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คำนำ

สถาบันดำรงราชานุภาพ   

สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 

มกราคม ๒๕๕๔ 

 สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย   

ได้เรียบเรียงคำบรรยายการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ

แกร่องผูว้า่ราชการจงัหวดัทีไ่ดร้บัการแตง่ตัง้ใหม ่เมือ่วนัที ่๒๕ พฤศจกิายน 

๒๕๕๓ ณ หอ้งประชมุ ๑ อาคารศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย มาจดัทำ

เป็น “เอกสารความรู้ สดร.” ฉบับที่ ๓/ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ เรื่อง 

“แนวทางการปฏิบัติราชการ” โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) ขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย 

รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ

ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบเป็นแนวคิด และนำไปใช้เป็น

แนวทางการปฏิบัติราชการต่อไป 

 เอกสารความรู ้ สดร. ฉบับนี ้ นำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ

สถาบนัดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย 

แนวทางการปฏิบัติราชการ๑
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แนวทางการปฏิบัติราชการ๑

  สวัสดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ ๔๐ คน ที่เคารพรักทุกท่าน

วิทยาลัยมหาดไทยเขาได้กำหนดหลักสูตร ให้ท่านได้มาพบปะกับผู้บริหาร

ระดบักระทรวง เพือ่จะไดรู้ถ้งึนโยบายและแนวคดิวธิปีฏบิตัวิา่เปน็อยา่งไรบา้ง 

เพื่อให้ท่านได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ  

๑ สว่นพฒันาและบรหิารจดัการความรู ้ สถาบนัดำรงราชานภุาพ สำนกังานปลดักระทรวงมหาดไทย   
 สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม ่ โดยอธิบดี  
 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) ขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง  
 มหาดไทย รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที ่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๓   
 ณ หอ้งประชมุ ๑ อาคารศาลาวา่การกระทรวงมหาดไทย จดัโดย วทิยาลยัมหาดไทย  

ขวัญชัย วงศ์นิติกร 

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
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แนะนำตนเอง
 ก่อนอื่น ผมขวัญชัย วงศ์นิติกร บางท่านอาจจะสงสัยว่า ผมทำ

หน้าที่อะไรแน่ หน้าที่ผมก็คือ เป็นรองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทน

ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากว่าก่อนเดือนตุลาคมมีการแต่งตั้งปลัด

กระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่ายังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

 จึงมีความคิดเห็นเป็น ๒ แนวทาง คือ เดิมเราแต่งตั้งอธิบดีที่  

คณะรัฐมนตรีอนุมัติแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงมารักษา

ราชการแทนได้เลย เช่น ท่านมานิตฯ เราก็แต่งตั้งอธิบดีกรมส่งเสริม  

การปกครองทอ้งถิน่มารกัษาราชการแทนปลดักระทรวงไดเ้ลย แตเ่นือ่งจาก  

ว่านายกรัฐมนตรีกับ ก.พ. บอกว่ามีกฎหมาย ๒ ฉบับ ที่แตกต่างกันอยู่   

กเ็ลยตกลงกนัวา่ใหผ้มทำหนา้ทีร่กัษาราชการแทนปลดักระทรวงมหาดไทยไป 

ผลก็คือ ต้องหมุนเวียนกันไป จนกระทั่งท่านมงคลฯ ไม่ขอรับตำแหน่ง   

ก็เสนอเรื่องเข้า ครม. ใหม่อีกรอบหนึ่ง ว่าเป็นท่านวิเชียรฯ เราจะตั้ง  

ทา่นวเิชยีรฯ รกัษาราชการแทนปลดักระทรวงมหาดไทย ทางนายกรฐัมนตรี

ทา่นขอใหย้นืยนัในหลกัการเดมิไว ้ความจรงิผมตอ้งเปน็อธบิดกีรมสง่เสรมิ

การปกครองท้องถิ่น ก็เลยไม่ได้ไป ต้องรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง

มหาดไทย งานทอ้งถิน่กเ็ดนิไมไ่ด ้แลว้กจ็ะมคีนรออยู ่๑ คน คอื ผูว้า่ราชการ

จังหวัดสมุทรปราการจะมาเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน พออธิบดี  

กรมการพัฒนาชุมชนไม่ขยับ ก็ไม่มีที่ไป เพื่อไม่ให้งานติดขัดเราก็เลย  

แบ่งคนออกเป็น ๒ กลุ่ม กลุ่มหนึ่งคือผู้ว่าฯ อีกกลุ่มหนึ่งคือผู้บริหาร   

ในกระทรวง ผูบ้รหิารในกระทรวงกเ็ลยใหเ้รามาวนตรงนี ้ แลว้แยกนำความ

กราบบังคมทูลเพื่อทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เพื่อง่ายต่อการ
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พิจารณาดำเนินการของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ก็เลยออกมาเป็น

รูปแบบนี้ ทำให้ผมต้องรักษาราชการแทนต่อไป และแต่งตั้งคุณสุรชัย   

ขันอาสา ซึ่งต้องเป็นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน มารักษาราชการแทน

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น แต่ถ้าไม่มีพระบรมราชโองการ

โปรดเกล้าฯ ออกมาทั้งหมด แม้กระทั่งผู้ว่าฯ ระดับรองทั้งหมด ก็ต้องไป

รักษาราชการแทน เหมือนกับท่านบางคน ถ้าไปแทนตำแหน่งที่เกษียณ

ท่านก็ไปลงตรงได้ เช่นท่านที่ลงจังหวัดไหนเราก็มาพิจารณากัน นี่ก็เป็นอีก

สาเหตุหนึ่งที่ทำให้คำสั่งออกช้านิดหนึ่ง เพราะต้องปรึกษากับ ก.พ. ตลอด 

มหาดไทยไม่เป็นองค์กรอิสระ
 เดี๋ยวนี้มีคณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรม (ก.พ.ค.) เป็น

องค์กรใหม่เกิดขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 

๒๕๕๑ มีหน้าที่ในการพทิกัษร์ะบบคณุธรรมในการบรหิารทรพัยากรบคุคล   
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ซึง่มหีลกัการพิจารณาเหมือนกับศาลปกครอง คือ หลัก ๑) กระบวนชอบ  

หรือไม่ ๒) การใช้ดุลยพินิจชอบหรือไม่ เขาก็จะมีหลักอยู่ ๒ หลัก ถ้าทำ

แล้วมีประโยชน์ต่อผู้มีสิทธิมากกว่าถือว่าได้ ไม่เป็นการรอนสิทธิคนอื่น 

ถือว่าดี ไม่เสียหาย แต่ถ้าทำแล้วไปรอนสิทธิ หรือไม่ให้สิทธิคนที่มีสิทธิ

ทั้งหมดก็จะเกิดปัญหา เขาก็จะมีการร้องเรียนไปที่ ก.พ.ค. การบริหาร

ทรัพยากรบุคคลให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมเป็นเรื่องที่ดี ทุกหน่วยงาน

ต้องยึดถือและปฏิบัติตาม แต่ที่เป็นปัญหาก็คือองค์กรของเราไม่ได้เป็น

องค์กรที่มีการบริหารที่เป็นอิสระสามารถกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ  

ในการบริหารให้เหมาะสมกับองคก์รไดเ้หมอืนกบัคณะกรรมการขา้ราชการ

ตำรวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) เหมือนกับกระทรวงกลาโหม 

แต่เราต้องไปอิงกับหลักการบริหารทรัพยากรบุคคลที่ ก.พ. ออกเป็น  

หลักเกณฑ์ที่ใช้กับทุกส่วนราชการ ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงและวิธีปฏิบัติของ

กระทรวง ซึ่งกำลังต่อรองกับ ก.พ. อยู ่ เพราะว่าหน่วยงานของกระทรวง

มหาดไทยมีทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงยากในการแต่งตั้ง ขณะที่เรา  

มีซ ี ๙ เป็น ๑๐๐ คน ที่อื่นเขาจะมีภายในกรมไม่กี่คน เรากำลังจับมือ  

กับกระทรวงสาธารณสุข เพื่อจะขอออกไปเป็นข้าราชการประเภทอื่น   

เช่นเดียวกับข้าราชการตำรวจ อัยการ เพราะกระทรวงสาธารณสุข  

ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เขามี Line ลงไปในพื้นที่ภูมิภาคมาก ปัญหาก็คือ

ทำงานลำบากมาก 
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การแต่งตั้งโยกย้าย
  ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าการบริหารจัดการ และการสั่งการ

ทางการบริหารงานของเราไม่มี hierarchy ก็ไม่มีวินัย ทุกครั้งที่ออก  

คำสั่งแล้วร้องเรียนกันหมด การบริหารบ้านเมืองทำไม่ได้ต้องหยุดชะงัก 

เพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวัง เดินตามกฎ ก.พ. ทุกวันนี้เราใช้ ว ๙/๒๕๓๕ 

หรือ ว ๒๒/๒๕๕๓ ในการโยกย้ายแต่งตั้งเท่านั้นเอง ซึ่งหลักการ ก.พ.   

