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นายพงศโพยม วาศภูติ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการไปรับตําแหนงของผู วาราชการจังหวัดใหม ที่ไดรับ
แตงตั้งเปนครั้ งแรกตามคํ าสั่ง ครั้ ง นี้ ขอใหทุกทา นตั้งใจไวเลยว า
จังหวัดที่ทานตองลงไปทํางานนั้นเปนบานของทานเอง ดังนั้น ทาน
จะตองทํางานใหชาวบานในจังหวั ดประทับใจอยางไมรู ลืม เลยวา
ครั้งหนึ่งเคยมี ทานเปนผูวาราชการจังหวัดที่ พวกเขาประทับใจมาก
การที่จะเปนเชนนี้ได ทุกทานตองไมวอกแวกไปทางอื่น ผมขอรอง

*

เรี ยบเรี ยงจากคํ าแนะนํ าของปลั ดกระทรวงมหาดไทย (นายพงศ โพยม วาศภู ติ )
ในการปฐมนิเทศผูวาราชการจังหวัด ใหม เมื่อวัน อังคารที่ 25 กันยายน 2550
ณ หองรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย ศาลาวาการกระทรวงมหาดไทย.
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เลยวา ท านไม ตองมองหาจัง หวั ดเปาหมายที่จะขอยา ยเปนอั นขาด
ผมคิดวาอยางนอยทานควรอยูที่จังหวัดนี้สัก 2 ป
ขอฝากคํ าแนะนําสามประการ คื อ เรื่ องของการครองตน
ครองคน และครองงาน ซึ่งแมจะเปนเรื่องที่เราทานทั้งหลายทราบ
กันดีเ ปนการทั่วไปก็ตาม แตผ มจําเปนตองเนนย้ํากับพวกเรากันอีก
ครั้ง เพื่อใหทุกทานนําไปคิดและพิจารณาเลือกปฏิบัติอยางเหมาะสม

การครองตน
ในการวางตัวทานคงตองเปนตัวของทานเอง เรื่องแบบนี้ไมอาจ
ลอกเลียนกั นได เมื่อทานออกไปเปนผูวาราชการจังหวัดแลว ทาน
ตอ งตระหนั กในเรื่อ ง ภูมิ วุฒิ ภูมิธรรม ภูมิฐาน กล าวคือ ภูมิวุฒิ
เปนเรื่องของการรูจักขวนขวายหาความรูในสาขาวิชาตางๆ อยูเสมอ
อยานึ กเพียงแควาเราไดกา วมาสูตํ าแหนงสูงสุดในสายอาชี พแลว
ไม จําเป นตองศึกษาเรี ยนรูอ ะไรอี ก เพราะรูดี แลวทุ กเรื่อ งทานอาจ
เลือกอานตําราวิชาการสมัยใหมที่มีพิมพขายมากมาย หรือบางทาน
อาจค น คว า จากอิ น เตอร เ น็ ต ก็ ไ ด หรื อ แม ก ารไปเรี ย นต อ ระดั บ
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ปริญญาเอก ก็มีผูวาฯ หลายทานทํากันอยู หากวาทานไมใสใจเรื่อง
การพัฒนาความรูของตนเอง ทานจะกลายเปนคนลาหลังทันที สวน
ภูมิ ธรรม เปนเรื่องของการมีธรรมอยูในใจ ทํางานโดยอาศั ยหลั ก
ความถูกตองเปนธรรม มีคุณธรรมประจําใจ และ ภูมิฐาน ก็เปนสิ่ง
ที่จะละเลยมิ ไดสําหรับตํ าแหน งผู นําสูงสุด ของจั งหวัด บุค ลิกภาพ
ทวงทีวาจาเปนสิ่งที่ตองพึงสังวรไวดวย
สิ่ง ตองหา มที่ผูวา ราชการจัง หวั ดพึงระมัดระวัง ให จงหนั ก
