คำนำ
สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
ได้เรียบเรียงคำบรรยายการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบัติราชการ
แก่รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๓ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มาจัดทำ
เป็ น “เอกสารความรู้ สดร.” ฉบั บ ที่ ๓/ปี ง บประมาณ ๒๕๕๔ เรื่ อ ง
“แนวทางการปฏิบัติราชการ” โดยอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) ขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยขึ้น เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการ
ในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ได้รับทราบเป็นแนวคิด และนำไปใช้เป็น
แนวทางการปฏิบัติราชการต่อไป
เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ นำลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของ
สถาบันดำรงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย
สถาบันดำรงราชานุภาพ
สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มกราคม ๒๕๕๔
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แนวทางการปฏิบัติราชการ๑
ขวัญชัย วงศ์นิติกร
อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สวัสดีรองผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ ๔๐ คน ที่เคารพรักทุกท่าน
วิทยาลัยมหาดไทยเขาได้กำหนดหลักสูตร ให้ท่านได้มาพบปะกับผู้บริหาร
ระดับกระทรวง เพือ่ จะได้รถู้ งึ นโยบายและแนวคิดวิธปี ฏิบตั วิ า่ เป็นอย่างไรบ้าง
เพื่อให้ท่านได้นำไปเป็นแนวทางปฏิบัติ
๑

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำรงราชานุภาพ สำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศรองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ โดยอธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายขวัญชัย วงศ์นิติกร) ขณะดำรงตำแหน่งรองปลัดกระทรวง
มหาดไทย รั ก ษาราชการแทนปลั ด กระทรวงมหาดไทย เมื่ อ วั น ที่ ๒๕ พฤศจิ ก ายน ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดย วิทยาลัยมหาดไทย
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แนะนำตนเอง
ก่อนอื่น ผมขวัญชัย วงศ์นิติกร บางท่านอาจจะสงสัยว่า ผมทำ
หน้าที่อะไรแน่ หน้าที่ผมก็คือ เป็นรองปลัดกระทรวงรักษาราชการแทน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย เนื่องจากว่าก่อนเดือนตุลาคมมีการแต่งตั้งปลัด
กระทรวงมหาดไทย ปรากฏว่ายังไม่มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ
จึงมีความคิดเห็นเป็น ๒ แนวทาง คือ เดิมเราแต่งตั้งอธิบดีที่
คณะรั ฐ มนตรี อ นุ มั ติ แ ต่ ง ตั้ ง ให้ ด ำรงตำแหน่ ง ปลั ด กระทรวงมารั ก ษา
ราชการแทนได้ เ ลย เช่ น ท่ า นมานิ ต ฯ เราก็ แ ต่ ง ตั้ ง อธิ บ ดี ก รมส่ ง เสริ ม
การปกครองท้องถิน่ มารักษาราชการแทนปลัดกระทรวงได้เลย แต่เนือ่ งจาก
ว่านายกรัฐมนตรีกับ ก.พ. บอกว่ามีกฎหมาย ๒ ฉบับ ที่แตกต่างกันอยู่
ก็เลยตกลงกันว่าให้ผมทำหน้าทีร่ กั ษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยไป
ผลก็คือ ต้องหมุนเวียนกันไป จนกระทั่งท่านมงคลฯ ไม่ขอรับตำแหน่ง
ก็ เ สนอเรื่ อ งเข้ า ครม. ใหม่ อี ก รอบหนึ่ ง ว่ า เป็ น ท่ า นวิ เ ชี ย รฯ เราจะตั้ ง
ท่านวิเชียรฯ รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ทางนายกรัฐมนตรี
ท่านขอให้ยนื ยันในหลักการเดิมไว้ ความจริงผมต้องเป็นอธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่น ก็เลยไม่ได้ไป ต้องรักษาราชการแทนปลัดกระทรวง
มหาดไทย งานท้องถิน่ ก็เดินไม่ได้ แล้วก็จะมีคนรออยู่ ๑ คน คือ ผูว้ า่ ราชการ
จั ง หวั ด สมุ ท รปราการจะมาเป็นอธิบดีกรมการพั ฒ นาชุ ม ชน พออธิ บ ดี
กรมการพัฒนาชุมชนไม่ขยับ ก็ไม่มีที่ไป เพื่อไม่ให้งานติดขัดเราก็เลย
แบ่ ง คนออกเป็ น ๒ กลุ่ ม กลุ่ ม หนึ่ ง คื อ ผู้ ว่ า ฯ อี ก กลุ่ ม หนึ่ ง คื อ ผู้ บ ริ ห าร
ในกระทรวง ผูบ้ ริหารในกระทรวงก็เลยให้เรามาวนตรงนี้ แล้วแยกนำความ
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 มีหน้าที่ในการพิทกั ษ์ระบบคุณธรรมในการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ซึง่ มีหลักการพิจารณาเหมือนกับศาลปกครอง 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
ในการบริหารให้เหมาะสมกับองค์กรได้เหมือนกับคณะกรรมการข้าราชการ
ตำรวจ (ก.ตร.) คณะกรรมการอัยการ (กอ.) เหมือนกับกระทรวงกลาโหม
แต่ เ ราต้ อ งไปอิ ง กั บ หลั ก การบริ ห ารทรั พ ยากรบุ ค คลที่ ก.พ. ออกเป็ น
หลักเกณฑ์ที่ใช้กับทุกส่วนราชการ ซึ่งขัดกับข้อเท็จจริงและวิธีปฏิบัติของ
กระทรวง ซึ่งกำลังต่อรองกับ ก.พ. อยู่ เพราะว่าหน่วยงานของกระทรวง
มหาดไทยมีทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค จึงยากในการแต่งตั้ง ขณะที่เรา
มีซี ๙ เป็น ๑๐๐ คน ที่อื่นเขาจะมีภายในกรมไม่ กี่ ค น เรากำลั ง จั บ มื อ
กั บ กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่ อ จะขอออกไปเป็ น ข้ า ราชการประเภทอื่ น
เช่ น เดี ย วกั บ ข้ า ราชการตำรวจ อั ย การ เพราะกระทรวงสาธารณสุ ข
ก็มีปัญหาเช่นเดียวกัน เขามี Line ลงไปในพื้นที่ภูมิภาคมาก ปัญหาก็คือ
ทำงานลำบากมาก
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การแต่งตั้งโยกย้าย
ปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ ถ้าการบริหารจัดการ และการสั่งการ
ทางการบริ ห ารงานของเราไม่ มี hierarchy ก็ ไ ม่ มี วิ นั ย ทุ ก ครั้ ง ที่ อ อก
คำสั่งแล้วร้องเรียนกันหมด การบริหารบ้านเมืองทำไม่ได้ต้องหยุดชะงัก
เพราะฉะนั้นทุกคนต้องระวัง เดินตามกฎ ก.พ. ทุกวันนี้เราใช้ ว ๙/๒๕๓๕
หรือ ว ๒๒/๒๕๕๓ ในการโยกย้ายแต่งตั้งเท่านั้นเอง ซึ่งหลักการ ก.พ.