เขาบอกทำตามน้ีก็แล้วกัน เราก็ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้คนได้มี

โอกาส มีสิทธิ ได้ความโปร่งใสเป็นธรรม นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง 

 เพราะฉะนั้น อะไรที่เป็นอุปสรรค อะไรที่ไม่มั่นใจ อะไรที่จะไป

ขัดขวาง เราทำไม่ได้ เพราะถ้าทำได้ เหมือนกับการไปรอนสิทธิ เราก็จะ  

ไมเ่สีย่ง เชน่ การสอบรองผูว้า่ราชการจงัหวดั เพือ่เลือ่นเปน็ผูว้า่ราชการจงัหวดั   

เขาบอกว่า ๑ ปีให้ได้ ถ้าเราบอก ๑ ปีไม่ได้ ให้เอา ๓ ปี ตามความคิดที่เรา

เคยทำมาตลอดก็ทำไม่ได้ 

 พอเขาไปร้องก็มีโอกาสที่จะแพ้ ๑) กระบวนการคุณไม่ได้   

๒) คุณไม่ปฏิบัติตามกฎ คุณใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ คุณไปกีดกันเขาได้

อย่างไร คุณรู้ได้อย่างไรว่า เขาทำงานไม่ได้ อย่างนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่ง  

 การสอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดคราวนี้ ความจริงถ้าใช้ ว ๙/

๒๕๓๕ ผมใหก้ระทรวง ทบวง กรม เสนอมาแลว้ ผมเลอืกเองกจ็บ โดยไมใ่ห ้ 

ท่านสอบก็ได้ แต่ผมได้เชิญท่านว่าที่ปลัดกระทรวงทั้งสองคน รองปลัด

กระทรวงทั้งหมดมาประชุม ก็เป็นการทำที่เหนือกว่า ก.พ. กำหนด โดยการ

ทำที่ ๑) ให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ ได้แสดงวิสัยทัศน์ ได้แสดงข้อเขียน ได้ให้
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สัมภาษณ์ ทำนองเดียวกันก็ให้รู้ขอบเขตตัวเองว่าเขาแบ่งเป็นงานอะไร 

เพราะฉะนั้น การที่เขาให้ท่านสอบ เขาก็จะประกาศเป็นคะแนนล่วงหน้า

ให้ท่านทราบแล้ว ท่านก็มีหน้าที่ทำคะแนนต่างๆ เข้าสู่ระบบตัวนี้ให้ได้   

เราทำอย่างนี้เพื่อให้ทุกคนได้ใช้สิทธิ  

 เราเปิดโอกาสให้ตามที่คุณมีสิทธิ ตามระเบียบแล้ว คุณสอบ 

คณุไดล้ำดบัทีเ่ทา่ไหร ่ เรากป็ระกาศผลออกมา แลว้เรายงัยนืยนัในมาตรฐาน

เดมิของเราคอื การกำหนดกรอบไวค้รา่วๆ ใหค้ณะกรรมการพจิารณาด ูปนีี ้ 

กรมการปกครองยังมีนายอำเภอ ๙ และก็ขึ้นมาปลัดจังหวัด ๙ แล้ว ถึงจะ

มาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ ถึงจะเป็นอำนวยการสูงมาเป็นนักบริหาร

ต้นก็จริง แต่ประวัติศาสตร์ที่

ผ่านมา มียืนยันมาก่อนนาน

หลายปี เพราะฉะนั้น ยังคงอยู่

อกีป ี๒ ป ีทีค่ณุจะไดอ้กี ๖๕% 

ส่วนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด  

เพิ่งจะขยับเป็นหัวหน้าส่วน

ราชการระดบัจงัหวดัเหมอืนกนั 

แตเ่พิง่เปน็ได ้๒ ป ีเพราะฉะนัน้ความเหลือ่มลำ้ยงัไมม่าก กจ็ะอยู ่๓๐ กวา่% 

ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนจากตัวแทนกระทรวง ทบวง กรม   

ได้แค่ ๕%   

 ปัญหาก็คือ จำเป็นต้องยึดอาวุโสอย่างเดียวหรือไม่ ถ้าเป็น

อาวุโสอย่างเดียว เราก็ไม่ต้องทำอะไร นับ ๑ - ๔๐ ก็จบ แต่ท่านก็จะไป

เกษียณปีหน้ากันเกือบหมด อีก ๒ ปีก็หมดแล้ว เพราะอาวุโสจะหมดแล้ว   



แนวทางการปฏิบัติราชการ �

แล้วกรมการปกครองก็ดี สำนักงานจังหวัดก็ดี กระทรวงมหาดไทยก็ดี จะมี

แต่ผู้สูงอายุเต็มกระทรวง เกษียณที่รองผู้ว่าฯ ต่อไปอีก ๕ ปีข้างหน้า   

กรมการปกครองจะไมม่คีนไดเ้ปน็ผูว้า่ราชการจงัหวดั เพราะหมดโดยระบบ

ของมันเอง เช่น นายอำเภอ คุณรออีก ๑๐ ปี ๑๕ ปี คุณเป็นนายอำเภอ 

ต้องเรียงคิว เพราะมีมาตรฐานคำพิพากษาของศาลปกครองไว้แล้วว่า  

คุณต้องบรรจุแบบเรียงคิว ยกเว้นว่าคุณมีมาตรฐานการบริหารงานบุคคล

แนวใหม่ เหมือนกับที่ทหารเขาเคยปฏิบัติมา เข้าเรียนเสธก็ต้องเป็นเสธ

ตอ่ตามลำดบั ผลสดุทา้ยเขากอ็ยูไ่มไ่ด ้เพราะเขาเปน็ ผบ. คนละไมถ่งึครึง่ป ี

เกษียณตรงนั้นหมด อันนี้ก็เหมือนกันในระดับหนึ่ง 

กระแสการบริหารงานบุคคล
 กรมการปกครองก็ต้องไปหาวิธีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง

ออกมาใหไ้ด ้ไมอ่ยา่งนัน้จะไมส่ามารถบรหิารงานในระดบัจงัหวดัไดใ้น ๕ ปี

ข้างหน้า ถ้าท่านไม่มีคน แทบจะมีแต่คนอาย ุ ๕๘ ปีเป็นผู้ว่าฯ จะไม่ทัน

กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระแสเรียกร้องที่ดึงผู้ว่าฯ   

มาจากกระทรวง ทบวง กรมอืน่ จะกลบัมาทนัท ีกระแสทีจ่ะดงึผูว้า่ฯ ไปสงักดั

สำนักนายกฯ เพื่อให้ทุกหน่วยราชการได้ส่งคนเข้ามาทำงานได้ ไม่เห็น

จำเป็นให้คุณไปบริหารจัดการโดยไปเป็นหัวหน้าแทนเขาอย่างเดียวก็ได้ 

ซึ่งปัจจุบันเขาก็มีแนวคิดพยายามทำอย่างนี้อยู่ตลอด    

 เพราะฉะนั้น เราต้องมีมาตรฐานไม่ใช่วันนี้เราผ่านไปได้ เราจบ

ไปแล้ว เราดีไปแล้ว ส่วนลูกน้องจะเป็นอะไรช่างมัน มันก็ไม่ใช่ เรามีหน้าที่

ดูแลกระทรวงฯ ให้อยู่รอด ส่งต่อให้ลูกน้อง รุ่นลูก รุ่นหลาน ต่อไปให้ได้   
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ถึงได้เป็นการออกมาในครั้งนี้ ผมก็พยายามหาข้อพิจารณา ข้อกำหนด

ต่างๆ ประชุมร่วมกับท่านรองปลัดกระทรวง ท่านรัฐมนตรีฯ เพื่อจะหาทาง

สรุปให้ออกมา ซึ่งอาจจะถูกใจบ้าง ไม่ถูกใจบ้าง ก็อย่าไปถือสา  

 ความรู ้ความสามารถ บคุลกิลกัษณะ อาวโุส ความมัน่คง เขามี

เกณฑ์ต่างๆ เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งนายอำเภอ ขึ้นปลัดจังหวัด หรือนายอำเภอ 

๘ ขึ้นนายอำเภอ ๙ เขาก็จะ

ใช้ ว ๒๒ สอบคุณอีก ซึ่งเรา

กำลังขออนุมัติไปยัง ก.พ. 

ด้วยว่า ต้องมีตำแหน่งว่าง

ถึงจะเปิดสอบ ไม่มีตำแหน่ง

ว่าง เปิดสอบไม่ได้ หรือเปิด

สอบครั้งหนึ่งตามมาตรฐาน

ของเรา เปิดสอบครั้งหนึ่งขึ้นบัญชีไว้ แล้วก็ใช้ได้เลยไหม กรณีอำนวยการ

ต้นขึ้นอำนวยการสูงไม่ได้ ผู้บริหารต้นขึ้นบริหารสูงไม่ได้ มีตำแหน่งว่าง

ตอ้งเปดิสอบ แตถ่า้ ๙ ไป ๙, ๘ ไป ๘ ได ้อนันีเ้ปน็ดลุยพนิจิของผูบ้รหิารได ้ 

 เราเคยขอไป ก.พ. เหมือนกันว่าเราสอบนายอำเภอ ๘ ขึ้น ๙ นี่ 

อำนวยการต้นขึ้นอำนวยการสูงทีเดียวเลยได้ไหม ระหว่างปีมีคนเสียชีวิต

เราก็บรรจุตาม Line นั้นเลยได้ไหม ไม่ได้ ว่างก็ต้องสอบครับ มีนายอำเภอ

เสยีชวีติคนหนึง่ เปน็นายอำเภอเมอืงสตลูเสยีชวีติ ๔ - ๕ เดอืน กบ็รรจไุมไ่ด ้

เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียกคนอีก ๓๐๐ - ๔๐๐ มาสอบอีกเหมือนกัน นี่เป็น

