
 

 

 

: นายสุรอรรถ ทองนิรมล 

    รองปลัดกระทรวงมหาดไทย 1 

 

เหตุที่เขามาเปนขาราชการมหาดไทย 
จะเปนขาราชการที่สนใจประชาชน 

ตอนเด็กๆ ผมเคยใฝฝนวาอยากเปนปลัดอําเภอ เพราะไปติดตอ

งานที่อําเภอไมไดรับความสะดวก   ขาราชการไมสนใจประชาชน   ก็เลยคิดวา 

ถาโตขึ้น ไดทํางานที่อําเภอ คงจะทําประโยชนใหประชาชน   จึงตั้งใจเรียน

สายปกครอง นี่เปนจุดเริ่มตน    

เมื่อเรียนจบ  ก็สอบเขารับราชการเปนปลัดอําเภอ  ที่กรมการ

ปกครอง  สอบไดที่ 33 โดยกรมการปกครองบรรจุ 50  คนแรกกอน เมื่อวันที่ 

11 มกราคม 2514      

รุนผมมีคนดังๆ หลายคน เปนรัฐมนตรีชวย  เปนอดีตปลัดกระทรวง

                                                     
1  ขอมูลจากการสัมภาษณนายสุรอรรถ ทองนิรมล  รองปลดักระทรวงมหาดไทย  เมื่อวนัที่ 6  

สิงหาคม 2550  และบันทึก ถอดเทป  เรียบเรียง โดย นายสงวน ธีระกุล  น.ส.วรากุล วัชญากาญจน   

และ นางรัตนาภรณ  ศรีพยัคฆ   
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ทานที่แลว  แมกระทั่งอธิบดีกรมการปกครองคนปจจุบัน ก็เปนนักเรียน

ปลัดอําเภอรุนที่  5  รุนเดียวกัน  นับวาเปนเลือดใหม  (New Blood) ของ 

กรมการปกครอง   

เปนปลัดอําเภอ เริ่มเรียนรูงาน 
เขาโรงเรียนปลัดอําเภอ กอนออกไปทํางาน 
ผมไดรับการฝกอบรมจากทานสายสิทธิ์ พรแกว 2  วาตองทํางาน

ดวยความซื่อสัตย สุจริต และยึดถือประโยชนของประชาชนเปนพื้นฐาน  หลังจบ

การฝกอบรมจากโรงเรียนปลัดอําเภอ  3  เดือน  ก็มาทํางาน  

มีปลัดอําเภอรุนพี่สอนงาน 
ประสบการณเมื่อครั้งที่เริ่มเปนปลัดอําเภอ  มีปลัดอําเภอทาน

หนึ่ง จบ ม.6  เทานั้น แตมีความรูความสามารถเปนพิเศษ  ไดเปนครูสอนงาน

ผมดานงานปกครองและงานทะเบียน  ทําใหผมสามารถปรับตัว  เอาตัวรอดได   

ถือวาเปนครูคนแรกของผม    ทานสอนผมในเรื่องการออกทองที่ การพบปะ

กับประชาชน   ถือวาเปนจุดเริ่มตนการเปนนักปกครองที่ดี   

ออกพื้นที่เสมอ  ทําใหไดพบประชาชน  มีพวก และไดขาวสาร 
ตอนที่อยูอําเภอ  ไมวาจะเปนปลัดอําเภอตรี ปลัดอําเภอโท  ใน

                                                     
2  นายสายสิทธิ์ พรแกว  อดีตผูวาราชการจังหวัด หลายจังหวัด เชน สมุทรปราการ สกลนคร  

อุบลราชธาน ี 
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วันเสารอาทิตย  ผมตองออกเยี่ยมประชาชนเสมอ  เมื่อนายอําเภอมอบหมายให

ออกพื้นที่  เรารับดวยความเต็มใจ  ทําใหไดประสบการณหลายอยาง  เชน  ออกไป

ทําตั๋วรูปพรรณสัตว  หรือตั๋ววัวตั๋วควาย  ตองทําอยูกลางแดด  ดูขวัญ  เอาปูนแดง

ไปจิ้มหลังอีเขียวอีเหลือง  แลวมาเขียน ใน สพ.7 สพ.8  คาธรรมเนียมสองสลึง  

พยานหนึ่งสลึง  บางทีตองไปทําพินัยกรรมนอกสถานที่  มุดไปหาคนแกใน 

มุงเกาและดํา เพื่อพิมพมือ  บางที ตองออกไปจดทะเบียนสมรสนอกสถานที่ 

เปนตน  

การออกพื้นที่ทําใหเราไดพบประชาชนและมีพวก  ถามีขาวสาร

ที่ผิดปกติ  พรรคพวก กํานัน ผูใหญบานจะสงขาวบอก      

ฝายปกครองตองออกเยี่ยมประชาชน 
ขาราชการฝายปกครองยังตองออกเยี่ยมประชาชน 

ผมเห็นวาการออกเยี่ยมประชาชนของขาราชการฝายปกครอง ยัง

มีความจําเปนอยู  ในขณะนี้บานเมืองเจริญขึ้น  เปนยุคโลกาภิวัตน  ทําใหฝาย

ปกครองละเลยประชาชน  คิดวามีองคกรปกครองสวนทองถิ่นดูแลอยู  กํานัน 

ผูใหญบานก็ไมตองแลว  รถก็วิ่งทั่วถึงกันหมด  ผมวาคิดผิด  ผูใหญในอดีต จะ

ออกไปพบปะประชาชน       

ไมออกไปพบประชาชน ก็จะเสียมวลชนใหผูมีอิทธิพล 

เมื่อผมไปเปนผูวาราชการจังหวัด ก็ไดเนนย้ําใหนายอําเภอออกไป

พบปะประชาชน  เพื่อรับฟงปญหาอุปสรรคการทํามาหากิน  ปญหาโจรผูราย  
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ปญหาตางๆ  เพราะเขาเหลานั้นคือ หู ตา มือ เทา แขน ขาของเรา  ถาอยูแตใน

