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 สัมภาษณ์ เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2553 ณ ห้องทำงานผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุร ี
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บทนำ
 พระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ (ฉบบัที ่7) พ.ศ. 2550

ไดก้ลา่วถงึเหตผุลความจำเปน็ทีต่อ้งมกีารปรบัปรงุระบบการบรหิารราชการ

ในราชการบรหิารสว่นภมูภิาค ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายของรฐับาลทีมุ่ง่เนน้

การจัดองค์กรภาครัฐให้สอดคล้องกับทิศทางการนำพาประเทศไปสู่การ

พฒันาทีย่ัง่ยนื และเพือ่ใหก้ารบรหิารงานแบบบรูณาการในจงัหวดับรรลผุล

โดยใหม้กีารปรบัปรงุอำนาจการดำเนนิการของจงัหวดั การจดัทำแผนพฒันา

จงัหวดัและกลุม่จงัหวดัการจดัทำงบประมาณของจงัหวดัใหเ้หมาะสมยิง่ขึน้

แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด1

�แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด



 นอกจากนี้ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ทำให้ทั้งจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

สามารถตัง้งบประมาณไดส้อดคลอ้งกบัการบรหิารราชการแผน่ดนิ ฉบบัที ่7

ซึ่งกำหนดว่า การวางแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ต้องสอดคล้อง

กบัแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิและความตอ้งการของประชาชน

ตอ้งมกีระบวนการประชมุ ปรกึษาหารอื หรอืการมสีว่นรว่มของทกุภาคสว่น

ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ท้องถิ่น รวมทั้งภาคประชาสังคม/ผู้แทน 

ภาคเอกชน 

ปัญหาในการวางแผน
 แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดจะว่าปัญหาเยอะก็ เยอะ  

แต่ส่วนใหญ่ปัญหาจะอยู่ที่ความเข้าใจของคนที่มีส่วนร่วม ซึ่งความเข้าใจ

ในเรื่องที่มาที่ไป วัตถุประสงค์ การใช้งบประมาณจะไปสนองปัญหา 

ความต้องการและศักยภาพการพัฒนาอย่างไร เป็นสิ่งที่สำคัญสูงสุด 

เพราะว่าวิธีการมันเป็นเรื่องตามทฤษฎี ที่ไหนก็เหมือนๆ กัน ตั้งแต ่

การรวบรวมข้อมูลมาทำแผนงานโครงการ เรียงลำดับความสำคัญ 

Implementation ต่างๆ นี้ก็เป็นทฤษฎี ขึ้นอยู่กับระเบียบเล็กระเบียบ

น้อยเท่านั้นเองที่ผ่านกระบวนการของขั้นตอนต่างๆ 

� แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด



 พูดถึงปัญหาความเข้าใจ เรื่องงบประมาณของพื้นที่ตั้งแต่สมัยอดีต

นายกฯ ทักษิณ เป็นต้นมา ตอนนั้นก็เป็นงบกลาง ปัจจุบันเป็นงบที่จังหวัด

เพิง่ไดเ้อง อะไรกต็าม ปญัหาทีค่ลา้ยกนักค็อื หวัหนา้สว่นราชการ รวมไปถงึ

นกัการเมอืง จะมคีวามเขา้ใจวา่ เมือ่เวลาทีต่ัง้งบประมาณ หรอืทำแผนงาน

โครงการเข้าไป สามารถใช้งบประมาณนี้ได้ทุกเรื่องเหมือนงบปกติ ก็จะ

เกิดปัญหาว่าทำไมโครงการถึงไม่ไปสัมผัสกับพี่น้องประชาชนในทุกด้าน

อย่างแท้จริง แม้แต่กรรมาธิการงบประมาณที่ล่าสุดเพิ่งไปมา ก็กล่าวว่า

แผนจังหวัดไม่ตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพี่น้องประชาชน  

พี่น้องประชาชนไม่เห็นปัญหาของเขาและไม่เห็นปรากฏอยู่ในแผน หรือ

แม้แต่ชมว่าแผนจังหวัดนี้ดี มีการสร้างที่ว่าการสถานีอนามัยได้ถึง 7 แห่ง 

แต่คนที่รู้ถึงเจตนาของการใช้งบประมาณประเภทนี้ ก็จะรู้ว่าหลงทางแล้ว 

ถึงได้บอกว่าปัญหาอันสำคัญของเรื่องนี้เป็นเรื่องของความเข้าใจ  
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 สำหรับวิธีที่ใช้ในการแก้ปัญหานี้คือ เวลานำประชุมทุกครั้ง ไม่ว่า