เหตุผลหนึ่ง เราก็อุทธรณ์ไปยัง ก.พ.ๆ บอกอยู่ระหว่างร่างกฎ ก.พ. และกฎ 

ก.พ. ที่จะร่างนี้จะร่างให้สอดคล้องกับทุกกระทรวงมันยาก เพราะกระทรวง 
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กรมอืน่เขามคีนนดิเดยีว เขาอยูภ่ายใน ขา้ราชการเขาไมไ่ดม้ากมายเหมอืน

อย่างเรา และเขาไม่มี hierarchy ในภูมิภาคเหมือนอย่างเรา เขาไม่มี

กฎหมาย กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้ว่าฯ กับนายอำเภอมากมาย นี่ก็เป็นอีก

ประเด็นหนึ่งที่อยากเรียนให้ท่านทราบ  

  ผู้บริหารเองก็ต้องเจอกับเรื่องอย่างนี้ตลอดเวลา แต่ถ้าเรา

เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ ร้องเรียนก็ร้องไป ทำก็ทำไป เราก็ชี้แจงไปตาม

ระเบียบกฎหมาย กรณี ๔๑ นายอำเภอ เดี๋ยวก็ต้องประกาศยกเลิกคำสั่ง

ยกเลกิแลว้กเ็อาเขากลบัไปเปน็ประเภทวชิาการ ระดบัชำนาญการพเิศษ ฉ. 

หรือ ๘ว เดิม เมื่อมีตำแหน่งนายอำเภอว่างจากการเกษียณก็ย้ายไปดำรง

ตำแหน่งนายอำเภอ ๘ เพื่อเยียวยาเขาในเรื่องตำแหน่งและเงินประจำ

ตำแหน่ง โดยในเรื่องตำแหน่งก็ให้ดำรงตำแหน่งในประเภทและระดับเดิม

ก่อนเลื่อน ส่วนเรื่องเงินประจำตำแหน่งและค่าตอบแทนนั้นก็ทำให้เขา

กลับไปรับ ๕,๖๐๐ บาท จากที่เขาเคยได้ ๒๐,๐๐๐ บาท ซึ่งในระหว่างนี้

เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการทราบว่าทางกรมการปกครอง  

ได้มีคำสั่งให้ทุกคนรักษาการในตำแหน่งเดิมไปก่อน และหากจะถามว่า

เมื่อเปิดคัดเลือกใหม่ข้าราชการทั้ง ๔๑ ราย จะกลับมาหมดหรือไม่ ตอบ  

ไม่ได้ เพราะเมื่อยกเลิกคำสั่งแล้วเท่ากับทุกคนมีสิทธิ์และโอกาสที่จะได้รับ

การคัดเลือกเท่ากัน ถ้ารับประกันเท่ากับว่ากระทรวงไปเอื้อประโยชน์ให้กับ

ข้าราชการบางกลุ่มก็จะถูกยกเลิก นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง คงไม่ง่ายเหมือน

เกา่แลว้ ทีอ่ยากจะทำอะไรกท็ำ เพราะมรีะบบ และ ก.พ.ค. ขึน้มา เรากต็อ้ง

มาทำหน้าที่ให้รอบคอบรัดกุม 
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จุดเปลี่ยนของชีวิต
 สำหรับวันนี้อยากจะแสดงความยินดีกับทุกท่าน เพราะถือว่า

ท่านเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิต จากที่เคยเป็นปลัดจังหวัด และหัวหน้า

สำนักงานจังหวัด ตอนนี้ท่านก็จะกลายเป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ว่าฯ น้อย คือ   

เปน็รองผูว้า่ฯ แลว้ ทา่นกเ็ริม่เปลีย่นสายงาน ดา้นความมัง่คง ดา้นปกครอง 

ดา้นเศรษฐกจิ ด้านสังคมต่างๆ แล้วแต่ท่านผู้ว่าฯ จะมอบหน้าที่ให้ ฉะนั้น 

วิธีคิดต่างๆ จะเปลี่ยนไปโดยธรรมชาติ ทั้งจากการทำงานหน้าเดียว

ปกครองก็ทำงานหน้าเดียว หัวหน้าสำนักงานจังหวัดก็ดูแลเฉพาะผู้ว่าฯ 

หน้าเดียว ต่อไปนี้ท่านก็จะต้องดูแลทุกกระทรวง ทบวง กรม ท่านจะต้อง

ไปศึกษาข้อกฎหมาย อะไรต่างๆ ในกระทรวง ทบวง กรมอื่นๆ ด้วย  

 เนื่องจาก พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เขาให้ท่าน

ไปเป็นผู้บังคับบัญชาเขา เพราะฉะนั้น ท่านจะต้องทำหน้าที่ไปเป็นผู้บังคับ

บัญชาที่ดี ต้องรู้เรื่องของเขา เห็นใจเขา เข้าใจเขา เอาใจเขามาใส่ใจเรา 

ไปเรียนรู้วิธีการทำงานจากเขา อย่าเพิ่งไปคิดว่าเราเป็นผู้บังคับบัญชาก็ไป

สั่งเขา ไปเรียนรู้ก่อน ไปทำหน้าที่ให้ตัวเองรู้ว่าเขามีกฎหมายสาธารณสุข

อย่างไรบ้าง เขามีหน่วยงานจากการประสานงานอย่างไรบ้าง อะไรที่เรา

จะทำให้กระทรวงที่เกี่ยวกับสังคมมาบูรณาการงานกันให้ได้ อันนี้เป็น  

เรื่องสำคัญ  

 เรื่องบูรณาการงาน ถ้าท่านเป็นรองผู้ว่าฯ ที่ทำหน้าที่ด้านนี้   

ผู้ว่าฯ มอบหมายงานแล้วท่านทำตะกุกตะกัก ติดขัด ไม่พยายาม ไม่อะไร

ต่างๆ  ผู้ว่าฯ ก็จะเริ่ม เอ๊ะ! มันไม่ work ก็จะมอบงานน้อยลง ผู้ว่าฯ ก็ต้อง

ลงไป take action เองมากขึ้น บางเรือ่งถา้เขาไวว้างใจแลว้ ท่านนั่งประชุม
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ไปได้เลย มาสรุปให้ผู้ว่าฯ 

อยา่งเดยีว เขากจ็ะสบายใจ 

เขาจะได้ไปคุมนโยบายไป

แ ก้ ปั ญ ห า เ รื่ อ ง ม ว ล ช น   

ไปแก้ปัญหาเรื่องพืชผล

ราคาตกต่ำ ไปแก้ปัญหา

เรือ่งงานสังคม จะทำให้คน  

ในวัฒนธรรมองค์กรในจังหวัดหมุนเวียนไปได้ อันนี้เป็นภารกิจที่ผู้ว่าฯ 

ต้องทำหนัก            

 ความเสียหายที่มันเกิดขึ้นในจังหวัด เขาไม่ถามหรอกว่า  

รองผู้ว่าฯ คนไหนทำ เขาจะดิง่ไปทีผู่ว้า่ฯ เลย มกีารเผาศาลากลางจงัหวดั 

เขาไม่ถามว่ารองผู้ว่าฯ ดูแลไม่ดี เขาจะบอกผู้ว่าฯ ไม่มีฝีมือ ไม่มีความ

สามารถ ไม่ว่าจะเป็นแม่ทัพโทรศัพท์มาก็ดี ผบ.ตำรวจภาคต่างๆ โทรศัพท์

มาก็ดี เราก็คอยพยายาม defense ให้คุณตลอดปีที่แล้วทั้งปี เรื่องศูนย์

อำนวยการแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉิน (ศอฉ.) ผมประชุมทั้งปี ก็ต้องคอย 

defense ช่วยเหลือพวกคุณตลอด   

 เพราะฉะนั้น เราต้องทำงานเป็นทีมเดียวกับผู้ว่าฯ ให้ได้ อย่า

ให้ผู้ว่าฯ ทำหนังสือส่งตัวกลับมา ต้องอยู่กับเขาให้ได ้ การคาดการณ์

มหาดไทยมีอยู่ ๓ อย่างที่เราเลือกไม่ได้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มา อนาคตผม

ไม่รู้เลือกได้ไม่ได้นะ แต่ผมดูว่า ๑) เลือกเจ้านายไม่ค่อยได้ เขาส่งไปอยู่

กับผู้ว่าฯ คนไหนก็ต้องทำ ๒) เราเลือกถิ่นที่อยู่เราไม่ได้ เราเหมือนจะเลือก

ได ้ณ วนันี ้แตพ่รุง่นีไ้มใ่ชแ่ลว้ เลอืกไมไ่ดอ้กีแลว้ ถกูสบัถกูเปลีย่นไปอกีแลว้ 
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๓) เราเลอืกใหบ้ำเหนจ็ตวัเองไมไ่ด ้ผูบ้งัคบับญัชาเปน็คนใหเ้รา เพราะฉะนัน้ 

เราต้องอยู่ให้ได้ ในภาวะที่เราถูกสอนมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อย ตั้งแต่เป็น

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน ตั้งแต่เป็นปลัดอำเภอต่างๆ ตั้งแต่