บานพัก  เราจะไมรูอะไรเลย    

อิทธิพลรอบดาน  คือนักการเมืองทองถิ่น  ส.ส. หรือผูมีอิทธิพล  

ก็จะเขามาชักจูงชาวบานของเรา  ใหเขาไปเปนพวก  แลวเราจะทําอะไรไมได

เลย ถาเราไมมีพวก 

ใฝฝนเพียงไดเปนนายอําเภอ แตก็ไมไดเปน 

ความใฝฝนสูงสุดของผมในขณะนั้น คือเปนนายอําเภอก็พอ ไมมี

อะไรที่อยากจะไดเปนมากไปกวานี้แลว  แตผมก็ไมมีโอกาสไดเปนนายอําเภอ  

เพราะมีปจจัยบางเรื่องที่ทําใหผมตองโอนจากปลัดอําเภอโท อําเภอหนองไผ 

จังหวัดเพชรบูรณ  มาเปนหัวหนาแผนกบัญชี ที่สํานักงานปลัดกระทรวง

มหาดไทย  เมื่อป พ.ศ. 2519     

ถาอยูที่เดิม   ผมอาจเปนแคนายอําเภอก็ได 

ผลงานที่ทําใหสํานักงานจังหวัด   
เปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดรุนแรกๆ  ตองตอสูกับฝายปกครอง

รุนเกาที่ไมยอมรับ 

โอนมาสํานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย  เปนหัวหนาแผนกได 

5 ป  ก็ออกไปเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด อีก 9  ปเศษ ผมพยายามเก็บเกี่ยว

ประสบการณในตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดใหมากที่สุด    
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การทํางานของฝายปกครองกับสํานักงานจังหวัดจะไมเหมือนกัน 

สํานักงานจังหวัดจะเสนอแผนงาน/โครงการใหผูวาราชการจังหวัดเห็นชอบ    

และผูวาฯ ก็สั่งการใหฝายปกครองเปนผูปฏิบัติในพื้นที่  

หัวหนาสํานักงานจังหวัดในรุนแรกๆ  ตองตอสูกับแนวคิดของ

ฝายปกครองรุนเกาซึ่งไมยอมรับสํานักงานจังหวัด  เราไมมองวาตัวเองมี

ประสิทธิภาพสูฝายปกครองไมได  แตเราใชความรูความสามารถ  จนทําให

ไดรับการยอมรับจากผูวาราชการจังหวัด และขาราชการฝายปกครอง  ซึ่งตอง

ใชเวลาพอสมควร  

เห็นปญหาโอกาสกาวหนาของหัวหนาสํานักงานจังหวัด 

ผมเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด 9 ปเศษ  เงินเดือนเต็มขั้น 4 ป   

จึงทํางานเลนๆ ไป จนผูวาฯ บอกวา เงินเดือนเต็มก็สามารถลดได  ผมจึงมองวา

ตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัดนาจะมีโอกาสเจริญกาวหนาทัดเทียม

หัวหนาสวนราชการอื่นๆ  แตไมมีใครทํา    

หัวหนาสํานักงานจังหวัดรุนพี่ๆ ที่เกษียณไปแลว  เมื่อลูกเรียน

อนุบาล  ใครถามวาพอทํางานอะไร  ตอบวาเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด    

เรียนประถม มัธยม  ก็ยังตอบวาพอทํางานเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด  จน

เรียนมหาวิทยาลัย  หรือกระทั่งเรียนจบ ลูกแตงงาน  ใครถาม  ก็ยังตองตอบวา

พอเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด   นี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น  ผมจึงคิดวา สักวันหนึ่ง ถา

มีโอกาส  เราจะแกปญหาตรงนี้   
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เปนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  เดิน 3 ขั้น ผลักดันตําแหนง
หัวหนาสํานักงานจังหวัด 

ไดจังหวะ  เมื่อป 2533  ผมเปนผูอํานวยการกองคลัง ป 2534 ก็

ยายมาเปนผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  ก็เริ่มเอาแนวคิดที่มีปญหารูสึก

กดดันมาแกไข   ชวงนั้น หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่ยังไมไดเปนระดับ 8  มีถึง 

33 จังหวัด  ในขณะที่ผมดํารงตําแหนงผูอํานวยการกองการเจาหนาที่  ก็ไดตั้ง

ปณิธานวาตองแกปญหาหัวหนาสํานักงานใหมีความกาวหนาใหได โดยตั้ง

เปนบันได 3 ขั้น  

ขั้นแรก     ขอปรับระดับ  ใหหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่เหลือ

เปนระดับ 8 ใหครบ 33 จังหวัด 

ขั้นที่สอง   เปลี่ยนสถานภาพหัวหนาสํานักงานจังหวัด  จาก  STAFF   

เปน  LINE  โดยขอแกพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  ใน

มาตรา 60   ซึ่งเดิมบัญญัติวา  สํานักงานจังหวัด  มี “ผูวาราชการจังหวัด” เปน

ผูบังคับบัญชา  ขอแกเปน  มี “หัวหนาสํานักงานจังหวัด”  เปนผูบังคับบัญชา  

จนมาแกไดสําเร็จตอนที่อดีตผูวาฯ ของมหาดไทย ที่เปน ส.ส. ไดชวยกันแกไข

เมื่อป 2534  ทําใหหัวหนาสํานักงานจังหวัด   มีสถานภาพเปนหัวหนาสวน

ราชการ พรอมกันทั่วประเทศ 

ขั้นที่สาม   สมัยนั้นใครจะเปนผูอํานวยการกองตองอาวุโส  แมจะ

เขาหลักสูตร นปส. แลวก็ตอง  เรียงรุนกันมา  ดังนั้นคนที่เขามาเปน ผอ.กอง 

แลวออกไปเปนรองผูวาฯ จะแกและอายุมาก  ผมจึงคิดวาเมื่อหัวหนาสํานักงาน
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จังหวัดเปนหัวหนาสวนราชการแลว  จะมีทางเลือกมากขึ้น  ปลัดกระทรวง 

