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สรปุคำกลา่วมอบนโยบาย

ในการประชมุสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารปลดัจงัหวดั

และนายอำเภอ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย นายชวรตัน ์ ชาญวรีกลู

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

วันท่ี 1 กรกฎาคม 2553

ณ โรงแรมแอมบาสซาเดอร ์ซิตี ้จอมเทยีน อ.สัตหบี จ.ชลบรุี

ในวนัน้ี ขอฝากนโยบาย และขอ้ส่ังการใหท้า่นทัง้หลาย
ไดรั้บไปบำบดัทุกข์  บำรงุสุข ใหแ้ก่ประชาชน ดังน้ี

♦♦♦♦♦     ประการที ่ 1 การปกปอ้งเทดิทนูสถาบนัสำคญั
ของชาติ

เพ่ือเสรมิสรา้งความสมานฉนัท ์เปน็ทีท่ราบกนัดีแลว้วา่
ในห้วงระยะเวลาทีผ่่านมา ได้เกิดปัญหาความขัดแย้งทางความคดิ
ในทางการเมอืงของประชาชน มีการรวมกลุม่เรียกร้อง และระดม
มวลชนมาชุมนุมประท้วง และกดดันรัฐบาลโดยการชุมนุมดังกล่าว
ได้นำไปสูค่วามรนุแรงกระทบเสรภีาพของ ประชาชนโดยทัว่ไป

ในปัจจุบัน แม้ว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ความเป็นปกติ
แล้วก็ตาม แต่ภารกิจที่สำคัญที่สุดก็คือ การเยียวยาสถานการณ์
ให้สงบเรยีบร้อยโดยเร็ว กระทรวงมหาดไทย จึงได้จัดทำโครงการ
อาสาสมัครปกป้องสถาบัน (อสป.) โดยมีวัตถุประสงค์คือ การสร้าง
และหลอมรวมความจงรักภักดีของพี ่น้องประชาชนคนไทย
ดวงใจกลุม่พลงัมวลชนทกุรปูแบบในพืน้ที ่ เพ่ือฝกึอบรมปลกูฝงั
อุดมการณ ์3 ประการ คือ

1) การปกปอ้งสถาบนัพระมหากษตัรย์ิไวด้้วยชวีติ
2) การสรา้งความสมานฉนัท ์  รู้รักษาสามคัคีนำความ

ปกตสุิขของบา้นเมืองกลบัคนืมา
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3) การน้อมนำพระบรมราโชวาท ของพระบาทสมเด็จ
พระเจ้าอยู่หัว โดยเฉพาะแนวทางตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ไปปฏิบัติให้บังเกิดผล เป็นรูปธรรมทั่วทั้งแผ่นดินให้เกิดพลัง
แหง่อาสาสมคัรปกปอ้งสถาบนั โดยปลดัจงัหวดั และนายอำเภอ
ทุกท่านจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันทำ อาจใช้โอกาสในเดือน
กรกฎาคมนี ้ ซ่ึงมีวันสำคัญทางศาสนา คือ วันอาสาฬหบชูา และ
วันเข้าพรรษา รณรงค์ให้เกิดความรัก ความสามัคคี โดยจัดพิธี
ทำบญุ เพ่ือสรา้งความเปน็สิริมงคลในโอกาสตา่งๆ และเชญิผูน้ำ
ทุกศาสนาในพื้นที่มาร่วมกันทำบุญตามแบบพิธีของศาสนา หรือ
จัดกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม

♦♦♦♦♦     ประการที่ 2 การรักษาความสงบเรียบร้อยใน
พื้นที่

กรมการปกครอง มีเครือข่ายบุคลากรครอบคลุมอยู่
ทกุพ้ืนที ่ต้ังแตท่า่นนายอำเภอ ปลดัอำเภอ กำนัน ผูใ้หญบ่า้น อส.
และกลุ่มพลังมวลชนทุกรูปแบบ จึงขอให้ท่านนายอำเภอได้เข้า
ไปมีบทบาทในการบรหิารจัดการสรรพกำลังในการรักษาความสงบ
เรยีบรอ้ย และดแูลรกัษาความปลอดภยัในพืน้ท่ีใหดี้ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งการขอความร่วมมือจากพี่น้องประชาชนช่วยกันเป็นหู
เป็นตาดูแล และป้องกันไม่ให้เกิดพฤติกรรมท่ีเป็นอันตรายต่อชีวิต
ร่างกาย และทรพัย์สิน

♦♦♦♦♦     ประการที่ 3 การขยายผลโครงการอันเนื่อง
มาจากพระราชดำริ

ในขณะนีทุ้กอำเภอท่ัวประเทศไดมี้ศูนย์เรียนรู้โครงการ
อันเนื่องมาจากพระราชดำริครบทุกแห่งแล้ว จึงขอให้ท่านได้นำ

ทุกภาคส่วนของพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นประชาชนทั่วไป ผู้บริหารหรือ
สมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมูบ้่าน และขา้ราชการเขา้ไปเรยีนรู้หลักการสำคัญ
ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ โดยผสมผสานกับหลัก
เศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพ่ือให้สามารถ
นำไปเป็นแนวทางในการดำรงชีวิต ท่ามกลางสภาวะเศรษฐกิจ
ที่ผันผวนอยู่ตลอดเวลา สำหรับพื้นที่ใดมีหมู่บ้าน ชุมชน ที่ได้
ดำเนินการจนเกิดผลสำเร็จเป็นรูปธรรม ขอให้แจ้งมายังส่วนกลาง
ด้วย เพื่อขึ้นทะเบียนเป็น Best Practice สำหรับพื้นที่อื่นๆ
ในการนำไปปรบัใชใ้หเ้หมาะสมตอ่ไป

♦♦♦♦♦     ประการที ่ 4 การป้องกันและแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด

สถานการณ์ในขณะนี ้ย ังคงมีการแพร่ระบาดของ
ยาเสพติดอยู่ มีการนำเข้าทั้งสารตั้งต้น และการขนส่งลำเลียง
ยาเสพติดหลายช่องทางที่สำคัญ ยังคงมีการพัฒนาคิดค้นวิธีการ
ทีจ่ะอำพราง ไมใ่หเ้จา้หนา้ทีต่รวจคน้พบ

รัฐบาลได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ตามนโยบาย 5 ร้ัวป้องกัน ได้แก่ ร้ัวครอบครัว ร้ัวโรงเรียน ร้ัวชุมชน
รั้วสังคม และรั้วชายแดน ท่านในฐานะนายอำเภอจะต้องเป็น
ผูบ้รูณาการทกุภาคส่วน ทีร่บัผดิชอบเปน็เจา้ภาพหลกัในแตล่ะรัว้
เพื่อให้การแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อำเภอ บรรลุผลตาม
เปา้หมายทีก่ำหนดไว้

สำหรับท่านปลัดจังหวัด จะต้องเป็นผู้มองภาพรวม
ของการแก้ไขปัญหาในระดับจังหวัด หากอำเภอใดประสบปัญหา
อุปสรรคในพื้นที่ที ่เกินกำลังความสามารถ ท่านปลัดจังหวัด
จะตอ้งเข้าไปรว่มแกไ้ขปญัหาดงักล่าวใหลุ้ล่วงไปได้

ในส่วนของปฏิบัติการมหาดไทย Clean & Seal
ทำความดีเพื ่อแผ่นดินกวาดล้างให้สิ ้นยาเสพติด ขอให้ท่าน
สกัดกั้นยาเสพติดไม่ให้เล็ดลอดเข้ามาในพื้นที่ โดยเฉพาะพื้นที่
อำเภอชายแดนและดำเนินการตรวจค้นพื้นที่เป้าหมายซ้ำทุกพื้นที่
โดยการทำประชาคมวิธีลับโดยใช้กลไกของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
คณะกรรมการหมู่บ้าน และปฏิบัติการปิดล้อมตรวจค้น โดยใช้
กำลังอาสารักษาดินแดน ในหมู่บ้าน ชุมชน สถานบริการ ร้าน
ประกอบการ ร้านเกมอินเตอรเ์น็ต หอพกั อย่างตอ่เน่ือง เพ่ือเปน็
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ฐานในการขยายผลการจบักมุผูค้้ารายใหญต่อ่ไป เพ่ือใหส้ามารถ
ประกาศเป็นพื้นที่สีขาว รวมทั้งเพิ่มความเข้มข้นในการจัดระบบ
การเฝา้ระวงัเพือ่ใหค้งเปน็พ้ืนทีสี่ขาวตลอดไป

♦♦♦♦♦     ประการท่ี 5 การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ
ในพื้นท ี่

ขณะนี้น้ำในอ่างเก็บน้ำส่วนใหญ่ยังคงมีปริมาณน้ำ
อยู่ในเกณฑน้์อย แมว้า่จะมฝีนตกในระยะนีก็้ตาม แตก็่สามารถ
คาดคะเนได้ว่า ในฤดูการผลิตที่จะมาถึงนี้ จะสามารถระบายน้ำ
จากเขื่อนต่างๆ ให้แก่เกษตรกรได้น้อยกว่าปีที่ผ่านมา จึงขอให้
ท่านช่วยดูแลพ่ีน้องประชาชน ให้มีปริมาณน้ำกินน้ำใช้อย่างเพียงพอ
ขอใหถื้อวา่ การปอ้งกนัและแกไ้ขปญัหาภยัแลง้ และอทุกภยั เปน็
นโยบายสำคัญของรัฐบาล และกระทรวงมหาดไทย ที่ต้องดูแล
เอาใจใสอ่ย่างใกลชิ้ด มิใหป้ระชาชน หรอืพ้ืนทีใ่ดถกูละเลย

♦♦♦♦♦     ประการที ่6  การแกไ้ขปญัหาผูม้อิีทธพิล
ท่านนายอำเภอ จะตอ้งดำเนินการในเรือ่งน้ีอย่างจรงิจงั

เพื่อไม่ให้มีผู้มีอิทธิพลที่ไปข่มขู่ข่มเหงรังแกประชาชนในพื้นที่
โดยใช้มาตรการกดดันทางสังคม และการบังคับใช้กฎหมาย
อย่างเคร่งครัดกับบุคคลที่มีพฤติการณ์เป็นผู้มีอิทธิพลที่ละเมิด
กฎหมายอย่างเด็ดขาด แล้วรายงานให้จังหวัดและกระทรวงฯ
ทราบดว้ย

♦♦♦♦♦     ประการที ่7 การบรกิารประชาชน
ถือเป็นหัวใจสำคัญของข้าราชการฝ่ายปกครอง ท่าน

ทั ้งหลายจะเข้าไปนั ่งในหัวใจของประชาชนได้หรือไม่ อยู ่ที ่
สำนักยุทธศาสตรแ์ละสง่เสรมิการบรหิารราชการอำเภอ

กรมการปกครอง

การทำให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจ ในการรับการบริการจาก
ภาครฐั

ขอให้ท่านสนับสนุน และขับเคลื่อนโครงการหน่วย
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน โดยการออก
หน่วยบริการไปให้บริการแก่ประชาชนถึงพื้นที่อย่างต่อเนื ่อง
ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ และ
การขับเคล่ือนอาสาสมัครปกป้องสถาบัน เพ่ือสร้างความสมานฉันท์
ของคนในชาตด้ิวย

สุดท้ายนี้ นอกเหนือจากนโยบายที่ได้มอบไปแล้วนั้น
นายอำเภอยังมีภารกิจหน้าที่ตามที่กฎหมายกำหนดอีกมากมาย
ทั้งในฐานะผู้บริหารสูงสุดของอำเภอ ในฐานะนักบริหาร และ
ในฐานะนักปกครอง ในคนๆ เดียวกัน ท่านจึงจำเป็นที่จะต้อง
ทราบถงึแกน่ของปญัหา หรอืความตอ้งการทกุๆ ด้าน ของพ่ีน้อง
ประชาชน แล้วทา่นเองกจ็ะตอ้งเปน็ผูส่ั้งมอบแนวทางแกไ้ขปญัหา
แต่ละปัญหา และตอบสนองความต้องการแต่ละเรื่องในพื้นที่
ใหบ้รรลผุลสำเรจ็และทนัตอ่สถานการณ์

ในวันนี้ จึงเป็นโอกาสอันดีที ่ได้มอบนโยบาย และ
แนวทางการดำเนินงานแก่ท่านทั้งหลาย และขอให้ท่านทั้งหลาย
ได้นำแนวคิดตามนโยบายดงักล่าว ไปปรบัใช้ให้เหมาะสมกับพ้ืนท่ี
ด้วยความอดทน และเสียสละ ผมมั่นใจว่าความสงบเรียบร้อย
และความผาสกุท่ีย่ังยืน/จะคนืกลับมาสู่บ้านเมืองของเราในเรว็วนั
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สรปุคำกลา่วมอบนโยบาย

ในการประชมุสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารปลดัจงัหวดั

และนายอำเภอ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย นายบญุจง  วงศไ์ตรรตัน์

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

รองอธิบดีกรมการปกครอง ผู้บริหารกระทรวงมหาดไทย
ปลดัจงัหวดั นายอำเภอ ผูเ้ข้ารว่มประชมุทกุทา่น และผูมี้บทบาท
หน้าท่ีในการนำนโยบายกระทรวงมหาดไทย และรัฐบาล ไปปฏิบัติ
ให้เป็นรูปธรรม การบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ผมมี 4 เรื่องสำคัญ
ที ่ร ับผิดชอบ ซึ ่งได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีฯ จึงขอฝาก
ปลดัจงัหวดั นายอำเภอ และผูเ้ข้ารว่มประชมุในวนัน้ี

1. การแกไ้ขปญัหาหนีน้อกระบบใหกั้บประชาชน
เร่ืองแรก เก่ียวข้องกับนโยบายรัฐบาล การลดรายจ่าย

