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เอกสารความรู้ สดร.

ล�ำดับที่ ๔ / ปีงบประมาณ ๒๕๕๕
สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
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ค�ำน�ำ
สถาบั น ดำ � รงราชานุ ภ าพ สำ � นั ก งานปลั ด กระทรวงมหาดไทย
ได้เรียบเรียงคำ�บรรยายการมอบนโยบายและแนวทางการปฏิบตั ริ าชการแก่
ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๕๕
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย มาจัดทำ�เป็น
“เอกสารความรู้ สดร.” ฉบับที่ ๔/ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ เรื่อง “แนวทาง
การปฏิบัติราชการ” โดย นายพระนาย สุวรรณรัฐ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
นายสุรพล พงษ์ทดั ศิรกิ ลุ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย (หัวหน้ากลุม่ ภารกิจ
ด้านกิจการความมัน่ คงภายใน) และนายวัลลภ พริง้ พงษ์ รองปลัดกระทรวง
มหาดไทย (หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น) ขึ้ น เพื่ อ เผยแพร่ ใ ห้ ข้ า ราชการในสั ง กั ด กระทรวงมหาดไทย
ได้รับทราบเป็นแนวคิด และนำ�ไปใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติราชการต่อไป
เอกสารความรู้ สดร. ฉบับนี้ นำ�ลงเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของสถาบัน
ดำ�รงราชานุภาพ (www.stabundamrong.go.th) ด้วย
		
		
		

สถาบันดำ�รงราชานุภาพ
สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
มิถุนายน ๒๕๕๕

แนวทางปฏิบัติราชการ๑
พระนาย สุวรรณรัฐ
ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ผู้ว่าราชการจังหวัด คือ ความหวังของรัฐและประชาชน
เรื่องสถานะของท่านผู้ว่าราชการจังหวัด บางท่านอยู่ในจังหวัดที่มี
คนเกินล้าน และบางท่านอยู่ในจังหวัดที่มีจ�ำนวนคนไม่เกินล้านก็คละกันไป
๑๖ จั ง หวั ด ซึ่ ง บางจั ง หวั ด มี ส ถานการณ์ ค วามรุ น แรงและไม่ รุ น แรง
คละกันไป ขอเรียนว่างานทีท่ า่ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดรับผิดชอบนัน้ ไม่มอี ะไรง่ายๆ
เลยจะเห็นว่าหลายท่านเป็นรองผู้ว่าฯ มา ๓ ปี ผมยังอิจฉาท่าน ผมบอก
๑

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำ�รงราชานุภาพ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดยวิทยาลัยมหาดไทย
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ไว้ก่อนว่า ผมเป็นรองฯ มา ๖ ปี พอได้เป็นผู้ว่าฯ บอกตรงๆ เลยว่า รับบท
หนั ก จริ ง ๆ ผมรั บ ต�ำแหน่ ง ตอนที่ ท ่ า นทั ก ษิ ณ ฯ เป็ น นายกรั ฐ มนตรี
เพราะฉะนั้น มาเจอ CEO (Chief Executive Officer) ผมปวดหัวมากตอน
นั้นอยู่จังหวัดสิงห์บุรี แต่ยุคนี้ก็ไม่น้อยกว่าตอนนั้นเลย ยุคนี้ค่อนข้างจะ
Demand สูง ความต้องการของรัฐที่มีต่อผู้ว่าฯ สูง บางคนไม่ใช่แค่ความ
คาดหวังจากรัฐเท่านัน้ ยังมีความคาดหวังจากประชาชนสูงขึน้ ยิง่ กว่าของรัฐอีก
อย่างเช่น ท่านประวัติ ถีถะแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร ท่านอยู่
จังหวัดยโสธรหลายปี ท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร รับรองว่าดีแน่
เพราะท่ า นอยู ่ ซ�้ ำ จั ง หวั ด ซึ่ ง ก็ ห นั ก นะครั บ ถ้ า เป็ น ผู ้ ที่ ม าใหม่ เ ป็ น ยั ง ไง
อาจไม่ได้เรื่อง หรืออาจจะดีก็ได้ ก็ให้ติดตามดูผลงานก็แล้วกัน ส�ำหรับ
ท่านชนะ นพสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ ท่านก็อยู่จังหวัดชัยภูมิ
มาก่อนแล้ว ถ้าเป็น ผู้ว่าฯ มาใหม่ก็ไม่รู้ว่าเด็ด ไม่เด็ด ความคาดหวังก็มีมาก
พอสมควรเช่นเดียวกัน

เรื่องบทบาทของผู้ว่าราชการจังหวัด
ผมขอฝากเรื่ อ งบทบาทของผู ้ ว ่ า ฯ ในฐานะท่ า นเป็ น เจ้ า เมื อ ง
ฐานะข้าหลวง สมัยคุณพ่อผมก็คือข้าหลวง นักโทษหนีจากเรือนจ�ำ ผู้ว่าฯ
อยู่ไม่ติดแล้ว โจรสลัดทะเลสาบอาละวาด ไม่ใช่ผู้การฯ ไปปราบ ผู้ว่าฯ
ต้องไปเอง เพราะฉะนั้น ตรงนี้ผมคิดว่าความคาดหวังของชาวบ้านทั่วๆ
ไปยังหนีไม่พ้นผู้ว่าฯ ถ้าการปราบปรามโจรผู้ร้ายไม่ได้เรื่อง แน่นอนเขาจะ
ต้องว่าท่านผู้การฯ ผู้ก�ำกับก่อน แต่ถ้าผมเป็นผู้ว่าฯ ผมก็อยู่ไม่ได้เหมือนกัน
ท่านต้องไปกดดันท่านผู้การฯ ให้หนักๆ ซึ่งก็เป็นหน้าที่ท่านผู้ว่าฯ เช่นกัน
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นายกรัฐมนตรี ก็เช่นเดียวกัน จะถามผมตลอดว่า “ช่วงนีม้ อี ะไรบ้าง
ท่านพระนายช่วยบอกผู้ว่าฯ จังหวัดนั้นหน่อย” เพราะท่านยิ่งลักษณ์ฯ
ใช้เวลา ๒ เดือน เป็นนายกรัฐมนตรี พูดตามตรงท่านจะต้องเรียกถามผู้ว่าฯ
ก่อน เพราะท่านรู้จักผู้ว่าฯ แน่นอน ผู้ก�ำกับฯ ปศุสัตว์ ประมง ท่านไม่รู้จัก
ดังนั้น ท่านไปไหน ท่านจะถามตรงผู้ว่าฯ ก่อน
เพราะฉะนั้น ความคาด
หวังสิง่ นีท้ า่ นช่วยดูให้ดี ว่าบทบาท
ของผู้ว่าราชการจังหวัด ที่ผ่านมา
๓ ปีท่านรู้ดี เป็นอย่างไรไม่ต้องพูด
กัน หลายคนได้เป็นผูว้ า่ ฯ ในช่วงที่
ผ่านมาเป็นอย่างไร ไม่ว่ากัน วันนี้
เข้าสู่ระบบได้ในระดับหนึ่ง ไม่มากนัก แต่ก็ถือว่าดีขึ้น ผมท�ำเท่าที่ท�ำได้
แต่ก็ต้องเรียนว่า ณ วันนี้ทุกสิ่งทุกอย่างควรจะต้องท�ำให้การปฏิบัติตนของ
ท่านผู้ว่าฯ ต้องดีขึ้น อยู่ที่ ๑๖ ท่านนี้ช่วยเป็นตัวแทนด�ำรงไว้ซึ่งสถานะท่าน
ผู้ว่าฯ ให้ได้ อันนี้ส�ำคัญมาก การเดินไปไหนมาไหน ชาวบ้านเรียกท่านผู้ว่าฯ
แล้วก็ท�ำหน้าไม่ยนิ ดี ผมไม่อยากเห็นจริงๆ มันต้องมากด้วยบารมี บารมีของ
ความดีที่ท่านได้ท�ำมาตลอด ต้องท�ำต่อไป บารมีเกิดขึ้นด้วยการสั่งสมของ
ท่านจากนี้เป็นต้นไป ไม่ว่าท่านจะอยู่เพียง ๘ - ๙ เดือนเหมือนผม ซึ่งในนี้
มีอยู่ ๔ ท่านคิดเป็น ๑๕ % เพราะฉะนั้น ขอให้ท�ำงานด้วยความมุ่งมั่น
มีความสุขในการท�ำงาน ท�ำงานให้เต็มที่กับเวลาที่เหลืออยู่
ผมเองก็ไม่อยากพลาด ถึงแม้ ๔ ท่าน จะมีเวลาน้อย ผมมีความมัน่ ใจ
ว่า ทุกท่านมีความตั้งใจบริหารงานที่รับผิดชอบให้เกิดผลดีมีประโยชน์ต่อ
สังคม และองค์กร เช่นเดียวกับเราต้องเลือกกินอาหาร มีอยู่ชามแค่นี้
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ก็ละเลียดๆ กินให้มันอร่อยสุดๆ
เพราะฉะนั้น กรุณาเสพให้เต็มที่
ท่านเกษมฯ ท่านชนะฯ ท่านพิศาลฯ
ท่ า นนิ มิ ต ฯ ทุ ก ท่ า นลุ ย ให้ เ ต็ ม ที่
เหมือนผม ผมเห็นหลายท่านที่อยู่
ปีสุดท้ายนี้ ให้ลุยมันจริงๆ เพราะ
ลุยแล้ว ลุยเลย เวลามันไม่ย้อนกลับมาแล้ว ส่วนอีก ๗๕ % ที่เหลืออยู่มีเวลา
เยอะ แต่ก็อย่าคิดว่าเวลามีเหลือเฟือนะ ไม่ใช่ว่า ค่อยๆ ท�ำ ค่อยๆ ไป เวลา
ไม่คอยท่า อย่างไร ก็ตาม ขอให้รักษาสถานภาพสถาบันผู้ว่าฯ ไว้ด้วย
น้องๆ จะได้เจริญรอยตามไปด้วย

