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ค�ำน�ำ

	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ	 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	 

ได้เรยีบเรยีงค�าบรรยายการมอบนโยบายและแนวทางการปฏบิตัริาชการแก่

ผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีได้รับการแต่งตั้งใหม	่ เมื่อวันที่	 ๑๓	 มกราคม	๒๕๕๕	 

ณ	ห้องประชุม	 ๑	 อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย	 มาจัดท�าเป็น	

“เอกสารความรู้	 สดร.”	ฉบับที่	๓/ปีงบประมาณ	๒๕๕๕	 เรื่อง	“แนวทาง

การปฏิบัติราชการ”	 โดย	นายยงยทุธ	 วชิยัดษิฐ	 รฐัมนตรว่ีาการกระทรวง

มหาดไทย	และนายฐานสิร์	เทยีนทอง	รฐัมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย	ขึ้น	 

เพื่อเผยแพร่ให้ข้าราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย	 ได้รับทราบเป็น

แนวคิด	และน�าไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการต่อไป

	 เอกสารความรู้	 สดร.	 ฉบับนี้	 น�าลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสาบัน 

ด�ารงราชานภุาพ	(www.stabundamrong.go.th)	ด้วย

	 	 สถาบันด�ารงราชานุภาพ

																								 ส�านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย	

		 	 มิถุนายน	๒๕๕๕
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     ยงยุทธ วิชัยดิษฐ 
  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

แสดงความยินดีที่มีวันนี้
	 กราบเรียนท่านปลัดกระทรวงมหาดไทยท่ีเคารพอย่างสูง	 ท่านรอง
ปลัดกระทรวง	 น้องผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่รักทุกท่าน	
ก่อนอ่ืนก็ต้องขอแสดงความยนิดด้ีวยอย่างยิง่ทีไ่ด้มวีนันี้	ได้มน้ีองๆ	มานัง่อยู่
ตรงนี้	 ก็อยากให้น้องๆ	 ทุกคนได้แสดงความเคารพต่อตัวน้องๆ	 เองทุกคน	
เพราะว่าก่อนจะมาถึงวันนี้ได้ก็ยาก	ก็ต้องแสดงความเคารพต่อระบบ	แสดง
ความเคารพต่อผูบ้งัคบับญัชาสงูสดุของท่าน	คอืท่านปลัดกระทรวงมหาดไทย	
	 เพราะองค์ประกอบส�าคญั	๓	องค์ประกอบคอื	ตวัท่านเอง	ระบบ	และ 
ตวัผูบ้งัคบับัญชาของท่าน	ซึ่งได้พยายามที่จะสร้างสิ่งที่น่าเชื่อถือขึ้นมา	และ
กไ็ด้กลัน่กรองมาเป็นท่านทัง้หลาย		โดยสรปุคอื	การเป็นผูว่้าราชการจงัหวดั
ไม่ง่าย	ยากเย็นเข็ญใจมาก	

แนวทางปฏิบัติราชการ๑
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	 และหลายคนก็ควรจะได้เป็น	 แต่จังหวะของท่านก็เป็นเรื่องส�าคัญ	
ท�าให้ไม่ได้เป็น	แต่ไม่ได้เป็นวันนี้	ก็ไม่ได้หมายความว่า	ไม่ได้เป็นในวันต่อไป	
วนัต่อไปก็มีโอกาสทีจ่ะได้เป็นอกี	กเ็ป็นภาษาไทยและภาษาจนีทีผ่มพดูบ่อย	
เดี๋ยวจะเบื่อก็คือว่า	 การได้เป็นผู้ว่าราชการจังหวัดนั้น	 มันก็เป็นหนึ่งเดียว
ของจังหวัด

