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 หลังจากมีการเลือกตั้งผูนำองคกรปกครองสวนทองถิ่นล็อตใหญ 3,494 

แหงทั่วประเทศกันไปเมื่อชวงเดือนกันยายนที่ผานมา ลาสุดกรมสงเสริมการปกครองทอง

ถิ่น ไดจัดใหมีการปฐมนิเทศเพ่ือใหความรูแกนายกอบต.ใหม ที่โรงแรมแอมบาสซาเดอร 

จอมเทียน จ.ชลบุรี เปาประสงคเพื่อใหนักการเมืองทองถ่ินเหลานี้ไดมีความรูเกี่ยวกับ

กฎหมาย ระเบียบ เทคนิคการบริหารงานคลัง พัสดุ การบริหารจัดการศึกษา และการ

บริหารงานบุคคล  เพื่อใหสามารถปฏิบัติภารกิจตามอำนาจหนาที่การพัฒนาทองถิ่น และ

ตอบสนองความตองการ รวมถึงแกปญหาของประชาชนไดอยางถูกตองและทันทวงที 

 การสัมมนาในครั้งนี้มีผูหลักผูใหญในกระทรวงและในกรมสงเสริมการปกครอง

ติวเขม 3,494 ผูนำทองถ่ินใหม 
     กรมสงเสริมฯเนนโปรงใส ตรวจสอบได 

.ไพรัตน สกลพันธุ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

อธิบดี สถ.ใหสัมภาษณสื่อมวลชนที่ใหความสนใจในงานคร้ังนี้ 

อธิบดี สถ.มอบนโยบายแกนายก อปท. ใหม 

ชวรัตน ชาญวีรกูล มท.1 กลาวมอบนโยบายแกนายก อปท. ใหม 
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ทองถิ่นไปรวมกันอยางครบครัน ไลเรียงมาตั้งแตหัวขบวน 

นายชวรตัน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย 

นายบุญจง วงศไตรรัตน รัฐมนตนรีชวยวาการกระทรวง

มหาดไทย นายมานิต วัฒนเสน ปลัดกระทรวงมหาดไทย 

นายไพรัตน สกลพันธ อธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

 นายชวรัตน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย

กลาววา สำหรับตนนั้นขอเนนย้ำนโยบายปกปองสถาบันพระ

มหากษัตริย เสริมสรางความสมานฉันทและความสามัคคีของ

คนในชาติ การแกไขปญหายาเสพติด และเรงดำเนินการตาม

ภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในการบำบัดทุกขบำรุงสุขของ

ประชาชน 

 “ผมขอแสดงความยินดีกับทานนายกองคกร

ปกครองสวนทองถ่ินทุกทาน ที่ไดรับฉันทามติในการรับเลือก

ตั้งจากพี่นองประชาชนในเขตพื้นที่ของทาน ใหเขามาเปนผู

บริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไมวาจะเปนทานนายก

เทศมนตรี หรือนายกองคการบริหารสวนตำบล ซึ่งนั่นเปน

หลักประกันที่สำคัญประการหนึ่งวา พี่นองประชาชนมีความ

เชื่อมั่นในตัวทานและนโยบายของทาน จึงไดมอบความไว

วางใจใหทาน ไดเขามาทำหนาที่บริหารองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น เพ่ือตอบสนองความตองการ และแกไขปญหาตางๆ 

ในพื้นที่” 

 ตลอดระยะเวลาท่ีผานมา กระทรวงมหาดไทย มี 

นโยบายกระจายอำนาจใหกับองคปกปกครองสวนทองถ่ินทุก

ระดับ ไมวาจะเปนองคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล และ

องคการบริหารสวนทองตำบลถ่ิน เพื่อใหเกิดการพัฒนา

องคกรตนเองใหเขมแข็ง และเปน “หนวยงานหลัก” ในการ

บริการสาธารณะ ใหแกพี่นองประชาชน 

 หนาที่และภารกิจหลักขององคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นทุกระดับ จะเก่ียวของกับเรื่องพ้ืนฐานการดำรงชีวิตของพ่ี

นองประชาชน ไมวาจะเปนเรื่องสาธารณูปโภค ถนน หนทาง 

ทอระบายน้ำ เรื่องเศรษฐกิจ ปากทอง การศึกษาของบุตร

หลาน การสาธารณสุข ดานการปองกันและรักษาสุขภาพและ

สิ่งแวดลอม รวมไปถึงการดูแลรักษาศิลปะ วัฒนธรรม 

ประเพณีที่ดีงามของทองถิ่น ซึ่งคงไมผิดหากจะกลาววา 

ชวรัตน ชาญวีรกูล มท.1, บุญจง วงศไตรรัตน มท.2 พรอมท้ัง มานิต วัฒนเสน ปลัดมท. มาถึงในงานการปฐมนิเทศ นายก อปท. ใหม สามพันกวา
แหง 

อธิบดี สถ. กลาวรายงานแก ชวรัตน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีมหาดไทย 
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องคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนหนวยงานท่ีทำงานใกลชิดกับ

ประชาชนมากที่สุดในเวลาน้ี 

 “ทานทั้งหลายคงไดติดตามสถานการณที่เกิดขึ้นใน

ประเทศของเรา ตลอดชวงระยะเวลา 3 ปที่ผานมา ซึ่งเปน

ชวงที่ประเทศของเราตองบอบช้ำ อันเน่ืองมาจากความคิด

เห็นที่แตกตางกันทางการเมือง รวมถึงผลกระทบจากภาวะ

ถดถอยทางเศรษฐกิจที่สืบเน่ืองมาจากวิกฤตเศรษฐกิจโลก 

ผมเห็นวาเปนเรื่องท่ีทุกภาคสวนท้ังภาคราชการในสวนกลาง 

สวนภูมิภาค หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ภาคเอกชน

และภาคประชาชน จะตองเขามามีสวนรวมและรวมมือกัน

แกไขปญหาของประเทศท่ีกำลังประสบอยู” 