ประชาคมเล็กหรือประชาคมใหญ่ ไม่ว่าหัวหน้าส่วนราชการหรือว่า 

ในที่ประชุมต่างๆ จะเริ่มต้นก่อนเสมอว่า  พวกเราต้องเข้าใจว่า การทำงาน

ในปัจจุบันต้องมีแผนงาน โครงการที่ต้องเอาแผนไปแลกเงิน ดังนั้น  

ถ้าเข้าใจเรื่องงบประมาณก็จะเข้าใจเรื่องแผน งบประมาณเปรียบเสมือน

ลิ้นชักจะมีอยู่ 5 ชั้น คือ ชั้นที่ 1 งบกลาง ชั้นที่ 2 งบฟังก์ชั่น หรือของ

กระทรวง ทบวง กรม ชั้นที่ 3 งบพื้นที่ ซึ่งก็คือ การบริหารจังหวัดและ 

กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ ชั้นที่ 4 งบกระจายอำนาจให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น ชั้นที่ 5 งบที่ให้พี่น้องประชาชนคิดเอง ใช้เอง ซึ่งงบประมาณ

แต่ละชั้นจะมีวัตถุประสงค์ ความเป็นมา และวิธีการใช้ที่แตกต่างกัน ดังนี้ 

 ชั้นที่ 1 งบกลางจะเป็นเรื่องเร่งด่วน ฉุกเฉินจำเป็น เป็นอำนาจของ

ส่วนกลาง  

 ชั้นที่ 2 งบฟังก์ชั่นเป็นงบดั้งเดิมที่สำคัญที่สุด แต่ปัจจุบันก็ลดทอน

ความสำคัญลงไป แต่ก็ยังคงมีความสำคัญ ตั้งโดยกระบวนการของ 

ส่วนราชการ กำหนดโดยส่วนกลาง อาจจะไม่ตรงความต้องการของพื้นที่

ร้อยเปอร์เซ็นต์  

 ชั้นที่ 3 งบพื้นที่หรืองบประมาณบริหารจังหวัดและกลุ่มจังหวัด

แบบบูรณาการ 

 ชั้นที่ 4 งบกระจายอำนาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม

วัตถุประสงค์ของการกระจายอำนาจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
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Autonomy แก้ปัญหาความเดือดร้อน ในความเป็นอยู่ขั้นพื้นฐานของ 

พี่น้องประชาชน สั้น ง่าย จบ ตรง เร็ว 

 ชั้นที่ 5 งบที่ให้พี่น้องประชาชนคิดเอง ทำเอง เช่น SML หมู่บ้าน

ชุมชนพอเพียง ธนาคารหมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้านต่างๆ ก็อาจจะจัดหมู ่

อยู่ในประเภทนี้ได้เหมือนกัน 

 เมื่อย้อนกลับมาดูชั้นกลาง คือ ชั้นพื้นที ่ (Area) วัตถุประสงค์ก็คือ 

ยึดพื้นที่เป็นหลัก ยึดคำว่า “strategy” คำว่า “บูรณาการ” เป็นหลัก 

เพราะฉะนั้น จะทำอะไรก็ต้องคิดล่วงหน้า ต้องวิเคราะห์ SWOT ของ

พื้นที่ของตัวเอง ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด และต้องมากำหนด

เป็นความฝัน หรือที่เรียกว่า วิสัยทัศน์ ความฝันจะเป็นความจริงได ้ 

กต็อ่เมือ่มแีนวทางการปฏบิตักิวา้งๆ ทีช่าญฉลาด เรยีกวา่ “ยทุธศาสตร”์ 

ย่อยลงมาเรียกว่า “กลยุทธ์” เมื่อได้กลยุทธ์แล้วก็เอาแผนงานโครงการ

เข้าไปจับ เมื่ออธิบายเช่นนี้ทุกคนจึงจะเห็นภาพและเข้าใจก่อนหน้านี้ 

หัวหน้าส่วนราชการบางคนก็มาโกรธผู้ว่าฯ ว่าไม่เห็นความสำคัญ ไม่ให้ 

งบประมาณจังหวัดมาทำเลย ดังนั้น เมื่อเข้าใจแล้วก็ต้องไม่โกรธกัน  

เราต้องเข้าใจว่าที่ไม่ได้งบประมาณนี่เพราะอะไร ไม่ใช่ผู้ว่าฯ ไม่รัก และ

งานทุกอย่างสำคัญหมดทุกงาน เพียงแต่ว่างานของเราอยู่ในลิ้นชักอันไหน

ต้องใช้ให้ถูก  
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 ตัวอย่างเช่น งานวัฒนธรรม อย่ามาโกรธกันว่าใส่เข้ามาในงบนี้ไม่ได้ 