ผ่านเครื่องกรอง + ฟ้าลิขิต 
	 ถ้าเป็นหนึง่เดยีวของจงัหวดั	เข้าเป็นปลดัอ�าเภอกนัมากห็ลายร้อยคน	
สี่ห้าร้อยคน	ในรุ่นเดียวกัน	แต่ถูกย้ายไปเรื่อย	ถูกเครื่องกรอง	ไม่ว่าจะเป็น
เคร่ืองกรองความรู้	 ความสามารถ	 	 ไม่ว่าจะเป็นเครื่องกรองตัวแปรอื่นๆ	 
หลุดออกมาได้จนถึงเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 ทั้งหมด	 ๗๖	 คน	 	 ก็ล�าบาก	
เพราะมันจะต้องประกอบด้วย	 ตัวตนของท่านเอง	 ท่านจะต้องท�าตัวเอง	 
ความดีความสามารถ	 ความงดงามทุกสิ่งทุกอย่างของตัวท่านเอง	 มันก็เป็น
เรื่องที่ท่านต้องลิขิตขึ้นมา	แค่นั้นมันก็ไม่พอ	มันก็ต้องมีวาสนา	บารมีมาเป็น
ตัวประกอบอีกตัวหน่ึง	 ซึ่งก็ไม่พออีก	 มันต้องมีฟ้าลิขิตชีวิตของท่านให้เป็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัด	
	 ฉะนัน้	มนัยากท่ีคนจะผ่านเครือ่งกรองท้ัง	๓	ตะแกรง	ซ่ึงแต่ละตะแกรง
ก็ละเอียดยิบ	ตะแกรงความรู้	 ความสามารถ	หลุดออกมาก็มาเจอจังหวะที่
เราจะมาย่อยเป็นวาสนา	บารมกีบัฟ้าก�าหนด	จรงิๆ	แล้วคอืตวัแปรทีค่วบคมุ
ไม่ได้	แต่ก็เป็นตัวแปรส�าคัญ	
	 เพราะฉะนั้น	 เมื่อมาเป็นแล้วก็ต้องคิดถึงความยากล�าบาก	 ตั้งแต่ 
คุณพ่อคุณแม่	กว่าจะเจอกนั	กว่าจะให้ก�าเนดิเรามาได้	กว่าเราจะเรยีนหนงัสอื	
กว่าเราจะเติบโต	 ประสบความส�าเร็จมาเป็นข้าราชการชั้นผู ้น้อยและ 
เติบใหญ่มาจนเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในวันนี้ได้	 ก็ต้องเติบใหญ่ต่อไปอีก	
หลายท่านก็ต้องเติบใหญ่ขึ้นไปอีก	เป็นอธิบดี	เป็นอะไรต่ออะไรไปอีกเยอะแยะ	
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วิธีการสู่ความส�าเร็จ
	 ผมก็มีวิธีการบางอย่างอยู่	 ซึ่งก็เป็นวิธีการของผม	 มันไม่ใช่หลักการ	
เป็นวิธีการที่ผมท�าและผมก็คิดว่าส่วนหน่ึงก็ท�าให้ผมประสบความส�าเร็จมา	
ผมก็เหมือนกับคนที่ไปหักล้างถางพง	 ปลูกต้นมะพร้าวขึ้นมา	 กว่าจะเป็น 
ลูกมะพร้าวได้	 กว่าจะสุกแล้วผมก็เอามากลั่นเป็นกะทิ	 ที่ผมจะมอบให้น้อง
วันนี้	 มันเป็นกะทิ	 จากประสบการณ์ที่ผมท�างานมา	 ก็น่าจะเป็นประโยชน	์
ถ้าหากว่าน้องๆ	เอาไปคิด	แล้วเอาไปประยุกต์ความยากง่ายของเรา	
	 เมือ่มาถงึวนันีแ้ล้วมนัไม่มอีะไรทีจ่ะส�าคญัไปกว่าประโยค	๒	ประโยค	
ประโยคแรกคือ	“อะไรควรท�า อะไรไม่ควรท�า”	ข้อ	๒	คือ	“อะไรควรพูด 
อะไรไม่ควรพูด”	อันนั้นจะเป็นการเปิดฉากตัวเราเองออกมา	มันมีตัวอย่าง
เยอะต้องใช้เวลาค่อนข้างมาก	ส�าหรบัอะไรควรไม่ควร	ผมกม็ตีวัอย่างให้พวกเรา
	 บางคนเป็นผู ้หลักผู ้ใหญ่มีชื่อเสียง	 เก่งกล้า	 สามารถ	 มีความรู้	 
ความสามารถ	 ดีทุกอย่าง	 ได้เดินทางไปรับราชการที่จังหวัดหนึ่ง	 ก็เป็น 
ผูว่้าราชการจงัหวดัทีม่ถีิน่ก�าเนดิในภาคหนึง่ซึง่เป็นภาคทีถ่อืมากคอื	ภาคใต้	
กเ็ป็นคนภาคใต้	เรยีนหนงัสอืทีจ่งัหวดัทีต่วัเองไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวดัอยู	่
เมื่อไปถึงก็ปรากฏว่า	คนก็มาต้อนรับกันมาก	เพื่อนๆ	ที่เรียนหนังสือด้วยกัน
ก็มาต้อนรับ	 เพื่อนก็ดีใจ	 ก็บอก	 “ดีใจฉิบหายเลย	 มึงมาเป็นผู้ว่าที่นี่”	 
(พดูภาษาใต้)	สิง่ทีท่่านผูว่้าตอบไปกค็อื	“ผมกด็ใีจ	ผมกค็ดิถึงพวกเราทุกคน”	
(พูดภาษากลาง)	ก็จบกันตั้งแต่
วันแรก	ก็สะบั้นไปแล้ว	 เพราะ
ว่าเขาก็ถือว่าคนละพวกแล้ว	
คนที่มารับเขาถือว่าเขามารับ
พวกของเขา	 เขาไม่ได้มารับ 
ผู้ว่าฯ	 เมื่อผู้ว่าฯ	 ไม่ยอมรับว่า
คนเหล่านี้เป็นพรรคพวกของเขา 
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เป็นเพื่อนเดิมของเขา	มันก็จบกันไป	ไม่ต้องเจอกันอีก	ค�าพูดของคนกลุ่มนี้
ก็จะขยายวงไปทั้งจังหวัดว่า	ผู้ว่าฯ	คนนี้คบไม่ได้แค่นั้นเอง	
	 อะไรควรพดู	อะไรไม่ควรพดู	แค่นีก้ท็�าให้ตวัตนคณุค่าของผูว่้าราชการ
จังหวัดท่านนั้นหมดไปจากจังหวัดนั้นแล้ว	 นี่คือตัวอย่างง่ายๆ	 ที่ผมยก
ตัวอย่างให้ฟัง	มันมีอีกเยอะ	ผมจะศึกษาเรื่องพวกนี้แล้ว	ผมก็จะละเอียดกับ
เรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะ	 ว่าอะไรควรท�า	 อะไรไม่ควรท�า	 อะไรควรพูด	 
อะไรไม่ควรพูด	ก็จบแล้ว	ถ้าเราท�าได้แค่นี้	มันก็ช่วยเราได้เยอะแล้ว	ไปตรง
กับภาษิตโบราณที่ว่า	ปากเป็นเอก	เลขเป็นโทโบราณว่า	มันจะตรงกันหมด	
มันจะสอดคล้องกันหมด

