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นายศานิตย์ นาคสุขศรี
ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้ว1*
 หลักกำรท�ำงำน
ได้มอบนโยบำยให้ส่วนรำชกำรในกำรท�ำงำน คือ หนึ่ง กำรแก้ไขควำมเดือดร้อนของประชำชน สอง ควำม
สำมัคคีปรองดองของคนในจังหวัด ควำมรักเทิดทูนสถำบัน สำม กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์บริเวณชำยแดน ถือเป็นจุด
ส�ำคัญที่ต้องให้ควำมสัมพันธ์กับเพื่อนบ้ำน ต้องให้เกียรติกัน
ทีผ่ ำ่ นมำกำรบูรณำกำรปัญหำต้องมีควำมมุง่ มัน่ แน่วแน่ ผมเป็นผูว้ ำ่ รำชกำรจังหวัด จะประกำศเลยว่ำจะท�ำงำน หนึง่ คือ
จะบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข สอง คือ ท�ำงำนต่ำงพระเนตร พระกันต์ สำม คือ จะทะนุบำ� รุงพระพุทธศำสนำ

 โครงกำรจังหวัดเคลื่อนที่สระแก้ว...มุ่งบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุข
จังหวัดเคลื่อนที่ของสระแก้วไม่เหมือนที่อื่น เรำจะก�ำหนดไปออก
พื้นที่ 2 วันต่อเดือน ในวันพฤหัสตอนบ่ำยจะไปเยี่ยมเยียนประชำชน ศึกษำ
พื้นที่ เพรำะบำงหน่วยงำนเขำไม่มีหน้ำที่ที่ต้องท�ำงำนในพื้นที่ โดยอ�ำเภอจะ
เป็นผู้ก�ำหนดจุดให้ หลังจำกนั้นกลับมำท�ำในเรื่องเทิดทูนสถำบันพระมหำ
กษัตริย์ คือ กำรถวำยสัตย์ปฏิญำณ แล้วจึงประชุมประชำคมเพื่อหำรือร่วมกัน
1* ปัจจุบันเกษียณอำยุรำชกำรแล้ว
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ว่ำปัญหำในเขตต�ำบลนั้น ๆ มีอะไร โดยเรำเปรียบเหมือนสำยฝน คือ เรำจะมีเงินผู้ว่ำฯ CEO ไป ผมตั้งไว้ครั้งละ
300,000 บำท พื้นที่เสนอปัญหำมำก็จะได้เงินไปใช้แก้ปัญหำทันทีทันใด ชำวบ้ำนก็ไม่มีควำมรู้สึกว่ำทำงรำชกำร
รับปำกเรื่อยเปื่อย ถือว่ำบ�ำบัดทุกข์ บ�ำรุงสุขให้เขำได้ทันทีทันใด วันรุ่งขึ้นเรำจึงให้บริกำรประชำชน ซึ่งทุกส่วนรำชกำร
จะไปอย่ำงพร้อมเพรียงกัน ไม่ว่ำจะเป็นทหำร ต�ำรวจ ภำคเอกชน จะใช้วิธีกำรประชุมให้น้อยที่สุด ไปถึงแจกของ
มอบทุนกำรศึกษำแล้วก็ไปให้บริกำรประชำชนกันเลย