เขาบอกทำตามนี้ก็แล้วกัน เราก็ต้องพิจารณาว่าจะทำอย่างไรให้คนได้มี
โอกาส มีสิทธิ ได้ความโปร่งใสเป็นธรรม นี่ก็เป็นอีกเหตุผลหนึ่ง
เพราะฉะนั้น อะไรที่เป็นอุปสรรค อะไรที่ไม่มั่นใจ อะไรที่จะไป
ขัดขวาง เราทำไม่ได้ เพราะถ้าทำได้ เหมือนกับการไปรอนสิทธิ เราก็จะ
ไม่เสีย่ ง เช่น การสอบรองผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพือ่ เลือ่ นเป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เขาบอกว่า ๑ ปีให้ได้ ถ้าเราบอก ๑ ปีไม่ได้ ให้เอา ๓ ปี ตามความคิดที่เรา
เคยทำมาตลอดก็ทำไม่ได้
พอเขาไปร้ อ งก็ มี โ อกาสที่ จ ะแพ้ ๑) กระบวนการคุ ณ ไม่ ไ ด้
๒) คุณไม่ปฏิบัติตามกฎ คุณใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ คุณไปกีดกันเขาได้
อย่างไร คุณรู้ได้อย่างไรว่า เขาทำงานไม่ได้ อย่างนี้ก็เป็นอีกข้อหนึ่ง
การสอบรองผู้ว่าราชการจังหวัดคราวนี้ ความจริงถ้าใช้ ว ๙/
๒๕๓๕ ผมให้กระทรวง ทบวง กรม เสนอมาแล้ว ผมเลือกเองก็จบ โดยไม่ให้
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
คุณได้ลำดับทีเ่ ท่าไหร่ เราก็ประกาศผลออกมา แล้วเรายังยืนยันในมาตรฐาน
เดิมของเราคือ การกำหนดกรอบไว้คร่าวๆ ให้คณะกรรมการพิจารณาดู ปีนี้
กรมการปกครองยังมีนายอำเภอ ๙ และก็ขึ้นมาปลัดจังหวัด ๙ แล้ว ถึงจะ
มาเป็นรองผู้ว่าราชการจังหวัด ๙ ถึงจะเป็นอำนวยการสูงมาเป็นนักบริหาร
ต้น ก็ จ ริ ง แต่ ป ระวั ติ ศ าสตร์ ที่
ผ่ า นมา มี ยื น ยั น มาก่ อ นนาน
หลายปี เพราะฉะนั้น ยังคงอยู่
อีกปี ๒ ปี ทีค่ ณ
ุ จะได้อกี ๖๕%
ส่วนหัวหน้าสำนักงานจังหวัด
เพิ่ ง จะขยั บ เป็ น หั ว หน้ า ส่ ว น
ราชการระดับจังหวัดเหมือนกัน
แต่เพิง่ เป็นได้ ๒ ปี เพราะฉะนัน้ ความเหลือ่ มล้ำยังไม่มาก ก็จะอยู่ ๓๐ กว่า%
ผู้อำนวยการสำนัก ผู้อำนวยการส่วนจากตัวแทนกระทรวง ทบวง กรม
ได้แค่ ๕%
ปัญหาก็คือ จำเป็นต้องยึดอาวุโสอย่างเดียวหรือไม่ ถ้าเป็น
อาวุโสอย่างเดียว เราก็ไม่ต้องทำอะไร นับ ๑ - ๔๐ ก็จบ แต่ท่านก็จะไป
เกษียณปีหน้ากันเกือบหมด อีก ๒ ปีก็หมดแล้ว เพราะอาวุโสจะหมดแล้ว
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แล้วกรมการปกครองก็ดี สำนักงานจังหวัดก็ดี กระทรวงมหาดไทยก็ดี จะมี
แต่ ผู้ สู ง อายุ เ ต็ ม กระทรวง เกษี ย ณที่ ร องผู้ ว่ า ฯ ต่ อ ไปอี ก ๕ ปี ข้ า งหน้ า
กรมการปกครองจะไม่มคี นได้เป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพราะหมดโดยระบบ
ของมันเอง เช่น นายอำเภอ คุณรออีก ๑๐ ปี ๑๕ ปี คุณเป็นนายอำเภอ
ต้องเรียงคิว เพราะมีมาตรฐานคำพิพากษาของศาลปกครองไว้แล้วว่า
คุณต้องบรรจุแบบเรียงคิว ยกเว้นว่าคุณมีมาตรฐานการบริหารงานบุคคล
แนวใหม่ เหมือนกับที่ทหารเขาเคยปฏิบัติมา เข้าเรียนเสธก็ต้องเป็นเสธ
ต่อตามลำดับ ผลสุดท้ายเขาก็อยูไ่ ม่ได้ เพราะเขาเป็น ผบ. คนละไม่ถงึ ครึง่ ปี
เกษียณตรงนั้นหมด อันนี้ก็เหมือนกันในระดับหนึ่ง

กระแสการบริหารงานบุคคล
กรมการปกครองก็ต้องไปหาวิธีในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง
ออกมาให้ได้ ไม่อย่างนัน้ จะไม่สามารถบริหารงานในระดับจังหวัดได้ใน ๕ ปี
ข้างหน้า ถ้าท่านไม่มีคน แทบจะมีแต่คนอายุ ๕๘ ปีเป็นผู้ว่าฯ จะไม่ทัน
กระแสสังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระแสเรียกร้องที่ดึงผู้ว่าฯ
มาจากกระทรวง ทบวง กรมอืน่ จะกลับมาทันที กระแสทีจ่ ะดึงผูว้ า่ ฯ ไปสังกัด
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
ความรู้ ความสามารถ บุคลิกลักษณะ อาวุโส ความมัน่ คง เขามี
เกณฑ์ต่างๆ เดี๋ยวนี้แม้กระทั่งนายอำเภอ ขึ้นปลัดจังหวัด หรือนายอำเภอ
๘ ขึ้นนายอำเภอ ๙ เขาก็จะ
ใช้ ว ๒๒ สอบคุณอีก ซึ่งเรา
กำลั ง ขออนุ มั ติ ไ ปยั ง ก.พ.