หลักสัมพันธภาพส�าคัญยิ่ง
	 ในฐานะท่ีเราเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 มันจะมีค�าอยู่	 ๒	 ค�า	 ในวง
ราชการ	นั่นคือค�าว่า	“หัวหน้า”	กับค�าว่า	“ลูกน้อง”	
	 ค�าว่า	“หวัหน้า”	กค็อื	เป็นทัง้ศรีษะ	เป็นคนคดิให้กบัน้องๆ	ให้กบังาน
ที่ท�าอยู่	ให้กับลูกน้องของเรา	หน้าก็คือ	หน้าตาขององค์กร	ก็คือหน้าตาของ
หน่วยงาน	เขาถึงได้เรียกเราว่าหัวหน้า	
	 และกเ็รยีกคนต�า่กว่าเราว่า	“ลกูน้อง”	น่ันหมายถงึว่าอายเุขาน้อยกว่า
เราเยอะ	ก็ต้องปฏบัิตกิบัเขาเหมอืนลกู	อายนุ้อยลงมาหน่อยกต้็องปฏบิตักิบั
เขาเหมอืนน้อง	เพราะฉะน้ัน	มนักจ็ะสบืต่อไปยงัสมัพนัธภาพทีเ่รากบัลกูน้อง
ปฏิบัติต่อกัน	ให้ใช้	๓	ระดับ	
	 สัมพันธภาพมันมี	๓	ระดับ	สัมพันธภาพเขียว	เหลือง	แดง	เมื่อเราคิด
ว่าเราเป็นลูกน้อง	 และก็เป็นหัวหน้ากันแล้วนี่	 เราจะพูดกับลูกน้อง 
เพียงพื้นฐานเดียวคือ	 ความรัก	 ความเมตตา	 ความเอาใจใส่	 มิตรภาพ	 
ความห่วงหาอาทร	 เราจะพูดกับลูกน้องของเราได้ในเรื่องแค่นี้เอง	 ตราบใด 
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ทีเ่ราพดูกบัลกูน้องเรือ่งของหลกัการเหตผุล	เราพดูกบัลูกน้องเร่ืองกฎหมาย	 
มันไม่ใช่	มันจะต้องเป็นคนละเรื่อง	แล้วสัมพันธภาพมันก็จะไม่ราบรื่น	 
	 โลกแบ่งเป็น	๒	โลก	โลกตะวนัตก	การท�างานส่วนหนึง่	โลกตะวนัออก
การท�างานของนายกับของลูกน้องก็อีกอย่างหนึ่ง	 แต่โลกตะวันออกไม่ว่า 
จะเป็นญี่ปุ่น	 ไม่ว่าจะเป็นจีนก็ดี	 สัมพันธภาพที่เขาใช้	 เขาจะไม่ใช้หลักการ
เหตุผล	กฎหมายเขาก็ไม่ใช้	เขาจะใช้ค�าว่า “ครอบครัว”	
	 อย่างญีปุ่น่คนท่ีท�างานด้วยกนัถือว่าเป็นคนในครอบครวั	ต้องดูแลเขา
เหมอืนกบัคนในครอบครวั	จะไม่ดแูลเหมอืนกบัเป็นคนภายนอก	บางบริษทั
ถึงกับต้องหาภรรยาให้	บางบริษัทนี่ถ้าจะมีเพิ่มเขาก็หาให้อีกอย่างนี้เป็นต้น	
เขาก็จะดูแลกันแบบคนในครอบครัวของเขา	มีหุ้นก็ต้องให้คนในบริษัทก่อน	
เมื่อเข้าบริษัทนี้แล้วไม่ให้ออก	ไม่ให้เปลี่ยนงานอย่างนี้เป็นต้น
	 เพราะฉะนั้น	 สัมพันธภาพมันก็มาจากหัวหน้า	 ลูกน้อง	 และมักจะ 
ต่อยาวมาอย่างนี้	แต่ถ้าท�ากับลูกน้องว่าหลักการ	เหตุผล	กฎหมาย	อันนั้น
มันไม่ใช่แล้ว	ผิดทาง	
	 ส่วนหนึ่งก็คือเราเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดในการประชุมต่างๆ	 ของ
จังหวัด	อย่าเอาเรื่องของกระทรวงมหาดไทยไปพูดให้มาก	เราก็ประชุมของ
เราต่างหาก	ถ้าเมื่อไหร่เราเอาเรื่องของเราไปพูดอยู่กระทรวงเดียว	คุณไม่มี
ทางได้รับความร่วมมือและคนก็เบื่อ	
	 และก็อย่าประชุม
นาน	อย่าประชุมยาว	อย่า
พูดมาก	 เป็นผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็นั่งและก็ฟังเป็น
ส่วนใหญ่	 ตัวแทนหน่วย
ราชการไหนจะพูดก็ให้เขา
พูดไป	 เราก็สรุปเองสั้นๆ	
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ไม่ใช่นั่งพูดคนเดียว	เมื่อส่วนราชการเขาเบื่อ	เขาก็ไม่มา	เขาก็ส่งตัวแทนมา	
เราก็โกรธเขา	เขาเบื่อ	เพราะเราไม่ให้ความส�าคัญเขาเลย	เราจะพูดแต่เรื่อง
ของปกครอง	 เรื่องของกระทรวงมหาดไทย	 มันก็ไม่ได้รับความร่วมมือ	 
ผู ้ว่าราชการจังหวัดมันไม่ใช่ผู ้ว ่าราชการกระทรวงมหาดไทย	 แต่เป็น 
ผู้ว่าราชการจังหวัดของทุกกระทรวง	ทบวง	กรม	
	 และอีกอย่างหนึ่งผู ้บังคับบัญชาของตัวท่านเอง	 ปลัดกระทรวง
สาธารณสุขไปจังหวัดหนึ่ง	ก็ดูแล	อาจจะต้องไปรับที่สนามบิน	เป็นเจ้าภาพ
ทานอาหารด้วยกัน	 และก็คุยกัน	 มันต้องถึงขั้นท่ีให้คุณให้โทษข้าราชการ
กระทรวงสาธารณสุขได้เลย	 คุณไม่พอใจสาธารณสุขจังหวัด	 ไม่พอใจ 
ผู้อ�านวยการพยาบาล	 ปลัดกระทรวงฯ	 เขาประทับใจเรา	 เขาก็จะให้ความ
ส�าคัญกับเรากลับมาเช่นเดียวกัน	
	 เพราะฉะน้ัน	 การกระท�าต่างๆ	 ไม่ว่าจะเป็นของกระทรวงไหน	ก็ให้
คิดว่าเป็นนายของเราเองด้วย	 แล้วก็ให้เกียรติเขา	 เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหาร
เขาอย่างนี้	 เป็นต้น	 ท่านก็จะได้รับความร่วมมือจากทุกระทรวง	 ทบวง	 
กรม	 และก็จะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดท่ีมีชื่อเสียง	 เพราะว่า	 ท่านก็มีเสน่ห์ 
ในตัวของท่านเอง	 และความใหญ่มันใหญ่อยู่แล้ว	 ก็ท�าให้มันเล็ก	 ถ้าเล็ก 
ไปท�าให้ใหญ่มันไม่มีคุณค่า	ฉะนั้น	ท�าตัวให้เล็กไว้เถอะครับ	ไม่มีปัญหา