 ใช้กำรสื่อสำรปิดช่องว่ำงระหว่ำงฝ่ำยปกครองกับประชำชน

เป็นเรื่องส�ำคัญที่จะท�ำอย่ำงไรไม่ให้เกิดช่องว่ำงระหว่ำงฝ่ำยปกครอง ผู้ว่ำฯ กับประชำชน คือ จะต้องยอมรับ
ว่ำในอดีตเรำถูกมองว่ำเป็น เจ้ำเมือง ประชำชนไม่กล้ำเข้ำพบ ผมบอกว่ำผู้ว่ำฯไม่ได้เป็นเจ้ำเมือง แต่เป็น พ่อเมือง
ต้องดูแลทุกข์สุขของพี่น้อง ประชำชน ที่ผ่ำนมำประชำชนบอกว่ำเป็นเรือ่ งของรำชกำร ของผูว้ ำ่ ฯ แต่ในควำมเป็นจริงไม่ใช่
ทุกคนต้องเดินไปด้วยกัน มีสว่ นร่วม
: รำยกำรวิทยุ...สำยตรงผู้ว่ำฯ
กำรทีจ่ ะเข้ำถึงประชำชนใช้วธิ กี ำรจัดรำยกำรวิทยุทกุ วันพุธ ชือ่ รำยกำร
“สำยตรงผู้ว่ำฯ” ใช้เวลำประมำณ 1 ชั่วโมง ช่วงเวลำ 06.00-07.00 น. เป็น
รำยกำรที่ฮิตที่สุดที่ประชำชนรอคอย จะใช้วิธีแจ้งข่ำวสำร นโยบำยรัฐบำลให้
ประชนทรำบ แต่ทสี่ ำ� คัญต้องสือ่ ให้ประชำชนเข้ำใจว่ำนโยบำยรัฐบำลออกมำ อย่ำง
นี้ คนจังหวัดเรำได้อะไร มีผลกระทบอย่ำงไร ต้องโยงมำ ให้ได้ สิ่งนี้ส�ำคัญจะไม่พูด
เลื่อนลอย เพรำะไกลตัวเขำไปเหมือนกัน
สิง่ ทีค่ ำดไม่ถงึ ว่ำเขำสนใจ คือ รำยงำนเรือ่ งรำคำสินค้ำ รำคำข้ำว รำคำมันส�ำปะหลัง รำคำหมู เพรำะเป็นเรือ่ งใกล้ตวั
และอีกเรื่องที่เขำชอบ คือ กำรพยำกรณ์อำกำศ ซึ่งผมจะบอกว่ำสระแก้วจะมีฝนตกกี่เปอร์เซ็นต์ จนชำวบ้ำนบอกเลยว่ำ
พยำกรณ์อำกำศของผู้ว่ำฯ แม่นมำก เรำสำมำรถโฟกัสพื้นที่ให้ได้ อย่ำงกรณีชำวสวนหำกฝนตกมำก รำกต้นไม้ขึ้นรำควร
ท�ำอย่ำงไร ต้องเตรียมตัวอย่ำงไรบ้ำง เป็นต้น
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นอกจำกนั้น เป็นงำนที่จะต้องท�ำต่อไป มีนโยบำยอะไรบ้ำง แล้วสุดท้ำยสัปดำห์ที่ผ่ำนมำเรำท�ำอะไรบ้ำง จะเริ่มต้น
รำยกำรว่ำวิสัยทัศน์มีอย่ำงไร จุดหมำยของเรำที่จะพัฒนำจังหวัดคืออะไร มีค่ำนิยมอย่ำงไร ยึดมั่นควำมดีอะไรต่ำงๆ
ค�ำขวัญเป็นอย่ำงไร ผู้ว่ำฯอยำกให้คนสระแก้วเป็นอย่ำงไร เป็น คนดี ร่าเริง แกร่งกล้า แข็งแรง นโยบำยกำรท่องเที่ยว คือ
555 (5 แหล่งท่องเที่ยวส�ำคัญของจังหวัด) มำสระแก้วต้องสักกำระสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 5 ที่ ชมของดี 5 แห่ง เป็นต้น เป็น
แนวทำงที่จั่วหัวไว้ก่อน แล้วก็ให้เบอร์โทรศัพท์ไว้
: ตอบค�ำถำมชิงรำงวัล