ด้วยว่า ต้องมีตำแหน่งว่าง
ถึงจะเปิดสอบ ไม่มีตำแหน่ง
ว่าง เปิดสอบไม่ได้ หรือเปิด
สอบครั้งหนึ่งตามมาตรฐาน
ของเรา เปิดสอบครั้งหนึ่งขึ้นบัญชีไว้ แล้วก็ใช้ได้เลยไหม กรณีอำนวยการ
ต้นขึ้นอำนวยการสูงไม่ได้ ผู้บริหารต้นขึ้นบริหารสูงไม่ได้ มีตำแหน่งว่าง
ต้องเปิดสอบ แต่ถา้ ๙ ไป ๙, ๘ ไป ๘ ได้ อันนีเ้ ป็นดุลยพินจิ ของผูบ้ ริหารได้
เราเคยขอไป ก.พ. เหมือนกันว่าเราสอบนายอำเภอ ๘ ขึ้น ๙ นี่
อำนวยการต้นขึ้นอำนวยการสูงทีเดียวเลยได้ไหม ระหว่างปีมีคนเสียชีวิต
เราก็บรรจุตาม Line นั้นเลยได้ไหม ไม่ได้ ว่างก็ต้องสอบครับ มีนายอำเภอ
เสียชีวติ คนหนึง่ เป็นนายอำเภอเมืองสตูลเสียชีวติ ๔ - ๕ เดือน ก็บรรจุไม่ได้
เพราะฉะนั้นคุณต้องเรียกคนอีก ๓๐๐ - ๔๐๐ มาสอบอีกเหมือนกัน นี่เป็น
เหตุผลหนึ่ง เราก็อุทธรณ์ไปยัง ก.พ.ๆ บอกอยู่ระหว่างร่างกฎ ก.พ. และกฎ
ก.พ. ที่จะร่างนี้จะร่างให้สอดคล้องกับทุกกระทรวงมันยาก เพราะกระทรวง
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กรมอืน่ เขามีคนนิดเดียว เขาอยูภ่ ายใน ข้าราชการเขาไม่ได้มากมายเหมือน
อย่างเรา และเขาไม่มี hierarchy ในภูมิภาคเหมือนอย่างเรา เขาไม่มี
กฎหมาย กำหนดบทบาทหน้าที่ผู้ว่าฯ กับนายอำเภอมากมาย นี่ก็เป็นอีก
ประเด็นหนึ่งที่อยากเรียนให้ท่านทราบ
ผู้ บ ริหารเองก็ต้องเจอกับเรื่องอย่า งนี้ ต ลอดเวลา แต่ ถ้ า เรา
เตรียมพร้อมทุกอย่างไว้ ร้องเรียนก็ร้องไป ทำก็ทำไป เราก็ชี้แจงไปตาม
ระเบียบกฎหมาย กรณี ๔๑ นายอำเภอ เดี๋ยวก็ต้องประกาศยกเลิกคำสั่ง
ยกเลิกแล้วก็เอาเขากลับไปเป็นประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ 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
เก่าแล้ว ทีอ่ ยากจะทำอะไรก็ทำ เพราะมีระบบ และ ก.พ.ค. ขึน้ มา เราก็ตอ้ ง
มาทำหน้าที่ให้รอบคอบรัดกุม
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จุดเปลี่ยนของชีวิต
สำหรับวันนี้อยากจะแสดงความยินดีกับทุกท่าน เพราะถือว่า
ท่ า นเป็ น จุ ด เปลี่ ย นของชี วิ ต จากที่ เ คยเป็ น ปลั ด จั ง หวั ด และหั ว หน้ า
สำนักงานจังหวัด ตอนนี้ท่านก็จะกลายเป็นผู้ทำหน้าที่ผู้ว่าฯ น้อย คือ
เป็นรองผูว้ า่ ฯ แล้ว ท่านก็เริม่ เปลีย่ นสายงาน ด้านความมัง่ คง ด้านปกครอง
ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคมต่างๆ แล้วแต่ท่านผู้ว่าฯ จะมอบหน้าที่ให้ ฉะนั้น
วิ ธี คิ ด ต่ า งๆ จะเปลี่ ย นไปโดยธรรมชาติ ทั้ ง จากการทำงานหน้ า เดี ย ว
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 บางเรือ่ งถ้าเขาไว้วางใจแล้ว ท่านนั่งประชุม
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ไปได้เลย มาสรุปให้ผู้ว่าฯ
อย่างเดียว เขาก็จะสบายใจ
เขาจะได้ไปคุมนโยบายไป
แก้ ปั ญ หาเรื่ อ งมวลชน
ไปแก้ ปั ญ หาเรื่ อ งพื ช ผล
ราคาตกต่ ำ ไปแก้ ปั ญ หา
เรือ่ งงานสังคม จะทำให้คน
ในวัฒนธรรมองค์กรในจังหวัดหมุนเวียนไปได้ อันนี้เป็นภารกิจที่ผู้ว่าฯ
ต้องทำหนัก
ความเสี ย หายที่ มั น เกิ ด ขึ้ น ในจั ง หวั ด เขาไม่ ถ ามหรอกว่ า
รองผู้ว่าฯ คนไหนทำ เขาจะดิง่ ไปทีผ่ วู้ า่ ฯ เลย มีการเผาศาลากลางจังหวัด
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
ให้ ผู้ ว่ า ฯ ทำหนังสือส่งตัวกลับมา ต้องอยู่กับ เขาให้ ไ ด้ การคาดการณ์
มหาดไทยมีอยู่ ๓ อย่างที่เราเลือกไม่ได้ตั้งแต่ประวัติศาสตร์มา อนาคตผม
ไม่รู้เลือกได้ไม่ได้นะ แต่ผมดูว่า ๑) เลือกเจ้านายไม่ค่อยได้ เขาส่งไปอยู่
กับผู้ว่าฯ คนไหนก็ต้องทำ ๒) เราเลือกถิ่นที่อยู่เราไม่ได้ เราเหมือนจะเลือก
ได้ ณ วันนี้ แต่พรุง่ นีไ้ ม่ใช่แล้ว เลือกไม่ได้อกี แล้ว ถูกสับถูกเปลีย่ นไปอีกแล้ว
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๓) เราเลือกให้บำเหน็จตัวเองไม่ได้ ผูบ้ งั คับบัญชาเป็นคนให้เรา 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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การแต่งตัง้ ผูว้ า่ ฯ
ครั้งนี้ก็พิสูจน์ได้อย่างหนึ่ง
ว่าผูว้ า่ ฯ ทีเ่ ราแต่งตัง้ ไปใหม่ๆ
ไปเจอปัญหาน้ำท่วมเกือบ
หมดทุกคนเลย แต่เขาก็ยืน
สู้ วิ ก ฤตได้ ถื อ เป็ น ความ
ภาคภู มิ ใ จอย่ า งหนึ่ง ไม่ มี
ใครว่ากล่าวตักเตือนมาบอกว่าคนนีไ้ ม่ดี ท่านนายกฯ ชมตลอดในทีป่ ระชุม