ท�าตัวให้เท่ากับประชาชน 
 จงัหวดันครศรธีรรมราช 
ไม่ใช่เป็นจังหวัดที่อยู ่ง ่าย 
นะครับเป็นจังหวัดท่ีอยู่ยาก	
ก็ยกตัวอย่างง่ายๆ	 ให้เห็น 
ก็แล ้วกันว ่า	 เป ็นจังหวัด 
ของคุณพ่อท่านพระนายฯ	
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ท่านก็เป็นคนนครศรีธรรมราช	 เป็นเมืองหลวงเก่า	 คุณท�าตัวสูงมากก็ไม่ได้	
คณุท�าตวัต�า่มากกไ็ม่ด	ีจงึอยูย่าก	มกีารเผาจวนผูว่้าฯ	ทีจ่งัหวดันครศรธีรรมราช 
เม่ือมีปัญหาต่างๆ	 ก็จะมีความรุนแรง	 วันแรกที่ผมไปถึง	 ผมก็ไม่ท�าอะไร	 
ผมก็ลงทุนของผมง่ายๆ	 มีชุดกีฬา	 มีรองเท้ากีฬาคู่หนึ่ง	 ผมก็ท่ีวิ่งถนนหน้า
เมืองที่คนเขาว่ิงกัน	 ผมก็ไปวิ่งกับเขา	 ผมไม่ได้ไปสนามกอล์ฟ	 ผมก็วิ่งกับ 
พ่ีน้องเขา	 ผมไป	 ผมก็ยกมือไหว้ไปเรื่อยก่อน	 เขาก็อาจจะคิดว่าคนนี้บ้า 
หรืออย่างไร	 มาถึงก็มาเท่ียวไหว้เขา	 วันท่ี	 ๒	 ผมก็ไหว้เขาอีก	 วันที่	 ๓	 
ผมก็ไหว้อีก	วันที่	๔	ไม่แล้วครับ	เขาก็จะรอผมกันหมด	แล้วเขาก็จะไหว้ผม
แล้วที่นี้	 เพราะเขาทราบแล้วว่า	 	 ผมเป็นใคร	 และมันก็จะลือไปท่ัวจังหวัด	 
มันก็จังหวัดเดียวกับที่ผมว่าเมื่อสักครู่นี้ครับ	 แต่ผู้ว่าฯ	 อีกคนไป	 ล้มเหลว
ตัง้แต่แรก	แต่ผมไปอยูผ่มกพ็ดูปักษ์ใต้กบัเขา	ผมกส็วสัดเีขา	เขากไ็ม่ทราบว่า
ผมเป็นใคร	วันหลังเขาทราบว่า	อ๋อ	นี่ผู้ว่าราชการจังหวัด	แป๊ปเดียวมันก็จะ
ลือไปทั่วทั้งจังหวัดว่า	ผู้ว่าฯ	เขาเป็นคนอย่างนี้นะ	คือเราต้องให้เล็กไว้ครับ	
ต้องให้เท่าๆ	กับประชาชนไป	มันก็จะง่าย	
	 ผมเป็นคนธรรมดา	ผมนั่งเครื่องบินผมก็ต้องนั่งบิสิเนส	แต่ผมมาเป็น
ผู ้แทนราษฎร	 ผมมาเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย	 ผมเป็น 
รองนายกฯ	ผมก็ต้องพาท่านปลัดฯ	ไปนั่งชั้นประหยัด	เพราะว่าท�าไง	ถ้าเรา
ไม่มีต�าแหน่งหน้าที่	 เราก็นั่งชั้นแพงๆ	 เราเป็นผู้แทนราษฎร	 เราเป็นบุคคล
สาธารณะขึ้นมา	 เราก็ต้องอยู่แบบเดียวกับประชาชนอยู่	 ก็ต้องท�าตัวให้ 
เล็กลง	แล้วก็จะใหญ่ขึ้นเอง	
	 อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆ	น้อยๆ	ที่มันยังมีอีกเยอะ	และมันก็ไม่ใช่ทฤษฎี	
มันเป็นหลักปฏิบัติ	 แต่ผมคิดว่าผมก็ย่นย่อในหลายส่วนออกมาเพื่อให้เป็น
กะท	ิเพือ่ให้น้องๆ	ได้ไม่ต้องไปเทีย่วค้นหาอะไรอกี		กส็รปุทางทีค่วรจะปฏบิตัิ
ในบางส่วน	 ซึ่งผมเองก็ไม่ใช่ข ้าราชการกรมการปกครองตั้งแต่แรก	 
แต่ผมก็เป็นลูกนายอ�าเภอนานมาก	 ผมก็เห็นสิ่งต่างๆ	 เหล่านี้	 ผมก็ซึมซับ	 
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ผมก็เก็บมาแล้วก็มาปรับปรุง	
มาท�าหลายๆ	สิ่งหลายๆ	อย่าง
ขึ้นมาให้ได้	
		 เ มื่ อ เ ร า เ ป ็ น ผู ้ ว ่ า
ราชการจังหวัด	 เราก็จะมี 
ปลัดอ� า เภอมาบอกเราว ่ า	 
นายอ�าเภอไม่ดีเลย	ไม่สนบัสนนุ

