกจากเงินงบประมาณ  

50  ลานบาทแลว  ถาจําเปนตองของบกลาง  ขอใหดูขั้นตอนในการ

เสนอเพราะจะตองผานตามขั้นตอน  ซึ่งมีหลายจังหวัดทําตรงมา

เลยทําใหไมสามารถจะเสนอเขาที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได 

 ภัยหนาว 

 ขอใหจั งหวัด เตรียมการและดูแลอย างใกล ชิด  

โดยเฉพาะผูที่อยูในที่สูงหรือพื้นที่หางไกลสามารถใชงบ  50  ลานบาท  

แกไขปญหาได  อยาใหประชาชนเดือดรอนจากภัยหนาว 

 

 

ไขหวัดนก 

 ที่ผานมาสามารถแกไขปญหาไดดวยความมุงมั่นและ

เอาจริงเอาจัง  และขณะนี้ประเทศไทยกลายเปนประเทศตัวอยางใน

การแกปญหาไขหวัดนก  จะมีประเทศอื่นมาดูงาน  ดังนั้นขอให

ผูวาราชการจังหวัดดูแลอยางตอเนื่อง  อยาใหไขหวัดนกกลับมา

ระบาดอีก   

 การเลี้ยงเปดไลทุง  หลังจากเดือนธันวาคมจะไมใหมี

การเลี้ยง  ถาจะเลี้ยงก็ตองเลี้ยงในเลา  รวมถึงไกและไกพื้นบาน

จะตองเลี้ยงในเลาไมเลี้ยงในใตถุน  ขอใหผูวา ฯ  ดูแลอยางตอเนือ่ง

ดวย 

อุบัติเหตุ – อบุัติภัย บนถนนหลวง 

 การรณรงคในป  49  เนนหนักเรื่องการแกไขปญหา

อุบัติเหตุจากรถมอเตอรไซค  เพราะที่ผานมาจะมีการเสียชีวิตและ

บาดเจ็บ  จากการขับขี่รถมอเตอรไซค  ถึง  80%  จะไดมีการจัดทํา

แผนปฏิบัติงานดานนี้ตลอดทั้งป  โดยตั้งเปาหมายการลดอุบัติเหตุ

ลงไมนอยกวา  15%  ของจํานวนครั้งที่เกิด  และผูบาดเจ็บและ

เสียชีวิต  ขอใหผูวาราชการจังหวัดเตรียมการปองกัน  โดยเฉพาะ

ในชวงเทศกาลปใหม และเทศกาลสงกรานต  โดยเนนใหทองถิ่นมี 
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บทบาทสําคัญเขามารับผิดชอบเปนเจาภาพมากยิ่งขึ้น  ซึ่งตอไปจะ

มอบใหทองถิ่นเปนเจาภาพ   

ความมุงหวังของรัฐบาลตอผูวาราชการจังหวัด CEO 

 รัฐบาลมุงหวังใหผูวาราชการจังหวัด  CEO เปนผูชวย

นายกรัฐมนตรี  และทุมเททํางานอยางตอเนื่องใน   

 1) 2  น.  คือทํางานหนัก  และเหนื่อย    

 2) 2  มือ  ขอใหผูวาราชการจังหวัดเปนมืออาชพีและ

มือสะอาด 

 3) 2  ใจ  คือใจหนึ่งเราทํางานเคียงขางเปนขวัญใจ

ประชาชน  เพราะรัฐบาลนี้ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  มีความเอื้อ

อาทร  เมตตาปราณีตอผูยากไร  อีกใจหนึ่งจะตองเปนนักบริหารเชิง

ธุรกิจไดดวย 

 4) ร  และ ล  คือการทํางานในเชิงรุกและลึก  การเปน

ผูวาราชการจังหวัดจะตองทํางานในเชิงรุกและถาจะทํางานให

สําเร็จจะตองลึกลงไปถึงครัวเรือนดวย 

 5) ตองทํางานอยาง  7 – Twenty four  คือ ผูวาราชการ

จังหวัด  จะตองทํางานตลอด  24  ชั่วโมง  ขอใหมีความอดทน     

ถึงลูกถึงคน  และขอใหเปนขวัญใจของพี่นองประชาชน 

 
รัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

(นายสมชาย  สุนทรวัฒน) 

 

ประปาหมูบาน 

 ขณะนี้มี  2  หนวยงานที่ลงไปทําประปาหมูบาน  คือ 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอม  ซึ่งอาจจะมีการซ้ําซอนกันบาง  ถึงแมจะพื้นที่

เดียวกัน  ขอใหผูวาราชการจังหวัดชวยดูแลแกไขและเปลี่ยนแปลง

ได  โดยขอใหปรึกษากับสมาชิกสภาผูแทนราษฎรในเขตของทาน

ดวยจะไดนํามาผสมผสานกัน  และจะไดลงไปยังจุดที่จําเปนจริง ๆ  

สําหรับภาชนะเก็บน้ํา  ถาจําเปนจะตองยายหรือเปลี่ยนสถานที่  

ขอใหผูวาราชการจังหวัดดําเนินการไดเลย  ประมาณสัปดาหหนา 

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น  จะ Kick off  ที่  5  จังหวัด

ชายแดนภาคใต  จะแกไขปญหาเรื่องน้ําใหหมดไปโดยจะใหมี

ประปาหมูบานทุกหมูบาน 

เงินสะสมในองคการบริหารสวนทองถิ่น  เพื่อโครงการบาน

มั่นคง 
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 ขณะนี้พบวาองคการบริหารสวนทองถิ่นมี เงิน

งบประมาณสะสมอยูคอนขางมาก  ซึ่งไดคุยกับผูนําทองถิ่นหลายคน

เห็นดวยที่จะทําโครงการบานมั่นคง  จึงขอใหผูวาราชการจังหวัด  

เชิญนายกองคการบริหารสวนจังหวัด (อบจ.)  นายกเทศมนตรี

เทศบาลตาง ๆ  มารวมปรึกษาหารือเพื่อดําเนินการในเรื่องนี้  ซึ่ง

ขณะนี้ทีมงานของ มท.3  กําลังดําเนินการในเรื่องการออกแบบ

บานโดยจะใหมีราคาต่ําอยูที่ประมาณแสนกวาบาท  โดยไดเริ่ม

ดําเนินการไปแลวบางและไดเปดโครงการนี้แลวที่เทศบาลเมือง

จังหวัดสุรินทร  ประมาณ  700 – 800  หลังคาเรือน  และจะทยอย

เปดไปเรื่อย ๆ  ขอใหผูวาราชการจังหวัด ชวยเปนหลักใหอีกคนหนึ่ง  

ก็จะชวยรัฐบาลผอนปรนไปได 

น้ํา 

 แมวาขณะนี้จะมีฝนตกมาก  และไดน้ําเขาเขื่อนไป

แลวประมาณ  40%  ของความจุ  แตกย็ังตองการน้ําเพิ่มอีก  ทั้งนี้

เพื่อใหมนี้ําใชอยางเพียงพอ  จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดไปดูใน

เรื่องนี้ดวย 

 

 

 

การเลี้ยงดูผูที่ไปตรวจราชการในพื้นที่ 

 การตอนรับผูบังคับบัญชาที่ไปตรวจราชการในพื้นที่  

ขอใหผูวาราชการจังหวัดใชหลักการประหยัด  เชน  กลางวันเลี้ยง

กวยเตี๋ยว  และตอนเย็น เลี้ยงอาหาร  3 – 4  อยาง เปนพอ  ขอให

ชวยกันประหยัด 

ปญหาขยะเปนเรื่องใหญ 

 ขยะเปนปญหาใหญ  ภายในตนปนี้จะมีโครงการขยะ

ตนแบบออกมาหลายเทศบาล  และหลายองคการบริหารสวนตําบล  

หรืออาจจะรวมกันทั้งจังหวัดก็เปนได  ขอใหผูวาราชการจังหวัด

กําชับใหพื้นที่ดําเนินการแกไขปญหาอยางจริงจัง 

เครื่องราชอิสริยาภรณ  

 เครื่องราชอิสริยาภรณของสมาชิก  และผูบริหารทองถิ่น  

ขณะนี้กําลังรออนุมัติอยู  จึงขอใหผูวาราชการจังหวัดแจงผูบริหาร

ทองถิ่นตาง ๆ  ทราบ  เพื่อเปนขวัญกําลังใจวาไดแนนอน  โดยจะ

เริ่มตั้งแตปนี้ 
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ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

(นายสุจริต  ปจฉิมนันท) 

 

ประสิทธิภาพในการทํางาน 

  รัฐบาลและนายกรัฐมนตรี  ใหความหวังไวกับ

ผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก  แตอยางไรก็ตามในการทํางานผูวา

ราชการจังหวัดไมสามารถจะทํางานไดหมดทุกอยาง  บางอยางก็

ตัดสินใจไมได  บางอยางมีสิ่งแทรกซอนหลายอยาง  ทานจะตอง

นําหลักปฏิบัติมาใชใหมากที่สุด  เชน  หลักการประสานงานที่ดี  มี

มนุษยสัมพันธกับเพื่อนขาราชการ  เปน Leadership  ในการทํางาน  

รูจักบริหารและจัดลําดับการทํางาน  มีการบริหารที่ดี  ซึ่งตอไป

หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะเปนระดับ 9  ทานสามารถปรับเปลี่ยน

โยกยายไดทั้งจังหวัด 

 ผูวาราชการจังหวัดคนเดียวไมสามารถทํางานได   

ทุกอยาง  ถามีปญหาผูวาราชการจังหวัด  จะตองรับผิดชอบ  และ

รองผูวาราชการจังหวัด  ที่ดูแลเรื่องนั้นจะตองรับผิดชอบดวย   

โดยจะแบงงานออกเปนกลุม   เชน   ดานความมั่นคง   ดาน

ยุทธศาสตรเศรษฐกิจสงัคม  ดานความยากจน  และยาเสพติด แตถา 
 

 