เรื่อง นายกเหล่ากาชาด
เรือ่ งทีส่ อง นายกเหล่ากาชาด มีใครบ้างครับทีไ่ ม่ตงั้ ภรรยาเป็นนายก
เหล่ากาชาด โดยเป็นเอง หรือไปตั้งคนอื่น ถึงอย่างไรต้องตั้งภริยาเป็นนายก
เหล่ากาชาด แต่ไม่ใช่ว่าพอตั้งแล้ว ถือว่าหมดหน้าที่ ซึ่งไม่ใช่ ท่านต้อง
Back Up เขาเต็มที่ เดี๋ยวนี้การบริหารงานกาชาดไม่ใช่เรื่องง่าย เขามีการ
ตรวจสอบการท�ำงานของกาชาดๆ ได้ตั้งหน่วยงานตรวจสอบภายใน ซึ่งได้
จ้ า งคุ ณ พารณ อิ ศ รเสนา ณ อยุ ธ ยา จากบริ ษั ท ปู น ซี เ มนต์ ไ ทยมา
ซึ่งสภากาชาดไทยจ้างคุณพารณฯ ในอัตราค่าจ้าง ที่สูงมาก เขาจะท�ำหน้าที่
ในการตรวจสอบอย่ า งเข้ ม ข้ น และตรวจสอบเหล่ า กาชาดทุ ก จั ง หวั ด
ทั่วประเทศ เพราะเหล่ากาชาดเป็นสมาชิก (Member) ของกาชาดไทย
ในพระราชูปถัมภ์ เพราะฉะนั้น ฝากท่านผู้ว่าฯ ช่วยแนะน�ำ (Coaching)
ภริยาหรือสามีท่านด้วย กรุณาเสริมสร้างความเข้มแข็งนายกเหล่ากาชาด
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เราหน่อย ผมกราบเรียนว่า ผมดูผลการตรวจสอบภายในของกาชาดแล้ว
ไม่สบายใจในหลายเรื่อง
ผมเคยเป็ น นายกเหล่ า
กาชาดมาก่อน ต่อมาภริยาผมมา
เป็นแทน เพราะเมื่อผมไปเข้าเฝ้า
สมเด็ จ พระเทพรั ต นราชสุ ด าฯ
สยามบรมราชกุมารี พระองค์ท่าน
มีรับสั่ง “เมื่อไหร่จะมอบงานให้
นายกเหล่ากาชาดตัวจริงซะที” ผมเลยต้องรีบมอบ หลังจากท�ำงานมาแล้ว
๓ เดือนก็เลยรีบมอบให้ ผมก็พอรู้ระบบบัญชีเราท�ำกันแบบลูกทุ่ง ฝากช่วย
ก�ำกับดูแลให้โปร่งใสที่สุด เงินกาชาดใช้ได้ ท่านผู้ว่าฯ อยากใช้ ท่านบอก
นายกเหล่ากาชาดขออนุมตั ไิ ปใช้ได้ แต่ให้อยูใ่ นบัญชีกาชาด บางจังหวัดออก
ฉลากกาชาดขายได้ ๓๐ ล้านบาท ยกเงินที่มีเป็นรายได้หักต้นทุนแล้วให้
กาชาด ๓๐,๐๐๐ บาท อย่าให้เอ่ยชื่อจังหวัด เพราะเป็นการฟ้องไปทั่ว
ฟ้องไปถึงสวิสเซอร์แลนด์ ท�ำให้เสียชือ่ สถาบันเรา เสียชือ่ สถาบันภริยาผูว้ า่ ฯ
เรื่องกาชาดท�ำให้ดีๆ ฝากท่านผู้ว่าฯ ไว้ ทั้ง ๑๖ จังหวัด

เรื่อง Cluster
เรื่อง Cluster ผมขออนุมัติ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้ เห็นชอบ
แล้ว ในการปรับหัวหน้า Cluster
ใหม่ และหั ว หน้ า กลุ ่ ม จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้เดิมก�ำหนดให้มา
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จากต�ำแหน่ง เลขาธิการ ศอ.บต. ซึ่ง พ.ต.อ.ทวี สอดส่อง เลขาธิการ ศอ.บต.
ท่านแจ้งแล้วขอไม่เป็นหัวหน้า Cluster เพราะฉะนั้น หัวหน้า Cluster
จังหวัดทางชายแดนภาคใต้ก็ไปคัดเลือกกันเอง อยากให้ใครเป็นพี่ใหญ่เป็น
หัวหน้า Cluster คนทีด่ แู ลเรือ่ งยุทธศาสตร์ของกลุม่ จังหวัด ท่านไปคิดกันเอง
ทุกกลุ่มทั้ง ๑๘ กลุ่ม
ทั้งนี้ ผมได้เรียนท่านผู้ว่าฯ นิมิต จันทน์วิมล ผู้ว่าราชการจังหวัด
นครปฐมไปแล้ว ทีจ่ ริงท่านต้องเป็นหัวหน้า Cluster แต่ผมบอกท่านว่าท่าน
อย่าเป็นเลย ใน Cluster มี รองปลัดกระทรวงมหาดไทยอีกคนหนึ่ง คือท่าน
ชนม์ชื่น บุญญานุสาสน์ ได้มาด�ำรงต�ำแหน่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรี ซึ่ง
ท่านมีความอาวุโส ควรให้ทา่ นเป็นหัวหน้า Cluster เพราะในระบบกระทรวง
ยังยึดถือระบบอาวุโสอยู่มิใช่หรือ
เพราะฉะนั้ น ทุ ก กลุ ่ ม
จังหวัด ในกลุ่มใครจะเป็นหัวหน้า
Cluster แม้ ว ่ า ส�ำนั ก งานของ
หัวหน้า Cluster หรือ ส�ำนักงาน
OSM จะอยู ่ ที่ จั ง หวั ด อื่ น ก็ ต าม
ไม่ เ ป็ น ไร อย่ า งเช่ น กลุ ่ ม จั ง หวั ด
ชายแดนภาคใต้มีส�ำนักงาน OSM
อยู่ที่จังหวัดสงขลา สมมุติว่ากลุ่มจังหวัดชายแดนภาคใต้ต้องการให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นหัวหน้า Cluster ก็ไม่เป็นไร ส�ำนักงาน OSM
ก็ยังตั้งอยู่ที่จังหวัดสงขลาได้ โดยให้ OSM มาเสนองานที่จังหวัดนราธิวาส
ได้ไม่มีปัญหา แต่ท่านต้องด�ำเนินการ (Perform) เป็นหัวหน้า Cluster
ให้ได้ เวลาประชุมผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดต้องมาประชุม ไม่ใช่เหมือนที่ผ่านมา
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หัวหน้า Cluster นัดประชุมมีแต่หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด หรือรองผู้ว่าฯ
หรือหัวหน้ากลุม่ บริหารงานยุทธศาสตร์มาประชุม ผมว่าไม่ไหวนะ อันนีเ้ ป็น
สิ่งที่ผมจะฝากไว้ ถึงแม้ท่านผู้ว่าฯ ไม่ได้เป็นหัวหน้า Cluster ก็ขอให้ท่านให้
ความร่วมมือกับหัวหน้า Cluster ให้เต็มที่ อย่าให้พลาดในการพูดคุยกัน ซึ่ง
ถ้าท่านผู้ว่าฯ ได้พูดคุยกันเองจะมีประโยชน์มากกว่าแน่นอน เพราะฉะนั้น
ผมฝากเรื่อง Cluster ไว้ด้วย

เรื่อง ระบบบริหารราชการของจังหวัด
ท่านรองนายกรัฐมนตรี/
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายยงยุทธ วิชัยดิษฐ ได้พูดไป
เยอะแล้ว เช่นเรื่อง การวางตัว
การท�ำงาน ผมเพียงแต่ฝากว่า ใน
ยุ ค นี้ ในสมั ย นี้ เราเล่ น บทเป็ น
อัศวินขีม่ า้ ขาวเพียงคนเดียวล�ำบากแน่ อยากจะฝากไว้ค�ำเดียว คือการท�ำงาน
แบบเป็นหุ้นส่วนกัน (Partnership) เราเป็นหุ้นส่วนกับหอการค้า เป็นหุ้นส่วน
กับสภาอุตสาหกรรม เป็นหุ้นส่วนกับสภาการท่องเที่ยวของจังหวัด ตรงนี้
ผมอยากเรียนฝากท่านผู้ว่าฯ ว่า เราคงจะต้องเสมอเหมือนท�ำงานอย่าง
เท่าเทียมกัน มีซ้าย มีขวา ไม่มีบน ไม่มีล่าง ทุกจังหวัด เรื่องนี้ผมให้ความ
ส�ำคัญ เมื่อวานนี้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน (กรอ.)
ที่เชียงใหม่ ท่านนายกรัฐมนตรีเข้าประชุมเอง ผมเรียนท่านรองสุรพลฯ ว่า
ให้ท่านไปเข้าด้วย แล้วก็เสนอท่านนายกยิ่งลักษณ์ฯ ว่า เรื่องนี้ควรด�ำเนินการ
ต่อไป การมีเวทีเชื่อมระหว่างภาคเอกชนกับภาครัฐส�ำคัญมาก เพราะฉะนั้น
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การประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน จังหวัดอย่าไปทิ้ง ถึงแม้
เขาไม่มีค�ำสั่งแต่งตั้งขึ้นมา ท่านสามารถเล่นเองได้ ท่านเชิญประชุม ท่านจะ
มีเพื่อนอีกมากมาย เพราะฉะนั้นขอฝากเรื่อง การบริหารราชการแบบเป็น
หุ้นส่วนด้วย