ที่เป็นภาระของประชาชน คือโครงการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ
ซ่ึงกระทรวงมหาดไทยไดรั้บมอบหมายให้ความช่วยเหลือประชาชน
ที่เป็นหนี้นอกระบบที่มีมูลหนี้ไม่เกิน 200,000 บาท ในเรื่องนี้
นายอำเภอเป็นผู้อำนวยการศูนย์แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ ต้อง
จัดทีมไกล่เกล่ียกรณีข้อพิพาท ทีมเจรจาขอ้พิพาท โดยใหเ้สร็จส้ิน
ภายในเดือนพฤษภาคม 2553 ซึ่งได้เสร็จสิ้นการเจรจาแล้ว ซึ่ง
โครงการดงักลา่วตอ้งมกีารระดมสรรพกำลงัทมีเจา้หนา้ท่ี 50,000
– 60,000 คนเป็นทีมเจรจา ซ่ึงการเจรจายังไม่ได้ผลตามท่ีประชาชน
ต้องการ แต่เป็นความต้องการของรัฐบาลที่ต้องการให้ประชาชน
เข้ามาอยู่ในความดูแลของรัฐบาล ผ่านธนาคาร ธกส. และ ธนาคาร
ออมสิน ซ่ึงดอกเบ้ียถูกลงเป็นการลดรายจ่าย การทำหน้าท่ีเสร็จส้ิน
แล้ว มีการอนุมัติจ่ายเงินจาก 700,000 กว่าราย ขออนุมัติ 500,000
กวา่ราย ยังไมบ่รรลผุลตามความตอ้งการของรฐับาล ลูกหนี ้และ
เจ้าหนี้ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบเป็นหน้าที่ของนายอำเภอ
ปลัดจังหวัด โดยได้ขอความร่วมมือจากธนาคารรายงานข้อมูล

ให้ทราบทุกสัปดาห์  ธนาคารออมสิน มีจำนวนก่ีราย ธนาคาร ธกส.
มีจำนวนกีร่าย อนุมัตไิปแลว้เทา่ไร ไมอ่นุมัตเิพราะเหตใุด ภายใน
31 กรกฎาคม 2553

รัฐบาลมีมาตราการในระยะที ่2 ในการท่ีรัฐจะค้ำประกัน
หนี ้ซ่ึงรฐับาลจะไดมี้การประกาศใหท้ราบอกีครัง้

2. เบีย้ยังชพีผู้สูงอายแุละ อสม.
เรือ่งทีส่อง เก่ียวกบัผูสู้งอายตุัง้แต ่60 ปข้ึีนไป โดย

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีหน้าที่สนับสนุนเบี้ยยังชีพ
ใหกั้บผูสู้งอาย ุเดือนละ 500 บาท สำหรบับคุคลอายุ 60 ปข้ึีนไป
โดยต้องไปลงทะเบียนกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินใกล้บ้าน ในปี
2554 มีผูสู้งอายไุปลงทะเบยีน จำนวนประมาณ 5,500,000 คน

นายอำเภอต้องมีบทบาทเกี่ยวข้องกับองค์กรปกครอง
ทอ้งถิน่ มีจำนวน 7,851 แหง่อยูใ่นกำกบัของนายอำเภอ การจา่ย
มีปัญหาคือจ่ายเงินเบ้ียยังชีพไม่มีเกณฑ์ท่ีแน่นอน จ่าย 3 เดือนบ้าง
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6 เดือนบ้าง ถ้าไม่ดูแลให้ดี และเป็นทุกข์ของชาวบ้าน ซ่ึงนายอำเภอ
มีหน้าที ่ในการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ให้กับประชาชน โดยจะ
ออกระเบียบให้จ่ายเงินภายในวันท่ี 10 ของทุกเดือน ให้จ่ายเงิน 500
บาทเต็ม โดยโอนผ่านธนาคารออมสิน และ ธนาคาร ธกส.
โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียม นายอำเภอต้องกำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินให้ใกล้ชิด โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
รายงานผลการดำเนินงานเป็นประจำมีแผนการจ่ายเงินอย่างไร
การไมป่ฏบิตัติามระเบยีบจะลดนอ้ยลง

อสม. เป็นกลุ่มที่กระทรวงมหาดไทยต้องดูแล อสม.
อยู่ในกำกับของกระทรวงสาธารณสุขได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 600
บาท มีปัญหาที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน 3 เดือนยังไม่มีการจ่าย
ค่าตอบแทนให ้อสม. กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ได้โอนเงิน
งบประมาณของ อสม. ไปตั้งจ่ายที่องค์การบริการส่วนจังหวัด
ครบถ้วนทั้งหมดแล้ว ปัญหาเกิดจากตัวผู้บริหารองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดกับสาธารณสุขจังหวัด ขัดแย้งกันไม่ได้จ่ายเงินประมาณ
9 จังหวัด มีเหตุผลคือ ถ้าองค์การบริหารส่วนจังหวัดจ่ายเงินช้า
ก็จะเกิดดอกเบี้ยถ้าเป็นจำนวนเงินมากๆ ก็จะมีดอกเบี้ยมาก
เพ่ือเอาดอกเบีย้ไปใชใ้นกจิการอืน่ๆ

นายอำเภอสามารถดูแลเงินค่าตอบแทนของ อสม. ได้
ซ่ึงสาธารณสขุอำเภอ หัวหนา้สถานีอนามัยตำบล อสม. จะทราบวา่
ก่ีคนทีเ่ปน็ อสม. และแตล่ะคนมปีญัหาอยา่งไร

3. ปฏบัิติการมหาดไทย Clean& Seal
เร่ืองท่ีสาม ยาเสพติด ไม่ใช่เร่ืองง่ายในการแก้ไข ในอดีต

รัฐบาลได้ชูนโยบายการแก้ไขโดยใช้ระบบตาต่อตา ฟันต่อฟัน
ถูกใจชาวบ้าน ลดยาเสพติดในพื้นที่ได้จริง ซึ่งใครค้ายาเสพติด
ก็จะได้รับโทษจำคุกหรือไม่ก็ถูกวิสามัญฆาตกรรม ช่วงเวลาดังกล่าว
มีการวสิามัญฆาตกรรมจำนวนมาก ทำใหต้วัเลขการคา้ยาเสพตดิ
ลดลงอย่างรวดเร็ว รัฐบาลปัจจุบันมีแนวทางยึดตัวกฎหมาย
เปน็หลกั ปจัจบุนัยาเสพตดิยังมอียู่มาก

รัฐบาลมีนโยบาย 5 ร้ัว กระทรวงมหาดไทยไดรั้บผิดชอบ
ร้ัวชุมชนทำใหชุ้มชนเข้มแขง็ ประกาศทำหมูบ้่านสีขาว Clean &
Seal โดยกระทรวงมหาดไทยใช้หลัก Demand และ Supple
มีการจดัตัง้ศูนย์ต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพตดิระดบัอำเภอ และศนูย์
ต่อสู ้เพื ่อเอาชนะยาเสพติดระดับจังหวัด โดยมีนายอำเภอ

เป็นประธาน มีการจัดตั้งหมู่บ้านสีขาว เพื่อให้คนเสพยาเสพติด
น้อยลง ทำให้ชุมชนม่ันคงเข้มแข็ง มีการประกาศพ้ืนท่ีเป็นหมู่บ้าน
สีขาวอยา่งจรงิจงั ม่ันคง แตห่ลงัจากทำหมูบ่า้นเปน็หมูบ่า้นสีขาว
แลว้ ทำไมถงึมกีารคา้ยาเสพตดิอีก สถิตกิารจบักมุไมล่ดลง แต่
กลับสงูข้ึน อยากฝากนายอำเภอไปคดิกัน

4. การสรา้งความเขา้ใจทีถู่กต้องกับประชาชน
ประการสุดท้าย การชุมนุมมีการยุติลงแล้ว แต่

ความแตกแยกยังมีอยู่ ความแตกต่างทางด้านความคิดเป็นเรื่อง
ปกติ แต่ต้องอยู่บนเหตุผล หลังจากการชุมนุมมีการเผาศาลากลาง
จังหวัด ซ่ึงเป็นการเผาเมือง ถือว่าเป็นเร่ืองใหญ่ คนท่ีกล้าลงมือเผา
ต้องมีอะไรอยู่ในใจ นายอำเภอที่อยู่ในพื้นที่ ท่านทราบว่าเป็น
อย่างไร วันนี้สถานการณ์ได้สงบชั่วขณะ พี่น้องจากภาคเหนือ
ภาคอีสาน ภาคกลางยังความรู ้สึกเจ็บปวดในความพ่ายแพ้
เจ็บปวดที่มีคนเสียชีวิต แกนนำถูกจับกุมคุมขังอยู่ในเรือนจำ
มีการประกาศใชพ้ระราชกำหนดในสถานการณฉุ์กเฉิน ประชาชน
ยังเคลือ่นไหวตอ่ตา้นรฐับาลอยู ่ความแตกแยกดงักลา่วนี ้ ยังคง
มีอยู่และเพิ่มปริมาณมากขึ้นเรื่อยๆ นายอำเภอ ปลัดจังหวัด
บางพืน้ทีไ่มมี่ปญัหา หลายพืน้ทีมี่ปญัหา นายอำเภอ ปลดัจงัหวดั
ต้องทำความเข้าใจกับประชาชน นายอำเภอเป็นความหวังของรัฐบาล
ในการบำบัดทุกข์ บำรุงทุกข์ให้กับประชาชน นำนโยบายที่เป็น
รปูธรรมไปปลดเปลือ้งความทกุข์ใหกั้บประชาชนไดใ้นระดบัหนึง่

สำหรับในพื ้นที ่ที ่มีประชาชนเดินทางเข้าไปชุมนุม
นายอำเภอต้องเข้าไปตรวจสอบว่าประชาชนที่เข้าร่วมชุมนุม
ประกอบอาชีพอะไร อาศัยอยู่ที่ไหน จัดชุดไปเยี่ยวยา เข้าไป
สอบถามว่าเขาเดือดร้อนไม่ได้รับความเป็นธรรมเรื ่องอะไร
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และเวลาเดินทางไปเยี ่ยมประชาชนให้มีถุงยังชีพไปให้ความ
ช่วยเหลอืแกป่ระชาชนเหลา่น้ัน

นายอำเภอที่อยู่ในบางพื้นที่ ต้องเหนื่อยทำงานยาก
เพราะบางพื้นที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมีการขับเคลื่อนต่างกัน
การดำเนินการของนายอำเภอต้องเอาชาติบ้านเมืองและประเทศ
เปน็ทีต่ัง้ จะใสเ่กียร์วา่งไมไ่ด้

ส่วนอำเภอที่ไม่มีปัญหาประชาชนเข้าร่วมชุมนุมก็ให้
รักษาพ้ืนท่ีไม่ให้มีปัญหา นายอำเภอต้องไปตรวจเยีย่มดูแลทุกข์สุข
ประชาชน คนกระทรวงมหาดไทยเท่านั้นที่ทำได้ดีที่สุด ทำจริง
บ้านเมืองสงบจริง พระราชกำหนดในสถานการณฉุ์กเฉิน หลายคน
ตั ้งคำถามเร ียกร้องให้ยกเลิก ผมมีความเห็นว่า การที ่ม ี
พระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ถ้ามีการยกเลิกทำให้
บ้านเมืองวุ่นวายก็ควรคงไว้ ซึ่งพระราชกำหนดในสถานการณ์
ฉ ุกเฉ ิน การคงไว ้เป ็นเคร ื ่องมือทางกฎหมายของร ัฐบาล
ไม่ได้ทำให้ว ิถีช ีว ิตของประชาชนถูกริดรอน คนยังใช้ช ีว ิต
ได้ตามปกติ ในพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉินไม่มี
ตรงไหนไปรดิรอนอำนาจประชาชน

ขอฝากปลัดจังหวัด นายอำเภอ ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัด
เชียงใหม่ ประชาชนไม่เดือดร้อนในการใช้พระราชกำหนดใน
สถานการณ์ฉุกเฉิน ผู้ว่าราชการจังหวัดเห็นว่าควรคงไว้ก่อน
และควรประชาสัมพันธ์ว่า การมีพระราชกำหนดในสถานการณ์
ฉุกเฉินไม่ทำให้วิถีชีวิตของประชาชนเดือดร้อน ถ้ามีการยกเลิก
ตอ้งเปน็ไปตามมต ิศอฉ.

นายอำเภอ ปลดัจงัหวดั ตอ้งทำความเขา้ใจกบัผูชุ้มนุม
ทางการเมือง ให้ท่านชี้แจงทำความเข้าใจกับข่าวที่ถูกบิดเบือน
ข้อเท็จจริง การมีพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้
ผูคิ้ดรา้ยไมก่ล้าทำ วนัน้ีไมเ่ผาศาลากลาง แตจ่ะเผาสถานทีต่า่งๆ
เช่น โรงเรียน สถานีอนามัย องค์การบริหารส่วนตำบล ปัญหา
ดังกล่าวรัฐบาลต้องการท่ีจะแก้ไข ไม่ใช่เร่ืองง่าย และไม่ใช่เร่ืองยาก
ถ้าช่วยกันทำงานเป็นระบบ ยึดถือประเทศเป็นที่ตั้ง เอาบทเรียน
ในอดตีเปน็หลกั

นายอำเภอเป็นผู้นำที่สำคัญในการทำความเข้าใจกับ
ประชาชน โดยมีปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ เป็นทีมงาน
ช่วยเหลือ นอกจากนั้นต้องนำเอาประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ทางการเมือง เป็นการสร้างความสมานฉันท์ และความสามัคคี
ให้ร ับข้อมูลที ่แท้จร ิงว ่าศูนย์รวมจิตใจของประชาชน คือ
พระมหากษตัรย์ิ จงึไดมี้โครงการอาสาปกปอ้งสถาบนั เพ่ือทำให้
ทุกคนรกับ้านรกัเมือง ถ้าดำเนินการไประยะหนึง่ ความปรองดอง
จะเกิดขึ้นในบ้านเมือง

นายอำเภอต้องรู้ว่าผู้ชุมนุมมาจากที่ใด โดยการรับรู้
ข่าวสารผ่าน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
ซึ ่งท ุกคนสามารถทำได้ในระยะเวลาหนึ ่ง ความคลี ่คลาย
ของสถานการณ์ในบ้านเมืองจะดีขึ้น พวกเราเป็นข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ถ้าทำให้บ้านเมืองมีความปกติสุข
พระมหากษัตริย์ก็มีความสุขด้วย จึงขอฝาก 4 เรื่องดังกล่าวนี้
ไวด้้วย

สำนักยุทธศาสตรแ์ละสง่เสรมิการบรหิารราชการอำเภอ
กรมการปกครอง
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สรปุคำกลา่วมอบนโยบาย

ในการประชมุสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารปลดัจงัหวดั

และนายอำเภอ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย นายถาวร เสนเนียม

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย

เรือ่ง การแกไ้ขปญัหาความไมส่งบในจงัหวดัชายแดนภาคใต้

ผมได้รับมอบภารกิจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวง
มหาดไทย ให้กำกับดูแลกรมที่ดิน ศูนย์บริหารราชการจังหวัด
ชายแดนภาคใต ้กรงุเทพมหานคร นอกน้ันก็เปน็ของรฐัวสิาหกจิ
ที่สำคัญที่สุดคือการได้รับมอบหมายให้ดูแลงานพิเศษ เรื่องการ
แกไ้ขปญัหายาเสพตดิในพืน้ที ่14 จงัหวดัชายแดนภาคใต ้มีดังนี้

1. ปญัหาความไมส่งบของจงัหวดัชายแดนภาคใต้
2. ปัญหาเร่ืองกลยุทธ์ของการแก้ไขปัญหายาเสพติด ใน

พ้ืนที ่14 จงัหวดัภาคใต้
3. บทบาทของนายอำเภอ และปลัดจังหวัด ในการ

สนับสนนุ เก่ียวกบันโยบายเรือ่งทีดิ่นของรฐับาล
♦♦♦♦♦     ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้
ปัญหาภาคใตไ้ม่ใช่เป็นปัญหาของ 5 จังหวดั แต่เป็น

ปัญหาของคน 60 ล้านคน ของคนทกุจังหวดั ของทา่นนายอำเภอ
ของทา่นปลัดจังหวดัทุกท่าน และของทา่นอธิบดีกรมการปกครอง
ของทุกคน ผลกระทบที่เห็นได้ชัด คือ เรื่องเงินงบประมาณที่จะ
นำไปใช้ในการพัฒนาทั่วทุกอำเภอ หรือจังหวัด ส่วนหนึ่งก็นำไป
แก้ปัญหาใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ประการถัดไปก็คือ
ความปลอดภัยในชีวิตของข้าราชการไม่ว่าจะเป็นตำรวจ ทหาร
หรอืข้าราชการฝา่ยอ่ืน ๆ ท่ีถูกส่งตวัลงไปแกไ้ขปญัหาภาคใต้

สำหรับการแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใตน้ั้น เรากำหนดเปน็ 3 ประเดน็ ได้แก่

ประเดน็แรก คือ หลักการใช้การเมืองนำการทหาร โดย
ใช้ยุทธศาสตร์พระราชทาน คือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา
การสรา้งความเขา้ใจนัน้ เปน็เรือ่งยาก คนจาก 5 จังหวดัชายแดน
ภาคใต้ สวมหมวกกาปีเยาะ ใส่เสื้อกุลง แต่งตัวตามวัฒนธรรม
ตามประเพณี มักจะถูกมองด้วยสายตาว่าเป็นแนวร่วมของ
ผู้ก่อความไม่สงบ หรือคนจากภาคอ่ืน ลงไปทาง 5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้ พูดจากันไม่รู้เรื่อง ใช้คนละภาษาในการสื่อ สิ่งเหล่านี้
เป็นการสร้างความไม่เข้าใจและเป็นความไม่เข้าใจ ซึ่งเป็นปัญหา
อุปสรรคในการพัฒนา ดังน้ัน ยุทธศาสตร์พระราชทานของพระบาท
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้ไว้ แก่พี่น้องประชาชน
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เราทุกคนต้องมีหน้าที่ในการสร้างความเข้าใจพี่น้องไทยมุสลิม
ที่อยู่ที่นั่นให้ได้ การสร้างความเข้าใจต้องเกิดจากความจริงใจ
ต้องยอมรบัในความหลากหลายของเชือ้ชาติ

ประการที่สอง คือ การส่งเสริมให้พี่น้องชาวมุสลิม
มเีกยีรต ิมศีกัดิศ์ร ีและความภาคภมูใิจ

ประการสุดท้าย คือ การให้ความสำคัญกับกลุ ่ม
ปญัญาชน หลายตอ่หลายคน เม่ือเรยีนจบจากตะวนัออกกลางมา
ตกงาน ทำงานทีไ่หนกถู็กดูถูกเหยยีดหยาม

สรุปคือ การเข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา เป็นการสร้าง
ความเข้าใจกับพี่น้องมุสลิมที่อยู่ในจังหวัดอื่นด้วย ขณะนี้เรามี
พ่ีน้องมสุลิม ทีอ่ยู่กันหนาแนน่ในจงัหวดัอ่ืนด้วย อย่างนอ้ยทีสุ่ด
38 จังหวัด ท่ีมีคณะกรรมการอสิลามของจังหวัดอยู่ หลักความเช่ือ
ของพี่น้องมุสลิมมีเรือนร่างอันเดียวกัน ใครเจ็บมุสลิมที่อื่นก็เจ็บ
ด้วย ถ้าเราไม่เข้าใจจะเป็นการซ้ำเติมปัญหา จึงฝากความเข้าใจ
ในเรือ่งการเขา้ใจ เข้าถึง และพฒันาใหถู้กตอ้งชัดเจน

ผมเข้าไปดูแลปัญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต้เป็น
ระยะเวลาปีกว่า ปัญหาหน่ึง คือ ลูกของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงเสียชีวิต
จากการก่อความไม่สงบ มีเด็กกำพร้าอยู่นับพันคน ก็ยังคง
เรียนหนังสืออยู่ที่นั่น ส่วนลูกของชาวบ้าน ซึ่งพ่อแม่เสียชีวิต
จากความไมส่งบ ก็ยังคงเรยีนทีน่ั่น เปน็เยาวชนทีน่ั่น บางครัง้ก็
เรียนในโรงเรียนเดียวกัน ถ้าหากว่าเราไม่สามารถสร้างความ
เข้าใจ ให้อยู่ร่วมกันได้ ปัญหาก็จะตามมา ฯพณฯ พลเอกเปรม
ตณิสลูานนท ์ไดน้ำโครงการสานใจไทยสูใ่จใต ้โดยนำเดก็กำพรา้
เหล่านั้นขึ้นมาอยู่กับครอบครัวมุสลิมในภาคกลางและกรุงเทพฯ

นับถึงขณะนี้ 3,000 คนเศษแล้ว ก็ได้ช่วยสร้างความเข้าใจว่า
บ้านน้ีเมืองน้ียังมีผู้ใหญ่ใจดี สามารถอยู่ได้อย่างสันติสุข โดยไม่ต้อง
แยกดนิแดนหรอืจดัตัง้รฐัอสิระ

♦♦♦♦♦ มะล ิ: โครงยวุทตูเพือ่สันตภิาพ
โครงยุวทูตเพื่อสันติภาพ คือ เอาเยาวชนจากเด็ก

กำพรา้ ลูกของเจา้หนา้ทีท่ีเ่สียชีวติจำนวนครึง่หนึง่ ลูกของพีน้่อง
ประชาชนท่ีเป็นเด็กกำพร้าอีกคร่ึงหน่ึง คัดเลือกมาเข้าค่าย เราได้ทำ
ในช่วงปิดเทอมใหญ่ 2 รุ่น เพ่ือมาเปิดโลกทัศน์ ร่วมกันคิด ร่วมกัน
สัมผสัสังคมทีอ่ยู่กันอย่างสนัตสุิข โดยไมต่อ้งใหเ้ยาวชนเหลา่น้ัน
คิดท่ีเป็นปฏิปักษ์ต่อกันในระหว่างเจ้าหน้าท่ีของรัฐและลูกของพ่ีน้อง
ประชาชนที่มีผลกระทบก็นับว่ามีผลสำเร็จในระดับหนึ่ง อย่างไร
ก็ตามการสร้างความเข้าใจต่อกันและกันในระหวา่งคนต่างเช้ือชาติ
และต่างความคิดเราต้องปรับความคิดความเชื่อให้ได้เพื่อสร้าง
ความเขา้ใจ

ผมได้มอบหมายให้คณะทำงานลงไปศึกษาในพื้นที่
เดินทางไปกลุม่ดาวะ คิดตัวละครข้ึนมา เพ่ือให้เยาวชนได้มีโอกาส
เรียนรู้หลักปรัชญาของศาสนาอิสลาม ซึ่งเป็นหลักความเชื่อ 6
ประการ กับหลักปฏบัิติ 5 ประการ ว่าเราจะถา่ยทอดหลกัปรชัญา
ของศาสนาอิสลามให้เยาวชนไทยพุทธและอิสลามได้มีโอกาส
เรียนรู้และรับทราบ ส่งคณะทำงานลงไปตามแนวทางที่ได้มอบ
ภารกิจก็ได้เขียนหนังสือ 1 เร่ือง ช่ือว่า มะลิ เป็นช่ือของเด็กผู้หญิง
ชาวเชียงใหม่ มีพ่อชื่อสมาน ในยามปิดเทอมครูสมานก็นำมะลิ
มาเยี่ยมเพื่อนที่มีอาชีพเป็นครู และมาพักบ้านของคุณลุงอารี
ทัง้พ่อและลกู คุณลงุอารมีีลูก 2 คน เปน็ผูห้ญงิ 1 คน ผูช้าย 1
คน ในระหว่างที่มะลิมาเที่ยวศึกษาหาความรู้ ความเป็นอยู่ของ
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ศาสนาอิสลาม ด.ญ. มะล ิจะเดนิทางไปกบัลุงอาร ีไปเยีย่มมัสยิด
ชุมชน ไปดกูารประกอบอาชพี ด.ญ.มะล ิก็จะจดบนัทกึ และกจ็ะ
จดบันทึกหลักปรัชญา 5 ประการไว้ และเมื่อไปได้พบได้เห็น
การปฏบัิติของศาสนาอสิลาม ก็จะบนัทกึไว ้ ท้ัง 5 ประการ เพ่ือ
มาถ่ายทอดมาเป็นหนังสือมะลิ และผมกำลังจะเปิดตัวหนังสือ
ในเดอืนกรกฎาคมนี ้และจะแจกจา่ยไปตามโรงเรยีนตา่ง ๆ เพ่ือ
เป็นการสร้างความเข้าใจว่า ถ้าเรามีเพื่อนเป็นเยาวชนหรือมุสลิม
ทำไมเขาจึงต้องทำสะกัด ทำไมพ่ีน้องมุสลิมจึงต้องเดินทางไปเมกกะ
หรือทำไมจะต้องเชื่อพระผู้เป็นเจ้าพระองค์เดียว สิ่งเหล่านี้ก็
จะเป็นอีกวิธีในการสร้างความเข้าใจ ขณะนี้กำลังดำเนินการ
จัดทำหนงัสอือีกเล่มหนึง่ ทีต่อ่เน่ืองจาก มะล ิ คือ มาลัย คือเอา
มะลิหลาย ๆ ดอกมารอ้ยพวงมาลยั ซ่ึงถ้าหากทำสำเรจ็กจ็ะนำมา
เผยแพรอี่กครัง้หนึง่ การสรา้งความเขา้ใจซึง่กันและกนั เปน็เรือ่ง
ที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง โดยเฉพาะความแตกแยกในความคิด
ความเชื่อในเรื่องศาสนา นายอำเภอทั้งหลาย ท่านปลัดจังหวัด
ท่านมีความสำคัญอย่างยิ่งที่จะสร้างความเข้าใจของคนในชาติ
ไม่ยกเว้นแม้กระทั่งท่านเป็นนายอำเภอเมืองเชียงราย ท่านก็
สามารถสร้างความเข้าใจให้กับพี ่น้องประชาชน 5 จังหวัด
ชายแดนภาคใตไ้ด้

♦♦♦♦♦ แผนพัฒนาห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้ :
การเพิ่มรายได้ให้ประชาชน

การดำเนินแผนพัฒนาห้าจังหวัดชายแดนภาคใต้
ถ้าเราจะมองไปในอดตีในยคุรัฐบาล ท่านคึกฤทธิฯ์ มุ่งเนน้ในการ
พัฒนาระดับตำบลมีเงินผันลงไป สำหรับในยุคนายกทักษิณมุ่งเน้น
ไปท่ีหมู่บ้านคำตอบอยู่ท่ีหมู่บ้าน มุ่งเน้นไปท่ีครัวเรือนของ 5 จังหวัด
เราพบว่าครัวเรือนยากจน มีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 64,000 บาท
ถ้าสมมุติว่าครัวเรือนหน่ึง ๆ  มีอยู่ 3-4 คน รายได้เฉล่ียไม่เกินคนละ
10,000 บาท ดังนัน้สมมุตฐิานในการแกป้ญัหาเศรษฐกจิกต็ัง้เปา้
เอาไว้ว่าถ้าได้บริหารงานครบ 3 ปีนับต้ังแต่เป็นรัฐบาลจะเพ่ิมรายได้
ให้พี่น้องประชาชนครัวเรือนละ 120,000 ต่อครัวเรือน/ปี มันดู
เหมอืนทา้ทายแตม่ั่นใจวา่ทำได ้ เราจะมุง่เนน้ด้วยวธิกีารยกระดบั
รายได้ เริ่มต้นที่การทำประชาคมเพื่อเสริมการประกอบอาชีพ
ตามตอ้งการตามถนดั เช่น

- มุ่งเน้นการเพ่ิมพ้ืนท่ีปลูกปาล์ม จำนวนสองแสนกว่าไร่
ประมาณสองหมื่นราย ขณะนี้ได้ทำการหาลูกค้าให้แล้ว จะให้มี
การปลูกปาล์มให้ครบตามที่พี่น้องประชาชนต้องการ ขณะนี้ท่าน
นายอำเภอ หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องต้องดำเนินการ อย่างจริงจัง
ในการหาลกูค้าเปา้หมายใหไ้ดต้ามตอ้งการ และบรกิารใหถึ้งที่

- ต่อไปคอืการลดพืน้ทีน่ารา้ง ประมาณ 85,000 ไร่
- ส่งเสรมิการเลีย้งแพะ ใหไ้ด้สามแสนตวั
- การเพิม่การมงีานทำ ฝึกอาชพี จัดหาปจัจยัการผลติ

