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ยชนะของความมุงมั่น :
นายสุจริต ปจฉิมนันท
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
ชีวิตจากวัยเรียน…มาสูวัยทํางาน
นายสุจริต ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย ไดบอก
เลาใหฟงวา “…เรียนจบชั้น ม. 8 รุนสุดทาย จากโรงเรียนอํานวยศิลป
เมื่อป 2506 เขามหาวิทยาลัยธรรมศาสตรไดในป 2509 …เตะฝุนอยู
4 ป เพื่อนฝูงเขามหาวิทยาลัยไดแลว ก็ยังเขาไมได แทบจะไมได
สมาคมกับใครเลย จะวาไมไดดูหนังสือ หรือเรียนไมเกง…ก็ไมใช เพราะ
สอบได 79% แตสอบครั้งแรกก็ไมได ครั้งที่สองก็ไมได ครั้งที่สาม
ก็ไมได ตอนนั้นหมดอาลัยตายอยากในชีวิต ทําอยางไรก็สอบไมได
เพื่อนรุนเดียวกันสอบเขาแพทย เขาวิศวะได บางคนรุนเดียวกันจบมัธยม
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พรอมกัน เขามหาวิทยาลัยกอนก็ตองเรียกเขา…พี่ เพราะระบบเปน
แบบนั้น”

เริ่มทํางานเปนปลัดอําเภอ... ยึดความซื่อสัตยสุจริต
เมื่อไปอยูตางจังหวัด เปนปลัดอําเภอบานนอก อยูชายแดน
เวลาเขามาที่สวนกลางก็จะไมรูเรื่องตางๆ ที่ทันสมัย จึงตองมีการ
ปรับตัวและพัฒนาตัวเอง ไมเหมือนกับในปจจุบันนี้ทุกอยางสามารถ
รับรูขาวสารเทาเทียมกันหมด หนังสือพิมพก็ไดรับทุกวัน อาจจะชา
บางแตก็เปนกรอบบาย ทีวีก็มีทุกแหง ทุกอําเภอมีไฟฟาใช เขาไปถึง
ตําบลและหมูบาน ถนนเขาอําเภอลาดยางหมดทุกอําเภอแลว ลาดยาง
เขาไปถึงตําบลดวยแลว
การปฏิบัติงานทานยึดมั่นวา “... คนที่ทํางานมากเทาไหรก็
ประสบผลสําเร็จมากเทานั้น ถาคิดวาเอามาทําไม งานมีแคนี้ก็พอ ก็จะ
ไมรูอะไรเลย คนทํางานเทานั้นที่จะรูทุกสิ่งทุกอยาง ถาทํางานผิด
แตเรามีความตั้งใจ ทํางานดวยความซื่อสัตย สุจริต หรือทํางานที่
รูเทาไมถึงการ ไมมีใครเขาวา แตถาทํางานโดยเจตนาไมดีก็ตองถูก
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ดําเนินการทางวินัย ดังนั้นการตั้งใจทํางานดวยความซื่ อสัต ยสุจ ริต
เปนสิ่งสําคัญ”

