คำนำ
สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได เรี ย บเรี ย งคำบรรยายการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิ บั ติ
ราชการแกรองผูวาราชการจังหวัดที่ไดรับการแตงตั้งใหม เมื่อวันที่ ๒๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑ อาคารศาลาวาการกระทรวง
มหาดไทย มาจัดทำเปน “เอกสารความรู สดร.” ฉบับที่ ๑/ปงบประมาณ
๒๕๕๔ เรื่อง “แนวทางการปฏิบัติราชการ” โดยรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย หั ว หน้ า กลุ ่ ม ภารกิ จ ด้ า นพั ฒ นาชุ ม ชนและส่ ง เสริ ม
การปกครองทองถิ่น (นายวัลลภ พริ้งพงษ) ขึ้น เพื่อเผยแพรให
ขาราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ไดรับทราบเปนแนวคิด และ
นำไปใชเปนแนวทางการปฏิบัติราชการตอไป
เอกสารความรู สดร. ฉบับนี้ นำลงเผยแพรทางเว็บไซตของ
สาบันดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ดวย

สถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ธันวาคม ๒๕๕๓

๓
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แนวทางการปฏิบัติราชการ๑

วัลลภ พริ้งพงษ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

กอนอื่นตองขอแสดงความยินดีกับทุกทาน ถือวาเปน
ความสำเร็จเพราะใกลจะถึงตำแหนงผูวาราชการจังหวัดแลว ไมอยาก
บอกวาเปนการมามอบนโยบาย สวนใหญพวกทาน ก็ผา นสนามรบกันมา
ทุกคนแลว นโยบายกระทรวงมหาดไทย ทานก็รับทราบกันหมดแลว
ก็อาจจะมาพูดคุยกันวา มีขอ สังเกตอะไรบาง เมือ่ เราอยูใ นพืน้ ที่ เพือ่ ชวย
ใหการดำเนินงานราบรื่น
__________________________

๑ สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัด

กระทรวงมหาดไทย สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศรองผูว า ราชการจังหวัดทีไ่ ดรบั
การแตงตั้งใหม เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓ ณ หองประชุม ๑ อาคารศาลาวาการ
กระทรวงมหาดไทย จัดโดย วิทยาลัยมหาดไทย
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๔

ฝากงานที่อยูในกลุมภารกิจ
ในส ว นของผมเองในขณะนี้ ก ระทรวงมหาดไทยมี ค ำสั่ ง
มอบใหผมกำกับ ดูแลกลุมภารกิจการพัฒนาชุมชนและการสงเสริม
การปกครองทองถิน่ ของกรมการพัฒนาชุมชนกับกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น งานพัฒนาชุมชนทานก็รับทราบแลวคือ เรื่องของการสราง
ความเขมแข็งของชุมชน เรื่อง OTOP เรื่อง ชุมชนตางๆ แตองคกร
ที่สำคัญคือ กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ซึ่งผมจะขอสรุปประเด็น
ที่จะฝากทุกทานไปขับเคลื่อนงานของ ๒ กรม ซึ่งอยูในพื้นที่ของจังหวัด
ดังนี้

การบูรณาการแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนของทองถิ่น
เรื่องแรกฝากเรื่องของแผนพัฒนาจังหวัดกับแผนของทองถิ่น
ยังเปนปญหาในทางปฏิบัติ คิดวากลไกการบูรณาการยังไมดีเทาที่ควร
เหตุที่ผมพูดแบบนี้ ก็เนื่องมาจากปจจุบันการปกครองของเราเปน
ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถิ่น
ราชการสวนภูมิภาคขณะนี้ก็ดีขึ้น จังหวัดมีงบประมาณ
ในการพัฒนามียุทธศาสตรจังหวัด ยุทธศาสตรกลุมจังหวัด ปหนึ่งไดรับ
งบประมาณ ๒๐๐ กวาลานบาท ในขณะเดียวกันในสวนขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในป ๒๕๕๔ ทั้งประเทศมีเงินทั้งหมดประมาณ
๔.๓ แสนกวาลานบาท (ในภาพรวม) เทากับวาใน ๗,๘๕๒ องคกรปกครอง
สวนทองถิ่น เขามีงบประมาณของตัวเอง