เรื่อง ความอยู่รอดของชาติ
เรื่องสุดท้าย เป็นเรื่องที่ผมพูดไปเมื่อวันพุธที่ ๑๑ ที่ผ่านมา ผมพูด
กับท่านผู้ว่าฯ ๒๕ จังหวัด ภาคกลางที่จังหวัดชลบุรี มีท่านเดียวในที่นี้ที่ฟัง
อยู่ด้วยกันคือ ท่านนิมิต จันทน์วิมล นอกนั้นไม่ได้ไป เพราะไม่ได้อยู่ในภาค
กลาง ได้ประชุมหัวข้อเรื่องยาเสพติดทั่วๆ ไป แต่ว่าหลังการประชุมนั้น ผม
ขอคุยหารือเฉพาะผูว้ า่ ฯ ๒๕ ท่าน กะว่าจะคุยต่ออีกครึง่ ชัว่ โมงแต่ปรากฏว่า
ท่านผู้ว่าฯ ทุกท่าน ร่วมประชุมกันถึง ๓ ชั่วโมง
ความอยูร่ อดของชาติปี ๒๕๕๕ นี้ ผมถือว่าเป็นปีหวั เลีย้ วหัวต่อของ
เมืองไทยอย่างแท้จริง
ผมคงไม่ได้ก�ำลังพูดกับท่านผูว้ า่ ฯ ว่า เราต้องเป็นสีแดง หรือเราต้อง
เป็นสีเหลือง ผมก�ำลังบอกพวกเราว่า เป็นสีอะไรผมไม่สนใจ แต่เราจะต้อง
ก้าวข้ามความแตกแยกไปได้ เพื่อเดินทางไปสู่ความเป็นประเทศไทยที่
สมบูรณ์แบบ ในทีส่ ดุ เราต้องมีจดุ ยืน
ที่ชัดเจน เราจะรอดพ้นความยาก
ล�ำบากนี้ไปได้ ไม่แตกหักเหมือน
ประเทศรัสเซีย ไม่แตกหักเหมือน
หลายประเทศที่เขาอยู่ไม่รอดใน
ที่สุดแตกกันเป็นหลายประเทศ
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ถ้าเราไม่อยากเป็นอย่างนั้น เรามาว่ากัน ขณะนี้เมืองไทยจริงๆ
ได้เปลี่ยนไป ระหว่างทาง ๒ แพร่ง เราดีกว่าหลายประเทศ เราจะเลือกแบบ
ของประเทศไหน ส�ำหรับผมได้พูดคุยกับน้องๆ มาประมาณ ๒ สัปดาห์
เข้มข้น เราคิดว่าเราได้เปรียบหลายประเทศ เรามีหลักชัยของประเทศอยู่
เรามีชาติ เรามีศาสนา เรามีสถาบันพระมหากษัตริย์ ยิ่งหลายประเทศ
เขาไม่มีในหลวง ของเรามีในหลวง เพราะฉะนั้น เราต้องรวมกัน เรียนรู้ว่า
สิ่งที่เรามีอยู่นั้นคืออะไร แล้วเราจะต้องธ�ำรงรักษาไว้อย่างไร อันนี้เป็นเรื่อง
ส�ำคัญมากทีผ่ มอยากจะบอกพวกเราวันนี้ ท่านกลับไปแล้วลองไปดูวา่ จังหวัด
แม่ฮ่องสอน มีอะไรที่ในหลวงท่านทรงท�ำไปแล้วบ้าง ซึ่งผมเองก็ ไม่ทราบ
ทั้งหมด จังหวัดเพชรบูรณ์ในหลวงท่านทรงท�ำอะไรที่จังหวัด ผมก็ไม่ทราบ
ที่จังหวัดนราธิวาส ท่านอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ รู้ดีว่า พระองค์ทรงท�ำมากมาย
ขนาดไหน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พระองค์
ทรงเดินดอยมากกว่า ท่านอภินันท์ฯ มากขนาดไหน ท่านอภินันท์ฯ รู้ดี
เพราะฉะนั้น กลับไปแล้วท่านลองไปช่วยกันดูว่า สิ่งที่พระองค์ได้
ท�ำให้กบั คนในจังหวัดของท่านมีอะไรบ้าง มากมายแค่ไหน ท่านคงต้องไปหา
ผู้รู้ ท่านคงต้องไปเปิดต�ำรากันเอง หลายท่าน ไม่ต้องเปิดต�ำรา รู้อยู่เต็มหัว
สิง่ เหล่านีเ้ ราคงต้องร่วมกันเรียนรูส้ งิ่ ทีเ่ ห็นเป็นเชิงประจักษ์ในพืน้ ทีข่ องท่าน
นั้นคืออะไร แล้วเราสามารถท�ำให้
สิ่ ง เหล่ า นั้ น ประจั ก ษ์ แ ก่ ใ จคน
ทั้งจังหวัดได้หรือไม่ ท่านผู้ว่าฯ
ภาคกลางคราวที่แล้วบอกไม่เห็น
ยากเลย ท่านท�ำมาแล้ว ท่านบอกว่า
ท่ า นไปพู ด หน้ า เสาธง ๕ นาที
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ไปพูดทุกโรงเรียน และถ้าท่านไปเองไม่ไหว ท่านให้นายอ�ำเภอช่วยท�ำแทน
ท่านได้ ท่านนายอ�ำเภอไปเองที่หน้าเสาธงทุก ๕ นาที ไม่ต้องพูดมาก
แต่ให้พูดของจริงเชิงประจักษ์ในพื้นที่ซึ่งท�ำกันอยู่ ไม่ใช่จากทีวี สิ่งเหล่านี้
ผมเรียนว่า ผมไม่มีทางรู้มากไปกว่าคนที่อยู่ในจังหวัดนั้นๆ เพราะฉะนั้น
ฝากท่านว่าคงต้องร่วมกันเรียนรู้ เรียนรู้กันอย่างไรนั้น เราค่อยมาคุยกันอีกที
วันหลัง หรือท่านจะไปแสวงหาหนทางกันเองก็ว่ากันไป หลังจากที่เราได้
เรียนรู้ว่า เราอยู่ตรงไหนอย่างไร เราควรจะท�ำอะไรอย่างไร คงจะร่วมกัน
เลือกว่า เราจะเดินทางต่อไปอย่างไรในทาง ๒ แพร่งที่พูดมาข้างต้น ขณะนี้
เรามีรัฐบาล เรามีสภา เรามีผู้บริหารประเทศ เรามีในหลวง
สิ่งเหล่านี้ มีอยู่ เกิดขึ้น เป็นไป ดับไป แต่ขณะนี้เรามีสถาบันอยู่แล้ว
เราอยู่ไม่ได้ ถ้าไม่มีอาณาจักรสุโขทัย ไม่มีอาณาจักรอยุธยา เราไม่มีสมเด็จ
พระนเรศวรฯ เราอยู่ไม่ได้ ทุกวันนี้เราจะอยู่ไหนก็ไม่รู้แล้ว ถ้าเราไม่มีถุงเงิน
ถุงทอง ของรัชกาลที่ ๓ เราอยู่ไม่ได้ ถ้าเราไม่มีรัชกาลที่ ๔ มีโอรสเป็น
๑๐ องค์ ไปเรียนเมืองนอกเพื่อมาพัฒนาประเทศ ถ้าไม่มีรัชกาลที่ ๕
อยู่ไม่ได้แล้ว สิ่งเหล่านี้เราต้องเรียนรู้ และ ณ วันนี้ผมก�ำลังเรียนว่าเราต้อง
ร่วมกันเลือกทางเดินว่า เราจะเอายังไง ซึ่งผมเรียนตรงๆ ว่า ณ วันนี้ เรามี
สถาบัน เรามีระบบรัฐสภา เรามีประชาธิปไตยที่ถือว่า เป็นประชาธิปไตย
ที่ดีที่สุดในโลกแห่งหนึ่ง
เราคงต้องท�ำความเข้าใจ
ให้ตรงกันว่า เราจะก้าวเดินต่อไป
อย่างไร เราจะร่วมกันท�ำอย่างไร
ต่อไปในแต่ละจังหวัด ผมเรียนว่า
ส�ำคัญที่สุดอยู่ที่ท่านผู้ว่าฯ ท่านไม่
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ต้องท�ำอะไรมาก เพียงแค่ทา่ นไปเปิดงาน ไปบรรยาย ไปแจกประกาศนียบัตร
ทุกครั้งที่ท่านไปครั้งละเล็กครั้งละน้อย ผมว่าท่านสามารถสร้างแนวร่วม
ทางความคิดได้ ทุกขณะทุกเวลา นี่เพียงท่านผู้ว่าฯ คนเดียว ยังไม่พูดถึง
ท่านรองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด นายอ�ำเภอ หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัด ช่วยกันไปคิด
ไปวางแผนกันเอง ไม่มีเสื้อโหลพร้อมใส่ให้ท่าน ท่านไปคิดกันเองท่านไป
วัดตัวตัดกันเอง
ท่านผูว้ า่ ฯ ท�ำอย่างไรได้บา้ งก็คอื สร้างแนวร่วมทางความคิดในพืน้ ที่
ของท่านว่า เรามีทางเลือกอื่นหรือไม่ เราจะมีคอมมิวนิสต์ดีหรือไม่ เราจะมี
ระบบประธานาธิบดีดีหรือไม่ มันเป็นไปไม่ได้ เราอยู่กับความจริงดีกว่า
เรามีบุญเก่าอยู่ บุญปัจจุบันเราที่มีอยู่คือ ในหลวง
ไม่ว่าอย่างไรเรามาร่วมสร้างแนวร่วมกัน และสิ่งส�ำคัญที่สุดที่เรา
ท�ำได้ คือการสร้างความตระหนักความส�ำนึกในบุญคุณของคนทีเ่ ขามีกบั เรา
ผมยึดอยู่เรื่องเดียวตั้งแต่ผมรับราชการมา โรงเรียนผมเขาร้องเพลงประจ�ำ
โรงเรียนว่า “ส�ำนักนี้จึงมีคติธรรม กตัญญูประจ�ำฝังจิตให้” เรื่องกตัญญู
เรื่องเดียว ผมว่าจบเลย ไม่ต้องพูดเรื่องอื่น ถ้าไม่มีเรื่องความกตัญญูแล้ว
เราไม่ต้องพูดเรื่องอื่นกัน เพราะฉะนั้น ทุกวันนี้ ผมคิดว่าเราอยู่ได้จริงๆ
ก็เพราะในหลวงเกือบทุกพระองค์
เราคงต้องช่วยกันคนละนิด
คนละหน่อย ผมขอพูดเน้นย�ำ้ ไปยัง
จังหวัดทั้ง ๑๖ จังหวัดบางจังหวัด
ท่ า นสบาย แต่ บ างจั ง หวั ด ผมรู ้
ท่านเหนือ่ ยพอสมควร แต่จดุ ยืนทีผ่ ม
ก�ำลังจะบอกคือ ขอความชัดเจนว่า
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ท่านอย่าไปเป็นพ่อเมืองที่ดูแลพรรคเพื่อไทย ดูแลพรรคประชาธิปัตย์ ดูแล
เสื้อเหลือง ดูแลเสื้อแดง ที่ส�ำคัญคือ ไม่ว่าจะเป็นเสื้อสีใดก็ตามทุกเสื้อสีนั้น
เรามีความคิดเหมือนกัน มีจุดมุ่งหมายเดียวกัน เพื่อความอยู่รอดของ
ประเทศชาติของเรา
เรื่อง การสร้างเครือข่ายเฝ้าระวัง
เราต้องสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังมิให้เกิดการ “จาบจ้วง ล่วงละเมิด”
มุ่งร้าย ดูหมิ่น เกิดขึ้น ผมเองหลายท่านคงไม่ทราบ หลังจากผมกลับจาก
“พุทธคยา” ผมเจอพรรคพวกมากอดผม ดีใจพวกเดียวกัน ผมก็ตกใจเหมือน
กัน เขามาทักทายผม เจอผม มาจับมือ ผมเริ่มงงนิดๆ แต่เขาเป็นคนดีทั้งนั้น
วันนี้ผมคิดว่า ถ้าคุณไม่จาบจ้วงนายเหนือหัวผม ถ้าคุณไม่หมิ่น ถ้าคุณ
ไม่มุ่งร้าย เราคุยกันได้ ผมไม่สนใจเรื่องอื่น เรื่องนี้ส�ำคัญมาก พวกเราเป็น
ข้าราชการก็คือคนรับใช้พระราชา ถ้าท่านยังยึดว่าท่านเป็นข้าราชการอยู่
ผมว่าเราท�ำงานด้วยความสบายใจแน่นอน และสิ่งที่ผมพูดไปแล้ว เป็นสิ่งที่
ท่านท�ำได้เต็มความสามารถ ท่านไม่ต้องรีรอว่าจะท�ำดีหรือไม่ท�ำดี
ทัง้ นี้ ไม่ใช่เพือ่ อะไรทัง้ สิน้ โจทย์อยูต่ รงทีว่ า่ เราจะรักษาเมืองไทยของ
เราไว้ได้ ถ้าเราช่วยกันรักษาสถาบันไว้ได้ จบ แค่นั้นเอง ไม่ขอมากไปกว่านี้
ถ้าเราทุกจังหวัดช่วยกันชาติไทยอยู่ได้ ให้สถาบันอยู่ได้ และผมไม่เชื่อว่าจะ
มีใครท�ำอะไรก็ตามอย่างที่หลายคนพูดกัน เรื่องไม่เอาสถาบัน ผมไม่เชื่อ
ผมยังมีความเชื่อ ความบริสุทธิ์ใจว่า ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตาม คนไทยเกิดมา
แล้วเรากตัญญูรู้คุณคน เรายึดสถาบันแน่นอน พวกเราที่เป็นข้าราชการ
ผมคิดว่าคิดเหมือนกัน แต่ท่านจะท�ำอย่างไรเรื่องของท่าน ท่านจะไปเริ่ม
กรรมวิธีอย่างไรในพื้นที่เป็นเรื่องของการ Taylor made ท่านไปปรับตัว
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วัดตัวกันเอง เป็นวิธีการของท่าน เราไม่ต้องติดป้าย ๔ มุมเมือง ไม่ต้องขึ้น
โปสเตอร์ แต่ขอความกรุณาปฏิบัติบูชา ท่านจะท�ำเรื่องที่เราพูด เมื่อสักครู่
ท่ า นวั ล ลภฯ พู ด ไว้ แผนพั ฒ นาชนบทเชิ ง พื้ น ที่ ป ระยุ ก ต์ ต ามแนวทาง
พระราชด�ำริมีตั้ง ๑๐๐-๒๐๐ อ่างเก็บน�้ำใหญ่ๆ ยังไปไม่ถึงไหน อันนั้น
ท่านไปช่วยในเรื่องต่อท่อ เงินไม่มี มาติดต่อขอเงินไป ต่อท่อไป ๘ กิโลเมตร
ได้น�้ำมหาศาล คนมีความสุขคือชาวบ้าน อันนี้คือปฏิบัติบูชา ท�ำให้มันเกิด
เป็นรูปธรรมไม่ต้องเอาแต่โฆษณาชวนเชื่อ ไม่ต้องไปปกป้อง ท่านเทิดทูน
สถาบันอย่างที่เราท�ำอย่างนี้ เราท�ำเพื่อชาวบ้านมีความสุข
วันนี้ท่านเป็นผู้ว่าฯ ของ
คนไทยของชาวบ้านแล้ว ถ้าชาวบ้าน
เขามีความสุขขึ้น ถ้าคนที่อยู่ใน
ครอบครัวนี้มี ๔ คน รายได้ยัง
ต�่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท คูณ ๔ คือ
ประมาณ ๘-๙ หมื่นบาท คือสอบ
ไม่ผา่ น ยกตัวอย่างง่ายๆ ท่านพยายาม
ท�ำให้คนที่มีรายได้หารจ�ำนวนคนในครัวเรือนแล้วยังต�่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท
ท�ำยังไงให้ต้องขึ้นมาให้ได้ ผมว่าในหลวงมีความสุขมากที่สุดแล้ว ชาวบ้าน
ก็มีความสุขที่สุด แล้วรัฐบาลก็ Happy ไม่ต้องท�ำอะไรมากขอแค่นี้เอง
ตรงนีต้ อ้ งเรียนว่าเรือ่ งการก้าวข้ามอุปสรรคทัง้ หลายในช่วงปี ๒๕๕๕
นี้ส�ำคัญมาก ผมไม่ได้บอกว่าท่านไปเชียร์พรรคนั้นไปเชียร์พรรคนี้ ไม่เกี่ยว
กับเรือ่ งรักใครชอบใคร แต่ถา้ ท่านจะช่วยท�ำให้คนไทยมองหน้ากันพูดภาษา
เดียวกันได้มากกว่านี้จะเป็นบุญคุณอย่างยิ่ง ผมไปท�ำมาแล้ว ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ผมมอบให้ท่านอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ ท่านเดชรัตน์ สิมศิริ
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ท�ำต่อ ท่านต้องไปลุยต่อ เราคงจะ
ต้องแก้ปญ
ั หาเหมือนกับ ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เหมือนกัน คือแก้
ปัญหาเรื่องการพูดกัน ไม่รู้เรื่อง
ของเขาเองยังคนละภาษา คนละ
ศาสนา คนละเชือ้ ชาติเขาคุยกันยัง
ไม่รู้เรื่องยังพอให้อภัย แต่จังหวัดแพร่ อู้ค�ำเมืองก็เหมือนกัน ไหว้พระก็พุทธ
เหมือนกัน เชื้อชาติก็เหมือนกัน แต่พูดกัน ไม่รู้เรื่อง
เพราะฉะนั้น ช่วยแก้กันหน่อยจะเอายังไงก็ว่ากันไป มันเป็นอย่างนี้
กันหมด ทุกพื้นที่ ซึ่งผมก็ไม่ทราบว่าท�ำไมเป็นอย่างนั้น แต่ในวันนี้เป็นอย่าง
นั้น ใน Topic เดียวกันแต่ความเห็นคนละแนวต่างกันคนละเรื่องไปเลย
เนื่องจากอาจฟังคนละเรื่องกัน แต่สรุปว่าวันนี้เป็นเรื่องที่มีจุดต่าง ไม่ว่า แต่
จุดรัว่ มีมากต้องพยายามหาให้ได้ บุคลากรของกระทรวงมหาดไทยทีท่ า่ นจะ
ใช้งานได้ มีมากมาย กรมการปกครอง กรมการพัฒนาชุมชน ตอนนีช้ ดุ ความ
คิดเขาพิมพ์ใกล้จะเสร็จแล้ว ชุดความคิดในเรือ่ งการท�ำงานในสถาบันเขาท�ำ
ใกล้เสร็จแล้ว ท่านเรียกท่านพัฒนาการจังหวัดมาคุย ทางอธิบดีเขาไปคุย
เรียบร้อยแล้ว
ทางกรมการปกครองก็เป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษของเราใช้งานได้ทุก
อย่างอยู่แล้ว ขอให้ทา่ นไปเชื่อมต่อความคิดกันเอง ถ้าคนไหนไม่อยู่ในกติกา
เบอร์โทรศัพท์ผมไม่เคยเปลี่ยน ท่านโทรศัพท์มาบอกได้ ถ้าคนของเรายังพูด
กันไม่รู้เรื่อง
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คงจะเป็นเรื่อง ๔-๕ เรื่องเพียงเท่านี้ที่ผมจะเรียนท่านในวันนี้
แล้วในโอกาสต่อไปก็จะเดินสายไปที่จังหวัดทางภาคอีสาน ทางเหนือ และ
ทางใต้ ไม่รวมภาคกลางที่ไปแล้ว หลายท่านที่ฟังครั้งแรกก็คงมีประโยชน์
ไม่มากก็น้อย และปีนี้เราอาจจะมีอ�ำเภอใหม่ขึ้นมาอีกอ�ำเภอหนึ่งที่จังหวัด
นครปฐม คืออ�ำเภอทีปังกร
เพราะฉะนั้น ช่วยกันคิด ทุกอย่างอยู่ที่ท่านผู้ว่าฯ ตอนนี้ท่านจะเริ่ม
เล่นเรื่องไหน อยู่ที่ท่าน ใช้สิ่งที่ท่านคิดและท�ำแล้วเป็นประโยชน์ ส่งข่าว
ให้ทราบเท่านี้ก็เพียงพอแล้ว
............................
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แนวทางปฏิบัติราชการ๑
สุรพล พงษ์ทัดศิริกุล
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