และสํารวจตนเองอยูเสมอ ไดแก
1. สุร า ไมใ ชหา มดื่ม กัน เสีย เลย แตท านก็ไ มค วรดื่มทุก
วันจนเสียงานเสียการ หรื อแมท านจะดื่มแลวควบคุมตัวเองไดโ ดย
ไมเสียงานก็ตาม หากแตถาทานดื่มบอยๆ เปนประจํา คงเป นภาพที่
ไม งามตอ สายตาสาธารณชน ลองคิ ดดูสิ วา ถ ามีเสีย งชาวบา นใน
จั ง หวั ด ร่ํ า ลื อ กั น ว า “ผู ว า ฯ ดื่ ม เหล า ทุ ก วั น ” คงเป น เรื่ อ งที่ ไ ม
เหมาะสม และเสียหายตอสถาบันนักปกครองเหมือนกัน
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2. นารี แมเรื่องนี้บางทานอาจคิดว าเปน เรื่อ งสวนตัว แต
ผมตองย้ําเตื อนอยาใหเกิดเรื่องอื้อฉาวหรือเสียการปกครอง ยิ่งการ
ผิดลูกเมียผูอื่นอยาทําเปนอันขาด
3. พาชี กี ฬ าบั ต ร รวมทั้ ง การพนั น ทุ ก ประเภท เป น สิ่ ง
ตองหามอยางยิ่งสําหรับตําแหนงพอเมือง ลองคิดดูเองวา หากผูคน
ในจัง หวั ดพากัน โจษขานวา มีการเปด บอ นในจวนผูวาฯ จะสรา ง
ความเสี ย หายต อ สถาบั น ผู ว า ราชการจั ง หวั ด แค ไ หน เจ า หน า ที่
บานเมืองฝ ายอื่นๆ ก็ จะขาดความนับ ถือ เรื่องการพนั นนี้ ขอย้ําว า
อยาใหมีเปนอันขาด
4. การเงิน คนเปนผูวาฯ ตองรู จักใชจายเงินอย างถูก ตอ ง
เพราะเงินหลวงมีระเบียบควบคุมรัดกุมมาก อยาทําดวยความโลภจน
ไม ถูก ตองดวยกฎหมาย ดังมีตัวอยา งให เราเห็น หลายรายที่ผานมา
บางคนเปนคนมีนิสั ยโลภเรื่องเงินๆ ทองๆ จนเคยตัว แมตอมาได
เปนใหญแลวก็ยังแกนิสัยนี้ไมหาย สุดทายตองโดนทั้งวินัยและอาญา
ยอมรับวาเงินเปนสิ่งที่ทุกคนปรารถนา แตเงินตองมาดวยความสงางาม
ถูกตอง อยาไปเรียกรองกะเกณฑวาตองเทานั้นเทานี้เปนอันขาด และ
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อยาใหมีเสียงกลาวขานถึงทานในทํานองนี้มาถึงกระทรวงมหาดไทย
ดัง เราทานอาจเคยไดยิ นมาวา พวกเราบางคนมีป ระวัติว าแฟม เรื่ อง
จัดซื้อจัดจางกองจนเต็มหอง ไมรูทําไมเซ็นยากเซ็นเย็นมาก ผูมีอํานาจ
ไม ยอมลงนามเสี ยที ต องรอใหเจ าของเรื่ องพาผูรั บจางมาตามแฟม
จนถึงที่ กรณีทํานองนี้อยาใหผมทราบวาเกิดขึ้นกับผูวาฯ ชุดนี้
5. เงินสวนลดสลากกินแบง เปนเงินที่มีระเบียบกํากับการ
ใชจายอยู ทานตองรูจักเลือกใชคนที่เขาใจและไววางใจ เปนเงินที่
ชวยใหผูวาราชการจังหวัดดํารงสถานภาพและทํางานอยางมีศักดิ์ศรี
ควรใชไปในทางที่เกื้อกูลการทํางานในฐานะผูวาฯ ใหเกิดประโยชน
สูงสุด การมอบหมายเจาหน าที่ใหรับผิดชอบดูแลเรื่อ งนี้ ก็สุ ดแท
แตทานจะเลือ กใช สํา นัก งานจั งหวั ดหรือที่ทําการปกครองจัง หวั ด