๕
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ปญหาคือใน ๑ จังหวัด ประชากรของเราเปนประชากร
คนเดียวกัน ไมวาจะอยูในตำบล หมูบาน วัตถุประสงคของผูวาฯ
คือ ตองการใหประชาชนในจังหวัดอยูอยางมีความสุข ในขณะเดียวกัน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เขาก็มีประชากรคนเดียวกับเรา แตปญหา
คือมี ๒ องคกร ทั้งภูมิภาคและทองถิ่น ตางมีเงินทั้งคู ตางมีแผน
ทั้งคู จะทำอยางไรใหทั้ง ๒ แผนมาบูรณาการกัน ในขณะนี้เรามีแผน
พัฒนาจังหวัด ในพระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารงานจังหวัดและ
กลุม จังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. ๒๕๕๑ กำหนดวา เมือ่ แผนพัฒนาจังหวัด
ไดรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและประกาศใชแลว การจัดทำ
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นตองสอดคลองกับ
แผนพัฒนาจังหวัด
แต ใ นทางปฏิ บั ติ
ผมคิดวายังไมเกิด เพราะขณะนี้
ในสวนของแผนพัฒนาจังหวัด
โดยกลไกโครงสร า งของมั น
จะไปอยูในแผนพัฒนาอำเภอ
ลำดั บ ต อ ไปในส ว นของแผน
พั ฒ นาอำเภอก็ ไปอยู ใ นส ว น
ของชุมชนบางสวนกับในสวน
ของกรรมการหมูบาน ซึ่งเปนกลไกสะทอนความตองการของประชาชน
จากนั้นรางแผนเขามา ผานมาเปนแผนพัฒนาจังหวัด และสวนของ
แผนพัฒนาทองถิ่นขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเขาใชชุมชน
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๖

ปญหาของเราขณะนี้คือ ชุมชนกับกรรมการหมูบานก็
ทั บ ซ้ อ นกั น เพราะบางคนก็ เป็ นคณะกรรมการชุ ม ชน และเป็ น
คณะกรรมการหมูบ า นดวย ในขณะนีท้ างพัฒนาชุมชน เขามีคณะกรรมการ
ประสานแผนระดับอำเภอ ซึ่งฝากทานวา จะทำอยางไรในการทำให
แผนพัฒนาอำเภอสามารถไปบูรณาการกับแผนพัฒนาทองถิ่นของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ เพราะใน ๑ อำเภออาจจะมีทง้ั เทศบาลตำบล
องคการบริหารสวนตำบล (อบต.) ทำใหแผนพัฒนาอำเภอครอบคลุม
แผนพัฒนาทองถิ่นดวย เสร็จแลวมาแบงกันวา ภารกิจไหนจะเสนอ
ผานทางแผนพัฒนาอำเภอขึ้นมาสูจังหวัดภายใตกรอบยุทธศาสตร
จังหวัด หรือวาอันไหนจะผานทาง อบต. หรือเทศบาล ถาสามารถ
จัดสรรแบบนั้นได จะทำใหการบริหารการใชจายเม็ดเงินสามารถ
บูรณาการกันได แตกลไกจริงๆ ยังไมมี แตกระทรวงกำลังจะสราง
กลไก เพื่อบูรณาการการบริหารงบประมาณของ อปท. ซึ่งมีกวา
๔ แสนลานบาท ของกระทรวงมหาดไทยเองอาจจะนอยกวาอยูที่
ประมาณ ๒ หมื่นกวาลานบาท
ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจ
ใหแกองคการปกครองสวนทองถิ่น (อปท.) องคการบริหารสวนจังหวัด
(อบจ.) เขารับผิดชอบในเรื่องแผนพัฒนาทองถิ่นในภาพรวม เพราะเขา
เปนคณะกรรมการใหญ ดูเรื่องการประสานแผนพัฒนาทองถิ่น ฉะนั้น
ในระดับจังหวัด ทานอาจจะอาศัย อบจ. แตทายที่สุดผมอยากใหมี
การบู ร ณาการระหว า งแผนพั ฒ นาจั ง หวั ด กั บ แผนพั ฒ นาท อ งถิ่ น
ในภาพรวม สวนเทคนิควิธีการขอใหทานไปดูในพื้นที่
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๘

กรมการพัฒนาชุมชน องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีเงินและมีโครงสราง
ของชุมชนเหมือนกัน ทำอยางไรใหเปนทีมเดียวกันใหไดในอนาคต