การแก้ไขปัญหายาเสพติด
ผมขออนุญาตกราบเรียนท่านเรื่องแรกคือ เรื่องงานที่เป็นวาระ
แห่งชาติคือ งานแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่านจะเห็นว่ารัฐบาลได้ประกาศ
เป็นวาระแห่งชาติ ท่านนายกรัฐมนตรีได้เป็นประธานเอง และในทางปฏิบัติ
ท่านได้มอบให้รองนายกรัฐมนตรี ท่านเฉลิม อยู่บ�ำรุง เป็นผู้รับผิดชอบ
๑

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำ�รงราชานุภาพ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดยวิทยาลัยมหาดไทย
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ท่านปลัดกระทรวงได้มอบให้กระผมตามท่านเฉลิมฯ ไปหลายจังหวัด
กระผมก็ได้เห็นว่า การไปประชุมแต่ละครั้งท่านให้ความส�ำคัญกับท่านผู้ว่า
ราชการจังหวัดมาก ท่านจะเน้นว่าจังหวัดนี้ใครมา จังหวัดนี้ใครไม่มา
ผมอยากเรียนท่านว่า ถ้าท่านไม่มีปัญหาอื่น ไม่ติดงานอื่น ท่านกรุณาไปเอง
แสดงให้เห็นว่าเราเอาจริงเอาจัง
นอกจากนีท้ า่ นรัฐมนตรีฯ ท่านปลัดกระทรวงฯ ได้เน้นยำ�้ ในเรือ่ งของ
การแก้ไขปัญหายาเสพติดมาก จะต้องเห็นผลภายใน ๓ เดือน หรือ ๙๐ วัน
ผมอยากจะเรี ย นว่ า วิ ธี ก ารคื อ เขาก�ำหนดไว้ เ ป็ น แผน ท่ า นคงได้ แ ล้ ว
หลายท่านคงได้ยินว่ามี ๗ แผน ๔ ปรับ ๖ เร่ง ท่านรองนายกเฉลิม ท่านพูด
ของท่านได้ทุกตัว
ผมอยากจะเรียนว่า ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดคงจะต้องเป็นศูนย์กลาง
ของการบูรณาการในการแก้ไขปัญหายาเสพติด ท่านจะต้องรู้ทุกเรื่องใน
๗ แผน บางท่านอาจจะไม่ได้อยู่จังหวัดชายแดน อาจจะไม่เกี่ยวกับแผน
ชายแดน แต่แผนของกระทรวงอื่นที่มีส่วนราชการอยู่ในจังหวัดของท่าน
ท่านควรจะได้รดู้ ว้ ย โดยเฉพาะอย่างยิง่ แผนทีก่ ระทรวงมหาดไทยต้องรับผิดชอบ
เรื่องแรกที่ผมอยากจะกราบเรียนคือ แผนเกี่ยวกับการสร้างพลังสังคม
พลังชุมชนเอาชนะยาเสพติด ตรงนีจ้ ะมีจดุ เด่นอยูท่ วี่ า่ อาจจะต้องมีการสร้าง
พลังแผ่นดิน ๒๕ เสือต่อชุมชน ต่อหมูบ่ า้ น ตรงนีท้ า่ นจะต้องเร่งรัดนายอ�ำเภอ
ลงไปท�ำอย่างไรจะให้ตรงนี้เกิดเป็นมรรคผล
จากประสบการณ์ที่ผ่านมา เราจะต้องท�ำชุมชนให้เข้มแข็ง ท่านคง
เคยท�ำแล้ว สมัยท่านเป็นปลัดจังหวัด เป็นนายอ�ำเภอ เป็นรองผู้ว่าฯ
การ Re-X-ray เป็นเรื่องส�ำคัญ ที่ส�ำคัญมากคือการให้ความส�ำคัญกับ
ก�ำนั น ผู ้ ใ หญ่ บ ้ า น เราจะเกี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งการลด Demand ถึ ง แม้
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กระทรวงศึกษาธิการ เขาจะรับผิดชอบในเรื่อง Demand ของโรงเรียน
ไปแล้ว นักเรียนในวัยเรียนในระบบโรงเรียน แต่จะมีคนอีกกลุ่มหนึ่งคือ
เยาวชน ซึ่ ง อยู ่ น อกระบบโรงเรี ย น เราต้ อ งอาศั ย ชุ ม ชน อาศั ย ต�ำบล
หมู่บ้าน ซึ่งตรงนี้ผมอยากจะเรียนว่า การท�ำประชาคมเป็นเรื่องส�ำคัญ
หลายแห่ง เขาประสบความส�ำเร็จ เรื่องระบบข้อมูลมีความจ�ำเป็น ผมคิดว่า
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดคงจะต้องให้ความส�ำคัญในเรื่องนี้
ส่วนในการลด Supply จริงๆ แล้วเป็นเรื่องของต�ำรวจ แต่เรา
จะต้องสนับสนุน เพราะว่าเรามีก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เรามีผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ฝ่ายรักษาความสงบ (ผรส.) เรามีชุดรักษาความปลอดภัยภายในหมู่บ้าน
(ชรบ.) มีพลังมวลชนต่างๆ อยู่ มีเครือข่าย เพราะฉะนั้น เราต้องร่วมมือ
กับทางต�ำรวจ ทางรัฐบาลเขาเน้น
ต้ อ งเรี ย นว่ า วั น นี้ เรามี
จังหวัดที่รัฐบาลเน้นในเรื่องของ
การให้ Clean ชายแดน ๓ จังหวัด
ใหญ่คือ จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัด
เชี ย งราย จั ง หวั ด แม่ ฮ ่ อ งสอน
ซึง่ เขาบอกว่า ๓ จังหวัดนี้ ประมาณ
๘๐% ที่ยาข้ามเข้ามา รู้สึกจะ ๑๙
อ�ำเภอ ตรงนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัด ต้องให้ความส�ำคัญ ต้องสนับสนุนเขา
ถึงแม้ว่าจริงๆ แล้วทางรัฐบาลจะพุ่งไปที่ต�ำรวจ พุ่งไปที่ แม่ทัพภาคที่ ๓
แต่วา่ เราก็ตอ้ งเข้าไปรับรู้ รับทราบ เข้าไปให้ความส�ำคัญตรงนี้ ขณะเดียวกัน
ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ที่อยู่แนวชายแดนพวกนี้ก็ต้องให้ความร่วมมือกับเขา
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เรื่องต่อไปคือเรื่อง การสร้างการด�ำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์
พลังแผ่นดิน ทีเ่ ราจะต้องมีการจัดระบบเกีย่ วกับเรือ่ งการบริหารจัดการของ
จังหวัด อ�ำเภอ ต�ำบล หมูบ่ า้ น เมือ่ ๒ วันนีท้ า่ นรัฐมนตรีฯ ท่านปลัดกระทรวง
มหาดไทยก็ได้ก�ำหนดข้อมูลบันทึกความเข้าใจแล้ว เดี๋ยวก็คงจะไปทุกๆ
จังหวัดทั่วประเทศ
มีเรือ่ งทีเ่ กีย่ วข้องกับเรือ่ งนีอ้ ยูเ่ รือ่ งหนึง่ คือ การจัดระเบียบสังคมแบบ
บูรณาการ ผมได้ตามรองนายกรัฐมนตรีทา่ นเฉลิมฯ ไป ท่านพูดถึงเรือ่ งจังหวัด
ภูเก็ต พูดถึงคุณปลาวาฬโดนยิงเมื่อตีสี่ ท่านบอกว่าอย่างนี้สถานบริการมัน
ก็ตอ้ งเปิดถึงตี ๔ ขณะนีเ้ รือ่ งสถานบริการจะโอนมาอยูก่ บั เราแล้วในวันที่ ๑๘
มิถุนายน ๒๕๕๕ นี้ งานเหล่านี้จะมาอยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้งหมด
อยู ่ กั บ ฝ่ า ยปกครองทั้ ง หมด จึ ง อยากจะเรี ย นเน้ น ย�้ ำ ในเรื่ อ งยาเสพติ ด
สั้นๆ ก่อน รายละเอียดท่านไปดู