แต พึง ระวัง อย าใหมี การทะเลาะขั ดแยง กัน ขอย้ํ าวาในการทํา งาน
ราชการ “เราไมอาจหากําไรจากอาชีพรับราชการ แตอยาใหทํางาน
จนขาดทุน” ดั งนั้ น เงิน นี้ขอใหนําไปเจือจานลู กน องที่ทํางานให
ผูวาฯ ดวย ผมเองเปนผู วาราชการจัง หวัดมา 4 จังหวัด ทุกครั้ งที่
มอบหมายลูกนองไปทํางานอะไรก็ตาม จะบอกใหเบิกคาใชจายได
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ทุก กรณี โดยไมเรียกหาใบเสร็ จด วย งานจะดําเนิน ไปดวยความ
เรียบรอย ถาผูวาฯ คอยดูแลเรื่องคาใชจายที่ไมอาจเบิกได และจะได
น้ําใจจากผูใตบังคับบัญชา
6. เงินกองทุนตางๆของจังหวัด กรณีมีผูใจบุญเห็นใจผูวาฯ
ที่ทํางานหนัก เขาอาจมาบริจาคเงินใหไ วใชจายในงานทั่วๆ ไปของ
จั ง หวั ด ท า นอาจตั้ ง เป น กองทุ น เงิ น นอกงบประมาณ และออก
ใบเสร็จรับเงินใหผูบริจาคดวยก็ได จังหวัดหนึ่งๆ มักมีกองทุนหลาย
กองทุน บัญชีใดเหลือเงินไมมากและไมมีการเคลื่อนไหวแลว ทาน
อาจพิจารณายุบรวมใหเหลือนอยบัญชี เพื่อความสะดวกคลองตัวใน
การกํากับดูแลอยางรัดกุม นอกจากนี้ควรวางระบบหรือระเบียบการ
ใชจายเงินนอกงบประมาณนี้อยางโปรงใสไวดวย แตนาเสียใจที่ผูวา
ฯ บางคนใชจนไมเหลือใหคนตอมาเลย
7. สุขภาพ เปนเรื่องสําคัญที่เรามักละเลยกัน ลองคิดเลนๆ
วาหากท านไม รูจักดูแ ลตั วเอง ปลอยตัวจนสุข ภาพทรุด โทรม เวลา
ประชาชนเชิญไปออกงานก็ไปไมคอยได เพราะรางกายทานไมแข็งแรง
หรือผูบังคับบัญชาระดับสูงมาตรวจงานที่จังหวัด หากผูวาฯ เปนลม
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ขณะรับรองผูมาตรวจเยี่ยม ก็ คงเปนเรื่ องที่ดูไมดีเทาใดนัก ดั งนั้น
ควรรูจักดูแลรักษาสุขภาพอยูเสมอดวย
8. บุคลิกภาพ เรื่องนี้เปนเรื่องรูปธรรมนามธรรม เราทาน
เลือกเกิดไมได แตทานตองรูจักปรับปรุงบุคลิกใหดูดี อาจอาศัยการ
แตงกายที่สมฐานะ แตงผมเผาใหดูดีงดงามตา ทวงทีกิริยามารยาท
ตองปรับเปลี่ยนใหภูมิฐานสงางาม เสื้อผาอาภรณตองสะอาดสะอาน
เล็บมือควรสะอาดเรียบรอย เรื่องแบบนี้กลาวไปบางทานอาจไมเห็น
วาสําคัญ แตจริงแลวมีสวนเสริมการทํางานของทานจนไมอาจละเลยได
9. วาจา ท านต องเตื อนตั วเองว า คํ าพู ด เป น นายของเรา
ดังนั้น ทานตอง “ คิดกอนพูด” มหาตมะ คานธี เคยกลาวไววา “ ให
ทํ า อย า งที่ พู ด และพู ด อย า งที่ คิ ด ” เรื่ อ งการพู ด เล น พู ด หั ว ต อ ง
ระมัดระวังไมพร่ําเพรื่อ รวมทั้งทานตองรูจักใชวาจาสุภาพอยูเสมอ
10. งานสั งคม การดื่มในงานสังคมผู วาฯ ต องสํ ารวมให จง
