
  

ขอคิดจากคําพูด การประชุม และ 
การตรวจงานของฝายปกครอง  

พินิจ  บุญเลิศ 

ผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ 

 
 

 “การสรางสรรคงานของศิลปนคนหนึ่ง  ไมเพียงจะมีสวน

สัมพันธกับบุคลิก  ภูมิปญญาและการศึกษาของเขาเทานั้น  แตจะ

สัมพันธลึกซึ้งยิ่งกับประสบการณทั้งทางกายและทางจิตใจของเขา

โดยเฉพาะตอนักประพันธดวยแลว   เขามักจะนําเอาความรูสึกในใจ

สรรคสรางตัวหนังสือ  หากทานไมมีประสบการณทางอารมณ

เชนนั้น  ทานจะเขียนถึงจินตภาวะนั้นไดอยางไร” 

                                                        

  จากหนังสือ “การพัฒนาตนเองและคุณภาพงาน” โรงพิมพเกษมชัยออฟเซ็ท      

จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2532 หนา 245 – 259 โดยแกไขปรับปรุงเพิ่มเติมบางเปน 

บางตอนใหเหมาะสมและทันสมัย 

2 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

 คํากลาวขางตนเปนคํากลาวของนักเขียนนิยายจีนชื่อดัง  

ตัวละครเดน  ๆทุกตัวจากปลายปากกาของเขาลวนเปนที่รูจักของนักอาน

หนังสือ  หรือดูภาพยนตร  ไมวาจะเปน  “ชอลิ่วเฮียง”  “โอหิวฮวย”  

เล็กเชียวหง”  หรือ  “เชียวจับอิ้ดนึ้ง”  นั่นก็คือ  “โกวเลง”  ผมเอง 

ก็เกิดความคิดความรูสึกวา  หากเปรียบศิลปนกับนักปกครองแลวคง

ไมแตกตางกันมากนัก  คงมีเพียงวาศิลปนนั้นจารึกความคิด หรือคําพูด

เปนภาพวาดเปนหนังสือ  นักปกครองจารึกความคิด  คําพูดหรือการ

ทํางานดวยผลงาน  และดวยความเคารพศรัทธาของประชาชน  แต

มักจะไมมีการจดบันทึกหรือรวบรวมไว  ยากที่คนรุนหลังจะไดรับ

ความรู  ชื่นชมยินดี  ซึ่งมีประโยชนยิ่งนัก 

 ทานประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  ไดกลาวกับผมเสมอวา  ถา

ไมมีการขีดเขียนหรือบันทึกเรื่องราวตาง ๆ  ลงไวเปนหลักฐานแลว   

เราจะไมมีโอกาสทราบความเปนมาในอดีตของมนุษยชาติไดเลย  

หนังสือพระอภัยมณีของสุนทรภู  ทําใหคนอยากเปนศิษยของทาน

ทั้งประเทศ  ทั้งนี้ก็ดวยความรักและศรัทธาที่จะรอยกรองงานกวี

นิพนธใหไดอยางสุนทรภู  หนังสือที่สุนทรภูเขียนและเรื่องราว

เกี่ยวกับวิถีชีวิต  ตลอดจนสถานที่ที่เกี่ยวของกับสุนทรภู  จึงเปน
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อมตะและยิ่งใหญอยูทุกยุคทุกสมัย  “หากเราไมมีการบันทึกเรื่องราว  

หรือเขียนหนังสือไวนานไป  50  ป  100  ป  คนรุนหลังอาจไมแนใจวา  

ในโลกนี้ไดมีคนที่ชื่อ  ประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  เกิดขึ้นมา  จริง ๆ  ก็ได” 

นักปกครองที่ดีและเกง จะตองมีปยะวาจา 

 เมื่อผมไดมาดํารงตําแหนงผูชวยจาจังหวัดยโสธร  มีโอกาส

ทํางานรับใชผู บังคับบัญชาระดับสูง  ซึ่ ง เปนนักปกครองที่มี

ประสบการณ  สรางสมคุณธรรมนักปกครองเปนองคความรูที่มีอยู

ในตัวบุคคลทุกทาน และไดมีโอกาสใกลชิดติดตามไปในการประชุม  

การตรวจงาน  การพบปะประชาชน  การบรรยาย  ฯลฯ  ในทุกแหง

ทุกสถานที่  ไดเห็นและไดรับฟงขอคิดจากคําพูดของทานในการ

ประชุม  การตรวจงาน แตละครั้ง รวมทั้งการที่ไดรับการอบรม 

สั่งสอนจากทาน  ซึ่งไดเนนย้ําเสมอวา  “นักพูดหรือนักปกครองที่ดี

และเกงนั้น  จะตองพูดเพื่อสรางสรรค  เพื่อสรางความยุติธรรมใน

สังคมดวยความสุจริตใจ  ที่ออกมาจากปยะวาจาที่ไดพบ  ไดรู  ไดเห็น  

หรือไดสัมผัสกับความจริงที่เกิดขึ้นและกําลังเปนอยู” 

4 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

 ผมจึงไดพยายามรวบรวมขอคิด  คําพูดจากการประชุม

และตรวจงาน  ซึ่งอาจจะเปนเพียงสวนหนึ่งที่ไดมีโอกาสติดตามไป  

หรือมีโอกาสไดมารวมปฏิบัติงานชวงเวลานอย  ดวยเหตุที่วาทาน

ปลัดจังหวัด  ประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  เปนคนที่ไมยอมอยูนิ่งคิดทํา

และพัฒนา  แนะนําสั่งสอนผูใตบังคับบัญชาตลอดเวลาทั้งปที่ผานมา  

และเมื่อเริ่มตนปใหม  ก็บอกเพียงวา  “ปใหมนี้ไมมีของขวัญใด ๆ 

นอกจากเรามาเริ่มตนทํางานกันใหมใหหนักกวาเกา  เพื่อชาวยโสธร

และเพื่อประเทศชาติ”  กลาวไดวาทุกลมหายใจเขาหรือออก  อยูกับ

งานทั้งสิ้น  จนมีผูกลาววา  “ภาคเหนือตองฮึกหาญ  ภาคอีสานตอง

ประสิทธิ์”  สองทานนี้ เปนที่รู จักกันดีในวงการปกครองหรือ

มหาดไทย 

 ตอไปคือขอคิดจากคําพูด  การประชุม  และการตรวจงาน  

ของปลัดจังหวัด  ประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์ ที่มากดวยคุณคาและอกาลิโก  

หรือทันสมัยเสมอ  เปนประโยชนแกนักปกครองทั้งหลายสืบไป  

เทาที่ผมไดรวบรวมบันทึกไว  เพื่อเปนผลงานชวงชีวิตหนึ่ง  ซึ่งได

รวมงานกับทานดวยศรัทธาและผูกพันตลอดไป 
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สัจธรรมของอาชีพรับราชการ 
 

 ในการประชุมขาราชการฝายปกครองและองคการบริหาร

สวนจังหวัด  เมื่อ  4  กุมภาพันธ  2531  ณ  หอประชุมจังหวัดยโสธร

ไดถายทอดสัจธรรมของอาชีพรับราชการ  ดังนี้ 

1.    เราอาจจะเลือกบางอยางได และบางอยางก็เลือกไมได 
 การเปนขาราชการหรืออาชีพรับราชการตองยอมรับ

ความจริงวา  เราอาจจะสามารถเลือกอะไรไดบางอยาง  แตที่เลือก

ไมไดมีอยู  6  ประการ  คือ 

 เลือกผูบังคับบัญชาไมได    

 เลือกเพื่อนรวมงานไมได   

 เลือกตําแหนงเองไมได   

 เลือกที่อยูเองไมได   

 เลือกตําแหนงเดิมและอยูที่เดิมตลอดไปไมได   

 เลือกขึ้นเงินเดือนใหตัวเองไมได 

 การโยกยายขาราชการเปนเรื่องธรรมดา  การไดเงินเดือน

หนึ่ งขั้นหรือสองขั้น   ก็ เปน เรื่ องธรรมและเปนอํ านาจของ

6 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

ผู บั งคับบัญชาโดยชอบธรรม   ซึ่ ง เปน เครื่ อ งวั ดน้ํ า ใจของ

ผูบังคับบัญชาไดเปนอยางดี  รวมทั้งประเมินผลงานในรอบปของ

ตนเองไดดวย  การพิจารณาความดีความชอบแตละปนั้นมีทั้งคนที่

สมหวังและผิดหวัง  ผูที่ทําความดีและไดผลดีตอบแทนแลว  จะตอง

พิสูจนความดีใหเปนที่ยอมรับ  ทําดีใหปรากฏ  ทําใหดีกวาและทําให

ดีที่สุด สวนผูที่มั่นใจวาตัวเองทําดีแลว แตทําไมไมไดดี ขอใหคิดวา

ทําความดียังไมพอ หรือทําความดียังไมถูกที่ ยังไมถูกคน และยังไม

ถูกจังหวะหรือถูกกาล ขอใหทําดีตอไป...อาจทอแทบางแตอยาถอย 

 2. จงดูตัวอยางที่ดีของผูบังคับบัญชา 

  ในชีวิตการเปนขาราชการนั้น  ไดพบผูบังคับบัญชา

หลายประเภทและมีภาพของผูบังคับบัญชาที่ดี ๆ  อยูตลอดเวลา  

ในขณะที่ถาเราชอบผูบังคับบัญชาที่ดีอยางไร  เราตองทําตัวเราใหได

อยางนั้น  เพื่อใหเกิดความสมสัดสวนกัน  การปกครองบังคับบัญชา

ขอใหผูนอยจงดูตัวอยางที่ดีของผูบังคับบัญชาที่อยูเหนือขึ้นไป

ตามลําดับ  เพราะผูบังคับบัญชาทุกทานไดผานการเปนผูนอยมากอน  

ยอมมีทั้งความรูความสามารถและประสบการณเสมอ  โปรดจําไว

ใหขึ้นใจ  “ผูใตบังคับบัญชาที่เลว  จะเปนผูบังคับบัญชาที่ดีไมได” 
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 3. ตองไมเกี่ยงงาน  ไมนิ่งดูดาย  และมีน้ําใจ 