เป็นอะไรต่างๆ เราถูกสอนให้เป็นอย่างนี้ตลอด เราต้องอยู่ให้ได้ ด้วยความ

ถูกต้อง โปร่งใส แล้วก็เป็นธรรมด้วย ยกเว้นว่าเราไม่ไหวจริงๆ เราเป็น  

รองผู้ว่าฯ แล้วเราบอกว่าเราไม่ไหวจริงๆ มันไม่ไหวจริงๆ ท่านต้องมาบอก

ผู้บังคับบัญชา อย่าไปเปิดศึกกับผู้ว่าฯ เลย  

 เนื่องจากทุกกระทรวง ทบวง ไม่มีเวลาที่จะไป touch กับท่าน

ได้มาก อย่างผมรักษาราชการแทนปลัดอย่างนี้ เราเห็นเลยทุกกระทรวง  

จะใส่เราคนเดียว ทั้งๆ ที่เราบอกเรามี cluster มันเหมือนกัน ผมได้ถึง

บางอ้อทุกกระทรวง ทุกรัฐมนตรี เขาจะจี้คุณคนเดียวเขาไม่สนใจ คุณต้อง

ให้เร็ว ให้ไว สั่งมาต้องรีบสานต่อ แล้วก็ตามงานให้ได้ นี่คือหน้าที่ของคุณ 

การบริหารงานอย่างมืออาชีพ
 ผู้ว่ามอบนโยบายมา คุณก็ไปจัดประชุมใน line คุณ ไปทำ

แผนการปฏิบัติ run ลงไปให้ได้ แล้วก็รายงานประเมินผลให้ได้ว่า สิ่งที่ทำ

นั้นไปได้หรือไม่ ถูกต้องหรือไม่ เมื่อมีข้อมูลใหม่ มีสถานการณ์เปลี่ยน คุณ

ต้องปรับให้เร็ว ทำงานต่อให้ได้อย่างมืออาชีพ อย่างที่คุณได้เคยถูกฝึก

มานานๆ บางคนก็ถูกฝึกเป็นหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดมานาน บางคน

ถูกฝึกเป็นนายอำเภอมานาน บางคนถูกฝึกเป็นปลัดจังหวัดมานาน อย่าง

นี้ท่านต้องทำให้ได้ ทำให้เร็ว และเป็นคนที่แก้ปัญหาต่างๆ ได้ดี  
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  การแตง่ตัง้ผูว้า่ฯ 

ครั้งนี้ก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่ง

วา่ผูว้า่ฯ ทีเ่ราแตง่ตัง้ไปใหม่ๆ  
ไปเจอปัญหาน้ำท่วมเกือบ
หมดทุกคนเลย แต่เขาก็ยืน
สู้วิกฤตได้ ถือเป็นความ
ภาคภูมิใจอย่างหนึ่ง ไม่มี
ใครวา่กลา่วตกัเตอืนมาบอกวา่คนนีไ้มด่ ีทา่นนายกฯ ชมตลอดในทีป่ระชมุ
ปลัดกระทรวงว่าเขายืนหยัดอยู่ได้ ถึงจะย้ายไปใหม่ แต่ความที่เขามีระบบ
ระเบยีบ มธีรรมเนยีมปฏบิตั ิมอีงคก์ร มผีูใ้ตบ้งัคบับญัชา เขาเรยีก scenario 
มีวัฒนธรรมที่เชื่อถือกันอยู่ ช่วยให้ทำงานได้ง่าย ถ้าลำพังจะให้ผู้ว่าฯ สั่ง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียว ผมว่าอีก ๑๐ ปี ก็ทำงานไม่ทัน  

  อันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งของเรา เราต้องยึดให้อยู ่
ให้เป็นประโยชน์ เป็นหลักในการทำงาน วิธีอย่างนี้จะเกิดได้ก็คือ ต้อง
เอาใจเราไปใส่ใจเขา เป็นเพื่อนกับเขาให้ได้ อย่าไปคิดว่าเราเป็นนาย ข่มขู่ 
สั่ง ตะคอก ใช้อย่างเดียว ไม่ดูแลเรื่องเจ็บ ทุกข์ร้อนของลูกน้อง อันนี้เป็น
ศลิปะอยา่งหนึง่ ท่านก็ต้องฝึกอย่างนี้ไว้ ต่อไปอีก ๒ ปี ๓ ปี ท่านไปเป็น  
ผู้ว่าฯ ท่านก็ต้องเจอภาวะอย่างนี้ ที่คำโบราณบอกว่า “ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว   
ยิ่งโดดเดี่ยว” ยิ่งท่านดุมากเท่าไหร่ คนก็จะไม่หาท่าน เมื่อมีปัญหาท่านก็
คิดอยู่คนเดียว ยิ่งท่านไม่พูด ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ก็ยิ่งถูกโดดเดี่ยวมาก
เทา่นัน้ แตถ่า้ทา่นมมีนษุยสมัพนัธ ์มคีวามโอบออ้มอาร ีมหีลกัเมตตาธรรม 
มีแต่คิดว่าเราเป็นผู้ให้ ให้เขาไปตลอด ให้ๆ เดี๋ยวเราก็จะได้รับกลับมาเอง 
แต่ถ้าคิดว่าเราเป็นเจ้านาย เป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจบริหารแล้วก็สั่ง
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อยา่งเดยีว ไมเ่คยดวูา่เขาทำไดห้รอืไมไ่ด ้ ไมเ่คยดวูา่เขาจะทกุขร์อ้นอยา่งไร 
ไม่เคยดูว่าเขาจะมีเงินทำไหม ไม่เคยคิดช่วยหาหนทางในการแก้ปัญหา
อุปสรรค หรือลูกน้องทำไปแล้วเจอปัญหาอุปสรรค เจออุบัติเหตุ กลับไป
สมน้ำหน้า ขยี้ซ้ำ ทีหลังไม่มีใครเขาทำงานด้วย อยากฝากท่านเอาไว้  

 ชื่อเสียงของท่านดีไม่ดี เดี๋ยวสักพักมันก็สะท้อนมา ประมาณ

สกั ๔ เดอืน กจ็ะออกมาแลว้ เหมอืนบางคนเรายงัไมท่นัสง่ไปเลย เรายงัคดิวา่

คนนีเ้ปน็ผูว้า่ฯ ได ้ไมจ่ำเปน็ตอ้งเปน็รองผูว้า่ฯ กไ็ด ้เพราะเราด ูpersonality 

ดูวิธีการบริหารการจัดการ ดูศักยภาพ มันได้ เพราะ personality มันมี

อย่างนั้น ไม่จำเป็นต้องเลือกอายุ ๒ ปี ๓ ปี ปีเดียวก็แต่งตั้งได้ ถ้าเขา  

ดูแล้วมันใช่ แต่ถ้าไม่ใช่ ไปปีแรกก็ทะเลาะกับผู้ว่าฯ แล้ว ทะเลาะกัน  

ทั้งจังหวัด ถูกหนังสือร้องเรียนเต็มไปหมด เรื่องทุจริตคอร์รัปชัน เรื่องชู้สาว 

เรื่องอะไรต่างๆ ออกมา ก็แก้ไขยาก เวลาเข้ากรรมการ เข้าอะไรต่างๆ คือ

ท่านดีหมด แต่ว่าโดนร้องเรียนมากเลย มันมีตัวเลือกอื่นที่พร้อมที่จะขึ้นมา

แทนท่าน ลำดับต่อๆ มาก็เอาขึ้นมาได้ ท่านก็กลับไปต่อแถวใหม่ได้ ระดับ

ผู้บริหาร เขาคิดอย่างนั้น ผมเอามาเล่า เพราะผมมีประสบการณ์ตรงนี้   

แค่ปีเศษๆ ก็อยากฝากบอก เพราะว่าที่มาในนี้ส่วนใหญ่ก็เป็นเพื่อน เป็น  

พี่น้องกัน เคยรู้จักกันมา เคยยากลำบากด้วยกันมา อีกประมาณ ๔ ปี ๕ ปี 

เราก็ไปเฝ้าบ้านเหมือนกันทุกคน อย่าไปเครียดอะไรหนักหนา  

 เมือ่มาอยูจ่ดุๆ นี ้ เรากท็ำหนา้ทีข่องเราใหด้ทีีส่ดุ อยา่ไดอ้หงักา 

อย่าคิดว่าตัวเองแน่ตัวเองเก่ง ตัวเองมีความพร้อมอะไรทุกอย่างแล้ว   

ขอให้คิดใหม่ ให้ตั้งใจใหม่ โอกาสเปิดให้ทุกท่าน ตราบใดที่ยังมีระเบียบ 

กฎ ก.พ. นี้อยู่และยังไม่มีการออกกฎใหม่ ท่านก็มีสิทธิ์จะทำงานได้ แต่ขอ
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ให้ท่านสะสมบารมีด้านความรู้ ความสามารถให้ปรากฏออกมาให้ได้   

ให้ผู้ว่าฯ ให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่า รองผู้ว่าฯ ที่เราส่งออกไป เป็นรอง

ผู้ว่าฯ ที่ทำงานด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

ยึดหลักผลประโยชน์ของชาติและประชาชน  

 การทำงานท่านต้อง

มีหลักเพื่อประชาชน หลักเพื่อ

ประโยชนข์องทางราชการ เพือ่การ

บริหารราชการให้เกิดประโยชน์

สูงสุด โดยมีผู้ว่าฯ เป็นหัวหน้า

ทีมในการทำงาน ต้องถือหลักนี้ 

ทางการเมืองมีไหม ก็อาจจะมี 

แต่อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงบ่อย แต่ถ้าท่านมีหลักด้วย การเมืองก็ได้   