 “นับตั้งแตวันแรกท่ีผมเขามารับตำแหนงรัฐมนตรี

วาการกระทรวงมหาดไทย ผมไดมอบนโยบายเรงดวนของ

กระทรวงมหาดไทย เพื่อเปนกรอบและแนวทางในการปฏิบัติ

งานของสวนราชการและรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวง

มหาดไทย ใหมีระบบและทิศทางเดียวกัน เพื่อใหเกิดผล

สำเร็จ ในอันที่จะบำบัดทุกข บำรุงสุข ใหแกพี่นองประชาชน 

ผมอยากใหประเทศไทยของเรา กลับไปเปน “สยามเมืองยิ้ม” 

ดังเชนที่เคยไดรับการกลาวขานจากผูคนทั่วโลก” 

 “นโยบายประการแรกท่ีผมขอพูดคือคือ เร่ืองการ

ปกปองสถาบันสำคัญของชาติ ผมเชื่อมั่นวาเปนภารกิจ

สำคัญของคนไทยทุกคนท่ีจะตองธำรงรักษาไวซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตริย ที่เปนศูนยรวมจิตใจของคนไทยทั้งชาติ 

ดวยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเทิดทูนไวเหนือ

สิ่งอื่นใด ทุกหนวยงาน ทุกคน จะตองชวยกันตรวจสอบ 

ชวยกันปกปองและชวยกันกำจัดส่ือและบุคคลท่ีมีพฤติกรรม

เปนอันตราย เปนภัยตอสถาบันหลักของชาติ และรณรงคให

ประชาชนเขาเปนแนวรวมธำรงรักษาและปกปองสถาบัน

หลักของชาตินี้ ใหยั่งยืนนานตลอดไปดวยชีวิต” 

 “ในวันนี้ เหลาพสกนิกรทุกคนลวนมีความปลาบ 

ปลื้มปติยินดี เปนลนพน ที่ไดทราบวา พระองคทานทรงมี

พระพลานามัยดี พระอาการประชวรทุเลา และหายเปน

ปกติแลว ในสวนของกระทรวงมหาดไทยไดจัดใหมีการลง

นามถวายพระพร พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ศาลา

กลางจังหวัด และที่วาการอำเภอทุกแหง ซึ่งขณะน้ียังมีพี่

นองประชาชนมารวมลงนามถวายพระพรอยางตอเนื่อง” 

 “ผมไดแจงใหทุกจังหวัด จัดวางระบบอำนวยความ

สะดวก แกพี่นองประชาชนที่อยูหางไกล ทั้งในระดับตำบล

และหมูบาน โดยใหประสานความรวมมือกับเทศบาลและ

องคการบริหารสวนตำบลทุกแหง ใหเขามามีสวนรวมใน

กิจกรรมน้ี เพื่อใหประชาชนทุกคนไดรับความสะดวกในการ

ลงนามถวายพระพร ซึ่งเปนการถวายความจงรักภักดี แด

องคพระมหากษัตริย อันเปนที่รักยิ่งของเรา ใหมากที่สุด” 

 มท.1ยังบอกอีกวานอกจากน้ี กระทรวงมหาดไทยยัง

ไดจัดโครงการ “เฉลิมพระเกียรติแมของแผนดินแมทั้ง

ประเทศปลูกตนไมถวาย 77 แสนตน” ขึ้นควบคูไปกับกิจกรรม

ปกปองสถาบันฯ ที่แตละจังหวัดไดดำเนินการอยู เพื่อเปนการ

เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสท่ีสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 

พระบรมราชินีนาถ ทรงเจริญพระชนมพรรษา 77 พรรษา 

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2552 จึงขอความรวมมือทุกทานชวย

เปนกำลังสำคัญ ในการสานตอโครงการน้ีใหบรรลุเปาหมาย

ตอไป 

อธิบดี สถ.คนเกา และคนใหมเดินทางมาพรอม มท.1 มท.1 และ มท.2 ออกงานพรอมกัน พรอมผลักดันโครงการ ไทยเขมแข็ง 
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 นโยบายท่ีสอง  คือ การแกไขปญหายาเสพติด ที่ดู

เหมือนจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นในปจจุบัน รัฐบาลได

ประกาศนโยบายและยุทธศาสตร 5 ร้ัว ซึ่งประกอบดวย รั้ว

ชายแดน รั้วชุมชน รั้วสังคม รั้วโรงเรียน และร้ัวครอบครัว 

ในการแกไขปญหายาเสพติด กระทรวงมหาดไทย ไดรับมอบ

หมายใหรับผิดชอบ “รั้วสังคม และรั้วชุมชน” ซึ่งองคกร

ปกครองสวนทองถิ่นจะมีบทบาท และมีสวนชวยอยางมากใน

การตอสูเพ่ือเอาชนะยาเสพติดเนื่องจากอยูใกลชิดกับพี่นอง

ประชาชนที่สุด ยาเสพติดเปนตัวบอนทำลายประเทศชาติโดย

เฉพาะการมอมเมา และมุงทำลายเด็ก และเยาวชน ลูกหลาน

ของเรา 

 “ผมถือวา ยาเสพติดเปนศัตรูของพวกเราทุกคน 

จึงขอฝากทุกทานใหรวมมือกันอยางใกลชิด ตองผนึกกำลัง

ทั้งทางดานการขาว เครื่องไมเครื่องมือเพื่อปองกันแกไข 

และกวาดลางยาเสพติดทุกชนิด ทุกประเภท ใหหมดสิ้นไป

จากครอบครัว สังคมและชุมชนในความรับผิดชอบของทาน 

ใหสามารถประกาศปกธงเปน “ชุมชนสีขาว” ไดอยางยั่งยืน

ดวย” 

 นโยบายที่สาม คือ การปองกันและบรรเทาสาธารณ 

ภัย การอำนวยความเปนธรรม และแกไขปญหาความเดือด

รอนของประชาชน ทุกทานคงเห็นแลววา ภูมิอากาศของโลก

เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางมาก สงผลใหเกิดภัยพิบัติทาง