จะเลือกเอาคนแกหรือหนุมๆ  มาเปน  ผอ .กองก็ได   ก็ เสนอแนวคิดให

ปลัดกระทรวงสมัยนั้น  (ทานอนันต อนันตกูล)  พิจารณา  ทานเห็นดวย  ใหทํา

ตัวชี้วัดมา     

ผมก็เอาหัวหนาสํานักงานจังหวัดชลบุรีเปน  MODEL  แลวสราง

ตัวชี้วัด ใหคะแนนเปนตารางออกมา  weight (น้ําหนัก)  ไดประมาณ 90 %  

เปนได  ทานปลัดกระทรวงบอกวาหัวหนาสํานักงานจังหวัดเปนรองผูวาฯ ได

ทุกคน   แตไมไดหมายความวาเปนผูวาฯ ไดทุกคน  แตในชั้นนี้ทานเห็นดวย   

ตอนที่เสนอแนวคิดนั้น   มีรองปลัดฯ ทั้งหมด 6 ทาน มีเห็นดวย 3 ทาน  และ

ไมเห็นดวย 3 ทาน   จึงตองทําขอมูลใหชัดเจนวาเปนได  โดยเพิ่มบทบาทของ

หัวหนาสวนราชการเขาไป แลวเพิ่มคะแนนใหใหม  สงใหทานปลัดอนันตฯ  

ชี้ขาด  ก็เลยจบ   เปนได 

นี่คือ 3 ขั้นตอนที่ภูมิใจ  ในจุดนี้ เราสามารถกาวผานมาได   

สามารถทําประโยชนใหองคกรในภาพรวมได และสรางขวัญกําลังใจของพวก

เราไดเปนอยางดี 

ไดเก็บเกี่ยวประสบการณจากตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด 

เราเปลี่ยนสายงานมา  พบปญหาไมเติบโต  ก็ไมมัวคิดวาหากไม

ติดเงินเดือนเต็มขั้น 4 ป  เรานาจะไปมากกวานี้  ซึ่งไมใชสาระสําคัญ   ถาเมื่อ

ไมโต ก็เก็บเกี่ยวประสบการณไป  สิ่งที่เห็น สิ่งที่เปน สิ่งที่ไดปฏิบัติในขณะ

เปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด  เปนประโยชนในอนาคต  
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ผมถือวาการทํางานในตําแหนงหัวหนาสํานักงานจังหวัด  

ประสบความสําเร็จสูงสุด กอนที่จะเปน ผอ.กองคลัง เพราะเราสามารถ

เสนอแนะขอมูลเชิงบริหาร เชิงวิชาการ  ใหผูวาราชการจังหวัดตัดสินใจไดเลย  

ผิดกับชวงเปนรองผูวาฯ  เราตองระวังตัวหลายอยาง เชน การกระทบกระทั่ง

กับผูวาฯ  ไมอยากเสนอแนะขอที่เห็นขัดแยง  แลวผูวาฯ จะประเมินไมใหเปน

ผูวาฯ  สวนหัวหนาสํานักงานจังหวัด คอนขางมีบทบาทคลองตัวในการ

เสนอแนะงานกับผูวาฯ  และรองผูวาฯ  

มีสวนจัดตั้งสถาบันดํารงราชานุภาพ  
ในป  2535  ตอนนั้นคุณพินัย  อนันตพงศ 3   เปนหัวหนาแผนก

ฝกอบรม   จําเปนตองยุบแผนกฝกอบรมแลวตั้งเปนสถาบันดํารงราชานุภาพ   

ก็เกิดในสมัยผม  คุณพินัยฯ เปนคนขีดเขียนเกง  ชวยกันยกรางมา  จนจัดตั้งขึ้น

สําเร็จตามนโยบายของทานปลัดอนันต  อนันตกูล    

สถาบันดํารงราชานุภาพ  มีที่ตั้งสวนหนึ่งอยูที่ศาลากลางจังหวัด

นนทบุรี  อําเภอเมืองฯ  จังหวัดนนทบุรี ผมทราบวากระทรวงมหาดไทยมีที่ดิน 

1 แปลง เปนที่ชายธง อยูที่อําเภอบางละมุง  ใครไมเอา  คิดวาเราตองเอา ก็เลยให

คุณวินัย  บัวประดิษฐ 4 ตอนนั้นเปนหัวหนาฝายบรรจุฯ ไปดู จึงไดที่บางละมุง 

ใชเปนที่ตั้งวิทยาลัยมหาดไทย อีกสวนหนึ่ง  

                                                     
3  อดตี ผูวาราชการจังหวัดชุมพร  และรองอธิบดกีรมการปกครอง 
4   ผูวาราชการจังหวัดพังงา ปจจุบนั 
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ผูวาราชการจังหวัดตราด   

ผูวาราชการจังหวัด  ทุกลมหายใจคือความรับผิดชอบ  
ตําแหนงผูวาราชการจังหวัด  คนที่ไมเคยเปนก็อยากเปน  คนที่

เปนแลวก็ปวดหัว เพราะปญหาทุกอยางจะพุงมาที่ผูวาฯ คนเดียว   ไมมีใคร

ปะทะใหเลย    

ตอนที่ผมเปนรองผูวาฯ  เรื่องที่ผานผม  ผมจะเสนอความคิดเห็น

ไปดวย  สวนการตัดสินใจขั้นสุดทายอยูที่ผูวาฯ  แตการเสนอความเห็นก็ตอง

ระวัง  ถาเสนอขัดแยงกับผูวาฯ ก็อาจเสียรังวัด  ตําแหนงผูวาราชการจังหวัดนัน้ 

ทุกลมหายใจคือความรับผิดชอบ  

เปนผูวาฯ  ครั้งแรก ป  2541 ที่จังหวัดตราด    
ผมเปนผูวาฯ  ครั้งแรก ป  2541 ที่จังหวัดตราด  (กอนปรับปรุง

เปนผูวา CEO)   เราคิดวาการทํางาน ยึดพี่นองประชาชนเปนหลัก  ทําอยางไร

ใหเขาอยูดีมีสุข ใหประชาชนมีปญหานอยที่สุด  

การวางตัวของผูวาฯ กับภรรยา ก็มีความสําคัญ  ในการทํางาน 

การออกสังคม การพบปะประชาชน มีกรอบตองปฏิบัติ  ผมโชคดีที่ไดอยูกับ

ผูบังคับบัญชาที่เกงๆหลายทาน ก็ไดเก็บเกี่ยวประสบการณ   

เมื่อไดขาวขอมูล  จะรีบลงไปแกไขที่ตนตอทันที  กอนเกิดเปน

ปญหา 
สวนการแกไขปญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่ไมวาจะหนักเบา  เมื่อได
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ขาวขอมูลจากคนของผม   ผมจะลงไปแกไขกอน ลงไปถึงตนตอปญหาทันที 