การใชขอมูล จปฐ.
เรื่องที่ ๒ อยากจะฝาก
ทาน เรือ่ งการใชขอ มูลความจำเปน
ขั ้ น พื ้ นฐาน (จปฐ.) เพราะกรม
การพัฒนาชุมชนเขาไดเก็บขอมูล
จปฐ. ก็เปนประโยชน กรณีจังหวัด
สมุ ท รสาครเป นจั ง หวั ด ที่ อ ยู ใกล
กรุงเทพฯ มาก มีรายไดเปนอันดับ
๒ ของประเทศคือ มีรายไดของ
ประชากรต อ หั ว อยู ที่ ป ระมาณ
๒ แสนบาท/หัว/คน แตถามวา
พ้ น เกณฑ์ จปฐ. ทั ้ ง หมดหรื อ ไม่
ไมพนหรอก ทานเชื่อหรือไมมีอยู ๔-๕ ตัวชี้วัดซึ่งยังตกเกณฑ จปฐ.
จึงฝากทานไปดูและใชประโยชนจากขอมูล จปฐ. พัฒนาความยากจน

การพัฒนากลุมธุรกิจชุมชน
ขอฝากงานที่เปนตัวชี้วัดของกระทรวงฯ เรื่องการพัฒนา
กลุมธุรกิจชุมชนที่สามารถพัฒนาใหบรรลุเปาหมายเชิงธุรกิจ ตอนนี้
กรมการพัฒนาชุมชนไดสำรวจกลุมคลายกลุม OTOP ที่จะสามารถ
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พัฒนาเขาใหบรรลุเปาหมายในเชิงธุรกิจได ซึ่ง TRIS (บริษัท ทริส
คอรปอเรชั่น จำกัด) มาบอกวา ที่เราสำรวจตั้งแตป ๒๕๕๒ ประมาณ
๒ หมื่นกวากลุม เปนกลุมที่รวมตัวกันแลวก็มีผลผลิต และตองไปสอน
เขาใหรู ๑) วิธีการบริหาร ๒) วิธีการพัฒนาผลผลิต รวมถึง packaging
๓) การเขาถึงแหลงเงินทุน และทายที่สุดตองประเมินวากลุมบรรลุ
เปาหมายอยางไร คือสิ้นปเขาจะตองมีรายไดครอบคลุมตัวเงินลงทุน
ทีเ่ ขาทำกับแผนการลงทุน แตวา ๒ หมืน่ กวากลุม มันงายตอนกลุม แรกๆ
เพราะกลุมชัดเจนในการจัดตั้ง มีกระบวนการชัดเจน แตกลุมทายๆ
เปนกลุมครัวเรือน กลุมนี้ทำงาน OTOP เปน ๑ ดาว ๒ ดาว
ก็ทำบางไมทำบาง กระบวนการที่จะไปใหเขาเรียนรูในเรื่องของการ
บริหารเริ่มยากขึ้นแลว ชาวบานบางทีเขาก็ไมอยากเรียน และบางที
ตองใหเขามีแหลงเงินทุน แตตัวนี้ TRIS บอกวา ในปนี้คุณตองทำใหได
๕ พันกวากลุม เราทำไปแลวหมื่นเศษๆ หมื่นทายๆ เปนหมื่นที่เปน
ครัวเรือน มันยาก แลว TRIS บอกวา ๒ ปคุณทำได พัฒนาชุมชน
เขาเปาหมาย ขณะนี้อยูระหวางการเจรจาตอรอง ก็ฝากทานดวย

การกำกับ ดูแล องคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่องขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ทานตองใชประโยชน
จากเขามาก เพราะวาจริงๆ เขาก็ใชยาก แตเชือ่ วาดวยฝมอื ของพวกทาน
ก็คงจะอาศัยวิธีการบูรณาการการทำงานกับเขาได เรื่องของการกำกับ
ดูแล ทานตองผานทางทองถิ่นจังหวัด โครงสรางปจจุบันทองถิ่นจังหวัด
เปนราชการสวนภูมิภาค แตทองถิ่นอำเภอ ไมใชภูมิภาค ก็ถามวา
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๑๐

ในทางปฏิบัติเรามีทองถิ่นอำเภอหรือไม “มี” เราสงลงไปชวยงาน เพราะ
ในการเจรจาตอนนั้นกับ ก.พ.ร. เราวาถาเปนแบบนั้นทานนายอำเภอ
แยแนนอน เพราะในเรื่องของการกำกับดูแล อบต. กับเทศบาลตำบล
กฎหมายกำหนดเปนหนาทีข่ องนายอำเภอ ถาไมมที อ งถิน่ อำเภอคอยชวย
ภารกิจจะไปตกอยูกับปลัดอำเภอ

