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ขอแสดงความยินดี
ผมขอแสดงความยินดีอย่างจริงใจกับท่านทีไ่ ด้รบั ความไว้วางใจจาก
กระทรวงมหาดไทย และจากนายกรัฐมนตรี ให้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้ว่าราชการ
จังหวัดและผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
การแต่งตั้งให้ด�ำรงต�ำแหน่งดังกล่าว กระทรวงมีกระบวนการ
มีการวางกฎเกณฑ์ในทุกด้านอย่างรอบคอบทีส่ ดุ เพือ่ ให้ได้บคุ คลทีม่ คี วามรู้
ความสามารถขึ้นมาด�ำรงต�ำแหน่ง
๑

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศผูว้ า่ ราชการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดย วิทยาลัยมหาดไทย
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ท่านทัง้ หลายรับราชการจนกระทัง่ ขึน้ มาถึงระดับ ๙ ผมยืนยันได้เลย
ว่าท่านต้องเป็นผูท้ มี่ คี วามรู้ ความสามารถดียงิ่ ทุกคน การคัดเลือกคนที่มีความรู้
ความสามารถออกให้เหลือจ�ำนวนเท่าที่มีต�ำแหน่งว่างเป็นเรื่องที่ผู้บังคับ
บัญชาทุกระดับหนักใจและต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ นับเป็นการตัดสินใจ
ที่ยากล�ำบากอย่างยิ่ง เมื่อท่านได้รับการแต่งตั้งแล้ว ขอให้ท่านภูมิใจใน
เกียรติ ศักดิศ์ รี และภูมใิ จทีท่ า่ นได้ทมุ่ เทเสียสละท�ำงานมาอย่างหนักมาเป็น
เวลานาน จนประสบความส�ำเร็จในวันนี้
สมัยผมเป็นปลัดอ�ำเภอ ผมมองต�ำแหน่งผู้ว่าฯ แบบเหมือนไกล
เกินฝัน แต่ก็คดิ ในใจว่า ถ้าชีวติ นีเ้ กษียณอายุราชการได้เป็นผูว้ า่ ฯ คงจะเป็น
ความหวังทีส่ งู ทีส่ ดุ ในชีวติ เพราะฉะนัน้ ผมคิดว่าวันนี้ท่านขึ้นมาถึงต�ำแหน่งนี้
แล้ว ถือว่าบรรลุสู่เป้าประสงค์ที่ทุกท่านใฝ่ฝันจะเป็น ส่วนที่เหลือจะเป็น
ปลัดกระทรวงหรือเป็นอะไรต่อไปเป็นเรื่องของอนาคต ส่วนตัวผมไม่เคยคิด
มาก่ อ น การได้ เ ป็ น รั ฐ มนตรี ก็ เ ป็ น ก� ำ ไรชี วิ ต แล้ ว เราพู ด กั น เหมื อ นพี่
เหมือนน้อง วันนี้คุยกันแบบสบายๆ เพื่อให้เข้าใจว่า ท่านมีความสามารถ
แล้วผมก็ชื่นชม โดยเฉพาะคือเป็นผู้ว่าฯ ที่แต่งตั้งในสมัยผมเป็นรัฐมนตรี
ว่าการฯ ดังนั้น ผมถือว่าเป็นบุคคลที่ผมไว้วางใจ นี่คือข้อ ๑
ข้อ ๒ ผมอยากเรียนท่านว่า การเป็นผู้ว่าฯ ก็ยากแล้ว แต่การจะ
รักษาต�ำแหน่งผู้ว่าฯ และให้จบจนถึงครบวันเกษียณอายุ หรือก้าวหน้าขึ้น
จนกระทั่งเป็นปลัดกระทรวง เป็นอธิบดียิ่งยาก ขึ้นไปกว่านี้อีก เป็นความ
ท้าทายของท่านทุกคนที่จะต้องเดินหน้าในการท�ำงาน เพราะผลงานที่
ออกมาจะเป็นการท�ำให้ท่านได้มีโอกาสก้าวหน้าต่อไป
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ผมบอกท่านได้เ ลยว่า
การที่ท่านมีวันนี้ได้เพราะท่าน
เป็นคนเก่ง คนดี และไม่นอ้ ยกว่า
ร้อยละ ๘๐ มาจากผลงาน ความ
รู้ ความสามารถ และผลแห่ง
การกระท�ำของท่าน ผมเชื่อมั่น
อย่ า งนั้ น ผมขอให้ ท ่ า นตั้ ง ใจ
ท�ำงานให้เต็มที่ ผมขอปวารณาว่า ผมจะเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทยที่มีความจริงใจ มีความรักในสถาบันกระทรวงมหาดไทย เพราะ
ผมเกิดและเติบโตในกระทรวงมหาดไทย แล้วกลับมาท�ำหน้าที่ในฐานะ
มท.๑ ผมจะพยายามท�ำให้นอ้ งๆ มีความรูส้ กึ ว่า มีความสุข สามารถพึง่ พิงได้
และมีความภูมิใจในความเป็น มท.๑

ผู้ว่าราชการจังหวัดที่ประชาชนภาคภูมิใจ
ท่านเป็นผู้ว่าฯ ท่านจะต้องเป็นบุคคลที่ข้าราชการและประชาชน
ในจังหวัดภูมิใจ มีความชื่นชมท่าน เพราะฉะนั้น ท่านจะไปท�ำยังไงรู้กันดี
อยู่แล้ว แต่ผมอยากขอย�้ำเรื่องของนโยบาย ขอเรียนให้ท่านทราบเลยว่า
ท่านต้องดูภารกิจหลักของกระทรวงมหาดไทยที่มีค�ำขวัญว่า “บ�ำบัดทุกข์
บ�ำรุงสุข” มา ๑๒๐ กว่าปีแล้ว คือหัวใจ ทุกคนทราบกันดี ขอให้ท่าน
เอาตรงนี้เป็นธงชัย จากนั้นก็ไล่มาสู่รายละเอียด เพื่อตอบสนองนโยบาย
ที่ก�ำหนดไว้
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ท่ า นจะต้ อ งหมั่ น ดู น โยบายของรั ฐ บาล ซึ่ ง ได้ แ ถลงต่ อ รั ฐ สภา
เมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๕๔ เป็นตัวหลักที่ข้าราชการประจ�ำจะต้อง
สนองตอบ มีนโยบายเร่งรัดภายในปีเดียวอยู่ ๑๖ ข้อ และ มีนโยบายที่เขียน
ที่แถลง และพิมพ์แจกไปแล้ว ต้องให้หัวหน้าส�ำนักงานจังหวัดของท่าน
คลี่ออกดู แล้วพยายามที่จะใช้กรอบความคิดเหล่านี้ในการตอบสนองงาน
เพื่อจะได้ไม่หลุดกรอบนี้ ข้อนี้ผมคิดว่าท่านคงจะต้องพูดกับทุกคนที่เป็น
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชาของท่านว่า การทีเ่ ราท�ำงานจะต้องอ้างอิงนโยบายทีร่ ฐั บาล
ได้ก�ำหนดเอาไว้ทุกเรื่อง และทุกข้อที่ท่านคิดจะต้องก�ำหนดทิศทางใน
รายละเอียดเพื่อตอบสนองนโยบายที่ก�ำหนดไว้

ชาติต้องการความสงบสุข
อีกเรื่องคือ เรื่องของสภาวะปัจจุบัน สังคมไทยตั้งแต่รัฐประหาร
มีความแตกแยกกันมาก แล้วแบ่งฝักแบ่งฝ่ายมากว่า ๖ ปีแล้ว วันนี้คนไทย
เบือ่ แล้ว อยากหันเข้าสูโ่ หมดการปรองดอง เราคนไทยโชคดีทมี่ อี งค์พระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเป็นพระประมุข พระองค์ท่านได้ชี้น�ำมาโดยตลอด
เรื่ อ งการเดิ น หน้ า ของประเทศไทยในทุ ก ยุ ค ทุ ก สมั ย กว่ า ๖๖ ปี แ ล้ ว
พระองค์ท่านได้รับสั่งเมื่อวันที่ ๕ ธันวาคมที่ผ่านมา นอกจากขอบใจคนไทย
ที่มาร่วมเฉลิมฉลองในวันเฉลิม
พระชนมพรรษาแล้ว พระองค์
ทรงมี พระราชด�ำรัสอยู่ ๒ ข้อคือ
๑) ให้มคี วามเมตตา ต่อกัน และ
๒) ให้มีความปรารถนาดีต่อกัน
สองพลังนี้จะท�ำให้ประเทศชาติ
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สามารถที่จะก้าวหน้าไปได้ เพราะพระองค์เชื่อมั่นอย่างนั้น ว่าคนไทย
ทุกคนถ้าได้ใช้หลักเมตตาธรรม หลักความปรารถนาดีต่อกัน เพื่อที่จะท�ำให้
บ้านเมืองเดินหน้าได้ด้วยความสงบสุข พระองค์ทรงตรัสโดยเชื่อว่าพวกเรา
จะท�ำได้ และเมื่อ ๒ อาทิตย์ที่ผ่านมา ผมได้ไปกราบสมเด็จพระมหามุณีวงศ์
ที่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ได้ไปกับหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ มีท่าน
ปลัดกระทรวงฯ และท่านอธิบดีไปด้วย สมเด็จฯ ท่านนั่งอยู่ในโบสถ์มี
พระประธานอยู่ด้านหลัง แล้วผมนั่ง ข้างหน้าท่าน ท่านชี้ไปที่ประตูโบสถ์
ด้านในมีตราแผ่นดินสมัยรัชกาลที่ ๕ ซึ่งวัดราชบพิธฯ เป็นวัดที่รัชกาลที่ ๕
ทรงสร้างไว้และเป็นวัดประจ�ำรัชกาล ท่านเล่าให้ฟังว่าตราแผ่นดิน ที่ปั้นไว้
ที่ ป ระตู โ บสถ์ ท่ า นให้ ดู ค� ำ บาลี ที่ เ ป็ น สุ ภ าษิ ต จารึ ก ไว้ ใ นแถบแพรเป็ น
พระนิพนธ์ของสมเด็จพระสังฆราช (สา) วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม
ซึ่งวัดราชประดิษฐฯ คือวัดประจ�ำรัชกาลที่ ๔ ทรงได้สร้างไว้ วัดอยู่ตรงข้าม
วัดราชบพิธฯ สมเด็จพระสังฆราช (สา) เป็นพระอาจารย์ของรัชกาลที่ ๕
พระองค์ได้รับคาถานี้มาเรียกว่า “คาถาส�ำหรับแผ่นดิน” เป็นภาษาบาลี
แปลความเป็นภาษาไทยได้ว่า “ความพร้อมเพรียงของบุคคลทั้งปวง ผู้อยู่
เป็นหมวดหมู่กัน ย่อมเป็นเครื่องท�ำให้เจริญส�ำเร็จ” นี่คือคาถาแผ่นดินใน
รัชกาลที่ ๕ พระองค์ได้ใช้ค�ำนี้ในตราแผ่นดิน
ทีนี้ย้อนถามกลับมาว่า สถานการณ์บ้านเมืองปัจจุบันกับพระราช
ด�ำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูห่ วั ทีท่ รงย�ำ้ ในวาระอันส�ำคัญแล้ว และมา
ดูตราแผ่นดินซึง่ สมเด็จพระมหามุณวี งศ์ ได้ชี้ให้ดูนั้น คือสิ่งเดียวกันทั้งหมด
แสดงให้เห็นว่าสิง่ ทีเ่ ป็นตราแผ่นดิน และคาถาแผ่นดินตัง้ แต่สมัยรัชกาลที่ ๕
สามารถน�ำชาติบ้านเมืองอยู่รอดมาได้ และวันนี้เราก�ำลังต้องการวลีนี้อยู่
ผมมีความรู้สึกว่าคาถานี้คือความศักดิ์สิทธิ์ของแผ่นดิน ท่านผู้ว่าราชการ
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จังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ที่เข้ามารับต�ำแหน่ง และท่านผู้ตรวจราชการ
กระทรวงฯ กรุณาน้อมน�ำเอาสิ่งที่ผมได้หยิบยกมา โดยเฉพาะเรื่องของ
พระราชด� ำ รั ส ขององค์ พ ระบาทสมเด็ จ พระเจ้ า อยู ่ หั ว ตราแผ่ น ดิ น ซึ่ ง
รัชกาลที่ ๕ ทรงบัญญัติเอาไว้ น�ำมาใส่เกล้าฯ เพื่อปฏิบัติ โดยให้เผยแพร่
ออกไปยังผู้คนทุกหมู่เหล่า เพื่อให้ทุกคนหันกลับมาหากัน มีความเมตตา
มีความปรารถนาดีตอ่ กัน ผมว่ามีความส�ำคัญไม่นอ้ ยไปกว่าแผนยุทธศาสตร์
ชาติทเี่ ราคุยกันเมือ่ วาน เพราะว่าเป็นเรือ่ งของจิตวิญญาณ ศรัทธา ความเชือ่
แต่ว่าเป็นสิ่งที่น้อมน�ำให้เกิดพลังในการขับเคลื่อนการท�ำงานซึ่งเป็นหลัก
ที่ต้องขอเอามาพูดในเบื้องต้น