เพ่ิมทักษะฝมืีอแรงงาน
- ส่วนทางดา้นการพัฒนาคณุภาพของคน จะมกีารฝกึ

เยาวชน
- การยกระดับคุณภาพในชีวิตน้ัน พอช. จัดหาท่ีอยู่อาศัย

คุณภาพใหพ่ี้น้องประชาชน แสนครวัเรอืนโดยอนมัุติงบประมาณ
ผ่าน พอช. เริ ่มต้นที่ 3,000 ล้าน วันจันทร์ที่ผ่านมาผมกับ
กรมโยธาธกิารฯ ไดร่้วมมอืกันแกไ้ขกฏกระทรวง โดยผอ่นคลาย
ในการขออนุญาตก่อสร้างบ้าน ตามโครงการท่ีรัฐบาลจัดสร้างให้ เช่น
ระยะยน่ ระยะถอย จาก 2 เมตร เป็น 1 เมตร จาก 1 เมตร เป็น
ครึง่เมตร น่ีคือการยกตวัอยา่ง 3,000 ชุมชนเมือง ไดรั้บประโยชน์
จากการสรา้งทีอ่ยู่อาศัย โดยรฐัอดุหนนุฐาน และสามารถกอ่สร้าง
บ้านได้ถูกต้อง เมื่อกฏกระทรวงผ่านคณะรัฐมนตรีไปได้ก็ทำให้
พ่ีน้องประชาชนมีท่ีอยู่อาศัยท่ีดีข้ึน แม้ไม่ได้มาตรฐาน ซ่ึงหลายคน
กังวลวา่ถ้าเกิดไฟไหมข้ึ้นมาจะทำอยา่งไร ก็จะมข้ีอบงัคบัอยา่งอืน่
ข้ึนมาเปน็มาตรฐานการรกัษาความปลอดภยั

สร้างระบบประปาหมูบ้่านอย่างนอ้ย 619 แหง่ ในพืน้ที่
เป้าหมายจดัหาเงนิเรียบร้อยแล้ว น้ำในหมูบ้่านขนาดเล็กประมาณ
600 กวา่หมูบ่า้น
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ยกระดับการแก้ไขปัญหาถนนหนทางให้กับหมู่บ้าน
และตำบล 981 สายด้วยเงนิงบประมาณ 2,900 กวา่ล้าน ป ี2553
จำนวน 241 สายทาง ด้วยเงนิงบประมาณ 679 ล้าน

ในเร ื ่องของความมั ่นคงปลอดภัยนอกเหนือจาก
กำลังอาสาสมัครตา่ง ๆ แล้ว เราไดข้อกำลัง อส. เพ่ิมอีก 6 อำเภอ
กับงบประมาณ พร้อมด้วยอาวุธ โรงเรือน อย่างน้อยท่ีเห็นได้ชัดคือ
6 อำเภอ และกำลงัคิดจะใหมี้ ผรส. หรอืผูช่้วยผูใ้หญบ้่าน ด้าน
กิจการสตรีและเยาวชน ซึ่งถ้าแนวความคิดตกผลึก ก็จะขอมติ
ครม. เพื ่อเพิ ่มให้ทำหน้าที ่ช ่วยเหลือด้านความมั ่นคงและ
ความปลอดภัย

การจัดตั้งองค์กรเพื่อเป็นองค์กรทำหน้าที่แก้ไขปัญหา
อย่างถาวรเรามี ศอ.บต. และ พตท. ต้ังแต่ปี 2524 รัฐบาลช่วงต่อมา
ได้ยกเลิกเมื่อปี 2545 การแก้ไขปัญหาก็ไม่สามารถที่จะทำได้
รัฐบาลน้ีได้เสนอ พ.ร.บ. จัดต้ังองค์กรถาวรข้ึนมา ท่ีเรียกว่า พ.ร.บ.
บริหารราชการจังหวัดชายแดนภาคใต้ ขณะน้ีอยู่ในวาระ 2, 3 ถ้าเปิด
สภามาคงพิจารณาเสร็จ หลังจากน้ันก็จะส่งให้วุฒิสมาชิก ส่ิงสำคัญ
จะเป็นองค์กรที่เป็นนิติบุคคลมีคำของบประมาณ มีงบประมาณ
ของตนเอง สามารถทีจ่ะจดัทำระเบยีบการเงนิ สารบญั หรอือ่ืน ๆ
ได ้ผูบ้รหิารสงูสดุมีตำแหนง่เทยีบเทา่ ปลดักระทรวง จะมนีายก
หรอืรองนายกที ่รมต. มอบหมายใหท้ำหนา้ทีดู่แล

♦ ♦ ♦ ♦ ♦ การแก้ไขปัญหายาเสพติดใน 14 จังหวัด
ชายแดนภาคใต ้

ขอเน้นย้ำให้เอาจริงเอาจังในการแก้ไขปัญหายาเสพติด
ถ้า ผวจ. และ ตำรวจภูธรจังหวัดเอาจริง ปัญหาเบาลงแน่นอน
ในระดับอำเภอถ้านายอำเภอ และผู้กำกับเอาจริง ปัญหาลดลง
แน่แนอน แนวนโยบาย 5 ร้ัว Clean & Seal หรอืข้อส่ังการ 9 ข้อ

สำหรับ 14 จังหวัดหรือจังหวัดอื่นจะเอาไปใช้ก็ได้ ปัญหาคือ
นายอำเภอเต็มที่ เต็มร้อยหรือยัง ปลัดจังหวัดถามตัวเองว่า
เตม็รอ้ยหรอืยัง ถ้าเตม็รอ้ยแลว้ ปรบัเปลีย่นแบบแนวทาง 5 รัว้
Clean & Seal เอาแควิ่ธีการทำประชาคมลบั เราไดป้รบัเปลีย่น
ให้เข้ากับสถานการณ์ ตัวบุคคลในพื้นที่หรือไม่ เพราะฉะนั้นถ้า
ลงลึกแล้วถ้าจริงตามนั้นใส่เกียร์ 5 ทุกอย่างดีขึ ้น ถ้าคิดว่า
เปน็งานฝากประสทิธภิาพจะไมเ่กิด ดังนัน้ เม่ือทา่นถามตวัเองวา่
ประชาชน คือบุคคลท่ีต้องดูแล ทุกอย่างจะดีหมด ท่านเป็นเจ้าเมือง
เปน็กำลังสำคญัของจงัหวดั ขอฝากวา่ยาเสพตดิเปน็ศัตรขูองชาติ
จริง ๆ  เป็นศัตรูของเยาวชนหลาย ๆ  คน ทำงานเป็นทีม ทำให้พ่ีน้อง
ประชาชนตดิยาเสพตดิน้อยลง ผลตินอ้ยลง หมูบ่า้นสีขาวเพิม่ข้ึน
ประชาชนจะศรทัธาอยูท่ีไ่หนกไ็ด้

♦ ท่ีสาธารณประโยชน์
สุดท้ายให้นายอำเภอและปลัดจังหวัดสนับสนุน

นโยบายท่ีเก่ียวข้องกับท่ีดินสาธารณะ ในพ้ืนท่ีของท่านมีประชาชน
บุกรุกเข้าไปมากเกือบจะเรียกว่าเหลือที ่สาธารณะไม่ถึงครึ ่ง
กรมที ่ดินได้ของบประมาณ สำหรับปี 2554 ไว้ 220 ล้าน
เพื่อเอาที่ดินของรัฐไปขจัดความยากจน ปลายเดือนนี้จะแจก
เอกสารอนุญาตให้ประชาชนทำกินในที่ดินแปลงที่อำเภอฉวาง
2,000 กว่าไร่ ครอบครัวละไม่เกิน 15 ไร่ ไม่มีการตกทอด จำหน่าย
จ่ายแจกไม่ได้ ปัญหาที่ดินทำกินเป็นปัญหาต่อเนื่องและมากขึ้น
เร่ือยๆ เพราะฉะนัน้ท่ีสาธารณะ ท่ีประชาชนทำกนิอยู่ รัฐสามารถ
ออกเอกสารอนุญาตให้ประชาชนใช้ทำกินได้ชั่วคราว เพื่อแก้ไข
ปัญหาความยากจน โดยนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ร่วมกับท่ีดินจังหวัด
จะดำเนินการใดในทีส่าธารณะแปลงใด จะมีงบประมาณ 220 ล้าน
ในปีงบประมาณ 2554 เช่น ที่ดินในอำเภอประทายในจังหวัด
นครราชสีมา ที่มีการทำประโยชน์เพื่อพี่น้องประชาชน เรื ่อง
โฉนดชมุชน ขณะนีร้าษฎรทีเ่ข้าไปทำกนิในทีดิ่นของรฐั  ไมว่่าของ
กระทรวงการคลัง กระทรวงมหาดไทย หรือ กระทรวงอื่น เมื่อ
ถูกจบัดำเนนิคดี จะถกูดำเนินคดี ทัง้ทางแพง่และอาญา ถูกปรบั
จำนวนสงูมาก ถ้าไมมี่เงนิ จะถกูกักขังแทนคา่ปรบั ขณะนีร้ฐับาล
ได้ออกระเบียบว่าด้วยการจัดให้มีโฉนดชุมชนเกิดขึ้น ประกาศ
ในราชกจิจานเุบกษาแลว้ น่ันคือมีชุมชนอยูก่่อนระเบยีบประกาศ
ใช้ไม่ต่ำกว่า 3 ปี ชุมชน จะใช้ท่ีดินแปลงน้ันร่วมกัน บริหารร่วมกัน
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และใชป้ระโยชนจ์ากชุมชนร่วมกัน แล้วแกไ้ขปญัหาความ ยากจน
ปัญหาถูกจับดำเนินคดี เพราะเอาทีดิ่นแปลงนัน้ เข้าสู่กระบวนการ
ออกโฉนดชุมชน ซึ่งแก้ไขปัญหาได้ โดยมีพื้นที่นำร่องอยู่ 30
กว่าแปลง เป็นพื้นที่สาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของฝ่ายปกครอง ขณะน้ีศึกษาอยู่ท้ังหมด 16 แปลง รอดำเนินการ
และตามระเบยีบ 6 แปลง ส่วนมากอยูใ่นพืน้ทีภ่าคอีสานและภาค
เหนือ ซึ่งจะสามารถแก้ไขปัญหาให้พี่น้องประชาชนบุกรุกเข้าไป
ทำสวนยาง และเปน็ขอทนุทำสวนยางเปน็ครัง้ทีส่อง

ขณะนี้ ที่ดินอุทยานในอำเภอรัฐภูมิในพื้นที่จังหวัด
สงขลาสามารถทำให้พี่น้องสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้ หรือในเขต
เทือกเขาบูโดอันเป็นเขตอุทยานในอำเภอในพื้นที่ 3 จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ ให้สามารถทำกินในเขตอุทยานที่ประกาศทับ
ที่ทำกินของพี่น้องที่อยู่ก่อนโฉนดชุมชนเมื่อเกิดแล้วจะทำให้
ประชาชนมท่ีีดินทำกิน แก้ไขปญัหาความเดอืดร้อนของประชาชน

♦ ธนาคารทีดิ่น
ธนาคารที่ดินแป็นองค์กรมหาชนจัดตั้งตาม พรบ.

องค์กรมหาชน ปี 2542 ตามมาตรา 5 โดยมีท่านพระนาย
สุวรรณรัฐ เป็นประธานยกร่าง คือการเอาที่ดินทั้งของรัฐที่ไม่ได้
ทำประโยชน์มาจัดสรรให้ที่ดินทำกิน และการเอางบประมาณไป
จัดซ้ือท่ีดินของเอกชนมาให้ประชาชนทำกินให้ประชาชนใช้ประโยชน์
โดยทีดิ่นทัง้ 2 รปูแบบทีจ่ดัหามานีอ้ยู่ระหวา่งการยกรา่ง จากนัน้
จะนำเสนอ ครม. และจะดำเนนิการในจงัหวดันำร่อง คือ ลำพูน
และเชยีงใหม่

สำนักยุทธศาสตรแ์ละสง่เสรมิการบรหิารราชการอำเภอ
กรมการปกครอง

บทบาทของนายอำเภอทีจ่ะตอ้งอำนวยการใหป้ระชาชน
ได้รับเอกสารสิทธิในการทำหน้าที ่ดูแลที่สาธารณะ ในหน้าที ่
นายอำเภอ แต่มอบหมายให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้านสอดส่องดูแล
ให้กำชับดูแลอย่างเข้มงวดในการคุ้มครองที่สาธารณประโยชน์
สำหรับปลัดจังหวัดท่ีทำหน้าท่ีเป็นเลขานุการของ กบร. ระดับจังหวัด
มีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในการออกเอกสารสิทธิเพื่อ
พิจารณาแกไ้ขปญัหาใหเ้อาเข้าท่ีประชมุ กบร. ประชมุเดือนละ 1
ครัง้ เพ่ือแกไ้ขปญัหาใหพ่ี้น้องประชาชน

การไกล่เกลี่ยประนอมข้อพิพาทในกรณีเป็นคดีแพ่ง
โดยเฉพาะความขัดแย้งในทางท่ีดิน ในหลายพ้ืนท่ีฆ่ากันตายเพราะ
แย่งที่ทำกิน ให้นำแนวประนอมข้อพิพาทมาใช้เป็นแนวทางการ
แกป้ญัหา ในป ี2530 กระทรวงมหาดไทยไดพั้ฒนาออกขอ้บงัคบั
กระทรวงมหาดไทย และไดบั้ญญติัไวใ้น พ.ร.บ. บรหิารราชการ
แผน่ดินฯ โดยใหน้ายอำเภอทำหนา้ทีไ่กลเ่กล่ียประนอมขอ้พิพาท
ทีเ่ปน็ความขดัแยง้ของประชาชน โดยผา่นทางกำนนั ผูใ้หญบ่า้น
เพ่ิมข้ึน ขอฝากให้นายอำเภอ และปลัดจังหวัดช่วยดูแลว่า จะแก้ไข
ปญัหาการบกุรกุทีดิ่นของรฐัในพืน้ทีไ่ดอ้ย่างไร
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สรุปคำกล่าวมอบนโยบายแนวทางการปฏิบัติราชการ

ในการประชมุสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารปลดัจงัหวดั

และนายอำเภอ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย นายมานติ  วฒันเสน ปลดักระทรวงมหาดไทย

♦♦♦♦♦     นายอำเภอ : นายกรฐัมนตรปีระจำอำเภอ
เพ่ือนๆ ปลดัจงัหวดั นายอำเภอ ทกุทา่น สำหรบัเรือ่ง