จะไมรอใหเกิดปญหากอนแลวคอยลงไปแก 

อยูจังหวัดตราด กําลังเจรจารวมกับจังหวัดเกาะกง กัมพูชา  ไป

ดวยดี  จังหวัดระยองมีปญหา  กระทรวงก็ยายผมมาแกปญหา  พอนครสวรรค

มีปญหา   ก็ยายผมไปจังหวัดนครสวรรค  

ผูวาราชการจังหวัดระยอง  
ที่จังหวัดระยอง ไมมีปญหามาก เพราะฐานะเศรษฐกิจดี ทั้ง

ทางดานทองเที่ยว การเกษตร เงาะ ทุเรียน การโรงแรม ดานอุตสาหกรรม คน

ไมวางงาน  

แกปญหาม็อบทุเรียน       
เคยเจอปญหาม็อบชาวบานอําเภอแกลงปดถนนประทวง  เกิด

จากรัฐบาลรับปากจะมารับซื้อทุเรียนในราคาประกัน  พอชาวบานขนมาแลว  

หนวยรับซื้อไมมา เพราะเปนวันเสาร   ทําใหเกิดปญหารถที่ขนสงอาหารทะเล

จากตราด จันทบุรี เขาสูกรุงเทพฯ ผานไมได  เริ่มเนาเสีย  ผูมีหนาที่เกี่ยวของก็

ปดโทรศัพทหนีหมด   ผูวาฯ ตองเขาไปแกไขปญหาเอง ตอนนั้นผมทํางาน

รวมกับรองฯ อเนก เกษมสุข    

ผมตัดสินใจรับปากกับชาวบานทันทีวาจะรับซื้อทุเรียนที่กองปด

ถนนไวทั้งหมด ทําใหสลายการชุมนุมได  ทั้งที่ยังไมทราบวาจะเอาเงินมาจาก

ไหน  มาจายเงินซื้อทุเรียนจากชาวบาน 2 ลานบาทเศษ  คิดวาคงตองทดรอง
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จายเงินสวนตัวไปกอน   โชคดีวาพอเปดวันทําการ  หนวยงานเจาของเรื่องก็

โอนเงินมาให    

เปนบทเรียนวาการทํางานตองกลาไดกลาเสีย  ตัดสินใจตองเร็ว 

อยาใหเหตุการณเกิดขึ้น คอยเขาไปแกไขทีหลัง  นี่คือสิ่งที่ผมเรียนรูจาก 

ทานจรินทรฯ   และทานอารียฯ วาการแกปญหาตองฉับไวรวดเร็ว 

ปญหาอุบัติภัย 
อีกเรื่องที่ จังหวัดระยอง โรงงานที่มาบตาพุดเกิดเหตุการณทอแกส

ระเบิด  ตอนนั้น 5 ทุมแลว  มอบใหคุณเอนกฯ รองผูวาฯ  ลงไปดูคืนนั้นเลย   

ใหหนวยแพทยเขาไปเยียวยาชาวบาน 3 หมูบาน  นําผูปวยสงโรงพยาบาลได

ทันทวงที   ประกันสังคมก็เขาไปชวยเหลือตามสิทธิประโยชน  การเดินขบวน

ของชาวบานก็ไมมีเกิดขึ้น 

ผูวาราชการจังหวัดนครสวรรค 
จังหวัดนครสวรรค เปนเมืองใหญ มี 15 อําเภอ  มีปญหาดานทีด่นิ

ทํากิน   ราคาพืชผลตกต่ํา น้ําทวม   

ใชทฤษฏีปริซึมสรางเอกภาพ ขาราชการตองเปนคนของจังหวัด 
ในป 2543 - 2544  ที่ผมไปเปนผูวาฯ  นําแนวคิดนครสวรรคตอง

เปน UNITY ไปใช  พยายามมองภาพรวมวาขาราชการเปนคนของจังหวัด

นครสวรรค  นําทฤษฎีของทานอารียฯ  สมัยอยูกรมการพัฒนาชุมชนมาใช   

คือแทงปริซึม   แสงอาทิตย 7  สี  สองผานแทงปริซึมแลว ออกมาเปนสีเดียว  
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โดยใหจังหวัดมีฐานะเปนกรม รวมงานดานบุคคล และงบประมาณของจงัหวดั

ไวแนวเดียวกัน   

ใชระบบการมอบงาน และติดตามผล 

ไดทําโครงการบูรณาการ (Integrate) ของจังหวัด  แบง  3 สวน 

คือ  ดานเศรษฐกิจ  ดานสังคม  ดานการเมืองการปกครอง  และมอบใหรอง

ผูวาฯ แตละคนรับผิดชอบ  โดยในแตละสาขา ใหทําแผนปฏิบัติการประจําป  

มีการติดตามประเมินผลในรอบเดือน   แลวนํามาเสนอในที่ประชุมหัวหนา

สวนราชการทุกเดือน  

สิ่งที่ผมภูมิใจ คือ ไดรายงานการดําเนินงานใหกระทรวงมหาดไทย

ทราบ  หลังจากนั้น 2 อาทิตย ปลัดกระทรวงฯ (ทานชนะศักดิ์  ยุวบูรณ)  มี

หนังสือแจงเวียนใหทุกจังหวัดนําไปเปนแนวคิดและปรับใชในการดําเนินงาน   

สมัยที่อยู จังหวัดนครสวรรค มีรองผูวาฯ หลายคน เชน รองฯ สุธี 

มากบุญ  รองฯ ธวัช สุวุฒิกุล รองฯ วิมุติ  บัวจันทร  จนมาถึงรองฯ วิทยา ผิวผอง  

คุณจําลอง โพธิ์สุข เปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด  ซึ่งปจจุบันก็เปนผูวาราชการ

จังหวัดเกือบหมดแลว 

สงเสริมการทองเที่ยว เที่ยวนครสวรรค ไดทั้งป 

ผมใหรองฯ วิทยา  รับผิดชอบดานการทองเที่ยว  มีการจัดกิจกรรม

เปดแหลงทองเที่ยว 12 เดือน ทํา spot  ฉายตามโรงภาพยนตร  ชื่อโครงการ 

“ทองเที่ยวนครสวรรค ไปไดทุกเดือน”  มีการแถลงขาวที่  World  Trade  Center  
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โครงการหนึ่งดานการทองเที่ยว  ที่รองฯ วิทยา ผิวผอง  ชวย