ธรรมชาติท่ีทวีความรุนแรงข้ึนกวาเกา หากขาดการวางแผน 

ประสานงาน เพ่ือการระวังปองกันที่รัดกุม อาจนำมาซึ่งความ

สูญเสียตอชีวิต และทรัพยสินของประชาชนอยางมหาศาล 

รวมถึงสภาพจิตใจของผูที่สูญเสียท่ีตองใช เวลาและงบ

ประมาณในการเยียวยา 

 “ผมขอฝากใหทานใหความสำคัญกับปญหานี้ โดย

เฉพาะอยางยิ่งในพ้ืนที่ที่เปนพื้นที่เส่ียง และเกิดภัยพิบัติบอย

คร้ัง ขอใหมีการบูรณาการความรวมมือระหวางองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น กับหนวยงานท่ีเกี่ยวของ ทั้งในระดับ

พื้นท่ี และสวนกลางอยางใกลชิดเพื่อชวยกันลด หรือบรรเทา

ความสูญเสียท่ีอาจจะเกิดขึ้น แมวาในชวงระยะน้ี เปนชวง

ปลายฝนตนหนาว ยังมีฝนตกหนักอยางตอเนื่องในหลาย

พื้นที่ ทำใหบางจังหวัด ยังตองติดตามและปองกันสถาน 

การณอุทกภัยอยู แตในบางจังหวัด พอหมดฤดูมรสุมก็จะเขา

สูฤดูหนาวทันที ขอใหทองถิ่นชวยเปนหูเปนตา ดูแลพี่นอง

ประชาชนอยางใกลชิด เนื่องจากภัยหนาวเปนภัยในระดับ

ครัวเรือน ซึ่งเจาหนาท่ีผูทำการสำรวจตองใชความละเอียด 

รอบคอบ ใหทั่วถึงและเปนธรรม โดยเฉพาะคนยากจน และ

คนชรา ที่ตองดูแลเปนพิเศษ” 

 มท.1ย้ำอีกวานอกจากน้ี ในฐานะท่ีทานเปนผูที่ใกล

ชิดกับประชาชนในพื้นที่ ขอใหทานเปนหนวยงานกลาง ในการ

ประสานและเช่ือมโยงความชวยเหลือ เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ

การอำนวยความเปนธรรม และแกไขปญหาความเดือดรอน

ของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ของทานใหไดรับความยุติธรรม

จากรัฐใหมากที่สุด 

 นโยบายที่สี่ ซึ่งเปนเร่ืองสุดทาย คือการสงเสริม

อาชีพผลิตสินคา OTOP ตนไดมอบนโยบายในการปฏิบัติ

ราชการของกระทรวงมหาดไทยไว โดยขอใหสงเสริมอาชีพ 

ควบคูกับการสงเสริมการตลาด และสงเสริมการจำหนายดวย 

ตองทำใหครบวงจร การสงเสริมอาชีพจะตองคำนึงถึงผล

ประกอบการในเชิงธุรกิจ และความเปนไปได ในทางการตลาด 

ศักยภาพในการทำกำไร จึงอยากฝากนโยบายน้ี ใหทุกทาน

ชวยพิจารณาดำเนินการ อยาลืมวาโอกาสทางดานเงินทุน 

ความรู และตลาด จะชวยพัฒนาผลิตภัณฑ OTOP ใหได

มาตรฐานสากล นอกจากจะชวยสรางชื่อเสียงใหทองถิ่นของ

ทานแลว ยังสามารถเปนชองทางในการเพ่ิมรายไดให

หลังจากมอบนโยบายเสร็จ มท.1 พรอมปลัดมหาดไทย ก็แถลงขาวตอทันที 
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ประชาชนในทองถิ่นไดอยางยั่งยืน 

 “ผมเชื่อมั่นวา นโยบายสำคัญดังท่ีไดกลาวมาแลว

จะไมมีทางสำเร็จลุลวงไดเลย หากปราศจากซ่ึงความรวมมือ

จากหนวยงานที่สำคัญ คือองคกรปกครองสวนทองถิ่น ซึ่งใน

ทางนโยบาย ผมไดบอกกับผู เ ก่ียวของอยางชัดเจนวา 

กระทรวงมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน และ

ทุกหนวยงานในสังกัดกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุก

ระดับ จะตองประสานงานและประสานความรวมมือกัน

อยางใกลชิด โดยมีเปาหมายรวมกัน คือ การบำบัดทุกข 

บำรุงสุข ใหแกพี่นองประชาชน” 

 “ทายท่ีสุดน้ี ในฐานะท่ีกระทรวงมหาดไทยมีภารกิจ

หนาที่รับผิดชอบในการสงเสริม และสนับสนุน รวมทั้งกำกับ

ดูแลการปฏิบัติงาน ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ผมขอ

ยืนยันวา กระทรวงมหาดไทย จะทำหนาที่ในการสนับสนุน 

และสงเสริมใหทานมีความเขมแข็ง มีขีดความสามารถ และ

ศักยภาพในการปฏิบัติงาน สามารถทำหนาท่ีเปนหนวยงาน

หลักในการจัดบริการสาธารณะใหกับประชาชน และราก 

ฐานของการพัฒนาประชาธิปไตยตามหลักแหงการปกครอง

ตนเองของทองถิ่นไดอยางแทจริงตอไป ผมขอชื่นชมผูมีสวน

เกี่ยวของทุกทาน โดยเฉพาะอธิบดีกรมสงเสริมฯ ในการจัด

การปฐมนิเทศฯ ครั้งนี้และขอใหการฝกอบรมครั้งนี้ บรรลุ

วัตถุประสงคที่กำหนดไวทุกประการ” 