บทบาทผู้ว่า CEO ในระดับท้าทาย
ข้อ ๓ คือเรือ่ งบทบาทของผูว้ า่ CEO ซึง่ เป็นผูน้ �ำในการเปลีย่ นแปลง
ในระดับท้าทาย ผมใช้ค�ำว่า “ในระดับท้าทาย” โดยไม่ใช่เปลี่ยนแปลง
ธรรมดา ซึง่ ตรงนีเ้ ห็นว่าท่านผูว้ า่ ฯ ต้องท�ำงานอย่างเต็มความสามารถในการ
ท�ำตามยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อวานนี้เราได้ฟังท่านนายกรัฐมนตรี พูดแล้ว
รวมทั้งท�ำเวิร์คช็อป สิ่งต่างๆ เหล่านี้ ผมคิดว่าเป็นเรื่องที่เมื่อวานผมฟังอยู่
ทั้งหมดร่วมกับกลุ่มจังหวัดทั้ง ๑๘ จังหวัด ชื่นชมในสิ่งที่ท่านได้ น�ำเสนอ
ออกไปแล้ว อยากจะขอแสดง
ความคิ ด เห็ น ร่ ว มกั น ว่ า ใน
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ เ ราและ
นายกรั ฐ มนตรี Present
ให้ฟงั มีทา่ นรองนายกฯ พูดถึง
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เรื่องเกี่ยวกับการที่จะออกพระราชบัญญัติให้อ�ำนาจกระทรวงการคลังกู้เงิน
๒ ล้านล้านบาท เพื่อที่จะบูรณะฟื้นฟูประเทศ
ช่วงที่ผมอยู่กระทรวงคมนาคมพบว่า งบประมาณแผ่นดินที่ผ่านมา
หลังจากเศรษฐกิจ ตกสะเก็ดเมื่อปี ๒๕๔๐ กระทรวงคมนาคมได้งบสร้าง
ถนนใหม่ไม่ถึง ๒๑ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นงบซ่อมแซมถนน แสดงให้เห็น
ว่าที่ท่านกิตติรัตน์ฯ พูด งบที่จะก้าวไปข้างหน้าของประเทศไทยที่ผ่านมา
โอกาสของคนไทยตกมาเรื่อยๆ เป็นเพราะว่าเราบริหารราชการโดยเน้นที่
งบประจ� ำ  อาทิ เงิ น เดื อ นเป็ น ตั ว ถ่ ว งมามากเลย ประมาณ ๓๐-๕๐
เปอร์เซ็นต์ ส่วนทีเ่ หลือคืองบในการรักษาสถานภาพเดิม ท�ำให้มงี บทีจ่ ะก้าวหน้า
ต่อไปมีเพียง ๒๐- ๒๕ เปอร์เซ็นต์ ท�ำมาเป็นเวลาเกือบ ๒๐ ปี ถ้ายังใช้ใน
กรอบนี้อยู่ศักยภาพหรือโอกาสในความก้าวหน้าของประเทศจะลดลงไป
เรื่อยๆ ในอนาคตเราจะแพ้แม้กระทั่งเวียดนาม เมื่อเห็นตัวเลขเวียดนาม
เงินเฟ้อไม่ใช่ไม่น่ากลัว วันนี้งบก้าวหน้า งบก่อสร้างจ้างเหมา งบก้าวหน้า
ของเวียดนามทุ่มไปสูงกว่าเราแล้ว รัฐบาลจึงมีความจ�ำเป็นจะต้องออก
พระราชบัญญัติเงินกู้ ๒ ล้านล้านบาทขึ้นมา เพราะฉะนั้น หน้าที่ส�ำคัญของ
ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด ต้องท�ำความเข้าใจ จากวันนีไ้ ปให้ทา่ นท�ำความเข้าใจ
กับพี่น้องประชาชนทุกภาคส่วนให้เข้าใจเรื่องเหล่านี้ว่า รัฐบาลก�ำลังจะเดิน
หน้าต่อไปเพื่อวางยุทธศาสตร์อนาคตของชาติ
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โครงการเพื่ออนาคต
ในระหว่ า งที่ ผ มอยู ่
กระทรวงคมนาคมได้พดู ว่า แผน
งานโครงการใน พ.ร.บ. เงินกู้
๒ ล้านล้านบาท เป็นของกระทรวง
คมนาคม ๑.๙ ล้ า นล้ า นบาท
เพือ่ พัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานด้าน
คมนาคมขนส่ ง ของประเทศ
วันนีพ้ วกผมรวมทัง้ ปลัดกระทรวง
และอธิบดีได้คิดสร้างถนนวันนี้ แต่กว่าจะสร้างเสร็จดีไม่ดีบางคนไม่ได้ใช้
หรอก แต่ว่าสร้างไว้ให้คนรุ่นหลัง คือรุ่นลูกรุ่นหลานเราได้ใช้ งบประมาณ
๑.๙ ล้านล้านบาท ไม่ใช่งบประจ�ำปีที่จะสร้างถนนปีเดียวเสร็จ ต้องใช้เวลา
๕ ปีถึงจะสร้างเสร็จ หมายความว่าเราจะสร้างอนาคตเพื่อลูกหลานเรา
สิ่งที่พูดวันนี้เพราะว่าท่านนายกฯ และรองนายกฯ ได้มองไปข้างหน้า และ
เมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัตินี้อาจจะต้องถูกต่อต้านมากด้วย
การที่จะขับเคลื่อนได้ ต้องท�ำให้คนไทยทั้ง ๖๗ ล้านคนเข้าใจเรื่อง
นี้ก่อน ต้องตอกย�้ำท�ำความเข้าใจ ไม่อย่างนั้นงานต่างๆ ไม่เกิด สิ่งที่เราคุย
กั น มาเมื่ อ วานนี้ล้มเหลวหมด ประเทศอื่ นรุ ด หน้ า ไปเรื่ อ ย เราบอกว่ า
ประเทศไทยไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็น อันนี้ขออนุญาตพูดแบบภาษา
ชาวบ้านให้ฟัง เพื่อท่านจะได้ไปท�ำหน้าที่นี้ ผมว่าหน้าที่นี้เป็นหน้าที่ที่ยาก
แล้วท่านต้องใช้ความหมัน่ เพียร ควรต้องท�ำความเข้าใจในทุกภาคส่วนจริงๆ
ไปพูดในจัดเลี้ยงปกติไม่ได้เลย เพราะไม่มีใครฟังและฟังไม่รู้เรื่อง ต้องนั่งฟัง
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กันอย่างวันนี้ วาระโอกาสอย่างนี้ที่จะจัดในเวทีของจังหวัดแต่ละจังหวัด
ในแต่ละอ�ำเภอ จะท�ำอย่างไร จะถ่ายทอดลงไปจนถึงต�ำบล จนถึงหมูบ่ า้ น
ไม่ใช่เรือ่ งง่าย แค่ขอให้ทา่ นช่วยคิดช่วยท�ำด้วย
เมื่อวานคนแต่งเพลงผู้ใหญ่ลีตายแล้ว เพลงผู้ใหญ่ลีบ่งบอกชัดเจน
เรื่ อ งนี้ ร ะวั ง เป็ น แบบเพลงผู ้ ใ หญ่ ลี สุ ก รคื อ หมาน้ อ ยธรรมดา เงิ น กู ้
๒ ล้านล้านบาทกลายสภาพเป็นหมาน้อยธรรมดา ไม่ใช่สุกร ให้ระวัง
จริงหรือไม่ พูดกันตรงๆ พูดกันอย่างพี่น้องพูดกัน สิ่งที่กลัวคืออย่างนี้
เพราะว่ามีคนทีพ่ ยายามจะมาเปลีย่ นจากสุกรเป็นหมาน้อยธรรมดาอยูเ่ สมอ
แม้คนแต่งเพลงจะตายไปแล้ว แต่เพลงนี้ยังเป็นอมตะอยู่เสมอ เพลงนี้
เป็นการชี้ให้เห็นว่าค�ำสั่งถ่ายทอดจากท�ำเนียบรัฐบาล จากรัฐบาลลงไปสู่
ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ใหญ่ลีเป็นยังไง จากหมูน้อยเป็นหมาน้อยได้ เพราะฉะนั้น
ควรระวัง เพราะถ้าไม่รู้ ไม่เข้าใจ บอกว่าจะกิน จะโกงกัน จะคอรัปชั่นกัน
หรืออะไรต่ออะไรสารพัดจะพูดไป แต่สรุปแล้วคือเมือ่ พูดไป พูดมาของดีเลย
กลายเป็นของไม่ดีไป
ข้ อ นี้ คื อ ความหนั ก ใจของรั ฐ มนตรี ว ่ า การกระทรวงมหาดไทย
อยากจะขอความร่วมมือจากท่านผู้ว่าฯ ท่านหัวหน้าส่วนราชการทั้งหมด
ในวันนี้ด้วยใจจริงว่า เป็นภารกิจหนักมากที่ท่านจะต้องท�ำความเข้าใจกับ
ผู้คนในจังหวัดของท่านให้เข้าใจว่า รัฐบาลท่านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร
ก�ำลังจะขับเคลือ่ นประเทศไทย สร้างอนาคตประเทศไทย สร้างไว้ให้ลกู หลาน
ในทิศทางที่มีวิธีการสังเคราะห์ วิธีการคิด วิธีการน�ำประเทศไปสู่โลกที่จะ
ต้องเจริญ มีการเปลี่ยนแปลง มีความก้าวหน้า โลกที่หมุนอยู่ตลอดเวลา
ยุคโลกาภิวัตน์ ยุคต่างๆ เหล่านี้ถ้าเราไม่ขับเคลื่อนอย่างนั้นไปไม่รอด อยู่กัน
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แบบเคลื่อนไปแค่ ๒๕ เปอร์เซ็นต์อย่างนี้ ไปไม่รอดหรอก คนอืน่ เขาไปกัน
๔๐-๕๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว ถ้าเราเป็นอยูอ่ ย่างนี้ ตายลูกเดียว นี่คือหัวใจจริงๆ
ท่านจะรู้ดถี ้าท่านไปอ่านรายละเอียดในแผน
แปรรูปผลผลิตภาคการเกษตรสู่ภาคอุตสาหกรรม
แต่สิ่งหนึ่งที่ผมค้างคาใจเมื่อวานนี้ เมื่อคืนนี้กลับไปยังนอนไม่หลับ
จึงอยากจะมาปรารภกับท่าน ได้ฟงั การสรุปของท่านหัวหน้ากลุม่ จังหวัดแล้ว
ทุกกลุม่ ทุกคนจะบอกว่าทรัพย์สนิ ของจังหวัดของท่าน ส่วนใหญ่เกือบจะทุก
จังหวัด คือ ภาคเกษตรกรรม เพราะว่าคนส่วนใหญ่ ยังประกอบอาชีพ
เกษตรกรรม แต่คราวนี้ถ้าเราย้อนกลับมาดูว่าวันนี้รายได้ประชาชาติที่
ส่งออกกลายเป็นภาคอุตสาหกรรมสูงกว่าเกษตรกรรมแล้ว หลายเท่าด้วย
ตัวเลขของสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เกษตรกรรมเหลือ
อยู่ไม่ถึง ๓๐ เปอร์เซ็นต์แล้ว เพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นจุดที่ท่านผู้ว่าฯ ต้องเอา
ไปค�ำนึงว่ารายได้เข้ามาประเทศ จะมีรายได้จากผลิตผลอุตสาหกรรม
แต่ว่าเวลาท่านวิเคราะห์งานกับคนของท่าน ชาวบ้านมองว่าเป็นการเกษตร
ผมดูเมือ่ วานนีแ้ ล้วมีนำ�้ หนักมากๆ เลยส�ำหรับเกษตรกรรมทีย่ งั มีอยูม่ ากมาย
ผมไม่ได้หมายความว่าจะหนี
ได้ หนีไม่ได้แต่ผมหมายความ
ถึงว่าเราจะท�ำยังไงให้ภาค
เกษตรกรรมแปรรูปผลผลิต
ให้เป็นอุตสาหกรรมในเชิง
การแปรรูปผลิตผลทางการ
เกษตร แล้วก็ออกมาเป็นการ
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ขายในภาคอุตสาหกรรมทีเ่ ป็นลักษณะอุตสาหกรรมแปรรูป โดยเฉพาะเรือ่ ง
อาหาร เรื่องครัวไทยสู่ครัวโลก ผมว่าสิ่งนี้น่าจะอยู่ที่ท่านผู้ว่าฯ ทั้งหมด
ต้องเอาไปดูว่าจะท�ำอย่างไร
เมื่อคราวประชุม ครม. นอกสถานที่ที่อุตรดิตถ์ ผมได้มีโอกาสไปกิน
ข้าวเกษตรอินทรีย์ กับท่านผู้ว่าฯ สุโขทัย ท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องพันธุ์ข้าว
ผมถามท่านว่าพันธุข์ า้ วทีท่ างสุโขทัยมีกพี่ นั ธุ์ ท่านบอกว่าพืน้ ทีส่ โุ ขทัย มี ๗๐๐
กว่าพันธุ์ แล้วจังหวัดอืน่ ๆ ทุกจังหวัดบอกว่ารูเ้ รือ่ งเกษตรกรรม แต่คณ
ุ รูไ้ หม
ว่าข้าวในจังหวัดคุณมีกี่ร้อยชนิด แต่เมื่อวานนี้นอกจากข้าวลืมผัวแล้วยังจะ
มีข้าวสังข์หยดบ้าง ข้าวอื่นๆ อีกหลายพันธุ์ ผมแก่จนปูนนี้แล้วยังไม่รู้เลย
ทัง้ ๆ ทีก่ นิ ข้าวทุกวัน แต่เรายังไม่รเู้ ลย ทีต่ อ้ งพูดเรือ่ งนีย้ าว เพือ่ ให้ทา่ นผูว้ า่ ฯ
ได้ตระหนักว่าท�ำยังไงให้ภาคเกษตรกรรมซึ่งเป็นหลักอยู่เก่าแก่แล้วเปลี่ยน
มาเป็นภาคอุตสาหกรรมเพือ่ จะท�ำให้ประเทศมัง่ คัง่ ได้ ไม่ใช่ขายสินค้าเกษตร
อย่างเดียวแต่จะต้องเอาสินค้าเกษตรมาท�ำให้เป็นมูลค่าเพิ่มมากๆ เพื่อที่จะ
ไปสู่ความก้าวหน้าตามแผนที่ท่านนายกฯ ปรารภไว้
เมื่อเดือนก่อนลูกชายผมไปเยอรมัน แล้วถ่ายรูปส่งมาให้ เขายืนยัน
เลยว่าข้าว ๑ ถุง เป็นข้าวที่เขาเรียก “ข้าวจัสมิน ไรซ์” ใช้ค�ำนี้ ข้าวหอมมะลิ
และก็ใช้ “ออแกนิก” ใช้คำ� พูดนีเ้ ลยนะ “จัสมิน ไรซ์ ออแกนิก ฟอร์ม ไทยแลนด์”
ถุงละ ๑ กิโลกรัม ขายเป็นเงินอียคู ดิ เป็น เงินไทยแล้วประมาณ ๑,๗๐๐ บาท
หรือ ๑ ตัน เป็นเงิน ๑๗๐,๐๐๐ บาท ถามว่าวันนี้รัฐบาล รับจ�ำน�ำข้าว
๒๐,๐๐๐ บาท โวยวายกัน แปลว่าเราต้องเปลี่ยนพันธุ์ข้าวทั้งหลายขึ้นมา
เป็นข้าวที่มีมูลค่าสูง เช่น ข้าวสังข์หยดก็ดี ข้าวลืมผัว หรือข้าวแดงซึ่งมีขาย
เพียงกิโลกรัมละ ๙๐ บาท
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ดังนัน้ เป็นหน้าทีข่ องผูว้ า่ ฯ จะต้องรูว้ า่ พันธุข์ า้ วในจังหวัดของท่าน
พันธุข์ า้ วประเภทไหน ที่ท�ำให้มีมูลค่าเพิ่มมาก เพื่อจะท�ำให้ราคาผลิตผล
ทางการเกษตรที่เกิดจากพันธุ์ เมล็ดพันธุ์ที่เหมาะสมที่ดีต้องไปคุยกับฝ่าย
วิเคราะห์วิจัย (R&D) เพราะฉะนั้น ที่ท่านจะท�ำแผนยุทธศาสตร์ชาติต่อไปนี้
ท่านมองไปทางท่องเที่ยว อุตสาหกรรมต่างๆ ถูกต้อง แต่ทางเกษตรกรรม
ท่านอย่ามองเพียงแค่ว่าจะขายของได้ราคาตามที่รัฐบาลประกันเท่านั้น
ขณะนี้โลกก้าวไปไกลมากแล้ว
แต่เรายังก้าวไม่ทัน เกษตรกร
เรายังไม่รเู้ ลย ถ้าท�ำข้าวออแกนิก
เป็นข้าวหอมมะลิราคากิโลกรัม
ละเท่ า นี้ ที่ ข ายกั น ในยุ โ รป
อย่างนี้เป็นต้น
จึงเป็นพันธกิจหน้าที่ของผู้ว่าฯ ที่จะต้องท�ำเรื่องเหล่านี้อย่างจริงจัง
แล้วให้ความส�ำคัญกับชีวติ เกษตรกร ท่านนายกฯ พูดแล้วว่า ถ้าเรายกระดับ
ช่องว่างของกราฟคนจนกับคนรวยมีแนวโน้ม จะห่างขึ้นเรื่อยๆ โดยเฉพาะ
ไม่ใช่หาเสียงแต่ให้ดูเลยว่าในช่วงที่ไม่ได้มาจากรัฐบาลไทยรักไทยหรือไม่ได้
มาจากรัฐบาลเพื่อไทย ช่องว่างจะเริ่มห่างออก แต่พอเริ่มถึงยุคที่เราดูแล
เราจะพยายามท�ำช่องว่างนีใ้ ห้แคบลงนะ ขอให้ไปดูตวั เลขจริงๆ ทีไ่ ม่ตกแต่ง
หน้าที่ของเราคือท�ำอย่างไรจะยกระดับผู้ที่มีรายได้น้อยซึ่งเป็น
คนส่วนใหญ่ให้สูงขึ้น แต่ไม่ได้แปลว่าไปกดคนที่เขาอยู่ข้างบนแล้วเอาข้างล่าง
ขึ้ น มาให้ ม ากที่ สุ ด นั่ น คื อ เรื่ อ งของเกษตรกร นั่ น คื อ เรื่ อ งของผลิ ต ผล
ราคาของผลิตผลต่างๆ เรื่องของ R&D ในการวิจัยเรื่องของพันธุ์ข้าวต่างๆ
เพราะฉะนั้น การที่ท่านมีงบประมาณและระบบการวางแผนของจังหวัด
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ผมอยากให้ท่านตระหนักว่าท่านจะต้องหันมามองเรื่อง R&D ท่านจะต้อง
มองเรื่องเกี่ยวกับพันธุ์ต่างๆ หรือการเตรียมความพร้อมเตรียมดิน แล้วก็
ให้ความรู้เกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรเขาลืมตาอ้าปากด้วยผลผลิตที่ขาย
ได้ราคาดีกว่า คุณภาพดีกว่า ถูกใจตลาดที่เขาพร้อมจะซื้อด้วยราคาเท่านี้

เรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญา
ผมพูดเพื่อบอกว่าผมไม่สบายใจตรงที่ว่า เราจะประสบความส�ำเร็จ
ได้อย่างไร ในเมื่อเราท�ำอุตสาหกรรมส่งออกมากกว่า ภาคเกษตรกรรม
แต่อุตสาหกรรมส่งออกของเราไม่ใช่เจ้าของสติปัญญาความคิด เราท�ำ
อุตสาหกรรมโดยเป็นผู้รับจ้างท�ำของโหลขายเท่านั้น คิดท�ำชิป ท�ำโน่น
ท�ำนี่ ถามว่าท�ำอะไรยังไง เขาบอกให้ท�ำยังไงเราก็ท�ำอย่างนั้น วันหนึ่ง
ตอกอย่างนี้ตอกไปเลยทั้งวัน วันละร้อยไปทั้งวันเลย แล้วก็ผลิตสินค้า
ออกมาขายได้ราคาที่ดีกว่าเกษตรกร แต่ขณะเดียวกันนั้นไม่ใช่แปลว่า
คุณเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญา คุณไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญา
วันนี้โลกที่เจริญแล้วเขาค้าขายกันที่เรียกว่า Knowledge Base คือองค์
ความรู ้ และองค์ ค วามรู ้ ที่ ว ่ า นี้ เขาไปจดลิ ข สิ ท ธิ์ กั น และเมื่ อ ลิ ข สิ ท ธิ์ มี
มูลค่าขึ้นมา ใครที่จะบริโภคสินค้านั้นต้องเสียค่าลิขสิทธิ์ เนือ้ แท้จริงๆ อย่าง
โทรศัพท์ตน้ ทุนไม่ถงึ ๑,๐๐๐ บาท หรือ ๒,๐๐๐ บาท แต่ราคา ๒๐,๐๐๐ บาท
เพราะเป็นสินค้ามีลิขสิทธิ์
วันนีเ้ ราก�ำลังผลิตสินค้าอุตสาหกรรม เราได้เงินมากเป็นสัดส่วนของ
เงินทีไ่ ด้ เราท�ำอุตสาหกรรมส่งออก แต่ตอ้ งย้อนถามกลับมาว่าแล้วเงินทีว่ า่ มาก
นัน้ เรารับจ้างผลิต รับจ้างท�ำของโหลขาย เราไม่ได้เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทาง
ปัญญา เราเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทางปัญญามีไม่กี่อย่าง คอมพิวเตอร์ รถยนต์
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หลายยี่ ห ้ อ ในประเทศต้ อ ง
อาศัย Brand Name ของ
คนอื่นทั้งหมด เพราะฉะนั้น
ยุทธศาสตร์ ที่เราท�ำกันเมื่อ
วาน ผมฝากข้อคิดเหล่านี้ให้
ท่านได้เอาไปคิดว่าเราจะเดิน
หน้าแล้วสนองตอบต่อนโยบาย
รัฐบาลอย่างไร คนหนุม่ ๆ อย่างท่านน่าจะคิดได้มากขึน้ แล้วพันธกิจทีท่ า่ น
จะต้องท�ำซึง่ ยากมาก คนรุน่ ผมไม่ได้ประสบความส�ำเร็จอย่างนั้น แต่รู้ว่าน่า
จะมีสิ่งที่บอกน้องๆ ว่าให้ลองน�ำไปคิดเรื่องเหล่านี้ว่าจะแก้โจทย์ตรงนี้
ได้ยังไง ดึงโจทย์ที่วิเคราะห์ว่าเราเป็นสังคมเกษตรกรรมนั้นหมดเลยทุก
จังหวัด ๑๘ กลุ่มจังหวัด เราพบว่ารายได้ที่ส่งออกเป็นรายได้เข้าประเทศ
มาจากภาคอุตสาหกรรมประมาณ ๖๐-๗๐ เปอร์เซ็นต์ ผมเคยอยู่กระทรวง
แรงงาน ทีเ่ หลือเป็นค่าลิขสิทธิท์ างปัญญาทัง้ หมด ภาคอุตสาหกรรมมีคา่ แรง
งานเพียงแค่ไม่เกินร้อยละ ๖ เท่านั้น ท�ำอย่างไรจะให้เกิดความสมดุล
การลงทุนเรื่องเครื่องจักรประมาณ ๒๑ เปอร์เซ็นต์ของต้นทุนการผลิต
โดยสากลทั่วไป มีค่าแรงงานประมาณ ๕ เปอร์เซ็นต์ นอกนั้นเป็นค่าโฆษณา
๓๐ กว่าเปอร์เซ็นต์ รวมเป็น ๕๐ , ๖๐ , ๗๐ เปอร์เซ็นต์ เหลืออีก ๒๐
เปอร์เซ็นต์เป็นผลต่างของการบริหารจัดการ คือก�ำไร แต่ประเทศไทย
ที่รับจ้างผลิตได้แค่ค่าแรง ๕ เปอร์เซ็นต์ ไม่เกิน ๖ เปอร์เซ็นต์ อาจได้อะไร
บ้าง แต่ว่าไม่ใช่ถึงขนาดที่ว่าได้ส่วนที่เป็นเนื้อเป็นหนังจริงๆ เพราะฉะนั้น
เราต้องให้ทา่ นผูว้ า่ ฯ คิดว่าเราจะก้าวไปสูจ่ ดุ ทีเ่ ป็นเจ้าของลิขสิทธิท์ างปัญญา
ได้อย่างไร จึงจะท�ำให้ภาคอุตสาหกรรมของเรา น�ำรายได้เข้าประเทศอย่าง
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แท้จริง เป็นประเทศที่หลุดพ้นจากรายได้ระดับกลาง วันนี้เราไม่ใช่ประเทศ
ยากจน เราขึ้นมาเป็นประเทศที่มีรายได้ระดับกลาง เราจะขยับตัวหนีจาก
ประเทศที่เป็นรายได้ระดับกลางขึ้นไปสู่ประเทศที่ร�่ำรวยแล้ว ภายในแผนที่
ท่านนายกฯ พูดคือประมาณ ๑๐ ปีข้างหน้า หรือหลังปี ๒๕๗๐
โจทย์ต่างๆ นี้ไม่ใช่เป็นเรื่องเล็กๆ เมื่อวานผมกลับไปคิด วันนี้ผมได้
มาพูดด้วยความรูส้ กึ ว่ายังหาค�ำตอบไม่ชดั เจน แต่วา่ พวกท่านจะต้องกลับไป
หาค�ำตอบมา ผมอยากฟัง อาจจะภายใน ๑-๒ ปี ปรับเปลี่ยนทัศนคติต่างๆ
เหล่ า นี้ ไ ปสู ่ จุ ด ที่เราหาจุดอ่อนกัน ซึ่งยังตอบโจทย์ ไ ม่ ไ ด้ คนส่ วนใหญ่
บอกผมถ้าท่านผู้ว่าฯ ไม่มาสรุปให้ฟังเมื่อวานนี้ ๑๘ ชุด ผมยังคิดว่าสังคม
เรามีรายได้มาจากการท่องเที่ยว อุตสาหกรรม คนเรายังนึกว่ารายได้มาจาก
ภาคการเกษตร เกือบจะเรียกว่าเหลือแค่ ๓๐ เปอร์เซ็นต์ หรือ ๒๐ เปอร์เซ็นต์
แต่ลองฟังผู้ว่าฯ สรุปเมื่อวานแล้ว รายได้ยังมีอยู่มากโดยเฉพาะไม่ใช่รายได้
แต่กลายเป็นว่าวิถชี วี ติ หรือรายรับของคนยากจนมาจากภาคเกษตร ลองคิด
ดูจะท�ำยังไงให้ผู้ว่าฯ ท�ำภาคเกษตรกรรมให้เงยหน้าอ้าปากได้ แล้วจะได้
ท�ำให้คนมีเงินจับจ่ายใช้สอยได้
รถไฟความเร็ วสู ง ถ้ ามองในมุ ม ไปกรุ งเทพฯ-เชียงใหม่ ใช้เวลา
๓ ชั่วโมงต่อครั้ง แต่ราคาตั๋ว
๒,๕๐๐ บาท ถึ ง ๓,๕๐๐
บาท สมมติ วั น นี้ ขั บ รถเอง
แพงกว่านั้น แล้วถามว่าเรา
ไม่ยกระดับชาวนาที่ยากจน
แล้ ว ใครจะมี เ งิ น ซื้ อ ตั๋ ว ขึ้ น
รถไฟความเร็วสูงได้ อาจแก่
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ตายก่อนที่จะได้ขึ้นรถไฟความเร็วสูง ถ้าเราไม่ยกระดับคนจนที่อยู่ข้างล่าง
ขึน้ มาเป็นลูกค้าขึน้ รถไฟความเร็วสูง คนจนไม่ได้ใช้บริการเพราะราคาตัว๋ แพง
แล้วรถไฟฯ จะเจริญได้ยังไง เพราะไม่มีคนจะซื้อตั๋วขึ้น คนรวยมีไม่ถึง ๑๐
เปอร์เซ็นต์ แล้วจะท�ำยังไง เพราะฉะนั้นเป็นหน้าที่ ที่พูดก็เพื่อให้รู้ว่า มท.๑
คิดอย่างนี้นะ ผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดเอาไปคิดยังไงต่อให้สะเด็ดน�้ำ  ยังไม่จบแค่
เมื่อวานที่คุยกัน เป็นโจทย์ที่พวกเราทุกคนจะต้องกอดคอกันที่จะผนึกก�ำลัง
ทุกภาคส่วน ผูว้ า่ ฯ คือ CEO ตรงนี้ ไม่ใช่ผวู้ า่ ฯ CEO แล้วมาบอกว่าขออ�ำนาจ
ขอเงิน แต่ว่าผู้ว่าฯ จะต้องไประดมสรรพก�ำลังทางสติปัญญา ความคิด
เรื่องที่ว่าประเทศไทยเรายังด้อยเรื่องลิขสิทธิ์ทางปัญญา เรื่องการใช้สมอง
สังคม Learning Society เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ Knowledge Base
เรารู้หมด เพราะเรียนจบถึงปริญญาโทกันแล้ว

ผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้น�ำในเรื่องต่างๆ
วันนี้ส�ำคัญก็คือว่าท่านผู้ว่าฯ จะต้องเป็นผู้น�ำ  (Leader) ในเรื่อง
เกี่ยวกับสิ่งต่างๆ เหล่านี้ แล้วก็ต้องท�ำให้ได้ในสิ่งที่เมื่อวานขบคิดกันมามาก
แล้ว ซึ่งเป็นฐานในการที่จะเคลื่อนไปข้างหน้าและมองปัญหาอุปสรรค
มองความเชื่อมโยงระหว่างภาคเกษตรกับอุตสาหกรรมกับท่องเที่ยวให้ดี
แล้วดึงเอาภาคเกษตรมาผสมกับการท่องเทีย่ ว ซึง่ เป็นจุดเด่นของเรา เพราะ
คนไทยมีจิตใจรักบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส เอามาใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุด
แล้วถึงจะไปรอด จะท�ำให้รายได้ของคนชั้นล่างขยับขึ้นมา แผนรัฐบาลกู้
มา ๑.๙ ล้านล้านบาท สร้างถนน สร้าง Motorway สร้างอะไรทุกอย่างจ่าย
เงินหมด ไม่ได้ขึ้นฟรีนะ สิ่งที่จะสร้างต่อไปนี้จ่ายเงินทั้งนั้น จ่าย Motorway
คุ ณ ไปญี่ ปุ ่ น จ่ า ยเท่ า ไหร่ คิ ด ดู เ อาเอง คุ ณ ไปประเทศไหนก็ แ ล้ ว แต่ ที่ มี
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Motorway จ่ายทั้งนั้น ไม่มีฟรีหรอกนะ ขึ้นรถไฟที่ผมพูดราคา ๒,๐๐๐๒,๕๐๐ บาท ผมค�ำนวณจากราคาค่ารถไฟจากปักกิ่งมาเซี่ยงไฮ้ ๑,๓๐๐
กิโลเมตร แล้วมี ๒ ชัน้ ชัน้ ๑ และชัน้ ๒ ไม่มชี นั้ ๓ เราถาม ท�ำไมไม่มชี นั้ ๓
ก็ไปนัง่ รถหวานเย็นเอาเองเขาตอบอย่างนี้ แล้วเราต้องตอบอย่างนัน้ เหมือนกัน
ที่นี้ปัญหาว่าจะมีลูกค้า
นั่งได้กี่คนถ้าอ�ำนาจการซื้อหรือ
ฐานะไม่ ดี พ อที่ จ ะจ่ า ย นี่ คื อ
หั ว ใจส� ำ คั ญ แต่ อี ก ๕- ๗ ปี
ถ้ า เราไม่ ใช้ ร ะบบขนส่ ง แบบนี้
Mass Transit แบบนี้ ต้นทุน
การขนส่งอย่างทีร่ ฐั มนตรีชชั ชาติ
พูดว่าจะสูงขึ้นและท�ำให้ประเทศเราจนลง ไม่ใช่ดีนะ เพราะว่าเป็นต้นทุน
ของทุกคนต้องสูงขึ้นมาก เพราะว่าต้องไปซื้อน�้ำมัน แล้วก็ไม่ได้มีระบบ
การลงทุนแบบนี้ เพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ผมใช้เวลายืดยาวหน่อย
แต่ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่มีความส�ำคัญในการที่ท่านจะได้ช่วยกันท�ำ แล้วคงต้อง
มีการหมั่นพูดคุยกันบ่อยๆ โดยให้ท่านปลัดกระทรวงเป็นเจ้าภาพแล้วเราก็
มาคุยกันเรื่องนี้ เพื่อที่จะหาค�ำตอบให้ท่านนายกฯ เมื่อวานนี้ผมภูมิใจและ
ดีใจที่เหมือนกับเป็นพี่เลี้ยงดูนักมวยขึ้นต่อย ๑๘ คน ลุ้นกันแทบตาย
เหมือนกันนะ นีพ่ ดู กันตรงๆ แต่วา่ ถ้าจะมีเวทีอย่างนีอ้ กี เรือ่ ยๆ ผมอยากเห็น
พวกเรามีความเฉียบคมและมีความคิดทีก่ ว้างขวางออกไป อ่านแล้วโดนใจ และ
ท�ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด ท่านต้องช่วยท�ำกันมากๆ หน่อย ซึ่งเมื่อวานก็
ดีมากแล้ว ที่ผมพูดวันนี้คือว่าเอาสิ่งที่พูดเมื่อวานเป็นข้อสังเกตเพื่อที่จะให้
ท่านท�ำเป็นการบ้านต่อเท่านั้น
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ส�ำรวจที่รกร้างว่างเปล่าพลิกกลับมาใช้ประโยชน์
เรื่องสุดท้ายที่อยากจะฝากไว้ก็คือ เรื่องของท่านนายกรัฐมนตรี
ท่านย�้ำเกี่ยวกับเรื่องการใช้ข้อมูล เรื่องแผนที่ เรื่องการจัดการเรื่องที่ดิน
การปฏิรูปที่ดินทั้งหลาย และที่ส�ำคัญกว่านั้นคือเรื่องเร่งด่วนในการส�ำรวจ
อาคาร ที่ดิน อะไรที่เป็นของราชการที่รกร้างว่างเปล่า พลิกเอาออกมาใช้ให้
มาก เมือ่ วานนีค้ ยุ กับ มท.๓ ซึง่ ดูแลเรือ่ งกรมทีด่ นิ ได้รายงานให้ฟงั ว่าจังหวัด
สมุทรสาครหรือสมุทรสงคราม มีที่ดินตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๔๘๑ เขียนเอาไว้เพื่อ
ทีจ่ ะท�ำนาเกลือสมัยสงครามโลก เป็นทีค่ ล้ายๆ เหมือนของทางราชการสงวน
หวงห้ามไว้ แต่ว่าประชาชนก็เอาไปใช้จนหมดแล้ว แต่ก็ไม่ได้สิทธิประโยชน์
ต่างๆ ซึง่ ก�ำลังจะคิดท�ำเรือ่ งเหมือนกัน การปฏิรปู ที่ดิน เพือ่ ท�ำให้กลับคืนให้
ประชาชนไป มีอกี หลายจุดทีเ่ ราจะต้องช่วยกันคิดแก้ไขซึง่ เป็นพันธกิจทีท่ า่ น
ผู้ว่าราชการจังหวัดทุกจังหวัดต้องช่วยกันไปดูว่าที่ดินที่เป็นของราชการ
ของรัฐวิสาหกิจ และอื่นๆ ที่มีทั้งหมด ในจังหวัดของท่าน แล้วมามอง
ภาพรวมของประเทศด้วยว่าเราจะใช้สินทรัพย์ดังกล่าวให้เกิดประโยชน์
ไม่ใช่เป็นปู่โสมเฝ้าทรัพย์คือกอดไว้แต่ไม่ได้พัฒนาไม่ได้ท�ำอะไร ก็ไม่เกิด
ประโยชน์อะไร เพราะไม่ได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสิ่งเหล่านั้น
เรือ่ งทีส่ องปัญหาคนจน
ไม่มีที่ดินอีกมากมาย จะท�ำ
ยังไงให้เขาได้มีโอกาสได้ท�ำ
กินบนทีด่ นิ เหล่านัน้ โดยไม่ถกู
เอารั ด เอาเปรี ย บในเรื่ อ ง
เกี่ ย วกั บ ค่ า เช่ า จนเกิ น ไป
เพราะฉะนั้น ผมคิดว่าเรื่อง
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เหล่านี้ คือเรื่องของการใช้ประโยชน์จากที่ดิน โดยดูจากแผนที่ โดยใช้ระบบ
ไอทีทั้งหลายเข้ามาผสมผสานกัน แล้วเป็นหน้าที่ของจังหวัดที่จะต้อง
เสนอแนะว่าสินทรัพย์ทดี่ นิ และอาคารทัง้ หลายทีร่ กร้างว่างเปล่าหรือไม่เวิรค์
ค�ำว่า “ไม่เวิร์ค” คือท�ำเป็นตลาด มีอาคารส�ำหรับจ�ำหน่ายสินค้า OTOP
หรือสินค้าอื่นๆ แล้วที่ร้างอยู่อย่างนี้จะท�ำอย่างไร ก็เป็นหน้าที่ที่ท่านจะต้อง
ช่วยกันคิดพลิกฟื้นให้เร็วที่สุด ดีกว่าที่เราลงทุนไปแล้ว เสียเงินสร้างอาคาร
ไปแล้วไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไร อย่างนีผ้ มอยากจะฝากท่านดู ไม่ได้มองเฉพาะ
ที่ราชพัสดุ ที่รถไฟ ที่กรมชลประทาน ที่ดินของหน่วยงานอื่นๆ ทั้งหมดเลย
ในจังหวัดของท่าน ผมว่ามากมายมหาศาลที่ท่านผู้ว่าฯ จะต้องรวบรวม
ท�ำเป็น Package เป็นแผน แล้วเสนอแผนว่าจะปรับกันอย่างไร ผมว่า
เรื่องนี้คือสิ่งที่ท้าทายมากท�ำแล้วดีมาก จ�ำแนกออกไปให้ได้เลยว่าที่ดิน
ชนิดนีจ้ ะท�ำสวนสาธารณะ จะท�ำเรือ่ งการท่องเทีย่ ว จะท�ำภาคอุตสาหกรรม
ที่ดินนี้จะท�ำอีกสารพัดอย่าง เพราะว่าตราบใดที่มนุษย์ต้องเดินอยู่บนดิน
ไม่ ไ ด้ เ หาะเหิ น เดิ น อากาศ จะต้ อ งนอน จะต้ อ งเอาร่ า งฝั ง ลง ในดิ น
เพราะฉะนั้นที่ดินส�ำคัญที่สุด เป็นสินทรัพย์ที่ส�ำคัญสุด
ดังนั้น ขอให้ท่านผู้ว่าฯ ได้กรุณาให้ความสนใจในการท�ำเรื่อง
เหล่านี้ เพราะว่าเราบอกไว้แล้วว่าเราขอตัวเลขนี้ภายในหนึ่งเดือนหรือ
สองเดือนนี้ตามที่ท่านนายกฯ สั่งเมื่อวันที่ไปเชียงใหม่ ผมว่าประมาณ
สิ้นเดือน ลองตรวจสอบดู รวมทั้งให้ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตรวจสอบกันเอง
ที่ดินท�ำเล เลี้ยงสัตว์ ที่ดินอย่างนี้ อย่างที่ผมได้อธิบายให้ฟังเรื่องที่จังหวัด
สมุทรสาคร ไม่น่าเชื่อว่ามีที่ดินเช่นสมัยรัฐบาลจอมพล ป. ส�ำหรับผลิต
นาเกลือเพื่อจะไปสงครามโลก สมัยนั้นจ�ำเป็นต้องมีเกลือนะ เขาเลยสงวน
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ที่ดินไว้ แต่วันนี้เปลี่ยนแปลงไปเยอะแล้ว ท�ำยังไงที่จะท�ำให้เกิดประโยชน์
สูงสุดได้ ผมว่าเป็นหน้าที่ที่เราท�ำได้ดีที่สุดแล้วจะเกิดประโยชน์