 

ตัวชี้วัดไมผานในอยางหนึ่งอยางใด  ไมไดตามเปาที่กระทรวง 

มหาดไทยกําหนด  ผูวาราชการจังหวัดอาจจะถูกลงโทษในฐานที่

เปนผูกํากับดูแล  รองผูวาราชการจังหวัด  ก็อาจจะตองติดรางแห

ไปดวย   

ตองทํางานเปนทีม  และบริหารจัดการใหด ี

 เพราะฉะนั้นตองทํางานเปนทีมเดียวกันใหได  เราไม

สามารถจะเลือกวาจะไปอยูที่นี่  ที่นั่น   เพียงแตอาจจะชี้แจง

ผูบังคับบัญชาไดวา  ผูนี้เหมาะสมอยางไร  สิ่งสําคัญที่สุดคือเมื่อไป

อยูที่ไหนคงจะตองทุมเทการทํางานใหเต็มที่  ไมเชนนั้นอาจจะมี

คนอื่นเขามาแทรกได  ถาพวกเราไมทุมเทกันทํางานใหเต็มที่  ผูวา-

ราชการจังหวัดไมมีโอกาสเลือก  แตถาคนไหนไมดี  ไมเขาขากับ

ทาน  ก็บอกผม  ผมยึดผูวาราชการเปนหลัก  แตถามีปญหาผูวา ฯ  

จะตองถูกลงโทษกอน  ทานจะตองจัดทีมทํางาน  และจะตองเปน

Leadership  บริหารจัดการใหดี  ทํางานใหบรรลุเปาหมายที่กําหนดไว  

ซึ่งตอไปขางหนาการทํางานจะมีตัวชี้วัดชัดเจน  นอกจากตัวชี้วัด

ของ  ก.พ.ร.  แลว  กระทรวงมหาดไทยจะตองมีตัวชี้วัดทั้งหมดดวย  

เชน  ดานความยากจน  ปนี้ไดตั้งเปาไววาจะตองแกไขปญหาใหได  

40%  ของความยากจนที่มีอยู  โดยจะใหพัฒนากรเขาไปชวยเหลือดวย 
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การบริหารงานแบบบรูณาการ 

 การบริหารงานแบบบูรณาการเปนเรื่องสําคัญ  และ

ตองดูแลใกลชิดซึ่งจะมีทั้งจังหวัดและกลุมจังหวัด  ในสวนของ

กลุมจังหวัดมีรองนายกรัฐมนตรีเปนผูดูแลโดยตรง  และเมื่อมีการ

ประชุม  ถาไมติดงานที่จําเปนจริง ๆ จะตองไปรวมประชุมดวย

ตัวเอง  บางจังหวัดจัดประชุมกลุมจังหวัดเรื่องงบประมาณ  ผูวา-

ราชการจังหวัดไมเคยเขาประชุมเลย  มอบใหรองผูวาราชการ

จังหวัดเขาประชุม   

 เพราะฉะนั้นเรื่องเล็ก ๆ  นอย ๆ  เหลานี้  ผูวาราชการ

จังหวัดจะตองดูวางานใดมีความสําคัญ  งานใดควรจะมอบ  นี่เปน

เรื่องสําคัญ  ที่ผานมามีการประชุมเรื่องยาเสพติด  ผูวา ฯ ไป

ตางประเทศแลวใหปลัดจังหวัดมาประชุมชี้แจงแทน  ทานรอง

นายกรัฐมนตรี ชิดชัย ฯ  บอกวาไมตองมาชี้แจง  ทําไมไมใหรอง

ผูวาราชการจังหวัดมา  ถึงแมวารองผูวาราชการจังหวัดอาจจะไมได

ทํางานโดยตรงแตมอบใหปลัดจังหวัดเปนผูทําก็ตาม  ทานมาใน

สายตํารวจ  ทหาร  เพราะฉะนั้นในสายบังคับบัญชาเปนสิ่งที่มี

ความสําคัญอยางยิ่ง  สวนรัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

ปจจุบัน  ทานเปนกันเองมาก  เมื่อรับนโยบายมาก็ตองไปปฏิบัติ 

 

 

การใชจายงบประมาณของผูวา ฯ  CEO   

 การใชจายงบประมาณ  ผูวาราชการจังหวัดตองดูดวย

ตัวเองเพราะมีงบประมาณเขาไปเยอะแยะไปหมด  เชน  ปที่ผานมา

มีงบประมาณตั้งแตเริ่มแรก  1,500  ลานบาท  ซึ่งขณะนี้จังหวัด   

ยังใชไมหมด  ใชไปไดประมาณ  82 – 83%  ตอจากนั้นมีงบฯ  

5,000  ลานบาทอีก  และปลายปจะมี  15,000  ลานบาท  และจะมี  

40,000  ลาน  ตามมาอีกเพื่อที่จะมาใชในป  49   

 นโยบายรัฐบาลสั่งไปใหมีการพัฒนาหรือแกไข

ปญหาเศรษฐกิจ  เชนการทําถนนดวยไมไผ  บางจังหวัดไมได

ดําเนินการ  อาจจะตองปรับแผนการดําเนินงาน  ซึ่งขณะนี้มี

งบประมาณ  7 – 8  จังหวัดนี่ยังไมไดทําเลย 

 เรื่องนี้เปนเรื่องนโยบายของทานนายกรัฐมนตรีเปน

นโยบายที่จะกระตุนเศรษฐกิจ  ดังนั้นเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ  เหลานี้

ทานตองดูแลเอาใจใส  ซึ่งบางทีทานอาจจะมีงานมากแตเรื่องนี้ก็

เปนเรื่องสําคัญ  เพราะผูใหญจะถามตลอดเวลา  ผูวาราชการ

จังหวัดตองดูทั้งหมด  มีเงินใหไปแลวแตไมรูจักใช  ใชไมหมด  ใช

ไมดีก็จะมีปญหาตามมา   เพราะฉะนั้นทานตองไปดู เองใน

รายละเอียด 
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การประสานงานของผูวาราชการจังหวัดเปนเรื่องสําคัญ 

 การประสานงานเปนเรื่องสําคัญ  ประสบการณครั้งที่

แลวในเรื่องการจัดทํางบประมาณแบบ  CEO  บางจังหวัดจัด

ประชุม  โดยสั่งการใหประชุมรวมกันทั้งภาคราชการ  เอกชน  

ประชาชน  ทองถิ่น  ภาคการเมือง  บางจังหวัดเชิญประชุมใน

จังหวะที่เขาไมอยู  ก็ไมรูวาจะแกลงหรือไมแกลงกันก็ไมรู  ในชวง

ที่มีการประชุมสภาผูแทนราษฎร  เราก็จัดประชุมในวันนั้น  เห็นวา

เล็ก ๆ นอย ๆ  อยางนี้  บางครั้งเปนเรื่องใหญ  เวลาประชุมขึ้นมา

เขาก็มองเหมือนวา  งบประมาณไมสะทอนความตองการของ

ประชาชน  ดังนั้นเราจะตองพยายามปรับตัวเราเองดวยในเรื่องการ

ทํางาน 

 บางจังหวัด  สมาชิกสภาผูแทนราษฎร (ส.ส.)  7  คน 

ไมถูกกับผูวาราชการจังหวัดสักคน ไมรูวา ส.ส.  ผิด  หรือผูวาราชการ

จังหวัดผิด  ซึ่งจริง ๆ แลวนาจะมี ส.ส.  สัก  1 – 2  คน ที่นาจะไป

กับเราได นี่หมดทุกคนเลย  นี่เปนตัวอยางซึ่งก็ไมรูวาใครผิด

หรือไมผิด  ที่สุดก็มีปญหาตามมา  บางทีมาพูดกับรัฐมนตรีวาการ  

รัฐมนตรีชวยวาการ  นั่นก็เปนเรื่องยาก  ผมเปนผูวาราชการจังหวัด

ไมเคยทะเลาะกับ ส.ส.  สักคน  สิ่งไหนที่เราพอตามก็ตองอดทน   
 

 

 

อันไหนทําไมไหวก็ตองชี้แจงวาทําไมไดจริง ๆ  เขาคงไมวาอะไร  

สิ่งสําคัญคือ  บางครั้งเราตองประสานงานกับเขาบาง  ตองอยาลืมวา

สมาชิกสภาผูแทนราษฎรจะอยูที่นั่นจนกวาจะหมดสมัย  แตเราอยู

ไมเทาไร  แตก็ไมไดหมายความวามาทําจนยุงไปหมดอยางนี้ก็ไมไหว 

ก็คงจะตองเดินสายกลางที่จะพบกันอยางไรใหเกิดประโยชน 

 เพราะฉะนั้น  เรื่องการจัดทํางบประมาณจึงอยากให

เ ชิญ เข า เป นลายลั กษณ อั กษร   จะได มี ห ลักฐ านยืนยั น  

เพราะฉะนั้นตองทํางานใหดี  ประสานงานใหเกง  ตองอดทน   

อดกลั้นเพื่อลดความกดดันที่จะเกิดขึ้น  และตองเปนไปตาม

ยุทธศาสตรของจังหวัดหรือกลุมจังหวัด   สิ่งใดที่ตองเข า

ยุทธศาสตร ฯ ได  ก็ตองมีการปรับใหเขาใหได  แตถาไมไดก็ตอง

บอกไมไดและชี้แจงใหเขาใจ 

 การทํางานในปนี้  รองนายกรัฐมนตรี  คงจะทําใน

ลักษณะเดิม  และกระทรวงมหาดไทยจะมอบหมายใหผูตรวจ-

ราชการกระทรวงมหาดไทยแตละเขตลงไปดูแล  สนับสนุนและจะ

ประสานงานในจังหวัดและในสวนกลางใหกับทาน  เนนการ

ประสานงานในกลุมจังหวัดใหเกิดเอกภาพและเชื่อมโยงใหเหมือน

เปนจังหวัดเดียวกัน  เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการทํางาน  เรื่องงาน