ปลัดกระทรวงว่าเขายืนหยัดอยู่ได้ ถึงจะย้ายไปใหม่ แต่ความที่เขามีระบบ
ระเบียบ มีธรรมเนียมปฏิบตั ิ มีองค์กร มีผใู้ ต้บงั คับบัญชา เขาเรียก scenario
มีวัฒนธรรมที่เชื่อถือกันอยู่ ช่วยให้ทำงานได้ง่าย ถ้าลำพังจะให้ผู้ว่าฯ สั่ง
เป็นลายลักษณ์อักษรอย่างเดียว ผมว่าอีก ๑๐ ปี ก็ทำงานไม่ทัน
อันนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรที่เข้มแข็งของเรา เราต้องยึดให้อยู่
ให้เป็นประโยชน์ เป็นหลักในการทำงาน วิธีอย่างนี้จะเกิดได้ก็คือ ต้อง
เอาใจเราไปใส่ใจเขา เป็นเพื่อนกับเขาให้ได้ อย่าไปคิดว่าเราเป็นนาย ข่มขู่
สั่ง ตะคอก ใช้อย่างเดียว ไม่ดูแลเรื่องเจ็บ ทุกข์ร้อนของลูกน้อง อันนี้เป็น
ศิลปะอย่างหนึง่ ท่านก็ต้องฝึกอย่างนี้ไว้ ต่อไปอีก ๒ ปี ๓ ปี ท่านไปเป็น
ผู้ว่าฯ ท่านก็ต้องเจอภาวะอย่างนี้ ที่คำโบราณบอกว่า “ยิ่งสูงก็ยิ่งหนาว
ยิ่งโดดเดี่ยว” ยิ่งท่านดุมากเท่าไหร่ คนก็จะไม่หาท่าน เมื่อมีปัญหาท่านก็
คิดอยู่คนเดียว ยิ่งท่านไม่พูด ไม่มีมนุษยสัมพันธ์ ก็ยิ่งถูกโดดเดี่ยวมาก
เท่านัน้ แต่ถา้ ท่านมีมนุษยสัมพันธ์ มีความโอบอ้อมอารี มีหลักเมตตาธรรม
มีแต่คิดว่าเราเป็นผู้ให้ ให้เขาไปตลอด ให้ๆ เดี๋ยวเราก็จะได้รับกลับมาเอง
แต่ถ้าคิดว่าเราเป็นเจ้านาย เป็นผู้บังคับบัญชา มีอำนาจบริหารแล้วก็สั่ง
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อย่างเดียว ไม่เคยดูวา่ เขาทำได้หรือไม่ได้ ไม่เคยดูวา่ เขาจะทุกข์รอ้ นอย่างไร
ไม่เคยดูว่าเขาจะมีเงินทำไหม ไม่เคยคิดช่วยหาหนทางในการแก้ปัญหา
อุปสรรค หรือลูกน้องทำไปแล้วเจอปัญหาอุปสรรค เจออุบัติเหตุ กลับไป
สมน้ำหน้า ขยี้ซ้ำ ทีหลังไม่มีใครเขาทำงานด้วย อยากฝากท่านเอาไว้
ชื่อเสียงของท่านดีไม่ดี เดี๋ยวสักพักมันก็สะท้อนมา ประมาณ
สัก ๔ เดือน ก็จะออกมาแล้ว เหมือนบางคนเรายังไม่ทนั ส่งไปเลย เรายังคิดว่า
คนนีเ้ ป็นผูว้ า่ ฯ ได้ ไม่จำเป็นต้องเป็นรองผูว้ า่ ฯ ก็ได้ เพราะเราดู 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
เมือ่ มาอยูจ่ ดุ ๆ นี้ เราก็ทำหน้าทีข่ องเราให้ดที สี่ ดุ อย่าได้อหังกา
อย่ า คิ ด ว่ า ตั ว เองแน่ ตั ว เองเก่ ง ตั ว เองมี ค วามพร้ อ มอะไรทุ ก อย่ า งแล้ ว
ขอให้คิดใหม่ ให้ตั้งใจใหม่ โอกาสเปิดให้ทุกท่าน ตราบใดที่ยังมีระเบียบ
กฎ ก.พ. นี้อยู่และยังไม่มีการออกกฎใหม่ ท่านก็มีสิทธิ์จะทำงานได้ แต่ขอ
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ให้ ท่ า นสะสมบารมีด้านความรู้ ความสามารถให้ ป รากฏออกมาให้ ไ ด้
ให้ผู้ว่าฯ ให้ประชาชนเขามีความรู้สึกว่า รองผู้ว่าฯ ที่เราส่งออกไป เป็นรอง
ผู้ว่าฯ ที่ทำงานด้วยความตั้งใจ วิริยะอุตสาหะ เป็นประโยชน์ต่อประชาชน

ยึดหลักผลประโยชน์ของชาติและประชาชน
การทำงานท่านต้อง
มีหลักเพื่อประชาชน หลักเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ เพือ่ การ
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
นอกจากนั้ น ขอให้ ท่ า นดู เ รื่ อ งนโยบายของกระทรวงด้ ว ย
โดยเฉพาะในเรื่องของการแก้ปัญหาความแตกแยกของคนในสังคม อยาก
ให้ท่านดูเป็นหลักไว้เลยว่า จะทำอย่างไรจะทำให้บ้านเมืองกลับมาสู่ความ
สงบสุขให้ได้ ผมจึงเรียนใน conference กับผู้ว่าฯ ว่าเป็นโอกาสดีแล้ว
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เรื่องที่มีอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่เกือบ ๕๐ จังหวัด มันเป็นโอกาสอันดี ต่อไป
ภาคเหนือ ภาคอีสานก็จะมีภัยหนาว ก็จะเป็นโอกาสอันดีที่ท่านจะไป
ทำงานมวลชนกั บ พี่ น้ อ งประชาชน ให้ ลื ม ความเจ็ บ ปวดไปได้ เข้ า ไป
ช่วยเหลือ ไปเป็นหลัก ไปเป็นที่พึ่งเขาให้ได้

ความเป็นชาติเดียวกัน
เมื่อก่อนเขายังแบ่งแยก คนเราพอกินดีอยู่ดี มีอุดมการณ์มันก็
จะแยกหมู่แยกเหล่า เหมือนกับทุกครั้งที่มีการเลือกตั้ง จะมีการแบ่งฝัก
แบ่งฝ่ายทุกครั้งที่มีการใส่อุดมการณ์ 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
ท่านจะเห็นได้วา่ หลังจากมีสาธารณภัยต่างๆ การแบ่งแยกลดลงไป เห็นได้
ชัดเลย ไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าฯ นายอำเภอ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้บริหารท้องถิ่น
ไปยื น เคี ย งข้ า งประชาชนหมด นี่ คื อ ภาพที่ ส วยงาม ส่ ว นการบริ ห าร