ท่ีจะมาพูดคุยกับท่านก็เป็นประสบการณ์ท่ีเคยทำงานมา อดีตนายก
รัฐมนตรีท่านหนึ่งเคยพูดว่าตำแหน่งนายอำเภอเป็นตำแหน่ง
ท่ีสำคัญ เป็นหัวใจสำคัญเป็นรอยเช่ือมต่อระหว่างประชาชนในพ้ืนท่ี
กับผู้ว่าราชการจังหวัด และรัฐบาล ผมเห็นด้วยว่าตำแหน่ง
นายอำเภอสำคัญท่ีสุด จนมีผู้เปรียบเทียบว่านายอำเภอก็เหมือนกับ
นายกรัฐมนตรีประจำอำเภอ ท่านท้ังหลายคงจะภูมิใจกับตำแหน่งน้ี

♦♦♦♦♦     นายอำเภอตอ้งหูไว ตาไว
ผมมองดูโลกนี้เปลี่ยนไปเร็วมาก เปลี่ยนไปจนสถาบัน

ของเราเปลี่ยนตามไปไม่ทัน ผมเคยพูดกับน้องว่าปัจจุบันโลก
เปลี่ยนไปเร็วเราอย่าหลงตนเองว่าเราเป็นนักปกครอง อยาก
จะให้ปรับความคิดหน่อยว่า เราไม่ควรคิดว่าเราเป็นนักปกครอง
เพราะสังคมเปลี่ยนไปมากไม่คิดว่าใครปกครองใครได้ อยากให้
ทา่นทัง้หลายเปลีย่นบทบาทตนเองเปน็นักบรหิารจดัการ ในพืน้ที่
ท่านลองไปคิดดูถ้าหากเราเป็นนักบริหารจัดการ เราก็จะมาสนใจ
เรือ่งการบรหิารจดัการ

สิ่งที่ผมมีความคิดตั้งแต่แรกเริ่มรับราชการมาว่า ถ้า
หากทา่นจะประสบความสำเรจ็ในชวีติราชการ น่าจะตอ้งเปน็ผูน้ำ
ทางการเปลี่ยนแปลง อยากให้ท่านชิงการนำในทุกเรื่อง เป็นผู้ที่
หูไวตาไว มีเรื่องที่เกิดขึ้นคือ เรื่องการรายงานข่าวเพราะว่าเวลา
มีเรื่องสถานีวิทยุโทรทัศน์ตอนข่าวเช้าจะรายงานเร็วมากในทุกๆ
เรื ่อง และรัฐมนตรีก็จะโทรศัพท์มาสอบถามปลัดกระทรวง

มหาดไทยวา่เรือ่งเปน็อย่างไร ผมกโ็ทรศพัทก์ลับไปหานายอำเภอ
แต่นายอำเภอไม่รู้เร่ือง ผมจึงเห็นว่านายอำเภอต้องเป็นผู้ท่ีหูไวตาไว
พยายามรายงานข่าวต่างๆ มาให้ผู ้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว
ผมหวังว่าท่ีมาพบท่านในวันน้ี ผมดูจากการรายงานจากนายอำเภอ
มาถึงผู้ว่าราชการจังหวัดและมาถึงกระทรวง บางคร้ัง 15 วัน ถึงจะ
รู้เรื ่อง ทั้งๆ ที่เรื ่องเหล่านั้นผ่านหนังสือพิมพ์ไปทั้งหมดแล้ว
สิ่งที่รายงานมาจึงเป็นกระดาษ ต่อไปนี้ต้องรายงานโดยการส่ง
ข้อความผ่านโทรศัพท์มือถือจะได้รวดเร็วทันเหตุการณ์ ช่วงเกิด
การชุมนุมของกลุ่มคนเส้ือแดงต้องทันเหตุการณ์อย่างมาก ให้ผู้ว่าฯ
นายอำเภอหากมีเรื่องเกิดขึ้นให้รายงานโดยการส่งข้อความผ่าน
โทรศพัท์มือถือโดยเรว็ ท่านเช่ือหรอืไม่ว่ามีอยู่จังหวดัหน่ึงรายงาน
สถานการณ์ให้ผมทราบเป็นข้อความที่เหมือนกันทุกวัน แม้เมื่อ
สถานการณ์เปลี ่ยนแปลงไปแล้ว ทั้งหมดนี้เป็นเกร็ดความรู ้
อยากให้ท่านนำไปปรับใช้การรายงานขอให้มีความสมเหตุสมผล
ทีเ่กิดข้ึนในทกุเหตกุารณ์
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♦♦♦♦♦     บำบดัทกุข์ บำรงุสขุ : วิสัยทศันก่์อนฝรัง่
กรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ ท่านฉลาดมาก ท่าน

เขียนคำว่า บำบัดทุกข์  บำรุงสุข  ท่ีจริงเป็นวิสัยทัศน์ เขียนก่อนฝร่ังๆ
มาคิดที่หลัง และตามมาด้วยยุทธศาสตร์ นายอำเภอกำหนด
ยุทธศาสตร์เพื่อให้วิสัยทัศน์ของกรมพระยาดำรงราชานุภาพฯ
บรรลุเป้าหมายก็น่าจะพอแล้ว ปัจจุบันเป็นสงครามของข่าวสาร
ต่อสู้ แย่งชิง การนำ นายอำเภอ ผู้ว่าฯ พอมีเหตกุารณเ์กิดข้ึน ต้อง
พยายามไปท่ีเกิดเหตุก่อนใคร ถ้าไม่เช่นน้ันจะต้องถูกช่วงชิงการนำ
เม่ือเราเห็นว่านายอำเภอเป็นหัวใจ และนายอำเภอจะต้องช่วยเหลือ
ผู้ว่าฯ และประเทศอย่างไร ผมอยากฝากนายอำเภอนำไปคิดว่า
เราอยู่บริษัทเดียวกัน คือ บริษัทประเทศไทย ถ้าเราคิดอย่างนี้
ไดก็้จะชว่ยเราไดม้าก

ในยุคกระแสโลกาภิวัตน์ ขอให้ท่านเกาะกระแสให้ทัน
ไม่เช่นนั ้นจะเสียความเป็นผู ้นำได้ ให้ท่านนำเทคโนโลยีไป
ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบท่ัวไป ยกตัวอย่าง การทำยางพารา
ของบริษัท ซีพี โรงงานกำจดัขยะท่ีจังหวัดลำปาง วันหน่ึงกำจัดขยะ
ได้ 90 ตัน และผลิตกระแสไฟฟ้าได้ เป็นการนำเทคโนโลยีมาจัดการ
ส่ิงแวดลอ้มในชมุชน เร่ืองทีท่่านจะตอ้งตระหนกัตอ่ไป คือ เร่ือง
สิ่งแวดล้อม เรื ่องเทคโนโลยีจะมาเป็นอันดับหนึ่ง เรื ่องขยะ
ขอฝากนายอำเภอว่าโครงการต้องสามารถทำได้ เมื่อเกิดการ
ต่อต้านจากประชาชนนายอำเภอต้องเข้าไปช่วยเหลือทำให้สำเร็จ
ตอ้งใหค้วามสำคญัจะเปน็ประโยชนกั์บประเทศชาติ
♦♦♦♦♦ สถานการณค์วามไมส่งบเรยีบรอ้ย

ภารกิจการส่งกลับผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงประมาณ 2,000
คน ก็ได้รู้ข้อมูลว่า ผู้เข้าร่วมชุมนุมไม่ได้จ้างมาชุมนุมอย่างเดียว
มาด้วยจติใจกมี็ ผมเกบ็ตวัอยา่งการมาชมุนุมมากทีสุ่ด ดังนี้

1.รฐับาลมสีองมาตรฐาน
2. เกิดความไมเ่ปน็ธรรมในสงัคม
3. เศรษฐกจิไมดี่
4. ชอบบคุคลหนึง่บคุคลใด
5. ไม่ชอบนกัการเมอืง
ดังนั้น ขอฝากนายอำเภอ ปลัดจังหวัด ในภารกิจการ

สรา้งความปรองดอง ความสมานฉนัท ์ ในภาคอสีานกลบัไปจะมี
รายชื่ออยู่ 2,000-3,000 คน ให้ไปตามดูว่าเขามาเพราะอะไร

จะจัดตั้งทุนวิจัยให้เห็นว่าเขามาเพราะเหตุใดเวลาไปคุยกับเขา
อย่าใชก้ฎหมายนำ ใหใ้ชห้ลกัมิตรภาพเปน็หลกั พยายามทำความ
เข้าใจกับประชาชนในชอ่งทางตา่งๆ กรณีมีข่าวว่าจะทำลายสถานที่
ราชการหรอืของเอกชน นายอำเภอต้องพยามดูแลเหตกุารณ์ต่างๆ
ที่เกิดขึ้นเพราะคนในสังคมของเรามีความอ่อนแอมาก
♦♦♦♦♦     ประเทศไทยกบัการแขง่ขนัในเวทโีลก

ลีดเดอร์ ฟอร์ เชนจ์ เป็นห่วงประเทศไทย ขีดความ
สามารถทางการแข่งขัน ที่จัดทำโดยธนาคารโลก ไทยจะอยู่ใน
อันดับ 36 จากก่อนหน้าอยู่ในอันดับ 34 ด้านการศึกษาอันดับ
คุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไทยอยู่อันดับที่ 69 สิงค์โปร์
อยู่ทีอ่นัดับ 3 มาเลเซยีอันดับ 31 อินโดนเีซยีอันดับ 58 ขณะที่
การศึกษาไทยโดยรวมไทยตกไปอยู่ที่อันดับ 67 ตัวชี้วัดอนาคต
เมืองไทยศกัยภาพการคดินวตักรรมไทยอยูอั่นดับ 56  เวยีดนาม
อันดับ 33 สถาบันทำวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ไทยอยู่อันดับ 60
เวียดนาม 64 การทำวิจัยและพัฒนา (อาร์แอนด์ดี) ของบริษัท
เอกชนไทยอยูอั่นดับ 47 ขณะทีเ่วยีดนามอยู่อันดับ 27 สิงคโ์ปร์
อันดับ 1 จะเหน็ไดว้า่อันดับของไทยเริม่ตก ขณะทีป่ระเทศอืน่ๆ
โดยเฉพาะประเทศกำลงัพัฒนามีอันดับเพ่ิมมากข้ึน หากไทยไมท่ำ
อะไรเพือ่เปล่ียนแปลงนา่หนักใจมาก ในอนาคตนา่คิดมากว่า ไทย
จะยนืตรงไหนในอาเซยีน และยนือยู่ตรงไหนในโลก ทีก่่อนหนา้น้ี
ไทยเคยพฒันาดา้นเศรษฐกจิและการเมอืงจนเปน็ผูน้ำอาเซยีน
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♦♦♦♦♦     Mahadthai  Channel ช่องทางการส่ือสารของมหาดไทย
ขอให้ทุกอำเภอเปิดระบบทีวีมหาดไทย ณ ท่ีว่าการอำเภอ

ทุกแห่งโดยเฉพาะในเวลาราชการเปิดให้ประชาชนได้รับชม และ
ช่วยประชาสัมพันธ์ให้รับชมกันท่ัวไป หรือหากมีข้อติชมก็ให้แจ้งมา
หากอำเภอใดมีโครงการดีๆ สามารถนำมาออกรายการเผยแพร่
ประชาสมัพันธไ์ด้
♦♦♦♦♦     การแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

- ปัญหาภัยแล้ง ขอให้ทุกอำเภอติดตามสถานการณ์
อย่างใกลชิ้ด เพ่ือเตรยีมใหค้วามชว่ยเหลอืตอ่ไป

- การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ให้
นายอำเภอเป็นพี่เลี ้ยง ให้คำปรึกษาแนะนำข้อกฎหมายต่างๆ
เปน็ทีพ่ึ่งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ได้

- ใหน้ายอำเภอกำกับดแูล กำนนั ผูใ้หญบ่า้นฯ ไม่ให้
มีการกระทำผิดกฎหมายต่างๆ ทั้งนี้ เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ประชาชนในทอ้งทีแ่ละเปน็ท่ีพึงของประชาชนได้

- การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ รัฐบาลได้ชื่นชมว่า
งานประสบความสำเรจ็ตามนโยบาย จังหวดั อำเภอทำไดดี้มาก

- สินคา้ผลติภณัฑช์มุชน อย่าคิดว่าเป็นงานของพฒันา
ชุมชน นายอำเภอตอ้งเปน็ผูน้ำการเปลีย่นแปลงดว้ย

- การให้ความช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสในสังคม ให้
ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการให้ความ
ช่วยเหลอื

สำนักยุทธศาสตรแ์ละสง่เสรมิการบรหิารราชการอำเภอ
กรมการปกครอง
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♦♦♦♦♦     นำเสนอในสว่นมลูนิธิราชประชานเุคราะห์
ที่ผ่านมา มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ได้ดำเนินการโดย

การแตง่ตัง้ผูว้า่ราชการจงัหวดั เปน็ประธาน ปอ้งกนัจงัหวดั เปน็
กรรมการ ผู้แทนของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เป็นกรรมการ ปลัดจังหวัด เป็นเลขานุการฯ ต่อไป
จะแต่งตั้งนายอำเภอเป็นกรรมการเพิ่มขึ้น เพื่อให้แนวคิดที่ว่า
จะทำอย่างไร ในการบริหารงานมูลนิธิฯ สามารถให้ความช่วยเหลือ
ให้ถึงมือราษฎรอย่างรวดเร็ว มูลนิธิฯ เป็นกลไกในการให้ความ
ช่วยเหลือราษฎรของในหลวง เร่ิมมาต้ังแต่ประมาณปี 2505 - 2506
ซึ่งขณะนั้น ผู้ว่าราชการจังหวัดยังไม่มีอำนาจในการจ่ายเงินเพื่อ
บรรเทาความเดอืดร้อนของราษฎร พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว
จึงทรงมพีระบรมราโชวาท ใหเ้อาเงนิไปใหจั้งหวดั เพ่ือใช้จ่ายเงนิ
ช่วยเหลือราษฎรในวงเงินท่ีต้ังไว้ ซ่ึงเป็นการสนองพระบรมราโชบาย
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีสายพระเนตรก้าวไกล
ให้รัฐสามารถช่วยเหลือราษฎรได้ คือ การเป็นมือแรกเข้าช่วยเหลือ
ซ่ึงหมายถึง น้ำพระทัยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ดึงราษฎร
ข้ึนจากน้ำในยามท่ีราษฎรตกน้ำ ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
ก็ได้ให้ความช่วยเหลือราษฎรที่ประสบภัย และอำเภอก็ได้ให้
การช่วยเหลือราษฎรผู้เดือดร้อนด้วยการแจกถุงยังชีพช่วยภัย
น้ำท่วม ภัยแล้ง ฯลฯ ด้วย ซึ่งการช่วยเหลือนี้เป็นสิ่งที่พระองค์
ทรงพระราชทานแนวทาง เพราะพระองค์ท่านคาดการณ์ล่วงหน้า
ไดอ้ย่างแมน่ยำ