เขาเลย	 ประชาชนท้ังอ�าเภอรักเขาหมดเลย	 เพราะว่านายอ�าเภอไม่ดี	 
แกล้งเขาอย่างนี้เป็นต้น	ผมก็จะด่าเขาเลยบอกว่า	มึงบอกกูว่าคนทั้งอ�าเภอ
รักมึง	 แต่ท�าไมนายอ�าเภอคนเดียวเขาเกลียดมึง	 ท�าไม	 อย่างนี้เป็นต้น	 
อย่าไปมองตวัเอง	อย่าไปมองว่าคนอืน่ไม่ดหีมด	ว่าตัวเราดีอนันัน้ไม่ได้	กต้็อง
มองความเป็นจริงว่าอะไรเป็นอะไร	 ก็ต้องไล่ไปตามล�าดับ	 เราเป็นผู้ว่าฯ	 
ขึ้นมาแล้ว	 บอกว่าทุกคนรักเราหมด	 ยกเว้นปลัดกระทรวงฯ	 ไม่รักเรา 
อยู่คนเดียว	 ชาวบ้านรักทั้งจังหวัด	 อย่างนี้เป็นต้น	 มึงจะบ้าหรือเปล่า	 
คนตั้งหลายแสนคนไปท�าให้เขารักได้	 แต่นายคนเดียวมึงท�าไม่ได้	 อย่างนี้ก็
ไม่มีเหตุไม่มีผลในค�าพูดของตัวเองอยู่แล้ว