หนัก นอกจากนี้ตองเตรี ย มตัวใหพรอมกับการพูดในที่สาธารณะ
และควรหมั่นฝกฝนเรื่ องการพูดไว หากทานเปนคนพูดไม เกง เพราะ
การพูดตอที่ชุมชนเปนเรื่องที่มีความจําเปนอยางมากสําหรับตําแหนง
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ผูวาราชการจังหวัด มีขอแนะนําเปนพิเศษสําหรับทานที่ไมมีภรรยา
หรือมี แต มิไดติดตามไปอยูดวย เพราะทานอาจจําเปนตองออกไป
รับประทานอาหารนอกบานบอยๆ ซึ่งบางครั้งอาจมีพรรคพวกหรือ
ลูกนองชักชวนไปดื่มสังสรรคตอ เมื่อทานออกไปเที่ยวสถานบริการ
บ อ ยครั้ ง เข า ไม ช า ไม น านจะมี เ สี ย งครหาตามมาว า ผู ว า ฯ เที่ ย ว
กลางคืนเกง ซึ่งเปนภาพลักษณที่ เสียหายเชนกัน ยิ่งไปกวานั้นหาก
บางคนติดนิสัยเรียกคนอื่นมาชําระเงินใหดวย จะยิ่งเปนเรื่องเสียหาย
รายแรงหนักเขาไปอีก
11. การใชงานตองใหเงิน ผูวาฯ บางคนเห็นนายอําเภอเปน
ของตาย เวลาใชงานแลวไมยอมพูดเรื่องเงิน ซึ่งจุดนี้เทากับเปนสาเหตุ
สําคัญที่ทําลายสถาบันนักปกครอง เพราะพวกนายอําเภอจะตี ความ
วา ท านไฟเขี ยวใหเขาไปแสวงหาทรัพ ยากรการบริหารเอาเองตาม
อัธ ยาศั ย แลว ในที่สุด ก็จ ะไปรบกวนองคกรปกครองส วนทองถิ่น
หรือภาคเอกชนต างๆ ในพื้นที่ เรื่องนี้ใหรวมถึงหัว หนาสํานักงาน
จังหวัด หรือหัวหนาสวนอื่นๆ ดวย
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12. ครอบครัว ตองทําความเขาใจเรื่องการวางตัวของคูสมรส
ทานใหดี อยาปลอยใหมายุงวุนวายกับงานในหนาที่ คูครองจะสงผล
ตอตัวท านไดทั้ง ทางบวกและลบ นอกจากนี้ ทานตองชวยกัน ดูแ ล
รักษาจวนและสภาพแวดลอมรมรื่นสวยงาม บางทานทําประวัติจวน
ติดปายทองเหลืองไว เพื่อใหคนรุนหลังไดทราบความเปนมา ซึ่งถือ
เปนเรื่อ งที่ ดี ในชั่ วชี วิตราชการของเราจะมีโ อกาสได นอนจวนคง
ไมกี่ครั้ง แตถาเกาแกทรุดโทรมมากจนบูรณะไมไหว ควรแจงขึ้น
ทะเบียนกับกรมศิลปากรและตั้ง เรื่องของบประมาณสรางใหม แทน
ในพื้นที่อื่น

การครองคน
1. การปฏิบัติตอผูบังคับบัญชา ควรทําแตพองาม ไมตองนํา
เงินทองมาใหผูบังคับบัญชา และเมื่อผูวาฯ ใหมไปถึงจังหวัด ตองหา
ขอมูลเกี่ยวกับ ผูหลัก ผู ใหญใ นพื้ นที่ ท านใดเปนคนดีเปนที่เคารพ
เลื่ อมใสของคนในจั งหวั ด ท านตองไปเยี่ยมคารวะบุคคลเหล านั้ น
สําหรับคนเดนคนดังในจังหวัดที่เปนคนไมดีแตมีอิทธิพลสูง เราอาจ
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ทิ้ ง ไม ไ ด โ ดยสิ้ น เชิ ง แต ต อ งรู จั ก วางระยะห า งใกล ใ ห เ หมาะสม