นั้นไมหวงแตจะหวงเรื่องการประสานงาน  การแตงตั้งผูวาราชการ 
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จังหวัดครั้งนี้ก็ดูจากการประเมินผลงานและความประพฤติสวนตัว

ประกอบกัน  และในสวนของการประเมินผลของผูตรวจราชการ

กระทรวงมหาดไทย  ในปนี้จะมีการวางรูปแบบอยางจริงจัง 

การแกปญหาความยากจน 

 รัฐบาลไดตั้งเปาหมายไววาจะแกไขปญหาความยากจน

ใหหมดสิ้นไปภายในป  2551   สําหรับป  2549  จะตองดําเนินการ

ไมต่ํากวารอยละ 40 โดยนายกรัฐมนตรีตองการใหนายอําเภอ

ดําเนินการลงไปถึงระดับครอบครัว   สําหรับปญหาความยากจน

สวนนี้จะตองมีอยู ในบัญชีดวย   สวนรายละเอียดนั้นแตละ

หนวยงานไดวางกรอบไวแลวใน  3  สวนใหญ ๆ   คือ 

 หนี้สินนอกระบบ  ที่ดินทํากิน  และที่อยูอาศัย   ที่นา

เปนหวงคือที่ดินทํากิน   สําหรับหนี้สินนั้นกระทรวงมหาดไทยกําลัง

จะสงตัวเลขขอมูลใหจังหวัดและจะมีการปรับกับขอมูล จปฐ. ใหได

ขอมูลที่ถูกตองและจะใชเปนหลักในการแกปญหา   เพื่อใหจังหวัด

ไดมีเปาหมายในการทํางาน   

 สําหรับในป  49  จะทําใหไดถึง  40 %  ซึ่งจะมีสวนที่

มีปญหาประมาณ  120,000  กวาราย  เปนหนี้ที่ไมมีตัวตนจํานวน 

50,000 ราย หนี้ที่ธนาคารไมรับ จํานวน 70,000 ราย และที่นาเปนหวง 
 

 

 

ก็คือ ผูมีอิทธิพลที่เกี่ยวของกับหนี้สิน   ซึ่งผูวาราชการจังหวัด

สามารถตรวจสอบไดไมตองใหถึงสวนกลาง   และผูวาราชการ

จังหวัดจะตองตรวจสอบดูวาจะทําอยางไรกับปญหาในสวนของ

หนี้สิน  แตถาเกินความสามารถ  ก็สงมาใหสวนกลาง  โดยจะมี

คณะทํางานพิจารณาตอไป  สําหรับเรื่องที่อยูอาศัย  จะมีการเคหะ

แหงชาติเขามาชวย และทานรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงมหาดไทย 

(มท. 3)  จะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นเขามาชวยดวย   

 ดังนั้น  ความยากจนเปน  Agenda  สําคัญ   และเปน

ตัวชี้วัดการทํางานของผูวาราชการจังหวัดดวย     สําหรับปญหา

ที่ดินจะตองดูวาจัดการอยางไร  เชน ที่ดินราชพัสดุ  ที่ดินปาสงวน

แหงชาติ  ที่ดินที่เปนที่สาธารณะตาง ๆ เหลานี้    ในสวนอื่น ๆ  

ผูวาราชการจังหวัดสามารถแกไขไดเพราะมีงบประมาณ CEO อยูแลว    

และจะมีการรายงานเขามาทุกสัปดาห  ซึ่งมอบใหรองอธิบดี

กรมการปกครองสงแบบฟอรมใหเจาหนาที่ดําเนินการ 

การประชาสัมพันธ 

 ใหผูวาราชการจังหวัดประชาสัมพันธในสวนที่

เกี่ยวกับการดําเนินการในการบริหารจังหวัดแบบ  CEO  ดวย   ซึ่ง

เปนเรื่องสําคัญอยางยิ่ง  กลาวคือ  ผูวาราชการจังหวัดไดดําเนินการ   
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หรือมีผลการดําเนินงานอยางไรจะตองประชาสัมพันธในระดับ 

จังหวัดใหประชาชนรับรู   ถาเปนโครงการใหญ    กระทรวงมหาดไทย

จะชวยประชาสัมพันธในภาพรวมให  ทานทํางานดีอยางไรแตถา

ไมประชาสัมพันธก็จะไมมีใครรู 

ปญหายาเสพติด 

 เรื่องยาเสพติด  ถาแผวเมื่อไรก็จะกลับมาอีก  ผูวา-

ราชการจังหวัดตองดูแลเรื่องนี้อยางใกลชิด  ทั้งตามแนวชายแดน

และในเมือง  หอพัก  สถานบริการ  โรงเรียน  โดยจะตองวางแผน

ใหนายอําเภอลงไปตรวจตรา  ไมใชวาเวลานายไมลงไปทานก็ไม

ตรวจ  แตเวลาที่นายลงไปตรวจและพบเจอก็จะอายอีก  ทาน

จะตองกําชับนายอําเภอ  เรื่องนี้เปนนโยบายที่สําคัญ  เมื่อเรามี

หลักเกณฑที่ชัดเจน  ที่จะตองปดก็ใหปดไดเลย  เพราะเรื่องสถาน

บริการเปนงานของกระทรวงมหาดไทย  มีกรมการปกครองเปน

ผูรับผิดชอบโดยตรง  ไมใชหนาที่ของตํารวจ  เพราะหนาที่ของ

ตํารวจคือการจับกุมและปราบปราม  แตเรื่องการตรวจตรานั้นเปน

เรื่องของเราโดยตรง  ถาเราไมทําจะมีคนอื่นขอไปทํา  

 จึงขอฝากใหผูวาราชการจังหวัดกําชับและเรงรัด  

จังหวัดใดไมมีสถานบริการหรือมีนอยก็รอดตัวไป  จังหวัดใดมี 
 

 

 

มากก็ตองเหนื่อยหนอย  แตถาจังหวัดใดมีมากแลวบอกวาทําไมได  

ก็บอกมา  เพราะประมาณมกราคม – กุมภาพันธ  จะมีการโยกยาย

อีกรอบ  กลัวอยางเดียววาถาเราไมทําอะไรจริงจังก็จะมีคนอื่นเขา

มาทํา  ทั้งเรื่องยาเสพติดและสถานบริการ  และการใชพลังแผนดิน

ในการติดตามเหมือนเดิม  โดยจะตองประสานงานกันระหวาง    

นายอําเภอกับผูกํากับ  ถามีก็ตองจับกุมทําเหมือนกับเมื่อ  2  ปที่

แลวที่ทําจนประสบความสําเร็จ  โดยตองนําเรื่องเกา ๆ มาดูและทํา

อยางนั้นอยาใหเกิดขึ้นมาอีกเด็ดขาด  

 เพราะฉะนั้นทานตองดูแลใกลชิด  เรื่องยาเสพติด  ซึ่ง

เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  งบประมาณ  CEO  ทานจะตอง

สนับสนุนทุกกระทรวง  ทบวง   กรม   อยาคิดวาเปนงานของ

กระทรวงมหาดไทยอยางเดียว  มีผูวาราชการจังหวัดหลายคน

ไมไดคิดแบบนี้ 

ผูมีอิทธิพล 

 ผูมีอิทธิพลถึงแมวาตอนนี้จะเบาบางลง  ทานก็จะตอง 

ติดตาม  ตามบัญชีที่มีอยู  ตัวไหนที่ไมมีแลวก็ยืนยันมา จะทํางาน

อยางไร  ถาเกินความสามารถตองรายงานมา  ถาทานทําอยางจริงจัง

แลวคงยากที่ผูมีอิทธิพลจะเพิ่มเติมขึ้นมา  จะตองนอยลง  และตอง

ทําอยางตอเนื่อง 
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ทรัพยากรธรรมชาติ 

  ทรัพยากรธรรมชาติเปนเรื่องที่สําคัญ  ถึงแมวาจะ

ไมใชเปนหนาที่ของเราโดยตรง  และไดเรียนกับทานในการ

ประชุมครั้ งที่แลววา นายกรัฐมนตรี  มอบหมายใหกระทรวง 

มหาดไทยเปนผูดูแลในพื้นที่ที่มีปา  ขอใหผูวาราชการจังหวัด

ประสานกับกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ใหทํา

ระบบแผนที่  GIS  แตละอําเภอใหชัดเจน วา  ตรงไหนมีปา  และ

ตรวจสอบใหดีวามีผูบุกรุกหรือไม  เพราะเมื่อทานนายกรัฐมนตรี

บินผานบริเวณปา  ปาหายไป  ทานจะตองมาถามเรา  ซึ่งหนีความ

รับผิดชอบไมพน  ถึงแมวาจะเปนเรื่องของกระทรวงทรัพยากรและ

สิ่งแวดลอมก็ตาม  แตผูวาราชการจังหวัดจะตองดูแลในพื้นที่  จะ

ปฏิเสธวาไมรูไมได  เมื่อเกิดเรื่องราวขึ้น  ผูวาราชการจังหวัด

จะตองรับผิดชอบเปนลําดับแรก  ไปจนถึงนายอําเภอ  ดังนั้น จึงขอ

ฝากผูวาราชการจังหวัดชวยตรวจสอบดวยเพราะการทําลายปา     

จะสงผลกระทบตอภัยธรรมชาติที่จะเกิดขึ้น  เชน  อุทกภัย  วาตภัย 

ไขหวัดนก 

 ไขหวัดนกจะระบาดในหนาหนาว    สําหรับภาค

กลางกับภาคเหนือตอนลางใหเฝาระวังไว     ในสวนของเปดไลทุง 
 

 