  การเปนขาราชการฝายปกครอง  ตองไมเกี่ยงงาน  ไม

นิ่งดูดาย  ขอใหแสดงน้ําใจชวยกันทํางานเพื่อเปนตัวอยางที่ดีแก

ขาราชการฝายอื่น  โดยเฉพาะอยางยิ่งถาเปนงานที่ฝายปกครอง

รับผิดชอบโดยตรงแลว  ตองรวมมือแสดงพลังความรูความสามารถ

ใหเปนที่ยอมรับ  และตองเตรียมการใหแลวเสร็จลวงหนา  เพื่อใหมี

เวลาแกไขขอบกพรอง 

4. งานใดที่รับผิดชอบ ตองเตรียมการอยางดี 

 การจัดงานพิธีตาง ๆ  ดูเหมือนไมพนความรับผิดชอบ

ของขาราชการฝายปกครองและเปนขาราชการตองพบงานพิธี  อยาง

แนนอน   การจัดพิธีแตละครั้งตองดําเนินไปดวยความราบรื่น  

เรียบรอย  และถูกตอง  บังเกิดผลดี  ถาการเตรียมงานดี  มีเวลา

เพียงพอและทุกฝายปฏิบัติหนาที่ ที่ไดรับมอบหมายดวยความ

รับผิดชอบ  มีความสนใจและตั้งใจจริง  งานนั้นก็จะบรรลุผล  สําเร็จ

ดวยดีเสมอในทางตรงกันขาม  ถาเตรียมการไมดี  จัดไมถูกตองแลว  

ผลเสียจะตามมาเสมอ  เพราะฉะนั้น  ตองตระหนัก  อยูเสมอวา  ถา

พิธีหรือราชการใด ๆ  ที่ฝายปกครองเปนผูรับผิดชอบแลว  ควรตอง

8 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

แสดงฝมือใหปรากฏ  ใหสมกับคํากลาวที่วา  “ในไพรวัลยสิงหเปน

ราชา  ในพาราสิงหยอมสงากวาใคร” 

การพัฒนาตนเองของนักปกครอง 

 ผูบังคับบัญชาในปจจุบันใหความสนใจขาราชการ  2  

ประเภท  คือ  ประเภทแรก  ทํางานดีมีผลงานเดน  ความประพฤติไม

เสียหาย  กับอีกประเภทหนึ่ง  คือ  มีปญหาไมพัฒนาตนเอง  สําหรับ

ประเภทแรก  ผูบังคับบัญชาจะหาทางสงเสริมสนับสนุนใหกาวหนา

ในชีวิตราชการ  สวนประเภทหลังเมื่อใหโอกาสปรับปรุงตัวแลวไม

ดีขึ้น  ก็คงตองหลีกทางใหคนอื่นมาแทน  คุณสมบัติที่ขาราชการฝาย

ปกครองตองพัฒนาใหมีขึ้นในตัวเอง  นอกจากการปฏิบัติตาม

นโยบายของผูบังคับบัญชา  และสรางศรัทธาประชาชน  แลวที่

สําคัญคือ 

 1. เปนผูริเริ่มสรางสรรค   

  ตองเปนผูที่คิดคนริเริ่มบุกเบิก  นําสิ่งใหม ๆ  มาพัฒนา

ตนเองและหนวยงานอยูเสมอ  ตองทํางานดวยจิตสํานึก  “รักงาน   

สูงาน  ใสใจงาน  ทํางานดวยปญญา” 
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 2. เปนผูกาวทันโลก   

  ตองเปนนักฟง  นักอาน  และนักพูด  หูไว  ตาไว  

อยางที่มีคํากลาววา  “นักปกครองตองรูทุกสิ่งในบางสิ่ง  และรูบางสิ่ง

ในทุกสิ่ง” 

 3. เปนนักรบผูหาญกลา   

 เมื่อมีปญหาเกิดขึ้นนักปกครองตองเปนผูที่อดทนและ

อดกลั้นตอการแกปญหา  ฟนฝาอุปสรรค โดยไมยอทอ  มีอุดมการณ  

หรือปณิธานที่มั่นคงแนวแนในการดูแลทุกขสุขของประชาชนในทุก

พื้นที่  และทุกสถานการณ 

 4. เปนนักพัฒนาผูยิ่งยง   

  นักพัฒนาผูยิ่งยงอยูที่ไหนตองมีผลงานพัฒนาปรากฏ  

ทองที่ตองมีความกาวหนาและมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น  

ประชาชนกลาวถึงผลงานตาง ๆ  ดวยความชื่นชมยินดีเสมอ 

 5. ตองคงความเปนนักปกครอง   

  นักปกครองตองเปนตัวอยางที่ดีแกขาราชการอื่น ๆ  

ตองทําใหได  ทําใหดีที่สุดดวย  และตองมีความรับผิดชอบงาน  การ

10 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

ทํางานทั้งงานในหนาที่และงานที่ไดรับมอบหมายนั่นคือ  ตองทํา

ดวยเกียรติ  เพื่อเกียรติและอยูอยางมีเกียรติเสมอ  การไมใหเกียรติคน

อาจไมมีปญหา  แตการทําลายเกียรติคือการสรางปญหาและเปน

อันตรายอยางยิ่ง 

 6. ตองมีมนุษยสัมพันธ 

  ตองมีมนุษยสัมพันธกับเพื่อนรวมงาน ผูใตบังคับบัญชา  

ผูบังคับบัญชา  และประชาชนทั่วไป  รวมทั้งตัวแทนของประชาชน

ทุกระดับ  ขาราชการฝายปกครองตองมุงมั่นที่จะสถาปนาความสัมพันธ

ทางใจ  มีมนุษยสัมพันธที่ดีโดยตองมีความใกลชิด  สนิทสนมใน

บรรยากาศของการเอื้อเฟอเพื่อชวยเหลือซึ่งกันและกันตลอดเวลา 

7. ตองสวมวิญญาณ  3  แบบ   

 นอกจากมี วิญญาณของความเปนขาราชการฝาย

ปกครองที่ตองเขาถึงประชาชน  และเทิดทูนสถาบันชาติ  ศาสนา  

พระมหากษัตริยแลว  ตองมีวิญญาณของนักธุรกิจ ที่กลาไดกลา

เสียสละ  มีคูแขงไดแตตองไมมีคูแคน  ตัดสินใจเร็วและรักษา

ผลประโยชนของบริษัทหางรานของตนมิใหขาดทุน  ตองหาลูกคา

ประจํา  ลูกคามาติดตอแลวตองประทับใจ  ในบริการที่ดี  และตองมี



                ขอคิดจากคําพูด  การประชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 11    

  

 