สรปุคำบรรยายพเิศษ

ในการประชมุสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารปลดัจงัหวดั

และนายอำเภอ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย นายดสิธร วชัโรทยั รองเลขาธกิารพระราชวงั

เรือ่ง ความรูเ้กีย่วกบัเกรด็เลก็เกรด็น้อยจากผูใ้กลช้ดิเบ้ืองพระยคุลบาท

ในการถวายงานเกีย่วกบัการแกไ้ขปญัหาความเดอืดรอ้นของประชาชน

ตลอดเวลาที่ทำงานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
พระองค์ท่านพระราชทานแนวคิดต่าง ๆ มากมาย และไม่ว่า
ราษฎรหรือใครที่ประสบภัย ในหลวงท่านไม่เคยทอดทิ้งเลย
เม่ือราษฎรประสบภยั พระองคฯ์ ทรงพระราชทานความชว่ยเหลอื
ตลอด ในปจัจบุนัมีหลายโครงการทีใ่หค้วามชว่ยเหลอืด้านตา่ง ๆ
มากมาย มีโครงการในพระองค์และพระบรมวงษานุวงค์หลาย
พระองค ์ เช่น โครงการเพือ่นพ่ึง (ภา) ยามยาก ฯลฯ ซ่ึงดำเนนิ
โครงการไม่มีการแข่งขันกัน แต่ช่วยเหลือกัน เพื ่อให้ลด
ความเดือดร้อนของราษฎร ซึ่งแต่ก่อนอำเภอยังไม่มีส่วนร่วม
ไม่เข้ามาเกี ่ยวข้อง แต่ปัจจุบันมีการแต่งตั ้งนายอำเภอเป็น
กรรมการโครงการแทน โดยการลงนามในแต่ละครั้งต้องลงนาม
ด้วยตนเอง เพ่ือเปน็การใหเ้กียรตติอ่ผูท้ีด่ำเนินการ
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พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงรับสั่งต้องให้เกียรติ
ข้าราชการที่เกี่ยวข้อง ทุกท่านในที่นี้มีหน้าที่นำความห่วงใยและ
ปรารถนาดีจากพระองค์ไปให้ราษฎร ถ้าท่านได้รับการแต่งตั้ง
ท่านจะต้องเป็นคนท่ีราษฎรเหน็แล้วดีใจ ต้องเป็นท่ีพ่ึงให้ราษฎร ๆ
เห็นแล้วอบอุ่นใจ ปลอดภัย ดังน้ันนายอำเภอในฐานะเป็นกรรมการ
ประจำจังหวัดแล้วต้องเป็นหูเป็นตาต่างพระเนตรพระกรรณให้
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในการแก้ไขปัญหาให้กับราษฎร โดย
คิดว่าทำอย่างไรให้ราษฎรของพระองค์ได้รับความช่วยเหลือ
อย่างรวดเร็ว ยินดีชว่ยเหลือทุกอย่างการช่วยราษฎรต้องทำทันที
และช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว โดยจะประสานทา่นดิสธรโดยตรงไดท่ี้
เบอร์มือถือ 081-811-3388 หรือ E-mail : distorn@hotmail.com
และ distorn@yahoo.com

อีกอย่างหนึ ่งขอกราบเร ียนให้ทราบว่า ในหลวง
ไดป้ระทบัทีโ่รงพยาบาลศริิราช เปน็เวลา 9 เดือนแลว้ มีหลายคน
ถามว่า ไหนบอกวา่พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวหายประชวรแลว้
แต่ทำไมยังประทบัอยู่โรงพยาบาล ในฐานะทีเ่ป็นข้าราชการบรพิาร
ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัว ขอกราบเรยีนวา่ ในหลวงทรงมี
พระชนมาย ุ83 พระพรรษาแลว้ ทรงมพีระอาการประชวร มีไข้สูง
เข้ารับการรักษาจนหายปกติแล้ว ต่อมาทำกายภาพบำบัดคืน
กล้ามเน้ือบางส่วน ทำให้ท่านเดินได้ในระยะส้ัน ๆ  ในหลวงทรงเปน็
พระมหากษัตริย์ของประเทศไทย ตราบใดที่ในหลวงท่านยังทรง
ไม่มั่นใจในพระวรกายว่าพระวรกายของพระองค์ยังไม่แข็งแรง
ก็จะไม่ออกมาพบปะราษฎร ตลอดระยะเวลาระหว่างที่พระองค์
ทรงประทับอยู่ในโรงพยาบาลศิริราช ท่านได้ทรงงานตลอดเวลา

ไมเ่คยหยดุทรงงานแมใ้นขณะบา้นเมืองไมเ่รียบรอ้ย ท่านก็ทราบ
และทรงตดิตามดทูางทวีี และมกีารถวายรายงานเปน็ประจำอยา่ง
ต่อเนื่อง ประเทศชาติประสบภัยได้รับความเดือดร้อน ภัยแล้ง
ท่ีเกิดข้ึน พระองคฯ์ ทรงทราบและรบัสัง่ใหท้ำฝนหลวง โดยเปน็
เครื่องกลไกสำคัญ การใช้ฝนหลวง หรือ ฝนหลวงพระราชทาน
เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ปัจจัยหลักในการทำฝนหลวง คือ
อากาศมีความชืน้ ศูนย์ฝนหลวงพเิศษจดัตัง้ข้ึนเป็นศูนย์ฝนหลวง
จำนวน 3 ศูนย์ เพื่อใช้ในการเติมน้ำให้กับเขื่อน 5 เขื่อนสำคัญ
ซึง่เปน็เข่ือนหลกัเพราะนำ้ในเขือ่นระเหยวนัละ 0.5 ซม. เน่ืองจาก
ความร้อนที่เกิดขึ้นจากดวงอาทิตย์ส่อง เพราะฉะนั้น การทำ
ฝนหลวงในอากาศต้องมีความชื้น 60% ในปลายเดือนที่แล้ว
มีฝนตกภายในประเทศไทยระยะหนึ่ง หลังจากนั้นฝนจะตกมาก
อยู่ทางฝั่งตะวันออกและตะวันตกทิศเหนือตอนบน ภาคกลาง
ฝนทิ้งช่วง พระองค์ฯ จึงพระราชทานว่าความร้อนจะทำให้น้ำ
ในเข่ือนระเหย บรเิวณขอบอา่งเก็บนำ้ท้ังหลายของเขือ่นส่วนใหญ่
เป็นป่าไม้ ภูเขา เพราะฉะนัน้ น้ำท่ีลอยจากอ่างเก็บน้ำจะลอยข้ึนมา
เป็นเมฆลอยอยู่บนอ่างเก็บน้ำ ซึ่งก็คือน้ำที่ระเหยจากอ่างเก็บน้ำ
บวกกบัอากาศเยน็ทีเ่กิดจากปา่ไม ้จะกัน้ไมใ่หไ้อนำ้ข้ึน ลมจงึพดั
ไอน้ำที่เกิดขึ้นไปเกาะตามภูเขา ต้นไม้ ทำให้ไปกระทบความเย็น
หลังจากนั้น นำสารเคมีไปกระตุ้นก้อนเมฆให้เกิดความปั่นป่วน
เพราะในเมฆมีพลังงาน ส่งผลให้เมฆต่าง ๆ  ท่ีกระจัดกระจายให้มา
เปน็ก้อนเมฆ เปน็การกระตุน้ปฏกิิริยา พระองคฯ์ จึงพระราชทาน
สูตรเย็นโดยใช้น้ำแข็งแห้งไปโรยในอ่างที่มีน้ำ โดยน้ำเย็นกว่า
จะดึงก้อนเมฆทำให้ตกเป็นฝน หากฝนตกเป็นก้อนเกิดจาก
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ขณะฝนตกจะเกดิแรงเสียดทาน แต่แรงเสียดทานน้อยจึงทำให้ฝน
ที่เป็นน้ำแข็งละลายไม่หมดจึงตกเป็นก้อนเป็นลูกเห็บ ถ้าละลาย
หมดจะตกเปน็น้ำ น้ำฝนหนึง่หยดหมายถงึน้ำแข็ง หน่ึงก้อนขนาด
น้ำเทา่น้ำแขง็ยนิูต

พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หัวทรงอจัฉริยะ วันท่ีทรงคดิ
ฝนหลวง ทรงเสด็จดำเนินไปภาคอีสานแล้วเห็นฝนตก โดย
ดูจากหน้าต่างรถที่นั่ง แล้วมีน้ำเกาะที่กระจกเม็ดเล็ก ๆ ที่เกาะ
หน้าต่าง รถวิ่งแล้วลากลงมากลายเป็นเม็ดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล้ว
หยดเป็นเม็ด เช่นเดียวกับฝน และก็เป็นแนวคิดในการเกิด
ฝนหลวงของพระองค ์ สูตรเยน็ของในหลวงเปน็อย่างไร ถึงทำให้
ฝนตก สูตรเย็นของพระองค์ คือ เมื่อเมฆใหญ่ก้อนดำยังไม่ตก
เป็นฝนลงมา เพราะไม่มีความเย็นข้างล่าง พระองค์ฯ จึงทรงใหเ้อา
น้ำแข็งแห้งโรยที่ฐานเมฆและจูงให้เมฆมาลอยเหนืออ่างเก็บน้ำ
โดยการเอานำ้แขง็แหง้โรยนำทางมาถงึอา่งเกบ็นำ้ ทำใหเ้กิดความ
เย็นพอน้ำเย็นกว่าเมฆก็มาอยู ่ตรงนั ้น แล้วตกเป็นฝนลง
ในอา่งเกบ็นำ้

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ให้สำนักงานฝนหลวง
ดำเนินการ เป็นการประชาสัมพันธ์ เป็นน้ำพระทัยที่บริสุทธิ์ของ
พระองค์ท่านให้กับประชาชน ในช่วงประมาณวันที่ 14 เดือน
มิถุนายน ถึงวนัที ่ 14 เดือนกรกฎาคม เปน็ช่วงทีป่ระกาศการทำ
ฝนหลวงพเิศษ โดยมกีารประสานกบัทางจงัหวดัใหค้วามรว่มมอื
ในการทำฝนหลวงพิเศษ สาเหตุที่ทำฝนหลวงพิเศษขึ้นบริเวณ
เขื่อนก่อนนั้น เพราะใน 5 เขื่อนหลักมีความสำคัญและมีความ
สัมพันธ์กับผู้บริโภค กลุ่มผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ได้รับความ
เดือดร้อนก็ต้องช่วยแต่เน้นหนักในการเติมน้ำในอ่างเก็บน้ำก่อน

เป็นอันดับแรก ยามท่ีราษฎรเกดิทุกข์เน่ืองจากนำ้มากหรอืน้ำน้อย
เกินไป ในหลวงทา่นจะทรงชว่ยเหลอืเป็นพิเศษ

การเป็นมูลนิธิฯ นั้นจะต้องคิดว่าจะทำอย่างไรให้
ประชาชนศรทัธา ซ่ึงคนทำงานแยกออกเปน็ 2 ประเภท คือ

1) ทำงานแบบมด (มดงาน) คือ ออกไปหากนินอกบา้น
แล้วขนของจากขา้งนอกเขา้มาในบา้น

2) ทำงานแบบปลวก คือ หากินในบ้านกินจนบ้านพังแล้ว
ออกไปหากนิข้างนอก

ทา่นปลดัจงัหวดั ช่วยบอกดว้ยวา่ทางมลูนิธริาชประชา-
นุเคราะห์ จะโอนเงิน 500,000 บาท โดยจะแยกเป็น 2 ส่วน/ช่องทาง
คือ จะเป็นเงินร่วมกับ พม. 200,000 บาท อีก 300,000 บาท จะอยู่กับ
ปภ. เงินส่วนน้ีเป็นเงินทดรองจ่าย ท้ังหมดน้ีเป็นพระมหากรุณาธิคุณ
ในพระบาทสมเดจ็พระเจา้อยู่หวั

ท่านประสงค์ฯ ได้มาคุยว่าข้าราชการกระทรวงมหาดไทย
ไม่เหมือนกระทรวงการต่างประเทศ เพราะจะไปเป็นเอกอัครราชทูต
ยังได้เข้าเฝ้าในหลวง แต่ทำไมผู้ว่าราชการจังหวัดไม่ได้เข้าเฝ้า
ไม่ว่าจะเปน็การโปรดเกลา้ให้ดำรงตำแหนง่ใหมก็่ตาม สมัยก่อน ซี
9 เป็นรองผูว่้าราชการจงัหวดั ได้รับการแตง่ตัง้ข้ึนเป็นผู้ว่าราชการ
จงัหวดัแตไ่มมี่โอกาสไดเ้ข้าเฝา้ในหลวง