ผมจะมีคำ� ถำมแต่ละสัปดำห์ เป็นแรงจูงใจ ทุกคนก็จะจ้องตอบค�ำถำมผูว้ ำ่ ฯ เช่น สมเด็จพระบรมโอรสำธิรำชฯ
มำท�ำอะไรที่สระแก้ว หำกใครทำยถูกภำยในเวลำ จะมีหมวกกันน็อกแจก ทุกคนก็อยำกได้รำงวัลจำกผู้ว่ำฯ เขำภูมิใจ
บำงรอบก็เป็นรอบนักเรียน อย่ำงวันลูกเสือเรำก็บอกว่ำเป็นรอบนักเรียนทุกคนก็จะติดตำมฟัง คอยจ้องจะตอบค�ำถำม
อันนี้ก็จะเป็นกำรเชื่อมโยงประชำชน
: สร้ำงควำมผูกพันกับสถำบันผู้ว่ำฯ
วิธีกำรท�ำงำน จะใช้ทีมงำนหน้ำห้อง แล้วก็แจ้งส่วนรำชกำรให้ส่งข้อมูลมำ
หนึ่ง คือ คอลัมน์ประจ�ำ สอง ถ้ำมีเรื่องใหม่ๆ หรือนโยบำยใหม่ๆ ก็จะชวนเขำออก
ร่วมด้วย อย่ำงกรณีโรคระบำดจะชวนหมอออกรำยกำรกับผูว้ ำ่ ฯ หรือถ้ำมำไม่ได้กส็ ง่ ข้อมูล
มำให้ทีมเลขำฯ ไปจัดข้อมูล แต่ละครั้งจะประมำณ 20 กว่ำเรื่อง แต่พูดได้ประมำณ
10 เรื่อง บำงครั้งใช้วิธีเกริ่นหัวข้อก่อน 20 เรื่อง มีอะไรบ้ำงแตะ ๆ ไว้ แต่ถ้ำพูดไม่หมด
หำกสนใจสอบถำมหน้ำห้องเพิ่มเติมได้ ทุกครั้งจะให้เบอร์โทรศัพท์ผู้ว่ำฯ ไปด้วย มีคน
ทดสอบว่ำผู้ว่ำฯ รับจริงหรือไม่ ปรำกฏว่ำรับจริง บำงทีเขำตกใจ และรู้สึกว่ำผู้ว่ำฯ
ไม่หลอกเขำ เช่น แจ้งเบำะแสยำเสพติด ผมก็ท�ำจริงเอำต�ำรวจไปจับ ท�ำให้ประชำชน
เชื่อมั่นมำกขึ้น ผมรับโทรศัพท์เอง พูดกับเขำแล้วก็ฟังว่ำเขำเดือดร้อนเรื่องอะไรและจัดกำร
ให้ทั้งเรื่องส่วนตัว ส่วนรวม เขำก็จะรู้สึกผูกพันกับสถำบันผู้ว่ำฯ ที่เป็นพ่อเมืองของเขำได้
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 กำรท�ำงำนต้องมียุทธศำสตร์ชัดเจน
เป็ น เรื่ อ งส� ำ คั ญ กำรท� ำ งำนต้ อ งมี ทิ ศ ทำง มี ยุ ท ธศำสตร์
มีแนวทำงให้ชัดเจน อย่ำงเช่นเรำบอกว่ำเรำจะเป็นศูนย์กลำงโลจิสติกส์
และเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ ชำวบ้ำนไม่รู้หรอกว่ำโลจิสติกส์คือ
อะไร เรำก็พยำยำมอธิบำยว่ำโลจิสติกส์ คือ ถนนหนทำง กำรขนส่ง
กำรค้ำขำย เป็นต้น เรำตั้งสโลแกนว่ำ สระแก้ว สะดวก ปลอดภัย
ไม่ไกลอย่ำงทีค่ ดิ เพรำะว่ำเมือ่ ก่อน หนึง่ ไกล สอง ไม่ปลอดภัย เรำจึงต้องสร้ำงตรงนีใ้ ห้ได้ กำรค้ำของเรำก็บอกว่ำชำยแดน
ตลำดโรงเกลือ ซึ่งสร้ำงรำยได้ในปริมำณที่สูงขึ้นเรื่อย ๆ เป็นอันดับหนึ่งมำตลอด นี่คืออนำคตให้เขำเห็น แล้วก็บอกว่ำ
คนสระแก้วได้อะไร ให้เขำคิด