 ดานนายบุญจง วงศไตรรัตน รัฐมนตรีชวยวาการ

กระทรวงมหาดไทยกลาววาการที่ทุกคนมานั่งตรงนี้ได ตอง

ยอมรับวาเปนเพราะการตัดสินใจของพ่ีนองประชาชนในพ้ืนที่ 

ในการอาสามาเปนผูแทนผูรับใชพี่นองประชาชนใน อบต. ใน

เทศบาล จากน้ีไปบทบาทหนาที่ของพวกเราทุกคน จะตอง

ทำงานรับใชพี่นองประชาชนในพ้ืนท่ี เพ่ือจะใหพี่นอง

ประชาชนท่ีเราอาสาพวกเขาเขามาไดรับประโยชนสูงสุด จาก

การเปนผูบริหาร  สำหรับ อปท. ในประเทศของเรามี 7,851 

แหงซ่ึงรวมทั้ง กทม. และเมืองพัทยานั้น อปท. ถือวาเปน

องคกรที่มีบทบาทสำคัญย่ิง ที่จะทำความสุข ที่จะแกปญหาให

กับพี่นองประชาชน ไมยิ่งหยอนไปกวาพ่ีนองกำนัน ผูใหญ

บาน 

 โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ซึ่งเปนกระทรวงที่

กำกับดูแล องคกรปกครองสวนทองถ่ินทั้งประเทศ ทาน

รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทยไดกลาวถึงนโยบายแตละ

เรื่อง ลวนแลวแตมีเปาหมายที่จะดูแลทุกขสุขของพี่นอง

ประชาชนท้ังนั้น ในโอกาสที่พวกเราไดเดินทางมาจากตาง

จังหวัดหลายจังหวัดมารวมกันเพื่อที่จะไดรับการปฐมนิเทศ

การทำหนาท่ีเปนผูบริหาร  อปท. นั้น เวลาท้ังหมดท่ีพวกเรา

ไดใชไป เราตองตักตวงเอาผลประโยชน เอาความรูจาก

ขาราชการ จากวิยากรท่ีจะใหความรูกับพวกเรา แลวนำไปคิด

ไปสรางประโยชนในการบริหารทองถ่ินใหได ตนในฐานะท่ี

อดีตเปนผูแทนของประชาชนในระดับทองถิ่น เริ่มตั้งแตเปน

กรรมการสุขาภิบาล มาถึง สจ. และจนวันนี้มาเปนผูแทน

ราษฎร และไดรับพระมหากรุณาธิคุณไดเปนรัฐมนตรีชวย

วาการกระทรวงมหาดไทยและไดรับมอบหมายจากรัฐมนตรี

มหาดไทย ใหกำกับดูแล อปท. ตนขอเรียนกับทุกคนวา พวก

เราเปนผูมีจิตอาสา ลงสมัครรับเลือกตั้งผานการรับรองจากพี่

นองประชาชน เราทั้งหมดจะตองมีสำนึกรวมกันวา ภาระ

หนาท่ีของเราน้ัน จะตองทำใหพี่นองประชาชนเขามีความสุข 

จะตองรับนโยบายของรัฐบาลไปสูการปฏิบัติใหประสบความ

สำเร็จ เราทำดี ประชาชนเห็นประชาชนรู 

 เรามีโอกาสไดเปนผูแทนของพี่นองประชาชน ฉะน้ัน

เรื่องของวาระการดำรงตำแหนงที่บอกวา 2 วาระ ขณะนี้

กระบวนการกฎหมายท้ังหมดอยูที่วุฒิสภาและตนม่ันใจวาแม

จะมีผูเห็นตาง ไมเห็นดวยเปนเร่ืองปกติในระบอบประชาธิป 

ชวรัตน ชาญวีรกูล มท.1 ใหสัมภาษณกับสื่อมวลชนโดยมีปลัดมหาดไทย 
พรอมอธิบดี สถ.ที่ยืนเคียงขางตลอดเวลา 

ภาพน้ียืนยันวา มท.1 และ ปลัด มท. ทำงานเขาขากันเปนอยางดี 
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ไตย แตตนมั่นใจวากฎหมาย 2 วาระน้ันตองผานรัฐสภา

แนนอน 

 “ฉะนั้นเรียนพี่นองผูบริหารทองถิ่นทุกคนวา สำนึก

จากนี้ไป 4 ป บางคนก็เคยเปนมาแลว 2 วาระ ทั้งทางตรง

ทางออม ขอใหเราสำนึกรวมกันวาภาระหลักเราน้ันคือการ

ดูแลทุกขสุขของพี่นองประชาชน ถาดีเราก็จะไดรับเลือกเปน

ตัวแทนพี่นองประชาชนใหม แตถาทำไมดีประชาชนจะ

ตัดสินเราเอง มีอะไรท่ีกรม มีอะไรที่กระทรวงมหาดไทย ผม

ยินดีที่จะรวมคิดรวมแกปญหากับพวกเรา วันน้ีสิ่งที่สำคัญ

ที่สุดเปนภาระหนาที่ของพวกเราทุกคน ในฐานะเปนนายกใน

ฐานะเปนผูบริหาร อปท. ที่มีหนาที่ดูแลปกครองพ่ีนองใน

พื้นที่ 10 หมูบานบาง 18 หมูบานบาง พัน สองพัน หรือ

หมื่นคนก็ตาม วันนี้หลักสำคัญท่ีสุด นโยบายท่ีรัฐมนตรี

กระทรวงมหาดไทย กลาวทั้งหมดก็เปนภาพรวมหน่ึง” 