ทุกอย่างไม่ขัด เราไม่จำเป็นต้องไปขัดกับใคร ท่านมีหน้าที่อะไรไปขัดแย้ง 

ทะเลาะกับคนอื่น ไม่ใช่หน้าที่ หน้าที่ของท่านคือ ทำงานให้ระบบราชการ

มัน run ไปเอานโยบายของรัฐบาลของกระทรวงไปสู่ประชาชนให้มากที่สุด 

บำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พี่น้องประชาชนให้มากที่สุด นั่นเป็นหน้าที่ที่ท่านจะ

เดินไป ผมอยากให้ท่านดูเรื่องอย่างนี้  

 นอกจากนั้น  ขอให้ท่านดูเรื่องนโยบายของกระทรวงด้วย   

โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคม อยาก

ให้ท่านดูเป็นหลักไว้เลยว่า จะทำอย่างไรจะทำให้บ้านเมืองกลับมาสู่ความ

สงบสุขให้ได้ ผมจึงเรียนใน conference กับผู้ว่าฯ ว่าเป็นโอกาสดีแล้ว 
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เรื่องที่มีอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เกือบ ๕๐ จังหวัด มันเป็นโอกาสอันดี ต่อไป

ภาคเหนือ ภาคอีสานก็จะมีภัยหนาว ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะไป

ทำงานมวลชนกับพี่น้องประชาชน ให้ลืมความเจ็บปวดไปได้ เข้าไป  

ช่วยเหลือ ไปเป็นหลัก ไปเป็นที่พึ่งเขาให้ได้  

ความเป็นชาติเดียวกัน
 เมื่อก่อนเขายังแบ่งแยก คนเราพอกินดีอยู่ดี มีอุดมการณ์มันก็

จะแยกหมู่แยกเหล่า เหมือนกับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง จะมีการแบ่งฝัก  

แบง่ฝา่ยทุกครั้งที่มีการใส่อุดมการณ์ ในประวัติศาสตร์ที่ผ่านมา คนก็จะ

แยกออกเป็น ๒ กลุ่ม เหมือนน้ำตกที่ไหลมาแล้ว ก็มีก้อนหินอยู่ตรงกลาง 

ประชาชนจะถูกแบ่งแยกโดยอุดมการณ์ โดยการเลือกตั้งหรือโดยระบบ

การเมืองการปกครองก็จริง แต่สักวันเมื่อผ่านพ้นก้อนหินหรือแนวที่พัก   

ก็ต้องกลับไปรวมกันเป็นสายน้ำลงสู่แม่น้ำ สู่ลำคลอง สู่มหาสมุทรอีก

เหมือนเดิม  

 นั่นก็คือ หนีไม่พ้นความเป็นชาติพันธุ์ ความเป็นพี่เป็นน้อง 

ความเป็นพ่อแม่พี่น้อง ยังต้องไปงานแต่งงาน งานบวช งานเอื้ออาทร   

การช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน ถ้าท่านมีฐานคติอย่างนี้ ท่านไปให้

เหมือนกับเราเป็นฝ่ายไปหาเขาอยู่ตลอดเวลา ให้ความเอื้ออาทร ให้ความ

จริงใจ ให้ความรู้ ให้อะไรต่างๆ เดี๋ยวสังคมแห่งความเป็นไทยก็จะกลับมา 

ทา่นจะเหน็ไดว้า่หลงัจากมสีาธารณภยัตา่งๆ การแบง่แยกลดลงไป เหน็ได้

ชัดเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น 

ไปยืนเคียงข้างประชาชนหมด นี่คือภาพที่สวยงาม ส่วนการบริหาร  



แนวทางการปฏิบัติราชการ 1�

การจัดการเรื่องอุทกภัย สาธารณภัย ท่านไม่ต้องไป worry ว่าทำไม

มหาดไทยทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล แต่เราให้

ความร่วมมือเต็มที่ทุกอย่าง เอารองปลัดกระทรวงไปทั้งหมด ไปทำ ไปจัด 

conference ไปบริหารการจัดการ ประสานงานให้หมดทุกเรื่อง เพียงแต่

มนัเปน็ policy ของรฐับาลทีเ่ขาจะกำหนดรปูแบบการแกป้ญัหาอกีแบบหนึง่ 

เป็นการดึงภาคเอกชน ดึงภาคประชาชน ดึง facebook ดึงภาคต่างๆ มา

ทำงานอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ในงานปกติเราก็ run ลงไป  

ภาพของคนมหาดไทย
 ภาพของกระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ไปยืน

เคียงข้างประชาชนหรือไม่ ท่านติดปัญหาอะไรหรือไม่ เราเข้าไปช่วยเหลือ

ท่านได้ อันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า ไม่ใช่ว่าหัวกระทรวงไปจะต้อง

อย่างนั้นอยา่งนี ้ แลว้กไ็ปทะเลาะกนั แลว้กไ็มม่งีานทำ จะไมเ่กดิประโยชน์

แตอ่ยา่งใด  

 ฉะนัน้ ตอ้งพยายาม

ประสานทุกสภาวะให้ เกิด

ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน 

ไ ม่ ใ ช่ ตั ว เ ร า ปั ญ ห า ก็ คื อ   

ผลประโยชน์ การช่วยเหลือ   

ก็ตกอยู่กับประชาชนเหมือนกัน ท่านต้องคิดอย่างนี้ เราจะให้กำลังใจ   

เมื่อผู้ว่าฯ ติดขัดเราจะส่งคนไปช่วย บางทีเราก็ย้ายรองผู้ว่าฯ ท่านก็ เอ๊ะ! 

ทำไมย้ายไป เราย้ายไปช่วยโคราชหนักเราก็เอารองเข้าไปอีก ๓ คนเข้าไป
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ช่วยโคราชให้เร็ว ตรงไหนหนักเราก็เอารองเข้าไปช่วย ถ้าเขาขอมาเราก็

เอาคนไปช่วยทันที อย่างนี้เป็นวิธีทำให้ภูมิภาค เพราะกระทรวงเราอยู่  

ในภูมิภาค ภูมิภาคต้องยืนให้ได้ ต้องแข็งแกร่งให้ได้ งานถึงจะสามารถ

เดินไปได้อย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรี เพราะฉะนั้น ความแตกแยกทุกครั้งที่ใกล้

มีการเลือกตั้ง จะมีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้น จะเห็นได้ว่าหลังจากน้ำท่วม   

หลังน้ำลดก็จะมีกระแส เหลือง - แดง ออกมา ท่านก็ต้องประสานให้ได้ 

อยู่ด้วยกันให้ได้ เปลี่ยนจากการต่อสู้ทางความคิด ให้มาเป็นเรื่องกาบัตร

ให้ได้ เปลี่ยนจากการใช้ความรุนแรง ให้มาในทิศทางการเมืองให้ได้   

ให้ทำตามกรอบกฎหมายให้ได้ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้ 

ปกป้องรักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
 เรายอมไมไ่ดเ้รือ่งเดยีวกค็อื ไปลว่งเกนิสถาบนัพระมหากษตัรยิ ์

สถาบนัหลกัของประเทศชาต ิเชน่ ปลอ่ยใหม้กีารทำลายพระบรมฉายาลกัษณ ์

แล้วไม่มีมาตรการในการดำเนินการต่อไป นิ่งเฉยเหมือนกับว่าผมเก็บแล้ว 

ผมแก้ไขแล้ว ผมทำใหม่แล้ว ไม่ได้ ท่านต้องมีมาตรการออกไป อย่างไร 

ตรวจค้น จับกุม ดำเนินคดี รีบลงไปทำความเข้าใจตรงจุดไหน อย่างไร  

ต้องแจ้งความ ต้องทำอะไร

ลงไปใหช้ดัเจน ใหเ้ปน็รปูธรรม

ขึ้น ถ้าเราทำแล้วไม่ไหว เราก็

ขอเจา้หนา้ทีต่ำรวจ เจา้หนา้ที่

ทหาร ซึง่เขาจะเปน็ผูช้ว่ยเหลอื

เราได ้จะปลอ่ยใหเ้ปน็เหมอืนเดมิ

ไม่ได้ 
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งานมวลชน
 งานมวลชนเราไมเ่กง่ กไ็ปขอสถาบนัการศกึษาใหเ้ขา้มาชว่ยเรา  

ไดห้รอืไม ่ขอคนทีเ่ขามอีงคค์วามรูด้า้นนีม้าชว่ยเรา ทางกระทรวงพยายาม

ผลักดันงานมวลชน ด้านสมาชิกกองการอาสารักษาดินแดน (อส.) ในกรม

การปกครอง ก็เพื่อจะให้เป็นกำลังของท่านในการที่จะให้ท่านเข้าไปสัมผัส

กับประชาชน ไปขายความคิดหรือแนวอุดมการณ์ทางประชาชน เป็น  

ทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชน ท่านต้องยึดถือแนวปฏิบัติ อย่างนี้ 

ท่านผู้ว่าฯ จะรู้ดี ในปีที่ผ่านมาจะถูกแรงกด แรงอัด เรื่องอย่างนี้มากมาย

มหาศาล เดี๋ยวนี้ทำงานลำบากขึ้น 

เรื่องสาธารณภัย
 เรื่องสาธารณภัย ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องแก้ ยิ่งมากยิ่งต้องวางแผน  