 กำรเตรียมคน...กำรศึกษำ
เรำก็ต้องเตรียมตัวคนของเรำ โดยเฉพำะเรื่องกำรศึกษำ
ผมเคยเจอปัญหำตอนเป็นนำยอ�ำเภอ ก็แก้ไขปัญหำควำมยำกจน คือ
เอำของไปแจก เหมื อ นกั บ เอำปลำไปให้ เ ขำก็ กิ น หมด พอเรำท� ำ
ยุทธศำสตร์เรำถึงรู้ว่ำคนสระแก้วด้อยกำรศึกษำที่สุดในภำคตะวันออก
เมื่อสิบปีที่ผ่ำนมำ แต่ไม่ใช่ว่ำเขำไม่ฉลำดนะ เพรำะว่ำ หนึ่ง เขมรรบกัน
โอกำสไปเรียนหนังสือไม่มี พ่อแม่ไม่ให้ไปเรียนเพรำะอันตรำย สอง คนสระแก้วอพยพมำจำกที่อื่น อย่ำงอ�ำเภอวังน�้ำเย็น
ยุคแรกสร้ำงบ้ำนแปลงเมืองแย่งที่ดินกัน เพรำะฉะนั้นไม่มีโอกำสได้เรียนหนังสือ แต่ ณ วันนี้บ้ำนเมืองเรียบร้อยแล้ว
ต้องเร่งสร้ำงคน พัฒนำคนเพื่อรองรับควำมเจริญของจังหวัด
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: กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ ทุกคนต้องช่วยกัน
เรำส่งเสริมกำรท่องเที่ยวสระแก้ว คนข้ำงนอกเอำเงินมำเต็มกระเป๋ำ
แต่เรำไม่มปี ญ
ั ญำเอำเงินมำออกจำกกระเป๋ำ ไม่มขี องทีร่ ะลึกให้เขำ OTOP ก็ไม่มี
ดังนั้น มันอยู่ที่ปัญญำ ผมก�ำลังปลูกฝัง ก็สร้ำงอยู่ สร้ำงค่ำนิยมกำรศึกษำใหม่
จึงสร้ำงสโลแกน กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ ทุกคนต้องช่วยกัน ไม่ว่ำกระทรวงศึกษำ
ทีร่ บั ผิดชอบโดยตรง ข้ำรำชกำรทุกฝ่ำยโดยเฉพำะมหำดไทยต้องช่วย ภำคเอกชน
ก็ตอ้ งช่วยเรือ่ งทุนกำรศึกษำเพรำะว่ำเด็กเรำยำกจน มันก็ยกระดับคนของสระแก้ว
เรำก็ถือว่ำไม่น้อยหน้ำใคร เดี๋ยวนี้มีเด็กสระแก้วในทุกมหำวิทยำลัย ทั้งแพทย์ วิศวะ จำกเดิมที่เรียนในมหำวิทยำลัยละ
ไม่เกิน 1,000 คน ตอนนี้เป็น 3,000-4,000 คน
ในด้ำนกำรศึกษำห้ำมพูดว่ำไม่มีเงินเรียน ทุกคนต้องเรียนหนังสือ ห้ำมพูดเด็ดขำดว่ำไม่มีเงินเรียน หนึ่ง เรำมี
ทุนรัฐบำล สอง ทุนกำชำด หรือภำคเอกชนต่ำงๆ ทุกคนพร้อมที่จะสนับสนุนให้