การพัฒนาบุคลากร
เรื่ อ ง ก ฎ ห ม า ย ข อ ง
ท อ ง ถิ่ น แ ย ก จ า ก ก ฎ ห ม า ย
ของเราเกือบทุกเรื่อง เรื่องพัสดุ
เรื่องระเบียบการเงิน การคลัง
แมแตการบริหารงานบุคคล เขามี
พ.ร.บ. เขาตางหากทานคงตองใช
ทองถิ่นจังหวัด
ผมอยู ในขั้ นตอนสร า งกรมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น
แรกๆ เลย เรามีขาราชการอยูประมาณ ๓ พันกวาคน เปนคนที่
ตัดมาจากกรมการปกครอง ประมาณ ๓ พันกวาคนที่โอนมาครั้งแรก
ปรากฏวาในชวงแรกๆ เรามีขาราชการที่เริ่มตนสายงานจากเจาพนักงาน
นอยมาก สวนใหญเปนสายงานที่เริ่มจากเจาหนาที่ กรมฯ ตองมา
สร้ า งคนอยู ่ ป ระมาณเกื อ บ ๕ ปี สร้ า งคนให้ ม ี ค วามรู ้ ข ึ ้ น มา
เพราะกรมฯ ในตอนแรกออนแอมาก ในขณะที่ ๑) ออนแอ ๒)
งบประมาณน้ อ ย แต่ ในขณะนี ้ เข้ า ใจว่ า ดี ในระดั บ หนึ ่ ง แล้ ว

๑๑
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แตถามวา ผูบริหารถูกใจหรือไม ก็ยังไมถูกใจ ตองพัฒนาองคความ
รูเขามากกวานี้ ปญหาคือวา งบประมาณของกรมฯ มีไมมาก กรมฯ
มีงบประมาณประมาณ ๑,๖๐๐ ลานบาท เปนงบเงินเดือนเกือบ
๑,๐๐๐ ลานบาท ที่เหลือ ๖๐๐ ลานบาทเปนงบรายจายประจำ
มีงบพัฒนาบุคลากรเพียง ๕๐ ลานบาท เมื่อเทียบเคียงกับองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเขามี ๔ แสนลานบาท/ป ทุกวันนี้มีทุนเรียนฟรี
สำหรับบุคลากรของเขา เพราะฉะนั้น ความแตกตางในเรื่องการพัฒนา
บุคลากรคอนขางมาก นั่นเปนขอดอยขอหนึ่งของกรมสงเสริมฯ ที่ฝาก
ทานไปคือ ทานตองไปใชประโยชนจากเขา แตวาในบางเรื่องอาจจะตอง
เรี ย กมาพู ด คุ ย ให เ ข า ใจในประเด็ น ของข อ กฎหมายให ต รงกั น
บางเรื่องคอนขางหนักใจเหมือนกัน บุคลากรของเราก็มีนอย ขณะที่มี
ความจำเปนตองพัฒนามาก แตไมมีงบประมาณ ซึ่งถือวาเปนขอจำกัด
ของทางราชการ

คณะกรรมการตางๆ
ทานตองเขาไปนั่งในคณะกรรมการบริหารงานบุคคลของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นตางๆ คือ คณะกรรมการของทองถิ่นจะมี
คณะกรรมการ ก.อบจ. ก.เทศบาล ก.อบต. ทั้ง ๓ ก. สวนใหญผูวา
ราชการจังหวัดไมมีโอกาสนั่งประชุมทุกครั้ง จะมอบทานรองผูวาฯ
ปญหาอยูที่วา มอบไดกับมอบไมไดคือ กรณีผูวาราชการ
จังหวัดมอบทานรองผูวาฯ เปนประธานนั่งใน ก.อบจ. เพราะกฎหมาย
เขียนไววา ผูวาราชการจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดที่มอบหมาย
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๑๒