ต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์ 
	 ผมก็คงมีเรื่องสั้นๆ	 เท่านี้	 อย่างอื่นก็ไม่มีปัญหาเรื่องนโยบายของ
รัฐบาล	เรื่องนโยบายของกระทรวง	อันนั้นไปอ่านเอา	ไปท�าความเข้าใจเอา	
ทุกคนก็ทราบเหมือนกัน	ความฉลาดเฉลียวมันมี	๒	เรื่อง	ความฉลาดเฉลียว
ทางปัญญา	 อันนั้นก็เป็นความฉลาดเฉลียวของเราส่วนตัว	 และประสบ 
ความส�าเรจ็ได้ไม่ต้องไปยุง่กบัใคร	แต่การท�างานต้องท�ากบัคนเยอะ	คณุต้อง
มีความฉลาดเฉลียวทางปัญญาขึ้นมาเป็นตัวส�าคัญ	แผนก็เป็นความฉลาดเฉลียว
ทางปัญญา	คุณนัง่อ่านเอง	เข้าใจเองกไ็ด้	แต่ว่าจะเอานโยบายไปท�าให้ส�าเรจ็	
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คุณใช้ความฉลาดทางปัญญาไม่ได้	 คุณต้องใช้ความฉลาดทางอารมณ์แล้ว	
ความฉลาดทางอารมณ์ก็คือ	 รู้จักตนเอง	 รู้จักผู้อื่น	 และรู้จักสิ่งแวดล้อม	 
แล้วเอาตวัเองเข้าไปอยูก่บัคนอืน่ได้	เอาตวัเองเข้าไปอยูก่บัสิง่แวดล้อมให้ได้	
แล้วก็อยู่ให้สบาย	