 วัฒนธรรมกำรท�ำงำนของสระแก้ว
: ต้องสร้ำงควำมเป็นกรมสระแก้ว ผู้ว่ำฯ ต้องไม่ใช่ผู้ว่ำฯของมหำดไทยเท่ำนั้น
กำรท� ำ งำนต้ อ งเน้ น กำรมี ส ่ ว นร่ ว ม กำรจั ด ท� ำ ยุ ท ธศำสตร์ ต ้ อ งให้
ประชำชนมีส่วนร่วม ต้องแก้ปัญหำให้เขำ ทั้งเศรษฐกิจ สังคม สำธำรณสุข สิ่งหนึ่ง
ทีเ่ รำจะท�ำให้ได้ คือ ต้องสร้ำงทีมของเรำ ต้องสร้ำงวัฒนธรรมกำรท�ำงำนของจังหวัด
สระแก้ว คือ หนึ่ง ส่วนรำชกำรต�ำรวจ ทหำรจะต้องไม่แตกแยกกัน ประชำชนก็ไม่
แตกแยกกัน ส่วนรำชกำรหรือส่วนท้องถิ่นจะไม่ถำมเลยว่ำมีเงินหรือไม่ ทุกคนจะ
ช่วยเหลือกันตำมก�ำลัง นี่คือเอกลักษณ์ของจังหวัดสระแก้ว อำจเนื่องมำจำกสมัย
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ก่อนมีสงครำมเขมร มันล�ำบำกด้วยกันเลยต้องรักใคร่กัน เลยหลอมรวม
เป็นวัฒนธรรม ฉะนัน้ เรำต้องสร้ำงควำมเป็นกรมสระแก้ว ผูว้ ำ่ ฯ ต้องไม่ใช่
ผูว้ ำ่ ฯของมหำดไทย ต้องเป็นผูว้ ำ่ ฯ ของทุกกระทรวง กรม อันนีเ้ ป็นสิง่ ส�ำคัญ
งำนเล็กงำนน้อยเรำ ต้องไปร่วมงำนแล้วก็ต้องไปให้ก�ำลังใจเขำ ทุกคนดีใจ
ทุกคนอยำกท�ำงำน ไม่ใช่เหมือนที่เขำว่ำ ไปงานมอบรองฯ เปิดร้านทอง
ผู้ว่าฯ ไปเอง งำนบวชชำวบ้ำนผมก็ไป เขำก็มีควำมผูกพันกับสถำบันเรำ
เรำต้องสละควำมสุขส่วนตัวด้วย
: กำรใช้พระเดชเป็นสิ่งสมมุติ
สิ่งที่ผู้ว่ำฯ ต้องสร้ำงก็ คือ ต้องเป็นแบบอย่ำงให้ข้ำรำชกำร
ทุกกระทรวง กรม ให้รักศรัทธำด้วยใจ อย่ำใช้อ�ำนำจ ตำมที่สมเด็จ
กรมพระยำด�ำรงฯ ได้มีพระรำชด�ำรัสไว้ว่ำคนที่มีอ�ำนำจพระเดชพระคุณ
ตำมต�ำแหน่งหน้ำที่ ถ้ำได้แสดงอ�ำนำจบำตรใหญ่ บำรมียิ่งน้อยลง แต่ถ้ำ
อ่อนน้อมถ่อมตน จะยิ่งมีอ�ำนำจมำกเท่ำนั้น นี่เป็นเรื่องจริง
บำงคนกำรใช้อ�ำนำจพระเดชซึ่งมันก็เป็นสิ่งสมมุติ ไม่ได้รับควำมร่วมมือด้วยใจของเขำ ค�ำสอนของสมเด็จ
กรมพระยำด�ำรงฯ ข้ำรำชกำรมหำดไทยต้องยึดถือไว้ และใช้เป็นกรอบแนวควำมคิดทีน่ ำ� ไปปฏิบตั ริ ำชกำร เพรำะข้ำรำชกำร
มหำดไทยยุคใหม่ไม่ได้ถูกสอนในหลักควำมคิดแบบนี้ เมื่อก่อนเรำถูกสอนว่ำข้ำรำชกำรมหำดไทยต้องท�ำงำนหนักกว่ำ
ข้ำรำชกำรอื่นเป็น 2 เท่ำ ไม่มีสี่โมงครึ่ง ต้องท�ำงำนตลอด 24 ชั่วโมง ทุกข์ของประชำชนมันไม่ใช่แค่สี่โมงครึ่ง
: มองแบบนักปกครอง
ผมสอนหน้ำห้องทีน่ งั่ รถไปกับผมว่ำเวลำนัง่ รถไป ถ้ำเห็นไฟไหม้สองข้ำงทำง ถ้ำเรำเป็นคนอืน่ ก็จะคิดว่ำไฟไหม้
เดี๋ยวมันก็ดับ แต่ถ้ำเรำเป็นฝ่ำยปกครองไม่ใช่ ต้องดูว่ำมันไหม้เพรำะอะไร ต้องแจ้งใคร แล้วผลกระทบจำกที่มันไหม้
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2 ข้ำงทำง ระบบนิเวศน์มันเป็นอย่ำงไร เรำเป็นฝ่ำยปกครองต้องคิดไปอีกชั้นว่ำประชำชนเดือดร้อนแล้ว ถ้ำไหม้เผำฟำง
กันมำกๆ ดินขำดคุณภำพต่ำงๆ เรำจะท�ำอย่ำงไรกับพวกท�ำผิดกฎหมำย อย่ำงนี้เป็นต้น อำจจะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ
เรำต้องมองแบบนั้น ถ้ำเรำไปมองเหมือนคนธรรมดำ ไม่ต้องไปเป็นนักปกครอง