กํากับดูแล  คือการจัดแสดงแสงสีเสียงและละครอิงประวัติศาสตร  บนเรือ

เหล็กตอกัน 4 ลํา  ริมแมน้ําเจาพระยา หนาศาลากลางจังหวัด  ใชชื่อเรื่อง  

“แผนดินตนแมน้ําเจาพระยา เอกนครานครสวรรค”  ลงทุนประมาณ 2 - 3 ลาน

บาท  ใหคุณศุภักษรมาเขียนบท เนนที่ความสามัคคี  เลาเรื่องของตนตระกูลคน

นครสวรรค  ที่ไดมีสวนกูชาติที่กรุงศรีอยุธยา  หลังจากนั้นก็ไดทํา VCD  แจก

โรงเรียนดวย   นับวาประสบผลสําเร็จดวยดี     

แกปญหาน้ําทวม ดําเนินการไมทันสําเร็จ 

สิ่งที่ผมคิด และทําแลวไมทันสําเร็จ คือการแกไขปญหาน้ําทวม     

ในแตละป  ประมาณเดือนตุลาคมจะเกิดน้ําทวมที่นครสวรรค   

รวมไปถึง อางทอง สิงหบุรี  จึงไดคิดทําโครงการแกมลิงขนาดใหญใกลบึง

บอระเพ็ด เพื่อเปน

แหล ง รับน้ํ า  ได

นํ า เ ส น อ ค ณ ะ 

ก ร ร ม ก า ร น้ํ า 

แ ห ง  ช า ติ  ข อ

ง บ ป ร ะ ม า ณ  3 

ลานบาท  โดยใช

พื้นที่นาที่ทําแลว

ไ ม ไ ด ผ ล  จ า ย
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คาชดเชย  ซื้อสิทธิ์จากชาวบาน แตชาวบานยังคงใชประโยชนในที่นาไดตอไป    

เมื่อไดงบประมาณมาแลว  ก็ใหกรมชลประทาน 1.5 ลานบาท  ที่

เหลือจังหวัดนํามาทําประชาพิจารณ   ตอมาเกิดปญหาที่กรมชลประทาน  และ

มีปญหาเรื่องที่ดินของชาวบาน  รวมทั้งการดําเนินงานของหนวยงานที่

เกี่ยวของลาชา   จนกระทั่งผมยายไปอยูจังหวัดสมุทรปราการ 

นครสวรรค เปนจังหวัดปราบเซียน  

นครสวรรคถือเปนจังหวัดปราบเซียน อยูยาก  ผูวาฯ คนปจจุบัน 

(คุณชนินทร บัวประเสริฐ) อยูได  เพราะเปนคนนิ่มนวล  สวนผม และ ดร.พีรพล 

ไตรทศาวิทย  เปนคนแข็งทั้งคู  บางครั้งก็ถูกดาวาผูวาฯ นครสวรรค 2 คน

ไมไดเรื่อง   จะไมไดเรื่องไดอยางไร คนหนึ่งเปนรองปลัดกระทรวงฯ  อีกคน

เปนอธิบดีกรมที่ดิน    

บางเรื่องตองแยกแยะวาเปนเรื่องสวนตัวหรือสวนรวม  ถาเราไป

อยูใตอิทธิพลนักการเมืองหรือผูมีอิทธิพล จะหมดศักดิ์ศรีความเปนผูวา

ราชการจังหวัด   ความเปนเจาเมือง 

ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ 

พัฒนาโครงขายถนน ในจังหวัดบานเกิด  
จังหวัดสมุทรปราการซึ่งเปนบานเกิดของผม ไมมีการพัฒนาเลย 

ไมมีการแบงโซน ไมมีการวางผังเมือง มีปญหาสิ่งแวดลอม  มีโรงงาน
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อุตสาหกรรมมาก   ผูคนมากมายหลั่งไหลเขาไปทํางานในโรงงาน การจราจร

สับสน    

เมื่อจะเปดใชสนามบินสุวรรณภูมิ   จําเปนตองสรางโครงขาย

ถนนทั้ งจั งหวัด    ใหสามารถรับสงวัต ถุดิบจากสนามบิน เข าสูนิคม

อุตสาหกรรมในพื้นที่   รวมทั้งการสงสินคาจากโรงงานไปตางประเทศ ผมจะ

ใชระบบ   JUST IN TIME   สามารถกําหนดเวลาไดเลย   คนที่ชวยผมทํางาน 

คือ คุณการัณยฯ เปนหัวหนาสํานักงานจังหวัดที่ขยันขันแข็งมาก  

ผลักดัน จนโครงการไดงบมากกวาสามพันลานบาท 
ประมาณป  2546 - 2547   ผมพยายามติดตอประสานงานภายใน

กับญาติของรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมสมัยนั้น  นําแผนไปเสนอถึง

บาน  ทานเห็นดวย  ก็ชวยประสานงานกับรัฐมนตรีฯ ให  จนในที่สุด  ได

งบประมาณ 2,000 ลานบาท มาปรับปรุงถนนทั้งจังหวัด    

เมื่อนายกฯ  มาตรวจงาน  ผมไดนําเสนอปญหาในเวลา 10 นาที   

ทานนายกฯ รับทราบ  แลวใหงบประมาณอีก 1,076 ลานบาท  นํามาปรับปรุง

ถนนศรีนครินทร   ถนนสุขสวัสดิ์  ถนนเทพารักษ  ถนนสุขุมวิท   ถาไป

สมุทรปราการในตอนนี้จะสะดวก  ถนนศรีนครินทร  สี่แยกศรีเทพา  สามแยก

การไฟฟา ทําเสร็จแลว    ผมพยายามเต็มที่เพราะเปนจังหวัดบานเกิด 

สมมติฐานเปนผูวาฯ ที่บานเกิด จะทํางานไมได  ไมจริง 

ขอสมมติฐานที่วาผูวาฯ มาอยูจังหวัดบานเกิด จะทํางานไมได     

ผมวาทําได  มันอยูที่จุดยืนของเรา  ถามีกรอบการทํางาน  ญาติพี่นองไมมี
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ขอยกเวน  จะทํางานดวยความสบายใจ   ผมมาทํางานที่สมุทรปราการถือวามา