ชีวิตนายอําเภอ.. ปรับปรุงคนและที่วาการอําเภอ
อําเภอไหน จังหวัดไหนก็ตาม เขาบอกวา นายอําเภอคนกอน
เปนคนเกง ทํางานเกง ไปอยูจังหวัดไหนคนกอนทํางานเกง ทานบอกวา
ไมเคยกลัวและอยากไปอยูในที่ที่มีคนเกงดวย จะไดพัฒนาตัวเราให
เกงแบบเขา ใหดีกวาเขา ถาเรามีความตั้งใจทํางานที่แนวแนแลว ไมมี
อะไรที่เราทําไมได อยูที่วาจะทําหรือไมทํา งานที่เราสั่งไป ทรัพยากร
ของแตละอําเภอทําไดหรือไมได ทานรู ไปอําเภอไหนก็ขึ้นไปดูอําเภอ
ทําไมสกปรก ไมมีการจัดระเบียบ ไมมีการจัดอะไรตางๆ ขาราชการ
แตงตัวดูไมได
ไปอยูตางจังหวัดต องแต งกายใหเหมาะสม ไมใชขีดบนบา
…ราขึ้นดํ า เครื่อ งหมายคอสิง ห…สนิมขึ้น เขีย วติ ดเต็ม เลย จึงบอก
ขาราชการฝายปกครอง โดยเฉพาะตามอําเภอตาง ๆ พี่นองประชาชน
ใหความเคารพและใหความนับถือ การแตงกายเปนบุคลิกสําคัญสวน
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หนึ่งของเรา ไมใชแตงตัวใสขีดดําตั้งแตเปนปลัดอําเภอซี 7 มา 10 ป
ก็ยังใชอยูอยางนั้น ลองคิ ดดู ถ าใครมาเจอการแตงกายแบบนี้ ที่บาน
คงจะสกปรกนาดู โดยเฉพาะขีดยังดํามืด ทานเคยพูดวา ตองซื้อให
หรือเปลา และเรื่องความสะอาดบนที่วาการอําเภอเชนเดียวกันที่ตอง
ใหเจาหนาที่ไมละเลย ในหองน้ํานายอํ าเภอตองไมสกปรก อางล าง
หนาไม ใชดํามืด เลย ตั้งกระถางตนไมสักนิดหนึ่ง ไมต องซื้อ ไปหา
กระถางสวย ๆ มาตั้ง ดอกไม 10 วันเปลี่ยนหนก็ได เอาเข็มมาแตงก็
ได ห อ งน้ํ า มี ด อกไม จะดู ชื่ น ตาชื่ น ใจหรื อ ไม ความสะอาดเป น
อยางไรบาง เมื่อครั้งที่ถนนเขาที่วาการอําเภอยังเปนลูกรังอยู จะตอง
เร งประสานของบประมาณมาทํา ให ปลัด อําเภอประสานให เพื่อ
ชวยกันพัฒนาสถานที่ที่เราทํ างานไมใชบานเราสะอาดแตที่ทํางาน
ของเราสกปรก อยางนั้นก็ใชไมได

จุดเปลี่ยนชีวิต... จากนายอําเภอสูเลขานุการกรมปกครอง
เมื่ อ เป นเลขานุ การกรมการปกครอง ท า นบอกเสมอว า
อธิบดีฯ ไมไดเอา แตรองอธิบดีฯ 3 คนเอาทาน อธิบดีฯ เลือกคนอื่น
แตรองอธิบดีฯ บอกวาเอาคนนี้ ใหเอาคนนี้ ทานเอนก สิทธิประศาสน
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ก็เชื่อ ซึ่งก็รูตั้งแตเริ่มแรกวานายไมไดเอา จึงคิดวาจะทํางานอยางไร
ใหนายเชื่อใจในฝมือ เปนเลขานุการกรมฯ ออกจากบานประมาณตี
ห า ครึ่ ง หรื อ หกโมงก อ นเจ็ ด โมง มาบ า นอธิ บ ดี แ ล ว มารั บ Order
สั่ง งานทุ กอยา ง รั บงานทั้ งหมด ในการปฏิ บัติ งานจะกลั บหลัง นาย
เสมอ นายลงประมาณสามทุมหรือสี่ทุม ก็ลงประมาณสามทุมหรือสี่
ทําอยางนี้มาตลอด

ทบทวนผลงาน และความกาวหนา
ทํางานอยางมีเปาหมายทุกชวงจังหวะจะไมทิ้งกันมาก อยาง
มากก็คลาดปหนึ่ง ปไหนไมไดสองขั้น ตองกลับมาคิดทบทวนวา
ทํางานอยางไรนายไมใหสองขั้น ตองคิด แตไมใชไปคิดทําลายเพื่อน
ฝูง ปหนาตองทุมเทใหได แตไมใชบอกวา นายไมดี นายลําเอียง เราก็
ทํางานเต็มที่แลวนะ การทํางานเต็มที่ของเราเมื่อไปเทียบกับคนอื่น เรา
อาจจะไมถึงครึ่งของคนอื่นก็ได การทํางานจะตองทําหลายอยาง ทั้ง
งานดวย ผูใตบังคับบัญชาดวย ผูบังคับบัญชาดวย ในวันเสาร อาทิตย จะมีงานหรือไมมีงาน ไมรู พอถึงวันศุกรตองไมรีบกลับ เพราะ
ฝายปกครองมีงานตลอด 24 ชั่วโมง ไมมีวันเสาร - อาทิตย เย็นวันศุกร
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จะไปถามนายอําเภอ วันเสาร - อาทิตย มีอะไรใหอยูชวยหรือไม ถา
ไมมีงาน นายอําเภอไมมีธุระอะไรใหทํา ก็จะกลับ ตองมีน้ําใจกับ
ผูบังคับบัญชาดวยและเมื่อทานไปเปนผูบงั คับบัญชาก็ตองมีน้ําใจกับ
ผูใตบังคับบัญชาดวย ..ทําแบบนี้ นายเขาจะไมรักไดอยางไร
การทํางานทานเลือกนาย ไมเลือกที่อยู นายยายไปอยูไกล
เขาชวน…เราก็ตองไปกับเขา ไมใชเลือกที่อยู วาเราอยากจะอยูแตที่
สบายหรืออยูรอบๆ กรุงเทพฯ ดังนั้นยายไปที่ไหนก็ไปได ทานรับ
ราชการมา 30 กวาป ไมเคยทะเลาะกับนาย ไปเจอนายคนไหนที่วา
รายนักหนา ใครไปก็กระเจิงกันหมด แตกับทาน ดีหมด ชวยเหลือ
ดวย ก็อาจจะเปนโชคดีอยางหนึ่ง สิ่งสําคัญคือเราตองตั้งใจปฏิบัติ
หนาที่ งานในหนาที่จะตองไมใหเสียหาย ผูบังคับบัญชามอบอะไร
มา…ตองทํา บางครั้งตองเสียสละ