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การจั ด การเรื่ อ งอุ ท กภั ย สาธารณภั ย ท่ า นไม่ ต้ อ งไป worry ว่ า ทำไม
มหาดไทยทำอย่างนั้นอย่างนี้ มันเป็นการตัดสินใจของรัฐบาล แต่เราให้
ความร่วมมือเต็มที่ทุกอย่าง เอารองปลัดกระทรวงไปทั้งหมด ไปทำ ไปจัด
conference ไปบริหารการจัดการ ประสานงานให้หมดทุกเรื่อง เพียงแต่
มันเป็น policy ของรัฐบาลทีเ่ ขาจะกำหนดรูปแบบการแก้ปญ
ั หาอีกแบบหนึง่
เป็นการดึงภาคเอกชน ดึงภาคประชาชน ดึง facebook ดึงภาคต่างๆ มา
ทำงานอีกรูปแบบหนึ่ง แต่ในงานปกติเราก็ run ลงไป

ภาพของคนมหาดไทย
ภาพของกระทรวงมหาดไทย อยู่ที่ผู้ว่าฯ นายอำเภอ ไปยืน
เคียงข้างประชาชนหรือไม่ ท่านติดปัญหาอะไรหรือไม่ เราเข้าไปช่วยเหลือ
ท่านได้ อันนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากกว่า ไม่ใช่ว่าหัวกระทรวงไปจะต้อง
อย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็ไปทะเลาะกัน แล้วก็ไม่มงี านทำ จะไม่เกิดประโยชน์
แต่อย่างใด
ฉะนัน้ ต้องพยายาม
ประสานทุ ก สภาวะให้ เ กิ ด
ประโยชน์สูงสุดกับประชาชน
ไม่ ใ ช่ ตั ว เรา ปั ญ หาก็ คื อ
ผลประโยชน์ การช่ ว ยเหลื อ
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
ให้ ไ ด้ เปลี่ ย นจากการใช้ ค วามรุ น แรง ให้ ม าในทิ ศ ทางการเมื อ งให้ ไ ด้
ให้ทำตามกรอบกฎหมายให้ได้ ซึ่งเป็นนโยบายของรัฐบาลที่กำหนดไว้

ปกป้อง รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์
เรายอมไม่ได้เรือ่ งเดียวก็คอื ไปล่วงเกินสถาบันพระมหากษัตริย์
สถาบันหลักของประเทศชาติ เช่น ปล่อยให้มกี ารทำลายพระบรมฉายาลักษณ์
แล้วไม่มีมาตรการในการดำเนินการต่อไป นิ่งเฉยเหมือนกับว่าผมเก็บแล้ว
ผมแก้ไขแล้ว ผมทำใหม่แล้ว ไม่ได้ ท่านต้องมีมาตรการออกไป อย่างไร
ตรวจค้น จับกุม ดำเนินคดี รีบลงไปทำความเข้าใจตรงจุดไหน อย่างไร
ต้องแจ้งความ ต้องทำอะไร
ลงไปให้ชดั เจน ให้เป็นรูปธรรม
ขึ้น ถ้าเราทำแล้วไม่ไหว เราก็
ขอเจ้าหน้าทีต่ ำรวจ เจ้าหน้าที่
ทหาร ซึง่ เขาจะเป็นผูช้ ว่ ยเหลือ
เราได้ จะปล่อยให้เป็นเหมือนเดิม
ไม่ได้
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งานมวลชน
งานมวลชนเราไม่เก่ง ก็ไปขอสถาบันการศึกษาให้เข้ามาช่วยเรา
ได้หรือไม่ ขอคนทีเ่ ขามีองค์ความรูด้ า้ นนีม้ าช่วยเรา ทางกระทรวงพยายาม
ผลักดันงานมวลชน ด้านสมาชิกกองการอาสารักษาดินแดน (อส.) ในกรม
การปกครอง ก็เพื่อจะให้เป็นกำลังของท่านในการที่จะให้ท่านเข้าไปสัมผัส
กับประชาชน ไปขายความคิดหรือแนวอุดมการณ์ทางประชาชน เป็น
ทางเลือกหนึ่งให้กับพี่น้องประชาชน ท่านต้องยึดถือแนวปฏิบัติ อย่างนี้
ท่านผู้ว่าฯ จะรู้ดี ในปีที่ผ่านมาจะถูกแรงกด แรงอัด เรื่องอย่างนี้มากมาย
มหาศาล เดี๋ยวนี้ทำงานลำบากขึ้น

เรื่องสาธารณภัย
เรื่องสาธารณภัย ยิ่งใหญ่ยิ่งต้องแก้ ยิ่งมากยิ่งต้องวางแผน
ให้รอบคอบรัดกุมมากขึน้ บางทีภาพหนึง่ ก็เหมือนเหรียญสองด้าน เราบอกว่า
เราต้องให้ความช่วยเหลือชาวบ้านอย่างรวดเร็ว แจกเงินให้ทั่วถึงอย่าง
รวดเร็ว เหรียญอีกด้านหนึ่งก็คือ จะส่งสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) บ้าง เดี๋ยวจะส่งสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) บ้าง จะส่งกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI) เข้าไป
ตรวจสอบบ้าง มันเป็นเหรียญสองด้าน
เพราะฉะนั้น เราก็ต้องวางมาตรฐานของเหรียญสองด้านนี้
ให้เหมาะสม อันไหนที่เราดูแล้ว จัด priority แล้ว มันจำเป็น มันเสียหาย
มันจริง เรารีบช่วยเหลือเขาไปก่อน อันไหนทีไ่ ม่มนั่ ใจก็เข้าไปสูก่ ระบวนการ
ที่เราเคยต่อสู้ในศาลฎีกาแล้วมันถูกต้อง เช่น การทำประชาคม การทำ
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อะไรต่างๆ เพื่อเป็นการปกป้องตัวเราไว้ด้วย มิฉะนั้นแล้วเด็กตัวเล็กๆ
จะตายหมด ท่านต้องมีแบบแผน เมือ่ น้ำท่วม ท่านเห็นว่าตรงไหนมันท่วมหมด
ในระหว่างที่น้ำท่วมท่านยืนอยู่กับประชาชนตลอด ท่านไม่เห็นหรอกว่า
อะไรเป็นอะไร ท่านดูพายุเข้ามา แล้วพอเกิดท่านวิ่งไปดูหมด ผมเห็นท่าน
ออกข่าว เห็นว่าอันไหนมันเกิดความเดือดร้อนกันอยู่ อันทีท่ า่ นจัด priority ได้
ท่านจัดไปเลย รัฐบาลเขาก็มีงบประมาณไปช่วยเหลือให้
ขอฝากอีกเรื่องไปบอกท่านผู้ว่าฯ ด้วย ว่ารัฐบาลเขาพยายาม
ให้ปรับงบประมาณ กลับเข้าสู่การแก้ไขปัญหาเรื่องทั้งหมด เพราะฉะนั้น