ทําประโยชนใหบานเกิด   ผมไดมวลชนเยอะ 

ปลูกปาชายเลน ดวยวิธีการของชาวบาน   

อีกผลงานหนึ่งที่พอใจ   คือการปลูกปาชายเลน  แถวชายทะเล

บางปู  ตอนนั้น

ถู ก ทํ า ล า ย 

โดยชาวบ าน

เ อ า ที่ ไ ป 

เ ลี้ ย ง กุ ง   

ซึ่งตองถางปา

จนหมด  ผมได

นําวิทยานิพนธ

ป ริ ญ ญ า โ ท 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร (ผูเขียน คือประมงอําเภอบางบอ)  มาศึกษา

และทดลองทํา   ใชงบประมาณ 2 ลานบาท  วิธีการคือใชไมไผ ไมรวกปกสลับ

แนว  รับกระแสคลื่น  ทดลองทํา 6 เดือน   ปรากฏวาหลังแนว มีตะกอนตกคาง

เต็มไปหมด  (เปนวิธีการของชาวบาน  แตอายุการใชงานไมไผจะสั้น  ผุงาย)    

ขั้นตอนตอไปเมื่อตะกอนดินตกอยูแนวหลังไมไผมาก  ก็ไปบอกชาวบานให

เอากลาโกงกางไปปก ใหเกิดปาโกงกาง  แตมีบางจุดที่มีปญหา เชน แถวอําเภอ
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พระสมุทรเจดีย  พื้นที่หายไปหลายไร เพราะถูกน้ํากัดเซาะ  ซึ่งกระทรวง 

วิทยาศาสตรฯ กําลังเขาไปดู  

จัดระเบียบสังคม    

เรื่องการจัดระเบียบสังคม   เรื่องนี้มีผลประโยชนเขามาเกี่ยวของ   

แกไขยาก   จังหวัดสมุทรปราการมีประชากรแฝงเกือบเทาตัว   มีสถานบริการ

เปดมาก   กอใหเกิดปญหาอาชญากรรม    ปญหายาเสพติด  และมีปญหา

เศรษฐกิจ ปญหาสังคมตามมา     ผมไดจัดประชุมชี้แจงระเบียบกฎหมายใหทุก

คนปฏิบัติตาม   ผมบอกวาถามีสวนกลางไปตรวจ ขอเวลา 3 วัน สอบสวน

ขอเท็จจริง ถามีคนของเราผิด  ใหยายเลย   

จัดระเบียบรานคาของเกา 

เรื่องการจัดระเบียบรานคาของเกา ที่จังหวัดสมุทรปราการ มีรานคา

ของเกามาก  แตไมมีการจดทะเบียน  ผมจึงมอบใหรองฯ อนุวัฒน  เมธีวิบูลวุฒิ 

(ผูวาราชการจังหวัดสมุทรปราการ คนปจจุบัน) ไปจัดระเบียบ  เพราะถาเรา

ควบคุมได การรับซื้อของโจรจะลดลง    

รานคาของเกาหมายถึงรานขายทองที่รับซื้อทองเกา  รานขายมือถือ

มือสอง เต็นทรถมือสอง  รานคอมพิวเตอรมือสอง  การไปตรวจที่ราน จะขอดู

บัญชีคุม กับของ ถาไมตรงกัน ก็จะถูกจับ 
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ปญหายาเสพติด 

เรื่องยาเสพติด ไดเปดตู ปณ 1234  ซึ่งไดขอมูลเบาะแสจากชาวบาน

มากที่สุดในประเทศไทย  มีผลงานเปนอันดับหนึ่งของ ปปส.ภาค 1  การทํางานที่

จังหวัดสมุทรปราการ เหนื่อยที่สุด 

ปญหาผูมีอิทธิพล  

เรื่องผูมีอิทธิพล  อยูที่ใจเราวาจะแนวแนแคไหนในการแกปญหา  

ถาจิตใจไมเขมแข็งพอ จะแกไขปญหาไมได   ฉะนั้นขอใหเดินสายกลาง 

เปนผูวาฯ ตองพรอมรับปญหาตลอด 24 ชั่วโมง 

สมัยที่อยูจังหวัดสมุทรปราการ ตอนกลางคืนประมาณตี 4 มี

ช า ว บ า น

โทรศัพท

มาบอกวา

มี น้ํ า ท ว ม 

อ อ ก จ า ก

บานไมได   

ผ ม ก็ ไ ป

แกปญหา

ใ ห เ อ า

เครื่องสูบน้ําไปสูบน้ําออกจากซอย  นั่นคือเขานึกถึงเราแทนที่จะไปนึกถึงคนอื่น 
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 เปนผูวาฯ เปนนายอําเภอ ถาออกไปเยี่ยมประชาชนบอยๆ  ถาเขา

เดือดรอน ก็จะบอก  และเราจะไดขอมูลเชิงลึกดวย  เปนการแสวงหาพวก ได

มวลชน   สังคมชนบทเปนสังคมเอื้ออาทร  สถานการณบานเมืองเปลี่ยนไป 

ดังนั้นฝายปกครองตองปรับตัว 

ที่สมุทรปราการ ผมเคยเจอเหตุการณสําคัญๆ เกิดในตอนกลางคืน 

3 ครั้ง คือ  

1.  ขบวนเสด็จฯ ผานเขตจังหวัดที่  สะพานวงแหวน  บางนา-

ตราด  บูรพาวิถี  มอเตอรเวย  ผูวาฯ ตองอยูในพื้นที่ตลอด  เผื่อมีเหตุการณ 

รถขบวนเสด็จฯ  มีปญหา 

2.  รัฐมนตรีผูดูแลเรื่องจัดระเบียบสังคมแอบมาตรวจสถานบริการ 

ถามหาผูรับผิดชอบ  รองผูวาฯ  ตองรีบขับรถมาจากบานพักใน กทม. 