ผูใหญเกาๆ ที่เปนอดีตขาราชการชั้นผูใหญไ ปเยี่ยมขอคําแนะนําได
หากท านเหล านั้ นยั งชอบสมาคมอยู แตกรณีที่ทานเก็บ ตัวไมออก
สังคมแลว ก็ไมจําเปนตองพยายามไปรบกวนทานอีก
2. การวางตนกับเพื่อนรวมงาน จุดนี้ใหทานพึงระวังใหจง
หนัก โดยอยางเรื่องงานรัฐพิธีมักมีปญหาคาใจกั นบอยๆ เราตอ งไม
ติดยึดระเบียบทางราชการเครงครัดนัก เชน ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
กําหนดใหโ ตะประธานในพิธี คือ ผูวาฯ ตั้งเดนแยกออกมาขางหนา
เหนือคนอื่น ทานสามารถปรับเปนนั่งโซฟาเดียวกันก็ได หรือปรับ
เปนเกาอี้แถวเดีย วเสมอกัน นาจะทําใหทุกฝายสบายใจ และจะเป น
การสร า งสั ม พั น ธภาพที่ ดี กั บ เพื่ อ นข า ราชการฝ า ยอื่ น ที่ มี ศั ก ดิ์ ศ รี
ทัดเทียมกัน อาทิ ศาล ทหาร อัยการ ตํารวจ ฯลฯ
3. การวางตนกับ ผูใตบั งคับบัญชา อยาใชงานลูกน องจน
หัวปกหัวปา ลูกนองก็ตองมีเวลาใชชีวิตกับครอบครัวเขาเหมือนกัน
ทําอยางไรจะใหลู กนองทํางานอยางมีความสุข อยากมาทํางาน ไมใช
ตื่นเชามาก็ทอกับการขึ้นศาลากลาง เพราะเบื่อเจอหนาผูวาฯ ในฐานะ
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ผูวาราชการจั งหวั ดทานต องใสใจทุกขสุขของลูกนอ งทุกแผนกการ
อยางทัดเทียมกัน ควรสดับตรับฟงขาวสารภายในสวนราชการตางๆ
และพิจารณาแกไขหากมี ปญหาเกิดขึ้ น เช น หัว หนาสวนราชการมี
ภรรยานอยเปนหนาหอง แลวไปใชอํานาจบาตรใหญกับขาราชการอื่น
อย างนี้อ ยาเห็น เปนเรื่อ งเล็ก นอ ย ตองแทรกแซงไปจัด การให การ
บริ หารงานภายในหน วยนั้น ราบรื่ นขึ้น อีกเรื่อ งหนึ่ง คือ ต องสรา ง
สมดุลงานระหวางสํานักงานจังหวัดกับที่ทําการปกครองจังหวัดใหได
อยาใหไปขมอีกฝายใดฝายหนึ่ง
4. การวางตนกับประชาชน ภาระการชวยชาวบานใหพนทุกข
เปนเรื่องสําคัญมาก ผมเคยคิดเลนๆ วา นาทดลองใหผูว าฯ มอบหมาย
งานใหรองผูวาฯ ดูแลใหหมด แลวตัวผูวาฯ หันไปเลนแตงานบําบัด
ทุกขชาวบาน หรือดูแลงานศูนยดํารงธรรมจังหวัดโดยเฉพาะเลย มี
ความเดือดรอนของลูกบ านที่ไหนผูวา ฯ ถึ ง กอ นใคร ทํ าไดอยางนี้
รับรองโดนใจประชาชนแนน อน แมแ ต ส.ส. ยั งตองหวั่ นไหวถา
ทานเลนงานมวลชนถึงขนาดนี้ แตเรื่อ งงานแกปญหารอ งเรีย นของ
ชาวบ าน ทานจะแกไขดวยงานเอกสารโตต อบหนั งสือกันไปกันมา
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หรื อ ติ ด ยึ ด กั บ ระเบี ย บกฎเกณฑ ต ายตั ว จะไม สํ า เร็ จ ต อ งรู จั ก หา
ชองทางเยียวยาความเดือดรอนของเขาใหบังเกิดผล

การครองงาน