รูตัวกอนวาจะไปเปนผูวาราชการจังหวัด
หลั งจากนั้ นก็ คิดวา อยูไม นาน ก อนที่จะเปนผูว าราชการ
จัง หวั ดเปน รองผู วาราชการจัง หวั ด 3 ปเท านั้น รูตั วก อนวาจะไป
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เปนผู วาราชการจัง หวัด พลเอกชวลิต ยงใจยุทธ รั ฐมนตรี วาการ
กระทรวงมหาดไทย บอกวาปนี้ไปเปนผูวาราชการจังหวัด แตไมได
บอกใหทราบวาไปไหน คนอื่นก็ยั ง ไม รู ตอมาก็รู วาไปเปนผู ว า
ราชการจังหวัดนครพนม
หลังจากนั้ นหนึ่ง ปก็ รู ตัววาจะมาอยูน นทบุรี จึงบอกให
ทานเสริมศักดิ์ พงษพานิช ไปแทน เรียนทานชวลิตฯ วาตองเอาคนนี้
ไปแทน หลัง จากนั้ นยายมาอยูนนทบุรี จากนนทบุรีไปอยูชลบุรี ก็
รูตัวกอนวาจะมีคนเอาไปอยูชลบุรี แตที่แยที่สุดก็คือยายจากนนทบุรี
มาอยูชลบุรี เปน เวลา 5 ป อยูชลบุรีปที่ 5 นานที่สุด เปนผูวาราชการ
จังหวัดทั้งหมด 8 ปเต็ม เปนนานมากๆ ...ไปหาทานปุระชั ย เปยม
สมบูรณ ท านถามว า ผู วาราชการจังหวัดจะย ายเขาไปในกรมไหม ก็
บอกขอไปเปนรองปลัดกระทรวง เพราะวาเปนผูวาราชการจังหวัด 8
ปเต็ม และอาวุโ สแลว ทานก็บอกวาไปเปนรองปลัดกระทรวง ไม มี
งานทํานะ เมื่อไปเจอนายกรัฐมนตรี ทานบอกวาจะเอาเขากระทรวง
เมื่อคําสั่งออกลงไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน
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อยูในตําแหนงใดก็ตั้งใจทําใหดีที่สุด
ตอนที่เปนผูวาฯ เป นนานมากที่สุดถึง 8 ป เต็ม แตโชคดีที่
เปนผูวาฯ ที่มีอายุนอย ก็เลยตอมาไดถึงปจจุบันนี้ และทํางานโดยเอา
ผลงานสูมาโดยตลอด เมื่อครั้งที่ ผมเคยอยูที่กรมการพัฒนาชุมชน มี
คนบอกวาไปไม รอด เพราะ พช. เปนกรมเล็ก ...เมื่อนายใหเขามาก็
ตองทํางานใหเต็มที่อยาไปทอถอย เพราะถา ยิ่งทอถอยก็จะทําให
จิต ใจเราหดหู ก็จะไมอยากทําอะไร หากว าทํ างานไปเรื่อยๆ ให ดี
ที่สุด ถึงเวลาจบก็จบ แตเมื่ออยูในตําแหนงใดก็ตั้งใจทําใหดีที่สุดใน
ทุกตําแหนงที่มีอยู และคิ ดอยางเดียววาเมื่ อไปอยูที่ไหนแลวตอ ง
ทํางานใหดีกวาคนเกา เมื่อเราอยูเราก็ทํางานใหดีที่สุด ตั้งใจใหดีกวา
คนที่เคยทํา แนนอนเมื่อใหมกวาก็ตองดีกวาของเกา

จากอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนกาวสู อ.ปค.
เป นอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ทา นบอกว า “ผมตอ งมา
นั่งคิดวาผมตองทํางานยังไงใหเ ขาตานาย…ก็เหนื่อย ทํางานแทบจะ
ไม ไ ด ห ยุ ด เลย เพราะทํ า นโยบายของรั ฐ บาล “หนึ่ ง ตํ า บลหนึ่ ง
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ผลิตภัณฑ” ตองมาจับงานนี้ ถาไปกรมการพัฒนาชุมชนแลวจับงาน
ไมถูก อาจจะไมไดกลับมาอยูนี่ก็ได ทุกคน ในกรมการพัฒนาชุมชน
บอกแปลกนะ ทําไมทานมาจับงานหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ ถาพวก
เรายอนหลังไป ในปที่ทานอยู เปนปที่ หนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑบูม
ที่สุด ทํ ารายได เห็ นตัวเลขชั ดเจนวา เดือนนี้ ช าวบ านจะไดอะไร
แกไขป ญหาเศรษฐกิจ ฐานรากอยางไร มั นจะค อยๆ พัฒนาในเรื่อ ง
การแกไ ขปญหาเศรษฐกิจ ของประเทศไดอย างไร ท านจะมีตัวเลข
หมดทุ กอยา ง แล วสามารถจะบอกไดว าทํ า อย างไร หลั งจากที่ อยู
กรมการพัฒนาชุมชน 1 ป ผมรูเลยวาไมมาเปนปลัดกระทรวงก็มาเปน
อธิบดีกรมการปกครอง ก็ไดมาเปนอธิบดีกรมการปกครอง เพื่อนเขา
เปนปลัดกระทรวงเราก็ไมมีปญหาก็ดีอยูได”

ทํางานอยางตรงไปตรงมา ผลงานคือผลงาน
ทํางานกับนายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร ทานมี
โครงการตางๆ และคิดงานตลอดเวลา เปนโครงการที่จะเกิดประโยชน
ตอประชาชนทั้ง นั้น จึงมีความคิดวา เมื่อรัฐมนตรีรั บนโยบายมา
ขาราชการประจําจะตองสนองนโยบาย วิธีการปฏิบัติเปนเรื่องของเรา
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ทุกคนจะตองรับเรื่องไปทําใหเสร็จโดยเร็วที่สุด ถึงทําตามทัน และ
ตองทําใหเร็วที่สุด มิเชนนั้นแลว จะเขาทํานองวา “ถาทานทําไมทันก็
บอก คนอื่นที่อยากทํามีเยอะ” และจะใหคนอื่นมาทําแทน
กับผูใตบังคับบัญชาก็เชนเดียวกัน ถาวันแรกที่ผูอํานวยการ
สํานัก ผูอํานวยการกอง เขามารับตําแหนง ทานบอกวา “...ใครที่เขา
มาเปนผูอํานวยการสํานัก ผูอํานวยการกอง ไมไดหมายความวา มา
บมพรรษา เป นผูอํานวยการสว นแลว ก็ขึ้นเปนผูอํานวยการสํานัก
ผูอํานวยการสํานักก็ขึ้นเปนรองผูวาฯ …คงไมใช การทํางานกับทาน
แตละคนจะตองมีผ ลงานมาสูกัน ถ าหนึ่งปไมดี ไมมีผ ลงาน
ผูอํานวยการสวนอาจจะกลับ ไปเปนนายอําเภอตามเดิม เพราะมี
Commitment ตั้งแตเริ่มแรกแลววา ถาทํางานไมได สนองนโยบาย
ไมได ก็อาจจะกลับไปเปนนายอําเภอ แลวก็จะไปเอาคนอื่นมาแทน
จะมีการประเมินการทํางานของทุกคน ทานเองก็ถูกประเมินเชนเดียวกัน
การทํางานสมัยนี้ตองมีเปาหมายที่ชัดเจน ทํางานแลวเกิดผล อยางไร
บาง มีตัวเลขวัดใหดูดวย ไมเหมือนสมัยกอน ทําไปวันๆ ทําไปเรื่อยๆ
ถึงปหนึ่ง ก็ไมรูวาชาวบานพอใจ หรือไม”
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จากอธิบดีกรมการปกครองกาวสูปลัดกระทรวงมหาดไทย