3.  โรงงานอุตสาหกรรมเกาๆ  เกิดระเบิดตอนตี 4  วิทยุ จส.100 

ถามหาผูวาฯ ทันที  ถาผูวาฯ  บอกไมรูเรื่อง  อะไรจะเกิดขึ้น 

การเปนผูวาฯ ตองอยูในพื้นที่ตลอด  เกิดเหตุการณอะไรขึ้น ตอง

รูทันที  ถาไมอยูในพื้นที่ ตองขออนุญาตกระทรวง 

โครงการตามพระราชดําริ 

เมื่อครั้งที่เปนผูวาราชการจังหวัด  ทั้ง 4 จังหวัด ไดมีโอกาสสนอง

งานโครงการตามพระราชดําริทุกจังหวัด  คือ 
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1)   จังหวัดตราด   โครงการหมูบานปองกันตนเองชายแดน 

(โครงการทับทิมสยาม 03)  อําเภอบอไร  ของสมเด็จพระเจาลูกเธอเจาฟาจุฬาภรณ

วลัยลักษณ  อัครราชกุมารี 

2)   จังหวัดระยอง   โครงการตามพระราชดําริปลวกแดง  อําเภอ

ปลวกแดง ของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ 

3)   จังหวัดนครสวรรค  มี 4 โครงการ  คือ 

       3.1  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ  บริเวณเทือกเขา

พระ อําเภอหนองบัว  พื้นที่ประมาณ 69,035 ไร ครอบคลุม 3 ตําบล 14 หมูบาน  

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงรับไวเปนโครงการในการ

อนุรักษตนน้ําลําธาร  เพื่อฟนฟูธรรมชาติใหสมบูรณและสรางความสมดุลของ

ระบบนิเวศนในพื้นที่ 

 3.2  โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดําริ บริเวณเขามะเกลือ 

เขาเล็บงา  เขาหินลาด และเขาปกกระโดน อําเภอหนองบัว พื้นที่ประมาณ  

45,625 ไร    ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอัน

เนื่องมาจากพระราชดําริ  ไดกราบบังคมทูลถวายรายงานพระบาทสมเด็จ 

พระเจาอยูหัวฯ เกี่ยวกับกรณีที่นางลักษณา เพียรเจริญทรัพย  นอมเกลาถวาย

ที่ดินที่อําเภอหนองบัว โดยทรงใหทําตามแนวทางทฤษฎีใหม 

 3.3  โครงการจัดตั้งศูนยสาธิตและใหบริการวิชาการเกษตร  

ซึ่งสํานักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจาก
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พระราชดําริ   แจงวาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ องคประธานมูลนิธิชัยพัฒนา  

โปรดใหดําเนินการพัฒนาพื้นที่บริเวณหนองกรด  อําเภอเมืองนครสวรรค   

ที่พระครูจอย  จันทสุวรรณโณ  เจาอาวาสวัดศรีอุทุมพร  นอมเกลาถวายฯ  

จํานวน 589 ไร 3 งาน 32 วา  เพื่อจัดตั้งเปนศูนยสาธิตและบริการวิชาการ

เกษตร 

    3.4  โครงการพัฒนาพื้นที่ของมูลนิธิชัยพัฒนาบานหนองหมอ  

ตําบลหนองหมอ อําเภอตาคลี  พื้นที่ 18 ไร 3 งาน  ทรงใหมูลนิธิชัยพัฒนา

ดําเนินงานรวมกับสํานักงาน กปร. เพื่อประสานกับหนวยงานที่เกี่ยวของ 

ในการพัฒนาเปนตัวอยางทฤษฎีใหม 

4)  จังหวัดสมุทรปราการ   มีโครงการลูกพระดาบส  ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ไดแก โครงการฝกอาชีพการเกษตร  โครงการ

ฝกอาชีพซอมเครื่องยนตเล็ก ฯลฯ 

ขอคิดฝากไวใหคนมหาดไทย     

ผูวาฯ ปจจุบัน อํานาจลดลง  แตหนาที่และความรับผิดชอบ 

มากขึ้น ตองใชความสามารถสวนตัว  

การทํางานของผูวาฯ ในปจจุบัน  ไมมีอํานาจมากมาย  สูกอนเปน

ผูวาฯ CEO ไมได  พอเปน CEO  สวนราชการหลายหนวยงานไปขึ้นกับ
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สวนกลาง  ผูวาฯ ตองใชความสามารถสวนตัว  อัธยาศัย  ความประพฤติ 

ประสบการณในการทํางาน     

ผมขอยืนยันวาขาราชการฝายปกครองที่กาวมาสูตําแหนงใน

ปจจุบัน  อาศัยประสบการณทํางานเปนที่ตั้ง  คนที่ไมมีประสบการณในพื้นที่ 

จะไปไมไกล เชน พวกเขยงกาวกระโดด  ประสบการณในการทํางานจะสั่งสม

มาทุกวัน  สิ่งที่สําคัญคือ ทําอยางไรจะสรางความไววางใจจากผูบังคับบัญชาได      

หัวหนาสํานักงานจังหวัดตองอาศัยแสงจากผูวาฯ   

เมื่อมีโอกาสไปบรรยายหรือประชุม  ผมไดเตือนหัวหนาสํานักงาน

จังหวัดเสมอวาหัวหนาสํานักงานจังหวัดตองพึ่งผูวาฯ  หัวหนาสํานักงานจังหวัด

เหมือนดาวที่ไมมีแสงในตัวเอง  ตองอาศัยผูวาฯ ที่เปนดาวฤกษสองสวาง การ

จะไปประสานงานกับหัวหนาสวนราชการตางๆ หัวหนาสํานักงานจังหวัดตอง

พึ่งพาผูวาฯ นําทาง  หัวหนาสํานักงานจังหวัดบางคน เห็นผูวาฯ ไมเรียกใช  ไม

เรียกหา  ก็ไมเขาจวน บอกสบายดี  เปนการตีโจทยผิด  ผมคิดวาการที่ผูวาฯ ไม

เรียกใช แสดงวาสอบตก 

ตองยึดกฎระเบียบแบบแผนราชการเปนตัวตั้ง  อยาเอาขอยกเวน

นําหนา 

ประสบการณที่ไดเรียนรูจากภูมิภาคเปนสิ่งที่สําคัญ ในขณะเดียวกัน  

ชาวบานก็มีความสําคัญ การแกไขปญหาใหชาวบานถือวาเปนการทําตาม

นโยบายกระทรวงมหาดไทย  “บําบัดทุกข บํารุงสุข” 
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ประสบการณจะชวยใหเราทํางานและเอาตัวรอดได  โดยยึดกฎ 

ระเบียบแบบแผนราชการเปนตัวตั้ง  เมื่อ 2 อาทิตยที่แลว อกพ. กระทรวงฯ  มีมติ

ไลขาราชการกรมที่ดินออก 8 คน กรณีบอบําบัดน้ําเสียที่คลองดาน ซึ่งเปน

เหตุการณที่เกิดขึ้นมานานแลว ประมาณป 2522 - 2523  เรื่องอยางนี้  ปปช.  