 

และการขออนุญาตชนไกตองดูใหดีดวย    ขอใหผูวาราชการ

จังหวัดกําชับนายอําเภอใหมีการติดตามเฝาระวังอยางใกลชิด  ทั้งนี้  

ขอใหผูวาราชการจังหวัดไดติดตามหนังสือสั่งการตาง ๆ  จาก

กระทรวงมหาดไทยเปนระยะ ๆ  ตอไป 
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รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานความมั่นคง 

(นายสุรอรรถ  ทองนิรมล) 

 

บทบาทและภารกิจดานความมั่นคง 

 ตั้งแต  1  ตุลาคม ที่ผานมา  ไดรับมอบหมายใหมาดู

กลุมภารกิจดานความมั่นคง  จะเกี่ยวของกับงานของกรมการ

ปกครอง  และกรมที่ดิน  คงจะเปนงานที่คอนขางหนักพอสมควร  

เชน  3  จังหวัดภาคใต  ซึ่งกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจรวมกับ

เหลาทัพและตํารวจ  คงจะตองแสวงหาความรวมมือจากพวกเราใน  

3  จังหวัดภาคใต   

 แผนยุทธศาสตรกระทรวงมหาดไทย  ป  2547 - 2551  

มีความชัดเจนในเรื่องของบทบาทใน  2  ฐานะ  ฐานะแรก  จะ

เกี่ยวกับบทบาททางดานความมั่นคง  ฐานะที่  2  จะเกี่ยวของกับ

บทบาทของความมั่งคั่ง  ซึ่งจะขอเนนบทบาทของความมั่นคง  โดย 

มีเปาหมายในเรื่องการรักษาความสงบเรียบรอยภายในประเทศ  

การสรางสมานฉันทในหมูพี่นองประชาชน  การทําใหสังคมมี

ความสุข  มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน     

 

 

ยุทธศาสตรในดานความมั่นคง 

 สําหรับยุทธศาสตรในดานความมั่นคงที่กระทรวง 

มหาดไทยเปนเจาภาพและสิ่งแวดลอมอื่น  ๆ   ที่อยูในพื้นที่  

โดยเฉพาะจังหวัดที่มีพื้นที่ปาและชายทะเล  สิ่งเหลานี้ก็คงจะเปน

ภารกิจของทานทั้งหลาย  อีกทั้งคงจะมาเนนความสงบเรียบรอย

และการรักษาความปลอดภัยในสถานที่ราชการ  ซึ่งคณะรัฐมนตรี

ไดมีมติเมื่อวันที่  5  เมษายน  2548  ใหสถานที่ราชการและ

หนวยงานของรัฐ  ถือปฏิบัติและใชกฎหมาย  ระเบียบ  อยาง

ถูกตองและเครงครัด  ซึ่งเปนเรื่องที่เราถือปฏิบัติกันอยูแลว  แต

ขณะนี้คงจะทราบโดยทั่วไปแลววา  สถานการณการกอการราย

สากลไดเขามาในประเทศไทย  เพราะฉะนั้นคงตองเพิ่มความ

เขมงวดในการรักษาสถานที่ราชการ  สถานีไฟฟา  คลังน้ํามัน

ทั้งหลายทั้งปวงเหลานี้  เพื่อเปนการรองรับเหตุการณที่อาจจะ

เกิดขึ้น  ซึ่งเราก็ไมสามารถที่จะคาดการณได  นอกจากนั้นยังมีการ

สรางเครือขายดานการขาวภาคประชาชน  ทั้งดานการขาว  การ

ชี้นํา  ชี้เบาะแสประชาชนเปนสิ่งที่มีความสําคัญ   
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การใชประโยชนจากขอมูล ตู ปณ. 1234  เพื่อขยายผลการ

จับกุม 

 ที่ผานมาจังหวัดสมุทรปราการ  มีการประกาศสงคราม

กับยาเสพติดรอบแรก  มีผูใหขอมูลผานตู ปณ. 1234  ของตํารวจ

มากที่สุดในประเทศไทย  และจุดนี้เองเปนจุดที่สามารถเอาขอมูล

เหลานั้นมากรอง  และสามารถจับกุมผูเสพยาเสพติด อาจจะกลาว

ไดวา  ในยุคนั้นจะมีการปราบปรามยาเสพติดไมแพใครในประเทศ

เนื่องจากการชี้เบาะแสขอมูลของพี่นองประชาชน 

ยุทธศาสตรดานการรักษาความสงบ 

 กลุมภารกิจดานความมั่นคง  มีกรมการปกครอง  และ

กรมที่ดิน  เปนผูรับผิดชอบ  จะมีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ  

ซึ่งการประเมินผลนั้นมีสวนที่จะทําใหเราไดบวกไดลบ  คงจะ

เกี่ยวของกับ 

 ประการที่  1  พัฒนาระบบการรักษาความปลอดภยั

และพิทักษรักษา 

 การพิทักษรักษาและเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย  

ซึ่งไดกําหนดกลยุทธหลักไว  คือจะตองมีการพัฒนาระบบถวาย

ความปลอดภัย  พิทักษรักษาสถาบันพระมหากษัตริยในการเทิดทูน 
 

 

 

สถาบันพระมหากษัตริยในทุกโอกาส  และขอย้ําในทุกจังหวัดได

ใหการถวายการตอนรับ  ใหการรับเสด็จอยางสมพระเกียรติ  ตาม

พระราชประเพณี  โดยกระทรวงมหาดไทยจะตองรับผิดชอบตาม

ระเบียบสํานักนายกวาดวยการรักษาความปลอดภัย  พิทักษรักษา

สถาบันพระมหากษัตริย  พระราชินี  รัชทายาท  ผูสําเร็จราชการ

แทนพระองค  พระบรมวงศานุวงศ  ผูแทนพระองค  พระราช

อาคันตุกะ  พ.ศ. 2546  เปนภารกิจที่มีความสําคัญอันดับหนึ่ง   

ประการที่  2  ความมั่นคงชายแดน 

มุงเนนยุทธศาสตรความมั่นคงชายแดน  โดยมุงศักยภาพของคน  

ชุมชน  และพื้นที่  บนพื้นฐานของคน  มีสวนรวมของคนทุกฝาย

ในชาติ  โดยใหความสําคัญในพื้นที่  3  จังหวัดชายแดน  จังหวัด

ปตตานี   และ   23 จังหวัดชายทะเลใหมีความเขมแข็งและมี

ภูมิคุมกันปญหาตาง ๆ  สําหรับแนวคิดในการจัดการยุทธศาสตร

ความมั่นคงตามแนวชายแดนนั้น  ก็คงประกอบไปดวย  การใช

ระบบบริหารราชการจังหวัดแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนาเปน

หลัก  โดยใหราชการทั้งสวนกลาง  สวนภูมิภาค  และทองถิ่น  เปน

หนวยสนับสนุนการปฏิบัติงานของจังหวัดทุกจังหวัด  และใช

แผนพัฒนาจังหวัดเปนเครื่องมือในการเพิ่มเอกภาพในการบูรณาการ

พัฒนาจังหวัดใหมีประสิทธิภาพ   
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 ประการที่  3  ความมั่นคงทางธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

 จะมองไปถึ งคว ามมั่ นคงทางธรรมชาติ และ

สิ่งแวดลอม  ซึ่งผูวาราชการจังหวัดดําเนินการเขมงวดในการดูแล

การปองกันการลักลอบตัดไมทําลายปา  รวมทั้งการอนุรักษ

ทรัพยากรธรรมชาติ  เราเจริญเติบโต  มีสวนจะทําใหเราหยุดอยูกับ

ที่  หรือมีสวนจะทําใหเราถอยหลังเขาคลอง  เพราะฉะนั้นจะตอง

เนนในเรื่องของตัวชี้วัด  ซึ่งในกลุมภารกิจดานความมั่นคงภายในมี

อยู  5  ตัว  

ตัวที่ 1 รอยละที่ลดลงของเหตุการณความไมสงบ

เรียบรอยของการเตรียมความพรอมแลวใน  3  จังหวัดชายแดน

ภาคใต  ซึ่งในตัวนี้เปน  KPI  ที่ทาทายพอสมควร  มันเกิดทุกวัน

มันลดไมไดมันลดลําบาก 

ตัวที่  2  รอยละที่เพิ่มขึ้นของผูประสานงานพลัง

แผนดิน  อันนี้ก็คงไมยากนัก 

ตัวที่  3  จํานวนประชาชนที่ไดรับโฉนดที่ดินเพิ่มขึ้น  ซึ่งขณะนี้ก็

เปนนโยบายของกรมที่ดินที่ดําเนินการอยูเราก็มีเปาหมายที่จะแจก

โฉนดที่ดินใหกับพี่นองประชาชนใหครบ  ทํามา 20 ปแลว 

 ตัวที่  4  ก็คงจะเกี่ยวของกับจํานวนครัวเรือนยากจนที่

ไดรับจัดสรรที่ดินทํากินในที่ดินของรัฐตรงนี้ทางกระทรวง มหาดไทย 

ก็ดําเนินการอยู 
 

 

 