ท่านประสงค ์พิทูรกิจจา รองเลขาธกิารพระราชวงั มี 2
เร่ือง ฝากไว ้คือ

1) การจัดสร้างกระแสพระราชศรัทธาให้ครบถ้วน
ทุกจังหวดั

2) ขอเพิ่มเติมในเรื่องของหน้าที่มูลนิธิฯ ในการยื่นมือ
เข้าช่วยเหลือราษฎรเม่ือเดือดร้อน โดยการเป็นมือแรกท่ีดึงราษฎร
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ขึ ้นจากการจมน้ำ สิ ่งหนึ ่งที ่ได้ทราบเมื ่อมูลนิธิฯ แจกของ
พระราชทานฯ ได้มีการแจ้งให้อำเภอ เพ่ืออำเภอแจ้งท้องถ่ิน (อบต.)
และแจ้งราษฎร อบต. จะมีการแจ้งแต่ราษฎรที่เป็นพรรคพวก
ญาติพี่น้องให้มารับของ ซึ่งบางครั้งได้รับครอบครัวเดียวกัน
บ้านเดียวกันหลายชุด จุดประสงค์ของสิ่งของพระราชทาน คือ
มอบให้ราษฎรผู้เดือดร้อนครอบครัวละ 1 ชุด อยากขอความ
ร่วมมอืกรมการปกครองในการทำงานของมลูนิธิฯ การจดัทำฐาน
ข้อมูลการแจกจ่ายสิ่งของ เพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนกับคน
ที่ได้รับแล้ว ซึ่งถือเป็นการเสื่อมเสียพระเกียรต ิ ซึ่งการทำซ้ำ
หรือครอบครัวเดียวกันรับหลายคนถือเป็นการโกหกเจ้า เท่ากับ
ไม่เป็นการปกปอ้งสถาบัน ไม่มีความซ่ือสัตย์ ไม่มีความจงรกัภักดี
ถ้าผู้ใดจงรักภักดีสังเกตได้ไม่ยาก โดยดูจากการกระทำเม่ือรับส่ิงของ
พระราชทานแล้วจะทูลขึ้นเหนือหัว สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ
ที่พระองค์ท่านมีต่อราษฎรผู้เดือดร้อน ซึ่งต่างกับผู้ไม่จงรักภักดี
ท้ังหลายท่ีโกหกเจ้า พระองค์ท่านอยากให้กระจายส่ิงของพระราชทาน
เพ่ือทุกครอบครัวท่ีเดือดร้อน ราษฎรท่ีเดือดร้อนจริง ๆ  โดยท่ัวกัน
ไมมี่การกระจกุตวัอยูจ่ดุใดจดุหนึง่

ขอความร่วมมือในการจัดราษฎรเข้ารับส่ิงของพระราชทาน
โดยจัดให้สมพระเกียรติ (ห้ามมีการเวียนรับของ) ซ่ึงหากจะปกป้อง
สถาบนัจรงิ จะตอ้งมกีารตรวจสอบขอ้มูลด้วย ในชว่งทีมี่การแจก
ของพระราชทานว่ามีประชาชนได้รับอย่างทั่วถึงกันหรือไม่ เพื่อ
ประชาชนจะได้ไม่เข้าใจผิดในพระประสงค์ของพระองค์ และ
แนวทางของมูลนิธิฯ ปกตินายอำเภอมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือ
อุทกภัยหรือภัยแล้งก็คือ การจัดซ้ือส่ิงของและบรรจ ุเพ่ือแจกจา่ย

ใหร้าษฎรทีเ่ดอืดรอ้น แตเ่ปน็การทำงานหลายขัน้ตอน ทำใหเ้สยี
งบประมาณ เสียเวลา และอาจทำให้ส่ิงของเสียหายขณะมีการขนส่ง
ในหลาย ๆ ข้ันตอน เช่น เม่ือต้องการแจกของ 500 ชุด จะตอ้ง
เร่ิมจากซ้ือของ หลังจากน้ันขนส่ิงของข้ึนรถมาท่ีศาลากลางจังหวดั
ขนลงจากรถ แกะห่อสิ่งของ บรรจุหีบห่อใหม่ ขนสิ่งของขึ้นรถ
ขนส่ิงของลงบริเวณสถานท่ีแจกจ่ายเพ่ือจัดให้สวยงาม กว่าจะถึงมือ
ราษฎรผู้เดือดร้อนทำให้เสียเวลาเพ่ิมข้ึน และเกิดความเสียหายแก่
ส่ิงของ ทำให้ราษฎรรบัส่ิงของได้ไม่ครบถ้วนตามต้องการ จึงขอให้
ปรับลดขั้นตอนการทำงานให้ลดระยะเวลาลงเพื่อลดปัจจัยเสี่ยง
ในการเกิดความเสียหายกับสิ่งของที่จะแจกจ่ายให้กับราษฎร
ด้วยวธีิการตา่ง ๆ  เช่น ส่ังตรงจากรา้นขายส่ง หรอืห้างรา้น ซ่ึงเปน็
ผู้จัดส่งถึงสถานท่ีแจกเพ่ือประหยัดค่าใช้จ่ายและลดความเสียหาย
ของส่ิงของ เป็นต้น และให ้อปพร. แกะกลอ่งแลว้วางสิง่ของเปน็
จุด ๆ  เวลาแจกให้แจกถุงให้ประชาชน แล้วให้ประชาชนเดินรับของ
ตามจดุตา่ง ๆ ด้วยตนเอง และบรรจส่ิุงของดว้ยตนเอง ซ่ึงจะเปน็
วธิทีีล่ดข้ันตอนการทำงาน

ดังนั้น จึงขอฝากให้ทุกท่านช่วยกันปกป้องสถาบัน
ตลอดระยะเวลาที่รับราชการและได้รับใช้พระองค์ท่าน ได้เห็น
การทำงานของพระองค์ท่าน และการใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน
ซึ่งท่านจะใช้จ่ายในเรื่องส่วนพระองค์น้อยมาก ส่วนใหญ่เป็น
ค่าใช้จ่ายในเรื่องของประชาชนในการแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนอยา่งมหาศาล
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สรปุคำบรรยายพเิศษ

ในการประชมุสมัมนาเชงิปฏบัิตกิารปลดัจงัหวดั

และนายอำเภอ ประจำปงีบประมาณ พ.ศ. 2553

โดย นายกนก  ยะสารวรรณ  อดตีผูว้า่ราชการจงัหวดัชลบรุี

เรือ่ง ฝ่ายปกครองกบัการแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้ของสงัคม

♦♦♦♦♦     เราจะแกไ้ขปญัหาความขดัแยง้อย่างไร
บ้านเมืองเรากำลังขัดแย้งกันมากในทุกระดับ ท้ังในระดับ

ครอบครัว สังคม และระดับชาติ จริง ๆ ความขัดแย้งเกิดขึ้น
ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสังคมมีความแตกต่างกันอารมณ์
แตกต่างก ัน แต่เราอย ่ามองเป ็นอ ุปสรรค มองว ่าความ
ขัดแย้งเป็นธรรมชาติ บางปัญหาแม้ใช้เวลานานก็ต้องอดทน
บางคนโกรธ เกลียดเพราะมีปัญหา บางคนอาจรักกันไม่ได้
ก็ไม่ต้องจำเป็นต้องเกลียดกัน ต้องหาวิธ ีการแก้ไขปัญหา
ความขัดแย้งไม่ใช่ทำลายล้าง ต้องแก้ในทางสร้างสรรค์ เราอย่ามอง
ที่บุคคล ถ้ามองที่บุคคลก็จะถูกตำหนิ อาจทำความขัดแย้งให้
บานปลายและสร้างความวิบัติแก่สังคมได้ เราอย่าพูดว่า “คนนี้
สร้างปัญหา” ต้องมองว่าเราควรจะพูดว่า “เราจะแก้ปัญหา
อย่างไรด”ี เราตอ้งมองไปที ่Approach ดังน้ัน ถ้ามีความขดัแย้ง
เกิดข้ึน ตอ้งหาวธิแีกไ้ขปญัหาความขดัแยง้นัน้ ๆ
♦♦♦♦♦     รากเหงา้ปัญหาความขดัแยง้

ในสังคมเราที่มีความขัดแย้งเกิดขึ ้น มาจากปัญหา
หลายอย่าง มาจากการแย่งชิงอำนาจ วิธีการแก้ข้อขัดแย้ง ต้องมุ่งท่ี
ตัวปญัหา ดังน้ัน ต้องเข้าถึงรากเหงา้ของปญัหา รัฐบาลจะตอ้งให้
พนักงานฝ่ายปกครองแก้ไข ฝ่ายปกครองก็สามารถแก้ได้ตามสภาพ
บางปญัหาเปน็ทีโ่ครงสรา้งทางทีต่อ้งใชอ้ำนาจรฐั ตอ้งใชเ้วลาเปน็
จำนวนมาก เปน็ปญัหาความเหลือ่มล้ำของคนรวย คนจน “รวย
กระจกุ จนกระจาย” ช่องวา่งระหวา่งคนรวย คนจน หยบิยกมา
เม่ือไหร ่มันคนละชัน้ สงครามคนรวย คนจน รากหญา้มันอาจจะ
จุกจิก อย่างนี้ฝ่ายปกครองจะมีน้ำยาไปแก้อะไร 90% ของ 70

ล้านบัญชีเป็นเงินฝาก แก้ปัญหาไข่แพง ยกกลุ่มมาก็เห็นไข่
ครองตลาด ตอนนีถู้กสังคมรมุด่าไข่แพง ฟองละ 5-6 บาท ซีพี
ออกมาลดราคาไขฟ่องละ 4.50 บาท อย่างน้ีฝ่ายปกครองแกยั้งไง
ปัญหาชาวนาฝา่ยปกครอง จะแกอ้ย่างไร ทุกอย่างอยูท่ี่กระทรวง
พาณิชย์ จังหวัดจะแก้ยังไง ต้องแก้รัฐธรรมนูญ กรณีภัยแล้ง
ช่วยดูแลเก็บกักน้ำไว้ ทำฝายกักน้ำเอาไว้ เมืองไทยแก้ปัญหาน้ำ
อย่างเดียวรวยไม่รู้เรื่อง 80 % ของประชากรเป็นคนเกษตรกร
ดังนัน้ตอ้งเขา้ถึงปญัหาวา่อยู่ตรงไหน แกอ้ย่างไร ในหลวง เข้าใจ
เข้าถึงปัญหา นักปกครองตอ้งเข้าใจ เข้าถึง ใกล้ชิด ติดดิน เขาอาจ
จะถกูรังแก เอาเปรยีบ เราตอ้งเขา้ถึงเขา อย่าอยู่บนหอคอยงาชา้ง
ต้องติดดิน
♦♦♦♦♦     การแกไ้ขปญัหาดว้ยสนัตวิธีิ

นักปกครองต้องเข้าไปคุยให้เห็นปัญหา จับจุดที่แก้
อย่างนี้ หากคิดว่าตุลาฯ นี้จะย้ายแล้วให้คนใหม่มาทำ เท่ากับ
หนีปัญหา การยุติปัญหาโดยมีผู้ใหญ่ขอร้องให้ยุติ ถ้าสิ้นบารมี
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ของผู้ขอร้องปัญหาก็จะเกิดขึ้นอีก ทั้งสองฝ่ายต้องหาข้อยุติ
ความขัดแย้งโดยทั้งสองฝ่ายต้องมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือ
ประนปีระนอมทัง้คู ่พบกนัคนละครึง่ทางวธิแีกป้ญัหาทีนิ่ยมทีสุ่ด
การแก้ปัญหาโดยสันติวิธี ยึดการไกล่เกล่ียเป็นสำคัญ การไกล่เกล่ีย
มีหนึ่งคน สองคน หรือเป็นคณะก็ได้ กำกับการเจรจาคู่กับยุติ
ความขัดแย้ง การเจรจาการไกล่เกล่ียเป็นแนวทางท่ีดีท่ีสุดพยายาม
ชักจูงทั ้งสองฝ่ายยุติป ัญหาการเจรจาลักษณะนี ้จะไม่มอง
ผลประโยชน์ส่วนตนอย่างเดียว จะมองถึงความกังวลของฝ่าย
ตรงขา้มด้วย
♦ ♦ ♦ ♦ ♦ นักปกครองตอ้งครองใจชาวบา้น

ฝ่ายปกครองตอ้งปราศจากอคต ิอย่าลำเอียง อย่าตัง้ธง
ไว้ก่อนว่าเร่ืองน้ีต้องเป็นอย่างน้ี จริงๆ มันไม่ใช่ ต้องมีความจรงิใจ
ตัดอคติออกไป ไม่เลือกสี ไม่ว่าสีแดง สีเหลือง หรือสีน้ำเงิน
เราไม่มีสี ทำงานเพ่ือบ้านเมือง สังคมสงบสุข มีความจริงใจ มีเมตตา

กบข. รณรงค์ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้พื ้นฐานการลงทุนในหลายมิติ อาทิ การลงทุนกับความเสี่ยง โอกาสสร้าง
ผลตอบแทนของหลกัทรพัย์ประเภทตา่งๆ แนวคดิในการวเิคราะหต์นเองกอ่นตดัสินใจลงทนุ เปน็ตน้

กบข. จงึใครข่อเชิญชวนสมาชกิทีส่นใจเปลีย่นแผนลงทนุจากแผนปจัจบุนัที ่กบข. ดำเนินการ ใหเ้ปน็แผนทีมี่ความเสีย่ง
ตำ่กวา่หรอืมากกวา่ โดยสมาชกิสามารถดาวนโ์หลดขอ้มูลแผนการลงทนุจากเวบ็ไซต ์กบข. www.gpf.or.th

อนึ่ง แผนลงทุนใหม่ที ่ กบข.จะเปิดโอกาสให้สมาชิกเลือกนั้นมีอยู่ด้วยกัน 4 แผนคือ 1.แผนตลาดเงินซึ่งเป็น
แผนลงทุนที่มีเฉพาะตราสารหนี้ระยะสั้น ถือเป็นแผนลงทุนที่มีความเสี ่ยงต่ำที ่สุด โอกาสสร้างผลตอบแทนน้อยที่สุด
2.แผนตราสารหนี้เป็นแผนลงทนุทีมี่ท้ังตราสารหนีร้ะยะสัน้และตราสารหนีร้ะยะยาวมคีวามเสีย่งมากกวา่แผนตลาดเงนิเล็กน้อย
แตก็่มีโอกาสสรา้งผลตอบแทนมากกวา่เล็กน้อย และ  3.แผนผสมหุน้ทวี จัดได้ว่าเป็นแผนทีเ่หมาะสำหรบัผูท่ี้ชอบเส่ียง และยงัมี
อายุในการออมอกีนาน เน่ืองจากมสัีดส่วนตราสารทนุมากกวา่แผนหลกั