ภารกิจใหมที่ตองรับผิดชอบ

ทานปลัดฯ เลาใหฟงวา “...อยูที่กรมการปกครอง 2 ปกวา ก็
รูวาจะไดเปนปลัดกระทรวงฯ เพราะมีสิ่งบอกเหตุออกมา ประเด็น
แรกสิ่ง บอกเหตุ คือ ทานนายกรัฐมนตรี นั่งอยูกับทานเสริมศักดิ์
พงษพานิช และพูดวา อธิบดีกรมการปกครองเขาเลื่อยขาเกาอี้แลวนะ
ประมาณ 6 เดือนไปเจอทานที่ไหนทานก็บอกวาอธิบดีกรมการปกครอง
เขาเลื่อยขาเกาอี้แลวนะ แตทานก็ไมไดพูดอะไรนะ พูดลอเลนๆ จน
ประมาณสักเดือนหนึ่ง นั่งเครื่องบินไปดวยกันกับทานรัฐมนตรีชวย
เสริมศักดิ์ฯ ทานบอกสั่งใหปลัดเสริมศักดิ์ลาออกแลวนะ พูดตอหนา
ผมกับทานเสริมศักดิ์ทานพูดอยางนั้นเลย เรื่องนี้ทานนายกรัฐมนตรี
ทานคงคิดอยูแลววาใหทานเสริมศักดิ์เปนรัฐมนตรี”

เมื่อมาเปนปลัดกระทรวง ไดดูแลเกี่ยวกับราชการประจํา
ทั่วไปของกระทรวง ที่ไมเปนหนาที่ของกรมใดกรมหนึ่ง กํากับ
เรงรัด การปฏิบัติราชการของสวนราชการในกระทรวงใหเปนไป
ตามนโยบาย แนวทาง และแผนการปฏิบัติราชการของกระทรวง
จัดทําแผนแมบท งานการขาว งานประชาสัมพันธ การพัฒนาระบบงาน
และบุคลากร การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหนวยงาน
ในสังกัดกระทรวง งานงบประมาณ การตรวจราชการและเรื่ องราว
รองทุกข งานดําเนินการตามกฎหมายวาด วยวิชาชีพวิศวกรรมและ
สถาปตยกรรม และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ การทํานิติกรรม สัญญา
งานคดี งานการตางประเทศและกิจการผูอพยพ งานการสื่อสาร และ
งานประสานราชการ

ตอมา จากอธิบดีกรมการปกครอง ทานก็ไดรับการแตงตั้ง
ใหดํารงตําแหนงปลัดกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 20 เมษายน
2548