แล้วไม่ใช่ว่าทิ้ง เพราะงานวัฒนธรรมจะไม่อยู่ในยุทธศาสตร์ของจังหวัด 

แต่ก็ยังสามารถใช้งบฟังก์ชั่น ใช้งบของท้องถิ่น หรือแม้แต่ไปโน้มน้าว 

ให้ชาวบ้านร่วมมือโดยไม่ได้ไปบังคับเขา ถ้าเขาเห็นความสำคัญเขาก็ใช้

เงินของเขา เป็นต้น ระยะหลังๆ เรื่องนี้ก็ง่ายขึ้น เข้าใจกันมากขึ้น แต่ถ้าเรา

ไมเ่ริม่แบบนี ้แมแ้ตส่มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรทีไ่ปฟงัคำชีแ้จงงบประมาณมา

หลายท่านยังไม่เข้าใจ และไม่มีใครอธิบายให้เขาฟังในลักษณะนี้มาก่อน              

แตจ่งัหวดักาญจนบรุจีะไดฟ้งัซำ้แลว้ซำ้เลา่ในเรือ่งนี ้ จนกระทัง่ใหเ้ขารูส้กึวา่

ถ้าเขาไม่ได้ตรงนี้เขาก็ยังหยิบตรงโน้นได้ ใครจะทำอะไร มันมีตั้ง 5 ชั้น  

ที่จะไปดึงงบประมาณมาใช้ได้ ไม่ใช่ต้องมาหวังงบพื้นที่อย่างเดียว 
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 ตัวอย่าง ทหารบอกว่าทำไมจึงของบไม่ได้เลย ก็ต้องอธิบาย 

งบประมาณ 5 ชั้นให้เข้าใจ แต่ต้องดูให้ดีว่า ในเรื่องเดียวกันถ้าจะขอ 

งบพืน้ทีไ่ปชว่ยกองกำลงัทีล่าดตระเวนอยูช่ายแดน แลว้บอกวา่เปน็เบีย้เลีย้ง

ปกติของทหารซึ่งมีไม่เพียงพอ จะของบพื้นที่ไปเสริม ขออย่างไรก็ไม่ได้  

ถึงแม้ผ่านจังหวัดไปได้ คณะกรรมการต่างๆ ในส่วนกลางก็จะตัดออก

แน่นอน แต่ถ้าเปลี่ยนใหมโ่ดยยอ้นกลบัมาดวูตัถปุระสงคข์องการใช้งบพื้นที่

และวเิคราะหป์ระเดน็ยทุธศาสตรข์องจงัหวดักาญจนบรุ ีซึง่มอียู ่3 ประเดน็

ยุทธศาสตร ์ คือ 1) เรื่องการส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 

เชงิอนรุกัษ ์2) พฒันาประสทิธภิาพระบบการผลติสนิคา้เกษตรและเกษตร-

อุตสาหกรรมที่ปลอดภัย และ 3) ส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่านแดน  

ถึงแม้จะเป็นการค้าผ่านแดน แต่ความมั่นคงชายแดน 370 กิโลเมตร  

ก็ต้องมีการรักษาและสร้างความมั่นคงให้ดีก่อน การค้าชายแดนถึงจะเกิด

ขึ้นได้อย่างราบรื่น เพราะเป็น 1 ใน 3 กลยุทธ์ของการค้าผ่านแดน  

เพราะฉะนัน้ ในโครงการเดยีวกนัถา้เขยีนวา่เบีย้เลีย้งทหารเพือ่ลาดตระเวน
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จุดที่จะมีผลต่อเรื่องการสร้างความมั่นคง เรื่องการค้าผ่านแดน ถ้าอย่างนี้
ก็มีโอกาสได้แล้ว แต่ก็ต้องไปแข่งกันอีกว่าโครงการที่เสนอจะสำคัญ 
ในระดับไหน ได้หรือไม่ได้ ก็ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถในการเขียนและ
การมองยุทธศาสตร์ด้วย เขาก็เริ่มเข้าใจ ความโกรธต่างๆ ก็เริ่มลดลง  
และที่สำคัญคือ เริ่มเขียนโครงการตรงขึ้น และความขัดแย้งก็ลดลง 