 “แตผมอยากเรียนพวกเรา ปญหาบานเมืองวันนี้ 

ยังมีปญหาที่ตองรวมกันแก โดยเฉพาะคนท่ีจะแกไขไดนั้น ก็

คือพวกเราทุกคนที่นั่งอยูตรงน้ี เราอยูในพื้นที่ ในหมูบาน เรา

เปนผูแทนของประชาชนวันนี้ประเทศยังตองการความ

สามัคคี ความปรองดองของคนในชาติ ความสมานฉันทของ

คนในชาติ ฉะนั้นนโยบายของมหาดไทย ชัดเจนวา เราจะ

ตองรวมกันปกปองสถาบันพระมหากษัตริย และสรางความ

สมานฉันทของคนในชาติ เรื่องน้ีเปนเรื่องใหญที่สุด ตราบใด

วันนี้พี่นองประชาชนคนไทยดวยกันขัดแยงกัน และความขัด

แยงนั้นเปนเร่ืองปกติของระบอบประชาธิปไตย ทำอะไร

ก็ตามในหมูบานในชุมชน พี่นองเห็นตางกันก็คือสีสันใน

ระบอบประชาธิปไตยแตภาระหนาที่ของพวกเราจะตอง

ทำใหความเห็นตางนั้นจบลงดวยเหตุและผล และใหคนใน

ชุมชนสามารถอยูรวมกันอยางมีความสุข นี่คืองานหลักที่ผู

บริหารทองถิ่นจะตองทำหนาที่ตรงน้ีใหได” 

 ทานเปนนายกเปนผูบริหารทองถ่ิน ถาในทองถ่ินของ

ทานมีแตความแตกแยก ทานก็ทำงานยาก แตถาทานสามารถ

บริหารคน สามารถทำใหคนในชุมชนสามัคคีเปนน้ำหนึ่งใจ

เดียวกัน เวลาเราคิดเราทำก็ใหประชาชนมีสวนรวม ทุกอยาง

มันจะเดินได เมื่อมันเดินได  นโยบายที่เราใสงบประมาณลง

ไป เราคิดจะทำอะไร ประชาชนก็จะไดประโยชน เหมือนอยาง

ประเทศวันนี้ 2 ปที่ผานมาความเห็นแตกตางทางการเมือง

มาก สีเหลือง สีแดง ความคิดไมตรงกัน ซึ่งถือเปนเร่ืองปกติ 

แตทั้งหมดน้ันจะตองอยูบนกติกา อยูบนกฎหมายบานเมือง

และมันจะเดินตอไปได แตถายังฝน ยังไมยอมแพกัน คนเจ็บ

ปวดที่สุดคือคนจนเกษตรกร คนเหลานี้จะไดรับผลจากความ

แตกแยกของคนในชาติ ฉะน้ันพวกเราในฐานะท่ีเปนผูบริหาร

ทองถ่ินที่ผานการเลือกต้ังของประชาชนใหเรารูวาปญหาของ

ประเทศเร่ืองใหญวันนี้ คือตองสรางความสามัคคีใหเกิดข้ึนให

ได ตนเชื่อวา พวกเราสามารถทำได เรารูหมดในหมูบาน ใคร

เปนผูที่มีความคิดเห็นแตกตางกับรัฐบาล เราไมโกรธ อยาไป

มองเขาเปนศัตรู แตตองมองวาเขาอาจจะไดรับขอมูลที่คลาด

เคลื่อนและก็ทำความเขาใจ คุยกัน ตนมั่นใจวาพวกเราทำได 

 สวนเร่ืองที่สองที่เปนเร่ืองใหญวันนี้ โดยเฉพาะ

องคกรทองถิ่นทานตองทำ นั่นก็คือ เรื่องยาเสพติด วันน้ีศูนย

ทองถ่ินของทานน้ันจะตองเปนศูนยตอสูเอาชนะยาเสพติด

และใหตั้ งเปนกิจจาลักษณะจริงๆ ทำเปนศูนยที่มีคณะ

กรรมการชัดเจน ระเบียบกฎหมายมอบใหไปอยูแลว ใหศูนยนี้

มีการประชุมมีการใหประชาชนมีสวนรวม ผานกระบวนการ

ผูใหญบาน กำนัน ในพ้ืนที่ รวมมือกัน แลวเอ็กซเรยในพื้นที่ให

ไดวา หมูบานใดที่มีอยู หมูบานใดที่มีคนติดยาก็เอาไปบำบัด 

หรือใครยังคางอยูเราก็เปนกลไกหนึ่งของรัฐบาล แจงเบาะแส

ใหตำรวจจับกุม เราตองชวยกัน  

 “เร่ืองสุดทาย วันนี้ในฐานะที่กำกับดูแล อปท. 

ปญหาหน่ึงที่ อปท. ทั่วประเทศเห็นตรงกัน คือโครงสรางพื้น

ฐานเร่ือง ถนน วันนี้เราไปเห็นรัฐบาลมีนโยบายเร่ืองถนน

เสร็จจากการใหสัมภาษณ มท.1 ก็ใหสื่อมวลชนเก็บภาพเปนที่ระลึกกอน
เดินทางกลับ 
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ปลอดฝุน โดยใหกรมทางหลวงชนบทเปนเจาภาพ กรม

ทางหลวงชนบทก็มีถนนท่ีอยูในความรับผิดชอบจำนวนหน่ึง 

4-5 พันกิโลเมตร แตในสวนของ อปท. ทั้งประเทศวันนี้มี

ถนนที่เหลืออยูประมาณ 17,000 กิโลเมตร ที่เปนถนนลูกรัง 

เปนถนนดิน พวกทานผูบริหารทองถ่ินจะมีความรูสึกทันที

เวลาชาวบานเขาขอ อยากจะใหเขาเหลือเกิน ลาดยางก็ดี 

คอนกรีตก็ดี แตวันนี้ขอเท็จจริงของ อปท . เวลามีงบ

ประมาณลงมา งบประจำเสร็จเรียบรอย งบลงทุน งบโครง 

สรางดานโครงสรางพ้ืนฐาน 1-2 ลานบาท มี 10 หมูบาน 

หมูบานไหนจะเอาไปหมดเลยก็ไมได หมูบานอ่ืนก็ไมยอม 

สุดทายก็มากระจายกันไดแสนสองแสน เหมือนด่ังเบ้ียหัว

แตก มันก็ไมมีความเจริญเกิดขึ้นเสียที นี่คือความจริงท่ีเกิด

ขึ้น” 