 ตัวที่  5  รอยละการรองเรียนหรือรองขอที่ไดรับการ

สนับสนุน   

 ตัวชี้วัดทั้ง  5  ตัว  ขอใหผูวาราชการจังหวัดติดตาม

และดําเนินการในรายละเอียดอยางใกลชิด  รวมทั้งตัวชี้วัดของ 

กรมดวย  กลาวโดยสรุปภาพของประเด็นตาง ๆ  ของกลุมภารกิจ

ดานความมั่นคงนั้น  หากผูบริหารของจังหวัดไดนําไปพิจารณา

และแปลงไปสูผูปฏิบัติหากใหเกิดผลแลว  มีความเชื่อมันวา  

ภารกิจในการบําบัดทุกขบํารุงสุขของพี่นองประชาชนในจังหวัดนั้น  

ก็จะมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น 

ปญหาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย 

 สําหรับปญหาความมั่นคงและความสงบเรียบรอย คือ 

การลักรอบเขาเมืองและแรงงานตางดาว โดยเฉพาะอยางยิ่งพื้นที่

ของจังหวัดที่อยูตามแนวชายแดนทั่วประเทศ  และการเผยแพรของ

ยาเสพติด  และคาอาวุธสงคราม  โดยเฉพาะอยางยิ่งเรื่องยาเสพติด  

ซึ่งไดดําเนินการอยูถือวาเปน Roadmap  ฉบับที่  4  ใน  90  วัน ใน

สัปดาหที่แลวไดมีโอกาสไปรวมประชุมกับ ป.ป.ส.  และถาม

เลขานุการ ป.ป.ส.  วา เราไดดําเนินการในการที่จะรณรงคแกไข 
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ปญหายาเสพติดมานานแลวแตวาผมมีความประทับใจครั้งแรก  คือ

ที่เราประกาศสงคราม  90  วัน  ตรงนั้นมีความตื่นเตนมีอะไรหลาย ๆ 

อยาง  ผลงานชัดเจน  หลังจากนั้นมันก็คอย ๆ แผว ครั้งที่  2  ก็แผว  

ครั้งที่  3  ก็แผว ครั้งที่ 4  ก็ไมมั่นใจวาจะแผวเหมือน 2  ครั้ง หรือไม  

ขอฝากขอคิดเห็นตรงนี้ใหกับ ป.ป.ส.   

ตองสรางแรงจูงใจใหผูที่ทํางานในพื้นที่ 

 เพราะฉะนั้น  คงตองสรางแรงจูงใจใหผูที่ทํางานใน

พื้นที่มีความกระตือรือรน  มีความตั้งอกตั้งใจ  มีตัวชี้วัดอะไร

เพิ่ม เติม   มิ เชนนั้นแลวจะเหมือนกับครั้ งที่  2  และที่  3   อีก

เหมือนเดิม  ดังนั้นจะตองมีการเอ็กซเรยซ้ําแลวซ้ําอีก  และหากมี

อะไรเกิดขึ้น  แสดงวายังประชาสัมพันธนอยเกินไป  และจะทํา

อยางไรใหพวกเราเกิดความกระตือรือรน      

 ในการกวาดลางยาเสพติด  ระยะที่ 4  เราไมสามารถที่

จะสรางแรงจูงใจหรือหาความรวมมือจากพี่นองประชาชนไดมาก

เหมือนกับการประกาศสงครามรอบแรก  จึงตองประชาสัมพันธให

พี่นองประชาชนในพื้นที่  ไดเห็นวาการชี้ เบาะแสของพี่นอง

ประชาชนมีความจําเปน  เปนการปฏิบัติการพลังแผนดิน  และ

ขยายผลไปเรื่อย ๆ    
 

 

 

ปญหาอาวุธสงครามและความไมสงบในพื้นที่ 3 จงัหวัด

ชายแดนภาคใต 

 อาวุธสงครามจะเปนเรื่องที่ดูแลกันตามแนวชายแดน  

ปญหาที่สําคัญที่ยังหนักอกหนักใจทุกฝาย  คือ การกอปญหาความ

ไมสงบในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต  เปนปญหารายวัน         

ที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง  สวนใหญมีเปาหมายมุงกระทําตอเจาหนาที่

ของรัฐ  การลอบยิง  การลอบวางระเบิดซึ่งเปาหมายหลักที่จะถูก

ทํารายคือ ทหาร และผูที่ใหความรวมมือกับราชการ   ซึ่งเหตุการณ

เชนนี้ยังมีอยูเรื่อย ๆ  อยางไรก็ตามรัฐบาลยังคงติดตามเรื่องนี้อยู 

และพยายามปรับปรุงแกไข  เชน เรื่องการประสานงานระหวางตํารวจ  

ทหาร  และฝายปกครอง  และจะเห็นวาการกอความไมสงบใน

ภาคใตนั้น  เปนการตอบโตทางราชการ  เปนการสรางสถานการณ

เพื่อทําลายความเชื่อมั่นของพี่นองประชาชนที่มีตอราชการ   

 ดังนั้นแนวทางที่จะดําเนินการแกไขก็คงจะนอมนํา

พระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ในเรื่องของความ

เขาใจ   เขาถึง  และพัฒนา  มาเปนแนวทางที่จะแกไขปญหา  

รวมทั้งแนวทางในการสรางความสมานฉันทในพื้นที่  สิ่งเหลานี้

ยังคงเปนนโยบายสําคัญที่ดําเนินการอยูปจจุบัน   
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  รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานการพัฒนาชุมชน 

และสงเสรมิการปกครองทองถิ่น 

(นายสมศักดิ์  แกวสุทธิ) 

 

1 ตําบล 1 ผลิตภัณฑ 

  สินคาตําบล 1 ผลิตภัณฑ  (OTOP)  ตอไปจะเนนใหมี

ศูนยจําหนายสินคาลักษณะ OUTLET  ซึ่งจะมีการบริหารจัดการ

แบบธุรกิจเอกชน  เทาที่ดูเอกสารตามที่เขาสรุปมานั้นรัฐจะจัดไป

ทางองคการบริหารสวนจังหวัดตาง ๆ เปนลักษณะใหเงินอุดหนุน  

ขณะนี้เตรียมเงินไว 500 ลานบาท  จะกระจายไปตามจังหวัดตาง ๆ  

ขอใหผูวาราชการจังหวัดไปดูสถานที่วา จุดไหนเหมาะสมที่สุดที่

เมื่อสรางขึ้นมาแลวสามารถดําเนินการไดอยางตอเนื่อง   ไมใชทํา

พิธีเปดปายแลวตอมาก็สูญสลายไป   

โครงการ  SML 

  ขอใหผูวาราชการจังหวัดเรงรัดการดําเนินการใหครบ

ทุกหมูบานโดยเร็ว  โดยเฉพาะอยางยิ่งการฝกอบรมคณะกรรมการ   
 

 

 

ที่จะฝกอบรมใหเสร็จภายใน เดือนมีนาคม 2549  เพื่อผลักดัน

โครงการนี้ใหเสร็จตามนโยบายที่รัฐบาลวางไว 100 เปอรเซ็นต  

ศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน 

  รัฐบาลไดจัดตั้งศูนยซอมสรางเพื่อชุมชน  ระยะแรก

ดําเนินการแลว 2,000 ศูนย  ในระยะตอไปจะจัดตั้งศูนย ฯ  ใหได 

18,000 ศูนย   ซึ่งศูนยที่ตั้งขึ้นนี้จะเนนใหซอมเครื่องจักรกล  

เครื่องยนตการเกษตร เพื่อที่จะเปนประโยชนกับชุมชนอยางแทจริง 

การยกระดับคนจน 

 ขอใหผูวาราชการจังหวัดตรวจสอบขอมูลคนจนที่ได

จดทะเบียนไว  อยากใหปรับใหขอมูลมีความทันสมัยขึ้นและขอมูล

ตรงกับขอมูลความจําเปนพื้นฐาน (จปฐ.)  เพื่อใหการทํางานมี

ประสิทธิผล  มุงเปาหมายเดียวกันในการทํางาน  เรื่องที่ตองฝากคือ

การตอยอด SML  นอกจากรัฐบาลจะไดจัดสรรงบประมาณใหแลว  

ขอความกรุณาใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นสนับสนุน

งบประมาณตอยอดโครงการ  SML จากรัฐบาลดวย 
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คาราวานแกจน 

 คาราวานแกจน   ผูว าราชการจังหวัดได ถือเปน

นโยบายสําคัญ  ซึ่งผูวาราชการจังหวัดสามารถใหหนวยงาน

ปกครองสวนทองถิ่นสนับสนุนโครงการคาราวานแกจนได  ในเรื่อง

บุคลากร   หรือยานพาหนะตาง  ๆ    หรือเรียกรองตรงไปยัง        

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นไดเพราะไดสั่งการไปแลว 

โดยเฉพาะเรื่องประปาหมูบาน   

 กระทรวงมหาดไทยไดจัดสรรงบประมาณเพื่อ

เตรียมการราว  8  พันกวาลานบาท  ซึ่งไดกระจายไปยังจังหวัดตาง ๆ  

โดยมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจในการบริหารเงิน

งบประมาณ  ดังกลาวนี้ได  โดยสามารถเปลี่ยนแปลงสถานที่

กอสรางระบบประปาหมูบาน  การขยายเขตกิจการประปา   การ

กอสรางภาชนะบรรจุน้ํา  หรือใด ๆ ก็ตามหากพบวามีการทับซอน

ของโครงการ  ใหใชอํานาจในการเปลี่ยนแปลงสถานที่ดําเนินการ

ไปยังหมูบานที่ขาดแคลนน้ําที่จะอุปโภคบริโภคได  ผูวา ฯ ตอง

ตรวจสอบงบประมาณ  และสถานที่ดําเนินการ  ถาหากมีการทับซอน  

ขอใหดํ า เนินการโอนเงินที่ เห ลือมาไวที่ จั งหวัดของท าน             

เพื่อพิจารณาจัดสรรไปหมูบานอื่นที่มีปญหาในเขตที่รับผิดชอบ

อยางใกลชิด    

 