 ขณะนี้จังหวัดกาญจนบุรีน่าจะพอเข้าใจใน concept นี้แล้ว ล่าสุด
ก็ได้เชิญสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกท่านมาอธิบาย concept นี้ให้ได้
เข้าใจไปอีกชั้นหนึ่งแล้ว การเมืองนี่สำคัญ เพราะถ้าการเมืองไม่เข้าใจ  
ก็จะไปพูดถึงในสิ่งที่ไม่ใช่วัตถุประสงค์ ไปชมเชยในสิ่งที่ไม่ตรงกับ
วตัถปุระสงคข์องงบประมาณ เพราะฉะนัน้ ตามความเหน็ในเรือ่งงบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการนั้น จะต้องสร้างความเข้าใจ 
ในเรื่องที่มาที่ไป วัตถุประสงค์ และวิธีการใช้ของงบประมาณ ต้องให้
เข้าใจเรื่องนี้ก่อน แล้วจึงจะแก้ไขปัญหาอย่างอื่น เพราะอย่างอื่นเป็นเรื่อง
ของขัน้ตอนในทางปฏบิตั ิซึง่พอจะ train กนัได ้แตถ่า้ทา่นหลดุตรงนีไ้ปแลว้
ในขั้นอนุกรรมาธิการของสภาผู้แทนราษฎรบางท่าน บอกว่าจะแขวน 
งบประมาณทั้งประเทศ เนื่องจากไม่สนองความต้องการของประชาชน 
ตัวอย่างเช่น ทำไมยาเสพติดถึงไม่มีในงบประมาณพื้นที่ แต่ภายหลังพอมี
การอธิบายก็คลายลงมาบ้าง แต่ก็ยังไม่มีใครสร้างความเข้าใจในเรื่องของ
งบประมาณ 5 ชั้น เมื่อได้เข้าใจในเรื่องของงบประมาณนี้แล้ว การเขียน
โครงการต่างๆ ก็จะคมขึ้น แต่ไม่ได้หมายความว่ากาญจนบุรีเก่งเลอเลิศ
อะไร ตัวผู้ว่าฯ เองก็ไม่สามารถวางแผนให้มันลึกซึ้งด้วยตนเองคงต้อง
อาศัยพลังของหัวหน้าส่วนราชการ ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที ่
เป็นหลัก
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ยุทธวิธีในการขับเคลื่อนแผน
 การขับเคลื่อนแผนดีขึ้นแต่ยังไม่เป็นที่น่าพึงพอใจ คำว่ายังไม่พอใจ

ไม่ใช่ว่าตัวเองเก่ง แต่หมายความว่าดูจากโครงการแล้วมันยังไม่คม  

แต่ก็ไม่สามารถลงไปวางแผนนั้นด้วยตนเองได้ เนื่องจากไม่ใช่นักเกษตร 

ไม่ใช่นักการค้า หรือผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านโดยตรง กรรมวิธีคือ ต้องวาง

ระบบและยึดระบบโดยใช้ประเด็นยุทธศาสตร์เป็นตัวตั้ง เป็นตัว  

ขบัเคลือ่นในการบรหิารงานจงัหวดั การแบง่งานของรองผูว้า่ราชการ

จังหวัด ซึ่งคงคล้ายๆ กันเกือบทุกจังหวัด มิติหนึ่ง นอกจากเชิงพื้นที่และ

เชิงฟังก์ชั่นแล้ว ก็ยังแบ่งโดยเอาประเด็นยุทธศาสตร์มาจับด้วย ตอนนี้

จังหวัดกาญจนบุรีก็ตั้งเป็น 3 กลุ่มประเด็นยุทธศาสตร์ ในแต่ละกลุ่มก็จะ

ตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนของประเด็นยุทธศาสตร์นั้นๆ เริ่มคิด เริ่มช่วย