ก้าวใหม่ของงานทะเบียนราษฎร
สุดท้ายคือมหาดไทยมีจุดดีอยู่ที่ว่า มหาดไทยคุมทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ�ำตัวประชาชน ของท่านอธิบดีชวน เพราะฉะนั้น เราจะต้อง
เอาตัวเลขสถิติ ความเด่นของมหาดไทยมาเป็นตัวชี้น�ำว่าบทบาทมหาดไทย
ใครก็ ห นี ไ ม่ พ ้ น ที่ จ ะต้ อ งให้ ค วามส� ำ คั ญ กั บ เราเพราะเราเป็ น เจ้ า ของ
เรือ่ งตัวเลขสถิตคิ วามจริงทุกอย่าง แล้วก็พยายามจะท�ำให้ดที สี่ ดุ โดยเฉพาะ
เรื่องงานการทะเบียนจะต้องให้เป็นที่ยอมรับของประชาชน ตอนนี้ก็ไปได้
เยอะแล้ว การใช้ทะเบียนบ้านแล้วใช้เลข ๑๓ หลัก การท�ำระบบไอทีทงั้ หลาย
ต้องท�ำให้ประชาชนพึงพอใจมากกว่าสมัยทีผ่ มเป็นหัวหน้าฝ่ายการทะเบียน
ราษฎร สมัยปี พ.ศ. ๒๕๑๘ จนถึง พ.ศ. ๒๕๒๑ สมัยนั้น ผมเป็นคนเสนอ
เลข ๑๓ หลักนะครับ สมัยท่านนายกฯ ธานินทร์ กรัยวิเชียร ปฏิวัติเมื่อ
๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๑๙ แล้วมีงบประมาณ มีการแข่งกัน สมัยนั้นระหว่าง
ส�ำนักงานสถิติแห่งชาติกับกรมการปกครอง เราแย่งกลับมาได้ ไม่อย่างนั้น
ไปโน่นเลยนะ จะไม่ได้อยู่กับเรา จะไปอยู่ส�ำนักงานสถิติ ผมก็เสนอเรื่อง
เกี่ ย วกั บ เลข ๑๓ หลั ก มี
ดิจิตอลตัวสุดท้าย แล้วถึงได้
เดิ น หน้ า มาด้ ว ยการใช้ เ ลข
๑๓ หลักเป็นตัวหลัก ในการ
ท�ำทุกอย่าง
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ผมยังมั่นใจว่าเรื่องของหลักการงานทะเบียน และบัตรประจ�ำตัว
ประชาชนซึง่ เป็นเอกสารสิทธิท์ พี่ สิ จู น์และรับรองสถานภาพความเป็นคนไทย
ทั้ง ๖๗ ล้านคน เป็นสิ่งที่อยู่ในมือท่าน อยู่ในมือมหาดไทย แต่ท่านต้องเอา
มาวิเคราะห์ อย่าเก็บไว้แบบปูโ่ สมเฝ้าทรัพย์ คือท่านต้องเจียระไนออกมาให้
เป็นเพชร วันนีเ้ ราไม่คอ่ ยได้เจียระไนสิง่ เหล่านี้ คือเวลาวางยุทธศาสตร์ เวลา
ท�ำอะไรเราไม่ได้เอาคนเป็นตัวตั้งเท่าที่ควร ยกตัวอย่างง่ายๆ สมมติวันนี้เรา
คุยกันด้วยตัวเลข จังหวัดสุโขทัยมีชาวนา กี่คนไม่รู้ รู้เพียงแค่ว่ามีประชากร
เท่านีเ้ ท่านัน้ วันนีเ้ ป็นโลกดิจติ อลแล้ว จะต้องไปลึกกว่านัน้ กรมการปกครอง
คุณจะเอาอะไรเป็น Base เป็นฐาน แล้วใช้จากตัวนี้ เพื่อบอกนายกฯ ได้ว่า
วันนี้ประเทศไทยคนท�ำนา คนท�ำสวน คนปลูกยางพาราจ�ำนวนเท่านี้
คนท�ำอุตสาหกรรมเท่านี้ ถามว่าใครท�ำให้ได้ ก็เราไม่ใช่หรือ เอาไปคิด นี่คือ
พลัง นี่คือชื่อเสียงของมหาดไทย แล้วเขาจะเคารพเรา เขาจะยังย�ำเกรง
ต�ำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดอยู่ก็เพราะสิ่งเหล่านี้ นี่คือข้อหนึ่งที่อยากจะให้
ไว้ กั บ ท่ า นผู ้ ว ่ า ฯ ที่ ไ ด้ รั บ การแต่งตัง้ ใหม่เพือ่ ทีจ่ ะเอาไปท�ำงานท้าทายเรือ่ ง
เหล่านี้ ฝากท่านอธิบดีชวนฯ และท่านวิบูลย์ฯ ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ไว้ด้วย
นี่ คื อ สิ่ ง ที่ ผ มเคยมี
ประสบการณ์สมัยเป็นหัวหน้า
ฝ่ า ยการทะเบี ย นราษฎร
แล้วผมพยายามที่จะให้ความ
ส� ำ คั ญ และใฝ่ ฝ ั น อยากจะ
เห็นว่า พลังอ�ำนาจนี้ไม่ได้ขุด
เอามาใช้ เราต้องมาช่วยกันคิด
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ขุดใช้ เพื่อพัฒนาประเทศ แต่การพัฒนาประเทศเอาคนเป็นตัวตั้ง แต่ถ้า
คนจะต้องมีรายละเอียดมาก คุณจะต้องรู้ เอาเลข ๑๓ หลักมาใช้ให้มากทีส่ ดุ
ท�ำให้ดมี ปี ระโยชน์ทสี่ ดุ แล้วขับเคลือ่ นไปจนถึงการทีต่ อ้ งเสียภาษี แต่ในขณะ
เดียวกันคุณจะต้องเอาเลข ๑๓ หลัก และสามารถเอาคอมพิวเตอร์มาตรวจได้
และวัดได้ กดโปรแกรมต้องออกมาได้วา่ คนกลุ่มนี้ อายุเท่านี้ แล้วเข้าเรียน
กี่คน ไม่เข้าเรียนกี่คน อีก ๖ ปี จบ ป.๖ กี่คน ไม่จบกี่คน ใครบ้าง ชื่ออะไร
พอถึงเวลาจะเข้าเกณฑ์ทหาร อายุเท่านี้มีกี่คน เอาเรื่องอาชีพมาใส่ จบอะไร
บ้าง ในจังหวัดของท่านมีจบปริญญาตรีกี่คน ปริญญาตรีด้านไหนบ้าง
ปริญญาโทมีกคี่ น
สิ่งเหล่านี้ถามว่า ใครท�ำ  ถ้าเรามัวมานอนหลับอยู่อย่างนี้ก็ไม่ได้ท�ำ
สักทีสิ แล้วผมถามว่าถ้าท�ำได้เป็นไง รัฐบาลจะติดปีกเลย เป็นพยัคฆ์ติดปีก
แล้วรัฐบาลจะพัฒนาบ้านเมืองไปได้อกี มากมาย แล้วจะรูเ้ ลยว่า คนจนนีจ่ ริงๆ
รายได้เท่านี้จริงๆ แล้วมีใครบ้าง ชื่ออะไร เลขประจ�ำตัวประชาชน ดีดออก
มาได้เลยว่าคนจน ๑๒ ล้านคน คนจน ๑๐ ล้านคนนี้ มีชื่อนาย ก. นาย ข.
จังหวัดของคุณมีเท่าไหร่ ชื่ออะไรด้วย ท�ำได้หรือไม่ ถ้าว่าเราลงทุนไปอีก
ก็ต้องมาเดินหน้าตรงนี้ นี่ก็คือผมเอาจุดแข็ง ของผมมาใช้ เอาจุดที่ผมเคยมี
ประสบการณ์มาเสนอ แต่ท่านปลัดกระทรวงอาจจะมีจุดแข็งอีกด้านหนึ่ง
ท่านอธิบดีชวนมีจุดแข็งอีกด้าน เราก็มาระดมสมอง แล้วผู้ว่าฯ ทั้งหลาย
ก็มีจุดแข็งของตัวเองอีกมากเลย ที่เป็นมิติใหม่ ที่เป็นแนวคิดใหม่ที่จะช่วย
ส่งเสริมรัฐบาล ส่งเสริมท่านนายกฯ ยิ่งลักษณ์ ในการพัฒนาความก้าวหน้า
ของประเทศ สร้างอนาคตประเทศต่อไป
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อนาคตประเทศไทย
เมื่อวานนี้ได้พูดเรื่องการสร้างอนาคตประเทศ เน้นการลงทุนด้าน
โครงสร้างพื้นฐานคือ ถนนหนทาง กระทรวงคมนาคมเป็นเจ้าของ งบ ๑.๙
ล้านล้านบาท ก่อนหน้านี้ผมเป็นคนใช้งบประมาณ ตอนนั้นผมอยู่กระทรวง
คมนาคม ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้ว เราจะท�ำยังไงที่มหาดไทย เพื่อที่จะสร้างงาน
แล้วงานนั้นจะต้องเกิดประโยชน์ ท่านให้เด็กรุ่นใหม่ ที่จบปริญญาเอก
ปริญญาโทไปคิดมา แล้วท่านผูว้ า่ ฯ ช่วยคิดมาด้วยจากจังหวัดต่างๆ แล้วลอง
ท�ำ  Project ทดลองขึน้ มา ท่านนายกฯ เปิดไฟเขียวแล้ว ผมก็เปิดไฟเขียว
คราวนี้ไม่จ�ำเป็นต้องเป็น จังหวัดนครนายกเท่านั้น ทุกจังหวัดช่วยกันคิดได้
ก็ช่วยกันท�ำสิ่งเหล่านี้ได้นิดๆ หน่อยๆ ก็ยังดี เอามาต่อกันทีหลัง ใครเก่ง
เรื่องไหนว่ากันมา แต่สรุปแล้วก็คือเราต้องรู้ว่าเราไม่ใช่เป็นคนสร้างถนนนะ
แล้ ว เราไม่ เ ก่ ง ที่ จ ะไปแข่ ง กั บ เขานะ อย่ า ไปแข่ ง กั บ กระทรวงคมนาคม
จริงๆ แล้วเรือ่ งถนนอยูก่ บั แขวงการทาง ซึง่ ไม่ขนึ้ กับจังหวัดแต่ขนึ้ กับส่วนกลาง
หมด เป็นแต่เพียงผูว้ า่ ฯ ขอความร่วมมือเท่านั้นเอง เรามีของเราอย่างนี้
เรามีจุดเก่งของเราอย่างนี้ เราต้องพัฒนาตรงนี้ขึ้นมาให้มีความส�ำคัญ

Feedback จากผู้ว่าราชการจังหวัด
วันนีเ้ อาไว้แค่นกี้ อ่ น ผมต้องขอชืน่ ชมยินดีกบั ทุกท่าน หลังจากนีแ้ ล้ว
จะมีการสัมมนา ต่ออีกหนึ่งวันเต็มๆ ช่วงตอนบ่ายฟังท่านปลัดฯ ท่านรอง
ปลัดกระทรวงฯ บรรยายเรือ่ งต่างๆ แล้วลอง หาข้อสรุปร่วมกัน ผมอยากฟัง
รายงานต่างๆ จากท่านผูว้ า่ ฯ ใหม่ดว้ ยในการทีจ่ ะ Feedback กลับมา เพราะ
ก�ำลังมีไฟแรงอยู่ เราจะช่วยกันท�ำ  ช่วยกันขับเคลื่อนกระทรวงมหาดไทย
ต่อไป ด้วย Knowledge Base ด้วยการใช้องค์ความรู้ ด้วยการวิเคราะห์วจิ ยั
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จริงๆ ซึ่งท้าทายมาก ผู้ว่าฯ ต้องกลับไปตอบกันให้ได้ว่า ตกลงแล้วพันธุ์ข้าว
ในจังหวัดท่านมีกี่พันธุ์ ตอนนี้ผู้ว่าฯ ตอบได้อย่างเดียวพันธุ์ข้าวที่ดีมี ๑ พันธุ์
คื อ ชื่ อ อะไร แล้วต่างคนก็ต่างตั้งชื่อของตั วเองที่ ห วื อ หวา แต่ ว่ า จริ ง ๆ
น่าจะมีอะไรที่เหนือกว่านี้ ในสิ่งต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมด ผมฝากไว้ด้วย

ขอบคุณครับ

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

การปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัด
ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่๑
ประชา ประสพดี
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

มีความยินดีเป็นอย่างยิ่ง
กระผมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย มีความยินดีเป็น
อย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสมาพบกับพวกท่าน ได้มาท�ำความรู้จักกัน ที่ส�ำคัญใน
ภาพของรัฐบาลและส่วนราชการคือ การได้มาพูดคุยถึงแนวทางและมอบ
นโยบายในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งได้พูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัด
ท่านผูต้ รวจฯ ใหม่ที่ได้รับการแต่งตั้ง
๑

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศผูว้ า่ ราชการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดย วิทยาลัยมหาดไทย
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การผลักดันนโยบายของรัฐบาล
เรื่ อ งบทบาท หลั ก
การในการผลักดันนโยบาย
ของรั ฐ บาลในกระทรวงฯ
และสร้างความร่วมมือแบบ
บู ร ณาการกั บ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้อง ซึ่งจะหมายรวมถึง
ส่วนราชการประจ�ำจังหวัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทุกภาคส่วนที่มีอยู่ในจังหวัด และยังรวมไปถึง
ภาคเอกชนทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องได้รบั ความร่วมมือในการร่วมกันแก้ไขปัญหา
ต่างๆ รวมถึงความเข้มแข็งในการสนับสนุนกระบวนการเสริมสร้างความเข้ม
แข็ง ให้เกิดศักยภาพและจุดเด่นของจังหวัด ในการบริหารเชิงบูรณาการ
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์ สร้างความสุขสูงสุดให้เกิดกับประชาชนในจังหวัดที่
ท่านบริหารราชการแผ่นดินอยู่ แต่ก่อนที่จะไปในเรื่องที่ ๒ ต้องขออนุญาต
ได้ให้ทา่ นได้แนะน�ำตนเองก่อนว่าท่านชือ่ อะไร นามสกุลอะไร อยูจ่ งั หวัดไหน
ขออนุญาต และขอเชิญ
ผู้ว่าราชการจังหวัด
๑. นายสุวิทย์ สุบงกฏ
๒. นายชุมพร แสงมณี
๓. นายธงชัย ลืออดุลย์
๔. นายอภินันท์ จันทรังษี
๕. นายชูชาติ กีฬาแปง

ผู้ว่าราชการจังหวัดกาฬสินธุ์
ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน
ผู้ว่าราชการจังหวัดบึงกาฬ
ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์
ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา
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๖. นายมณเฑียร ทองนิตย์
๗. นายอภิชาติ โตดิลกเวชช์
๘. นายนพวัชร สิงห์ศักดา
๙. นายสกลสฤษฏ์ บุญประดิษฐ์
๑๐. ว่าที่ ร.ต.เชิดศักดิ์ จ�ำปาเทศ
๑๑. นายพินิจ หาญพานิชย์
๑๒. นายเหนือชาย จิระอภิรักษ์
๑๓. นายภัครธรณ์ เทียนไชย
๑๔. นายสุรพล แสวงศักดิ์
๑๕. นางสุมิตรา ศรีสมบัติ
๑๖. นายสุภัทร์ ศรีสุนทรพินิต
๑๗. นายเฉลิมชัย เฟื่องคอน

ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดมหาสารคาม
ผู้ว่าราชการจังหวัดมุกดาหาร
ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง
ผู้ว่าราชการจังหวัดล�ำพูน
ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว
ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย
ผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๑. นายพงศธร สัจจชลพันธ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๒. ว่าที่ ร.ต.ท.อาทิตย์ บุญญะโสภัต
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
๓. นายนิสิต จันทร์สมวงศ์
ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย
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ภาวะผู้น�ำ
ยินดีที่ได้รู้จักท่าน บางท่านคุ้นเคยกันมาเมื่อไม่กี่วันนี้ เรื่องที่ส�ำคัญ
คือ บทบาทกับภาพลักษณ์ทจี่ ะเป็นผูน้ ำ� ขององค์กร ทีจ่ ริงท่านทัง้ หลายทีอ่ ยู่
ทีน่ ไี้ ด้ผา่ นประวัตกิ ารเป็นนักเรียน นักศึกษา จบเป็นบัณฑิต มหาบัณฑิตอะไร
ทั้งหลาย เป็นข้าราชการตั้งแต่ระดับล่างจนระดับ ต้น กลาง สูง เป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัด ท่านมีวิสัยทัศน์ มีภาวะผู้น�ำ  ดีอยู่แล้ว ผมคงไม่อาจที่จะไป
แนะน�ำท่านได้ แต่การเป็นผู้น�ำ ผู้บริหารที่มีวุฒิภาวะ บทบาท มีความรู้องค์
ประกอบ มีเพื่อน มีประสบการณ์การฝึกอบรม ผ่านรัฐบาล ผ่านนายอ�ำเภอ
ผ่านผู้ว่าราชการจังหวัด ผ่านนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย รัฐมนตรีช่วยว่าการ ท่านผ่านมามาก ในการเป็นข้าราชการ
ของท่าน
สิ่งเหล่านั้นเป็นเหมือนอาวุธที่มีอานุภาพ ประสิทธิภาพสูง แต่ว่าถ้า
ได้ใช้กบั องค์กรอย่างไม่เต็มพละก�ำลัง หรือใช้ไปในทางทีไ่ ม่เกิดประสิทธิภาพ
จะสะท้อนกลับมาในเรื่องของความอ่อนแอของจังหวัดและพื้นที่ ย่อมส่งผล
ถึ ง การขั บ เคลื่ อ นกระบวนการนโยบายต่ า งๆ ของหน่ ว ยงานต้ น สั ง กั ด
ผู้บังคับบัญชาและนโยบายของรัฐบาลไปสู่ระดับรากหญ้าภาคสนามได้ไม่ดี
และไม่ชัดเจนเท่าที่ควร ผมคงจะกล่าวได้ในกรอบเท่านี้ เพราะท่านเป็น
ผู้ที่มีวุฒิภาวะ มีความสามารถ
ท่านเป็นผู้ว่าฯ ได้รับพระบรม
ร า ช โ องก า ร โ ปร ด เ ก ล ้ า ฯ
พ ร ะ ร า ช ท า น เ ค รื่ อ ง ร า ช
อิสริยาภรณ์ ได้รับสายสะพาย
ประสบการณ์ท่านดีมาก ผม
เชื่อมั่นอย่างนั้น
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การสร้างทีมงาน
ส่วนในประเด็นที่ ๒ ทีส่ ำ� คัญทีส่ ดุ บางทีความมีอานุภาพ ความคล่อง
ตัว หรือความรู้รอบตัวท่านมีมาก แต่ท่านขาด Teamwork ทีมงานที่ดี อาทิ
รองผูว้ า่ ฯ ไม่ให้ความร่วมมือ ผมได้ทราบว่ารองผูว้ า่ ฯ บางคนไม่ไหว ไม่ Work
ไม่ท�ำงาน เรา X-ray ลงไปดูปรากฏว่ารองผู้ว่าฯ คนนี้มีโรคความดันสูง
โรคเบาหวาน และเหลืออายุราชการอยู่อีก ๖-๗ เดือน หรืออีกเพียงหนึ่งปี
ก็จะเกษียณ เปรียบเสมือนไม้ยามฝั่งแบกฟืนยามแก่อยู่อย่างนี้ ผู้ว่าฯ
มา Active Action ต้องการจะShow Rating Acting ให้เต็มที่เกิดปัญหา
ลักษณะอย่างนั้นขึ้นอยู่กับ Teamwork ทีมงาน บางทีคนช้าอาจจะมี
ประสบการณ์ ข้อคิดเห็นที่คมๆ เด็ดๆ ได้ แต่ว่าการขับเคลื่อนด้วยร่างกาย
ลงไปลุยเปิดโน่นเปิดนี่ ไปงานดูพื้นที่พลังแผ่นดินท่านไปไม่ไหว
เรื่องทีมงานเป็นเรื่องส�ำคัญ เพราะทีมงานดีผลงานท่านจะโดดเด่น
นโยบายจะสัมฤทธิ์ผล เสียงสะท้อนกลับมาที่กระทรวงฯ กระทรวงฯ ไป
Present ไปน�ำเสนอรัฐบาล น�ำเสนอที่ต่างๆ อย่างที่เราเห็น เช่น ครม.
เคลื่อนสัญจร เดี๋ยวนี้ท่านผู้ว่าฯ มี Laptop มี Notebook มีเล่น Line
รายงานถ่ายรูปส่งทาง Line ปุ๊บปั๊บ มี Connect เร็วมากการรายงาน
ท่านนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ท่านมีความคาดหวัง และท่านให้ก�ำลังใจ
ข้าราชการทุกคน รวมถึงท่าน
ผู้ว่าฯ รองผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด
และท่านอืน่ ๆ หวังว่าจะได้เห็น
นโยบายที่อยู่ในการก�ำกับดูแล
ของกระทรวงมหาดไทยเกิดผล
เป็นรูปธรรม
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หลักการใช้งบประมาณ
ยกตัวอย่าง เราพูดถึงย้อนกลับไปหน่อยเพื่อเป็นองค์ความรู้เท่านั้น
ไม่ได้ตำ� หนิวา่ ใครดี ใครไม่ดี กรณีเขียนป้ายผ้าไวนิลแผ่นหนึง่ ข้อความ “ชุมชน
เข้มแข็งปลอดยาเสพติด” การเขียนป้ายผ้า เอางบประมาณจาก อบจ. หรือ
จากท้องถิ่น จากล็อตเตอรี่ จากกองสลาก จากที่ทั้งหลายไปใช้ ไม่ได้ท�ำให้
ยาเสพติดหยุดชะงักหมดไป แค่เขียนป้ายใช้งบประมาณ ๓-๔ ล้านบาท
ตัดทอน ๒๐ ๓๐ ๔๐ เปอร์เซ็นต์ ใช่หรือไม่ ทอนไม่ได้อะไรเกิดขึ้นมา เพราะ
ว่าป้ายนี้ได้แค่สายตาคนมองเห็น ลงไปไม่ถึงตัวคน ถ้าเงินค่าท�ำป้ายไวนิล
ทั้งจังหวัดเป็นเงิน ๔ ล้าน มีผู้คนเห็นปั๊บ แต่ถ้าเกิดเอาเงิน ๔ ล้านบาท
ไปซอยสัก ๒ Section ๒ ตอน ไปจัดกิจกรรมเคลื่อนที่ ไปจรยุทธลงหมู่บ้าน
อะไรทัง้ หลาย ผ่านนายอ�ำเภอ ปลัดอาวุโส ปลัดอ�ำเภอ ป้องกัน อส. ทัง้ หลาย
อย่างน้อยผู้คนได้ แตะต้องได้ ได้สัมผัสจะดีกว่า สิ่งเหล่านี้คือสิ่งที่ชี้ให้เห็น
ที่เราเห็นมากับตา
องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นจั ง หวั ด สั่ ง ท� ำ ป้ า ยพี พี บ อร์ ด ติ ด ทั่ ว ไปหมด
มากมายไปหมด ท�ำป้ายแต่ละครั้งงบประมาณ ๖-๗ ล้านบาท ใช่หรือไม่
แต่เกิดปัญหา คือบางแห่งหวังดืม่ น�ำ 
้ อบจ. ท�ำป้ายมา เอาน�ำ้ มาให้ทางจังหวัด
ดื่ ม ด้ ว ย เอาป้ า ยไปติ ด ป้ า ยเขาท� ำ กั น แผ่ น หนึ่ ง สั ก ๓๘๐-๔๒๐ บาท
บวกค่าติดอีก ๑๐ บาท เป็น ๔๔๐ บาท ท�ำมา ๘๐๐ บาท เห็นหรือไม่ว่า
ตัง้ เบิก ๘๐๐ บาท อะไรแบบนี้ ท�ำให้กระบวนการขับเคลือ่ นยาเสพติดชุมชน
เข้ ม แข็ ง เข้ ม แข็ ง เรื่ อ งการโฆษณา แต่ ไ ม่ เข้ ม แข็ ง ด้ ว ยสภาพจิ ต ใจและ
พลังแผ่นดิน ที่เป็นตัวบุคคล
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แต่ผมยังยืนยันว่า ยังเชือ่ มัน่ ท่านทัง้ หลายทีม่ าเป็นผูว้ า่ ฯ เพราะท่าน
เป็นรองผู้ว่าฯ ท่านเห็นผู้ว่าฯ ท�ำงาน จากปลัดจังหวัดท่านขึ้นมาเป็น
รองผู้ว่าฯ ท่านเห็นรองผู้ว่าฯ ท�ำงาน วันนี้ท่านเป็นรองผู้ว่าฯ ขึ้นมาเป็น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ท่านจะเห็นประสบการณ์การเป็นรองผูว้ า่ ฯ ท่านล้นแก้ว
แน่นอน แทบจะไม่ต้องอบรม Training อะไร ท่านนั่งเก้าอี้พ่อเมืองของ
จังหวัดไหนท่านท�ำงานสั่งการได้ทันที ผมเชื่อ คือเรื่องทีมงาน

การสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชา
ส่วนในประเด็นต่อไปส�ำคัญที่สุดคือ ผมไม่เรียกว่าแนะน�ำท่าน
แต่ว่าเป็นข้อสังเกต ผมเองเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการมหาดไทย ผมต้องสร้าง
แรงบันดาลหรือสร้างแรงดลใจให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานที่อยู่ใน
ห้ อ ง Staff หน้ า ห้ อ งรั ฐ มนตรี ฯ ไล่ ตั้ ง แต่ ท ่ า นเลขาฯ ประชาธิ ป ไตย
ค�ำสิงห์นอก เลขาธิการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เห็นหรือไม่
ถ้ า ไม่ มี แรงบั น ดาลใจ ไม่ มี
เอื้อเฟื้อน�้ำใจต่อกันเขาไม่มา
เขาติดภารกิจมากมาย เขามี
ความรับผิดชอบ แต่ด้วยเหตุ
ท่านพลโทมนัส เปาริก ท่าน
ติ ด ราชการส� ำ คั ญ มาไม่ ไ ด้
ผมพูดให้เห็นตัวอย่าง ถ้าผม
ไม่มีแรงบันดาลใจใช่หรือไม่
ตัวอย่างง่ายๆ ถ้าปีใหม่รับต�ำแหน่งใหม่มีคนมาแสดงความยินดียิน
ชอบเต็มไปหมด มีทั้งกระเช้าผลไม้ ของแห้ง ปลากระป๋องเต็มไปหมด
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เอารถปิกอัพมาขนกลับบ้านทุกวันเป็นคันรถๆ อย่างน้อยเราพูดแบบชาวบ้าน
แบบจิตวิทยาจะมีความรู้สึกว่า อะไรนี่ ผมใช้วิธีเอากระเช้าที่ได้มาทั้งหมด
มีหลายรอบคนทีม่ าเยีย่ มเยียน จริงๆ เราไม่ได้ปรารถนาสิง่ ของหรอก เอามา
แกะและกองรวมกันเป็นภูเขาท่านเลขาฯ มาแยกใส่ถุง เฉลี่ยๆ ให้เบียดๆ
จนล้นถุง Fullscale มอบให้เขาไปทั้งหมด ได้แรงบันดาลใจใช่หรือไม่
แต่ท่านมีทฤษฎี ท่านมีแนวคิด ท่านมีน�้ำใจต่อผู้ใต้บังคับบัญชาอยู่
เพราะท่านขึน้ มาเป็นผูว้ า่ ฯ ท่านมีแน่นอน อันนีผ้ มคงไม่ไปก้าวก่ายท่าน และ
ผมเชื่อทุกท่าน คือทั้งหลายเหล่านี้ถ้าผู้ใต้บังคับบัญชาให้ความร่วมมือ
ข้าราชการผู้น้อยรักท่าน ศรัทธาท่าน ท่านสั่งราชการไป เขาท�ำงานให้ท่าน
ไม่ต้องเต็มที่ ๑๐๐ ท�ำงานให้ท่าน ๖๐ หรือ ๗๐ ประโยชน์เกิดกับประชาชน
แล้ว เมื่อเกิดกับประชาชนก็หมายความว่า นโยบายที่ขับเคลื่อนของรัฐบาล
มีประสิทธิภาพ และเมื่อมีประสิทธิภาพ ท่านท�ำบุญ ท่านได้บุญ ท�ำบุญน้อย
ได้บญ
ุ น้อย ท�ำบุญมากได้บญ
ุ มาก เสียง กระแสความนิยมชมชอบจากนักการ
เมือง ข้าราชการต้องมี รู้จักรัฐมนตรีฯ ส่งต่อว่าผู้ว่าฯ คนนี้แจ๋วมากส่งเสียง
สะท้อน หากเราพูดในเรื่องของบุญ ท่านได้บุญ ถ้าพูดถึงในเรื่องการเป็น
ข้าราชการในสังกัดมหาดไทย ท่านเป็นข้าราชการภายใต้พระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยูห่ วั ทีม่ คี ณ
ุ ภาพ ผูบ้ งั คับบัญชาระดับสูงรับรูร้ บั ฟังเป็นอีกเรือ่ งหนึง่
พู ด ง่ า ยๆ ชี้ ใ ห้ เ ห็ น
เราต้ อ งมี ที ม งานหลายฝ่ า ย
ท่านทัง้ หลายต้องไปสร้างทีมงาน
โดยเน้นเรื่องคน เรื่องทีมงาน
เรือ่ งการสือ่ สาร แต่ทสี่ ำ� คัญคือ
ทีมงาน ท่านลองไปดูจังหวัด
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บางจังหวัด คนพิมพ์ดีด พิมพ์เอกสารพิมพ์มาตั้งแต่รับราชการตอนอายุ
๒๒ ปี จนอายุ ๕๔ ปี ก็ยังพิมพ์ดีดอยู่ เรื่องการพัฒนาคน อบจ. มีงบอยู่
ท่านผู้ว่าฯ ไปออสเตรเลีย อิตาลี ยุโรป ญี่ปุ่น อเมริกา เห็นหรือไม่ มีปลัดไป
มีนายก อบจ. นายกเทศมนตรีไป แต่ว่าท่านเอื้อมมือส่งมือไปให้ผู้ใต้บังคับ
บัญชาข้างหลังเขาได้เกาะหรือไม่ พวกที่ไปซ�้ำ  ๒ ครั้ง ๓ ครั้ง ๔ ครั้ง
ปลัดจังหวัดไป นายอ�ำเภอไป นายกฯ ไป รองผู้ว่าฯ ไป หัวหน้า ผอ.กองคลัง
ไป แต่ว่าคนทั้งหลายเขามองอยู่
ถ้ า คนข้ า ราชการระดั บ ล่ า งมี ค วามรู ้ ใ หม่ ๆ ใช้ Laptop เป็ น
Notebook ใช้ Wireless ใช้ Excel อะไรเป็นหมด ท่านผู้ว่าฯ นี่ท่าน
Hi speed ท่านเยี่ยม หันไปทางไหนพิมพ์ปั๊บๆ หันไปทางนี้กด Net หันไป
ทางนี้ Google หันไปทางนีเ้ ขาท�ำได้หมด นีม่ านัง่ พิมพ์ดดี เหมือนเสมียนตรา
เครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อเรมิงตัน โยกแกร๊ก ป๊อก แกร๊ก ยังมีสิ่งเหล่านี้อยู่
เพียงแต่ผมเชื่อโดยศักยภาพของท่าน

เรื่องการติดต่อทางโทรศัพท์
เรื่องที่ส�ำคัญต้องฝากท่านไว้เมื่อวันอาทิตย์ ท่านรองประธานสภา
ผู้แทนราษฎร ท่านเจริญ จรรย์โกมล เป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัด
ชัยภูมิ ได้พยายามต่อสายหาบุคคลหนึง่ แต่ไม่ตอ้ งเอ่ยจังหวัด เพือ่ ให้เกิดความ
ชอบธรรม และให้เกียรติกับท่านทั้งหลาย พยายามต่อสายแต่ต่อติดไม่รับ
สาย ก็ได้โทรศัพท์มาหาผมว่า มีราษฎรเดือดร้อนมารออยู่เต็มไปหมด
ขนาดเป็นผู้แทนราษฎรติดต่อไม่ได้ ผมเดินทางอยู่บนภูเขา ยังโทรศัพท์ติด
และผมก็ได้รับสาย การที่ผมเป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนี้
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๑. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย (มท.๑) ต้องติดต่อผมได้
๒. มท.๒ ต้องติดต่อผมได้
๓. ท่านปลัดกระทรวง ท่านอธิบดี มีข้อราชการเร่งหารือด่วนต้อง
ติดต่อรัฐมนตรีได้
๔. ท้ายที่สุดผู้บังคับบัญชาระดับสูงคือท่านนายกรัฐมนตรีบางที
ต้องติดต่อได้ ถ้าไม่ได้ต้องติดต่อเลขาฯ หรือย่างใดอย่างหนึ่ง ใน Scope
ถ้าไม่ได้ Focus ต้องรีบโทรกลับไปในระยะเวลาอันควร
นี่ คื อ ปั ญ หา เรื่ อ งนี้
ส�ำคัญ มีมือถืออยู่บางทีเห็นใจ
บางคนท�ำงานดึก กลางคืนเกิด
เหตุคนร้ายชิงทรัพย์ และยิง
วิสามัญฆาตกรรมตาย ๔ ศพ
เกิดในพื้นที่ เหตุการณ์อย่างนี้
ผู้บังคับการต�ำรวจภูธร ผู้ว่า
ราชการจังหวัดต้องรับทราบ
เพราะรายงานไม่ได้ ติดต่อไม่ได้อย่างนี้ เพลิงก�ำลังลุกไหม้โรงงานขนาดใหญ่
มโหฬารในเวลาเที่ยงคืนครึ่งอย่างนี้ เกิดมีโทรศัพท์ด่วนกลางคืนต้องติดต่อ
ท่านผู้ว่าฯ อย่างนี้
แต่ผมเชือ่ ว่าท่านผูว้ า่ ฯ ทัง้ หลาย ท่านมาเป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัดด้วย
ความสง่างาม และเป็นเกียรติภูมิสูงสุดแห่งชีวิตการรับราชการ ท่านได้เป็น
ผู้ว่าราชการจังหวัด ข้าราชการซี ๑๐ ผมเชื่อว่าท่าน ไม่ได้หมายความว่า
ผู้ว่าฯ ที่ผ่านมา และท่านทั้งหลายในวันนี้จะเป็นอย่างนั้น เพียงแต่เรายก
ขึ้นมาประกอบ เพื่อให้เห็นภาพว่าอย่าเป็นแบบนี้
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Case Study
ผมเล่าให้ท่านฟัง นายอ�ำเภออ�ำเภอหนึ่งใช้อ�ำนาจของนายอ�ำเภอ
ก�ำกับดูแลท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) เห็นส�ำนักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน (สตง.) เขาท้วงติงว่าจ่ายเงินอาสาสมัครสาธารณสุขประจ�ำ
หมู่บ้าน (อสม.) แบบผิดเงื่อนไข การยกเว้นเบี้ยปรับกับผู้รับเหมาที่เป็น
คู่สัญญากับเทศบาลเป็นการไม่ชอบ นายอ�ำเภอมีอ�ำนาจที่จะตรวจสอบ
ผู้ที่มาจากท้องถิ่นเป็นนายก อบต. วันนี้ขี่ม้า ชนไก่ เขย่าไฮโล เขย่าติ้ว
ก�ำถั่ว เต๋าปั่น คล้องพวงมาลัย ทิปเด็กเสิร์ฟ มาด้วยการซื้อเสียงอะไรอย่าง
นี้ องค์ความรู้ไม่มี กฎหมายรัฐธรรมนูญหน้าไหนดูไม่เป็น มาถึงมีเลขาฯ
มีปลัด อบต. ปลัดเทศบาลให้เป็น พี่เลี้ยง เพราะท�ำอะไรไม่เป็น พอมาเจอ
หัวหน้าส่วนราชการซึ่งเป็นนายอ�ำเภอ เกิดอาการงง ที่หยิบยกมาเป็น
Case Study เพือ่ ท่านจะได้แลเห็น เพราะท่านเองอาจจะเคยเป็นนายอ�ำเภอ
แต่ท่านไม่ได้ท�ำแน่
มีนายอ�ำเภอยู่คนหนึ่งรับราชการมาเกือบทั้งชีวิต ไม่เคยได้ ๒ ขั้น
นอกนั้นถูกร้องเรียนมาไม่รู้สารพัด จนแฟ้มตราช้างสีด�ำไม่มีที่ใส่ ถูกตั้ง
กรรมการสอบจนหมดกระทรวงมหาดไทย ใช้อำ� นาจเรียกเทศบาลมาให้เรียก
เงิน เรียกทองไปให้เขา ที่ไหนได้เขามีมติ ครม. ที่เกิดมหาอุทกภัยขยายเวลา
ให้อีก นั่นไม่รู้ ไปให้เขา นี่คือสาเหตุท�ำให้ถูกโยกย้ายไปอยู่แดนไกล แต่น่า
เห็นใจว่าอาจจะมีปัญหาเรื่องติดสุรา เป็นโรค Alcoholism เพียงแต่ยก
ตัวอย่าง การไม่เอ่ยชือ่ ถือว่าเป็นการให้เกียรติพอสมควรในระดับหนึง่ แต่ถา้
เราปล่อยข้าราชการอย่างนี้ไว้ ธรรมาภิบาลกับศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ
ของกระทรวงมหาดไทย ประชาชนเขาจะมองว่าทุกคนเป็นเหมือนกันหมด
ผู้แทนราษฎรซื้อเสียง กินเหล้า เข้าบ่อน คนเห็นหน้าไม่ไหว้ ไปไม่ลามา
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ไม่ไหว้ นักเลงเจ้าพ่อ เดินไปที่ไหนเกเรที่นั่น ท้ายที่สุดเขาด่านักการเมือง
มาอีกแล้วพวกเสาโทรเลข พิราบ อีกา อีแร้ง เดินมาไหว้ เหมือนกัน
แต่ผมยังเชื่อในข้าราชการ