ในฐานะที่เปนปลัดกระทรวงมหาดไทย จึงตองรับผิดชอบ
ภารกิจหลัก 2 ดาน คือ ภารกิจดานยุทธศาสตร (Strategic Function)
เปนภารกิจที่สําคัญในการที่จะพัฒนาสงเสริมการดําเนินบทบาทของ
กระทรวงในภารกิจหลักที่ไดรับมอบหมาย งานหลักที่จําเปนตอง
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พัฒนาและสรางเสริมศักยภาพการทํางานดานนี้ รวมถึงงานดานการ
จัด ทํายุทธศาสตรข องกระทรวงที่แปลงนโยบาย เปาหมาย และ
ผลสัมฤทธิ์ของกระทรวงออกเปนแผนปฏิบัติงานโดยทํารวมกับกลุม
ภารกิจตางๆ เพื่อใหเกิดภาพรวมการทํางาน การจัดทําขอมูลของ
กระทรวงเพื่อใหสามารถติดตาม เรงรัด วัดและประเมินผลการ
ดําเนินงานของกระทรวง และสามารถจัดทํารายงานผลสัมฤทธิ์ และ
ภารกิจดานการบริหารจัดการดานตางๆ (Administrative Function) ของ
กระทรวง ซึ่งเปนภารกิจที่สอดคลองกับการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน
โดยจะรวมถึงภารกิจในการจัดสรรงบประมาณ ดูแลบริหารงานบุคคล
ในภาพรวมของกระทรวง การพัฒนาระบบการทํางานภายในกระทรวง
ใหมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล อยางตอเนื่อง การประสานงานกับ
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และดูแลให
ระบบการบริหารงานทั่วไปของกระทรวงดําเนินไปอยางราบรื่น โดย
ไดแบง เปนกลุมภารกิ จดานกิจการความมั่นคงภายใน กลุม ภารกิจ
ดานพัฒนาชุมชนและสงเสริมการปกครองทองถิ่น กลุมภารกิจดาน
สาธารณภัยและพัฒนาเมือง อีกทั้งไดดําเนินการตามนโยบายสําคัญๆ
ของรัฐบาล
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การทํางานบางครั้งก็ตองลวงลูกบาง
ทานรั บราชการมาแทบจะไมมีวัน เสาร – อาทิ ตย ถึง จะ
ไดมาทํางานอยูกระทรวง อยู กรมก็ไมมีวันหยุด เสาร – อาทิต ย สิ่ง
ไหนที่จะรับมาเพื่อเปนการแบงเบาภาระใหกับผูบังคับบัญชาไดก็จะ
ทํา แมแต จะคิดงานก็ ยังคิ ดเสมอว าจะทํา อยา งไรใหองค กรของเรา
เจริ ญ และสามารถแก ป ญ หาต า งๆ ได สิ่ ง เหล า นี้ ต อ งคิ ด อยู
ตลอดเวลา ไมไดหยุดอยูเฉยๆ การทํางานบางครั้งสิ่งไหนที่พอทําได
ก็จ ะทําซึ่ง บางครั้ งผู ใต บังคั บบัญชาอาจจะมองวาอธิบดีมาลว งลูก
หรือเปลา แตบางครั้งก็ตองลวงลูกลงไปบาง เพราะถาไมลวงลูกงาน
ก็จะไมออก มันก็ตองทํา ถาไมทํา งานก็จะไมออก และก็จะสูคนอื่น
ไมได เราตองแขงขันกัน
ในขณะที่เปนปลัดกระทรวงมหาดไทยก็เชนกัน บางทีเรา
ตองชวยกันคิด ทุกคนจะตองชวยกันทํางาน ตองทุมเท ไมวาจะอยู
ที่ไหนก็ตาม ทุกๆ องคกรก็เหมือนกัน ทุกคนตองมองถึงคนทํางาน
เปนหลัก และการทุม เทการทํ างานถือเปนหัวใจสําคัญ งานไหนที่
ควรทํา และงานไหนควรเก็บไวกอน แตไมใชเก็บไวจนลืม
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เสียใจที่ไมมีเวลาคิดงาน

สวดมนตเพื่อขอใหอยาทําในสิ่งที่ไมถูกตอง

เปนปลัดกระทรวงมหาดไทย ทานยังเสียใจอีกอยางคือไม
มีเวลาคิดงานเลย เมื่อครั้งที่อยูกรมการปกครองไดคิดงานหลายอยาง
คิดในเรื่องของอําเภอยิ้มบาง แตมาอยูที่สํานักงานปลัดกระทรวงไม
มีเวลา ไม มีเ วลาจะคิ ดงานเทาที่ควร อยากจะพัฒนาปรับ ปรุ งอะไร
ตางๆ ก็ยังไมไดดังใจเทาที่ควร เชน งานชายแดนที่ตองไปดูศูนยรับผู
อพยพทานก็ยังไมเคยไดไปเลย งานสํานักงานที่ตองไปเยี่ยมติดตาม
งานยุทธศาสตรก็ไ ม ไดไป ไมไดไปกระทั่งเขาประชุมเรื่องอะไร
ตางๆ เพราะการไปประชุมเรื่องตางๆ นั้นเปนโอกาสดีที่จะไดพบกับ
ลูกนอง งานที่ประจําแต ละงานก็ทําแทบไม ทัน บางทีทํางานตั้งแต
เชาถึ งเย็น ไปโนน ไปนี่ ไปประชุม กลั บมากระทรวงก็เ ย็นแลว
เซ็ น หนั ง สื อ ถึ ง 3 ทุ ม กลั บ ไปบ า นต อ งเซ็ น หนั ง สื อ ประมาณ
1 ลัง แตถาไปตางจังหวัดจะประมาณ 2 - 3 ลัง พอกลับไปบานกวาจะ
นอนก็ ประมาณตีหนึ่ งแทบทุกวั น ตื่ นประมาณตีหา ออกกําลังกาย
วิ่ง - เดินเปนประจําสักประมาณชั่วโมง แลวขับรถไปทํางาน