กันทำ ประชุม หาข้อมูลต่างๆ และเสนอแผนงาน / โครงการ เบ็ดเสร็จ 

อยู่ในนั้น  

 อีกส่วนหนึ่งจะเป็นเรื่องของ KM ในตอนเช้าซึ่งก็จะมีทุกจังหวัด  

KM ก็คือ Knowledge Management แต่อีกความหมายหนึ่งของจังหวัด

กาญจนบรุ ีคอื Kanchanaburi Morning - brief เวทขีองประเดน็ยทุธศาสตร์

ทีต่ัง้เปน็คณะกรรมการ 3 ชดุ เปน็เวทคีอ่นขา้งแขง็เปน็ทางการ เพราะฉะนัน้

จึงอยากจะมีเวทีซึ่งอ่อนตัว ไม่เป็นทางการ และสม่ำเสมอ จึงใช้ตัว KM  

ซึ่งจะมีทุกวันพุธ โดยแบ่งออกเป็นว่า วันพุธแรกของเดือนขอให้เป็น 

เรื่องของยุทธศาสตร์ การส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยว 
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เชิงอนุรักษ์ วันพุธสัปดาห์ที่ 2 เรื่องพัฒนาประสิทธิภาพระบบการผลิต

สินค้าเกษตรและเกษตรอุตสาหกรรมที่ปลอดภัย วันพุธสัปดาห์ที่ 3 ผู้ว่าฯ  

พบสื่อมวลชน และวันพุธสัปดาห์ที่ 4 เรื่องส่งเสริมและพัฒนาการค้าผ่าน

แดน จะมีแค่หัวกระทู้ แต่จะไม่มีรายละเอียด ใครอยากพูดอะไรก็พูดไป  

มีเจ้าหน้าที่จดประเด็นสำคัญและนำไปใช้ 

 ครั้งหนึ่งที่ประทับใจ ในที่ประชุม KM มีผู้กล่าวว่ารถไฟตกรางบ่อย

อาจจะทำใหเ้กดิความรูส้กึไมด่ตีอ่การทอ่งเทีย่ว ซึง่ในขณะนัน้มนีกัหนงัสอืพมิพ์

และภาคเอกชนเข้าด้วย ก็บอกว่าประเดี๋ยวเราไปดูกันเลย ปรากฏว่า

หนงัสอืพมิพโ์ทรเรยีกสือ่มวลชนเลย ประชมุเสรจ็ 9.30 น. ครัน้เวลา 10.00 น.

ก็ไปถึงรางรถไฟและทำข่าวกัน กลับมาก็ให้ผู้ว่าฯ ทำหนังสือถึงผู้ว่าการ

การรถไฟแหง่ประเทศไทย หลงัจากนัน้กไ็ดร้บัคำตอบวา่กำลงัจะมโีครงการ

ปรับปรุงให้ในอีกไม่นาน ก็เป็นอีกเรื่องที่ได้มาจาก KM บางอย่างก็ได้ทันที 
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บางอย่างก็เป็นทุนเอาไว้ในการดำเนินการทุกอย่าง เช่น เรื่องการค้า 

ผ่านแดน ก็ได้ข้อคิดหลายสิ่งหลายอย่างเข้ามาสะสม และทำให้การ 

ขับเคลื่อนของเรามีความรู้สึกว่ามันไม่ได้ทำเฉพาะหน้า ไม่ใช่สั่งให้ทำโน่น 

สัง่ใหท้ำนีโ่ดยไมม่ขีอ้มลู ทำใหรู้ส้กึวา่การทำงานมคีวามรู ้ tacit knowledge

เข้ามาเสริม แต่ตอนนี้ KM มีจุดอ่อนอยู่บ้างคือ เวลาเริ่ม 8.00 น.               

ซึ่งภาคเอกชนในช่วงหลังก็เริ่มซาๆ ไปเพราะภาคเอกชนบอกว่าต้องตื่นเช้า

เกินไป ซึ่งต่อไปก็ต้องมีการปรับปรุงบ้าง แต่ก็มีประโยชน์ ดีกว่ามากิน

กาแฟกันเฉยๆ 

 อีกประเด็นหนึ่งก็คือ การพยายามลดบทบาทของเราลง และม ี

นักวิชาการเป็นตัวช่วย ซึ่งคิดว่าผู้ว่าฯ ในปัจจุบันก็เป็นแบบนี้กันส่วนมาก 

เราไม่เป็นพระเอก เพราะถ้าเป็นพระเอกเมื่อไรก็จะต้องอยู่โดดเดี่ยว  

ต้องเดินอยู่ข้างหน้า บางทีหันไปมองข้างหลังไม่เจอใครแล้ว ดังนั้น 
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บทบาทของผู้ว่าฯ จะต้องส่งเสริมให้มีคนอยู่ข้างหน้าให้มากที่สุด โดยที่เรา