ข้าราชการคือบุคลากรของบ้านเมืองที่ส�ำคัญ
ท ่ า น จ� ำ ผ ม ไว ้ ว ่ า
ผมปลุ ก เร้ า ข้ า ราชการอยู ่
ตลอดว่า ท่านเป็นข้าราชการ
ส�ำหรับผมวันนีต้ อ้ งไปเกิดใหม่
ถึ ง จะได้ ม าเป็ น นายอ� ำ เภอ
เป็นรองผูว้ า่ ฯ เป็นผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด เป็นผู้ตรวจฯ ได้อย่าง
ท่าน ไม่มีช่องทางไหนให้ผม
เป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัดได้ ผมอายุ ๕๒ ปี อายุเกิน ต้องไปสอบเข้ารับราชการ
มา แม้จะจบนิตศิ าสตร์บณ
ั ฑิต นิตศิ าสตร์มหาบัณฑิต นิตศิ าสตร์ดษุ ฎีบณ
ั ฑิต
แต่ผมเป็นไม่ได้
ท่านทั้งหลายเป็นผู้ใหญ่บ้าน เป็นก�ำนัน เป็น สจ. เป็น อบต. เป็น
นายก อบจ. นายก อบต. เป็ น สว. เป็ น สมาชิ ก สภาผู ้ แ ทนราษฎร
เป็นรัฐมนตรีฯ ได้ ท่านต้องกลับไปให้ก�ำลังใจข้าราชการตั้งแต่นายอ�ำเภอ
และตัวท่านเองทั้งหลาย เห็นมาหลายที่ข้าราชการถูกรังแก คุณเป็นก�ำนัน
ผู้ใหญ่บ้าน คุณใหญ่โต คุณไปรังแกนายอ�ำเภอ ส่งบัตรสนเท่ห์ นั่นไม่ได้
นี่ไม่ให้ ผมดูหน้าแต่ละคน X-ray ดูตั้งแต่ดินจรดเท่าที่ความสูงตัวเขามีอยู่
เปิดบ่อน เล่นไพ่ ซื้อเสียง สารพัด อย่างนี้เหรอ
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วิธีการคือ ท่านต้องไปให้ก�ำลังใจปลัดอ�ำเภอใหม่ๆ ถ้าไปเจอก�ำนัน
เขี้ยวลากดิน เจอนักการเมืองอะไรทั้งหลาย คุณไม่กล้า คุณไปกลัวอะไร
บ้ า นคุ ณ ไม่ อ ยู ่ ที่ นี่ คุ ณ ถื อ ธง ถื อ ค� ำ ตอบ คุ ณ มี เ ครื่ อ งแบบสี ก ากี กั น
มีเครื่องหมายสิงห์อยู่ ประกาศิตอย่างกับฮ่องเต้ แต่ว่าไม่ขับเคลื่อน นี่คือ
ปัญหา นี่คือจุดอ่อน เป็นเพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้รับการส่งสัญญาณแบบ
ฉีดพลังให้กบั เขาเต็มที่ บางทีทา่ นผูว้ า่ ฯ อาจไม่เห็น เขาไม่กล้าเล่าให้ทา่ นฟัง
แต่ผมคือประชาชนจะมาเล่าให้ท่านฟัง ถ้าจะมาชื่นชมๆ ชอบ มอบนโยบาย
สอนท่าน ไม่ใช่ เพราะท่านเป็นผู้ที่มีเกียรติและมีความรู้ดีอยู่
ผมน�ำเรื่องอย่างนี้มาสะท้อนให้ท่านเห็น ผมเป็นผู้ว่าฯ ไม่ได้ใช่หรือ
ไม่ เพราะฉะนั้น พวกที่เป็น นี่ภาพรวมทั้งประเทศไม่ได้หมายถึงที่ไหน
เป็นแค่ผใู้ หญ่บา้ น เป็นก�ำนันเดินมาขีค่ อนายอ�ำเภออย่างนี้ ขีค่ อปลัดอ�ำเภอ
อย่างนี้ เป็นนายก อบต. นายกเทศมนตรีอย่างนี้ รวมหัวกับผมเข้า ข้าราชการ
ตัวลีบ บังเอิญรัฐบาลองุ่นมาเป็นรัฐบาล ข้าราชการต้องปรับทิศปรับทาง
หันโต๊ะท�ำงานใหม่ เปลี่ยนทรงผม พอคนนี้มาอีกใช่หรือไม่ ท่านไม่ต้องกังวล
ท่านนายกรัฐมนตรี ท่านนายกฯ ยิง่ ลักษณ์ฯ เรียกไปติวว่า ข้าราชการ
คือบุคลากรของบ้านเมืองทีส่ ำ� คัญ วงล้อกลมๆ ในเครือ่ งหมายของสิงห์นเี้ ป็น
วงกลม ข้ า ราชการมี อ ยู ่ ใ น
วงล้อนี้ ถ้าคิดไม่ถกู ใจ ไม่ชอบ
น� ำ พาไมตรี ย ้ า ยคนนี้ ย้ า ย
คนนั้น ย้ายคนโน้น ย้ายคนนั้น
ถามว่าย้ายไปไหน วนอยู่แค่
นั้ น ถ้ า ทุ ก อย่ า งอยู ่ ภ ายใต้
กรอบ ทุกอย่างเป็นนโยบาย
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เกิ ด ประโยชน์ ผมเชื่ อ ว่ า หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเขาด� ำ เนิ น การให้ ห มด
การจะให้ ผู ้ ว ่ า ฯ เซ็ น รั บ รองออกโฉนดที่ ดิ น ทั้ ง ที่ รู ้ ว ่ า เป็ น ที่ ส าธารณะ
ผู้ว่าอารยะขัดขืนไม่เซ็น ไปใส่ความใส่ไข่อย่างโน้นอย่างนี้ ไปเสนอย้าย
เห็นหรือไม่ ไม่ได้ภูมิปัญญาหรือ ท่านต้องมีก�ำลังใจ ผมอยากให้ท่านมี
ความเข้มแข็ง และฝากท่านไปให้ก�ำลังใจกับท่านข้าราชการระดับล่าง คือ
ท่านนายอ�ำเภอต้องให้มากๆ เพราะท่านสั่งไปนายอ�ำเภอเป็นผู้ปฏิบัติ
จะได้เกิดความสัมฤทธิ์ผลของพลังแผ่นดินคือ เรื่องยาเสพติด

ห่วงใยนายอ�ำเภอ
ท่านดูห้องท�ำงานของท่านนายอ�ำเภอ แอร์เก่า ผ้าม่านไม่ได้ซัก
ห้องพืน้ หินขัดสกปรก ท่านไปดูโต๊ะห้องท�ำงานของท่านผูบ้ ริหารท้องถิน่ เป็น
โต๊ะมุก แอร์ โต๊ะห้องรับแขก โซฟา ตู้เย็น ทีวี งาน Built อลังการ หน้าห้อง
โต๊ะใหม่ มีคอมพิวเตอร์ยี่ห้อแอปเปิ้ล มีตู้เย็น มีของใช้สารพัด รถตู้โฟล์ค
โตโยต้า เวนจูรี่ ใหม่ๆ นายอ�ำเภอมีรถเก่าๆ บางที่ยังเป็นนิสสันเท้าเหยียบ
อยู่ เห็นหรือไม่ นัน่ คือช่องทางเห็นหรือไม่ทเี่ กิดปัญหาว่า ในชีวติ ทีม่ ลี มหายใจ
อยู่ โลกอาจจะต้องหมุนกลับไปที่กรมการปกครองเป็นหน่วยงานแม่บท
แม่หลัก แต่เดี๋ยวเขามาเอางานทะเบียนบัตรประชาชนไป อ�ำเภอเหลืออะไร
ธุรการ ห้องน�้ำลูกบิดคลอนได้ โถส้วมนั่งคลอนไปคลอนมา ท่านไปดู
นีเ่ รือ่ งจริงๆ อย่างดีทา่ นนายอ�ำเภอจะขยับตัวได้หน่อยช่วงทีม่ งี บยุทธศาสตร์
จังหวัด อ�ำเภอเสนอโครงการ ใครเสนอไม่รู้ อ�ำเภอเสนอยุทธศาสตร์กอ่ สร้าง
ศาลาปรับปรุง การมาปรับปรุงอาจจะมีผรู้ บั เหมาใจดีเขามาท�ำงาน เขามีกำ� ไร
เขาบริจาคทรัพย์ให้กบั อ�ำเภอ นายอ�ำเภอมีวสิ ยั ทัศน์ดี เอาเงินเหล่านัน้ ไปท�ำ
ห้องน�้ำ เปลี่ยนโถส้วม เปลี่ยนลูกบิด ติดก๊อกใหม่ เห็นหรือไม่ ท่านลองไปดู
อ�ำเภอ นี่คือข้อห่วงใยจริงๆ
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ในส่วนตัวผมเองถ้าผมมีโอกาส ผมยังอยากจะสนับสนุนส่วนตัว
เป็นความคิดไม่เกีย่ วกับความผูกพันราชการ Build อ�ำเภอแต่ละแห่งให้พร้อม
ทั้งห้องน�้ำ  ลิฟต์ ไฟ แสงสว่าง สีอาคาร ท่านไปดูห้องประชุมที่อ�ำเภอ
ไปประชุมก�ำนัน ผูใ้ หญ่บา้ นฟังไม่รเู้ รือ่ ง เสียงเหมือนห่านออกลูกออกล�ำโพง
แอร์ไม่เย็น ห้องน�้ำ  มองขึ้นไปฝ้าน�้ำรั่ว ผุแบบนี้ นายอ�ำเภอมาแทบเป็น
ข้าราชการแบบมาแต่ตัว บ้านผ่อนใช่ไหม ลูกเรียน เงินเดือนต้องใช้แบบ
ประหยัด อยู่บ้านหลวง นี่คือสภาพจริงๆ ฝากท่านไว้ในฐานะที่ท่านเป็น
ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผมถือเอาความรูส้ กึ ของประชาชนมาสะท้อนให้ทา่ นเห็น
ท่านอาจจะเห็นเหมือนมุมเดียวกับผมได้ หรืออาจจะมองเห็นแค่ครึ่งเดียว
อาจจะเห็นไม่หมด หรืออาจจะเห็นมากกว่าผมได้ เพราะท่านเคยเป็นนาย
อ�ำเภอ ท่านเคยเป็นหัวหน้าส่วน เป็น ผอ. สิ่งที่ผมพูดนี้อย่างน้อยต้องถูกใจ
ท่านไม่ต�่ำกว่า ๕๐ เปอร์เซ็นต์ หลายอ�ำเภอ ยิ่งต่างจังหวัดให้ท่านไปดูได้
ดูไม่จืด
เรื่องเหล่านี้ท้องถิ่น เวลามีภารกิจที สั่งไปแต่นโยบาย แต่ไม่มีเงินไป
นายอ�ำเภอท�ำยังไง อย่าว่าแต่นายอ�ำเภอ ท่านผู้ว่าฯ เอง ท่านผู้ว่าฯ
ยังพอไหว ยังมีลอตเตอรี่ มีตรงนู้น ตรงนี้ พวกนายอ�ำเภอจอดไม่ต้องแจว
เดีย๋ วผมไปตรวจราชการต้องรีบบอก ไม่ตอ้ งอย่างนี้ ไปทานข้าว นัง่ ร้านทาน
ข้าว อ�ำเภอไม่มีเงินหรอก เล่าให้ฟัง ขอให้ท่านสบาย ตราบใดทีผ่ มได้ปฏิบตั ิ
หน้าที่ในรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอยู่ จะสื่อสารท่านอย่างดี
ที่สุด และขอให้ท่านมั่นใจว่าไม่ต้องไปคิดย้ายคนนั้น ไม่ต้องไปคิดย้ายคนนี้
เดินไปบอกเขาตรงๆ ท่านรองผู้ว่าฯ ท่านผู้ว่าฯ วันนี้ รัฐบาลนี้ต้องการแบบ
นี้ ท�ำงานแบบนี้ ท่านผู้ว่าฯ จบข่าว ฝนตกอยู่ข้างนอก ผู้ว่าฯ เดินออกไป
เดินตากแดด ตากฝน ทุกคนต้องเดินเข้ามาอยูใ่ นทีร่ ม่ ชายคาหมด พอฝนแล้ง
หยุดเดินออกไป
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ปกติรัฐบาลท�ำดีไม่ต้อง
ไปบี บ คั้ น ผู ้ แ ทนท� ำ ดี ใ นพื้ น ที่
ไม่ ต ้ อ งไปกดดั น โดยน�้ ำ ใจดู
แววตาท่ า นต้ อ งนิ ย มชมชอบ
ไม่ต้องไปบอกว่า ประกาศให้
ได้ยินหน่อยว่าผู้ว่าฯ ให้เลือก
พรรคมะปรางออกให้ดงั ๆ ให้คน
๕,๐๐๐ คนได้ยิน เขาไม่ท�ำกัน โดยน�้ำใจ โดยส่วนตัวเป็นที่รู้กัน ท่านไม่ต้อง
บังคับ ผมบอกกับเพื่อนๆ ที่เป็นผู้แทนราษฎรว่า นั่นไม่ได้ นี่ไม่ได้ ไม่ใช่
ต้องปรับทัศนคติใหม่ การที่ต้องการแบบนั้น แบบนี้ คือแก้ปัญหา ให้คนนี้
ไปอยู่ตรงนั้น ให้คนนี้มาอยู่ตรงนี้ บอกว่าคนนี้เป็นพรรค คือข้าราชการ
พวกเราด�ำรงสถานะได้คือ
๑. ได้รับการเลือกตั้ง
๒. ลาออก
๓. ถึงแก่กรรม
๔. ถูกด�ำเนินคดีให้ออก
และมีวาระแค่ ๔ ปี ท่านมีวาระ ๖๐ ปี การเป็นข้าราชการ เงื่อนไข
อื่นเหมือนผม ถูกให้ออก พักงานราชการ Early ทั้งหลาย วันนี้มีโอกาส
ดีใจที่ได้คุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่าน หวังในใจเป็นอย่างยิ่งว่า
สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่ท่านได้ประกอบคุณงามความดีตั้งแต่เป็นข้าราชการ
ตั้งแต่เริ่มต้นมาจนถึงปัจจุบัน ท่านจะมีประสบการณ์ที่ดี จะแนะน�ำเพื่อน
รุ่นหลัง เพื่อให้ได้เป็นผู้ว่าฯ ท่านบอกเทคนิควิธี ท่านต้องเป็นเหมือนพี่
ถ่ายทอดให้น้องฟัง เพราะวันหนึ่งท่านต้องเกษียณอายุราชการ ท่านอาจจะ
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โตขึน้ เป็นอธิบดีได้ เป็นปลัดกระทรวง เป็นอะไรสุดแท้ ผมเต็มทีส่ ดุ คือเป็น
รัฐมนตรีแค่นั้น รัฐมนตรีช่วยฯ กับเป็น ส.ส. กับเป็นพลเมืองที่ท�ำหน้าที่
ต่อไป
ท่านยังมีอนาคต หวังว่าถ้าท่านมีพละก�ำลังขอให้ทา่ นทุม่ เทช่วยรัฐบาล
นายกฯ ยิง่ ลักษณ์ ชินวัตร เต็มที่ และสิ่งที่ท่านช่วยคือประชาชนได้ประโยชน์
เป็นตัวชี้วัดท่านได้ ว่าเมื่อท่านได้โยกย้ายไปด�ำรงต�ำแหน่งที่สูงขึ้น หรือ
จังหวัดที่ใหญ่ขึ้น หรือจะด้วยอะไร แต่จะมีพลังกับสายตาความรู้สึกของ
พี่น้องประชาชนที่มาแสดงความยินดีทั้งดอกไม้ ทั้งขนมนมเนย ทั้งอะไร
ทั้งหลายกับท่านทั้งหลายตรงนั้น จะบ่งบอกโดยไม่ต้องไปจัดงบจัดตั้ง
สงกรานต์รดน�้ำด�ำหัวท่านผู้ว่าฯ อะไรทั้งหลายท่านจะเห็นภาพตรงนั้น
ท่านสะท้อนชีวิตจากการเป็นผู้แทนมา ๕ สมัย ท่านรองปลัดท่านจะมีอะไร
ต่อจากผมหรือไม่ก่อนที่ผมจะกล่าวปิด
หม่อมหลวงปนัดดา
ดิ ศ กุ ล รองปลั ด กระทรวง
มหาดไทย : กราบเรี ย น
ฯพณฯ ท่าน จะขออนุญาต
ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดและ
ท่านผูต้ รวจฯ มีประเด็นอะไรที่
จะเรียนซักถามท่านรัฐมนตรี
ช่วยฯ เรียนเชิญ ท่านกรุณา
พวกเรามาก บ่ายวันนี้ได้รับข้อคิด เกร็ดต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการ
ท�ำงานต่อไป ท่านผูว้ า่ ฯ สุมติ ราเรียนเชิญ มีอะไรทีจ่ ะเชิญท่าน เห็นภาพท่าน
เพิ่งลงในหนังสือพิมพ์เชิญ
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นางสุมิตรา ศรีสมบัติ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย : กราบเรียน
ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะรับแนวนโยบายของ
ท่านไปปฏิบตั ิ โดยเฉพาะเรือ่ งของนายอ�ำเภอ ท่านพูดได้สะท้อนพวกเรามาก
ต้องกราบขอบพระคุณ
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รองปลัดกระทรวงมหาดไทย :
เรียนเชิญท่านผูว้ า่ ฯ ชูชาติฯ ท่านมีอะไรเล่าสูท่ า่ นรัฐมนตรีฯ ไปท�ำงานทีจ่ งั หวัด
พะเยา
นายชู ช าติ กี ฬ าแปง ผู ้ ว ่ า ราชการจั ง หวั ด พะเยา : กราบ
ขอบพระคุณ ฯพณฯ ท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ท่านรอง
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ที่ได้กรุณาให้โอกาส กระผมน้อมรับในสิ่งที่ท่าน
ได้กรุณาแนะน�ำทุกประการ ด้วยความตั้งใจที่จะท�ำหน้าที่ให้ดีที่สุด
หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย :
ท่านผู้ตรวจมีอะไรหรือไม่ ท่านนิสิตฯ
นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ผู้ตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย :
กราบขอบพระคุณท่านรัฐมนตรีฯ สิ่งที่ท่านรัฐมนตรีฯ พูดเป็นเรื่องเรื่อง
สะท้อนการท�ำงาน สะท้อนมุมกลับให้พวกเราได้หันกลับ เหมือน Back to
School ท่าน ได้มาช่วยพวกเรา ได้ตระหนักในความเป็นจริงและแก้ไขสิ่งนี้
ให้ดีที่สุด ขอบพระคุณ
หม่ อ มหลวงปนั ด ดา ดิ ศ กุ ล รองปลั ด กระทรวงมหาดไทย :
กระผมในนามของท่านปลัดกระทรวง ท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัด ท่านผูต้ รวจฯ
กราบขอบพระคุณ ฯพณฯ สิ่งที่ท่านได้กรุณากล่าวเป็นเรื่องที่ควรจะเป็น
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ธรรมชาติในการท�ำงานของข้าราชการ แต่บางทีไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเรา
ทุกคนมุง่ หวัง สิง่ ทีท่ า่ นกรุณากล่าวนี้ เป็นก�ำลังใจแก่บรรดาท่านผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด และท่านผูต้ รวจฯ เป็นอย่างมาก กระผมกราบขอบพระคุณท่านมาก