วิญญาณของความเปนนักการเมืองที่ดี  หาคะแนนนิยม  สะสมบารมี  

สรางศรัทธาประชาชนทุกโอกาสและประชาสัมพันธผลงานโดย

ตอเนื่อง 

งานนโยบายฝายปกครองตองสนใจเปนพิเศษ 

 ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงรัฐบาลผูบริหารประเทศหรือ

เปลี่ยนผูบังคับบัญชาทุกระดับสิ่งที่ตามมาก็คือ  นโยบายในการ

ปฏิบัติหนาที่ราชการ ฝายปกครองตองสนใจและติดตามเปนพิเศษ  

อยางไรก็ตามงานนโยบายที่แนใจวาเปนเรื่องสําคัญ  และตองทํา

ตอไปอยางตอเนื่องก็คือ 

 1. การพัฒนาชนบท   

  ตองบูรณาการผนึกกําลังขาราชการทุกฝาย  และระดม

ทรัพยากรทุกประเภท  เนนการพัฒนาลงไปสูหมูบานเปาหมาย  

โดยเฉพาะอยางยิ่งตองทําความเขาใจกับระบบ  กชช.  และที่สําคัญ

คือ  กชช. 2 ค. กับ จปฐ.  ซึ่งจะใหขอมูลเกี่ยวกับหมูบานเปาหมายได

ชัดเจน  สามารถจัดลาํดับความสําคัญไดถูกตอง 

 2. การพัฒนาคุณภาพชีวิต   

12 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

  ในการพัฒนาชนบทหรือพัฒนาหมูบาน  นาจะไมใช

อยูที่การทํารั้วบาน  การทําปายคําขวัญหรือการทําตูรับจดหมาย

ประจําบาน  อยางที่กําหนดไวในการประกวดหมูบานพัฒนา  สิ่ง

เหลานี้มิใชสิ่งจําเปนในชีวิตประจําวันของชาวชนบท  การพัฒนาที่

แทจริงควรจะอยูที่คุณภาพชีวิต  ที่สําคัญก็คือการพัฒนาคน  เพราะมี

คํากลาววา  “พัฒนาอะไรก็ไรผล  ถาคนไมพัฒนา”  กอนหนานี้เคยมี

คํากลาววา   “การเมืองนําการทหาร”  สําหรับการปองกันและ

ปราบปราม  ผกค.  ตอไปนี้ควรตองมีคํากลาว  ใหมวา  “การพัฒนาคน  

นําการพัฒนาทั้งปวง”  ขาราชการฝายปกครองตองใหความสนใจ

กับงานนี้เชนเดียวกัน 

 3. การพัฒนาตามแนวอุดมการณแผนดินธรรม

แผนดินทอง  

  คณะรัฐมนตรีไดมีมติ  เมื่อวันที่  21  เมษายน  2530  

ใหกระทรวงมหาดไทยเปนแกนกลางรับผิดชอบงานขยายผลการ

ดํ า เนินการตามแนวอุดมการณแผนดินธรรม   แผนดินทอง              

ในขณะเดียวกันก็ใหถือ เปนนโยบายแหงรัฐและกําหนดไว            

ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ทั้งใหทุกกระทรวง     
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ถือเปนหนาที่ที่จะตองสรางปฏิบัติดวย  เปนหนาที่ของขาราชการ

ฝายปกครองทุกระดับ  ตองดําเนินการขยายผลตอไปโดยตอเนื่อง  

เพื่อพัฒนาบานเมืองเราใหเปนบานเมืองที่นาอยู  เชิดชูคุณธรรม  ผูใด

มีปญญา  ถึงพรอมดวยความรู  ฉลาดในวิธีจัดการ  รูกาล  รูบุคคล  

ยอมเจริญในหนาที่ราชการอยางแนนอน 

 4. การแกไขปญหา 

  ปญหาที่เผชิญหนาและตองรีบแกไขก็คือ  ปญหาความ

เสื่อมโทรมของสิ่งแวดลอมและคุณธรรมของคน  รวมทั้งระบบที่

เปนอยูในปจจุบัน  ฝายปกครองจะตองสรางความเขาใจใหทุกฝายมี

ความเห็นพองตองกันวา  ตองรักษาธรรมชาติที่มีอยูแลวใหคงอยู

และตองสรางสิ่งทดแทนของที่สูญหายไป  นั่นคือการพัฒนาที่ยั่งยืน

และสมดุล   คุณภาพของคนตองดึงหลักศาสนาเขามาชวยแก  

สนับสนุนคนดี  ยกยองคนที่ควรยกยอง  ขมคนที่ควรขม  ระบบ

บางอยางที่ไมเอื้ออํานวยตอการพัฒนาสังคมใหดีงาม  เชน  จุดออน

ของการเลือกตั้งทุกระดับ  ตองชวยกันทําความเขาใจกับประชาชน

อยางจริงจังและตอเนื่อง  เปนหนาที่ของขาราชการฝายปกครองทุก

14 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

คนตองวางรากฐานที่ดีตั้งแตบัดนี้  แมวาอาจจะตองใชความพยายาม

มากและคงตองหวังผลในระยะยาว  แตก็ควรมีการเริ่มตนดีกวา

ปลอยใหอยูในสภาพเชนนี้ตอไป 

 5. การพัฒนาแหลงน้ํา  

  การพัฒนาแหลงน้ํ ากล าวไดว า   เปนการพัฒนา

โครงสรางพื้นฐาน  (Infrastructure)  และเปนปจจัยสําคัญยิ่งในการ

พัฒนาชนบททั้งปวง  รัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยถือวาการ

พัฒนาแหลงน้ําเปนนโยบายที่สําคัญ  สําหรับบทบาทหนาที่สําคัญ

ของขาราชการฝายปกครองในเรื่องนี้ก็คือ การสงเสริมกิจกรรม

ตอเนื่อง  ซึ่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีกําหนดให  ปลัดอําเภอ

ผูรับผิดชอบประจําตําบลเปนหัวหนาสงเสริม  ซึ่งจะตองทําความ

เขาใจกับเรื่องนี้และสนใจเปนพิเศษ  แหลงน้ําที่กอสรางไวแลวมีอยู

จํานวนไมนอย  แตยังขาดการจัดกิจกรรมตอเนื่องหรือนําน้ํามาใชให

เกิดประโยชนสูงสุด 
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ยุทธวิธีพิชิตงานอําเภอ 

 1. ตองแกปญหา   

  งานอําเภอนับวันแตจะเพิ่มมากขึ้น  ปญหาก็ยุงยากมาก

ขึ้นดวย  ขาราชการฝายปกครองตองเปนนักแกปญหามิใช   สราง

ปญหา  โดยถือหลัก  “จงแกไข  อยาแกตัว”  การพบปญหาแลวไม

รีบแก  เทากับเพิ่มปญหาใหมากขึ้น 

 2. ตองรักษาสถานการณ   

  ความสงบเรียบรอยของบานเมืองเปนพื้นฐานสําคัญ

ของการปกครอง  สถานการณที่เรียบรอยหรือที่อยูในสภาพปจจุบัน  

อําเภอตองมุงมั่นรักษาความสงบในพื้นที่ไวใหได  อยาใหเกิด

สถานการณที่ไมดี  หรือเลวรายเกิดขึ้นไดอีกไมวาดานใดก็ตาม 

 3. ตองบริการประชาชน   

  การบริการเปนงานพื้นฐานของขาราชการที่ผูบังคับบัญชา

ทุกระดับไดย้ํามาโดยตลอดวา “ขาราชการคือผูที่ทํางานใหประชาชน

ชื่นใจ”  การบริการประชาชนทุกระดับควรตองรวดเร็ว  เรียบรอย  

ถูกตอง  เปนธรรมและบริการดวยจิตสํานึก ยิ้ม ปยะวาจาเสมอ 

16 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

 4. ตองเริ่มตนสรางสรรค   

  ขาราชการฝายปกครองไปอยูที่ไหน  มิใชอยูเพียงรอ

วันยายหรือทํางานไปวัน ๆ หนึ่ง  ตองคิดปรับปรุง แกไขเปลี่ยนแปลง

ใหดีขึ้น  กลาวคือ  ตองสรางสรรคบานเมืองใหนาอยู  ผูคนนารัก  

ผลงานปรากฏตลอดเวลา  “อยูใหเขารัก  จากใหเขาคิดถึง” 

 5. เสนอผลงานมวลชน   

  ตองเกาะติดมวลชน  สําหรับมวลชนที่จัดตั้งไวแลว  

เชน  ทสปช. ลูกเสือชาวบาน  หรือกลุมอาชีพตาง ๆ  ตองนําพลังมาใช

ใหเกิดประโยชนและรวมทุกขรวมสุข มีการเคลื่อนไหว สรางผลงาน

ใหปรากฏ การเกาะติดมวลชนนั้น ไมมีอะไรจะดีไปกวาการปลูกฝง

นิสัยรวมทกุขรวมสุขใหบังเกิดขึ้นในจิตใจของคนสวนใหญเสียกอน 

 6. ใชกลยุทธพิชิตงาน   

  ฝายปกครองในปจจุบันรับผิดชอบงานหลายดาน  

ขาราชการฝายปกครองตองรูจักใชหลัก  ยอเวลา  ยอแผนดิน  ยองาน  

ตองมีทั้งทําและธรรม  เปนกลยุทธในการพิชิตงานที่อยูในหนาที่

ความรับผิดชอบของตน  และงานที่ผูบังคับบัญชามอบหมายให
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บรรลุสําเร็จอยางมีคุณภาพที่สุด  การประสานพลังใจและพลัง

ความคิดของทีมงานที่ดี  นํามาซึ่งความสําเร็จของงาน 

ขาราชการฝายปกครองตองหมั่นออกทองที ่

 1. ตองหมั่นออกตรวจทองที่ 

  งานของกระทรวงมหาดไทยหรือของฝายปกครองใน

ระดับตําบล   หมูบาน   ขาดการดูแลอยางใกลชิดและตอเนื่อง  

ขาราชการฝายปกครอง  โดยเฉพาะอยางยิ่งปลัดอําเภอผูรับผิดชอบ

ประจําตําบลตองตระหนักในความสําคัญของทองที่โดยตองออกไป

คลุกคลีไปเรียนรู  ไปวางโครงการรวมกับประชาชน  ไปสัมผัสกับ

ชนบทอยางแทจริง  การหมั่นออกตรวจทองที่จะพบของจริงและ

ความจริงมิใชผานไปมาอยางผิวเผิน  ตองทําหนาที่เปนแกนกลางใน

การประสานงานของทุกฝายในทองที่ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 2. ตองมีขอมูลเกี่ยวกับทองที่ 