 กำรแก้ปัญหำเหตุกำรณ์ควำมไม่สงบ
: ควำมผูกพันน�ำไปสู่กำรเคลื่อนไหวโดยสงบ
อย่ำงกรณีเสือ้ เหลืองเสือ้ แดง ซึง่ ส่วนใหญ่ไม่มขี ำ่ วของสระแก้วเลย ผมไม่กดี กัน้ ทำงควำมคิด แต่ใช้ควำมผูกพัน
ระหว่ำงผู้ว่ำฯ ที่มีต่อประชำชน ขอร้องว่ำอย่ำท�ำให้เสื่อมเสียชื่อเสียงของจังหวัด เพรำะเรำก�ำลังจะเป็นเมืองเศรษฐกิจ
คนก�ำลังเอำเงินมำให้บ้ำนเรำ ถ้ำท่ำนปิดถนนหรือล้อมศำลำกลำง ใครจะมำบ้ำนเรำ ถ้ำท่ำนจะเคลื่อนไหวผมจะดูแลให้
อย่ำงดี ถ้ำท่ำนจะไปกรุงเทพฯ จะอ�ำนวยควำมสะดวกให้เดินทำงอย่ำงปลอดภัย

 ควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศเพื่อนบ้ำน

: เกิดเป็นคนชำยแดนต้องมีศักดิ์ศรี
คนชำยแดนมีวถิ ขี องคนชำยแดนอยู่ แล้วผมก็ให้คำ� ขวัญ เกิดเป็นคนชำยแดนต้องมีศกั ดิศ์ รี ห้ำมท�ำ 3 ข้อ หนึง่
ห้ำมค้ำหรือยุง่ เกีย่ วกับยำเสพติดเด็ดขำด สอง ห้ำมค้ำอำวุธสงครำม สำม ห้ำมค้ำแรงงำน เรำจะได้มศี กั ดิศ์ รีของคนชำยแดน
ไปไหนได้อย่ำงทรนง ไม่ใช่จับแรงงำนที่กรุงเทพฯ หันหน้ำมำทำงสระแก้วทุกที หรือจับยำเสพติดหันมำทำงสระแก้วทุกที
ผมพูดอย่ำงนี้เลยนะ ให้เขำเกิดควำมภำคภูมิใจ
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: กำรให้เกียรติกันและกัน
กำรเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ระหว่ำงประเทศ คือ ต้องให้เกียรติเขำ หมำยควำมว่ำผู้ว่ำฯ เขำกับผู้ว่ำฯเรำต้องมี
ควำมใกล้ชิดกัน เรำต้องยอมรับว่ำเมื่อก่อนเขำอำจจะแคลงใจเรำ แต่เรำใช้วิธีกำรเชิญมำประชุมร่วมกัน ยกย่องให้เกียรติเขำ
ไปเยี่ยมเยียนเขำ มีโครงกำรที่จะท�ำงำนร่วมกัน
ควำมใกล้ชิดท�ำให้เกิดควำมเป็นพวก อันนี้ส�ำคัญกำรยกย่อง
ให้เกียรติ พร้อมที่จะดูแลช่วยเหลือ เมื่อควำมแคลงใจหมดไปก็เป็นมิตร
ประชำชนก็เป็นมิตร ทหำรเขำก็ท�ำในส่วนของเขำ พลเรือนก็ท�ำในส่วน