ขอให้มีความเจริญก้าวหน้าในหน้าที่
ท้ายที่สุด ท่านผู้ตรวจฯ ทุกคนมีความหวัง ยกตัวอย่างก่อนหน้านี้
มีผวู้ า่ ราชการจังหวัดท่านหนึง่ เป็นผูว้ า่ ราชการจังหวัด ทุม่ เทท�ำงานมาดี และ
มาเป็นผูต้ รวจฯ ท่านเหมือนกับเครือ่ งบินดิง่ ลงจากเพดานสูงลงมาติดพืน้ อยู่
บอกท่านว่าแค่เหลืออีก ๓ เดือน ๘ เดือน ผมเป็นผู้แทนราษฎรนาทีสุดท้าย
ยังต้องหาเสียง เพราะแพ้คะแนนเดียวถือว่าแพ้ พอแพ้มาเสียดาย รูอ้ ย่างนี้
เดินต่ออีกสัก ๑๐ นาทีดกี ว่า ท่านเป็นผูต้ รวจฯ ความรู้ ความสามารถจาก
การเป็นผู้ตรวจเหวี่ยงตัวออกไปเป็นผู้ว่าฯ ได้ ท่านเชิดศักดิ์ ชูศรี เป็นผู้ว่า
ราชการจังหวัดมาเป็นผู้ตรวจฯ ท้ายที่สุดได้ออกไปเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด
สุราษฎร์ธานี เพราะฉะนั้น ท่านมีก�ำลังใจ ทุกท่านมีโอกาสที่จะหมุนเวียน
เติบโตได้ทั้งสิ้น
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และท้ายที่สุดขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายได้คุ้มครองให้ท่านมีความ
เจริญก้าวหน้าในหน้าที่ราชการปลอดภัยทุกๆ ด้าน ปลอดภัยจากหน้าที่
การงาน ปลอดภัยจากการเมืองทั้งหลาย การเมืองมีน�้ำใจกับท่าน และ
มีโชค มีลาภ เป็นที่รักศรัทธาของพี่น้องประชาชน ศรัทธาของผู้บังคับบัญชา
ระดับสูงทุกๆ ท่าน ขอขอบคุณ            
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ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่๑
			
			

พล.ต.ท. ชัจจ์ กุลดิลก
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

ขอแสดงความยินดี
ก่อนอื่นขอแสดงความยินดีกับท่านผู้ว่าฯ ทุกท่าน ดูเหมือนว่าการ
รับราชการ ชีวติ ราชการของทุกท่านนัน้ ประสบความส�ำเร็จแล้ว ได้เป็นผูว้ า่ ฯ
ความรู้สึกผมเป็นอย่างนั้น น่าภาคภูมิใจแล้วที่ได้รับราชการมาถึงจุดนี้
๑

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
สรุปและเรียบเรียงจากการปฐมนิเทศผูว้ า่ ราชการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ใหม่ เมือ่ วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๑ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย จัดโดย วิทยาลัยมหาดไทย
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เนื่ อ งจากว่ า ผมดู ง านของกระทรวงมหาดไทย ตั้ ง แต่ ส ถาปนา
กระทรวงฯ ก็ ยั ง มี จุ ด ที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น งานของกระทรวงมหาดไทย
ไม่เปลี่ยนแปลงเลย โดยสมเด็จกรมพระยาด�ำรงราชานุภาพ ท่านเป็น
บรรพบุรุษของท่านปนัดดาได้วางรากฐานไว้อย่างสมบูรณ์ว่า “บ�ำบัดทุกข์
บ� ำ รุ ง สุ ข ” และผมก็ดูนโยบายของรัฐบาล นโยบายของท่ า นรั ฐ มนตรี
ว่ า การกระทรวงมหาดไทย ผมไม่ เ ห็ น มี อ ะไรออกนอกกรอบจาก
ขนบธรรมเนียมประเพณี ระเบียบ กฎหมายที่มีมา แล้วบอกให้ผมมา
ปฐมนิเทศ ผมไม่รจู้ ะปฐมนิเทศอะไรท่าน ผมคงจะต้องมาเตือนเฉยๆ ในฐานะ
ที่เป็นพี่ที่อายุมากกว่านิดหน่อย มีประสบการณ์ในฐานะเป็นข้าราชการ
เคยสังกัดกระทรวงมหาดไทย เคยท�ำงานเกี่ยวกับสังคม เคยเป็นต�ำรวจ
ซึ่งเป็นสาขาหนึ่งของงานปกครอง แต่ตอนหลังแยกไป ยังอยู่แบบเดียวกัน
ยังติดไป อุดมคติ อุดมการณ์ สโลแกนท่านของกรมต�ำรวจก็ติดไปจาก
กระทรวงมหาดไทยเหมือนกันว่า “บ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข” เหมือนกัน ยังใช้
อยู่ทุกวันนี้
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หลักการท�ำงาน
ผมคงจะมาคุ ย กั น สบายๆ มากกว่ า ในฐานะที่ ท ่ า นมารั บ การ
ปฐมนิเทศ มารับวิชาการ มาซักซ้อมข้อปฏิบัติราชการ ผมมีเวลาครึ่งชั่วโมง
ผมว่าเดี๋ยวผมว่าสัก ๑๕-๒๐ นาที คงจะจบแล้ว อย่างที่ผมบอกว่านโยบาย
รัฐบาล นโยบายท่านรัฐมนตรีว่าการฯ ก็อยู่ในกรอบที่เราเคยท�ำกันมา
ระเบียบ กฎหมาย ประเพณี ผมเองผมคงจะไม่ได้ออกนอกกรอบ เพียงแต่
มาเตือนว่าให้ระลึกถึง ท่านผมคงไม่ต้องให้วิชาการแล้ว คงจะให้หลักการ
ท�ำงานมากกว่า พูดถึงเรื่องความดี ที่ตรงข้ามกับความเลวทรามต�่ำช้า
ความดีต้องรวบรวมไว้ให้ตกผลึก เรื่องที่ต้องท�ำ  ต้องเป็นเรื่องที่ถูกต้อง
อีกส่วนหนึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้อง คือเรื่องดีถูกต้อง เรื่องที่ไม่ดี เรื่องชั่ว
เรื่องเลว เรื่องไม่เป็นเรื่องไม่ถูกต้อง มาอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องควรและไม่ควร
บางทีเรื่องดีถูกแต่ไม่ควรท�ำก็มีในสังคม เพราะเราถือกันว่าอย่างนี้ไม่ดี
อย่างฝรั่งตบหัวผู้ใหญ่แต่เมืองไทยท�ำไม่ได้ เป็นเรื่องที่ไม่ควร อย่างนี้เป็นต้น
ผมก็คงย�ำ้ ตรงนี้ เมือ่ ตัง้ แต่ผมเป็นเด็กๆ ท่านก็เหมือนกัน ตัง้ แต่ทา่ น
เป็นเด็กๆ ที่ผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเรื่องดี เดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่ เพราะว่าสังคมของ
คนนั้นต้องมีกฎเกณฑ์ เมื่อเด็กๆ ว่าดี เดี๋ยวนี้ก็ยังดีอยู่ ที่ว่าเลวก็ยังเลวอยู่
ที่ว่าไม่ถูกก็ไม่ถูกอยู่
เพราะฉะนั้น ผมก็เลย
บอกหลายๆ คนว่ า การที่ จ ะ
เรื่องไหนดี ไม่ดี ไม่ต้องให้ใคร
มาสอน ไม่ต้องให้ใครมาก�ำชับ
แล้ว ยิง่ พวกท่านทีเ่ ป็นเจ้าเมือง
ออกไปจะไปอยู่ดูแลบ้านเมือง
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ในแต่ละจังหวัด ท่านต้องก�ำหนดตรงนี้ ไม่ต้องให้มาบอกว่าอันนี้ดี ไม่ดี
อย่าให้กระทรวงฯ เจ้ากระทรวงฯ อื่นมาบอก หรือให้ทหารกรมนี้มาบอก
หรือพวกไหน พ่อค้าทีไ่ หนมาบอกว่า เรือ่ งไหนดี ไม่ดี ท่านรูอ้ ยูแ่ ล้ว ท่านต้อง
ก�ำหนดด้วยตัวท่านเอง และท่านอย่าไปตามคนอื่นเขา

ผู้ว่าราชการเป็นศูนย์กลางของจังหวัด
ผมถือว่าผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นศูนย์กลางของจังหวัด ของเมือง
แต่ละเมืองทีเดียว ถ้าผู้ว่าฯ ไปบอกว่า เรื่องนี้เฉยไป เรื่องนี้พอไปได้ เรื่องนี้
ที่ไม่ดี แล้วท่านก็บอกว่า ท�ำเอาหูไปนาเอาตาไปไร่ก็จะกลายเป็นคนอื่นเขา
ปฏิบัติตาม ไม่ว่าจะเป็นครูอาจารย์ ข้าราชการต�ำรวจ ข้าราชการกระทรวง
การคลังที่ไปอยู่ใน Control ของท่าน เขาก็จะปฏิบัติตามท่านไปหมด
แล้วก็จะเป๋ไป๋ไปหมด เพราะฉะนั้น ท่านต้องเป็นหลัก
ผมว่าท่านเป็นผู้ว่าราชการจังหวัด เรื่องดีต้องแข็งไว้ แข็งไม่ไหว
ก็บอกกันมา บอกให้ขา้ งบนมาช่วยหน่อย บอกให้ขา้ งล่างช่วยหน่อย บอกว่า
สู้ไม่ไหวแล้ว มีอิทธิพลมาก ขอให้มาช่วยกันหน่อย อย่างคราวที่แล้วเราก็
บอกขอร้องท่านผู้ว่าฯ คราวที่มีชุมนุมที่ผ่านมาว่า เขามีการชุมนุมกันอย่าง
นี้ ผมขอร้องท่านผูว้ า่ ราชการจังหวัดทุกจังหวัดให้ชว่ ยดูการชุมนุมว่า เป็นไป
อย่างถูกต้องหรือไม่ ถ้าไม่ถูกต้องก็ขอให้ช่วยกันบอกว่า อย่างนี้ไม่สมควร
ไม่ดี ไม่ถกู ไม่ควรชุมนุม ผมรูส้ กึ ว่าได้ผล ผมไม่ทราบว่าเป็นได้ผลเพราะอะไร
แต่ผมเชื่อว่าที่ผมเตือนนั้นท่านผู้ว่าฯ ทุกจังหวัดหรือหลายจังหวัดได้รับไป
ดูแล เป็นเรื่องในใจที่แสดงออกมา ก็ปรากฏกว่าหลายแห่งก็ไม่มีตามที่เขา
บอกว่าจะมีมาจ�ำนวนเท่านัน้ เท่านี้ สันติบาลบอกว่าจะมีการรวบรวมคนแล้ว
เท่านั้นเท่านี้ ข่าวของส�ำนักข่าวต่างๆ ก็กล่าว แต่ปรากฏว่ามาน้อยกว่า
ทั้งหมด
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ผมรู้ว่าท่านผู้ว่าราชการจังหวัดมีส่วนส�ำคัญ เพราะบ้านเมืองเราจะ
ยังเดินไปได้อีก จะมาแช่แข็งอีกแล้ว เสร็จแล้วผลที่เกิดขึ้นก็ไปเป็นเหตุให้
บ้านเมืองเราสงบเรียบร้อยดี เป็นที่ยอมรับกันทั้งสื่อมวลชนและอื่นๆ การที่
จะมาท�ำอย่างนีไ้ ม่ใช่ระบอบประชาธิปไตย และก็ไม่ได้เกิดผลดีกบั บ้านเมือง
แต่ควรท�ำให้บ้านเมืองเราเดินได้อย่างนี้เป็นต้น
ผมคิดว่าหลักการนี้ ปีนี้ผมอายุมา ๗๐ ปี หลังจากเกิดมา หลังจาก
ที่ร�่ำเรียนหนังสือ หลังจากที่ท�ำงานมา ช่วงนี้เรียกว่าปัจฉิมวัยแล้ว ผมอยาก
จะเห็นบ้านเมืองของเราได้อยูค่ งเส้นคงวาในทางทีถ่ กู ทีค่ วร ผมก็ได้บอกทัว่ ไป
ทุกหนทุกแห่งที่ผมไป ได้พูดกับผู้คนมากมายระหว่างที่มาท�ำงานการเมือง
บอกว่าประเทศไทยเราเป็น
ภูมปิ ระเทศซึง่ เป็นจุดทีด่ ที สี่ ดุ
ทีอ่ ยูใ่ นโลกจุดหนึง่ ท่านก็อาจ
จะเห็นเหมือนผมได้ เพราะท่าน
ได้ไปต่างประเทศ ไปยุโรป ไป
อเมริกาหรือไปทางด้านเอเชีย
ที่ไหนก็ตาม ถ้าเปรียบเทียบ
กันประเทศไทยมีทอี่ ยูท่ ที่ ำ� มา
หากินง่ายทีส่ ดุ โดยเฉพาะเรือ่ งกินเรือ่ งใหญ่ ผมเชือ่ ว่าใครไม่กล้าเถียง เพราะ
คนเราเกิดมา เรือ่ งกินเรือ่ งใหญ่ทสี่ ดุ ในจตุปจั จัย เมืองไทยไม่เคยล�ำบากเรือ่ ง
กิน แต่ทเี่ ราไม่คอ่ ยจะก้าวหน้า เพราะว่าประเทศเราไม่คอ่ ยมีอปุ สรรค ก็เลย
ไม่ได้คิดก้าวหน้ากัน หรือต่อสู้กับอุปสรรคมากนัก เลยท�ำให้ประเทศเรา
ดูเหมือนจะล้าหลังด้วยซ�้ำไป ไม่ว่าทางการแพทย์ด้านการค้นคว้าวิจัย
ด้านการศึกษา ท�ำให้ดูเหมือนว่าการคมนาคมก็ดี การเป็นอยู่ การแพทย์ก็ดี
หรืออะไรอื่นๆ ก็ดีไม่ก้าวหน้าเท่าที่ควรจะเป็นเหมือนกับนานาชาติเขา
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ส่งเสริมระบบคุณธรรม
ทั้งนี้ ผมได้วิเคราะห์แล้ว เป็นเพราะระบอบที่การปกครองของบ้าน
เมืองเรานัน้ ล้มลุกคลุกคลานกับระบอบประชาธิปไตย จากประสบการณ์ของ
ผม วัฒนธรรมองค์กรหลายแห่งได้เสียไป ไม่วา่ จะเป็นองค์กรของภาคราชการ
ภาครัฐวิสาหกิจ เมื่อถูกกรอบการปกครองโดยการปฏิวัติรัฐประหารแล้วจะ
สร้างประเพณีขนึ้ ในองค์กร พอจะกลับไปจะกลับยากมาก ระบบอุปถัมภ์กบั
ระบบคุณธรรมยากมากที่จะกลับมาเป็นระบบคุณธรรม ระบบอุปถัมภ์จะ
เจริญงอกงามและกินฝังลึกอยูใ่ นเส้นในกระดูกทีเดียว เพราะฉะนัน้ งานต่างๆ
จึงจะต้องเป็นพวก เป็นลูกน้อง เป็นเจ้านาย งานการต่างๆ ไม่เป็นไปตาม
ครรลองทีค่ วรจะเป็น โดยเฉพาะเรือ่ งระบบคุณธรรม ท่านเป็นหัวหน้าจังหวัด
ใหญ่ที่สุดในจังหวัด ผมอยากให้ท่านค�ำนึงถึงข้อนี้ไว้ คนที่ตั้งใจท�ำงาน
คนที่ไม่มีพวก อยู่แต่ในกรอบ อยู่ในแบบแผน อยู่ในระเบียบ ก็ควรให้การ
สนับสนุน เพื่อเป็นเชิดชูให้เป็นตัวอย่างแก่ข้าราชการอื่นๆ
ส่วนคนที่ใช้ระบบเส้นสาย เราก็เบรกไว้ แต่อัธยาศัยคนไทยที่ว่า
ผู้น้อยต้องการที่จะดูแลเอาใจผู้ใหญ่ อยากรับใช้ ยังมีในข้าราชการทุกหมู่
เหล่า เขาถือว่าเขาเป็นผู้น้อย คอยก้มยกมือไหว้ เราต้องเลี้ยงดูคนพวกนี้
เพราะเขาสมัครใจทีจ่ ะดูแล สมัครใจทีจ่ ะตืน่ เช้ากว่า นอนดึกกว่า เหนือ่ ยกว่า
ก็ให้ถอื เป็นเรือ่ งการเอาใจใส่ เป็นเรือ่ งความขยันขันแข็ง ก็สมควรปูนบ�ำเหน็จ
พวกนั้นไป แต่ว่าไม่ใช่ท�ำลายระบบคุณธรรมจนสิ้นไป ผมอยากให้จรรโลง
คุณความดี ความถูกต้อง ความสมควร ความเหมาะสม ความเป็นธรรมใน
การปกครอง ในการเป็นแบบอย่าง ท่านจะได้รับการยกย่องเป็นแบบอย่าง
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ส่วนเรื่องอื่นๆ นั้น ทั้งหมดที่ผมพูดมาท่านก็ทราบ ก็รู้ ก็เห็น
แต่ผมอยากให้ท่านเข้มแข็ง ที่แล้วมาก็แล้วไป ขอให้เราเริ่มต้นกันใหม่
เราเข้มแข็งใหม่ ท่านเป็นหัวหอกแล้ว คนที่อยู่ภายในใต้ร่ม เหมือนท่านเป็น
ร่ม คนทีอ่ ยูใ่ ต้รม่ ต่อไปนีจ้ ะมีเงาแบบนี้ แล้วก็จะได้เหมือนๆ กัน ไปในท�ำนอง
ระเบียบการท�ำงานเหมือนๆ กัน ผมเชือ่ ว่าเพียงแต่เราหันกลับมาอยูใ่ นลูท่ าง
ที่ถูกต้อง บ้านเมืองก็จะอยู่กันอย่างสงบสุข อยู่ในวิถีทางที่ควรจะเป็น