แต ก.อบต. กับ ก.เทศบาล ตำแหนงเขาเขียนผูวาราชการจังหวัด
ถามอบยังเปนปญหากันอยู เพราะศาลปกครองวินิจฉัยแลววา มอบไมได
ทางกรมฯ อยูระหวางการอุทธรณ ในหลักการก็คือวา เปนเรื่องที่เขา
จะไปแตงตั้งไปเสนอคัดเลือกประธานกันเอง แตในหลักการแลวผมก็
มอบหมดและมอบรองผูวาฯ ผูวาราชการจังหวัดมอบรองผูวาฯ โดย
อาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผนดิน แตศาลปกครอง
บอกไมได ขณะนี้ก็ใหทานรับทราบไวกอน ซึ่งไดหรือไมได เขาจะได
เวียนไปอีกครั้งหนึ่ง
ในคณะกรรมการทั้งหลาย จะมีคณะอนุกรรมการอยูใน ก.
ตางๆ ฝากทานดูดวย จะมีชุดในเรื่องวินัย เรื่องโครงสราง เรื่องวินัยนี้
ก. เขาไมไดประชุมพิจารณาในรายละเอียด ก. จะแตงตัง้ คณะอนุกรรมการ
บางครั้งก็จะมีปลัดจังหวัดหรือรองผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน
คณะอนุกรรมการ

การอุทธรณ
อุ ท ธรณ เ รื่ อ งวิ นั ย มี ป ระเด็ น ที่ จ ะคุ ย ให ฟ ง เรื่ อ งของ
ศาลปกครอง มีเรื่องอยูจังหวัดหนึ่ง อนุวินัยคือ ก. มีคำสั่งใหหัก
เงินเดือนพนักงานทองถิ่น ๒ เดือนดวยความผิด เขาก็อุทธรณ
อุทธรณก็เขาคณะอนุฯ ปรากฏวาชุดนั้นก็มีรองผูวาราชการจังหวัดเปน
ประธานคณะอนุฯ ก็ยกทีเ่ ขาหักเงินเดือน ๒ เดือน พอเขา ก. ใหญ ผูว า ฯ
มอบรองผูวาฯ นั่ง ก. ใหญ เพื่อพิจารณาผลการพิจารณาจากอนุฯ
รองศาลปกครอง แพเลย แพตั้งแตยังไมไดดูเนื้อหาเลย แพขั้นตอน

๑๓
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ที่ไมถูกตอง เนื้อหายังไมไดดูวา ควรจะพิจารณาอุทธรณเขาไดหรือไมได
แพไปแลว เรื่องของคำสั่งทางการปกครอง เรื่องละเมิด ทานตองระวัง
ใหดี เพราะตัวนี้จะมีผลมาก

การประชุมผูบร�หารองคกรปกครองสวนทองถิ่น
เรื่องของการประชุมผูบริหาร เขาใจวาทุกจังหวัดจะมี
การประชุมรวมระหวางผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขอฝากไว
อยากใหมีสักวันหนึ่ง ไมตองไปอยูในการประชุมหัวหนาสวนราชการ
ประชุมเพื่อที่จะพูดคุยกัน หรือทานจะมีนโยบาย เพราะเราฝากงาน
ไวกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเยอะ เรื่องของโครงการบางโครงการ
เราก็ขอความอนุเคราะหจากทองถิ่น เขาก็รับไปดำเนินการแลว เราก็มี
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๑๔

การประชุมติดตามทุกเดือน ถาไปเยี่ยมเยียนเขาก็สามารถใชประโยชน
ได การบูรณาการสวนหนึ่งก็สามารถบูรณาการผานการประชุมของ
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็อยากจะบอกวาถาทานไป
จังหวัดใดแลว ของทานไมมีคณะกรรมการชุดนี้ ก็นำเรียนผูวาราชการ
จังหวัดใหมีการประชุม ไมนาอยูในการประชุมของหัวหนาสวนราชการ

รายไดของทองถิ่น
รายไดของทองถิ่นมี ๓ ประเภทหลักๆ คือ
๑. รายไดที่ทองถิ่นจัดเก็บเอง เชน ภาษีตางๆ ทุกวันนี้
จะมีภาษีโรงเรือน ภาษีบำรุงทองที่ อากรฆาสัตว ซึ่งมีสัดสวนประมาณ
๑๐ % ของรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒. เงินอุดหนุนที่รัฐบาลอุดหนุนใหผาน พ.ร.บ.งบประมาณ
รายจายประจำปของรัฐบาล ซึ่งจะมีทั้งอุดหนุนเฉพาะกิจ และอุดหนุน
ทั่วไป มีสัดสวนประมาณ ๔๐ % ซึ่งก็จะมีอยูดวยกัน ๒ ประเภท
คือ เงินอุดหนุนทั่วไปที่ อปท. ตองไปตราขอบังคับงบประมาณ