 

การแกปญหาภัยแลง 

 การแกปญหาภัยแลง  การประปาสวนภูมิภาค  จะมี

โครงการเม็กกะโปรเจ็ก (mega-project) ของรัฐบาลที่จะดําเนินการ

แกไขปญหาเรื่องน้ําอุปโภคบริโภคของราษฎรในสวนภูมิภาค  เริ่ม

จากตนปไปถึง 3 ปขางหนา  คือ  (1) โครงการปรับปรุงขยายระบบ

ประปา 4  แหง ไดแก  จังหวัดเชียงใหม  ปทุมธานี  หาดใหญ-สะเดา  

และ สุราษฎรธานี  (2) มีการวางทอน้ําดิบจากเขื่อนรัชประภามาที่

เกาะภูเก็ต  (3) มีการวางทอน้ําดิบจากปทุมธานีไปที่บางปะกง  

เบี้ยยังชีพ  คนชรา  คนพกิาร  ผูปวยโรคเอดส 

  กรมการพัฒนาชุมชน จะขอทําความเขาใจเรื่องเบี้ยยัง

ชีพ ของทั้งคนชรา  คนพิการ  ผูปวยโรคเอดส  ซึ่งที่ผานมาขณะที่

เปนผูวาราชการจังหวัดคอนขางจะเปนปญหา  เพราะวาคนชราจะ

ไดคนละ 300 บาท  และคนพิการ  หรือ ผูปวยโรคเอดส  จะไดคน

ละ 500 บาท  เปนอัตราตามวงเงินที่รัฐบาลจัดสรรไปตั้งแตป 2549 

และไดรับการยืนยันวาเงินจํานวนนี้จะใหเฉพาะคนที่ไดขึ้น

ทะเบียนไว  ซึ่งคนที่ขึ้นทะเบียนไวมีประมาณ ลานกวาคนเปนคน

พิการ  38 ,600  คน   ที่ ผ านมามีจํ านวน  20 ,400  คน  ผูป วย    
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โรคเอดส ขึ้นทะเบียน 23,800 คน  จากที่เคยจายใหเพียง 6,000 คน  

ดังนั้นถาผูวาราชการจังหวัดมีเงินไปสนับสนุนเบี้ยยังชีพ ก็จะทําให

ทั่วถึง  โดยเฉพาะอยางยิ่งอัตราคาอาหารกลางวันของเด็กที่ทางเรา

เคยให 6 บาท  จะเพิ่มเปน 10 บาท  ผูดูแลเด็กที่อยูตามศูนยตาง ๆ 

เราจะใหในอัตราขั้นต่ํา 7,600 บาท/เดือน  พรอมทั้งปรับสถานภาพ

ของบุคคลเหลานั้นใหเปนพนักงานของรัฐ    

โครงการจัดหาที่อยูอาศัยคนที่มีรายไดนอยนอกเขตชุมชน 

  โครงการจัดหาที่อยูอาศัย   มีการเคหะแหงชาติเปน

เจาภาพใหญโครงการบานเอื้ออาทร แตทางปฏิบัติกระทรวงมหาดไทย 

โดยทาน มท. 3 ไดคุยกับอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นวา

ตองการทําอีกโครงการหนึ่ง คือ โครงการสําหรับบานคนที่มี

รายไดนอยนอกเขตชุมชน  ใหเขามีความสามารถผอนสงไดเดือน

หนึ่งประมาณ 1,000 บาท  เพื่อที่จะใหคนจนที่มีรายไดนอยไดมี

บานอาศัย  ทั้งนี้หนวยการปกครองสวนทองถิ่นจะทําหนาที่สํารวจ

ความตองการและรับผิดชอบคาใชจายในสวนนี้  จึงขอแจงใหผูวา

ราชการจังหวัดไดทราบ  สําหรับหนังสือสั่งการจะสงไปเร็ว ๆ นี้  

ในรายละเอียดหนวยงานทองถิ่นจะชวยในหลักการไดในอัตรา 
 

 

 

เทาไร  และชาวบานจะสงอัตราเทาไร  เพื่อสงเสริมการมีที่อยูอาศัย

ใหครอบคลุมไดทั้งหมด  ซึ่งอาจไปอยูในเขตขององคการบริหาร

สวนตําบล  หรือ  องคการบริหารสวนจังหวัด  ซึ่งจะใชเงินไป

เกื้อกูลสวนตรงนี้ได  ขอสําคัญจะตองมีการตั้งกรรมการสํารวจ

ขอมูลใหรูวาคนที่จะมีสิทธิ์มีใครบาง  จํานวนเทาไร  เพื่อที่จะ

นําไปคํานวณจํานวนเงินที่จะใชชวยเหลือ    

ผูวาราชการจังหวัดถือเปนสุดยอดการทํางาน  คนมีศักยภาพ

เทานั้นถึงจะเปนได  

 เมื่อมาเปนรองปลัดกระทรวงมหาดไทยแลว  ไดนั่ง

ทบทวนถึงสิ่งที่ไดทํามาในอดีต  ตั้งแตเปนผูวาราชการจังหวัด 6 - 7  

ปที่แลว  เอาตัวรอดมาไดอยางไร  ยิ่งมาไดฟงทานผูอาวุโสไดคุยถึง

ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดตอนนี้  ทําใหมีความรูสึกภาคภูมิใจวา

การไดดํารงตําแหนงผูวาราชการจังหวัดถือเปนสุดยอดการทํางาน  

คนมีศักยภาพเทานั้นถึงจะเปนได  และเห็นใจคนเปนผูวาราชการ

จังหวัด  เพราะขณะนี้การทํางานนอกจากนโยบายของรัฐบาล  ยัง

ตองดูแลคนในครอบครัว  และงานในหนาที่ตองไมบกพรอง 

เรียกวาครบเครื่อง     
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 เพราะฉะนั้นตองขอขอบคุณทุกทานที่ไดรวมมือ   

รวมใจกัน  ผมมั่นใจวาเราคงจะผลักดันใหนโยบายของกระทรวง 

มหาดไทยประสบผลสําเร็จ  และทําใหประชาชนมีความศรัทธา  

ในองคกรของเรา  และเปนที่พึ่งใหกับประชาชนที่เขาเดือดรอน

ตอไป             

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

หัวหนากลุมภารกิจดานสาธารณภัยและพัฒนาเมือง 

(นายรัชทิน  ศยามานนท) 

 

ภูมิใจมากที่ไดเปนผูวาราชการจังหวัด 

 วันนี้ขอพูดจากประสบการณเพื่อเปนประโยชนตอ

ทานผูวาราชการจังหวัด  เพราะประสบการณนี้เปนประสบการณใน

อดีตที่ไดดํารงตําแหนงมามาก  เชน  อธิบดีกรมการผังเมือง  อธิบดี

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ผูตรวจราชการ  ผูวาราชการจังหวัด  

และ มาเปนรองปลัดกระทรวงมหาดไทย  เฉลี่ยรับตําแหนงประมาณ 

1 ป  สรุปวา 5 ป 5 ตําแหนง   ผมภูมิใจมากที่ไดเปนผูวาราชการ

จังหวัด  ดังที่ทานรองปลัด ฯ สมศักดิ์  ไดพูดแลววา  ตําแหนงนี้ถือ

วาสุดยอดจริง ๆ  และภูมิใจกับทุกทานในที่นี้ดวย  ที่เปนผูวา

ราชการจังหวัด  เพราะทานกําลังทําภารกิจที่ยิ่งใหญของประเทศไทย  

ดวยความจริงใจ   

 ผมขอเลาประสบการณที่เปนมา และตรงกับนโยบาย

ของทานรัฐมนตรีวาการกระทรวง  และ ทานรัฐมนตรีชวยวาการที่

ทานใหในวันแรก  และเพื่อเปนการซักซอมแนวทางปฏิบัติตาม

นโยบายรัฐบาล  ขอซักซอมดังนี้ 
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ผังประเทศ 

  ผังประเทศ  เปนนโยบายสําคัญของรัฐบาล  ทาน

นายกรัฐมนตรีใหถือวาสําคัญทั้งระดับผังประเทศ  ผังภาค  ผังเมือง

รวมจังหวัด  และใหจางเอกชนไดในกรณีที่บุคลากรไมพอแตตอง

อยูภายใตแนวคิดของผูเชี่ยวชาญทีมของโยธาธิการและผังเมือง   

กับทีมของผูวาราชการจังหวัด  ในเรื่องของผังประเทศนี้เมื่อผมเปน

อธิบดีกรมการผังเมือง เมื่อ 9 กรกฎาคม 2545  ไดรูวาประเทศชาติ

เราเสียหายมากจากการที่ผังเมืองลาชา   ในขณะนั้นผังเมืองของ

ประเทศเราเปนผังเมืองเล็ก ๆ ตามเขตเทศบาลทั่วประเทศไทย  

รวมไดพื้นที่ประมาณ 2.8 % ของพื้นที่ประเทศไทย    

 เมื่อมาเปนอธิบดีกรมการผังเมือง  ในชวงแรก มาดูผัง

เมืองจากที่ไม เคยทํามากอน   แตถาปลอยทิ้งไวไมทําอะไร

ประเทศชาติจะยิ่งเสียหายมากมาย  เพราะการพัฒนายังไมมีจุดชี้นํา

หรือจุดบูรณาการ  จึงไดนําเรื่องเขาคณะรัฐมนตรีเมื่อ กรกฎาคม  

2545  จากที่เขาทํากันมาประมาณ 30 ป  ได 2.8%  ผมขอ 3 ป จะทํา 

100 %  ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดอนุมัติเปนเอกฉันทในวันนั้น 

 
 

 

 