ใหร้อบคอบรดักมุมากขึน้ บางทภีาพหนึง่กเ็หมอืนเหรยีญสองดา้น เราบอกวา่ 

เราต้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างรวดเร็ว แจกเงินให้ทั่วถึงอย่าง

รวดเร็ว เหรียญอีกด้านหนึ่งก็คือ จะส่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) บ้าง เดี๋ยวจะส่งสำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บ้าง จะส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าไป

ตรวจสอบบ้าง มันเป็นเหรียญสองด้าน  

 เพราะฉะนั้น เราก็ต้องวางมาตรฐานของเหรียญสองด้านนี ้ 

ใหเ้หมาะสม อันไหนที่เราดูแล้ว จัด priority แล้ว มันจำเป็น มันเสียหาย 

มนัจรงิ เรารบีชว่ยเหลอืเขาไปกอ่น อนัไหนทีไ่มม่ัน่ใจกเ็ขา้ไปสูก่ระบวนการ

ที่เราเคยต่อสู้ในศาลฎีกาแล้วมันถูกต้อง เช่น การทำประชาคม การทำ
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อะไรต่างๆ เพื่อเป็นการปกป้องตัวเราไว้ด้วย มิฉะนั้นแล้วเด็กตัวเล็กๆ   

จะตายหมด ทา่นตอ้งมแีบบแผน เมือ่นำ้ทว่ม ทา่นเหน็วา่ตรงไหนมนัทว่มหมด 

ในระหว่างที่น้ำท่วมท่านยืนอยู่กับประชาชนตลอด ท่านไม่เห็นหรอกว่า

อะไรเป็นอะไร ท่านดูพายุเข้ามา แล้วพอเกิดท่านวิ่งไปดูหมด ผมเห็นท่าน

ออกขา่ว เหน็วา่อนัไหนมนัเกดิความเดอืดรอ้นกนัอยู ่อนัทีท่า่นจดั priority ได ้

ท่านจัดไปเลย รัฐบาลเขาก็มีงบประมาณไปช่วยเหลือให้  

 ขอฝากอีกเรื่องไปบอกท่านผู้ว่าฯ ด้วย ว่ารัฐบาลเขาพยายาม

ให้ปรับงบประมาณ กลับเข้าสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องทั้งหมด เพราะฉะนั้น

งบประมาณที่ถูกตัดงบกลางของผู้ว่าฯ ที่เคยใช้ ๕๐ ล้าน ใช้หมดไปแล้ว 

จะมีการสำรวจเรื่องการฟื้นฟูภายหลัง โอกาสที่ได้เงินแทบจะไม่มีเลย 

เพราะงบกลางก็อาจจะถูกตัดเยอะ หรือถ้าอย่างนั้นต้องไปบูรณาการ  

เอางบเหลือจ่ายของแต่ละกระทรวง เช่น กระทรวงคมนาคมเขาก็ปรับ  

งบประมาณถนนไรฝุ้น่ของเขา ๕๐๐ ลา้นกลบัมา อยา่งของเรางบประมาณ

ไม่มีก่อหนี้ผูกพันประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าล้าน เราก็ต้องส่งลงไปช่วย อะไร  

ที่ปรับได้เราก็ต้องปรับ งบประมาณที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ปี ๕๓ ไม่มี

สัญญาเราก็ต้องปรับ ลงไปช่วยพี่น้องประชาชน เพราะงบกลางเข้าใจว่า 

ถ้าเราไม่มีแผนไม่มีการดำเนินการปรับอย่างนี้ รัฐบาลคงต้องยึดแล้วนำ  

ไปปรับ ผมแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจของเราให้ปรับแผนด่วน ตอนนี้ท่านก็ต้อง

ไปตามกับท่านผู้ว่าฯ เงิน ๕๐ ล้าน ท่านใช้เหลือบางส่วนหรือไม่ ที่จะช่วย

อะไรชาวบา้นไดบ้า้ง แกไ้ขปญัหาชาวบา้นไดห้รอืไม ่จากทีเ่คยจา่ยในภารกจิ

ของค่าเสียหายทางด้านพืชไร่ ซึ่งเขาใช้งบกลางแล้ว ได้หรือไม่ ท่านเอาเงนิ

ของท่านมาทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ชาวบ้านต้องการให้แก้ปัญหา
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ด่วนๆ เช่น สะพานพงัไมม่ากยงัพอทีจ่ะเอาดนิมาถมคอสะพานได ้ทา่นให้

เขาได้หรือไม ่ ให้มันเดินทางให้ได้ก่อน แต่ถ้ารอเปิดประมูลโครงการใหม่ 

รื้อทิ้งใหม่ ทำใหม่มันอีกนาน ยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาทำ อันนี้ก็อยาก

ฝากให้ท่านไปคุยกับผู้ว่าฯ 

เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด   

 เรือ่งการปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ clean & seal ปทีีแ่ลว้

กระทรวงมหาดไทยรว่มกบัสำนกังานคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม

ยาเสพตดิแหง่ชาต ิ(ป.ป.ส.) ไดก้ำหนดหมูบ่า้นเปา้หมายตามแผนปฏบิตักิาร 

clean & seal ทั้งหมด ๑๙,๐๐๐ หมู่บ้าน แต่ตอนนี้สำรวจใหม่ เพิ่มมาอีก

ประมาณ ๒,๐๐๐ เกือบ ๓,๐๐๐ หมู่บ้าน เราก็จะให้ท่านเป็น ๒ policy 

คือ ให้มีการ clean & seal ที่ ๑๙,๐๐๐ หมู่บ้านเป้าหมาย ที่ท่านทำได้เป็น

หมู่บ้านสีขาวประมาณ ๑๗,๐๐๐ กว่าหมู่บ้านอีกครั้งหนึ่ง ส่วนที่เหลือ  

อีกประมาณพันกว่าจะมารวมกับหมู่บ้านที่เพิ่มขึ้น ที่ ป.ป.ส. สำรวจมาอีก 

๒,๐๐๐ หมูบ่า้นสง่ไปเปน็เปา้หมายใหท้า่นดำเนนิการอกีเปน็ ๓,๐๐๐ กวา่

หมูบ่า้น ทีเ่ปน็เปา้หมายหลกัทีท่า่นจะตอ้งไปดำเนนิการ สว่น ๑๗,๐๐๐ กวา่

หมู่บ้าน ให้ท่านทำประชาคมซ้ำอย่างน้อยปีละครั้ง ก็ขอให้ท่านทำต่อไป 

เพราะถือว่าเป็นนโยบายที่มีผลต่อท่านโดยตรงและเป็นเรื่องงบประมาณ 

เราไป defense กับ ป.ป.ส. เขาก็ให้มา และเรื่องขั้นต่างๆ เขาก็ให้มา ปีนี้

เราก็ขอเรื่องคน ขอจ้างลูกจ้างชั่วคราวไปอยู่ที่จังหวัดๆ ละสองคน เพื่อให้

อย่างน้อยก็มีคนทำงาน ทุกวันนี้ผมเห็นศูนย์ต่อสู้ยาเสพติดจังหวัดจะมี  

เจ้าหน้าที่ เป็นปลัดอำเภอหนึ่งคน นายอำเภอหนึ่งคน ทำงานกันสองคน 
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ไม่มีลูกจ้าง พิมพ์กันเอง แต่ต่อไปจะขอลูกจ้างให้เป็นสองคนและอาจจะมี

คนคมุหนึง่คน แลว้ใชว้ธิปีระสานงาน ถอืเปน็เสนห่ข์องกระทรวงมหาดไทย

คือ ความสามารถในการประสานงาน ถึงไม่มีคนก็ทำงานออกมาได้สำเร็จ 

อันนี้เป็นวิธีที่เราคิดก่อนล่วงหน้า  

 ระหวา่งนีท้กุกระทรวง ทบวง กรม เริม่ปรบัตวักนัหมดเหมอืนกนั

แล้ว เขาก็จะให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ coordinate กับกระทรวง

เขาทั้งหมด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเริ่ม coordinate รวมพลังคน

ของกระทรวงเขาแล้ว แต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือ การบูรณาการข้ามกระทรวง   

เขายังทำไม่ได้ แต่ของเราทำได้ เพราะเรามีคำสั่งให้อำนาจไว้ อันนี้เป็น

เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ว่า จะทำอะไรสุดท้ายก็จะหนีกระทรวงมหาดไทยไม่พ้น 

การจะเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติ แต่ถ้าพูดถึงด้านสื่อมวลชน ไม่จำเป็น

ต้องมีพวกคุณ เพราะสื่ออยู่ในกรุงเทพฯ ๑๐๐%  

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 อกีเรือ่งหนึง่ทีอ่ยากฝากทา่นดว่นกค็อื ในปนีีก้ระทรวงมหาดไทย
ทำงานเฉลิมพระเกียรติ ประมาณ ๓ - ๔ เรื่องด้วยกัน เรื่องแรก เราทำ
ภาพยนตร์ ๗ เรื่อง เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เอามาทำเป็น drama เช่น เรื่อง อาม่า ซึ่งทำให้
เหน็วา่คนไทยยงัไมรู่ว้า่ในเพลงสรรเสรญิพระบารมหีมายถงึอะไร บรบิาลนี ่
บริบาลอะไร ไปถามเด็ก ถามคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำไมต้องยืน เขาก็จะ  
สื่อผ่านตรงนี้ว่า อาม่าเป็นคนจีนมาจากเมืองจีน แต่ยังมาเรียนรู้เรื่องนี้   
โดยการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และก็ร้องเพลงนี้ได้ ทั้งๆ   