ของเรำ มำท�ำด้วยกันเลยท�ำให้เป็นเนื้อเดียวกัน
: ใช้เวทีประชุมคณะกรรมกำรชำยแดนท้องถิน่ ภำคพลเรือน
เชื่อมควำมสัมพันธ์
ณ วันนี้ผมกับ ผู้ว่ำฯ มีควำมใกล้ชิดกันมำกที่สุด จะเชิญมำ
ร่วมงำนทุกครั้ง เริ่มต้นที่เรำเปิดประชุมคณะกรรมกำรชำยแดนท้องถิ่น
ภำคพลเรือนเป็นจังหวัดแรก ปีละ 2 ครั้ง เรำเป็นเจ้ำภำพ 1 ครั้ง
เขำเป็นเจ้ำภำพ 1 ครั้ง แล้วเชิญทุกส่วนรำชกำรมำก�ำหนดประเด็น
พร้อมกัน แก้ปัญหำร่วมกัน โดยเรำต้องช่วยกันพัฒนำควำมสัมพันธ์
ผูว้ ำ่ ฯ ต่อผูว้ ำ่ ฯ นำยอ�ำเภอต่อนำยอ�ำเภอจัดกิจกรรมพัฒนำควำมสัมพันธ์
ร่วมกัน ให้นำยอ�ำเภอพำก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำนไปพัฒนำควำมสัมพันธ์กับเขำ
ส่วนใหญ่เรำเชิญเขำมำเรำก็เป็นเจ้ำภำพ เรำไปหำเขำ เรำก็เป็นเจ้ำภำพ
เป็นธรรมดำเพรำะเรำต้องยอมรับว่ำเขำยังไม่พร้อม
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: ควำมมั่นคงต้องคู่กับเศรษฐกิจ
จุดเด่นของเรำ คือ ฝ่ำยควำมมัน่ คงไม่เป็นอุปสรรคในกำรพัฒนำ ควำมมัน่ คงต้องควบคูก่ บั เศรษฐกิจ ถ้ำเศรษฐกิจ
ดีควำมมั่นคงตำมมำ พูดง่ำยๆ ถ้ำเอำแต่ควำมมั่นคงไม่ให้เขมรเข้ำมำท�ำงำนในบ้ำนเรำ เขมรจนก็ปล้นบ้ำนเรำก็ไม่มีควำม
มั่นคง ฉะนั้น ต้องผ่อนปรนกัน มำเช้ำเย็นกลับ ให้เขำมำบ้ำนเรำมีกำรจ้ำงงำน เขำมำท�ำวันละ 200 บำท ขำกลับบ้ำนเขำ
ซื้ออำหำรบ้ำนเรำกลับไป 185 บำท ก็ประโยชน์กับเรำทั้งนั้น เขำก็มีเงินใช้มีกับข้ำวกิน ก็ไม่มำปล้นสดมภ์บ้ำนเรำ
ฝ่ำยควำมมั่นคงมองเห็นตรงนี้ก็ไม่ขัดขวำง

 กำรเตรียมควำมพร้อมรองรับประชำคมอำเซียน
: เด็กสระแก้วต้องพูด 4 ภำษำ
เด็กสระแก้วต้องพูด 4 ภำษำ คือ หนึ่ง ภำษำไทย สอง ภำษำอังกฤษ
เน้นที่กำรพูด กำรสื่อสำร สำม ภำษำจีน โรงเรียนท้องถิ่นก็ให้ไปเปิดสอนจีนต่อ
สี่ ภำษำเขมร ผมให้รำ่ งหลักสูตรภำษำเขมร เปิดหลักสูตรให้กบั ข้ำรำชกำรได้เรียน