 การทําผังเมืองก็เปนตัวชี้วัดหนึ่งที่ผูวาราชการจังหวัด

ไดเรงทํามา  ซึ่งนายินดีวาทานไดทําถึงขั้นที่กําหนดในเดือน

กันยายนทุกจังหวัดไปแลว  สวนในเรื่องของผังเมืองประเทศ    

กรมโยธาธิการและผังเมืองไดจางที่ปรึกษาทําผังเมืองประเทศ และ

ผังเมืองภาค  โดยแบงเปนผังเมืองภาคเหนือ  ภาคกลาง  ภาคใต  

และภาคตะวันออก  ในหลักการผังเมืองภาค นาจะสรุปลงมาสู    

ผังเมืองจังหวัดได   

  แตในชวง 3 ป ที่ผานมา  การจัดทําผังเมืองภาคจะดู

ลาชา  ผังเมืองจังหวัดจึงทําไมได  แตถาทานมีขอสงสัยในการ

จัดทําผังเมืองรวมจังหวัด  ขอใหใชผังเมืองประเทศไปกอน  ซึ่งผัง

เมืองประเทศจะบูรณาการทุกอยางในการพัฒนาประเทศลงไวใน

ผังนี้  แมแต Mega Projects  ของรัฐบาล  เชน  รถไฟฟาที่กําลังจะ

ทําในกรุงเทพมหานคร และรอบเมืองก็ตองเขามาอยูในผังเมือง

ประเทศ  และผังเมืองภาคกลางดวย   

 ดังนั้นทุกอยางตองอยูในผังเมืองประเทศหมด  แมแต

การทํา Zoning  การเกษตร  ที่ทาน มท.1 ไดกลาวถึงประเทศ

ฝรั่งเศส  ไดมีคุมการทําเหลาองุน  ปลูกไวนในพื้นที่พอเหมาะ  ไมมี

การเพิ่มจํานวน  แตเพิ่มราคาได  ก็เพราะวาทํา Zoning  การเกษตร    
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จะทําใหรูวาตลาดจะมีเทาไร ผลผลิตจะมีเทาไร ถาลูกคาเพิ่มขึ้นก็

ขึ้นราคา  แตในขณะที่ประเทศเราไมเปนอยางนั้น พอลูกคามากก็

ปลูกกันมาก  จนเกินกวาที่ลูกคาตองการ  สําหรับผังเมืองของ

จังหวัดสามารถทํา Zoning  การเกษตร   โดยคุยกับเกษตรจังหวัดได   

 ที่จังหวัดนครนายก ไดพยายามทําเมื่อปที่แลวใน

โครงการทายเขื่อนคลองทาดาน ตามแนวพระราชดําริ  ซึ่งสําเร็จแลว 

และอยูระหวางปรับปรุงภูมิสถาปตยอยู  แตยังไมเปดดําเนินการ  

ซึ่งพื้นที่ทายเขื่อนคลองทาดาน  185,000 ไร นาจะเปน Zoning  

การเกษตรที่เหมาะสมในหลาย ๆ อยาง  ได  แนวทางตองคุยกัน  

ตองมีแรงจูงใจวาใครจะทํา  Zoning  การเกษตร แบบที่รัฐบาลหรือ

จังหวัดตองการ  เชน ประเทศฝรั่งเศส มีคณะกรรมการจะมารองรับ

คุณภาพ  หาตลาดให  ลูกคามีมาก  รัฐบาลก็สบายใจ  ซึ่งคงตองมา

คุยกันและนี้คือ แนวคิดเปาหมายของทาน มท.1  ที่ทานอยากให

เมืองไทยเปนอยางนั้น  การจะทําไดไมใชเรื่องงาย  ซึ่งจังหวัดตอง

เริ่มตั้งแตบัดนี้  ก็สามารถทําได  

ผังเมืองรวมจังหวัด 

 จากผังเมืองประเทศและผังเมืองภาคมาสูผังเมือง

จังหวัด  ซึ่งอาจมีขอรองเรียนของประชาชนตามมา  ผูวาราชการ 
 

 

 

จังหวัดจึงตองพยายามทําใหประชาชนเขาใจวาผังเมืองรวมจังหวัด

ในภาพรวมประชาชนจะไดประโยชน  การพัฒนาประเทศจะ

บูรณาการ  รัฐจะประหยัดการลงทุนโครงสรางพื้นฐานตาง ๆ  

จังหวัดจะพัฒนาอยางยั่งยืน  แตอาจมีผูเสียประโยชนไมถึง  0.01 %  

อีก 99.99 % ไดประโยชน  โดยเฉพาะในระยะยาวจะเห็นผลชัดเจน  

ดังนั้นคณะอนุกรรมการผังเมืองจังหวัด จะตองพูดคุยกันใหเขาใจ

ถึงผลประโยชนของชาติ และจังหวัด  เพราะเรามีโอกาสดีที่จะทํา

ผังเมืองรวมจังหวัดตั้งแตบัดนี้  ดูตัวอยางเชน  กรุงเทพมหานครมี

ผังเมือง ไลหลังความเจริญ  ปจจุบันจะปรับผังใหมก็ยังไมเสร็จ  

ดังที่ลงหนังสือ Guinness Book วา Bangkok  has the largest  

downtown in the world  เพราะกรุงเทพ ฯ  ไมมีผังเมือง downtown 

จึงมีอยูทั่วไป  ทําใหรัฐบาลสิ้นเปลืองในการลงทุนโครงสราง

พื้นฐาน  น้ําเสีย   การจราจรติดขัด  เปนตน 

GIS 

 ปจจุบันมีคณะกรรมการ GIS แหงชาติ  แตยังขาด

การบูรณาการทั้งประเทศ   ซึ่งในเร็ว ๆนี้นาจะสรุปวาใครเปนหลัก

ที่ทํา  GIS  ซึ่งจะสามารถใหกรม กอง กระทรวงตาง ๆ ไปตอยอด

ได แมแตจังหวัด หรือ อบต. ก็นําไปตอยอดได  ฝากผูวาราชการ 
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จังหวัดวา  จะทํา GIS จังหวัด นาจะดูตรงนี้ดวย  จะชวยประหยัด

งบประมาณไดมาก 

ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ 

 ถนนคอนกรีตเสริมไมไผ  ทุกจังหวัดไดทําอยูแลว 

แตขอฝากวาตองคํานึงถึงคุณภาพการทํา มี 2 ประการ คือ  

 1) คุณภาพของคอนกรีต ซึ่งถาคอนกรีตคุณภาพไมดี

มีฟองอากาศ ไมไผจะเนาเปอยไดอยางรวดเร็ว  กรมโยธาธิการและ

ผังเมืองตองอบรมทั้งในระดับจังหวัด และอบต. ใหศึกษาคูมือที่มี

อยูแลว 

 2) พื้นฐานลางของถนนคอนกรีตเสริมไมไผ  ตอง

แข็งแรง ถาไมแข็งแรงจะทําใหถนนมีโอกาสแตกงาย  ถาทําบน

ถนนลูกรังเกา ๆ ของหมูบานที่ใชกันมานานหลายป  ฐานจะ

แข็งแรงถนนคอนกรีตเสริมไมไผ ก็จะแข็งแรง ปลอดภัย  

โครงการฝายแมว (Check  Dam) 

 โครงการฝายแมว เปนโครงการที่สรางความชุมชื่น 

ใหแกตนน้ําลําธาร และกักเก็บน้ําไดดี  ผูวาราชการจังหวัดตอง

ปรึกษากับชลประทานเขตดานเทคนิคในการกอสรางดวย  ตองทํา

ใหถูกหลักวิชาการ ถาเราทําตามเทคนิคที่เหมาะสมก็จะแข็งแรง

ทนทาน   

 

 

ภัยพิบัติ (disaster) 

 ทานรัฐมนตรีไดพูดถึง national  disaster  ซึ่งเราตองมี

คําตอบใหประชาชน  สวนราชการตองมีการเฝาระวังที่ดี  วาเมื่อไร

มีปญหา  เราจะปองกันแกไขอยางไร   เราจะมีแผนปองกันภัย

อยางไร   เปนการสรางความเชื่อมั่นใหกับประชาชน  และ

นักทองเที่ยว  ซึ่งบางอยางตองมีการประชุมเชิงลับ  ฝากใหคิดไวดวย   

สําหรับกรณีสึนามิ  เราตองมีการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร 

Simulation  ของการดูวา  เมื่อเกิดแผนดินไหวที่อันดามัน  ถา

เปลี่ยนตําแหนงของแผนดินไหว  คลื่นจะมาอยางไร  เพราะ

ปจจุบันทั่วโลกยังไมมีโปรแกรม Simulation ที่ชัดเจน  

โครงการเขื่อนแกมลิง 

 การสรางแกมลิง  ขอฝากประสบการณวาแกมลิง

สามารถทําไดไมวาอันใหมหรืออันเกาที่ธรรมชาติสรางแตถูก

ประชาชนบุกรุก  เสื่อมสภาพไปมากมาย   ในการพัฒนาจะทํา

อยางไรไมใหแกมลิงตามธรรมชาติถูกบุกรุกเพิ่มขึ้น  ตองคอยๆ

ปรับปรุงแกไข  นอกเหนือจากที่จะสรางแกมลิงใหมๆ  สําหรับ

ขอคิดในการสรางแกมลิงที่เชื่อมตอเพื่ออนุรักษแมน้ําธรรมชาติ   
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จะสรางดุลทางธรรมชาติ   สัตวน้ํ าตางๆ  จะเขาไปสูแกมลิง  

ชาวบานจะไดประโยชนมาก 

ประปาหมูบาน 

 ประปาหมูบาน  ทานตองใหความสนใจ ขอผูเชี่ยวชาญ

จากการประปาสวนภูมิภาคมาใหคําแนะนําตอองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นที่จะสรางประปาหมูบาน  เพราะปญหาการซอมบํารุงของ

ประปาหมูบานเปนปญหาใหญ  ซึ่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมไดเริ่มโครงการไปเมื่อสัปดาหที่แลว โดยเอาเงิน

ไปสรางประปาหมูบานและซอมบํารุงของเกาดวย  ซึ่งตองอบรม

ในหมูบานใหเขาใจถองแท 

แผนดินไหว 

 กรมโยธาธิการและผังเมือง  กําลังปรับแกกฎหมาย

หลายฉบับ  จุดที่ตองระวังคือทองถิ่นที่เปนผูอนุมัติ การตอเติม

อาคาร  โดยเฉพาะอาคารพาณิชย  ซึ่งเปนปญหาเรื้อรัง ตองดูแล

กําชับทองถิ่นดวย 

 

 

ปญหามลภาวะในจังหวัด 

 มลภาวะในจังหวัด  ขยะมูลฝอย  น้ําเสีย  เราตอง

วิเคราะห  บูรณาการในภาพรวมวาปญหาภาพรวมจังหวัดมีแคไหน  

แลวลงมาสูภาพ อบจ. เทศบาล และ อบต.     