งบประมาณที่ถูกตัดงบกลางของผู้ว่าฯ ที่เคยใช้ ๕๐ ล้าน ใช้หมดไปแล้ว
จะมีการสำรวจเรื่องการฟื้นฟูภายหลัง โอกาสที่ได้เงินแทบจะไม่มีเลย
เพราะงบกลางก็อาจจะถูกตัดเยอะ หรือถ้าอย่างนั้นต้องไปบูรณาการ
เอางบเหลือจ่ายของแต่ละกระทรวง เช่น กระทรวงคมนาคมเขาก็ปรับ
งบประมาณถนนไร้ฝนุ่ ของเขา ๕๐๐ ล้านกลับมา อย่างของเรางบประมาณ
ไม่มีก่อหนี้ผูกพันประมาณ ๑,๐๐๐ กว่าล้าน เราก็ต้องส่งลงไปช่วย อะไร
ที่ ป รั บ ได้ เ ราก็ ต้ อ งปรั บ งบประมาณที่ กั น ไว้ เ บิ ก เหลื่ อ มปี ปี ๕๓ ไม่ มี
สัญญาเราก็ต้องปรับ ลงไปช่วยพี่น้องประชาชน เพราะงบกลางเข้าใจว่า
ถ้าเราไม่มีแผนไม่มีการดำเนินการปรับอย่างนี้ รัฐบาลคงต้องยึดแล้วนำ
ไปปรับ ผมแจ้งกรม รัฐวิสาหกิจของเราให้ปรับแผนด่วน ตอนนี้ท่านก็ต้อง
ไปตามกับท่านผู้ว่าฯ เงิน ๕๐ ล้าน ท่านใช้เหลือบางส่วนหรือไม่ ที่จะช่วย
อะไรชาวบ้านได้บา้ ง แก้ไขปัญหาชาวบ้านได้หรือไม่ จากทีเ่ คยจ่ายในภารกิจ
ของค่าเสียหายทางด้านพืชไร่ ซึ่งเขาใช้งบกลางแล้ว ได้หรือไม่ ท่านเอาเงิน
ของท่านมาทำการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าที่ชาวบ้านต้องการให้แก้ปัญหา
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ด่วนๆ เช่น สะพานพังไม่มากยังพอทีจ่ ะเอาดินมาถมคอสะพานได้ ท่านให้
เขาได้หรือไม่ ให้มันเดินทางให้ได้ก่อน แต่ถ้ารอเปิดประมูลโครงการใหม่
รื้อทิ้งใหม่ ทำใหม่มันอีกนาน ยังไม่รู้จะเอาเงินที่ไหนมาทำ อันนี้ก็อยาก
ฝากให้ท่านไปคุยกับผู้ว่าฯ

เรื่องการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
เรือ่ งการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด clean & seal ปีทแี่ ล้ว
กระทรวงมหาดไทยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
ยาเสพติดแห่งชาติ (ป.ป.ส.) ได้กำหนดหมูบ่ า้ นเป้าหมายตามแผนปฏิบตั กิ าร
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 หมูบ่ า้ นส่งไปเป็นเป้าหมายให้ทา่ นดำเนินการอีกเป็น ๓,๐๐๐ กว่า
หมูบ่ า้ น ทีเ่ ป็นเป้าหมายหลักทีท่ า่ นจะต้องไปดำเนินการ ส่วน ๑๗,๐๐๐ กว่า
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
คนคุมหนึง่ คน แล้วใช้วธิ ปี ระสานงาน ถือเป็นเสน่หข์ องกระทรวงมหาดไทย
คือ ความสามารถในการประสานงาน ถึงไม่มีคนก็ทำงานออกมาได้สำเร็จ
อันนี้เป็นวิธีที่เราคิดก่อนล่วงหน้า
ระหว่างนีท้ กุ กระทรวง ทบวง กรม เริม่ ปรับตัวกันหมดเหมือนกัน
แล้ว เขาก็จะให้เกษตรและสหกรณ์จังหวัดเป็นผู้ coordinate กับกระทรวง
เขาทั้งหมด นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเริ่ม coordinate รวมพลังคน
ของกระทรวงเขาแล้ว แต่สิ่งที่เขาทำไม่ได้คือ การบูรณาการข้ามกระทรวง
เขายังทำไม่ได้ แต่ของเราทำได้ เพราะเรามีคำสั่งให้อำนาจไว้ อันนี้เป็น
เสน่ห์อย่างหนึ่งที่ว่า จะทำอะไรสุดท้ายก็จะหนีกระทรวงมหาดไทยไม่พ้น
การจะเอานโยบายไปสู่การปฏิบัติ แต่ถ้าพูดถึงด้านสื่อมวลชน ไม่จำเป็น
ต้องมีพวกคุณ เพราะสื่ออยู่ในกรุงเทพฯ ๑๐๐%

งานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีอ่ ยากฝากท่านด่วนก็คอื ในปีนกี้ ระทรวงมหาดไทย
ทำงานเฉลิมพระเกียรติ ประมาณ ๓ - ๔ เรื่องด้วยกัน เรื่องแรก เราทำ
ภาพยนตร์ ๗ เรื่อง เป็นภาพยนตร์เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว แต่เอามาทำเป็น drama เช่น เรื่อง อาม่า ซึ่งทำให้
เห็นว่าคนไทยยังไม่รวู้ า่ ในเพลงสรรเสริญพระบารมีหมายถึงอะไร บริบาลนี่
บริบาลอะไร ไปถามเด็ก ถามคนก็ไม่ค่อยรู้เรื่อง ทำไมต้องยืน เขาก็จะ
สื่อผ่านตรงนี้ว่า อาม่าเป็นคนจีนมาจากเมืองจีน แต่ยังมาเรียนรู้เรื่องนี้
โดยการเรียนการศึกษานอกโรงเรียน (กศน.) และก็ร้องเพลงนี้ได้ ทั้งๆ
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ที่ เ ด็ ก รุ่ น ใหม่ ร้ อ งเพลงก็ ไ ม่ ไ ด้ สื่ อ สารกั น ไม่ รู้ ว่ า ทำอะไร ส่ ว นเรื่ อ ง
ราชประชานุเคราะห์ เรื่องแผ่นดินของเรา หรือเรื่องอะไรต่างๆ ก็จะสื่อ
ให้เห็นว่าองค์การนี้เกิดได้อย่างไร เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ท่านมีพระราชกรณียกิจอย่างนี้เพื่ออะไร แล้วเอา drama เข้าไปโดยใช้
ผู้กำกับมือหนึ่ง เช่น คุณยุทธนา มุกดาสนิท คุณพงษ์พัฒน์ วชิรบรรจง