 “ฉะน้ันในขณะนี้ตัวเลขท่ีมีการสำรวจเบ้ืองตนงบป 

52 เงินอุดหนุนท่ีจะลงไปประมาณ 4,000 กวาโครงการ 

2,500 กิโลไดที่จัดทำถนนปลอดฝุน ณ วันนี้มีตัวเลข

ประมาณ 14,000 กิโล จากน้ีทานอธิบดีกรมสงเสริมฯ จะมี

การแจงใหทองถ่ินทั่วประเทศสำรวจถนนดิน ลูกรังที่อยูใน

ความรับผิดชอบ และสงมายังกรมตัวเลขมีทั้งหมดเทาไหร

จากน้ีไปรัฐมนตรีมหาดไทย จะกำหนดเปาหมายโครงการ

ถนนปลอดฝุนของ อปท. ใหเกิดข้ึนโดยจะทำโครงการ

ลาดยางหรือคอนกรีตท่ีอยูในความรับผิดชอบของ อปท. ถา

มี 14,000 กิโล ก็จะใชเงิน 4-5 หมื่นลานบาท ตรงนี้เปนอีก

นโยบายหน่ึงของโครงสรางพ้ืนฐาน ผมจึงฝากพวกเราใน

ฐานะนายกวาชวยดูวาจุดไหนที่เปนถนนดินลูกรัง แลวสง

รายงานมายังมหาดไทย กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น 

จากนั้นเราจะทำเปนโครงการเมกกะโปรเจ็กต” 

 มาถึง ไพรัตน สกลพันธุ อธิบดีกรมสงเสริมการ

ปกครองทองถิ่น กลาววา ทานนายกท้ังหลายที่เขามาทำหนาที่

บริหารทานตองรูวาทานอยูในกรอบของวินัย กรอบของ

กฎหมายอาญา ของกฎหมายแพง ซึ่งมีความสำคัญในการ

ปฏิบัติหนาที่ เพราะฉะน้ันถาเราไมใหทานรูแตเบื้องตน บาง

ครั้งบางแหงก็อาจจะบริหารงานไมตรงตามวัตถุประสงค 

 ในสวนของกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินมีภารกิจ

ที่จะไปกำกับดูแลการ ไปเปนพี่เลี้ยงใหกับองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน เรามีขาราชการของเราในพ้ืนที่ ที่เรียกวาทองถ่ิน

จังหวัด ทองถิ่นอำเภอ ซึ่งตรงนี้จะเปนกลุมท่ีจะคอยดูติดตาม 

เปนที่ปรึกษา สำหรับผูวาฯก็จะมีหนาที่ดูแลในเรื่องขององค 

การบริหารสวนจังหวัด เทศบาลนคร เทศบาลเมือง ดูแลเปน

พี่เลี้ยงใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นในเรื่องระเบียบ

กฎหมายวาเขาจะทำงานในเร่ืองนี้ เสนองบประมาณมาถูก

ผอ.กองตางๆ ที่มาใหความรูแก นายก อปท. ใหม 
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ตองตามหลักการไหม จะขอเสนอโครงการตางๆ เปนไปตาม

ภารกิจหนาที่รับผิดชอบหรือไม ถาหากวาเขาทำงานไมเปนไป

ตามโครงการตางๆ เจาหนาที่จะช้ีแนะและติดตามดูแล 

เพราะฉะนั้นก็จะเปนเรื่องการดำเนินงานตางๆ ของ อปท. มี

เจาหนาที่ของรัฐคอยใหคำปรึกษาคอยดูแล 

 สำหรับนายกใหมหลังจากผานการเลือกต้ัง ก็จะมี

การอบรม เมื่อกอนจะมีหลักสูตรของผูบริหาร หลักสูตรของ

ปลัด อบต. เทศบาล แตวานั่นเปนหลักสูตรระยะยาว ที่จะ

ตองมาอบรมกันเปนเดือนๆ  แลวก็อบรมไดครั้งละไมกี่คน 

เพราะฉะน้ันกอนจะครบเรามีองคกรปกครองสวนทองถิ่น

ทั้งหมด7,000 กวาแหง คร้ังหน่ึงๆ อบรมได 75 คนกวาจะ

ครบบางทีหมดวาระไปกอนแลว คราวนี้เราคิดวาถาทำแบบ

เดิมจะไมทันการณ  โดยเฉพาะคราวน้ีมีการเลือกตั้งใหมถึง 

3,000 กวาแหง ซึ่งถือวามาก ก็เลยคิดวาทำอยางไรที่จะใหเขา

รูงานพรอมๆ กันและเร่ิมงานพรอมๆ กับนายกท่ีอยูเกาแลว 

จะไดมีการทำงานตามภารกิจ เพราะฉะนั้นตอนน้ีเอาเปนวา

ปฐมนิเทศเบ้ืองตน และก็อยากจะเรียนวาคร้ังนี้เปนการมอบ

นโยบายของกระทรวงมหาดไทยดวย เพ่ือที่จะไดรูวาเราจะ

ตองทำงานอะไรเพื่อ ท่ีจะใหสอดคลองกับนโยบายของ

กระทรวงมหาดไทย ทำอะไรท่ีสอดคลองกับนโยบายของรัฐ 

อยางปญหาที่เราเห็นในปจจุบันนี้ ก็ใหรัฐมนตรีมาใหนโยบายท่ี

ชัดเจนวาตอไปน้ีองคกรปกครองสวนทองถ่ินตองทำเร่ืองอะไร

บาง นี่เปนการทำงานท่ีเรียกวาเพื่อใหนายกสามารถส่ังการได

เร็วขึ้น ทานจะไดไมตองไปศึกษาเสียเวลา เขามาแลวยังตอง

ไปศึกษางานอีก 3 เดือน 6 เดือน ถึงจะสั่งการได  

 “เราจะบอกใหรูวาขอบเขตนโยบายการทำงานของ

เขาควรที่จะรูอะไรที่กวางๆ และในขณะเดียวกันเรามีการ

เจาะในบางเร่ืองที่สำคัญใหเขา อยางเชน เรื่องระเบียบ

กฎหมายท่ีวาโดยเฉพาะท่ีมีปญหา องคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นคือเรื่องของการจัดซื้อจัดจาง เพื่อใหเขารูวาควรจะจัดซื้อ