 ขอขอบคุณและขอฝากทานผูวาราชการจังหวัดทุกทาน  

ที่ทานเปนบุคคลที่ชวยใหการพัฒนาจังหวัดของทานใหมีความสําเร็จ  

บูรณาการ  และพัฒนาไดยั่งยืนตลอดไป 
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 รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ฝายบริหาร 

(นายชัยฤกษ  ดิษฐอํานาจ) 

 

พ.ร.บ.ระเบยีบบรหิารราชการแผนดินฉบับใหม 

 วันนี้จะขอความกรุณา  ขอใหทานเปนผูวาราชการ

จังหวัดนอยลงสักหนอย  เปนเจาเมืองมากขึ้นสักนิด   

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับ

ใหม  เขียนไวมาตราหนึ่ง วาตอไปขางหนาหลักเกณฑการจัดตั้ง

ผูวาราชการจังหวัดใหกําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา  ใครตั้งตองไป

เปดพระราชกฤษฎีกา   เดิมทีเราก็ตั้งของเรา  กําหนดอายุ  งาน  

เงินเดือน   สอบสัมภาษณ   แลวดูคะแนนจัดลําดับไป   ทาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย  ทานนายกรัฐมนตรี  เลือก

ตามลําดับคะแนนที่เราจัดให  จะสลับกันบาง  แมคะแนนดีมี

ขอบกพรองก็รอไวกอน  สวนมากก็ตั้งตามที่ใสตระกราไปให   

 ตองเรียนเลาใหทานฟงวาใน  พ.ร.บ. ระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน  มีกรรมการอยูชุดหนึ่ง ประกอบดวยผูแทน ก.พ.ร.  

ผูแทน กพ.  และผูทรงคุณวุฒิ  ไมมีผูแทนกระทรวงมหาดไทย อยู

ในคณะกรรมการ  ซึ่งผมไปรองทานรองนายก ฯ วิษณุ  พ.ร.บ. ฯ  
 

 

 

ฉบับนี้กลาวถึง  ผูวาราชการจังหวัดกับนายอําเภออยูครึ่งฉบับ  ทํา

ใหคณะกรรมการ  ซึ่งมีหนาที่  เสนอ   แนะนํา  ออกพระราช

กฤษฎีกา  ที่ผมกลาวถึงเมื่อสักครู  ตกลงแปรไปแปรมาจะเปน

อะไร  กรรมการชุดนี้กําหนดหลักเกณฑเพื่อแตงตั้งผูวาราชการ

จังหวัดอยางนั้นหรือ  และทานถามวา  แลวตอไปขางหนาถาผูวา

ราชการจังหวัดไมสังกัดกระทรวงมหาดไทย  ผมเรียนทานวา  เรื่อง

นี้ไมเกิดแนนอน  ผูวาราชการจังหวัดตองสังกัดกระทรวงมหาดไทย  

ซึ่งใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  เขียนถึงผูวาราชการ

จังหวัด  แตไมเขียนสังกัด   ถึงไดกลาววาใหทานเปนผูวาราชการ

นอยลงสักหนอย  และเปนเจาเมืองมากขึ้นสักนิด 

 ใน พรบ. ฯ ฉบับนี้กลาวถึง 2 สวน  สวนหนึ่ง  ทูต

ของกระทรวงตางประเทศกลาวสั้น ๆ ถึง  ขาราชการที่จะปฏิบัติ

ราชการในตางประเทศใหสังกัดกระทรวงตางประเทศ  ขอดีของ 

พ.ร.บ. ฯ นี้  คือใหทานทูตบังคับบัญชา  ไมวาขาราชการจากกรมไหน   

กระทรวงไหนจะเดินทางไปปฏิบัติราชการตางประเทศใหโอนไป

สังกัดกระทรวงตางประเทศกอน   ของจังหวัดไมมี  ขอดีคือ

ขาราชการในสวนภูมิภาคจะอยูในบังคับบัญชาผูวาราชการจังหวัด  

ผมเรียนลวงหนาถึงตอนนั้นทานตองไปเตรียมบริหารขาราชการ 
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ทุกกรม  ซึ่งการบริหารผมเชื่อฝมือผูวาราชการจังหวัดกระทําไดไม

ยาก  ถาเกิดขึ้นจริง ๆ ตองดูกระบวนการภายหลัง  เพียงแตอยาก

ฝากทานผูวาราชการจังหวัด พี่ ๆ ไมใชมาพูดไมใหพวกเราไม

ยอมรับ  พ.ร.บ.ฉบับใหม  ในความรูของผูรางก็ดี  สังคมภายนอกก็

ดี  เขามองเรา  โดยเฉพาะผมเองไปประชุมกับหลาย ๆ กลุมมี

ความรูสึกวาเขาไมใหเกียรติพวกเราเทาที่ควร   

 ทําไมความสําคัญของผูวาราชการจังหวัดลดลงทุกที  

ฟงดูปที่ผานมาเราจะไปเปนผูจัดการจังหวัด  คาขายใหจังหวัด

เจริญร่ํารวย  จริง ๆ แลวมันไมใช  เรื่องอยางนั้น  หลงตามไป  ใคร

ก็มาเปนผูวาราชการจังหวัดได  แตผมวาไมใช  พวกเราไมตองอยู

ตรงนั้น  ผมมองวา  ใน  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผนดิน  

เมื่อทานทูตดูแลราชการในตางประเทศ  ตางพระเนตร พระกรรณ  

ในเมืองไทยผูวาราชการจังหวัดก็ไปวาราชการจังหวัดในประเทศ

ตางพระเนตร  พระกรรณ  เหมือนกัน  ใครวาไมใชบาง  ผมตอง

เรียนอยางนี้วาเวลาไปประชุมบางครั้งอึดอัดเวลาเขามองพวกเรา  

อยางที่ทานปลัดคุยใหฟงก็เปนกระบวนการที่ผานไปแลว  หลาย

เรื่องก็เปนเรื่องไมตรงกับขอเท็จจริง  เราก็ใหปลัดไปตอสู  ผล

ออกมาก็ขาดทุนไปบาง  ก็ตองยอมกัน  

 
 

 

 

ความสามัคคีและการใหเกียรติเปนเรื่องสําคัญ 

 ขอฝากพวกเราไวนิดเดียว  หวงเวลาสําคัญรบกวน

ทานเจาเมืองทั้งหลายสดับตรับฟงเรื่องพวกนี้ไวบาง  การบริหาร

ราชการตอไปไมมีแลว ระดับ 10 ,9 ,8, 7  จะเปลี่ยนไปแลว  

เปนไปไดขอความกรุณาทานเรื่องเดียว  คือเวลาทานจะสราง

ความสัมพันธกับหัวหนาสํานักงานจังหวัดรุนใหม ระดับ 9  ขึ้นมา 

26  ตําแหนง  ใหเกียรติหัวหนาทั้งหลายนิดหนึ่ง  เลิกใหทานไปยืน

ขาง ๆ โตะ  ใหทานมานั่งโตะดวย  ผมสอบสัมภาษณหัวหนา

สํานักงานจังหวัดฟงแลวขาดความมั่นใจ  หอเหี่ยวไปหมด  แมแต

ผูแทน ก.พ. ยังกลาววาไม Smart  อยากใหทานสามัคคีกันในหมู

พวกเรา  ซึ่งจะมีกลุมผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย  ขอให

ทานใหเกียรติดวย  ฝากขอความกรุณาใหเกียรติผูตรวจของเรา

เทากับใหเกียรติผูตรวจราชการสํานักนายกรัฐมนตรี 

 เรื่องหนึ่งที่ตองขออภัยทาน  ในเรื่องทั้งหลายสงมา

จากสํานักนายกรัฐมนตรีบาง  จากบานพิษณุโลกบาง  ผมตองผาน

ไปใหโตแยงไมได  กระทรวงมหาดไทย ตองทําหนังสือออกไป  

ไมทําก็ไมได  อยาไปถือวาเปนเรื่องหนักอกหนักใจอะไร เวลาเขา

สงมา  ผมก็ตองสงผูตรวจเขตไปสอบถาม  รบกวนทานอยาถือสา   
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 ในอนาคตอันใกลศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร

กระทรวงมหาดไทยจะจัดใหทาน Conference  ไดทั่วประเทศ      

วิธีดีที่สุดที่ผมจะแนะนําได  ลองถามศูนยเทคโนโลยีและการสื่อสาร

และทดลองไปคุยทางทีวี  นั่งอยางไร  จึงจะดู Smart  ตอหนาทาน

นายกรัฐมนตรี  

 
 

 