เราได้ ก ราบทู ล ทำภาพยนตร์ ป ระมาณ ๗ เรื่ อ ง ใช้ ง บสร้ า ง
เรื่องละ ๕ ล้าน ๖ ล้าน แต่ใช้เงินจากการบริจาคทั้งหมด ไม่ได้ใช้เงิน
ราชการเลย เราขอรับบริจาคจาก แอร์เอเชีย i-mobile การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การไฟฟ้านครหลวงและที่ต่างๆ เขาให้มา ซึ่งเราก็ความตกลงกับ
กรมบั ญ ชี ก ลางขอเป็ น เงิ น นอกงบประมาณ แล้ ว ก็ ท ำความตกลงกั บ
กระทรวงการคลังขอเป็นลดหย่อนภาษีได้ คือไปเอาเงิน CSR มาทำเหมือน
กับปีทแี่ ล้วทีเ่ ราทำ King of the Kings เป็นเงิน ๑๐๙ ล้านบาท เราเผยแพร่
ออกไป ๓๐ จุ ด ทั่ ว ประเทศ ตอนนี้ ยั ง เหลื อ อี ก ๔ จุ ด จุ ด สุ ด ท้ า ยคื อ
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วันที่ ๒ ธันวาคมจุดหนึ่ง เราก็จะให้เขา ๕ แสนบาท ไปเรื่อย ไปตาม
จุดต่างๆ ๓๐ จุด
ปีนกี้ เ็ หมือนกัน ทำภาพยนตร์ ๗ เรือ่ งนี้ ก็นำขึน้ ทูลเกล้าฯ ถวาย
และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต แจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชน
ซึ่ ง ทางสำนั ก พระราชวั ง ตอบกลั บ มาแล้ ว ว่ า ท่ า นรั บ และทรงขอบใจ
ทรงยินดี แล้วก็พระราชานุญาตให้เราผลิต ๕ ล้านชุด หลังจากนีก้ แ็ จกจ่าย
ให้กับพี่น้องประชาชน ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม ที่ท่านจะจัดงานวันเฉลิมฯ
ท่ า นก็ ต้ อ งขึ้ น ป้ า ยใหญ่ แล้ ว ก็ ใ ห้ ทุ ก คนรั บ หน้ า พระบรมฉายาลั ก ษณ์
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลจัด
หรือจะจัดทีห่ น้าศาลากลางจังหวัด หน้าทีว่ า่ การอำเภอ ทัง้ หมดให้รบั ไปได้
เรื่อยๆ ตั้งแต่วันที่ ๕ ธันวาคม เป็นต้นไป แต่ถ้าหลังจากวันที่ 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
ถ้าท่านดูแล้วน้ำตาไม่ไหล เราก็จะขอบคุณท่านว่า ท่านเก่งมาก ใจหินมาก
เป็นหนังที่ทำได้ดีมาก เป้าหมายคือคนอายุ ๓๕ ปีลงมา เขาอยากให้
คนรุ่ น ใหม่ เ รี ย นรู้ สิ่ ง เหล่ า นี้ เพราะคนรุ่ น เก่ า รุ่ น ท่ า น รุ่ น ผม ที่ นั่ ง อยู่ นี้
ได้ทำงานรับใช้เบือ้ งพระยุคลบาทมากแล้ว เข้าใจแล้ว แต่เด็กรุน่ ใหม่ยงั ไม่รู้
เพราะฉะนั้น พอเราแจก DVD ท่านไป ท่านเอาไปให้โรงเรียน
เวลาท่านออกจังหวัดเคลื่อนที่อะไรต่างๆ ท่านก็เอาไปใช้ ท่านเก็บ DVD ไว้
มันใช้ได้นานกว่า VCD ท่านก็แจกชาวบ้านไป ฉายบ่อยๆ แจกตามโรงเรียน
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ทัง้ หมด ให้เขาได้ฉายให้เด็กได้ดู
ได้ เ รี ย นรู้ ร่ ว มกั น ที่ ส ำนั ก งาน
ทะเบี ย น ทั้ ง ทะเบี ย นท้ อ งถิ่ น
ทะเบี ย นอำเภอ ให้ rerun ไป
เรื่อยๆ ๗ เรื่อง วันหนึ่งฉายสัก
รอบหนึ่ง ช่วงที่คนรอมากที่สุด
คือ ช่วงเวลา ๘ โมง ๙ โมง เราก็ฉายช่วงนั้นให้ชาวบ้านได้ดู ดีไหมครับ
ภาพยนตร์ นี้ จ ะออกพร้ อ มกั น คื อ วั น ที่ ๕ ธั น วาคม จั ด งานสามโซนคื อ
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
การบรรจุ ไม่ให้มากกว่านัน้ จะ control เรือ่ งน้ำจากเขือ่ นชัยนาทให้ได้ระดับ
พอดี จะให้ความเร็วของช่วงน้ำไม่เกิน ๑ น็อต ให้เป็นไปตามน้ำขึ้นน้ำลง
เท่านั้น จะคำนวณถึงขนาดนั้น แล้วเรือที่เข้าไปก็จะมีเรือของกรมเจ้าท่า
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จะไม่ให้ชาวบ้านลงเรือทั้งหมด จะรวมเป็นจุด ๑๔ ท่า แล้วก็มีเรือรับคน
เข้าไป เพื่อให้ง่ายต่อการขึ้น - ลง ไม่ให้ลำบาก เราก็จะควบคุมได้ง่าย
แม้กระทั่งการเข้าตรวจเรื่องอาวุธ ตรวจอะไรต่างๆ ทั้งหมด เพราะทุกคน
จะไปอยู่รอบโรงพยาบาลศิริราช จะมีเวทีกลางน้ำ ซึ่งเป็นการแสดงของ
ศิลปินดังๆ ร้องเพลงเฉลิมพระเกียรติ และจะเป็นทีจ่ ดุ เทียนชัยถวายพระพร
บนสะพานพระปิ่นเกล้าจะมีชุดโคมไฟใหญ่สวยงาม มีแสงเลเซอร์ จะย้อม
แม่น้ำต่างๆ ให้มีแสงสีสวยงาม จะฉายไปที่ตึกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ตึกต่างๆ เป็นรูปพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสิ่งสำคัญท่านจะเห็น
พระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู่ หั ว อยู่ บ นอากาศได้ โดยใช้ เ ทคนิ ค เหมื อ น
พิธีเปิดกวางโจวเกมส์ ซึ่งก็เป็นเรื่องที่พยายามทดลองปรับรูปแบบกันอยู่
อากาศจะเป็ น ควั น หมอกขึ้ น ไป เสร็ จ แล้ ว ก็ มี รู ป นี้ ฉ ายบนควั น หมอก
บนกลางอากาศได้

OTOP
หลังจากนั้นแล้วมี pavilion ร่วมกับกระทรวงวัฒนธรรมที่ลาน