และ 4. แผนหลัก สำหรับสมาชิก กบข. ที่ไม่ประสงค์จะเลือกแผนการลงทุนด้วยตัวเอง กบข. ก็จะบริหารเงินของ
ท่านสมาชิกเหล่าน้ันในแผนหลักซ่ึงถือได้ว่าเป็นแผนท่ีมีความเส่ียงระดับปานกลางเน่ืองจากมีนโยบายเน้นลงทุนในหลักทรัพย์ม่ันคง
รอ้ยละ 60 ทีเ่หลอืเปน็การลงทนุในหลกัทรพัย์อ่ืนทีมี่ความเสีย่งมากกวา่แตก็่มีโอกาสสรา้งผลตอบแทนทีสู่งกวา่ สนใจสอบถาม
ข้อมูลเพ่ิมเตมิ ไดท้ีฝ่า่ยบรกิารขอ้มูลสมาชิก โทร 1179 กด 6

เป ็นสำค ัญเราเป ็นน ักปกครองต ้องปกป้องและค ุ ้มครอง
นักปกครองหวัใจอยูท่ีช่าวบา้น ซึง่เปน็ฐานสำคญั ถ้านักปกครอง
ไม่ครองใจชาวบา้น เราทำงานไมป่ระสบผลสำเรจ็ เราตอ้งมีเมตตา
แก่ชาวบ้าน ให้ชาวบ้านเกิดความสุขครองใจประชาชน เพราะเรา
จะไมไ่ดข้้อเทจ็จรงิจากชาวบา้น ทำงานกไ็มส่ำเรจ็ ตอ้งหลกีเล่ียง
การใชก้ำลัง อำนาจ ผูบ้งัคบับญัชาตอ้งมเีมตตากบัลกูน้อง คำพูด
เป็นสิ่งสำคัญ เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจรากและแก่นของปัญหา
เขาอาจจะไม่รู้ เราก็ทำให้เขาเข้าใจให้ถูกต้องมีศาสตร์และศิลป์
เย่ียมเยียนถามข่าว สังสรรคเ์สวนา นักปกครองอยา่ทำตวัศกัดินา
ต้องพบปะเยีย่มเยียนหมู่บ้าน ชาวบา้นดีใจและจะจำเราไปอกีนาน
เขาจะลือกันทั่วหมู่บ้าน มีโอกาสก็ไปนอนค้างที่บ้านหรือศาลาวัด
ชวนกนัคุยแกปั้ญหา นักปกครองต้องส่งเสรมิสนับสนนุใหร้าษฎร
มีการใหอ้ภัยซึง่กนัและกนั

ปูความรู้พ้ืนฐานการลงทนุใหส้มาชิกก่อนเปิดใหเ้ลือกแผนการลงทนุ
(Member Investment Choice) พรอ้มแนะสมาชกิดาวนโ์หลด
ข้อมูลแผนการลงทนุ ท่ี เว็บไซต ์กบข. www.gpf.or.th
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เม่ือวนัที ่8 กรกฎาคม 2553 นายบญุจง วงคไ์ตรรตัน์
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นห่วงสถานการณ์
ปัญหายาเสพติด จึงได้กำหนดลงพ้ืนท่ีเพ่ือเร่งรัดการปฏิบัติงานของ
จังหวัดในพ้ืนท่ีภาคกลาง 9 จังหวัด ประกอบด้วย จังหวัดฉะเชิงเทรา
จันทบรีุ ชลบุรี นครนายก ปราจนีบุรี ตราด ระยอง สระแกว้ และ
สมุทรปราการ โดยกำหนดให้จังหวัดฉะเชิงเทราเป็นศูนย์กลาง
ในการลงพ้ืนท่ีตรวจติดตามในคร้ังน้ี ซ่ึงประเด็นในการตรวจติดตาม
จะต้องเร่งรัดและกำกับให้จังหวัดสามารถหยุดยั้งการแพร่ระบาด
ของยาเสพติดลงให้ได้ตามเป้าหมายของปฏิบัติการ “มหาดไทย
CLEAN & SEAL ทำความดีเพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้น
ยาเสพตดิ”

นายบญุจง วงคไ์ตรรตัน ์รัฐมนตรช่ีวยวา่การกระทรวง
มหาดไทย ไดก้ำหนดวตัถปุระสงคข์องการลงพืน้ที ่ดังนี้

1. เพื่อติดตามกำกับและตรวจเยี่ยมการดำเนินงาน
แก้ไขปัญหายาเสพติดให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาล และ
ของกระทรวงมหาดไทย ใหเ้ป็นรูปธรรม ต่อเน่ือง และจรงิจงั

2. เพ่ือมอบนโยบายข้อส่ังการและแนวทางการดำเนินงาน
ให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพและถือปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
พร้อมทั้งรับทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงานของพื้นที่เพื่อ
พิจารณาชว่ยเหลอืแก้ไขใหกั้บผูป้ฏบัิติ

3. เพื่อกระตุ้นให้ข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานยาเสพติด
มีขวัญและกำลังใจและเพ่ิมความเข้มข้นในการปฏิบัติงานให้สามารถ
บรรลุเป้าหมายของปฏิบัติการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL
ทำความดเีพ่ือแผน่ดิน กวาดลา้งใหส้ิ้นยาเสพตดิ”

สำหรับรูปแบบของการลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติงาน
ในคร้ังน้ี แบ่งการติดตามเป็น 2 รูปแบบ คือ ในช่วงเช้า นายบุญจง
วงค์ไตรรัตน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย ติดตาม
ซักถามปัญหาอปุสรรคและมอบนโยบายใหกั้บผู้ว่าราชการจงัหวดั
ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ปลัดจังหวัด นายอำเภอ และหัวหน้า

มท. 2 ลงพืน้ทีเ่รง่รดัการดำเนนิงานแกไ้ขปญัหายาเสพตดิ

ในพืน้ทีภ่าคกลาง 9 จงัหวดั

ตามปฏบัิตกิาร “มหาดไทย CLEAN & SEAL

ทำความดเีพือ่แผน่ดนิ กวาดลา้งใหส้ิ้นยาเสพตดิ”

ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ 9 จังหวัดข้างต้น ในช่วงบ่าย
ติดตามการปฏิบัติงานจริงในพื้นที่เพื่อรับทราบข้อเท็จจริงในการ
ปฏบิตังิานของแกนนำหมูบ่า้น/ชุมชน โดยกำหนดใหบ้า้นอู่ตะเภา
หมูท่ี ่1 ตำบลบางกรดู เปน็จดุตรวจเยีย่มในพืน้ที ่เน่ืองจากบา้น
ดังกล่าวมีความเข้มแข็งของประชาชนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการ
แก้ไขปัญหาจนสามารถป้องกันไม่ให้ยาเสพติดเข้ามาระบาด
ในหมูบ้่านได ้และหมูบ้่านดังกลา่วไดท้ำประชาคมของหมูบ้่านเอง
และมีมติประกาศตนเองเป็นพื้นที่สีขาว และนอกจากนั้น บ้าน
อู่ตะเภา หมู ่1 ดำเนินการกองทนุแมข่องแผน่ดิน ซ่ึงเปน็กองทนุ
เพ่ือใช้ในการดำเนินงานแก้ไขปัญหายาเสพติดได้ ประสบผลสำเรจ็
และขยายผลกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งภายหลังจากการ
ลงพื้นที่หมู่บ้านอู่ตะเภา หมู่ 1 แล้ว นายบุญจง วงค์ไตรรัตน์
รัฐมนตรช่ีวยว่าการกระทรวงมหาดไทย จะไดส่ั้งการให ้ศตส.มท.
นำวิธีการและแนวทางการดำเนินงานของหมู่บ้านท่ีประสบความสำเร็จ
ไปเผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชน ในพื้นที่อื่นๆ
ได้นำวิธีการและแนวทางไปปรับใช้ในการดำเนินงาน เป็นการ
ขยายผลการดำเนินงานท่ีประสบความสำเร็จให้แพร่หลายมากย่ิงข้ึน

ท้ังน้ี ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพ่ือเอาชนะยาเสพติดกระทรวง
มหาดไทย (ศตส.มท.) ได้กำหนดยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหา
ยาเสพติด เพ่ือรองรับนโยบายของรัฐบาลและของกระทรวงมหาดไทย
โดยมีปฏิบัติการ “มหาดไทย CLEAN & SEAL ทำความดี
เพื่อแผ่นดิน กวาดล้างให้สิ้นยาเสพติด” มีระยะเวลาปฏิบัติการ
ตัง้แตธ่นัวาคม 2552 ถึง 30 กันยายน 2553 มีเปา้หมายจะตอ้งให้
หมูบ่า้น/ชุมชน จำนวน 19,062 หมูบ่า้น/ชุมชน ที ่ศตส.จ. ตา่งๆ
ไดยื้นยันตอ่ ศตส.มท. วา่จะใชเ้ปน็เปา้หมายในการดำเนนิการใน
หมู่บ้าน/ชุมชน ให้ประกาศตนเองเป็นพ้ืนท่ีสีขาว และข้อมูล ณ วันท่ี
15 มิถุนายน 2553 มีหมูบ่า้น/ชุมชน ไดป้ระกาศเปน็พ้ืนทีสี่ขาว
แล้ว จำนวน 16,082 หมู่/ชุมชน คิดเป็นร้อยละ 84.37 ของเป้าหมาย
ดังกล่าว
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โดย หอ้งสมดุ สดร.สป.
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รู้แลว้เหยยีบไว้

หนังสือเล่มนี้เขาจะเผยความลับของจิตวิทยา 9 เทคนิค ในการเรียนรู้
กำหนดควบคุมตัวเองและผู้อื่น ชักจูงจิตใจคน อันนำไปสู่ความสำเร็จทุกๆ ด้าน
ของชวีติ ขอเพียงอา่นและปฏบิตัติาม คุณจะไดท้กุส่ิงทีคุ่ณอยากไดใ้นพรบิตา!

ผูแ้ตง่ : วนิ เอ่ียมอ่อง

ประชาธปิไตยทอ้งถิน่ :

ประชาธิปไตยมี 2 ระดับซึ่งไม่เหมือนกัน ประชาธิปไตยที่เราเรียกย่อๆ ว่า
ประชาธิปไตยจริงๆ แล้วคือ ประชาธิปไตยระดับชาติหร ือระดับประเทศ ส่วน
ประชาธปิไตยทอ้งถิน่เปน็อีกรปูแบบหนึง่ ประชาธปิไตยระดบัชาตเิปน็ประชาธปิไตยทีผ่า่น
ผูแ้ทน แต่ประชาธปิไตยทอ้งถิน่ เป็นประชาธปิไตยทีป่ระชาชนปกครองตนเอง

ผูแ้ตง่ : เอนก เหลา่ธรรมทศัน์

คู่มือสร้างบุญอุ่นใจตลอดชาติ
การสร้างบุญบารมี มีอยู่รอบตัว เพียงแต่เราจะเปิดใจยอมรับ และลงมือทำ

ด้วยใจหรือไม่ อะไรคือบุญ บางคนเข้าใจเองว่าจะทำบุญต้องไปวัดเท่านั้น บางคน
ไม่รู้เลยว่าอยู่บ้าน อยู่บนรถเมล์ก็ทำบุญได้ จึงได้ปล่อยให้โอกาสแห่งการสร้างบุญนั้น
หลุดลอยไป เม่ือตอ้งการทำบญุจงึควรรูว้า่บญุคอือะไร อะไรคอืบญุ การทำบญุมวีธิใีดบา้ง
และควรรู้ว่าจุดประสงค์ของการทำบุญนั้นเพื่ออะไร ทำบุญเพราะอยากได้กับทำบุญ
เพราะอยากให ้อะไรไดบ้ญุมากกวา่กัน

แงคิ่ดเกีย่วกบันโยบายสาธารณะในระดบัทอ้งถิน่

ผูแ้ตง่ : รุ่งอรณุ (นามแฝง)
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การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานสำนักงาน
มีความจำเป็นอย่างยิ่งในปัจจุบัน อย่างไรก็ตาม การเลือกใช้
ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพ
ของหน่วยงาน น้ัน ยังคงมีปัญหาการจัดการด้านลิขสิทธ์ิซอฟต์แวร์
เนื่องจากต้องลงทุนด้วยมูลค่าสูงเมื่อต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ในราคาแพง ส่งผลให้เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์
โดยการใช้ซอฟต์แวร์ไม่ถูกกฎหมายเป็นจำนวนมาก กระทรวง
มหาดไทย จึงมีนโยบายท่ีจะนำโปรแกรมรหสัเปิด (Open Source
Software) เข้ามาใช้งานเพื่อทดแทนโปรแกรมรหัสปิด (Closed
Source Software) ในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย
โดยในระยะแรกจะนำโปรแกรม OpenOffice.org มาใช้งาน
ทดแทนโปรแกรม Microsoft Office

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
หลักสูตรการใช้งานโปรแกรม OpenOffice เพื่อการจัดการ
สำนักงาน ให้กับข้าราชการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสือ่สาร เม่ือตน้ปงีบประมาณ 2553 เปน็หนว่ยงานนำรอ่งทีใ่ช้
โปรแกรม OpenOffice โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อลดปัญหาการ
จัดการด้านลิขสิทธิ์ซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพง โดยนำซอฟต์แวร์
โอเพนซอร์ส ซึ่งไม่เสียค่าใช้จ่ายและถูกกฎหมายมาใช้ทดแทน
ซอฟต์แวร์ลิขสิทธิ์ เพื่อให้ผู้เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และ

มีทักษะในการใชง้านโปรแกรม OpenOffice เม่ือเดือนมิถุนายน
2553 ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร จัดฝึกอบรม
ขยายผลให้กับผู้ปฏิบัติงานด้านสำนักงาน ของสำนัก กองต่างๆ ใน
สป. เฉพาะในส่วนกลาง โดยการฝึกอบรมจะเน้นปฏิบัติกับ
เครื่องคอมพิวเตอร์ วิทยากรจากศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสาร ซ่ึงเป็นวิทยากรท่ีมีความรู้ ความชำนาญ และประสบการณ์
ด้าน OpenOffice เป็นอย่างดียิ่ง และต่อไปจะขยายผลไปยัง
จังหวัด เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการปฏิบัติงานใน
หน่วยงานของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความพร้อม
ในการเป็นผู้นำของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทยในการใชง้าน
ซอฟตแ์วรโ์อเพนซอรส์ตอ่ไป

การใชง้านโปรแกรม OpenOffice

เพ่ือการจัดการสำนักงานในสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย

กลุ่มงานยทุธศาสตรส์ารสนเทศและการสือ่สาร ศสส. สป.
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อ.ไชยา จ.สุราษฎรธ์านี
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