๑๕
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กับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ที่จะตองนำไปใชจายเฉพาะเรื่องนั้นๆ หรือ
เรียกวามีรายการกำกับการใชไปดวย
๓. รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บและแบ่งให้ ซึ่งจะมาจาก
ภาษีมูลคาเพิ่ม ภาษีลอเลื่อน ภาษีธุรกิจเฉพาะ ภาษีสุรา ภาษีสรรพสามิต
ซึ่งมีสัดสวนประมาณ ๕๐ %

เง�นอุดหนุน
ในความหมายที่จะพูดตอไปนี้คือ เงินอุดหนุนที่องคกร
ปกครองสวนทองถิ่นอุดหนุนใหกับเรา เชน นายอำเภอขอเงินอุดหนุน
จากทองถิ่น หรือทองถิ่นอาจจะใหกับกลุมชาวบาน หรือใหกับอะไร
ก็แลวแต ในปจจุบันมีหลักเกณฑรายละเอียดมากขึ้น
ถาทานจะอานขอสังเกตของสำนักงานตรวจเงินแผนดิน
(สตง.) เกี่ยวกับเงินอุดหนุน ที่ผานมาจะใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น
คืนเงินทุกป เปนการอุดหนุนไมถูกตองตามระเบียบ บางเรื่องอุดหนุน
ไมได แตเขาก็อุดหนุนใหพวกเราไปแลว แตบางเรื่ององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นไมคืน บอกหารือมายังกระทรวง เราก็ไมอยากจะตอบ คือ
ถาตอบก็ตองคืน ทองถิ่นก็ทวงจัง บอกไมตอบขอหารือสักที อุดหนุน
ไดหรือไมได ถาอุดหนุนไมได คนที่จายเงินอุดหนุนจะตองคืนเงิน
แตปญหาคืออุดหนุนไปยังจังหวัด เชน อุดหนุนเรื่องการไปซื้อรถ
จังหวัดขอซื้อรถ อุดหนุนไปแลว ซื้อไปแลว เปนตน
ประเด็นการอุดหนุนคือ ขณะนี้คณะกรรมการการกระจาย
อำนาจ ออกหลักเกณฑเรื่องการอุดหนุนมาใหมคือ อบจ. สามารถที่จะ
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๑๖

อุดหนุนไดไมเกิน ๑๐ % ของรายไดของตัวเอง ไมรวมเงินอุดหนุนใน
๑๐ % ก็อุดหนุนไปได ไมตองผานคณะกรรมการของจังหวัด ของ
เทศบาลใหญก็ตองไปดูประกาศคณะกรรมการกลางของเทศบาลใหญ
คืออะไรบาง เขาให ๓ % เทศบาลเล็ก ๒ % อบต. ๕ % หมายความวา
อุดหนุนใครก็แลวแต จะเปนองคกร เปนอำเภอ สวนราชการอื่น
ถาไมเกิน % ตางๆ เหลานั้น สามารถอุดหนุนได แตถาเกินกวาที่กำหนด
ก็ตองเสนอมายังจังหวัด เพื่อจังหวัดซึ่งมีคณะอนุกรรมการชุดหนึ่งมี
ผูวาราชการจังหวัดเปนประธาน และมีมาจากหลายสวน มีผูทรงคุณวุฒิ
มานั่งพิจารณาวา ควรจะใหอุดหนุนเกินหรือไม ซึ่งสวนใหญผมไมได
เขาประชุม ผมมอบรองผูวาฯ เขาประชุมแทน
ประเด็นการพิจารณา ทานพิจารณาได ๒ นัยยะ
นัยยะหนึ่งคือ ตัวโครงการตองเปนไปตามกฎหมายเดิม
วาได และสองที่เกิน % ควรจะใหเขาหรือไมให ทำใหเกิดประโยชน
ในการแกไขปญหาไดหรือไม ประเด็นแรกที่องคกรปกครองสวนทองถิ่น
ถูกคืนทั้งหมดก็คือวา การอุดหนุนอะไรที่ไมใชอำนาจหนาที่ของตนเอง
คำวา “อำนาจหนาที่ของตนเอง” ทานตองไปดูตัวบทกฎหมายจัดตั้ง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นวา กฎหมายจัดตั้งของเขา และ พ.ร.บ.
กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจวา ตัวกฎหมายเขาเขียน
อยางไร แลวทานก็ยึดโยงมาใหไดวา ถากฎหมายเขียนแบบนี้ และ
โครงการที่เขาเสนอขอมา สามารถตอบคำถามกฎหมายฉบับนั้นได
ตกลงได คือเปนไปตามกฎหมาย