งานของกรมการปกครอง
นอกจากนี้ยังมีเรื่องเกี่ยว
กับงานของกรมการปกครอง ท่าน
คงทราบแล้วว่าวันที่ ๑๘ มิถนุ ายน
๒๕๕๕ กฎหมายเกี่ ย วกั บ การ
สอบสวนคดีอาญาทั้งหมด ๑๙ ฉบับ จะมีผลท�ำให้งานจากต�ำรวจโอนมาอยู่
ฝ่ายปกครอง เพราะฉะนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดท่านก็จะมีอ�ำนาจในฐานะ
ผูแ้ ต่งตัง้ ปลัดอ�ำเภอเป็นพนักงานสอบสวน และจะมีดลุ ยพินจิ ในการให้ความ
ส�ำคัญกับการด�ำเนินคดีต่างๆ ขอฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดให้ก�ำกับดูแล
การด�ำเนินงานของฝ่ายปกครองให้เป็นที่ยอมรับ เพราะขณะนี้สังคมเขามองว่า
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ถ้าโอนงานพวกนีม้ าให้ฝา่ ยปกครองๆ จะท�ำได้หรือ เราจะท�ำอย่างไรให้สถาน
บริการเปิดตามก�ำหนดเวลาได้ ไม่อย่างนั้นเราจะโดนฝ่ายที่เขาไม่อยากจะ
เสียอ�ำนาจ จะโจมตีเราว่างานมาอยู่ฝ่ายปกครองก็ไม่เห็นจะมีอะไรดีขึ้น

การรับจ�ำน�ำข้าว
ในเรือ่ งการรับจ�ำน�ำข้าวในเอกสารท่านคงอ่านได้ แต่วา่ มีประเด็นซึง่
ผมอยากจะฝากท่านเพิ่มเติมคือ มีคณะอนุกรรมการรับจ�ำน�ำข้าว ซึ่งมีท่าน
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงพาณิชย์คอื ท่านภูมิ สาระผล ท่านขอให้แต่งตัง้
ส.ส. เข้าไปก�ำกับดูแลเกี่ยวกับเรื่องการรับจ�ำน�ำข้าว แต่ว่าก็มีการท้วงติงว่า
จะขัดกับรัฐธรรมนูญหรือไม่ ปลัดกระทรวงมหาดไทยได้มีหนังสือเวียนไปแล้ว
ท่านจะได้กรุณาแนะน�ำให้ท่าน ส.ส. ที่เป็นกรรมการให้ท�ำเฉพาะในส่วนที่
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ
และจากประสบการณ์ทผี่ มเคยท�ำงานเรือ่ งการรับจ�ำน�ำข้าว ในบาง
จุดยังมีปญ
ั หา โดยเฉพาะอย่างยิง่ ช่วงนีข้ า้ วก�ำลังออกสูต่ ลาดมากทัง้ จากภาค
อีสานและภาคกลาง ก็จะมีเรื่องความไม่เป็นธรรมเกิดขึ้นบ้าง เช่น ข้าวเจ้านี้
เข้าได้ ข้าวเจ้านั้นเข้าไม่ได้ หรือว่าเกิดการไม่สุจริต อยากให้ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลงไปดู ไปก�ำกับ ถึงแม้ว่าจะเป็นงานของกระทรวงพาณิชย์ แต่ว่าถ้า
ท่านลงไปก็จะเกิดความตื่นตัว เพราะว่าบางครั้งจากประสบการณ์ที่ผมเคย
พบมาเจ้าหน้าที่ขององค์การคลังสินค้าบางคนก็มีตุกติกนิดหน่อย แต่ต้อง
ขออภัย เพราะเจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่เขาก็เป็นคนดี
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โครงการ SML
นอกจากนี้ก็มีโครงการ SML เขาก็อยากให้ผู้ว่าฯ ได้ให้ความส�ำคัญ
แต่ว่าอย่าไปก้าวก่ายเขา อย่าไปชี้น�ำเขา เรื่องที่โดนร้องเรียนมากๆ คือ เรื่อง
การเข้าไปชี้น�ำ

คณะกรรมการหมู่บ้าน (กม.)
อีกเรื่องหนึ่งที่อยากจะเรียนท่านคือ เรื่องคณะกรรมการหมู่บ้าน
(กม.) เรื่องนี้เป็นนโยบายของกระทรวงมหาดไทย เราพยายามท�ำอย่างไรให้
กม. มีความเข้มแข็ง และมีคณะกรรมการขับเคลื่อน กม. มีมติคณะรัฐมนตรีว่า
ส่วนราชการต่างๆ ต้องให้ความส�ำคัญกับ กม. ให้ กม. เป็นกลไกในการพัฒนา
ออกเป็นมติคณะรัฐมนตรีมอี ยู่ ๖-๗ ข้อ ผมเคยเข้าประชุม บางครัง้ เขายังพูด
ว่าท่านผู้ว่าฯ ไม่ให้ความส�ำคัญ จะรู้กันในระดับนายอ�ำเภอ ระดับก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้านเท่านั้น
ผมอยากจะเรียนว่า ขณะนี้
บางทีภาพของกระทรวงเราค่อนข้าง
จะถดถอยลงไป เพราะว่ า ส่ ว น
ราชการต่างๆ เขาก็ให้ความส�ำคัญ
ในเรื่องของเขา เราก็ค่อยถอยไปๆ
ผมก็เคยคิดว่า ถ้า กม. ทีไ่ หนเข็มแข็ง
เราเอางานบริการลงไป เช่น งานท�ำบัตร ถ้า กม.บางแห่งมีส�ำนักงาน เรื่องนี้
เป็นความคิดเห็นส่วนตัว ก็จะท�ำให้ประชาชนเห็นความส�ำคัญของ กม.
เห็นความส�ำคัญของก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เขาจะเดินมาหาเรา
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ขณะนี้ท่านคงทราบแล้วว่า เขาต้องการที่จะถ่ายโอนงานไปให้ท้องถิ่น
งานทะเบียนก็อยู่ในขั้นตอนของการถ่ายโอน แต่ถ้าเราด�ำเนินการในส่วน
ต่างๆ เหล่านี้ โดยเราเลือกเฉพาะ กม. ที่เข้มแข็งสามารถก�ำกับดูแลได้
ผมคิดว่าช่วยให้ชาวบ้านเห็นความส�ำคัญ เขาไม่ต้องเดินทางมาอ�ำเภอ
เขาสามารถจะท�ำบัตรประชาชนที่ส�ำนักงาน กม. ได้ แต่เราก็มีจุดอ่อน
ของเราเรื่องหนึ่งคือ ตัวปลัดอ�ำเภอ บังเอิญผมเป็นคณะกรรมการกลั่นกรอง
เรื่องวินัย ปลัดอ�ำเภอเราจะโดนวินัยเรื่องนี้มาก เรื่องเอาคนมาสวมตัว
ท�ำบัตรบ้าง บางทีทา่ นไม่ได้เอาคนมา ท่านถูกเขาหลอก ก็ตอ้ งให้ความส�ำคัญ
ในส่วนนี้ แต่จะท�ำอย่างไรให้ฝ่ายปกครองเรามีความส�ำคัญ มันจะไปผนวกกับ
การสอบสวนคดีอาญาตามกฎหมาย ๑๙ ประเภทนั้นด้วย ผมว่าท่านผู้ว่าฯ
กรุณาบูรณาการด้วย ผมเชื่อว่าท่านมีความสามารถท�ำให้ฝ่ายปกครอง
มีความเข้มแข็ง
ผมต้องเรียนท่าน ผมเห็นตัวอย่างของโรงพยาบาลศูนย์สขุ ภาพต�ำบล
กระทรวงสาธารณสุขจะท�ำในเรือ่ งของการถ่ายโอนให้สถานีอนามัยไปขึน้ กับ
อบต. กระทรวงมหาดไทยก็ท�ำสถานีอนามัยสุขภาพต�ำบลขึ้นมา ผมถามว่า
คนป่วยอยากจะไปสถานีอนามัย อบต. หรือยังอยากจะไปโรงพยาบาล
คิดว่าเรา By Product ให้ กม. เข้าไปเชื่อม เราช่วยเขาแล้วก็ท�ำงานของเรา
ผมคิดว่าในส่วนนี้เราน่าจะสามารถที่จะช่วยกันแก้ไขปัญหาในเรื่องงานของ
ฝ่ายปกครองได้บ้าง ผมอยากจะเรียนว่า ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ต�ำบล หมู่บ้าน
เป็นจุดแตกหักในการท�ำงานของฝ่ายปกครองในการที่จะรักษาบ้านเมือง
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งานของกรมที่ดิน
เรื่องกรมที่ดิน ส่วนใหญ่เป็นงานที่เกี่ยวกับเรื่องเอกสารสิทธิ ปัญหา
ที่ มี ทุ ก วั น นี้ คื อ การออกโฉนดไปทั บ ที่ ส าธารณะ หากมี ข ้ อ สงสั ย ว่ า ได้
ครอบครองมาก่อนหรือหลังประมวลกฎหมายที่ดินสามารถน�ำเรื่องเข้า
คณะกรรมการประสานการแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่ดินของรัฐส่วนจังหวัด
(กปร.จังหวัด) ได้
กปร.จังหวัดส�ำคัญมาก ผมเคยประชุม กปร.ส่วนกลาง เขาก็ให้ความ
ส�ำคัญกับ กปร.จังหวัด ท่านผู้ว่าฯ ต้องไปดูกฎหมายตัวนี้ เพราะว่าพวกเรา
ก็มีเรื่องร้องเรียน เรื่องฟ้องร้องตรงนี้ค่อนข้างมาก
นอกจากนี้ เรื่องการใช้ที่ดินของรัฐ ผมได้รับมอบจากปลัดกระทรวง
ให้อนุมัติ ให้ใช้ที่ในส่วนราชการ ที่สาธารณประโยชน์ต่างๆ เอาไปท�ำสนามกีฬา
สถานีอนามัย เราก็เห็นชอบ แต่มบี างกรณีทผี่ มเรียนท่านปลัดกระทรวงฯ ว่า
บางทีรฐั วิสาหกิจบางแห่งซึง่ เป็นรัฐวิสาหกิจทีห่ ารายได้กม็ าขอใช้ทสี่ าธารณะ
จึงอยากให้ท่านผู้ว่าฯ ช่วยดูด้วยว่ามันจ�ำเป็นหรือไม่ เขามีเงินหรือไม่
รวยมหาศาล ยังมาขอใช้ที่สาธารณะอีก
ผมยังคิดว่าที่ดินตรงไหนที่ให้เขาใช้ไป เขาน่าจะติดป้ายที่ดินตรงนั้นว่า
เป็นที่สาธารณะซึ่งประชาชนได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน กระทรวงมหาดไทยได้
อนุมตั ใิ ห้ใช้ทตี่ รงนีเ้ มือ่ ไหร่ ท�ำป้าย
ไว้ แต่ที่สาธารณะในส่วนที่จะเอา
ไว้ใช้ในเรื่องที่เกี่ยวกับรัฐวิสาหกิจ
ซึ่ ง เป็ น นิ ติ บุ ค คลตามกฎหมาย
จากรัฐบาล ตอนนี้ผมได้เรียนขอ
อนุญาตท่านว่า ผมจะยังไม่อนุญาต
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เว้นแต่รฐั วิสาหกิจทีข่ อใช้ทดี่ นิ เพือ่ ประโยชน์สาธารณะหรือท�ำให้ลดค่าใช้จา่ ย
ในการผลิตไฟฟ้าหรือผลิตน�้ำประปา
ผมขออนุญาตย้อนมาที่ยาเสพติด ที่กระผมอยากจะเรียนว่า ในปีนี้
ทางรัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญมาก เขาตั้งเป้าหมายไว้ค่อนข้างสูง หมู่บ้านเรา
มีทั้งหมดประมาณ ๘ หมื่นหมู่บ้าน เขามีเป้าหมายจะท�ำให้เป็นหมู่บ้าน
ที่ปลอดยาเสพติดประมาณ ๖ หมื่นกว่าหมู่บ้าน อยากจะเรียนย�ำ้ ผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดด้วย และเป้าหมายเกีย่ วกับการบ�ำบัดรักษารัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ถึง ๔
แสนคน ท่านผู้ว่าฯ ก็จะได้ยอดเฉลี่ยไปแต่ละจังหวัด
เรื่องการบ�ำบัดผู้ติดยาเสพติดจะมีอยู่ ๒ ส่วน ส่วนหนึ่งคือสมัครใจ
บ�ำบัด และอีกส่วนหนึ่งคือบังคับบ�ำบัด ท่านจะท�ำอย่างไรให้ผู้ติดยาเสพติด
สมัครใจบ�ำบัด เดินออกมาหาท่าน เขาก็จะมี ๑ อ�ำเภอ ๑ ค่าย ตรงนี้ขอให้
ท่านช่วยดูด้วย ผมเคยท�ำตอนที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา
ผมให้รางวัลคนที่น�ำลูก จูงหลาน จูงลูกศิษย์มาเข้าค่าย ผมให้รางวัลหัวละ
๑,๐๐๐ บาท โดยใช้เงินโรงไฟฟ้า ตอนนั้นผู้ว่าฯ ยังดูแลโรงไฟฟ้าอยู่ ตอนนี้
ไม่ได้แล้ว ท่านก็ไปปรับกระบวนท่าเอาแล้วกัน เพราะว่าเขาอาจจะใช้ตัวนี้
เป็นตัวชี้วัด
อีกเรื่องหนึ่งคือ คนที่ติดยาเสพติดพอผ่านหลักสูตรการบ�ำบัดแล้ว
แต่ยงั กลับเข้าสูบ่ รรยากาศเดิม ไปติดยาเสพติดอีก เพราะฉะนัน้ ต้องเปลีย่ น
บรรยากาศใหม่ เราต้องไปบูรณาการกับกระทรวงแรงงาน หางานให้เขาท�ำ
ไปบูรณาการกับกระทรวงศึกษาว่าจะให้เรียนกันอย่างไร ก็ขออนุญาตเรียน
ฝากท่านไว้
.........................
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แนวทางปฏิบัติราชการ๑
นายวัลลภ พริ้งพงษ์
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย

แนวทางการปฏิบัติราชการด้านพัฒนาชุมชนและส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น
ขอแสดงความยินดี แล้วก็ชื่นชมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง ๑๖
ท่านทีม่ าถึงจุดทีเ่ รียกว่าสูงสุดก็วา่ ได้ของกระทรวงมหาดไทย ในส่วนของผม
รับผิดชอบอยู่ ๒ กรมคือ กรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ซึ่งเป็น Cluster ของกรมการพัฒนาชุมชนและกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น จะขอพูดสั้นๆ เกี่ยวกับเรื่องงานทั้ง ๒ กรม
๑

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันดำ�รงราชานุภาพ สำ�นักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ เมื่อวันที่ ๑๓ มกราคม
๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดย วิทยาลัยมหาดไทย
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เรื่องแรก เรื่องของแผนพัฒนาจังหวัด ในหนึ่งจังหวัด การปกครอง
ของบ้านเรามีทงั้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าคและส่วนท้องถิน่ ความจริงส่วนท้องถิน่
กับส่วนภูมิภาคประชากรพื้นที่ก็เป็น คนเดียวกัน แต่ปรากฏว่าเมื่อก่อนนี้
ในส่วนของจังหวัดงบประมาณไม่มี แต่ในช่วง ๓-๔ ปีที่ผ่านมานี้ ได้มี
งบพัฒนาจังหวัด ขณะเดียวกันท้องถิน่ เองก็ยอมรับว่า อย่างในปีงบประมาณ
ปัจจุบันภาพรวมเม็ดเงินของท้องถิ่น ในส่วนของเงินอุดหนุน เงินภาษี
ทั้ง ๗,๐๐๐ กว่าแห่ง อยู่ที่ประมาณ ๕๒๐,๐๐๐ ล้านบาท
เพราะฉะนั้นใน ๕๒๐,๐๐๐ ล้านบาท กับ ๗,๐๐๐ กว่าแห่งนี้
ผมถือว่าเป็นงบประมาณ ๑ ใน ๔ ของประเทศ ซึ่งปัจจุบันงบประมาณของ
ท้องถิน่ อยูท่ ปี่ ระมาณ ๒๖.๖๔ เปอร์เซ็นต์ของรายได้สทุ ธิของรัฐบาล ซึง่ ถือว่า
เยอะมาก จะต้องเข้าใจว่าภารกิจของท้องถิ่นก็เยอะเหมือนกัน ความจริง
ภารกิจของท้องถิน่ นีอ้ าจจะคลุมตัง้ แต่คนก่อนเกิด ตัง้ แต่เด็กในครรภ์มารดา
ก็ถอื ว่าเป็นภารกิจของท้องถิน่ แล้ว ท�ำอย่างไรทีจ่ ะให้เด็กมีสขุ ภาพพลานามัย
ทีแ่ ข็งแรงสมบูรณ์ ในครรภ์มารดาจนถึงผูเ้ สียชีวติ ด้วยซำ�้ ไป ปัจจุบนั นีใ้ นเรือ่ ง
ของการให้มีฌาปนสถาน อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของท้องถิ่นก็คือเมรุเผาศพ
สิ่งต่างๆ เหล่านี้เป็นอ�ำนาจของท้องถิ่นตลอด
ในเรือ่ งของการพัฒนาจังหวัด ความส�ำคัญอยูท่ เี่ ราจะบูรณาการแผน
ของจังหวัดกับแผนขององค์กรท้องถิน่ อย่างไร ผมก็ขอฝากท่าน เพราะจริงๆ
แล้วในแง่ของการจัดท�ำแผน คงต้องไปดูตั้งแต่แผนข้างล่าง เรื่องของแผน
หมูบ่ า้ น แผนชุมชนอันนีเ้ ป็นหัวใจ ขณะนีแ้ ผนทัง้ สองส่วนยังไม่ได้บรู ณาการ
กัน ขอฝากท่านช่วยไปดูในส่วนนีว้ า่ จะด�ำเนินการอย่างไร แต่ความจริงอยาก
ให้ทา่ นใช้อ�ำนาจตามกฎหมาย ซึง่ ปรากฏใน พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน โดยเฉพาะมาตรา ๕๒
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มาตรา ๕๒ พูดถึงอ�ำนาจในเรื่องของการใช้แผนพัฒนาจังหวัดเป็น
จุดส�ำคัญในเรือ่ งของการบูรณาการ มาตรา ๕๒ ได้พดู เอาไว้วา่ ทุกหน่วยงาน
ในจังหวัดต้องอ�ำนวยการให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด ผมพูดแบบนี้
เพราะผมเคยมีปัญหาอยู่ครั้งหนึ่งเรื่อง งบทางหลวงชนบท ซึ่งด�ำเนินการ
ไม่สอดรับกับแผนพัฒนาจังหวัด แต่ความจริงภายใต้กฎหมายได้ให้อ�ำนาจ
เอาไว้ว่าต้องด�ำเนินการให้เป็นไปและสอดคล้องกับแผนพัฒนาจังหวัด
อันนีก้ เ็ ป็นประเด็นทีผ่ มฝากเรือ่ งของแผนฯ เพราะเป็นจุดส�ำคัญและปัจจุบนั
ค่อนข้างจะมีปัญหา
เรือ่ งทีส่ อง เรือ่ งของการก�ำกับดูแลความโปร่งใสของบุคลากรท้องถิน่
ต้องยอมรับว่าในปัจจุบัน เรื่องเม็ดเงินเยอะต้องยอมรับ เท่าที่ผมเรียนท่าน
ไปแล้วว่ามีถงึ ๕๐๐,๐๐๐ กว่าล้านบาท องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีภารกิจ
เยอะ เพราะฉะนัน้ ขณะนีอ้ งค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีบคุ ลากรอยูป่ ระมาณ
๕๐๐,๐๐๐ กว่าคน เป็นสมาชิกผู้บริหารประมาณ ๒๐๐,๐๐๐-๓๐๐,๐๐๐
แสนคน เป็นข้าราชการประมาณ ๒๐๐,๐๐๐ กว่าคน คนหมู่มากต่างๆ
เหล่านี้ก็จะมีบางส่วนอาจจะปฏิบัติไม่เป็นไปตามกฎระเบียบหรือบางครั้ง
อาจจะมีเจตนา ก็ต้องฝากท่านในฐานะผู้ก�ำกับดูแลที่จะด�ำเนินการให้เขา
ปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
ประเด็นส�ำคัญคือ ในขณะนี้ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ได้มีนโยบายที่จะให้ข้าราชการของท้องถิ่นจังหวัดไปก�ำกับดูแล หรือว่าไป
ติดตามองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ปีละ ๒ ครัง้ ซึง่ บางแห่งก็ไปบ้างไม่ไปบ้าง
ก็ฝากท่านช่วยก�ำกับดูแล ให้มเี จ้าหน้าทีข่ องจังหวัดไปก�ำกับดูแล ไปนิเทศงาน
ไปแนะน�ำตรวจสอบอย่างน้อยปีละ ๒ ครัง้ ก็จะท�ำให้เขาเกิดความรูส้ กึ ว่ายัง
มีหน่วยงานจากจังหวัดลงไปให้ค�ำแนะน�ำช่วยเหลือ
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ประเด็นที่ ๒ ในส่วนของการก�ำกับดูแลในระดับจังหวัด ถ้าเป็นไป
ได้ในทุกเดือน ผมอยากให้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชิญผู้บริหารองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาประชุม อยากให้แยกวงประชุม เพราะว่าวงประชุม
หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดบางครัง้ วาระเยอะเหลือเกินโอกาสทีจ่ ะได้พดู คุย
กับเขาอาจจะมีน้อย อาจจะแยกวงคุยต่างหากกับแต่ละผู้บริหารท้องถิ่น
เพื่อรับทราบปัญหาต่างๆ จากเขา ถือเป็นโอกาสดีที่เราจะได้มีการติดต่อ
พูดคุยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ คิดว่าน่าจะสามารถท�ำให้การบริหารงาน
ดียิ่งขึ้น
ประเด็นที่ ๓ เรื่องของการด�ำเนินการทางวินัย ขณะนี้มีคณะกรรมการ
ของท้องถิ่นอยู่ตาม พ.ร.บ.บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒
ทั้งของจังหวัดและส่วนกลาง เพราะฉะนั้น การด�ำเนินการก็ต้องเป็นไปตาม
มติของคณะกรรมการฯ ในส่วนนี้ก็ฝากท่านว่า ผมอยากให้ท่านผู้ว่าฯ ได้มี
โอกาสเข้าประชุมด้วยตนเองทุกครั้งถ้าเป็นไปได้ เพราะในบางครั้งเคยมี
ปัญหาเหมือนกัน กรณีมอบรองผูว้ า่ ฯ เข้าประชุมแทน ตัวอย่างคือท่านผูว้ า่ ฯ
มอบท่านรองผู้ว่าฯ ไปเป็นประธานอนุกรรมการพิจารณาเรื่องวินัยของ
ข้าราชการ แม้อนุกรรมการนัน้ ก็คอื ท่านรองผูว้ า่ ฯ เมือ่ เป็นประธานพิจารณา
ตัดเงินเดือนไป พอมาเข้ากรรมการชุดใหญ่ ปรากฏว่าท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ไม่ได้เข้าเองมอบท่านรองผู้ว่าฯ เป็นประธานแทน ปรากฏว่าเนื่องจาก
ประธานอนุกรรมการก็เป็นท่านรองผู้ว่าฯ คนนั้น ประธานคณะกรรมการ
ชุดใหญ่กเ็ ป็นท่านรองผูว้ า่ ฯ ซึง่ ผูว้ า่ ฯ มอบ ปรากฏว่าท่านท้องถิน่ ไปร้องศาล
ปกครองก็เป็นอันว่าแพ้ไป จึงขอฝากว่าเรื่องอย่างนี้ต้องให้ความส�ำคัญ
อีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องการบริหารงานปกติ คิดว่าท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดได้ทราบในแง่ของตัวระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ที่เป็นปัญหามาก
ในขณะนี้ ขอฝากท่านช่วยไปดูเรือ่ งของเงินอุดหนุน ในขณะนีอ้ งค์กรปกครอง
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ส่วนท้องถิ่นเองได้ให้เงินอุดหนุน
หน่วยงานต่างๆ ในแต่ละปีมาก
พอสมควร ให้ทั้งในแง่ของส่วน
ราชการด้วยกันเอง ให้ในแง่ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
บางครัง้ ให้ในแง่ของตัวภาคเอกชน
ซึ่งในเรื่องของการอุดหนุน หลักส�ำคัญมีว่า หน่วยงานที่ขอรับเงิน
อุดหนุนต้องปฏิบัติภารกิจสอดคล้องกับอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
คราวนี้มีประกาศของการกระจายอ�ำนาจอยู่ฉบับหนึ่งลงนามโดย
อดี ต นายกอภิ สิ ท ธิ์ ฯ เมื่ อ ปี ๒๕๕๒ ประกาศฉบั บ นี้ ไ ด้ ใ ห้ จั ง หวั ด ตั้ ง
คณะอนุกรรมการเรือ่ งการกระจายอ�ำนาจ แล้วให้ทา่ นผูว้ า่ ฯ เป็นคณะกรรมการ
มีอ�ำนาจอนุมตั ติ วั หลักเกณฑ์เรือ่ งเงินอุดหนุน ในประกาศดังกล่าวบอกไว้วา่
ในกรณีของหน่วยงานจะขอเงินอุดหนุนจากท้องถิน่ กรณีขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด (อบจ.) ถ้าเกิน ๑๐ เปอร์เซ็นต์ จะต้องขอมายังผู้ว่าราชการ
จังหวัด ถ้าเป็นเทศบาลนคร คือเทศบาลขนาดใหญ่ถา้ วงเงินทีข่ ออุดหนุนเกิน
๒ เปอร์เซ็นต์ และเทศบาลขนาดกลางและขนาดเล็กถ้าวงเงินที่ขออุดหนุน
เกิน ๓ เปอร์เซ็นต์ ก็ให้ขอคณะกรรมการชุดนี้ ถ้าเป็นองค์การบริหารส่วน
ต�ำบล (อบต.) ๕ เปอร์เซ็นต์ ปรากฏว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่
ไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ แล้วก็มาขออ�ำนาจท่านผู้ว่าฯ ก็ฝากท่าน
ผู้ว่าฯ ให้ช่วยดูในกรณีของการของบอุดหนุนตัวนี้ บางแห่งขอมาในลักษณะ
ที่ไม่ได้เป็นอ�ำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่ปรากฏว่ามี
หลายจังหวัดได้อนุมัติให้ไปแล้ว สุดท้ายส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(สตง.) เขาเรียกเงินคืน ก็จะมากระทบกับผู้มีอ�ำนาจในการอนุมัติด้วย
เรื่องนี้ค่อนข้างจะมีปัญหามาก
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ตัวอย่างเช่น ขณะนี้จะมีปัญหาเรื่องของการอุดหนุนสมาคมกีฬา
กรณีของพรีเมียร์ลกี ทัง้ หลาย ทาง อบจ. อุดหนุนไปยังสมาคมกีฬาของจังหวัด