การก้าวเข้าสู่ AEC
เรามีภูมิประเทศที่ดี
อาชี พ จะได้ รั บ การพั ฒ นา
จะได้ รั บ การดู แ ลเอาใจใส่
ผืนแผ่นดินไทยซึง่ อุดมสมบูรณ์
นัน้ ถ้าได้ทำ� นุบำ� รุง มีการเอา
น�้ำ  เอาปุ๋ยใส่ ผลผลิตก็ย่อม
มาก คนไทยก็ย่อมอยู่ได้ เงิน
ส่วนที่เหลือก็ไปท�ำวิเคราะห์ วิจัยในการที่จะท�ำนุบ�ำรุง ในการที่จะดูแล
พืชผลต่างๆ ที่จะส่งขายออกให้มีผลก�ำไร ส่วนภาครัฐบาลก็ดูแลการที่จะท�ำ
อย่างไร วางแผน วางยุทธศาสตร์ในการที่จะค้าขายกับอาเซียน ที่จะเปิด
ตลาดกับอาเซียน ท่านผู้ว่าฯ เป็นบุคคลส�ำคัญในการน�ำพาประเทศเข้าสู่
อาเซียน เราจะค้าขายกับอาเซียน กับต่างประเทศ และยักษ์อาเซียนก�ำลังจะ
ตืน่ แล้ว พอยักษ์อาเซียนยืนได้ จะมียกั ษ์ยโุ รป ยักษ์อนื่ ๆ อาจจะเตีย้ กว่ายักษ์
อาเซียนด้วย ผมฟังยิ่งฟังยิ่งเห็นจริง เพราะอาเซียนตรงนี้ หลายพันล้านคน
รวมอยู่ตรงนี้ กระดิกตัวทีมีความหมาย
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รัฐบาลดูแลเรื่องนี้ไปในการที่จะค้าขายที่จะได้ก�ำหนดราคา ที่เรา
ยากจนเพราะของเราถูกทุกอย่าง ของเราแบกับดินทุกอย่าง ผลผลิตของเรา
ไม่มี เก็บไว้นานไม่ได้เน่าเสีย ไม่กี่วันพ่อค้าบอกเดี๋ยวต้องรีบขาย ผลผลิต
ไม่ว่าจะเป็นข้าวโพด ล�ำไย ก็ต้องขาย เพราะจะเน่าเสีย เราต้องสนับสนุน
การวิจัยขึ้นมา แล้วท�ำให้เรา ทุเรียนเรามีอายุยืนยาวเท่ากับแอปเปิ้ลแช่
ห้องเย็น หรืออะไรที่เขาเก็บอย่างนี้ ถ้าอย่างนั้นรวยแน่ เพราะเราไม่พัฒนา
ของเราเลยกลายเป็นอย่างนี้ เป็นเรื่องที่รัฐบาลต้องท�ำ ของเราคอมพิวเตอร์
แพง แต่ ข องเกษตรถูก เรื่องกินเรื่องใหญ่ เรื่ อ งคอมพิ วเตอร์ เรื่ อ งเล็ ก
แต่แพงกว่าเรื่องใหญ่ได้อย่างไร เรามุ่งถูกแล้ว เราจะเป็นครัวของโลก
เราจะเป็นยุง้ ของโลก เราจะตุนอาหารให้โลก ถ้าขายถูกเราก็ไม่คมุ้ เหมือนกัน
มัวมาตุนเลี้ยงพวกนี้ก็ไม่ไหว
ทีนี้มาพูดถึงเรื่องอาเซียน ผมเชื่อว่าเอกสารต่างๆ ตอนนี้ไม่ว่าจะ
เป็นกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงต่างประเทศ ได้เผยแพร่ออกไปมากแล้ว
ท่านผู้ว่าฯ ก็ต้องให้มีการเผยแพร่ ท่านอย่ารู้คนเดียว ท่านต้องกระจายให้รู้
กันทั่วถึง พยายามกระตุ้นเตือนในองค์กร องคาพยพของเราต้องไปด้วยกัน
พูดกันรู้เรื่อง ให้พาณิชย์จังหวัด เกษตรกรรมจังหวัด และหน่วยงานต่างๆ
ต้องรูเ้ ท่ากัน ต้องไปด้วยกัน
เพราะว่าบางอย่างจะเจ๊ง
กิ จ การบางอย่ า งจะเจ๊ ง
บางอย่ า งจะรวยไม่ รู ้ ตั ว
ท่ า นคอยดู บางคนรวย
ไม่รู้ตัว เพราะว่าของขายดี
เหลือเกิน บางคนอุตส่าห์
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ท�ำผลิตผลออกมาอย่างดี แต่ขายแล้วขายไม่ออก บางคนทีข่ ายของชิน้ เล็กๆ
ผมบอกให้เจ้าของตูก้ บั ข้าวอะลูมเิ นียมว่าให้เตรียมขยายปีกออกไป ให้ไปอยู่
ในลาว พม่า อินโดนีเซีย เจ้าของธุรกิจตู้กับข้าวที่เป็นอะลูมิเนียมที่บ้านผมที่
นครปฐม เขาบอกว่าไปไม่ถูก เราจะช่วยเขายังไงดี ผมก็นกึ อยู่ เพราะว่าเป็น
เรือ่ งจ�ำเป็น ป้องกันหนูเข้ามากินอาหารในตู้ ในทีเ่ ก็บป้องกันแมลงวันได้
ผมว่าในช่วงแรกๆ ทีข่ ยายอาเซียน สินค้าตูก้ บั ข้าวทีเ่ ป็นอะลูมเิ นียม
ถ้าท�ำให้รูปร่าง รูปลักษณ์ดี ราคาถูก น่าจะขายได้ไกล อาจจะรวยไม่รู้เรื่อง
ท่านต้องขยับ ถ้าเผื่อพวกท่านจี้เขาไม่ดี แทนที่เราจะบุกเขา เขาบุกจะเรา
เพราะประเทศไทยศักยภาพเหนืออยูแ่ ล้ว แต่วา่ ถ้าเราไม่ปรับปรุงตัว ไม่ปรับ
ตัวในการที่จะขยายปีก ขยายสาขา เขาก็จะขยายมาหาเรา
ขณะนี้ประเทศจีนสยายปีกลงมาที่เราแล้ว มาซื้อมาผูกขาดทุเรียน
มังคุด ล�ำไย อีกหน่อยเราจะกินล�ำไยต้องซื้อจากจีน เพราะฉะนั้น ต้องระวัง
ต้องช่วยกัน เราต้องบอกกัน คือเราต้องมีการสือ่ สารกัน ต้องบอกรัฐบาลด้วย
รั ฐ บาลต้ อ งบอกท่ า นด้ ว ย ได้ ข ่ า วคราวที่ แ ล้ ว มา พอสงครามเย็ น เลิ ก
คนอเมริกาก็วิตกว่าซีไอเอจะตกงาน ปรากฏว่าพอไปสักพักหนึ่ง หนึ่งปี
สองปี ซีไอเอถูกจับที่ประเทศฝรั่งเศส บอกมาโจรกรรมข้อมูลทางการค้า
ฝรั่งเขาท�ำกันอย่างนี้ ผมไม่ทราบว่าท�ำไมถึงต้องโจรกรรมกันถึงขนาดนั้น
แต่ประเทศเราไม่มี
ผมมานั่งอยู่ในคณะรัฐมนตรีของรัฐบาล เราไม่มีหน่วยงานอย่างนี้
ผมไม่รู้ประเทศอื่นเขาท�ำกับเรารึเปล่า เขามาเอาข้อมูลของเรารึเปล่า
มีแฮก มีอะไรกัน เข้าไปในกระทรวงพาณิชย์ มีความลับ กระทรวงพาณิชย์
ไทย ไม่มีความลับเลยรึเปล่า ผมก็ไม่รู้ เพราะผมไม่เชี่ยวชาญทางด้านทาง
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เศรษฐกิจ เป็นต�ำรวจมารูแ้ ต่เรือ่ งการข่าวและเรือ่ งการทีจ่ ะต่อสูก้ บั ลัทธิตรง
ข้ามบ้าง การเมืองตรงข้าม รักษาความลับนั้น แต่ปรากฏว่าเดี๋ยวนี้เขาไม่ได้
รบกันแล้ว เขาค้าขายแข่งกันแล้ว ซีไอเอถูกจับที่ฝรั่งเศสเป็นอุทาหรณ์
ถูกจ�ำคุกด้วย ผมก็ไม่รวู้ า่ เขาค้าขายกันยังไงต้องมาล้วงความลับกันจนกระทัง่
ถูกจับ
จึงฝากความหวังไว้กับท่านว่า ท่านได้ไปท�ำงานเป็นหัวหน้าจังหวัด
นั้ น ท่ า นเป็ น ตั ว อย่ า ง
ท่านเป็นเสาหลัก ผมอยู่
ตรงนี้ ท�ำงานตรงนี้ ผม
ยินดีที่จะสนับสนุน และ
ที่หิวคือหิวข่าวจากพวก
ท่าน เราเสียเปรียบอะไร
ใครเขาบ้าง แล้วพี่น้อง
เรา ประชาชนทั้งหลาย
ที่อยู่ในต่างจังหวัด ตรง
ไหนที่ไม่เจริญทางด้านการศึกษา ความเป็นอยู่แร้นแค้น ไม่น่าจะมีแล้ว
ครม. สัญจรคราวที่แล้ว ผมรับหน้าที่ไปที่อ�ำเภอแม่ระมาด จังหวัดตาก
ก็ปรากฏว่ามีความเดือดร้อนเรื่องน�้ำประปา ของบประมาณ ๙ ล้านบาท
เพือ่ ท�ำน�ำ้ ประปาผิวดินทีจ่ งั หวัดตาก พอไปดูกนั จริงๆ ปรากฏว่างบประมาณ
ยังขาดอีก ๓ หมู่บ้าน หมู่บ้านละ ๙ แสนบาท ขาดไปอีก ๒.๗ ล้านบาท
ให้ไป ๙ ล้านบาท ไม่พอ เพราะยังลืมเรื่องท่อ เรื่องอะไรต่างๆ หมู่บ้านละ
๙ แสนบาท ขาดอีก ๒.๗ ก็เป็น ๑๑.๗ ล้านบาท ต้องไปเพิ่มเงินให้เขา
และตกลงว่าเพิ่มได้
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บางทีพวกเราก็บกพร่อง คุยกันไปคุยกันมา ท�ำตัวเลขตกหล่นจนได้
สภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เขาตรวจเจอว่าขาด ถ้าให้ไป
๙ ล้านบาท แล้วท�ำไม่ได้เสร็จเลย เป็นต้น บางทีต้องดูกันหน่อย นอกจาก
ไม่มีน�้ำแล้ว ประชาชนยังพูดไทยไม่ได้ เป็นพวกปกากะญอ ผมไปคุยกับเขา
แล้ว เขาพูดไม่ได้ ผมก็งง ผมเพิ่งมารู้ไปทางใต้ไปที่สุไหงโก-ลก เวลาผมพูด
ปรบมือกันใหญ่เลย พอเอาถุงยังชีพไปให้พื้นที่ที่ถูกน�้ำท่วม พูดกันไม่รู้เรื่อง
เลย ตอนปรบมือคงเห็นคนอืน่ ปรบ เขาก็ปรบกัน เขาก็เป็นคนไทยเหมือนกัน
เพราะฉะนั้น เราก็ต้องดูหน่อย ดูให้สมน�้ำสมเนื้อกัน
สุดท้ายนี้วันนี้วันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๕๖ เลยเทศกาลอวยพรปีใหม่
แล้ว ไม่อวยพรแล้ว ก็ขอให้ท่านได้ประสบความส�ำเร็จในการที่เป็นผู้น�ำ
แต่ละจังหวัด แต่ละหน่วยงานของท่านได้ แล้วก็น�ำประชาชนสู่ความสุข
สมบูรณ์ต่อไปๆ ขอบพระคุณ

60 การปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่

คณะผู้จัดท�ำ
บรรณาธิการบริหาร
นายทรรศนะ วิชัยธนพัฒน์

ผู้อ�ำนวยการสถาบันด�ำรงราชานุภาพ

ที่ปรึกษากองบรรณาธิการ

นางสุกานดา วรเชษฐบัญชา ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านนโยบายและแผน

หัวหน้ากองบรรณาธิการ
นายอภิชัย ชัยชมภู

กองบรรณาธิการ

นางวันเพ็ญ ทรงวิวัฒน์
นางกาญจนา แจ่มมินทร์

ผู้อ�ำนวยการส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้
นางณิรมล เกิดแก้ว
น.ส.สุพัตรา บุญถึง

ศิลปกรรม/จัดท�ำรูปเล่ม

นางสาวอัจนา เตชะพันธุ์

ส่วนพัฒนาและบริหารจัดการความรู้ สถาบันด�ำรงราชานุภาพ
ส�ำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย โทร. ๐-๒๒๒๑-๕๙๕๘, ๕๐๕๕๖ (สื่อสาร สป.มท.)
“บทความหรือข้อคิดเห็นใดๆ ที่ปรากฏในเอกสารความรู้ สดร.
เป็นวรรณกรรมของผู้เขียนโดยเฉพาะ
สถาบันด�ำรงราชานุภาพและกองบรรณาธิการไม่จ�ำเป็นต้องเห็นด้วย”

พิมพ์ที่ บริษัท บพิธการพิมพ์ จำ�กัด 70 ถ.ราชบพิธ แขวงวัดราชบพิธ เขตพระนคร กทม. 10200
โทร. 0-2222-5555, 0-221-9781 โทรสาร 0-2221-6433 นายยอดย่ิง โสภณ ผู้พิมพ์ผู้โฆษณา พ.ศ. 2556
E-mail Address : borpitt@hotmail.co.th