พระบรมรูปฯ ๑ มหาวิทยาลัย แล้วก็ ๑๘ OTOP ใครที่ได้รับมอบหมาย
เรือ่ ง OTOP ก็ไปช่วยจัดการให้เขา มี ๑๘ กลุม่ หลังจากนัน้ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์
จนถึง ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ จะไปจัด ที่ Airport link จะใช้เงินทุนสูงประมาณ
เกือบ ๒๐๐ - ๓๐๐ ล้านบาท โดยแบ่งเป็น ๔ pavilion ใหญ่ๆ มีภาคเอกชน
อยากให้ทำแบบนี้ จะมีประชาชนหมุนเวียนเข้ามาดูงานนี้ โดยเฉพาะ
เด็กนักเรียนตามโรงเรียนต่างๆ กลุ่มต่างๆ จะเข้ามาดู โดยความร่วมมือ
ระหว่างกระทรวงมหาดไทยกับกระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะให้มาดูพระราชกรณียกิจ 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
ผู้ มี อิ ท ธิ พ ล ถ้ า ท่ า นทำคนเดี ย วไม่ ไ ด้ ท่ า นต้ อ งใช้ ป ระชาชนเข้ า มาช่ ว ย
ถ้าท่านทำคนเดียว ท่านไม่ทนั นักเลงหรอก ไม่มที าง ดีไม่ดที า่ นเผลอไปกินข้าว
กับนักเลงด้วยซ้ำ ท่านต้องใช้พลังประชาชนเข้าไปช่วย
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วิธีการทำงาน
เรื่องของจังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการพัฒนาตามแผนต่างๆ
ตอนนี้ มี ค ณะกรรมการร่ ว มภาครั ฐ และเอกชน (กรอ.) ซึ่ ง ท่ า นนายกฯ
ให้ความสำคัญและมีการประชุมเกือบจะบ่อยมาก ร่วมกับหอการค้าและ
สภาอุ ต สาหกรรม ซึ่ ง ทางหอการค้ า และสภาอุ ต สาหกรรมก็ ไ ด้ ม าพบ
รัฐมนตรีแล้ว ท่านรัฐมนตรีฯ ก็มีนโยบายว่าจะร่วมมือกัน จับมือกันในการ
พัฒนา อย่าทำงานโดดเดีย่ ว ต่อไปในอนาคต ภาคเศรษฐกิจไม่วา่ การเมือง
จะเข้มแข็งหรือไม่ จีดีพีโต ๗.๙% เป็นเพราะภาคเศรษฐกิจเขาเข้มแข็ง
ท่านต้องเอาจุดแข็งตรงนี้มาใช้ประโยชน์ในจังหวัดท่านให้มากที่สุด
ท่านต้องเริ่มเรียนรู้เกี่ยวกับบรรษัทภิบาล (Corporate Social
Responsibility : CSR) การใช้คอมพิวเตอร์ในการสร้าง (Computer
Generated : CG) ต่างๆ เหล่านี้ ซึง่ ภาคธุรกิจเขารูไ้ กลแล้ว เขาไปไกลแล้ว
อุ ต สาหกรรมสี เ ขี ย ว global network การป้ อ งกั น โลกร้ อ นอะไรต่ า งๆ
สิง่ เหล่านีท้ า่ นต้องเรียนรู้ ไม่เรียนรู้ เราจะปรับตัวไม่ทนั นโยบายต่างประเทศ
เราต้องรีบเรียนรู้ ไม่อย่างนั้นเราจะคุยกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ไม่รู้เรื่อง
คุยกับตำรวจไม่รู้เรื่อง คุยกับกระทรวงสาธารณสุขไม่รู้เรื่อง เพราะเปลี่ยน
policy ไปแล้ว ก็จะไปพูดแต่ปัญหาเรื่องเก่าๆ งานเลยไม่เดิน เราต้องจับ
การเปลี่ยนแปลง เปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาส แล้วทำงานให้เดินให้ได้
อันนี้ก็จะเป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะทำให้ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดที่ดี
ในอนาคตได้

30

แนวทางการปฏิบัติราชการ

ขอให้กำลังใจกับทุกท่าน
ผมขอให้กำลังใจทุกท่านที่มาในวันนี้ บางคนก็เป็นพี่เป็นเพื่อน
ทางจั ง หวั ด ชายแดนภาคใต้ ก็ โ ชคดี ห น่ อ ย แต่ เ ขาก็ เ หนื่ อ ยมากหน่ อ ย
เหนื่อยมาทั้งชีวิต ก็อาจจะมีคนไม่พอใจ เดี๋ยวผมจะเปิดรับสมัครคนไป
เป็นปลัดจังหวัด ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ดีหรือไม่ โดยเฉพาะคนที่เป็น
อยู่แล้ว มีความรู้สึกว่ามันไม่ได้เป็น ทำไมจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้มาก
เพราะจังหวัดชายแดนภาคใต้เขามี พ.ร.บ. มีระเบียบสำนักนายกฯ ให้เขา
ทวีคูณ แม้กระทัง่ เครือ่ งราชอิสริยาภรณ์ แต่ถา้ เขาขึน้ แล้วมันเต็มก็ไม่เป็นไร
ก็ออกมาจังหวัดนอกก็ได้ จะทำให้คนมีขวัญกำลังใจลุกขึ้นมาแก้ไขปัญหา
ให้บา้ นเมือง เรานั่งอยู่ตรงนี้ เราประชุม เราเครียดอะไรต่างๆ เราออกไป
เรายังเจอห้องอาหาร เจอลูกเมีย เจอญาติพี่น้อง ไปเจอสายน้ำแสงแดด
แต่ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไม่ได้เจออย่างทีท่ า่ นเจอ ผมเคยอยูม่ าหลายปี
ผมรู้ เย็นมาจะต้องไปนัง่ กินข้าวอยูใ่ นกลุม่ เล็กๆ ไม่มเี วลาทีจ่ ะไปนัง่ ดูสายลม
แสงแดด ริมน้ำชมธรรมชาติ คุยกับสาวไม่มี มีวอด่วนก็ต้องไป ปะทะแล้ว
ก็ตอ้ งไปดู เราเป็นผูบ้ งั คับบัญชาแล้วไม่ไป มันอายเขา เพราะฉะนัน้ อย่าได้
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
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