ทานสวดมนตมาตั้งแตเปนนายอําเภอ เดี๋ยวนี้ก็ยังสวดมนต
อยู เพื่อขอใหอย าทําในสิ่งที่ไมถูกต อง บางครั้งลูกน องทําก็ม าติ ด
โดนเราดวย เพราะฉะนั้นปลดเกษียณแลว ไมโดนอะไรตางๆ เปนคนที่
โชคดีที่สุด สิ่งที่ไมถูกตองทานก็ไมทํา มาถึงจุดนี้ก็คิดวาพอแลว

1 ตุลาคม 2549 ไปเมืองนอกดื่มไวน
ทานบอกวา ทุกตําแหนงไดตามที่คิด แตเหนื่อยสายตัวแทบ
ขาด ไมมีใครรู เหนื่ อยมาก พอทํางานมาถึง จุดนี้แ ลว เหนื่ อยมาก
พอสมควร ไหนจะตองคิดงานสูเขา ไหนจะตองคิดอะไรตางๆ หลายอยาง
ในเรื่องของการทํางานแตก็ไดหมดทุกอยาง เป นปลั ดกระทรวงฯ ก็
ไมมีอะไรมากกวานี้แลว สุดทายแลว ถึงเวลาก็จบ วันที่ 1 ตุลาคมนี้
จะไปเมือ งนอก จะไปเที่ย ว ที่ผานมาไมเคยไปเที่ย วต างประเทศที่
ไหนเลย ลู กจะรั บปริญ ญาตรี หรือปริญญาโท ไมเ คยได ไป จองตั๋ว
เสร็จเรียบรอยแลวพอถึงเวลาก็ไมไดไป ไมเคยไดไปตางประเทศเลย
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พอถึงปลดเกษียณ วันที่ 1 ตุลาคม 2549 จะเดินทางไปตางประเทศ
ไปเที่ยวกับเพื่อนนัดเพื่อนสัก 5 - 6 คน ไปกินไวนกินอะไรตางๆ ให
มีความสุขมั่งในชีวิตนี้ มีคนมาทาบทามทานแลว ระดับผูใหญถามวา
ปลดเกษียณแลวไปไหน ทานก็บอกวาจะไปเที่ยวแลว
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นวคิดในการปฏิบัตงิ านของ
ผูบริหารระดับกลาง
ผูบริหารระดับกลาง (Middle Management) เปนตัวจักร
ขับเคลื่อน CEO
ในการทํางานของจัง หวัด โครงการใหญๆ โครงการที่ มี
ความสํา คัญที่สง ผลไปสูง านของกระทรวง กรม นั้น ผูบริหาร
ระดับกลาง คือระดับหัวหนาแผนก เปนผูคิดทั้งสิ้น ผูชวยผูอํานวยการ
กองหรือ ผู อํ า นวยการกองสมัย กอ นนั ้น ก็ค งทํา หนา ที่ด ูแ ลและ
ปรั บ ปรุ ง แก ไ ขในสิ่ ง ที่ มี แล ว นํ า เสนออธิ บ ดี รองอธิ บ ดี ต อ ไป
เพราะฉะนั้น ความสําคัญของผู บริ หารระดับกลาง เรื่ องนี้ถื อเปน
ความสํา คั ญอยา งยิ่ง โดยเฉพาะผมอยากเนน ในสํานั กงานจัง หวั ด
สวนราชการอื่นที่เขามาอยูดวย ก็คงจะเหมือนๆ กัน
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หัวใจของผูวาราชการจังหวัด คือ สํานักงานจังหวัด
การทํางานของสํานักงานจังหวัด ถือเปนหัวใจของผูวาราชการ
จังหวัด แตเดิมนั้นประสิทธิภาพในการทํางานของสํานักงานจังหวัด ถา
พูดตามหลักการแลว พูดกันตรงๆ ไมไดวา มีการพัฒนาที่ดีขึ้น ก็ยัง
ไมดีเทาที่ควร ที่บอกอยางนั้นเพราะวา ผมทํางานเปนผูวาราชการ
จังหวัดมา 3 จังหวัดแลว จังหวัด ที่เปนไมใชจัง หวัด เล็กๆ เปน
จังหวัดใหญๆ ทั้งสิ้น ประสิทธิภาพการทํางานของสํานักงานจังหวัด