จัดจางยังไงใหถูกตองเปนไปตามระเบียบ และนี่ก็จะเปนการ

ลดความขัดแยง ลดปญหาลดการรองเรียนตางๆ และลด

ความไมเขาใจของชาวบานท่ีเวลา อปท. ดำเนินนโยบาย

ตางๆ จะไดเขาใจวาทำไมเขาถึงทำอยางนี้” 

 “เราทำในเรื่องงายๆ องคกรปกครองสวนทองถ่ิน

เราเนนในเรื่องของการที่วาใหเขาเปนอิสระในการบริหารงาน

ตางๆการหารายได การจัดเก็บรายไดถาหากเขาจัดเก็บไมได

เต็มเม็ดเต็มหนวยก็จะทำใหเขาไมสามารถบริหารไดเต็มที่ 

สวนในเร่ืองของงานนโยบายเขาก็สามารถท่ีจะดำเนินกิจการ

ตามนโยบายอยูในกรอบที่เราวางไวรวมทั้งภารกิจถายโอน

ตางๆ เขาก็สามารถดำเนินการได เรามีสถาบันใหความรู มี

สถาบันพัฒนามีหลักสูตรท่ีใหความรูแกนายก ปลัด คลัง 

ชาง เจาหนาที่จัดเก็บ สารพัด เพราะฉะนั้นเขาจะหมุนเวียน

เขามา อยางนายกใหมตอนน้ีแคเขามาปฐมนิเทศ แตหลัง

จากน้ีเราจะมีหลักสูตรระยะยาวท่ีจะใหเขาไดมาอบรมศึกษา

อะไรตอมิอะไรเยอะแยะ และก็มีการไปดูงาน”  

 “สำหรับสิ่งที่กรมไดดำเนินการมาคิดวาถูกทางแลว 

เราพยายามปรับในส่ิงที่เขาเคยมีปญหาอยางท่ีวันนี้ เรามา

ปฐมนิเทศก็เพื่อมาลดปญหาความขัดแยงในบางเร่ือง ใน

เรื่องการบริหารงานบุคคล เรื่องของการใชจายเงิน เรื่องการ

จัดซื้อจัดจาง อยางเรื่องความขัดแยงในทองถิ่น เราก็พิมพ

หนังสือใหดูใหคุณไดอานใหไดรูวาตอไปนี้เรื่องสิทธิประชาชน

ในพื้นที่เขามีอยางไร ถาเรื่องไหนคุณทำแลวไปกระทบสิทธิ

ชาวบานก็ตองระวัง”  

 ในความตองการของทองถิ่น อธิบดีบอกวา แตละ

ทองถ่ินมีความแตกตาง หลากหลาย บางทองถ่ินมีรายได สูง 

และพัฒนาไปจนหมดแลว ถาอยางน้ีถามวาเขาอยากไดอะไร 

ถาดูในสภาพเขาคงไมอยากไดอะไรแลว เพราะวาเขาไดเงินไป

ก็เพียงรักษาดูแลในสิ่งที่มีอยูใหคงเดิม แตมีอีกหลายๆทองถิ่น

ที่งบประมาณยังขาดแคลน ก็ยังคิดวาตอไปอาจจะตองมาน่ัง

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณในการที่จะไปใหทองถ่ินที่ยัง

ไมเจริญ ทำอยางไร จะตองมาคุยกันวาทองถิ่นที่ยังไมเจริญ

แลวเขารายไดนอยอยูแลว เราทำยังไงจะใหเขามีรายไดเพิ่ม

ขึ้นอาจจะขอลดรายไดจากทองถ่ินที่เจริญแลว ไมมีความ

จำเปนแลว เงินก็ไมรูจะทำโครงการอะไรแลว เงินตกไปเปน

เงินสะสมมาก ก็เอาไปชวยดูแลทองถ่ินที่ยังไมเจริญ นี่เปน

แนวความคิด ก็คงตองไปคุยกันในระดับทีมงานระหวางคณะ

กรรมการขององคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีเขามาอยูดวยกัน

ทั้ง อบจ. เทศบาล อบต. มานั่งคุยกันวาเขาจะเห็นดวยหรือไม 

 “อยางเรื่องงบประมาณ ผมมองวาเราตองมาคิด

กันใหม อาจจะคิดวาพื้นที่มาก อาจจะไดมาก ความยากจน 

ทองถ่ินจังหวัดทุกจังหวัด พรอมท้ังนายก อปท. ที่มารวมปฐมนิเทศใน

ครั้งนี้มีจำนวนกวา 3,000 คน 
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ความไมเจริญอาจจะไดมาก เพราะวาไมอยางนั้นพื้นที่มากก็

ยังไดนอยอยู คนพ้ืนที่ไมเจริญก็ยังไดนอยอยู ก็ไมไดพัฒนา

ซะที วาจะตองมีตัวเลขแปรผันวาประชากร พื้นที่ ความ

ยากจน และความไมเจริญเปนตัวแปรในการที่จะใสเม็ดเงิน

ลงไป วาควรจะใสน้ำหนักไปยังไงเทาไหร นี่อาจจะเปนสวน

หนึ่งที่ตอไปผมคิดวาจะตองหารือเสียกอน คือทางกรมจะคิด

คนเดียวไมได นี่เปนแนวทางท่ีผมคิดฐานะท่ีผมเขามารับผิด

ชอบตรงน้ี ผมกำลังคิดวาทำอยางไรจะใหทุกทองถ่ินมีความ

เจริญเทาเทียมกัน และถาเราไมคิดหาสูตรใหมขึ้นมา มันก็จะ

เปนสูตรเดิมๆ คือทองถ่ินที่เคยไดเงินมากก็มากไปมากไป อยู

เรื่อยๆ ทองถ่ินที่ไมเจริญก็ไดเงินนอยไป มันก็ไมพอกิน มันก็

จะเปนแบบนี้อยูตลอด เพราะฉะนั้นทำยังไง  จะใหทองถิ่นท่ี

ไมเจริญเขาเจริญเทาเทียมข้ึนมา เหมือนกับทองถ่ินที่เจริญ

แลว เรียกวาเปนการแชรความสุขในสังคม” 