1. ตํ าแหน งผู ว าราชการจั งหวั ดเป นตั วแทนรั ฐบาล ซึ่ ง
เทากับเปนตัวแทนของทุกกระทรวง ไมใช เปนตัวแทนกระทรวง
มหาดไทยเพียงแหงเดียว ดังนั้น ทานตองรูและเขาใจนโยบายรัฐบาล
กระทรวง ทบวง กรมตางๆ เปนอยางดี รวมทั้งชวยกันผลักดันงาน
ทุกดานใหสําเร็จ
2. วางระบบงาน เมื่อแรกไปรับงานแลวใหวางระบบงาน
ใหชัดเจน ทานจะมอบอํานาจอะไร เพียงไร ตองออกคําสั่งใหเรียบรอย
นอกจากนั้นตองรูจักจัดลําดับความสําคัญของงานใหเปน เพราะงาน
ในหนาที่ราชการมีความสําคัญทุกเรื่อง แตตัวผูวาฯ ตองตัดสินใจให
ดีวา จะเลือ กทํ าเรื่องไหนกอ นหรือหลั ง ขอเนน วา งานรัฐเสด็ จฯ
เปนเรื่องสําคัญมาก ตอ งให ความสนใจเปนพิเศษ งานกาชาดก็ เปน
อีกเรื่องที่ทานตองเขาไปสนับสนุน ขอเรียนวา การเปนผูวาฯ ต อง
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ใหความสนใจงานทุ กเรื่อ ง แตตอ งมี งานที่ เป นจุดเนนของตั วท าน
เองดวย
3. งานป า ไม ในป 2551 ผมจะให ค วามสํ า คั ญ เรื่ อ งการ
ปลูกตนไมแ ละอนุรั กษ ทรั พยากรปาไม ตามพระราชเสาวนียข อง
สมเด็จพระนางเจาฯ จะมีการมอบแผนที่ปาไมใหผูวาฯ รับไปดําเนินการ
อยางจริงจัง ขอใหช วยกันสงเสริมการปลูกต นไมในทุกโอกาสและ
ทุกสถานที่ ไมวาทานจะจัดงานอะไร หากเปนไปไดข อใหแ ทรก
กิจกรรมการปลูกตนไมไวดวย ทั้งที่ทํางาน บานพักขาราชการ หัวไร
ปลายนา ที่สาธารณะ ฯลฯ สําหรับงานบังคับใชกฎหมายปราบปราม
ผูบุกรุกปา เปนเรื่องที่ทานตองเรงรัดดําเนินการตามปกติอยูแลว
4. การรักษาเวลา เรื่องการตรงตอเวลามีความสําคัญสําหรับ
ผูดํารงตําแหนง ระดับสูง เพราะทุกคนเขารอทานอยู หากทานมาชา
เปนนิจศีลหรือไมรักษาเวลา ผูคนจะเบื่อหนายและขาดความศรัทธา
บางครั้งทําใหคนอื่นเสียงานเขาไปดวย
5. งานประชุม ในการนําการประชุมตองคุมวาระใหดีและ
รักษาเวลาของที่ประชุม ทานตองศึกษาระเบียบวาระการประชุมกอน
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ประการสุดทายที่ขอฝากก็คือ ผมจะมีระบบติ ดตามประเมิ น
ผลงานของทานทั้งหลาย ภายในหกเดือนนี้ทานตองทํางานใหดี ทาน
ใดที่ลมเหลวในการครองตน ครองคน ครองงาน ผมคงตองเชิ ญมา
พักผอนในกระทรวง แลวเป ดโอกาสใหทานอื่นออกไปทํางานแทน
แต ผมจะแจงเตือนทานใหปรั บปรุงตัวก อน โดยทานไม จําเปนตอ ง
แกตัวเมื่อผมเตือนไป การขาวของผมอาจจะคลาดเคลื่อนก็ได ทาน
ไปแกไขจุดออนที่ทานมีก็แ ลวกัน หวังเปนอยางยิ่งวาทุกทานจะทํา
หนาที่ผู วาราชการจังหวัดอยางสมศักดิ์ศรี เปนที่พึ่งของประชาชน
ในจังหวัดอยางแทจริง.