  ขาราชการฝายปกครอง  ตองมีขอมูลเกี่ยวกับทองที่ทุก

อยางพรอมสมบูรณแมนยําถูกตองและเชื่อถือได  กฎหมาย  ระเบียบ

ขอบังคับ  หรือหนังสือสั่งการตาง ๆ  ตองศึกษา  ทําความเขาใจ  

18 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

นอกจากการปฏิบัติหนาที่ไดถูกตองสามารถชี้แจงใหคนอื่นเขาใจได

อีกดวย  เรื่องเหลานี้จะชวยเสริมบารมีและบุคลิกภาพนักปกครองให

เปนผูที่มีความคลองตัวเปนที่ศรัทธาและเชื่อถือของคนทั่วไป 

 3. ความสัมพันธตองแนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน 

  ความสัมพันธระหวางกํานันผูใหญบาน  ตลอดจน

กรรมการหมูบานและองคกรปกครองสวนทองถิ่นกับขาราชการ 

ฝายปกครองตองแนบแนนเปนอันหนึ่งอันเดียวกัน กํานันผูใหญบาน

เปนพนักงานฝายปกครองระดับพื้นฐานที่เสมือนเปน  รากแกวของ

สถาบันฝายปกครอง  ขาวคราว  ความเคลื่อนไหวตาง ๆ ในระดับ

ตําบล  หมูบานฝายปกครองตองไดรับรายงานหรือรับทราบความ

เคลื่อนไหว ดวยความรวดเร็ว และเชื่อถือไดกอนฝายอื่นเสมอ 

4. ตองเตรียมตัว  เตรียมใจ   

 ตองเตรียมตัว  เตรียมใจขับเคลื่อนนวัตกรรมหรือการ

เปลี่ยนแปลงใหม ๆ  (Innovation)  ทั้งในดานความคิด  พฤติกรรม

และเทคโนโลยีของโลกยุคไรพรมแดนหรือโลกาภิวัตน  (Globalization)  

ตองพัฒนาทั้งตนเอง   และสถาบันปกครองไปสูสากลทั้งดาน
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การเมือง  เศรษฐกิจ  และสังคม  ขอสําคัญขาราชการปกครองตอง

เปนผูนําการเปลี่ยนแปลง  ถายทอดความรู  สรางเครือขาย บูรณาการ

บริหารงานตาง ๆ  ใหสอดคลองกับทองที่และความตองการของ

ประชาชน  ชวยกันลบภาพพจนเกา ๆ  ที่มักจะถูกมองวา  ขาราชการ

ฝายปกครองเราหวงอํานาจ  ตอตานการเปลี่ยนแปลง  เพราะกลัวเสีย

ผลประโยชนที่เคยมีเคยได...ใหหมดไป 

นักปกครองตองเชื่อกฎแหงกรรม 

 ในการตรวจเยี่ยมประชุมขาราชการที่อําเภอทรายมูล  เมื่อ  

19  พฤศจิกายน  2530  นายประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  ปลัดจังหวัด

ยโสธร  ไดใหแนวความคิดในการปฏิบัติราชการตอนหนึ่ง  ดังนี้ 

 1. เชื่อกฎแหงกรรม 

  ขาราชการฝายปกครองทั้งหลายควรเชื่อสัจธรรมที่

เกี่ยวกับกรรม  คือการกระทํา  ผูที่ทําดีคือผูประสบกรรมดี  ผูทําชั่ว 

คือ  ผูประกอบกรรมชั่ว  กรรมตาง ๆ  เราจะมองเห็นกันในชาตินี้  

เพราะกรรมนั้นปกปดกันไมได  และปดไมมิด  ขาราชการทุกคน 

จงเตือนตนเองดวยคําวา  “ระวังกรรมสนอง”  ไมประสบดวยตนเอง  

20 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

ก็ลูกเมีย  ญาติพี่นอง  เพราะความดีเปนสิ่งที่ฉกชิงวิ่งราวกันไมได  

ความชั่วเปนสิ่งที่ทดแทนกันไมได  ความกลาแบงปนใหกันและกัน

ไมได 

2. เปนผูใหมากกวาเปนผูรับ 

การอยูรวมกันในสังคมนั้น  ตองอาศัยความรวมมือซึ่ง

กันและกัน “ความรวมมือ” เปนพฤติกรรมทางสังคม ซึ่งประกอบดวย

การใหและการรับอยางถูกกาละเทศะไมมีใครจะเปน  “ผูให”  หรือ  

“ผูรับ”  แตเพียงอยางเดียวไดตลอดไป  สุดยอดความปรารถนาของ

ทุกคนก็คือ  “ความสุข”  และ  “ความสงบ”  การทําบุญเปนเหตุให

ไดมาซึ่ง  “ความสงบ”  ในชีวิต  วิธีทําบุญที่งายที่สุดก็คือ  “การให”  

ซึ่งเปนเครื่องชําระใจใหผองใส  ไรความตระหนี่  และเปนที่รักนับถือ

ของบุคคลทั้งปวง 

  การเปนผูใหแมวาจะเสียทรัพยสินเงินทอง  เสียสิ่งของ  

หรือเสียเวลาไปบาง  แตก็มีความสุขมากกวาการเปนผูรับอยาง

แนนอน  เพราะการใหคือการทําลายความเห็นแกตัว   ทําใหไดมาซึ่ง

ความสุขอยางแทจริง  ขาราชการที่ดีจะตองดํารงตนเปน  “ผูให
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มากกวาผูรับ”  นั่นคือไมควรแสวงหาความสุขบนความทุกขของคนอื่น  

หรือแสวงหาความกาวหนา  ดวยการเหยียบบาเพื่อนรวมอาชีพ 

 3. ปฏิบัติหนาที่ราชการ  ใหประชาชนศรัทธา 

  ถาชี วิตหมายถึง  การอยูอยางมีความสุข  อยูดวย

ความคิด  ดวยความรักและความสงบแลว  การเขาใจชีวิตตัวเอง  เปน

เรื่องสําคัญมาก  ขาราชการทุกระดับ  ทางรัฐบาลไดสงมาปฏิบัติ

หนาที่แทนผูบังคับบัญชาหรือแทนรัฐบาล  ตองปฏิบัติหนาที่ราชการ  

ใหประชาชนศรัทธา  และผูบังคับบัญชาไววางใจ  ตองลดตัวเองไป

หาชาวบาน  การลดตัวเองไมใชการลดน้ําหนักของตัวเอง  แตการลด

ตัวเองนั้นเปนการเพิ่มน้ําหนักของความศรัทธาประชาชนยิ่งขึ้น  การ

ยึดหลักคุณธรรมในการดําเนินชีวิต  ชีวิตจะสูงดวยคุณธรรม  กาวไป

ดวยความมั่นคง  มีเกียรติและมีศักดิ์ศรีอยางแทจริง 

 4. รูจักควบคุม  กาย  วาจา  และใจ 

  “ทําดี  ทําชั่ว, พูดดี พูดชั่ว, คิดดี คิดชั่ว” ที่แทก็ออกมา

จากแหลงเดียวกัน  การควบคุม  กาย วาจา และใจได ความชั่วทั้งหลาย 

ก็จะหมดไปเอง  “คนดี  คนเดน  คนดัง” จะจีรัง  ตอเมื่อมีผูอื่นยกยอง

สรรเสริญ ถายกยองสรรเสริญตนเองเมื่อไรก็จะกลายเปนคนดับเมื่อนั้น 

22 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

นักปกครองตองศึกษาคนและดูคนออก 

1. ลักษณะของคน 

  คนที่รูจักคนอื่นดี คือ ผูรอบรู คนที่รูจักตัวเองดี คือ  

คนฉลาด  คนที่เอาชนะตนเองไดคือคนเขมแข็ง  และคนที่สามารถ

อยูรวมกับผูอื่นไดทุกสถานการณและทุกทองที่  คือ  “ยอดคน”  เมื่อ

คนเราเกิดมาใหม ๆ  นั้น  รางกายมักออนนุม  แตเมื่อตายกลับแข็ง

และแหง  ความออนนุมนับเปนคุณสมบัติของความมีชีวิต  แตความ

แข็งและกระดางเปนคุณสมบัติของความตาย 

 2. การรูจักคน  6  วิธี  

 สอนความผิดถูกเพื่อพิสูจนจิตใจ 

 พิสูจนดวยคารมเพื่อดูความเปลี่ยนแปลง 

 บอกความลําบากเพื่อดูความกลา  

 มอมสุราใหเมาเพื่อดูนิสัย 

 หวานลอมดวยลาภ  อามิส  เพื่อดูความสุจริต 

 มอบงานใหทําเปนนิจ  เพื่อดูสมรรถภาพ 
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 3. กฎธรรมดาที่วาดวยเรื่องของคน 