สมาคมกีฬาก็ไปอุดหนุนยังสโมสรต่างๆ ซึ่งขณะนี้ทาง สตง. ได้ตั้งข้อสังเกต
แล้วว่า ต้องเรียกเงินคืนทั้งหมด เมื่อวานดูหน้าหนังสือพิมพ์ทราบมาว่า
ท่านนายกฯ สั่งให้ทางกระทรวงมหาดไทยมาดูว่าจะออกเป็นระเบียบ
กฎหมายอย่างไร อันนี้ก็เชื่อว่าจะต้องออกเป็นพระราชกฤษฎีกามากกว่า
ในกรณีที่เราอุดหนุนไปยังสมาคมกีฬา คือป้าหมายในการอุดหนุน
สมาคมกีฬา เราอุดหนุนในแง่ที่ว่าให้เขาไปด�ำเนินการในเรื่องของกีฬา
เพื่อให้เกิดความสมานฉันท์ เพื่อให้บุคลากร ในพื้นที่ได้มีการแข่งขันกีฬา
เพื่อให้ห่างไกลยาเสพติด ในขณะเดียวกัน สตง. มองดูว่าตัวนี้เอาไปจ้าง
นักฟุตบอลมืออาชีพต้องเสียค่าจ้างเดือนหนึง่ ห้าหมืน่ หกหมืน่ มองคนละมุม
กันแต่วัตถุประสงค์ถ้าจะตีความในส่วนของ อบจ. ก็ยังสอดคล้องกับข้อ
กฎหมาย ต้องหาคนกลาง คือ ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาเป็นผู้หา
ทางออก ดังนั้น ผู้ว่าฯ จะต้องพิจารณาเรื่องเงินอุดหนุนด้วยความรอบคอบ
การด�ำเนินการตามภารกิจส�ำคัญของกระทรวงมหาดไทยตามนโยบาย
รัฐบาลและแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘
ในส่วนของท้องถิ่นก็ฝากท่านเรื่องการเบิกจ่ายเงินผู้สูงอายุ เพราะว่า
เรื่องนี้เป็นนโยบายในหลายปีที่ผ่านมาจะมีปัญหาเกิดขึ้นอยู่เสมอ เพราะว่า
การจ่ายเงินเบีย้ ยังชีพผูส้ งู อายุเป็น ไปด้วยความล่าช้า ความจริงก็ไม่ได้ลา่ ช้า
เนื่องจากว่าจริงๆ แล้วเราจ่ายผ่านทางธนาคารเป็นส่วนใหญ่ หรือบางท่าน
มีความประสงค์ที่จะไม่รับทางธนาคาร แต่ให้ผู้บริหารท้องถิ่นไปจ่ายกับมือ
เอง แต่ในหลักการตามระเบียบของเราบอกว่า ให้จา่ ยภายในไม่เกินวันที่ ๑๐
ของต้นเดือน ซึ่งส่วนใหญ่แล้ว ถ้าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท�ำการเปิด
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บั ญ ชี ทางธนาคารก็ จ ะโอนเงิ น
เข้าไป แต่เข้าใจว่าในช่วง ๒-๓ เดือน
ที่ผ่านมา ปัญหาเรื่องของการเบิก
จ่ายช้าเนื่องจากเงินไม่มี และปีนี้
จะเป็นปีแรกที่ทางรัฐบาลก�ำหนด
ให้จ่ายเบี้ยยังชีพฯ เป็นขั้นบันได
คือ อายุ ๖๐ ปีขึ้นไป จะมีการจ่าย
ให้ ๖๐๐ บาท อายุ ๗๐ ปีจ่าย ๗๐๐ บาท อายุ ๙๐ ปีจ่าย ๑,๐๐๐ บาท
แต่การจ่ายเงินส่วนต่างนี้ ขณะนี้ต้องรอ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายของ
ประเทศออกก่อน จึงยังไม่ได้จ่าย แต่เข้าใจว่าหลังจากที่พระราชกฤษฎีกา
ประกาศใช้ พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายไปแล้วก็คงมีการจ่ายชดเชยให้
ในส่วนทีเ่ กินไปตามนโยบายขัน้ บันได ขอฝากให้ชว่ ยดูแลเมือ่ ได้มกี ารจัดสรร
เงินส่วนนี้ออกไปแล้ว
เรื่องที่ท่านรัฐมนตรีได้ฝากไว้ คือ เรื่องยาเสพติด ทางกระทรวง
มหาดไทยในส่วนของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นได้มีการแจ้งเวียนไป
ยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศในเรื่องของการตั้งงบประมาณ
อุดหนุนในเรือ่ งของการป้องกันการปราบปราม และการฟืน้ ฟูผตู้ ดิ ยาเสพติด
จึงขอให้ท่านไปก�ำกับดูแลงบประมาณในส่วนนี้ผ่านท่านนายอ�ำเภอ อบต.
เทศบาล
แต่ประเด็นส�ำคัญทีอ่ ยากจะฝากท่านผูว้ า่ ฯ ในเรือ่ งภายหลังการฟืน้ ฟู
ผู้ติดยาเสพติด คือหลังจากที่ฟื้นฟูออกไปแล้ว ความจริงจากประสบการณ์
คิดว่า เราน่าจะมีการ Mark ตัวผูท้ อี่ อกจากกระบวนการไปแล้ว เมือ่ เขากลับ
ไปยังพื้นที่ ปรากฏว่าจากการไปสอบถามจะพบว่า บางคนกลับเข้ามาใน
กระบวนการพื้นฟูรอบที่ ๓ รอบที่ ๔ ก็มี เนื่องจากว่ากลับไปแล้วไม่มีอาชีพ
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ตรงนี้ท�ำอย่างไรที่จะ Mask ตัวว่าเมื่อเขากลับไปยังพื้นที่แล้ว จะต้องมีการ
พัฒนาอาชีพให้เขา ตัวอย่างเช่น ผมเจอเด็กอายุ ๑๔ ปี เขาเคยมาเข้า
กระบวนการฟื้นฟูที่โรงเรียน กลับไปอยู่กับยายสองคน พออยู่กับยายอันนี้
แน่นอนเลยกลับไปก็ต้องกลับมาอีกรอบแน่นอน ก็บอกท่านนายอ�ำเภอว่า
ขอให้ท่านตามไปดูเด็กคนนี้ และจะหาทางให้เขามีอาชีพได้อย่างไรบ้าง
ความจริงแล้วเรื่องงบประมาณท่านสามารถที่จะขอจากองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้เพราะเป็นเรื่องของการพัฒนาอาชีพ เรื่องคุณภาพ
ชีวิต แล้วก็ฝากท่านไปพูดคุยกับผู้บริหารท้องถิ่นในเรื่องของการดูแลในส่วนนี้
อันนี้จะเป็นในส่วนของทางด้านกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ความจริง
ก็ยังมีอีกหลายเรื่องด้วยกันแต่เวลาคงจะมีน้อย
ประเด็นสุดท้าย เป็นเรื่องข้อกฎหมาย เรื่องการถอดถอนผู้บริหาร
ท้องถิน่ ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ฝากให้น�ำเรียนท่านผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดว่า ทีผ่ า่ นมาเวลาถอดถอนเมือ่ มีการแต่งตัง้ กรรมการสอบแล้วส่วนใหญ่
ในตัวกฎหมายเขาเขียนว่า ให้เป็นตามความเห็นของผู้ว่าราชการจังหวัด
ประกอบในการถอดถอนว่า พฤติกรรมนั้นมันไปเข้าข้อเสียหายอย่างไร
ส่วนใหญ่เวลาหนังสือมาถึงกระทรวงเพื่อเสนอท่านรัฐมนตรีเพื่อถอดถอน
เนื่องจากอ�ำนาจการถอดถอนเป็นของรัฐมนตรี ส่วนใหญ่ท่านผู้ว่าราชการ
จังหวัดก็จะบอกว่า เห็นด้วยกับคณะกรรมการสอบสวน ซึ่งข้อความนี้ใช้ไม่ได้
อันนี้ก็เหมือนกับท่านสั่งเห็นแย้งเรื่องของคดีอาญาเวลาสั่งฟ้องของอัยการ
แบบเดียวกันต้องเป็นความเห็นของท่าน ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดต้องบอก
ว่ามีความเห็นว่าอย่างไรในเรือ่ งนี้ เขาปฏิบตั ติ นเสือ่ มสียอย่างไรไม่เป็นไปตาม
ข้อกฎหมายอย่างไร มีความเห็นประกอบเพื่อเสนอรัฐมนตรี เนื่องจากว่าตัว
กฎหมายเขียนไว้วา่ เป็นความเห็นของผูว้ า่ ราชการจังหวัด เพราะฉะนัน้ จะมี
หลายจังหวัดทีเ่ สนอขึน้ มาแล้วก็ตอ้ งส่งกลับไปอีกให้ทา่ นแก้ไขกลับมาว่าเป็น
ความเห็นของท่านไม่ใช่เป็นความเห็นจากการสอบของกรรมการ
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งานในส่วนของกรมการพัฒนาชุมชน
เรื่องนโยบายแก้ไขปัญหาความยากจน เรื่องตัวชี้วัด จปฐ. ในขณะนี้
เราได้มีการประเมินตัวชี้วัด จปฐ. ๑๒ ตัวชี้วัด ที่ผ่านมาถือเป็นนโยบายของ
กระทรวงฯ ว่า ขณะนี้เรื่องรายได้ ซึ่งเป็นเกณฑ์ จปฐ.ตัวหนึ่งใน ๑๒ ตัวชี้วัด
ข้อ ๓๐ ตัวชี้วัดรายครัวเรือนพบว่า ขณะนี้มีอยู่ประมาณ ๖๐,๕๐๐ กว่าครัวเรือน
ที่มีรายได้น้อยกว่าปีละ ๒๓,๐๐๐ บาท ซึ่งตัวนี้จะขอความกรุณาท่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัด เรารู้แล้วว่าในห้าหมื่นกว่าครัวเรือนซึ่งมีรายได้น้อยกว่า
๒๓,๐๐๐ บาท อยูท่ ตี่ �ำบลไหน หมูบ่ า้ นไหน อยูใ่ นจังหวัดไหนบ้าง ขอให้ทา่ น
ไปดู จปฐ. จากพัฒนาการจังหวัด เราต้องการที่จะให้เขาพ้นจากเกณฑ์
๒๓,๐๐๐ ไป ในปี ๒๕๕๕ เพราะปี ๒๕๕๖ ตัวรายได้ขั้นต�่ำของส�ำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จะปรับจาก ๒๓,๐๐๐
บาท/ปี เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี แล้ว ซึ่งใน ๒๓,๐๐๐ บาท/ปี ผมคิดว่าถ้า
เราบูรณาการในส่วนของท้องถิน่ ในเรือ่ งของการพัฒนาอาชีพให้เขาสามารถ
ที่จะยกระดับจาก ๒๓,๐๐๐ บาท/ปี เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี ได้ เราได้มี
หนังสือแจ้งไปแล้ว ก็ขอความกรุณาท่านว่าเมื่อถึงปี ๒๕๕๖ เราจะประกาศ
ได้ ว ่ า ขณะนี้ ร ายได้ ขั้ น ต�่ ำ ของประเทศเราหลุ ด จาก ๒๓,๐๐๐ บาท/ปี
เป็น ๓๐,๐๐๐ บาท/ปี แล้ว ก็ขอความกรุณาท่านไปเร่งรัดในตัวนี้
ส่วนเรื่อง จปฐ. เขาจะมีข้อมูลอยู่ เวลาท่านท�ำแผนพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ความยากจนก็จะเป็นตัวที่ท่านจะสามารถใช้งบด�ำเนินการส่วน
ของจังหวัดบูรณาการกับท้องถิ่นในเรื่องของการยกระดับตรงนี้ได้ ซึ่งใน
ปี ๒๕๕๕ เราจะปรับลด จปฐ. จาก ๔๒ ตัวชี้วัดเหลือเพียง ๓๐ ตัวชี้วัด
จะมีอยูป่ ระมาณ ๑๒ ตัวชีว้ ดั ซึง่ เราคิดว่าเราสามารถบรรลุได้ แต่กจ็ ะมีบางส่วน
ที่ไม่สามารถที่จะบรรลุได้ ยกตัวอย่างเช่น เรื่องของเกณฑ์เด็กเกิดใหม่ต้องมี
น�ำ้ หนักไม่นอ้ ยกว่า ๒,๕๐๐ กรัม/คน นีก้ ย็ งั มีตกค้างอยู่ หรือว่าเรือ่ งของการ
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ฉีดวัคซีนต่างๆ ก็ฝากท่านต้องบูรณาการงานนีร้ ว่ มกับสาธารณสุขจังหวัดกับ
ทางท้องถิ่น ข้อมูลว่าจังหวัดไหนมีเกณฑ์ตัวชี้วัดใน ๑๒ ตัวชี้วัดตกไป เกณฑ์
ไหนบ้าง ก็ฝากท่านไปตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง แล้วก็ด�ำเนินการให้สามารถ
บรรลุตัวชี้วัดทั้ง ๑๒ ตัว
อีกเรือ่ งหนึง่ ทีท่ า่ นรัฐมนตรีชว่ ยฯ ฐานิสร์ เทียนทอง ได้น�ำเรียนท่าน
แล้วคือ เรื่องของ OTOP เรื่องนี้เป็นจุดแข็งของประเทศไทย ผมไปประชุม
เรื่อง AEC ทุกประเทศชื่นชมประเทศไทยในเรื่องของ OTOP เป็นลักษณะ
โครงการซึง่ ท�ำให้คนยากจนมีรายได้เพิม่ ขึน้ วันพรุง่ นีท้ า่ นปลัดกระทรวงก็ให้
ผมไปประชุมทีป่ ระเทศเนปาล เป็นประเทศในกลุม่ เอเชียใต้ มีอนิ เดีย เนปาล
ภูฏาน บังคลาเทศ ในตัวสรุปรายงาน OTOP ของเรา แสดงถึงว่าทั้งเอเซีย
OTOP ของเราขึน้ ชือ่ มาก เพราะว่าเป็นโครงการทีโ่ ดดเด่นและพัฒนาในเรือ่ ง
ของฝีมือและคุณภาพของสินค้า ตลอดจนในเรื่องของรายได้ให้ผู้ยากจน
ผมคิดว่าขณะนี้เราจะสามารถที่จะขยายตลาดอย่างไร โดยเฉพาะจังหวัด
ที่อยู่ข้างเคียงกับประเทศข้างเคียง ส่วนเรื่องของ Packaging ต่างๆ ก็ฝาก
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดที่จะไปดูแลในส่วนนี้

การเทิดทูนและพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
เรือ่ งทีผ่ มจะขอฝากท่านนัน้ ก็คอื เรือ่ งของโครงการเทิดทูนและพิทกั ษ์
ไว้ซงึ่ สถาบันพระมหากษัตริย์ อันนี้
ก็ ค งจะไม่ ต ้ อ งพู ด กั น มากแล้ ว
เพราะว่าเป็นเรือ่ งทีท่ กุ ท่านจะต้อง
ด�ำเนินการซึ่งปีนี้เป็นปีปฏิบัติบูชา
ก็ฝากว่าให้มีกิจกรรมตลอดทั้งปี
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แผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริ
เรื่องต่อไปเป็นเรื่องของแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตาม
พระราชด�ำริซึ่ง เรื่องนี้เป็นมติ ครม. เมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ อนุมัติ
ให้กระทรวงมหาดไทยน�ำปรัชญาและวิถกี ารท�ำงานของมูลนิธปิ ดิ ทองหลังพระ
สืบสานในเรือ่ งอดีต ซึง่ ขณะนีไ้ ด้บรรจุอยูใ่ นแผนบริหารราชการแผ่นดินแล้ว
ชื่อแผนพัฒนาชนบทเชิงพื้นที่ประยุกต์ตามพระราชด�ำริและเวียนไปแล้ว
ทั้งหมด ๔๖ จังหวัด เป็นจังหวัดที่ท่านต้อไปตรวจสอบในเรื่องของแหล่งน�้ำ
พัฒนาจะท�ำอย่างไรซึ่งใน ๑๖ จังหวัด ในที่ประชุมวันนี้มีอยู่ทั้งหมด ๑๓
จังหวัด ผมเข้าใจว่ามีหนังสือเวียนไปแล้วทั้ง ๑๖ จังหวัด

โครงการปลูกต้นไม้ถวายแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระพรรษา ๘๐ พรรษา “๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น
๘๐ พรรษา)
การปลู ก ต้ น ไม้ ถ วายแม่ ข องแผ่ น ดิ น ในโอกาสมหามงคล
เฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ๑ หมู่บ้าน ๑ ชุมชน ๘๐ ต้น ๘๐ พรรษา
ก็ขอฝากท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเรื่องนี้ถือเป็นนโยบาย เขาจะให้รายงาน
เป็นระยะๆ ในส่วนของผมเองก็คงจะมีเรือ่ งน�ำเรียนท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด
เพียงเท่านี้ ขอขอบคุณมาก
.............................
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