 สระแก้วเป็นดินแดนแห่งธรรมะปัญญำ
กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ จังหวัดแห่งอนำคต
สระแก้วเป็นดินแดนแห่งปฏิบัติธรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษำสมเด็จ
พระเจ้ำอยู่หัว หน้ำศำลำกลำงจังหวัดทั้งพระและฆรำวำสจะมำกันเต็มศำลำกลำงจังหวัด ท�ำมำ 4-5 ปีแล้ว ไม่มีที่อื่นท�ำ
เป็นดินแดนแห่งธรรมะปัญญำ งำนพระผมไปหมดจนกระทั่งเจ้ำอำวำสบอกว่ำเกษียณแล้วมำบวชได้เลย แล้วก็สร้ำง
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พระพุทธรูปประจ�ำจังหวัด พระสร้ำงไม่ส�ำเร็จหรอกต้องผู้ว่ำฯ เพรำะต้องใช้เงิน ผมก็ประกำศเรื่องดินแดนแห่งธรรมะ
ปัญญำ กำรศึกษำสร้ำงสรรค์ จังหวัดแห่งอนำคต เพรำะเรำเป็น Gate Way แล้ว กำรค้ำตั้ง 40,000 ล้ำนบำท เดี๋ยวนี้
สินค้ำของสระแก้ววำงขำยทั่วประเทศแล้ว สินค้ำโรงเกลือ แล้วไปสู่อินโดจีน
ตัวอย่ำงเช่น ปลำน�้ำจืดที่ภำคกลำงกินกันทั้งปลำช่อน ปลำเนื้ออ่อนเป็นปลำเขมรทั้งนั้นเพรำะว่ำปลำไทย
หมดแล้ว มีมลู ค่ำวันละ 20 ล้ำนบำท รวมทัง้ แมลงต่ำง ๆ มีมลู ค่ำวันละ 20 ล้ำนบำท นอกจำกสินค้ำเสือ้ ผ้ำ ผมก็มสี โลแกน
ว่ำ ไม่รวยก็สวยได้ที่โรงเกลือ แล้วเน้นเรื่องกำรไม่ใช้สำรพิษ มีสโลแกน เกษตรอินทรีย์ วิถีสระแก้ว บอกว่ำเมื่อก่อนเรำใช้
สำรเคมีกัน พอไม่ใช้ก็ถือว่ำไม่เป็นโรค ไม่ต้องหำหมอ

 กำรเทิดทูนสถำบันพระมหำกษัตริย์

เป็นเรื่องส�ำคัญ จะสอนข้ำรำชกำรทุกคนว่ำกำรจัดงำน
ต้ อ งจั ด ให้ ยิ่ ง ใหญ่ สมพระเกี ย รติ ที่ สุ ด แล้ ว วั น หยุ ด รำชกำร
เขำหยุดเพื่อให้มำประกอบพิธีไม่ได้หยุดอยู่บ้ำน หำกท�ำเช่นนั้นแล้ว
จะบอกประชำชนให้จงรักภักดีได้อย่ำงไร เมือ่ หัวหน้ำส่วนรำชกำร
และข้ำรำชกำรยังหยุดอยู่บ้ำน ก็ต้องขอร้องเขำ

 กำรรับเสด็จ...ต้องท�ำด้วยตัวเองพลำดไม่ได้

ถือว่ำเป็นสิง่ ส�ำคัญต้องถวำยงำนให้ดที สี่ ดุ ถ้ำใครจะประสบควำมส�ำเร็จในชีวติ รำชกำรโดยเฉพำะอย่ำงยิง่ ผูว้ ำ่ ฯ
ห้ำมไว้ใจใคร ต้องท�ำด้วยตัวเองพลำดไม่ได้ เพรำะว่ำโอกำสที่จะได้รับเสด็จฯ ในชีวิตถือว่ำเป็นบุญ ไม่ว่ำจะพระองค์ใด
ก็ตำม เกิดมำเป็นคนไทยต้องจงรักภักดี ถ้ำเรำไม่มีพระมหำกษัตริย์เรำคงไม่มีชำติไทย

58 งานด้านอ�านวยการของจังหวัด