๑๗
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นัยยะที่สองคือ ตัวเงินสมควรหรือไม แตสวนใหญเราก็ให
แตถา โครงการไมถกู ก็ตอ งกลับไปแก เพราะเรารวมรับผิดชอบกับเขาดวย
ทานตองดูตรงนี้ เพราะที่ผานมา สตง. ทวงเกือบทั้งหมด เพราะบางเรื่อง
ใหไมได เชน อบต. พอนายอำเภอขอ ใหหมด ใหไปปบสวนใหญทวง
พอทวงเราก็สงสาร องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนคนคืนเงินไมใช
นายอำเภอ อบต. คืนเงิน ตรงนี้ฝากในเรื่ององค์กรปกครอง
สวนทองถิ่น ในสวนของเรื่องการสั่งซื้อ สั่งจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น ทานตองไปตรวจเยี่ยม เพราะวาดูแลวขณะนี้เรื่องของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นคางอยูที่ ป.ป.ช. ประมาณ ๕,๐๐๐ เรื่อง
เรื่องรองเรียนที่เปนเรื่องจงใจไมปฏิบัติตามระเบียบ และเปนเรื่องที่
ประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบ จึงฝากทานไปกำกับดูแลดวย

แนวทางการปฏิบัติราชการ

๑๘

การจัดซ�้อ จัดจาง
เรื่องสุดทาย ที่จะขอฝากทานคือ พอเราเปนผูวาฯ คือทาน
เปนผูวาฯ เพราะบางเรื่องทานก็ทำแทนผูวาฯ ผมมอบอำนาจให
รองผูวาฯ ในวงเงิน ๕ ลานหรือ ๑๐ ลาน ผมจำไมได คือวา
ยุทธศาสตรจังหวัดในวงเงินเทานี้ มอบรองผูวาฯ ลงนามอนุมัติไดเลย
ยกเวนเรื่องของกรณีพิเศษ ผมยังขอสงวนอยู

ประเด็นปญหาคือวา การเปนเจาหนาที่พัสดุของสำนักงาน
จังหวัดมีความจำเปน การจัดซื้อจัดจางเปนจุดออนของทุกสวนราชการ
ไมใชจุดออนของสำนักงานจังหวัดเทานั้น บางโครงการปรากฏวามี
เจาหนาที่เพียงไมกี่คน เชน สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัด
มีโครงการ ๑๐ ลาน แตมีเจาหนาที่อยู ๓-๔ คน เจาหนาที่พัสดุยังหา
ระเบียบไมถูกเลย ก็ตองอาศัยสำนักงานจังหวัดเปนคนกลั่นกรองงาน
ใหเรา แตถาสำนักงานจังหวัดไมเกง ทานตองไปพัฒนาเขาใหเกง

๑๙
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ตอนผมเปนผูวาราชการจังหวัดสมุทรสาคร สิ่งแรกที่ผมทำ
คือ เชิญเจาหนาที่จากกรมบัญชีกลางไปอบรมเจาหนาที่พัสดุของทุก
สวนราชการ เพราะเวลาเขาเสนองานมา ถาผูวาฯ มอบอำนาจแลว
ทานเปนคนอนุมัติ กรมบัญชีกลางกำหนดความรับผิดทางละเมิดของ
เจาหนาที่ไววา ความรับผิดชอบทานเทาไหร จัดซื้อ/จัดจางราคาแพง
คณะกรรมการพิจารณาผลรับผิดชอบ ๖๐ % เจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบ
๒๐ % ในสวนของความเสียหายที่เกิดขึ้น และผูผานงาน ๑๐ % ผูอนุมัติ
๑๐ % ถาเปนการคำนวณราคากลางสูงกวาความเปนจริงโดยกำหนด
ราคาวัสดุไมถูกตอง คณะกรรมการกำหนดราคากลางรับผิดชอบ ๗๐ %
ถาคำนวณปริมาณงานผิดพลาด คณะกรรมการกำหนดราคากลาง
รับผิดชอบ ๑๐๐ % หรือถามีการสอบราคา การประกวดราคา แลวทาน
ประกวดราคาไดแพงกวา ถามีคนรองและขอมูลเปนความจริง ทานรับผิดชอบ
๑๐ % ถา ๑ ลานบาท ทานก็รับผิดชอบ ๑ แสนบาท เรื่องนี้
ขอฝากทานไปดูดวย๒ เพราะถามีการฟองรองกัน เรื่องขั้นตอน
สำคัญที่สุด