  เมื่อแรกเริ่มเขามาในวงราชการ  เราเขามาพรอมกับ

อุดมการณและปณิธานที่ตั้งไวอยางสูงสุด  ตอมาไดเพื่อนรวมงาน  

ไดผูบังคับบัญชา  ไดคนรูจักเพิ่มขึ้นอีก  แตในที่สุดเมื่อระยะทาง

พิสูจนมา  กาลเวลาพิสูจนคน  และความจริงปรากฏ  เราก็เริ่มสูญเสีย

ผูที่รูจักไปทีละคนสองคน  รวมทั้งเริ่มเสื่อมคลายความผูกพันและ

ความเคารพศรัทธากับผูที่เขาใจผิดคิดวาเขาเปนคนดี  ผูที่เรารูจักก็ลด

นอยลงไป  และคนดีที่ควรผูกพันหรือเคารพศรัทธาก็หายากยิ่งขึ้น   

นี่คือกฎธรรมดาที่วาดวยเรื่องของคน  เราไมควรเสียใจ  แตตองดีใจ

ที่พบความจริงโดยไมตองหลวมตัวสูญเสียไปมากกวานี้  สวนผูที่เรา

ยังเหลืออยูกับเพิ่มความเคารพศรัทธาและความผูกพันแนบแนน

ยิ่งขึ้นอีก  เพื่อทดแทนกับผูที่สูญเสียไป 

 4. ควรศึกษาใหรูจักตัวอบายมุขทุกรูปแบบ 

  ขาราชการฝายปกครอง มีหนาที่บริการสังคม ซึ่งตอง

ทํางานเกี่ยวของสัมพันธกับคน อันไดแก ผูบังคับบัญชา เพื่อน

รวมงาน และประชาชน  คนอีกจํานวนไมนอยในสังคมที่ยังหลงใหล  

และมัวเมากับอบายมุข  นักปกครองควรศึกษาใหรูจักตัวอบายมุขรูป
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ตาง ๆ  เพื่อเปนอุทาหรณสอนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมของสัตวสังคม  

ซึ่งนักปกครองมีหนาที่และความรับผิดชอบตอการปรับปรุงสภาพ

ชีวิตของสังคมใหดีขึ้น  ตัวอยางเชน  การเลนไพยี่อิดหรือไพปอก  

เปนเกมการพนันขันตอประเภทหนึ่ง  ซึ่งมีเงิน  คนเปนสื่อกลางและ

มีไพเปนอุปกรณ  ซึ่งสามารถสังเกตอุปนิสัยใจคอและพฤติกรรม

ของคนเลนไพไดหลายประเภท  เชน  สรวลเส  เฮฮา  ยิ้มหนาแหยๆ  

ขี้แพชวนตี  ทาทีบาทใหญ ใจกลัวตัวสั่น  ลั่นวาจาสาปแชง  ฯลฯ 

 5. ศึกษาและสังเกตใหรูจักนิสัยคน 

 พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  ทรงอธิบาย

และใหแนวทางการรูจักนิสัยคน  ดังนี้  “ถาเปนผูนอย  เปนหนาที่

จะตองศึกษาและสังเกตใหรูจักนิสัยผูใหญ  ซึ่งเปนผูบังคับบัญชา

ของตน  ตองรูวาความคิดความเห็นเปนอยางไรชอบทําตนอยางไร  

ชอบหรือชังอะไร  เมื่อทราบแลวก็อาจจะวางความประพฤติและ

แนวทางการงานของตนเองใหตองตามอัธยาศัยของผูใหญนั้นได 

  ถาเปนผูใหญ  มีหนาที่เปนผูบังคับบัญชาคนมาก ๆ  

การรูจักนิสัยคนก็ยิ่งเปนการจําเปนยิ่งขึ้น  เพราะคนเราไมใชฝูงแพะ   

ฝูงแกะ  ซึ่งจะตอนไปไดโดยใชรอง  “ฮุย ๆ”  หรือ  เอาไมตี  บางคนก็



                ขอคิดจากคําพูด  การประชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 25    

  

 

ชอบขู  บางคนก็ชอบปลอบ  เพราะฉะนั้นจึงใชแตขูอยางเดียว  หรือ

ยอมอยางเดียวหาไดไม”  กลาวอีกนัยหนึ่งก็คือ  “ฝูงสัตวตองตอน   

ฝูงคนตองนํา” 

ภาวะของผูนําและผูตามที่ดี 

 1. องคคุณของบุคคลชั้นนํา 

  องคคุณของบุคคลชั้นนํา 8 ขอ  ตามทัศนะของสมเด็จ

พระมหาวีระวงศ  (พิมพ  ธรรมสโร) 

 ผูนําสั่งงานลูกนอง แตผูนําที่แทจริงพาลูกนอง

ทํางาน 

 ผูนําใชอํานาจ แตผูนําที่แทจริงใชบารมี 

 ผูนํากลาวหาลูกนอง  และทําใหลูกนองเสียใจ  

แตผูนําที่แทจริงสรางความกระตือรือรนแก

ลูกนองที่จะทํางาน 

 ผูนําสั่งใหมาทํางานทันเวลา  แตผูนําที่แทจริง  

ทําใหลูกนองรูสึกอยากมาทํางานกอนเวลา 

 ผูนําเกลียดเวลาพัก แตผูนําที่แทจริงใหมีเวลาพัก 
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 ผูนํารูจักวางานอะไรบางจะตองทํา แตผูนําที่

แทจริงบอกใหทราบวา งานนั้นจะตองทําอยางไร 

 ผูนําทําใหงานเห็นเปนหนัก  แตผูนําที่แทจริงให

การทํางานสนุกสนานเพลิดเพลิน 

 ผูนําพูดวา “ทํางานสิ”  แตผูนําที่แทจริงจะพูดวา  

“เราทํางานกันเถอะ” 

 2. บัญญัติ  10  ประการ  สําหรับผูบังคับบัญชาที่ด ี

 จงทําตัวใหผูใตบังคับบัญชายกยองนับถือ 

 จงทําความรู จักกับผู ใต บังคับบัญชาทุกคน   

(รูเขา – รูเรา) 

 จงเปนผูสื่อขอความที่ดี 
 จงเปนผูฟงที่ดี 
 จงเปนผูแกปญหาที่ดี 
 จงเปนผูจูงใจผูใตบังคับบัญชา 
 จงควบคุมสติอารมณ 
 จงสละเวลาใหแกผูใตบังคับบัญชา 
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 จงปฏิบัติตอผูอื่นเหมือนกับที่ตองการใหผูอื่น
ปฏิบัติตอเรา 

 จงใหอภัย 

 3. บัญญัติ  12  ประการ  สําหรับผูใตบังคับบัญชาที่ดี 

 ทํางานใหดี  มีความรับผิดชอบ 

 หาทาง ให ค ว ามคิ ด   หรื อข อ เ สนอของ

ผูบังคับบัญชาไดผล 

 ไมควร  Yes  หรือ  No  ตลอดเวลา  แต  Yes – 

But  บางเวลา 

 มีน้ําใจกับผูบังคับบัญชา  อยางสรางปญหา  แต

จงแกปญหา 

 เรียนรูนิสัยการทํางานของผูบังคับบัญชา 

 อยารบกวนผูบังคับบัญชาดวยเรื่องเล็ก ๆ นอย ๆ 

 เขาหาผูบังคับบัญชาใหเหมาะสมกับเวลาและ

โอกาส 

 อยานินทาผูบังคับบัญชาลับหลัง 

28 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

 อยาโกรธหรือแสดงอารมณ  เมื่อผูบังคับบัญชา

ไมเห็นดวยกับความคิดของตน 

 เมื่อผูบังคับบัญชาปฏิบัติดีตอ  ใหหาทางแสดง

ความขอบคุณ 

 อยาบนถึงความยากลําบากในการปฏิบัติงาน

ตอผูบังคับบัญชา 

 หมั่นประเมินตัวเอง  เปนระยะ  (อยาเขาขาง

ตัวเอง) 

 4. บัญญัติ 10  ประการ  สําหรับควบคุมคนดีมีฝมือ 

 จงสังเกตและวิเคราะห 
 ทําเปาหมายของเขาใหสอดคลองกับหนวยงาน 

 อยาตีกรอบใหเสือวิ่ง 

 มอบหมายงานที่ทาทาย  และคอยตรวจสอบ

เสมอ 

 จัดที่ใหเสืออยู 
 ปรับกฎเกณฑใหเหมาะสม 

 พัฒนาทัศนคติทางบวกที่สรางสรรค 
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 รักยาวใหบั่น  รักสั้นใหตอ 

 จับเสือใสถังพลังสูง 

 แยกกันฉันทมิตร 

 

 

 

 

 

 5. บัญญัติ  7  ประการ  จุดเดน – จุดดอยขาราชการ 

   จุดเดน  จุดดับ 

  1. ยนยอ   1.  เยิ่นเยอ 

  2. แยกแยะ   2. ยอกยอน 

  3. ยืนหยัด   3. หยุกหยิก 

  4. ยิ้มแยม   4. ยุงเหยิง 

  5. ยกยอง   5. ยกยอด 

 

“จงอยาฆาเสือเพราะคอนขางเปนสัตวที่ 

หายากและฆายาก  ไมตรีจิตมิตรภาพยอมเหนือ

สิ่งอื่นใด”  