แนวทางการปฏิบัติราชการ ��

ที่เด็กรุ่นใหม่ร้องเพลงก็ไม่ได้ สื่อสารกันไม่รู้ว่าทำอะไร ส่วนเรื่อง  
ราชประชานุเคราะห์ เรื่องแผ่นดินของเรา หรือเรื่องอะไรต่างๆ ก็จะสื่อ  
ให้เห็นว่าองค์การนี้เกิดได้อย่างไร เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
ท่านมีพระราชกรณียกิจอย่างนี้เพื่ออะไร แล้วเอา drama เข้าไปโดยใช้  

ผู้กำกับมือหนึ่ง เช่น คุณยุทธนา มุกดาสนิท คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง   

 เราได้กราบทูลทำภาพยนตร์ประมาณ ๗ เรื่อง ใช้งบสร้าง  

เรื่องละ ๕ ล้าน ๖ ล้าน แต่ใช้เงินจากการบริจาคทั้งหมด ไม่ได้ใช้เงิน

ราชการเลย เราขอรับบริจาคจาก แอร์เอเชีย i-mobile การไฟฟ้าส่วน

ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงและที่ต่างๆ เขาให้มา ซึ่งเราก็ความตกลงกับ

กรมบัญชีกลางขอเป็นเงินนอกงบประมาณ แล้วก็ทำความตกลงกับ

กระทรวงการคลงัขอเปน็ลดหยอ่นภาษไีด ้คอืไปเอาเงนิ CSR มาทำเหมอืน

กบัปทีีแ่ลว้ทีเ่ราทำ King of the Kings เปน็เงนิ ๑๐๙ ลา้นบาท เราเผยแพร่

ออกไป ๓๐ จุดทั่วประเทศ ตอนนี้ยังเหลืออีก ๔ จุด จุดสุดท้ายคือ   
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วันที่ ๒ ธันวาคมจุดหนึ่ง เราก็จะให้เขา ๕ แสนบาท ไปเรื่อย ไปตาม  
จุดต่างๆ ๓๐ จุด 

   ปนีีก้เ็หมอืนกนั ทำภาพยนตร ์๗ เรือ่งนี ้กน็ำขึน้ทลูเกลา้ฯ ถวาย
และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน 
ซึ่งทางสำนักพระราชวังตอบกลับมาแล้วว่าท่านรับและทรงขอบใจ   
ทรงยนิด ีแลว้กพ็ระราชานญุาตใหเ้ราผลติ ๕ ลา้นชดุ หลงัจากนีก้แ็จกจา่ย
ให้กับพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ที่ท่านจะจัดงานวันเฉลิมฯ 
ท่านก็ต้องขึ้นป้ายใหญ่ แล้วก็ให้ทุกคนรับหน้าพระบรมฉายาลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลจัด
หรอืจะจดัทีห่นา้ศาลากลางจงัหวดั หนา้ทีว่า่การอำเภอ ทัง้หมดใหร้บัไปได้
เรื่อยๆ ตั้งแต่วันที ่ ๕ ธันวาคม เป็นต้นไป แต่ถ้าหลังจากวันที ่ ๕ ไปแล้ว   
ใครลงนามถวายพระพร ก็รับ VCD ไปทุกครั้ง แต่ต้องรับต่อหน้าพระบรม
ฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพราะว่าเป็นของพระราชทาน
ของพระองค์ บริษัทกันตนาจะพิมพ์ฟิล์มให้เรา ๒๐๐ ชุด เราจะส่งไป   
๗๕ จังหวัด เป็นฟิล์มฉาย ท่านต้องไปเช่าหนังเร่ ใช้เครื่องเสียงอย่างดี  
ไปฉายภาพยนตร์ ๗ เรื่องในคืนวันที่ ๕ จะใช้เวลา ๒ ชั่วโมง ๔๐ นาที   
ถา้ทา่นดแูลว้นำ้ตาไมไ่หล เรากจ็ะขอบคณุทา่นวา่ ทา่นเกง่มาก ใจหนิมาก 
เป็นหนังที่ทำได้ดีมาก เป้าหมายคือคนอายุ ๓๕ ปีลงมา เขาอยากให้  
คนรุ่นใหม่เรียนรู้สิ่งเหล่านี้ เพราะคนรุ่นเก่า รุ่นท่าน รุ่นผม ที่นั่งอยู่นี้  
ไดท้ำงานรบัใชเ้บือ้งพระยคุลบาทมากแลว้ เขา้ใจแลว้ แตเ่ดก็รุน่ใหมย่งัไมรู่ ้ 

 เพราะฉะนั้น พอเราแจก DVD ท่านไป ท่านเอาไปให้โรงเรียน 
เวลาท่านออกจังหวัดเคลื่อนที่อะไรต่างๆ ท่านก็เอาไปใช้ ท่านเก็บ DVD ไว้   
มนัใชไ้ดน้านกวา่ VCD ทา่นกแ็จกชาวบา้นไป ฉายบอ่ยๆ แจกตามโรงเรยีน
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ทัง้หมด ใหเ้ขาไดฉ้ายใหเ้ดก็ไดด้ ู

ได้เรียนรู้ร่วมกัน ที่สำนักงาน

ทะเบียน ทั้งทะเบียนท้องถิ่น 

ทะเบียนอำเภอ ให้ rerun ไป

เรื่อยๆ ๗ เรื่อง วันหนึ่งฉายสัก

รอบหนึ่ง ช่วงที่คนรอมากที่สุด

คือ ช่วงเวลา ๘ โมง ๙ โมง เราก็ฉายช่วงนั้นให้ชาวบ้านได้ดู ดีไหมครับ 

ภาพยนตร์นี้จะออกพร้อมกันคือวันที่ ๕ ธันวาคม จัดงานสามโซนคือ 

กระทรวงวัฒนธรรมจะจัดที่ลานพระบรมรูป มูลนิธิ ๕ ธันวาจัดที่ศาลฎีกา 

กระทรวงมหาดไทยจะจัดรอบโรงพยาบาลศิริราชที่กลางแม่น้ำเจ้าพระยา

ช่วงนี้ทั้งหมด ตั้งแต่สะพานปิ่นเกล้าจนกระทั่งถึงหอประชุมกองทัพเรือ  

 จังหวัดที่อยู่ริมน้ำทั้งหมด ๑๓ จังหวัด เอาเรือมา ๗๐๐ กว่าลำ  

ตามที่เขาสมัครใจ จะมีเรือที่ประดับไฟสวยงามที่จะจอดนิ่ง ตรงข้ามที่  

ท่านเสด็จประทับบนชั้น ๑๖ ท่านจะเห็นในมุม bird’s eye view ทั้งหมด 

ไหลเรือไฟที่มาจากจังหวัดอุบลราชธานี นครพนม หนองคาย ทั้งจาก  

การท่องเที่ยวและบริษัท ห้างร้าน การไฟฟ้า รัฐวิสาหกิจต่างๆ จะมาจอด 

๓๒ ลำ เรือจากพี่น้องประชาชน ด้วยความหลากหลายไม่จำเป็นต้องเป็น

แบบเดียวกัน อาจจะเป็นเรือประมงเล็ก เรือหางยาว เรืออะไรต่างๆ แต่

ต้องทำตามความปลอดภัยสูงสุด แล้วก็บรรจุคนได้แค่ ๗๐% ของปริมาณ

การบรรจ ุไมใ่หม้ากกวา่นัน้ จะ control เรือ่งนำ้จากเขือ่นชยันาทใหไ้ดร้ะดบั

พอดี จะให้ความเร็วของช่วงน้ำไม่เกิน ๑ น็อต ให้เป็นไปตามน้ำขึ้นน้ำลง

เท่านั้น จะคำนวณถึงขนาดนั้น แล้วเรือที่เข้าไปก็จะมีเรือของกรมเจ้าท่า 



�� แนวทางการปฏิบัติราชการ

จะไม่ให้ชาวบ้านลงเรือทั้งหมด จะรวมเป็นจุด ๑๔ ท่า แล้วก็มีเรือรับคน
เข้าไป เพื่อให้ง่ายต่อการขึ้น - ลง ไม่ให้ลำบาก เราก็จะควบคุมได้ง่าย   
แม้กระทั่งการเข้าตรวจเรื่องอาวุธ ตรวจอะไรต่างๆ ทั้งหมด เพราะทุกคน
จะไปอยู่รอบโรงพยาบาลศิริราช จะมีเวทีกลางน้ำ ซึ่งเป็นการแสดงของ
ศลิปนิดงัๆ รอ้งเพลงเฉลมิพระเกยีรต ิและจะเปน็ทีจ่ดุเทยีนชยัถวายพระพร 
บนสะพานพระปิ่นเกล้าจะมีชุดโคมไฟใหญ่สวยงาม มีแสงเลเซอร์ จะย้อม
แม่น้ำต่างๆ ให้มีแสงสีสวยงาม จะฉายไปที่ตึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
ตึกต่างๆ เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งสำคัญท่านจะเห็น
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอยู่บนอากาศได้ โดยใช้เทคนิคเหมือน  
พิธีเปิดกวางโจวเกมส์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พยายามทดลองปรับรูปแบบกันอยู่ 
อากาศจะเป็นควันหมอกขึ้นไป เสร็จแล้วก็มีรูปนี้ฉายบนควันหมอก  
บนกลางอากาศได ้