 “ประมาณตนเดือนพฤศจิกายนนี้จะเร่ิมคุย เพราะ

วามีการประชุมคณะกรรมการ ของ อบจ., เทศบาล, อบต 

จะเชิญเขามาคุยนอกรอบกอนวาเราจะทำอยางไร จะเชิญ

ตัวแทนจาก 3 สมาคม มาคุยคงจะไมชา คงตองเริ่มสตารท

แลววาเราจะทำอะไร ถาเชิญทั้ง 3 สมาคม แลวเขาเห็นดวย

เราก็จะเร่ิมตอยอด จะตองมาน่ังคิดสูตรวาจะทำยังไง ถาเกิด

วาคุยแลวเขาบอกวาขอคิดดูกอน แตผมก็จะขอผลักดันวา

เราจะทำสูตรหลายๆ สูตรใหเขาดูวาเขาจะไมเสียประโยชน

อะไรมาก ก็เพื่อการพัฒนาประเทศทั้งประเทศ ไมใชพัฒนา

แตจุดหนึ่งจุดใด” 

 “สำหรับวัตถุประสงคของการจัดงานครั้งนี้  เปน 

การปฐมนิเทศขาราชการ เวลาเราจะบรรจุราชการไปดำรง

ตำแหนงที่ไหน ก็จะตองเอาขาราชการมาปฐมนิเทศกอนเพื่อ

ใหเขารูวาภารกิจหนาที่ของเขาในองคกรน้ันๆ คืออะไร ทำ

ยังไง ในคราวนี้ก็เหมือนกัน นายกท่ีไดรับเลือกต้ังมาใหมก็จะ

ตองมารับรูภารกิจของตัวเองวา ทานเขามาแลวทานจะตอง

บริหารในเรื่องคนอยางไร บุคลากรในหนวยงานของทาน 

ทานจะบริหารยังไง มาบริหารในเรื่องของเงินงบประมาณ 

เพราะวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีงบประมาณของตัว

เอง เพราะฉะนั้นเราตองใหทานรูวาทานจะมาบริหารงบ

ประมาณในภารกิจหนาท่ีอะไร ใชไดอยางไรบาง ในเรื่องที่

สามคือภารกิจหนาที่นโยบายทานจะตองมาบริหารงานใหอยู

ในกรอบนโยบายและอยูในภารกิจหนาที่ขององคกรปกครอง

สวนทองถิ่น โดยเฉพาะอยางยิ่งภารกิจท่ีทานตองทำให

สอดคลองกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของ

รัฐบาลจึงจะทำใหการทำงานขององคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นเจริญกาวหนาไปได” 

 “ในการปฐมนิเทศคร้ังนี้ ผมเช่ือวาจากการท่ีนอก 

จากที่ผมใหองคความรูภาพกวางภาพรวมแลว เรายังใหองค

ความรูในเร่ืองของเฉพาะดาน อยางเชน เรื่องของการ

บริหารงานบุคคลจะทำอยางไรเพื่อความกาวหนา หรือวา 

การบรรจุอัตรากำลังขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ใหเขา

ทำงานได หรือแมแตเรื่องของการจัดซ้ือจัดจางซึ่งถือวาเปน

หัวใจของ อปท. ผมอยากจะใหเขาใจวาเขาเขามาแลวการ

จะใชงบประมาณทำโครงการตางๆ จะมีวิธีการอยางไรเพื่อ

ไมใหเกิดความผิดพลาด ไมใหเกิดการทุจริตขึ้นมา เราก็ให

ความรูในขอกฎหมายเรื่องนี้ เพราะฉะนั้นผมคิดวาถาเราให

ความรูตรงน้ีเขาไป เขาเขาไปทำงานก็เรียกวาไมตองไปมัว

ไหวครู เรียกวาไปน่ังบริหารได แตถาเรายังไมไดใหความรู

เลยเขาจะตองไปศึกษางาน” 

 “สุดทายอยากจะบอกไปถึงนายกที่ไดรับการเลือก

ตั้งใหมทุกทาน ผมถือวาทานไดมารวมงาน เปนสวนหน่ึงของ

ราชการแลว แตวาทานเปนขาราชการการเมือง ซึ่งไดรับ

การเลือกต้ังมา แตขาราชการการเมืองน้ันก็มีกรอบของการ

ทำงาน เหมือนกับขาราชการประจำ เพราะฉะน้ันตองมีวินัย 

มีภารกิจหนาท่ี ถาหากวาทำอะไรผิดพลาดข้ึนมาทานจะตอง

รับผิดทางอาญา ทางแพง เหมือนกับพวกผม เพราะฉะน้ัน

สิ่งที่ผมอยากจะเรียนน่ันก็คือวาองคความรูตางๆ ที่ทางกรม

สงเสริมการปกครองทองถิ่นไดใหทาน ณ วันนี้นั้นจะเปน

ประโยชนในการที่ทานจะไปตัดสินใจในการบริหารงานใหถูก

ตองและแมนยำขึ้น ผมอยากจะเห็นองคกรปกครองสวนทอง

ถิ่นของเราบริหารงานไปดวยความราบรื่นและเปนการ

บริหารงานท่ีประชาชนพอใจ ถาหากวาเราทำงานอยางน้ี

แลว ก็ถือวาองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดชวยในการท่ีจะ

ทำใหพื้นท่ีในแตละพื้นท่ีในประเทศไทยเจริญกาวหนาและ

เปนท่ีพอใจของพี่นองประชาชน” 