ยืนเคียงข้างไปด้วยกัน หรือแม้แต่อยู่ข้างหลังตามไปดูอันตรายต่างๆ  

และคอยเสริมให้เดินไปในทิศทางที่ถูกต้อง ถ้าแบบนี้แล้วจะเห็นคนที่อยู่

ร่วมเส้นทางของเรามากมายทีเดียว เพราะฉะนั้นแนวทางที่พยายามทำอยู่

ตลอดเวลาก็คือ การทำงานที่เกี่ยวกับปัญหาของพี่น้องประชาชน  

ทีเ่ปน็เรือ่งของการพฒันาทีย่ัง่ยนืตอ่ไปในอนาคต ตอ้งบรูณาการกำลงั

ทุกภาคส่วน เวทีจะต้องมีภาคประชาสังคมภาคเอกชนเข้ามาร่วมด้วย  

ผู้ว่าฯ ถึงจะประชุมต่อเนื่องและขยายสู่การดำเนินการที่ดีได้  

 นอกจากนี้ ยังได้ประกาศให้ภาคเอกชนทราบว่า การทำงานสมัย 

ผู้ว่าฯ เริงศักดิ์ ถ้าเป็นเรื่องเศรษฐกิจ เรื่องการพัฒนา ให้ภาคเอกชนนำ 

ส่วนภาคราชการจะคอยช่วยสนับสนุนอยู่เคียงข้างและเบื้องหลัง แต่ถ้า

เป็นเรื่องของสังคมและความมั่นคง ขอให้ภาคราชการนำ เพราะบางครั้ง 

ก็อันตรายและต้องใช้อำนาจ แต่ต้องขอร้องให้ภาคเอกชนช่วยเคียงข้าง

และหนุนหลังเราด้วย การทำงานต่างๆ ก็จะดูดี กอดคอกันทำงาน 
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ตัวอย่างเช่น การท่องเที่ยวส่วนมากเป็นการทำตามโครงการของ 

ภาคเอกชนที่เสนอเข้ามา เหมือนกับงานสะพานข้ามแม่น้ำแควที่กำลัง 

จะเปลี่ยนแปลง คือ จัดมา 29 ปี เหมือนกันทุกปี คนก็เบื่อ คนดูก็น้อยลง  

ปีนี้ก็เปลี่ยน ยอมเหนื่อยหน่อย ระดมความคิดจากภาคเอกชนเป็น 

ส่วนใหญ่ ภาคราชการคอยตาม คอยกำกับ ว่าอะไรทำได้ไม่ได้อย่างไร  

 เพราะฉะนัน้ ปนีีจ้ะมสีปอนเซอรจ์ากภาคเอกชนเขา้มา และจะเปลีย่น

จากการเล่าบรรยายประกอบแสง สี เสียง จะใช้เสียงดนตรี โดยจะฝึกเด็ก

ให้เล่นออร์เคลสตร้า และมีมืออาชีพเข้ามาร่วมคอนเสิร์ตบนเวทีกลางน้ำ 

ใช้เทคนิคแสง สี เสียง แต่ไม่ใช้เทคนิคระเบิดสะพาน เพราะถือว่ามันโดน

ระเบิดมา 29 ปีแล้ว จะเปลี่ยนแนวความคิดใหม่ ไม่เอาเรื่องในอดีตซึ่งเป็น

ความขัดแย้งของมวลมนุษยชาติมาฉาย มาตอกย้ำให้เป็นความเจ็บปวด

ในปัจจุบัน แต่จะเอาความเจ็บปวดในอดีตเป็นเสมือนปุ๋ยมาใส่ให้ต้นไม้

แห่งสันติภาพเจริญเติบโตและงอกงามในยุคปัจจุบัน 

การกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และกำหนดตัวชี้วัด
 การทำเวทีประชาคมเพื่อกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด 

เป็นเรื่องสำคัญ มีผู้ว่าฯ จะเป็นคนดูแลเองเพื่อที่จะได้มั่นใจว่าผู้เข้าร่วม

มีความเข้าใจที่ถูกต้อง ถ้าไม่ลงไปดูแลเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับ

เวทีประชาคมแต่แรก และให้เสนอเมื่อความต้องการย้อนกลับเข้ามาก็จะ

เหนื่อยและเกิดความขัดแย้ง ถ้าประชาคมใหญ่ประมาณ 200 - 300 คน  
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ก็ต้องเป็นหน้าที่ของผู้บริหารสูงสุด เพราะเป็นเวทีสำคัญที่สุดของจังหวัด 

ถา้ไมล่งไป หลงัจากนัน้กจ็ะสบัสน แลว้เรากจ็ะโดนตอ่วา่ วา่ทำไมโครงการ

ที่ขอมาถึงไม่ได้ ไม่เห็นความสำคัญของพวกเขา ร้องห่มร้องไห้น้อยใจ 

ฟอ้งทางการเมอืง ฟอ้งกระทรวง เหตกุารณอ์ยา่งนีก้จ็ะวุน่วายไปหมด แตถ่า้

ให้ทุกคนเข้าใจถึงงบประมาณพื้นที่ เข้าใจคำว่า Strategic management 

ซึง่ตอ้งคดิลว่งหนา้ เอามาจากฐานขอ้มลู เอามาจากการทำ SWOT รว่มกนั 

ทำประชาคมตั้งแต่หมู่บ้านขึ้นมา ร่วมกันทั้งหมดความฝันหรือวิสัยทัศน์

ของพวกเราทุกคน การเสนอแผนงาน / โครงการ ของพื้นที่นี้ จึงต้องตรง

ตามวิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ที่ร่วมกันกำหนดไว้แต่แรก 

 ต่อจากนี้ไป ใครก็ตามถ้าจะพูดถึงวิสัยทัศน์ ขอให้เริ่มด้วยคำว่า 

“ชาวจงัหวดักาญจนบรุฝีนัไวว้า่ อยากจะใหจ้งัหวดักาญจนบรุเีปน็..... ” 
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 นอกจากนีค้อื คำวา่ “จงัหวดักาญจนบรุ”ี ใหท้กุคนเปลีย่นความคดิใหม่

ไม่ใช่หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด ไม่ใช่หมายถึง ภาคราชการ แต่คำว่า

จังหวัดกาญจนบุรีของพวกเราในยุคปัจจุบัน ให้หมายถึง ภาคราชการ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในกาญจนบุรีแต่เพียงอย่างเดียว 

นี่แหละคือ คำว่า “จังหวัดกาญจนบุรี” ถ้าเราเข้าใจและเห็นภาพตรงนี้แล้ว 

ทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นพลัง 

 ในเวทีประชาคมจะมีความคิดที่หลากหลาย นั่นเกิดจากความ 

ไม่เข้าใจ ก็ต้องทำให้พวกเขาเข้าใจ โดยใช้แนวทางที่กล่าวไป โดยจะเล่า

หลายๆ อย่าง ตั้งแต่เรื่อง งบประมาณ 5 ชั้น เรื่องของการปฏิรูประบบ

ราชการ ที่สำคัญไม่ใช่เรื่องของโครงสร้าง แต่เป็นวิธีการทำงาน ที่ใช้คำว่า 

“Area approach” คำว่า “Strategy” คำว่า “บูรณาการ” ไปจนถึงขั้นตอน

การวางแผนใหเ้ขาเขา้ใจเพิม่เตมิดว้ย วา่ vision ไมใ่ชค่วามฝนัลมๆ แลง้ ๆ
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จึงต้องกำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ซึ่งเป็นวิธีปฏิบัติที่กว้างแต่ชาญฉลาด 