30 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

  จุดเดน  จุดดับ 

  6. เยียวยา   6. ยัดเยียด 

  7. ยืดหยุน   7. ยียวน 

 

 

 

 

 

 

 

 

คําพูด  คําคม  สุภาษิตเกี่ยวกับนักปกครอง 

 นักปกครองที่ดีและมีความสามารถนั้น  ตองเปนทั้งนัก

คิด  นักพูดและนักเขียน  เปนที่ยอมรับกันวาทานประสิทธิ์  พรรณ

พิสุทธิ์  ปลัดจังหวัดยโสธร  มีคุณสมบัติดังกลาวอยางพรอมมูล  

ไดรับเชิญไปบรรยายหรือไปพูดในที่ตาง ๆ  เปนประจํา  คําพูด  คํา

คม  และสุภาษิตที่ชอบกลาวถึงมีดังนี้ 

เครื่องมือ  หรืออุปกรณในการทํางานนั้น ไม

สําคัญเทาคน  คนนับเปนทรัพยากรที่ เลิศและมีคา

สู งส งที่ สุ ดกว าสิ่ ง ใด  ทุ กคนสามารถประสบ

ความสําเร็จได หากเรานั้นมีความตั้งใจจริง  มีวิสัยทัศน  

และมีความเพียรพยายาม 
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 1. พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ  

ในพิธีเปดงานชุมนุมลูกเสือแหงชาติ  ครั้งที่  6  ณ  คายลูกเสือวชิราวุธ  

อําเภอศรีราชา  จังหวัดชลบุรี  เมื่อ  11  ธันวาคม  2512 

 “สิ่งสําคัญในการปกครองก็คือบานเมืองนั้นมีทั้งคนดี

และคนไมดี  ไมมีใครจะทําใหคนทุกคนเปนคนดีไดทั้งหมด  การทํา

ใหบานเมืองมีความปกติสุขเรียบรอย  จึงไมใชการทําใหทุกคนเปนคนดี  

หากแตอยูที่การสงเสริมคนดี  ใหคนดีไดปกครองบานเมือง  และ

ควบคุมคนไมดีไมใหมีอํานาจ  ไมใหกอความเดือดรอนวุนวายได” 

 2. พระบรมราโชวาท  พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว  

ณ  พระที่นั่งอัมพรสถาน  เมื่อ  13  มิถุนายน  2512 “ถาเราไมไปชวย

พัฒนาในชนบท  ประเทศไทยก็ตองหายนะ  จึงมีความจําเปนอยาง

ยิ่งที่จะตองไปพัฒนา  อันนี้เปนเหตุผลแรกของทําไม  เหตุผลที่สองที่

จะตองพัฒนาชนบทนั้นก็คือ  เพื่อความปลอดภัยของบานเมือง  เพื่อ

ความกาวหนา  นอกเหนือจากมนุษยธรรม  เพราะวาถาบานเมืองเรามี

ความเจริญ  มีความมั่นคง  ก็ทําใหเราอยูได” 

 3. แมนผูนํามีอํานาจลนฟา    

  ถาไมสรางศรัทธาใหเกิดผล 

32 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

  ไมสนใจประชาชนผูทุกขทน  

  อํานาจที่เหลือลนยอมหมดไป 

  ประชาชนไมเคยตายในความคิด 

  ประชาชนคือมิตรที่ยิ่งใหญ 

  จงชวยกันพัฒนากาวหนาไกล  

  ใหผองไทยสุขสถิตนิจนิรันดร 

 4. ขัดถวยขัดชามพองามใส  

  ขัดคอคนเมื่อไหรใหหมองศรี 

  อยากอยูอยางสุขใจไรไพรี 

  อยาขยันขัดสีที่คอคน 

 5. “การทํางานจากหัวใจ  คือการทํางานอยางเต็มใจดวย

ความสนใจ  โดยทุมเทพลังงานของเราทั้งหมดใหแกงาน  เราสามารถ

ใสใจในงานอยางเต็มที่  ดวยความจริงจังและจริงใจ  เมื่อเราทํางาน

ดวยลักษณะเชนนี้  ผลที่เกิดขึ้นจะนาพอใจ  เปนที่สบายใจ  และ

ไดรับความสุขทางใจอยางแนนอน  วันเวลาที่เรามีความสุข  ทําให

เราเฉลียวฉลาด 
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 6. “เมื่อทานเปนทั่งจงอดทน 

  เมื่อทานเปนคอนจงตีใหสุดแรง 

  เมื่อทานเปนผูฟงจงนิ่งเงียบ 

  เมื่อทานเปนผูพูดจงพูดใหถูกจุดดุลคอนตีตะปูให

ตรงหัว 

  เพราะคนที่นาเบื่อที่สุดในโลก  คือคนพูด  เมื่อเรา

ตองการใหเขาฟง” 

 7. วิญญาณการพูด  เดลคารเนกี  แนะนําไววา 

  “จงสลัดความเฉื่อยเนือยของทานทิ้งเสีย  จงทุมเท

หัวใจของทานลงในงาน  ขุดมันขึ้นมา  คนหาขุมกําลังที่ยังไมไดนํา

ออกมาใชซึ่งฝงภายในตัวทาน  สืบเสาะหาขอเท็จจริง  และสาเหตุ

เบื้องหลังขอแทจริงเหลานั้น  จงมีสมาธิ  จงเพงพินิจอยูที่ขอเท็จจริง  

คร่ําเครงอยูที่ขอเท็จจริง  ตราบจนมันกลายเปนสิ่งที่มีความสําคัญ

แกทาน  นั่นคือ  จงพูดจากใจ  ที่ขึ้นใจ  ดวยความตั้งใจ  จนสุดใจ”  

โดยการคิด  คิด  และคิด... 

34 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

 8. กาลเวลายอมกลืนกินสรรพสัตวทั้งหลายแมกระทั่ง

กับตัวมันเอง   นี่คือสัจธรรมที่วาดวยความดํารงอยูและความ

เปลี่ยนแปลงของกาลเวลา  และการดํารงอยูสรรพสัตวทั้งหลาย  เมื่อ

วานนี้เปนเรื่องของอดีตที่ไมอาจเรียกกลับคืนมา  วันพรุงนี้  เปนเรื่อง

ของอนาคต  เปนเรื่องของความหวัง  และความฝนซึ่งไมแนนอน  

คนที่ฉลาดและมีสติ  จะตองทําวันนี้ใหดี  ใหดีกวาและใหดีที่สุด 

 9. การอานหนังสือทําใหคนรอบรู   แตการเขียน

หนังสือนั้นนอกจากรอบรูแลว  ตองรับผิดชอบดวย  นักเขียนที่ดีตอง

แสดงถึงหนาที่และความรับผิดชอบในฐานะนักเขียนวา  ไมใชเขียน

เพียงบันเทิงตอผูอานหรือแสดงอัตตวิสัยของตนเองออกมาเทานั้น  

แตควรเขียนเพื่อความเปนแกนสารของชีวิต  ขายความคิดที่ดี  เพื่อ

เปนกระจกที่สะทอนสังคมใหกระทบตากระทบใจคนอานดวย 

 10. ดอกไมที่สวยที่สุดในโลกยังไมบาน  บทเพลงที่

ไพเราะที่สุดในโลกยังไมไดแตง  ภาพวาดที่งามที่สุดในโลกยังไมได

เขียน  คนที่ดีที่สุดในโลกยังไมปรากฏ  สังคมที่มีความเปนธรรมและ

นาอยูที่สุดในโลกยังไมมี  ทุกคนมีภาระหนาที่ตองกระทําเพื่อใหมี

และไดมาซึ่งสิ่งเหลานี้ 



                ขอคิดจากคําพูด  การประชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 35    

  

 

 11. ถาบานเมืองไมมีการบันทึกเหตุการณหรือกิจกรรมที่

เกิดขึ้นไวแลว  จะไมมีการปฏิบัติอยางตอเนื่อง  และอนุชนรุนหลังก็

จะไมทราบเรื่องราว  รวมทั้งความทรงจําตาง ๆ  ก็คงจะเลือนหายไป

และหายไปในที่สุด  การบันทึกไวหรือเขียนหนังสือไวยอมทําให

บานเมืองมีการพัฒนาตอไปโดยตอเนื่องและที่สําคัญก็คือ  ชวยทําให

บานเมืองมีหลักฐานและมีประวัติศาสตรที่มีคุณคายิ่งขึ้น 

 12. เปนขาราชการตองมีจิตสํานึกหรือมีจิตใจที่รักชาติ  

รักประชาชน  สามารถอุทิศตนเพื่อชาติ  ตอสูเพื่ออุดมการณ  ทํางาน

อยางสุดกําลงั  ลําบากแคไหน  ทุกขยากเพียงใด  ถูกปรักปรําอยางไร

ก็ทนไดเสมอ  ยิ่งทําสิ่งที่ยากมากหรือหนักมากก็ยิ่งรูมาก  เมื่อจะ

ทํางานจงอยาหยิบยกเอาความขาดแคลนเปนขออาง  จงทํางาน

ทามกลางความขาดแคลนใหบรรลุผล  ดวยความมุงมั่นตั้งใจ  และ

ซื่อสัตยสุจริต 

 13. ความสุขกายสบายใจมิใชสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่มนุษยเรา