___________________________________________________

หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค ๐๔๐๖/ว ๖๖ ลงวันที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐
(รายละเอียดปรากฏตามภาคผนวก)
๒

แนวทางการปฏิบัติราชการ

๒๐

ขัน้ ตอนตามระเบียบเปนเรือ่ งสำคัญ เพราะไปเจอมา มีประเด็น
ปญหาเรื่องของขั้นตอน แมแตขั้นตอนของการอุทธรณ คดีละเมิด
ทั้งหลาย คำสั่งทางศาลปกครอง เชน เรื่องงบพัฒนาจังหวัด เรามอบ
ใหหัวหนาสวนราชการในจังหวัดดำเนินการจัดหา แตจัดหาแลวมีปญหา
ขึ้นมา เขาอุทธรณ เราเปนผูพิจารณาชั้นตน อุทธรณแลว ทานเห็นดวย
กับอุทธรณ ทานตกลงแกไขไปภายใน ๓๐ วัน แตถายกอุทธรณ
ตองเสนอรัฐมนตรี เพราะฉะนั้น ทานตองดูใหดี เพราะผมพอยกอุทธรณ
ผูวาฯ ยกอุทธรณเอง จบเลย ตอนนี้เขาฟองศาลปกครอง ผูวาฯ
ผิดขั้นตอน ผูวาฯ ไมมีอำนาจ

๒๑
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การหาคนเกง
เราตองไปควานหาคนทีเ่ กงคือ คนทีร่ กู ฎหมาย อัยการก็สว นหนึง่
นิติกรในสำนักงานจังหวัดขณะนี้เปนนิติกรที่เพิ่งเขามา ๒-๓ ป
ก็ยังพอใชงานได ทานตองไปควานหาเองวาใครที่เกงเรื่องนี้ ตอนผมอยู
จังหวัดสมุทรสาคร ผมก็ไปเอาจากหองทานปลัดจังหวัด ทานตองไปหามา
ไมเชนนั้นจะกระทบพวกเรา ฝากทานใชประโยชนจากบุคลากร
ใชทรัพยากรบุคคลที่มีอยู แตก็ขาดแคลน เพราะทุกวันนี้มีการฟอง
ทั้งหมด และเรื่องระยะเวลาดูใหดี เวลาแจงเขาไปทานตองบอกดวย
ระยะเวลาอุทธรณเขาภายใน ๑๕ วัน ถาเขาอุทธรณมาแลว ๓๐ วัน
ทานขยายไดอีก ๓๐ วัน เปนตน เรื่องวันตองดูใหดี บางทีเราไมไดดู
พอเราไมดู เจาหนาที่ก็ไมดูใหเราอีก เวลาหมดไปแลว ระยะเวลาจบ
ถาอุทธรณเกิน ๖๐ วัน มันขยายไป ๑ ป อัตโนมัติ ก็ขอฝากทาน
เปนประเด็นที่หวงใย

กำลังสำคัญของกระทรวงมหาดไทย
เรื่องนโยบายทานรูอยูแลว วันนี้เอาเรื่องที่กระทบตัวมาคุย
ใหฟง ผมก็ใชเวลามาพอสมควรแลว ทานตองรักษาเนื้อรักษาตัว
เพราะทุกคนก็จะเติบใหญแลว และขอใหทุกทานเปนกำลังสำคัญของ
กระทรวงมหาดไทยในการแกไขปญหาบานเมืองของเราตอไป
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๓๒

คณะผูจัดทำ
บรรณาธิการบริหาร
นายศุภโชค เลาหะพันธุ
ผูอำนวยการสถาบันดำรงราชานุภาพ
ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ
นายสงวน
ธีระกุล
ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานนโยบายและแผน
หัวหนากองบรรณาธิการ
นางณิทฐา
แสวงทอง
ผูอำนวยการสวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู
กองบรรณาธิการ
นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน นางณิรมล เกิดแกว
นางกาญจนา แจมมินทร นายกิจชัย กุลสัมฤทธิ์
นายธนะรัชต สุภาพันธ
ศิลปกรรม / จัดทำรูปเลม
นางสาวอัจนา เตชะพันธุ
สวนพัฒนาและบริหารจัดการความรู สถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โทร. ๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘, ๕๐๕๕๖ (สื่อสาร สป.มท.)
“บทความหรือขอคิดเห็นใดๆ ทีป่ รากฎในเอกสารความรู สดร.
เปนวรรณกรรมของผูเ ขียนโดยเฉพาะ
สถาบันดำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไมจำเปนตองเห็นดวย”