ร้อยเรียงความสำคัญไว้ แต่ก็ยังกว้างไป ก็ต้องกำหนดย่อยลงมาอีกเป็น

กลยุทธ์ ซึ่งจะแคบลงมาหน่อยแต่จะชัดขึ้น ซึ่งเมื่อดูจากกลยุทธ์ ก็พอจะ

รู้ทันทีว่าถ้าเราควรจะทำกิจกรรมหรือโครงการใดให้ไปเกาะที่กลยุทธ์   

ถ้าเราเอาโครงการไปทำกลยุทธ์ให้สำเร็จ ยุทธศาสตร์ก็สำเร็จ   

เมื่อยุทธศาสตร์ของเราสำเร็จ ความฝันของเราเป็นจริง เพราะฉะนั้น 

ต้องให้อยู่ในกรอบนี้ ก็จะเป็นการกำหนดกรอบการคิดและทำงานในเชิง

พืน้ทีไ่ปในตวัดว้ย เรือ่งพวกนีต้อ้งยำ้ใหเ้ขา้ใจกนัตลอด ประเดน็ทีจ่ะสำคญั

ขึน้ทกุทคีอื ตอ้งใหส้มาชกิสภาผูแ้ทนราษฎรเขา้ใจในปรชัญาของการใชเ้งนิ

งบประมาณ ไม่เช่นนั้นท่านจะเอาความต้องการที่หลากหลายมาใส่ แล้วก็

จะเกิดความไม่เข้าใจกัน บรรยากาศของจังหวัดจะทำงานกันยาก 

 อีกประเด็นหนึ่งที่เน้นกับหัวหน้าส่วนราชการอยู่เสมอก็คือ อย่าเอา

ยทุธศาสตรไ์ปรบัใชฟ้งักช์ัน่ ทกุคนจะตอ้งเอายทุธศาสตรเ์ปน็จดุมุง่หมาย 

แล้วเอาฟังก์ชั่นมารับใช้ยุทธศาสตร์ ถ้าทำได้อย่างนี้แล้วเราก็จะเป็น

ข้าราชการที่ราษฎรชื่นใจมาก แต่ถ้าเราเอายุทธศาสตร์ไปรับใช้ฟังก์ชั่น 

เช่น เราทำเรื่องของวัฒนธรรม เข้าไม่เข้าไม่รู้แต่จะเขียนให้เอาเงินของ

ยุทธศาสตร์มาใช้ในงาน routine ของเราให้ได้ ถ้าแบบนี้แล้วก็จะเป็นงาน 

routine ที่อ้างยุทธศาสตร์ ซึ่งถ้าเป็นเช่นนี้ เราจะไม่เห็นพลังการเคลื่อน  

ไม่เห็นการเปลี่ยนแปลง งานก็จะกระจาย เป็นเพียงงานประจำที่เราทำ

แล้วจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้ ตัวชี้วัดก็ไม่ได้รับการ

ตอบสนอง แต่ถ้าเราเอาฟังก์ชั่นไปรับใช้ยุทธศาสตร์ ซึ่งฟังก์ชั่นจะมี 2 มิติ 
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มิติแรกคือ หน้าที่ของคุณ คุณลองดูยุทธศาสตร์ว่าคุณเกี่ยวอะไร คุณก็เอา

หน้าที่ปกติของคุณไปเสริมยุทธศาสตร์ อาจจะไปเอาเงินยุทธศาสตร์หรือ

งบพืน้ทีก่ไ็ด ้หรอืเอาเงนิฟงักช์ัน่ทีไ่ดม้าจากสว่นกลางมาใช ้หรอืปรบัเปลีย่น

เอาไปเสรมิยทุธศาสตรก์ไ็ด ้ถา้ทำไดอ้ยา่งนีไ้ดเ้มือ่ไร จะเหน็การเปลีย่นแปลง

อย่างมากมายมหาศาล และรวดเร็ว  

 สิ่งสำคัญที่สุดคือ แนวคิดดังกล่าวมาต้องออกจากปากผู้ว่าฯ แล้วจะ

ศักดิ์สิทธิ์ แต่ถึงแม้จะเริ่มต้นได้ดี แต่สาระสำคัญของการบริหารไม่ได้อยู่ที่

แผนอย่างเดียว จะอยู่ที่การ Implementation ในการบริหารตามแผนด้วย 

ซึ่งเรื่องนั้นก็ต้องเน้นไม่แพ้เรื่องของการ formulate เพราะถึงแม้แผนจะดี

อย่างไรก็ตาม แต่ถ้าบริหารไม่ดี บริหารโดยทุจริต บริหารโดยความไม่รู้ 

ไม่เข้าใจก็ไม่เกิดผล จุดอ่อนที่สุดของเราคือ การประเมินผล ที่ยังไม่เห็น

เป็นรูปธรรมเท่าไรนัก ส่วนใหญ่จะเป็นในลักษณะ documentary เป็นการ 

reporting เป็นส่วนใหญ่ ตัวเราเองก็เป็นจุดอ่อน ความจริงการประเมินผล

ที่ดีที่สุดอีกอันหนึ่งคือ การออกไปตรวจเยี่ยม ให้กำลังใจและไปประเมิน

ค่าด้วยผู้บริหารเองได้รู้ได้เห็น 
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