สามารถมุงหาความาเปนเจาของโดยตรง  ความสุขที่ปลอดโปรง

แทจริง   ความสุข . . . . ที่สมบูรณมาจากการรู จักให  ให เวลา  ให

ความสามารถ  ใหทรัพยสมบัติ  ใหความชวยเหลือผูอื่น  และหัวใจที่

36 ขอคิดจากคําพูด  การประ ชุม และการตรวจงานของฝายปกครอง 

 

 

รักปรารถนาดีตอผูอื่น  การใหยอมประเสริฐกวาการรับ  เปนหลัก

ความจริงที่ไมเปลี่ยนแปลง  เปนบันไดชีวิตที่จะสงเสริมสงใหเรา

กาวตอไป 

 14. ความสําคัญของผูนํา “ฝูงแกะที่มีราชสีหนํานั้น  ยอม

เกรียงไกรกวาฝูงราชสีหที่มีแกะนําอยางแนนอน”  นั่นคือ 

  โขลงชางยอมมีพญาสาร ครอบครองบริวารทั้งหลาย 

  ฝูงโคขุนโคก็เปนนาย มุงหมายนําพวกไปหากิน 

  ฝูงหงสมีเหมราชา  สกุณามีขุนปกษิณ 

  เทวายังมีสักรินทร  เปนมิ่งเทวัญชั้นฟา 

  เหลาคนจะตองเปนคณะ ถาตางคิดเกะกะตามประสา 

  จะตองอยูไดสักกี่เพลา ดูทาจะยอยยับอับจน 

  จําเปนตองมีหัวหนา กะการบัญชาใหเปนผล 

  กองทัพบริบูรณดวยผูคน ไมมีจุมพลจะสูใคร 

 15. พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว  รัชกาลที่ 6  

ทรงพระนิพนธ  ชี้ใหเห็นแนวทางการพัฒนาบานเมืองไววา 

  “เมืองใดไมมีทหารหาญ เมืองนั้นไมนานเปนขา 

  เมืองใดไรจอมพารา เมืองนั้นไมชาอับจน 
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  เมืองใดไมมีพาณิชยเลิศ เมืองนั้นยอมเกิดขัดสน 

  เมืองใดไรศิลปโสภณ เมืองนั้นไมพนเสื่อมทราม 

  เมืองใดไมมีกวีแกว เมืองนั้นไมแคลวคนหยาม 

  เมืองใดไมมีนารีงาม เมืองนั้นหมดความภูมิใจ 

  เมืองใดไมมีดนตรีเลิศ เมืองนั้นไมเพริศพิสมัย 

  เมืองใดไรธรรมอําไพ เมืองนั้นบรรลัยแนเอย” 

อารมณขันของนักปกครอง 

 มีผูชม   ฯพณฯ   พลเอกชาติชาย   ชุณหะวัณ   อดีต

นายกรัฐมนตรีวา  เปนผูมีอารมณสุนทรียและเคยไดรับการยกยองวา  

“เปนนักพูดสรางสรรคแหงป”  คําพูดหรือคํากลาวที่ออกมาเสมอ ๆ  

ก็คือ  อยาซีเรียส  ถาซีเรียสแลวอายุจะสั้น  และไมมีปญหา  ทุกอยาง

เรียบรอย   “ปกติงานของฝายปกครองมีมากอยูแลว  และตอง

แกปญหาตาง ๆ  อยูเสมอ  ถาเครียดนักบรรยากาศในที่ทํางาน  ก็

เครียดไปดวย  ทานปลัดจังหวัด  ประสิทธิ์  พรรณพิสุทธิ์  เคยพูด

ตลอดเวลาวา  ตองชวยกันสรางบรรยากาศ  “บานเมืองนาอยู  ผูคน

นารัก”  ไปพูดที่ไหนและแมกระทั่งการบรรยายทางวิชาการจึงมักจะ
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มีตัวอยางเรื่องจริงที่สรางอารมณขัน  เปนที่ประทับใจของผูฟงเสมอ  

ตอไปนี้คือตัวอยางบางเรื่อง 

 1. ขาราชการฝายปกครองบางคนยังคงเชื่อถือทางไสย

ศาสตร  ดวยเหตุนี้หลักการบริหารงานทางวิทยาศาสตรและทางไสย

ศาสตรจึงเกิดขัดแยงกันบอย ๆ  เมื่อครั้งดํารงตําแหนงอยูที่กอง

วิชาการ  กรมการปกครอง  ไดออกไปปรับปรุงงานอําเภอ  เคยไดรับ

จดหมายตอวาในเรื่องการจัดสํานักงานจากขาราชการบางทานใน

ทํานองวา  หลังจากที่เขาตองยายหองทํางานจากชั้นบนดานทิศ

ตะวันออกลงไปอยูในหองชั้นลางดานทิศตะวันตกตามคําแนะนํา

ของวิทยากรแลว  กิจการที่เขาหุนสวนกับพรรคพวกตกต่ํา  การเสี่ยง

โชคสลากกินแบงรัฐบาลก็ขาดทุน  ในตอนหนึ่งของจดหมายฉบับ

นั้นความว า   “ผมเอง เปนคนเชื่ อ เรื่ องทิศทางและโชคลาภ                

มาตั้งแตเล็ก ๆ  ทิศตะวันออกทางพอกพูนทรัพยเจือจุน  ทิศเหนือ

บรรเจิดเกียรติเกริกไกรเลิศ  ทิศใตพายแพศัตรูโฉมตรูเมิน  ทิศ

ตะวันตกช้ําชอกอับโชคชัย...  หากจะกรุณาชวยยายหองทํางานผม

กลับที่เดิม  จะเปนพระคุณแกชีวิตผมอยางยิ่ง” 
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 การเชื่อเรื่องทิศและพิธีการทางไสยศาสตรนั้น  ยังมีเรื่อง

เลาสืบตอกันมากวา  เมื่อหลายปมาแลว  นายอําเภอคนหนึ่งไปรับ

ตําแหนงใหมดวยพิธีการที่แปลกพิสดารที่สุด  กลาวคือ  แทนที่จะ

เดินขึ้นอําเภอทางบันไดหนาอาคาร  นายอําเภอกลับใชบันไดไมไผ  

พาดที่ดานหลังหองนายอําเภอแลวปนขึ้นไปพรอมกับอุมบาตรใส

น้ํามนตแชพระเครื่อง  เมื่อปนเขาไปในหองแลว  นายอําเภอจุดธูป

เทียนและปะพรมน้ํามนตรอบหอง  แลวกระทืบเทาดัง ๆ 3 ครั้ง  นัย

วาเปนการอัญเชิญเทวดาอารักษและปดเปารังควาญที่ สิง สถิตอยูกับ

อําเภอ  เสร็จพิธีการดังกลาวแลวจึงลงชื่อรับมอบงาน  เรื่องนี้จะเท็จ

จริงอยางไรอยูที่ผูเลาสืบตอกันมา 

 2. การดูภาพยนตร  ทําใหไดขอคิด  ไดคําคม  และได

ประสบการณ  โดยเฉพาะอยางยิ่งภาพยนตรจีน  เมื่อครั้งดํารง

ตําแหนงอยูทางภาคเหนือจังหวัดหนึ่ง  มีเหตุการณแจกการดเผาศพ

ผูวาราชการจังหวัดทั่วเมือง  หนังสือพิมพรายวันเกือบทุกฉบับพาด

หัวขาวหนาหนึ่ง  พอใกลถึงวันเผาตามที่กําหนด  ปรากฏวามีการ

แกเคล็ดตองนุงขาวหมขาวเขาพิธีสะเดาะเคราะหอยูในจวน 7 วัน 7 

คืน  ทําพิธีทางไสยศาสตร  เหมือนกับชาวยุทธในหนังจีนที่กําลัง
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หมดกําลังภายใน  ผมมีเรื่องดวนเขาไปพบโดยไมไดคาดคิด  และ

ไมไดขออนุญาตลวงหนา  ถูกชี้หนาวาไปรบกวนพิธีพรอมกับถูก

กลาวหาวารับแผนจากฝายตรงกันขามใหเขาไปทําลายพิธี  ตั้งแตนั้น

มา  ก็อยูดวยความอึดอัดและไดประสบการณชีวิตจนมีคํากลาวเสมอ

วา  การเปนขาราชการพึงหลีกเลี่ยงสิ่งที่เปนอัปมงคล 4 ประการ  คือ  

เพื่อนบานราย  หลังคารั่ว  ลูกนองชั่ว  นายชัง  หรือพุทธพจนที่วา  

“โชคดี  โชคราย  นินทา  สรรเสริญ ทุกขสุข  เปนแขกเจาประจํา

สําหรับชีวิตคนเราเสมอ  ความอดทนเปนสิ่งที่คนควรสะสมไวให

มากที่สุด  เพราะกวาจะประสบความสําเร็จไดตองใชความอดทนอยู

ตลอดเวลา” 