ภารกิจส�าคัญเร่งด่วนที่ต้องด�าเนินการ
	 ก็มีเรื่องส�าคัญของนายกรัฐมนตรีอยู่	๒-๓	เรื่อง	
	 เรื่องแรกคือ	เรื่องยาเสพติด	อันนั้นพวกเราไปวางแผนเอา	ท่านปลัด
ก็จะเป็นคนด�าเนินการในเรื่องต่างๆ	 เหล่านี้	 ผมก็จะเป็นคนที่ไปคอยเสริม
ท่านปลัดฯ	
	 เรือ่งทีส่องคอื	เรือ่งการฟ้ืนฟเูยยีวยาส�าหรบัจงัหวดัทีม่ปัีญหาน�้าท่วม	
เดือนกุมภาพันธ์กลางเดือน	 ท่านนายกรัฐมนตรีกับผมก็จะออกไปค้างคืน	
เพื่อไปติดตามงาน	 เมื่อเช้าก็ตรวจสอบไปบางจังหวัด	 ปรากฏว่ายังไม่ได้รับ
เงินก็โทรไปหาท่านผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณบอกว่าไม่ได้	 ป่านนี้ยัง 
ไม่ได้ส่งเงินไปให้เขาเลย	ถามไปจังหวัดนนทบุรี	 บอกว่ายังไม่ได้เลยสักบาท	
จังหวัดอื่นไห้ไปหรือยังครับ	อย่างเป็นนี้	เป็นต้น	
	 ทั้งนี้	 ก็เป็นหน้าที่ของผมที่ต้องเร่งรัดกับส�านักงานงบประมาณ	 
แต่เมื่อเงินไปถึงท่านเมื่อไหร่แล้ว	 มีหลักฐานว่าเงินไปถึงแล้ว	 มันช้าไม่ได้	
เพราะว่าตอนน�้าท่วมเราบอกว่า	 เราแก้ไม่ได้เพราะว่าน�้ามันมาเยอะมาก	
ควบคุมไม่ได้	 ท�าอะไรไม่ได้เลย	 ก็ไม่เป็นไร	 แต่เมื่อน�้าแห้งหมดแล้ว	 มันถึง
เวลาที่จะต้องเยียวยาแล้ว	มันไม่มีตัวแปรอะไรอีกแล้ว	มันก็อยู่ที่ตัวเราแล้ว	
ที่ต้องรับผิดชอบ	แสดงว่าเราไม่ท�าแล้ว	แสดงว่าเราไม่เอาใจใส่แล้ว	
	 ท่านนายกรัฐมนตรีจะติดตามเรื่องพวกนี้มาก	 เพราะว่าพ่ีน้อง
ประชาชนเดือดร้อน	 รัฐบาลก็ล�าบาก	 รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะอยู ่ได	้ 
จึงขอให้พวกเราและฝากท่านปลัดฯ	 ด้วย	 ท่านกรุณาประสานไปยังจังหวัด
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ต่างๆ	 ด้วย	 เรื่องนี้เป็นเรื่องคอขาดบาดตายเป็นเรื่องของรัฐบาลเลย	 
ที่ท่านนายกรัฐมนตรีจะต้องติดตาม	
	 และเดือนเมษายน	ท่านก็จะประเมินผลจากการฟื้นฟูว่าเป็นอย่างไร
บ้าง	 แล้วท่านจะพิจารณามาตรการในการบริหารงานบุคคล	 ในส่วนของ
ภารกิจพิเศษที่เป็นเรื่องส�าคัญนี้ด้วย	เพราะฉะนั้น	ก็เชื่อมั่นในตัวท่านผู้ว่าฯ	
อยูแ่ล้ว	แต่ว่าบางครัง้กต้็องทราบว่ารฐับาลมคีวามจ�าเป็นเร่งด่วนในเรือ่งอะไร
บ้าง	แล้วก็สนองนโยบายให้รัฐบาลได้ทราบ	
	 สุดท้ายผมก็อยากจะขอบคุณทีมงานทั้งทีม	 ตั้งแต่รัฐมนตรีช่วยฯ	 
ซึ่งก็แบ่งเบาภาระผมไปได้มากมาย	ทางด้านสภาก็มอบหมายงานต่างๆ	 ไป	
และตัวท่านปลัดฯ	 ซึ่งเป็นประมุขของข้าราชการประจ�าก็เป็นที่พึ่งพา	 
เป็นทัง้ศีรษะ	เป็นทัง้แขน	เป็นทัง้มอืให้ผมทกุอย่างในการทีจ่ะท�าให้งานของ
กระทรวงมหาดไทยไปได้ด้วยดี	รวมทั้งท่านรองปลัดกระทรวงทุกคน	ก็หวัง
ว่าอยากเห็นเป็นทีมงามท่ีเป็นทีมงานในฝันของผม	 และผมก็ดีใจที่ได้มา
ท�างานกับพวกเราทุกคน
		 และก็หวงัว่าผูว่้าราชการจงัหวดัทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ใหม่นี	้ท่านจะต้อง
ภาคภมูใิจในตวัเองและจะต้องรกัษาเกยีรตขิองข้าราชการฝ่ายปกครอง	และ
ท�างานรับใช้รัฐบาล	รับใช้ประเทศชาติ	รับใช้รัฐบาลในแง่ของนโยบาย	และ
เพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติและประชาชน	
	 สุดท้ายนี้ก็ขออวยพรให้ท่านประสบความส�าเร็จในหน้าท่ีการงาน 
ในฐานะที่เป็นผู้ว่าราชการจังหวัด	 และก็ขอให้สุขภาพแข็งแรง	 มีความสุข	 
ความเจริญอย่างไม่หยุดยั้งต่อไปครับ	ขอบคุณครับ	สวัสดีครับ

........................