OTOP   

 หลังจากนั้นแล้วมี pavilion ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมที่ลาน  
พระบรมรูปฯ ๑ มหาวิทยาลัย แล้วก็ ๑๘ OTOP ใครที่ได้รับมอบหมาย
เรือ่ง OTOP กไ็ปชว่ยจดัการใหเ้ขา ม ี๑๘ กลุม่ หลงัจากนัน้วนัที ่๑ กมุภาพนัธ์
จนถงึ ๕ ธนัวาคม ๒๕๕๔ จะไปจดั ที ่Airport link จะใชเ้งนิทนุสงูประมาณ
เกอืบ ๒๐๐ - ๓๐๐ ลา้นบาท โดยแบง่เปน็ ๔ pavilion ใหญ่ๆ  มภีาคเอกชน 
อยากให้ทำแบบนี้ จะมีประชาชนหมุนเวียนเข้ามาดูงานนี้ โดยเฉพาะ  
เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ กลุ่มต่างๆ จะเข้ามาดู โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะให้มาดูพระราช-

กรณียกิจ โดยเป็นแบบ touching เดินไปฝนตก ก็เปียก ได้กลิ่น เสียง   
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ถ้าใครใส่ชุดกันฝนก็ใส่ ถ้าไม่ใส่ก็เปียกไป เขาจะใช้ระบบอย่างนี้ทั้งหมด  

อันนี้ภาคเอกชนจะเป็นคนให้เงินเรา โดยไม่ใช้งบประมาณของทางราชการ

ใดๆ ทั้งสิ้น       

  เรื่องที่กระทรวงมหาดไทยอยากจะทำอีกเรื่องหนึ่งคือ อยากมี 

๗๖ จังหวัด อาจจะสับเปลี่ยนเป็นภาคๆ มาทำ booth ขาย OTOP ได้ทั้งปี   

ไม่ต้องรอขายปีหนึ่งที่เมืองทองธานี ให้ท่านเอาร้านอาหารที่อร่อยแบบ

เชลล์ชวนชิม แบบหมึกแดงในจังหวัด ของแต่ละท่านมาเปิดตรงนี้ให้ได้ 

ถ้ามันติดเมื่อไหร่ จะขายได้ทั้งปี เหมือนกับคนที่ไปเที่ยวห้างทั้งปี แล้ว 

theme ที่วางงานในขณะนั้น ก็เป็นอีกเรื่องที่รบกวนท่านต่อไปในอนาคต  

เรื่องนโยบายรัฐบาล
 ท่านก็ต้องไปช่วยงานจุดเทียนชัยถวายพระพร ซึ่งเป็นงานแรก

ที่ท่านต้องไปดำเนินการ ส่วนเจ้าหน้าที่สาธารณภัยก็ต้องไปเคลียร์ให้จบ  

ให้เร็ว ล่าสุดนี้ทางรัฐบาลจะเอา ๔ เรื่องที่ท่านฟังเชื่อมั่นประเทศไทย  

คือ เรื่องการแก้ปัญหาเศรษฐกิจฐานราก เรื่องการศึกษา ปฏิรูปการศึกษา 

ท่านก็ต้องไปศึกษาไว้ เดี๋ยวจะเป็น policy ลงไป ๓ - ๔ เรื่องใน ๔ ประเด็น

ด้วยกัน เรื่องเศรษฐกิจฐานราก เช่น คนขับวินมอเตอร์ไซค์ แม่ค้าในตลาด 

เขาจะแก้อย่างไร เอามาโยงกับปัญหาหนี้นอกระบบ ซึ่งอาจจะให้เข้าถึง

ทุนได้ง่ายขึ้น มีระบบที่จะให้ฝ่ายปกครองกับตำรวจไปแก้ไขปัญหาเรื่อง  

ผู้มีอิทธิพล ถ้าท่านทำคนเดียวไม่ได้ท่านต้องใช้ประชาชนเข้ามาช่วย   

ถา้ทา่นทำคนเดยีว ทา่นไมท่นันกัเลงหรอก ไมม่ทีาง ดไีมด่ทีา่นเผลอไปกนิขา้ว

กับนักเลงด้วยซ้ำ ท่านต้องใช้พลังประชาชนเข้าไปช่วย  
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วิธีการทำงาน
 เรื่องของจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการพัฒนาตามแผนต่างๆ 

ตอนนี้มีคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.) ซึ่งท่านนายกฯ   

ให้ความสำคัญและมีการประชุมเกือบจะบ่อยมาก ร่วมกับหอการค้าและ

สภาอุตสาหกรรม ซึ่งทางหอการค้าและสภาอุตสาหกรรมก็ได้มาพบ

รัฐมนตรีแล้ว ท่านรัฐมนตรีฯ ก็มีนโยบายว่าจะร่วมมือกัน จับมือกันในการ

พฒันา อยา่ทำงานโดดเดีย่ว ตอ่ไปในอนาคต ภาคเศรษฐกจิไมว่า่การเมอืง

จะเข้มแข็งหรือไม่ จีดีพีโต ๗.๙% เป็นเพราะภาคเศรษฐกิจเขาเข้มแข็ง 

ท่านต้องเอาจุดแข็งตรงนี้มาใช้ประโยชน์ในจังหวัดท่านให้มากที่สุด 

 ท่านต้องเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Social 

Responsibility : CSR) การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง (Computer 

Generated : CG) ตา่งๆ เหลา่นี ้ซึง่ภาคธรุกจิเขารูไ้กลแลว้ เขาไปไกลแลว้ 

อุตสาหกรรมสีเขียว global network การป้องกันโลกร้อนอะไรต่างๆ   

สิง่เหลา่นีท้า่นตอ้งเรยีนรู ้ไมเ่รยีนรู ้เราจะปรบัตวัไมท่นั นโยบายตา่งประเทศ 

เราต้องรีบเรียนรู้ ไม่อย่างนั้นเราจะคุยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่อง 

คุยกับตำรวจไม่รู้เรื่อง คุยกับกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้เรื่อง เพราะเปลี่ยน 

policy ไปแล้ว ก็จะไปพูดแต่ปัญหาเรื่องเก่าๆ งานเลยไม่เดิน เราต้องจับ

การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส แล้วทำงานให้เดินให้ได้   

อันนี้ก็จะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดี  

ในอนาคตได้ 
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ขอให้กำลังใจกับทุกท่าน
 ผมขอให้กำลังใจทุกท่านที่มาในวันนี้ บางคนก็เป็นพี่เป็นเพื่อน
ทางจังหวัดชายแดนภาคใต้ก็โชคดีหน่อย แต่เขาก็เหนื่อยมากหน่อย 
เหนื่อยมาทั้งชีวิต ก็อาจจะมีคนไม่พอใจ เดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครคนไป
เป็นปลัดจังหวัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีหรือไม่ โดยเฉพาะคนที่เป็น
อยู่แล้ว มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็น ทำไมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาก 
เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามี พ.ร.บ. มีระเบียบสำนักนายกฯ ให้เขา
ทวีคูณ แมก้ระทัง่เครือ่งราชอสิรยิาภรณ ์แตถ่า้เขาขึน้แลว้มนัเตม็กไ็มเ่ปน็ไร  
ก็ออกมาจังหวัดนอกก็ได ้ จะทำให้คนมีขวัญกำลังใจลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา  
ใหบ้า้นเมอืง เรานั่งอยู่ตรงนี้ เราประชุม เราเครียดอะไรต่างๆ เราออกไป  
เรายังเจอห้องอาหาร เจอลูกเมีย เจอญาติพี่น้อง ไปเจอสายน้ำแสงแดด   
แตใ่นจงัหวดัชายแดนภาคใตไ้มไ่ดเ้จออยา่งทีท่า่นเจอ ผมเคยอยูม่าหลายป ี
ผมรู ้ เยน็มาจะตอ้งไปนัง่กนิขา้วอยูใ่นกลุม่เลก็ๆ ไมม่เีวลาทีจ่ะไปนัง่ดสูายลม
แสงแดด ริมน้ำชมธรรมชาติ คุยกับสาวไม่มี มีวอด่วนก็ต้องไป ปะทะแล้ว
กต็อ้งไปด ู เราเปน็ผูบ้งัคบับญัชาแลว้ไมไ่ป มนัอายเขา เพราะฉะนัน้ อยา่ได้
ไปอิจฉาเลย ถ้าจังหวัดชายแดนภาคใต้จะได้บ้าง ให้กำลังใจกับเพื่อนเรา  
ที่อยู่ตรงนั้นด้วย  

 ผมขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่าน ผมก็เหลืออีก ๔ ปีกว่า หวังว่า  
จะมีเพื่อนเป็นผู้ว่าฯ เป็นเพื่อนร่วมงานในการบริหารกระทรวงมหาดไทย 
อย่างท่าน ๔๐ คนผมจะคอยดู ท่านเจริญเติบโตก้าวหน้าไป ผมจะเป็น
กำลังใจให้ท่านในการทำงานร่วมกัน ขอให้ท่านมีความสุข ขอปิดการ
ประชุม ณ วันนี้แต่เพียงเท่านี้ ขอให้ท่านกลับไปเป็นกำลังสำคัญ ผมจะรอ
ฟังข่าวดี   