 3. ขาราชการมี  4  ประเภท  คือ  ประเภทมือสะอาด

และมือถึง  ประเภทมือสะอาดแตมือไมถึง  ประเภทมือถึง  แตมือไม

สะอาด  และประเภทมือไมถึงมือไมสะอาด  เชนเดียวกับในวงการ

ทหารแบงกําลังพลออกเปน  4  ประเภท  คือ 

 ฉลาดและขยัน  เหมาะที่จะเปนฝายอํานวยการ  

หรือฝายเสนาธิการ 
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 ฉลาดแตเกียจคาน (ในรายละเอียด)  เปนแม

ทัพหรือผูบังคับบัญชาได 

 โงและเกียจคราน  เปนลูกนองตลอดกาล  ไม

มีโอกาสไดเปนผูนํา 

 โงแตขยัน  กําลังพลประเภทนี้อันตรายเลี้ยง

ไว ยุงแน  ใครมีลูกนองประเภทนี้ตองรีบ

สงไปอยูหนวยกูกับระเบิด  หรือหนวยฝก

สุนัขสงคราม 

 ตอนยายเปนปลัดจังหวัดยโสธรใหม ๆ  มี  อส. คนหนึ่ง

อยูที่บานพักและไดรับการอบรมแนะนําวา   อยูบานทานอยานิ่งดู

ดาย  ดูแลความสะอาด  ดูแลตนไม  เอาขาวเอาน้ําใหนก  อยานอน

ตื่นสาย  ใหตื่นแตเชาชวยดูแลแขกที่มาในบานดวย 

 เชาวันหนึ่งปลัดจังหวัดจะไปหารองเทาใสไปทํางาน  

รูสึกแปลกใจที่รองเทาสีดํา  สีขาว  สีเทา  สีน้ําตาลนั้น  กลับกลายเปน 

สีดําทั้งหมด  สอบถามไดความจริงวา  อส. ที่พึ่งรับการสอนแนะใหม ๆ  

เปนผูแปรสภาพใหดวยความหวังดีจะใหรองเทาเปนมันดวยการเอา

ยาขัดสีดําไปขัดรองเทาทุกสี 
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 อีกวันหนึ่งกลับจากที่ทํางาน  นกเขาที่ขันเสียงแจว ๆ  

หายไป  สอบถามไดความวา  ที่ตนไมหนาบานมีนกเขามาเกาะอยู

หลายตัว  ดวยความหวังดี  อส. คนนี้ก็เลยเอากรงนกเขาที่บานขึ้นไป

ตอ  ความที่ไมมีความรูเรื่องตอนก  แทนที่จะไดนกมาเพิ่ม  นกที่เอา

ไปตอกับหลุดไปเสีย  พอเรียกมาถามก็ชี้แจงวาปฏิบัติตามคําสั่งที่

บอกวา  “อยูบานทานอยานิ่งดูดาย   ปนวัวปนควายใหลูกทานเลน  มี

อะไรก็ใหชวยกันทํา”  คําของปราชญจีน  จึงสอนไววา 

 “บานเมืองใดมีคนโงและขยัน  ฉลาดแตฉวยโอกาสและ

แกมโกง  ใชความรูเปนอุบายพลิกแพลง  คนประเภทนี้  สรางปญหา

ใหแผนดิน  จงชวยกันขจัดใหหมดสิ้นไป” 

 4. คนไทยอาจมีนิสัยใจคอไมเหมือนกัน  แตวาที่มีอยู

เหมือนกันอยางหนึ่งก็คือ  คนไทยนั้นชอบคนดีและคนที่มีความ

จริงใจคนดีไปอยูที่ไหนที่นั้นก็มีการพัฒนา  ประชาชนก็อยากตอนรับ  

แตถาคนไมดีไปอยู ที่ไหนคนก็ไมอยากตอนรับ  ไมอยากคบคา  

สมาคมดวย เมื่อครั้งเปนนายอําเภอ ๆ  หนึ่งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  

เชาวันหนึ่งผูหญิงวัยกลางคนไปพบที่บาน  ขอความเปนธรรม  จาก

นายอําเภอ  นายอําเภอสอบถามวามีเรื่องอะไร  ก็บอกแตเพียงวาได
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ขายที่ดินขายบานขนขาวของจากที่อื่นมาอาศัยอยูในบานใหม  

ปรากฏวา  ขณะดําเนินการปรับปรุงบานใหมนั้น  ราษฎรในหมูบาน

ไปขวางปาไลไมใหอยู  นายอําเภอถามวา  ทําอะไรผิดหรือไปทําอะไร  

ใหเขาเดือดรอน  ก็ตอบปฏิเสธวา  ไมไดทําและไมมีเรื่องผิดหมอง

แคลงใจกับผูใด  ถามวาทําไมราษฎรถึงไลไมใหอยู  ก็บอกวาไมทราบ  

ถามไปถามมาจึงยอมรับสภาพดวยเสียงออย ๆ  วา  “ชาวบานหาวา

ฉันเปนผีปอบ”  นี้คือตัวอยางของการไดคนไมดีไปอยูดวย 

 5. สุดยอดของการปฏิบัติธรรม  คือ พระนิพพาน  สุดยอด

ของการปฏิบัติราชการ  คือ  ผลงานที่ประชาชนชื่นใจ  เมื่อทํางานแลว  

สิ่งที่สุดยอดของความปรารถนาทุกคนก็คือ  เงินเดือน  2  ขั้น  เพื่อ

ความกาวหนาในชีวิตราชการ  ขาราชการบางคนนั้นเขาลักษณะ

ความชั่วไมมี  ความดีไมปรากฏ ลาไมเกินกําหนด  พอสิ้นปก็ 1 ขั้น  

ขาราชการบางคนไมมีผลงานแตพยายามเขียนผลงานใหเขากฎ ก.พ.

เพื่อจะใหได  2  ขั้น 

 จังหวัดยโสธรนั้นมีชื่อเสียงในเรื่องประเพณีจุดบั้งไฟ  

เมื่อยายมารับตําแหนงปลัดจังหวัดยโสธรปแรก  ปรากฏวาในการ

พิจารณาบําเหน็จความดีความชอบประจําป  มีขาราชการอําเภอหนึ่ง
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เขียนผลงานวา  ขาพเจาไดปฏิบัติหนาที่ราชการเขาตามกฎ  ก.พ.

ฉบับที่ 13 ควรไดรับการพิจารณา  2  ขั้น  คือ  เสี่ยงอันตรายตอชีวิต  

โดยไดรับมอบหมายใหเปนผูขึ้นไปจุดชนวนบั้งไฟ  ดวยตนเองและ

บั้งไฟนี้ทําดวยเสาเหล็กอยางดีดวย 

 6. ชี วิตราชการของท านประสิทธิ์   เ ริ่ มตน เปน

นายอําเภอครั้งแรกที่อําเภอดอนตูม  จังหวัดนครปฐม  ในการประชุม

กํานันผูใหญบาน  โอกาสแรกที่ไปเริ่มปฏิบัติงาน  ไดทําหนาที่ดวย

ความมั่นใจและตั้งใจอุทิศตนเพื่อผลงานอยางเต็มที่  ดวยเชื่อคําของ

ผูบังคับบัญชาที่ไปขอรับโอวาท  ซึ่งอางคําภาษิตที่วา  “การเริ่มตนที่

ดี  เหมือนสําเร็จไปแลวครึ่งหนึ่ง”  จึงไดเอยแจงที่ประชุมวา...มาเปน

นายอําเภอครั้งแรกที่นี่  ดุจการสรางวัตถุมงคลรุนแรก...ตองให

ศักดิ์สิทธิ์  พรอมที่จะผนึกกําลังรวมมือรวมใจกับทุกฝาย  รวมทั้ง

กํานันผูใหญบานพัฒนาอําเภอดอนตูมใหเจริญกาวหนาในทุกดาน  

“จะสรางดอนตูมใหเปนดอนบานใหได”  พูดยังไมทันจบกํานัน  

ทานหนึ่งยกมือลุกขึ้นขอแสดงความคิดเห็นวา  “ดอนตูมดีแลว      

ไมเอาดอนบาน”  เพราะดอนบานอยูไดไมนานเหมือนดอกไม  ยิ่ง

บานเร็วเทาไหร  ก็ยิ่งรวงโรยเร็วเทานั้น..  นี่คือประสบการณที่ไดรับ
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จากเสียงสวรรคประชาชน....โดยเฉพาะขอคิดสําหรับนักปกครองก็

คือชีวิตไมจําเปนตองกาวใหเร็วทุกครั้ง  กาวชา ชา...  แตวามั่นคง

ดีกวารีบกาวขึ้นสูงแตตกลงมาเร็ว  ขอสําคัญ  ตองตระหนักเสมอ

วา....เกิดเปนคนเหมือนกัน  แตคนไมเหมือนกัน  เรื่องเล็กอาจแฝงไว

ดวยความยิ่งใหญ  จึงตองรอบคอบ  อยามองหรือพิจารณาเหรียญ

เพียงดานเดียว  ตองพิจารณาทั้งสองดานเสมอ 

 

 
  