 แนวทางปฏิบัติราชการ  13

นายฐานิสร์ เทียนทอง

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอแสดงความยินดี

	 ขอแสดงความยิ นดี ที่ ไ ด้ รั บการแต่ งตั้ ง ให้ ด� า ร งต� าแหน่ ง 

ผู้ ว่ า ราชการจั งหวั ด เป็นครั้ งแรกของชี วิ ต 	 ซึ่ งแต่ ละท่ านก็ล้ วน

แล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ	 และเป็นผู้ที่มีประสบการณ์	 

ในการท�างานกับกระทรวงมหาดไทยเป็นเวลาหลายสิบปี	เพราะฉะนั้น	งาน

ในเรื่องของการบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุขในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้อง

ประชาชนก็คงจะอยู่ในจิตวิญญาณของท่านอย่างเต็มตัวอยู่แล้ว	

	 ตามที่ท่ านรองนายกรัฐมนตรี 	 รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวง

มหาดไทยท่านยงยุทธฯ	 ได้กรุณาให้โอวาทให้ข้อคิดที่ส�าคัญหลายๆ	

อย่าง	 โดยเฉพาะในเรื่องของแนวนโยบายของรัฐบาลทั้ งในเรื่อง 

ของยาเสพติด	 เรื่องของงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	 ถือว่า

แนวทางปฏิบัติราชการ๑
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เป็นงานที่มีความส�าคัญ	 	 การแก้ ไขปัญหาอุทกภัยที่ ผ่านมานั้นก็

เป็นเครื่องพิสูจน์ได้อย่างหนึ่งว่า	 กลไกการท�างานในระดับจังหวัด	 

โดยเฉพาะผู้ ว่ าราชการจั งห วัด น้ัน ถือ ว่า เป็นกลไกเป็น ฟันเ ฟือง 

ที่ส�าคัญ	 ในการประสานบูรณาการกับทุกภาคส่วน	 ทั้ งหน่วยงาน

ของรัฐและเอกชนต่างๆ	 ท�าให้การแก้ไขปัญหาอุทกภัยต้ังแต่เรื่อง

ของการเตรียมความพร้อม	 การเผชิญเหตุ	 และการฟ้ืนฟูเยียวยาเป็น

ไปอย่างรวดเร็ว ท่ัว ถึง มีคุณภาพ	 ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยของ เรา 

โดยท่านปลัดกระทรวงฯ	 พร้อมด้วยข้าราชการกระทรวงมหาดไทย

ทุกท่านมีความเหน็ดเหนื่ อยในภารกิจหน้าที่ที่ ได้ท� า 	 แต่ก็ถือว่ า 

ทกุทา่นมีความภาคภมูใิจเปน็อยา่งยิง่	เพราะวา่เราไดป้ฏบิตัภิารกจิทีม่คีวาม

ส�าคัญอย่างยิ่งยวด	

	 ถ้ า ไม่มีกลไกในส่วนของกระทรวงมหาดไทย	 โดยเฉพาะ 

ท่ า น ผู้ ว่ า ร า ช ก า ร จั ง ห วั ด 	 ผ ม เชื่ อ ว่ า ก า รฟื้ น ฟู เ ยี ย ว ย า แก้ ไข

ปัญหาเฉพาะหน้าให้แก่พี่ น้องผู้ประสบภัยนั้น	 คงไม่สามารถท�าได้	 

ถึ ง ท� า ไ ด้ ก็ ค ง ไ ม่ มี ป ร ะสิ ท ธิ ภ าพอย่ า ง แ น่ นอน 	 ก็ ข อฝ าก ท่ าน

ผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่ทั้ง	 ๑๖	 ท่านด้วย	 เมื่อสักครู่ท่านรัฐมนตรี

ว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ได้ให้โอวาท	 ให้ข้อคิดที่ส�าคัญไว้มากมาย	

ท่ านเป็น ผู้อาวุ โส ท่ีมีความรู้ ความสามารถ	 และมีประสบการณ์

ในกระทรวงมหาดไทยมาเป็นเวลานาน	 ท่านก็ได้ให้ข้อคิดที่ส�าคัญ	 

ก็ขอฝากท่านผู้ ว่ าราชการจั งหวัดทุกท่ านไ ด้น� า เอาโอวาท	 และ

ข้ อคิ ดขอ งท่ านรั ฐมนตรี ว่ า ก า รกระทรว งมหาด ไทย ไปปฏิ บั ติ 	 

อันจะน�ามาซึ่งความสุขความเจริญ	และความส�าเร็จในชีวิตของทุกท่าน	
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	 ผม ก็ขอแสดงความยินดี แสดงความชื่ นชม 	 และขอ เป็น

ก�าลังใจให้แก่ทุกท่านในการปฏิบัติหน้าที่ 	 ปฏิบัติภารกิจที่ส� าคัญ	 

ซึ่งในอนาคตภายภาคหน้านั้น	 ภารกิจที่ส�าคัญของงานผู้ว่าราชการจังหวัด

ก�าลังรอทุกๆ	 ท่านอยู่	 เพื่อท่ีเราจะร่วมกันในการที่จะบ�าบัดทุกข์	 บ�ารุงสุข

ให้แก่พี่น้องประชาชนในโอกาสต่อไป	ขอขอบคุณและขอเป็นก�าลังใจให้กับ

ทุกท่านไว้	ณ	โอกาสนี้

…………………………
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