ถือวาไมมีอายุความ  

ขอฝากพวกเราไววาใหยึดกฎระเบียบแบบแผนราชการเปนตัวตั้ง 

สวนจุดที่จะผอนปรนไวทีหลัง  อยาเอาขอยกเวนนําหนา 

ขาราชการไมคอยลงไปหาประชาชน 

ปญหาม็อบ ดูจากสมมติฐานและสาเหตุ  ขาราชการฝายปกครอง

ลงไปไมถึงประชาชน ปลอยใหนักการเมืองทองถิ่นและนักการเมืองระดับชาติ

ลงไปมีอิทธิพลเหนือประชาชน  ขาราชการไมคอยลงไปพบประชาชน  เพราะ

คิดวามีกํานันผูใหญบาน มี อบต.  มีเทศบาลแลว  จึงเกิดเปนชองวาง ตองใชคําวา

ละเลยการเขาไปสัมผัสชาวบาน      

ผมไปอยูที่ไหน จะลงไปหาประชาชน  อาจไปแบบไมเปนทางการ 

เชนวันหยุด ก็ไปกินกวยเตี๋ยว ไปสรางความรูจักคุนเคย  ซึ่งสูตรนี้ใชกับพื้นที่ที่

เจริญก็ได  ที่จังหวัดสมุทรปราการในโรงงานอุตสาหกรรมก็ไปเยี่ยม  ไปพบ

คนที่ทํางานในโรงงานตามโครงการโรงงานสีขาว  ผมพยายามไปดวยตนเอง  

ไปพูดคุยกับพนักงาน  ไปแสวงหาความเปนพวก  บางอยางเขาก็ขอเรา  ตองดูวา

ถาใหได ก็ให  ใชวิธีการอยูแบบใหเกียรติซึ่งกันและกัน  

…... ประสบการณนักบริหารมหาดไทย  : นายสุรอรรถ ทองนิรมลฯ ......  

 

24 

การตรงตอ

เวลา ก็มีความสําคัญ 

ถานัดเวลาชาวบานจะ

ไปพบ ตองไปใหตรง

เวลา อยาใหชาวบาน

รอนาน ใหสะดวกทุก

ฝาย เดินสายกลาง 

มหาดไทย กับองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

การกํากับดูแลองคกรปกครองสวนทองถิ่น  แตละชั้น  จะมี

กฎหมายกําหนดชัดเจน   อยูที่วิธีการกํากับดูแลของผูวาฯ และนายอําเภอ  วา

ทําอยางไรใหเขาเกรงใจ   เราตองมีจุดยืน  มีหลักการที่ชัดเจนในการทํางาน  

ไมใชวัดครึ่งหนึ่งกรรมการครึ่งหนึ่ง   บานเมืองจะไปไมรอด    

หากภาพลักษณออนแอมาก  จะมีโอกาสใหนักการเมืองแทรกแซงได    

ที่จริง  มหาดไทยมีบทบาทครอบจักรวาล  หลังจากที่แรงงาน 

อัยการ ตํารวจ  แยกตัวออกไป ซึ่งเปนการเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสโลกาภิวัตน

แลว  กระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ก็ยังเห็นวาเรามีอํานาจมาก  หากภาพลักษณ

ของเราออนแอมากๆ จะเปนโอกาสใหนักการเมืองเขาแทรก แซงได   

เพราะฉะนั้นขึ้นอยูกับนโยบายรัฐบาล และความเขมแข็งของ
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รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ในอดีตรัฐมนตรีวาการกระทรวง มหาดไทย

จะเปนเบอรสอง

ของประเทศ รอง

จ า ก น า ย ก 

รั ฐ ม น ต รี  ถ า

ม ห า ด ไ ท ย ยั ง

ยื น ยั น ภ า ร กิ จ 

“บํ า บั ด ทุ ก ข 

บํารุงสุข”  ก็คิด

วามหาดไทยจะ

ยังคงมีบทบาทตอไป 

คนมหาดไทยที่ประทับใจ 

ปลัดฯ อนันต อนันตกูล  ทานทํางานเร็ว  เชนเดียวกับทานอารียฯ   

มีความคิดริเริ่ม  กลาตัดสินใจ  ผมเรียนรูการทํางานจากทาน  ตอนผมเปน  

ผอ.กองคลัง  และ ผอ.กองการเจาหนาที่   ทานเปนผูบังคับบัญชาที่ดี  มีรูปแบบ

การทํางานที่ประทับใจ   สามารถแกไขปญหาไดเร็วฉับไว  

ทานผูวาฯ ธานี โรจนลักษณ  จะประณีต พิถีพิถัน เรื่องงานตอนรับ   

ทานจรินทร  กาญจนโนมัย  เรื่องงานรับเสด็จฯ จะรับผิดชอบตั้งแตรอยตอจังหวัด  

จนสิ้นสุดภารกิจก็ตอเมื่อพนเขตจังหวัด  รวมทั้งการแกไขปญหาเฉพาะหนา 
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ทานอารีย วงศอารยะ  สมัยที่ทานเปนผูวาฯ สุพรรณบุรี  เมื่อมี

ปญหา  เชน ราคาขาวตกต่ํา น้ําทวม จะลงไปแกไขปญหาทันที  ทําใหเรื่อง

รองเรียนลดลง 

หลักการทํางาน  ไมใหเครียด 

การทํางานตองมีความเครียด  เพียงแตจะเครียดมากหรือนอย  มี

หลักวาใหดูปญหาวาเกิดจากอะไร ดูที่ตนเหตุ  ถาเขาถึงมวลชน ก็จะรูกอน     

ตองเขาถึงตนตอ หาสาเหตุใหเร็วที่สุด 

 

 

O  