ก็ยังไมดีเทาที่ควร ไมไดดั่งใจอยางที่ตองการ คนบางคนก็ใจไมสู บาง
คนใจสู แตใจไมสูมากกวาใจสู พูดตรงๆไมวากัน
ผมมาอยูที่นี่คุยกับทานรองปลัดฯ ชัยฤกษ ดิษฐอํานาจ และ
ผูอํานวยการทุกคนวา ทําอยางไรใหสํา นักงานจังหวัด ตั้งแตหัวหนา
สํานักงานจังหวัด มาถึงหั วหนากลุ ม หัว หนา ฝายตางๆ เจาหนาที่ทํ า
อยา งไรใหเปน มือ เปน ไมข องผูวา ราชการจัง หวั ด ใหผู วาราชการ
จังหวัดใชพวกเรามากๆ เพราะสํานักงานจังหวัดตองเปนเสนาธิการ
ใหกั บผูวาราชการจั งหวัด หน วยงานอื่น ไม วางานปกครอง เปนงาน
ปฏิบัติ ทั้งนี้ ตองเปนผูวางระบบการทํางานใหผูวาราชการจังหวัด ใน
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การคิดและมอบงานใหผูปฏิบัติ คือหัวหนา สวนราชการ นายอําเภอ
ในการทํางานเพื่อ ขับเคลื่อ นการทํางาน ไมว าจะเปนนโยบายรัฐบาล
นโยบายผูวาราชการจังหวัด เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ผมมานั่งคิดดูวา
จะทําอยางไรใหนโยบายไปแลว โดยเฉพาะวิทยาลัยมหาดไทย ซึ่งทําหนาที่นี้
โดยตรง ตองนํา ไปแกไขการทํางานใหมีป ระสิทธิภาพและถึงลูกถึง
คน ถึ งลู กถึ งคน คื อ นายสั่ ง อะไรมาต อ งทํ า ได หมด ถ าเราคิ ด ถึ ง
ความกาวหนาก็ตองทําได หากคิดวาเพื่ออยูไปวันๆ สบาย ๆ ก็นั่งไป
วั นๆ เป นอี กเรื่ อง พอถึ งเวลาจะรู ว า เพื่ อนร วมรุ นที่ รั บราชการมา
พร อ มๆ กั น จบปลั ด อํ า เภอมาพร อ มกั น 3 ป 5 ป 8 ป เขาเป น
นายอําเภอแลว เปนผูวาราชการจังหวัดแลว ทํ าไมเราเปนนายอําเภอ
อยู ตอนทํางานแรกๆ ก็คงไมไดคิด แตเมื่อสูงขึ้นมาแลวจะรู
ผมคิ ด ว า ผู บั ง คั บ บั ญ ชาที่ ขึ้ น มาแต ล ะคนก็ มี ค วามรู
ความสามารถ ถาไมมีค วามรูค วามสามารถเขาก็คงไมส ามารถเปน
ผูบังคั บบัญชาได การมองผู ใตบังคั บบัญชา สามารถจะมองไดวา
ลูกนอ งคนไหนทํ างานรูเลย อี ก 5 – 6 ป ไปแลว อีก 5 – 6 ป อยูที่
เดิม รูไดทันที เพราะฉะนั้น ผูบังคับบัญชาเขามีประสบการณในการ
ทํางาน
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สิ่ง สํ า คั ญ คื อ ความตั้ง ใจในการทํ า งาน การมุ ง มั่ น ในการ
ทํางาน เรื่องนี้คนที่มีความสามารถเทาๆ กัน บางคนมีความสามารถ
แตไมมีโอกาส บางคนมีความสามารถมีโอกาส ก็ไมแสดงอะไรเลย
หัว หน าฝายขอมูล ฝายอํานวยการ การมาอยูสายสํ านั กงานจัง หวั ด
เปนสายที่เร็ว ต อไปข างหน า หั วหนาสํานัก งานจังหวัดจะขึ้น รอง
ผูวาราชการจังหวัด การทํางานในสํานักงานจังหวัดมีโอกาสมากกวา
เขา ประสิท ธิภ าพในการทํา งาน ท านอยู กับ ผูวาราชการจัง หวั ดคน
ไหน ทานตอ งทํางานใหผูวาราชการจั งหวัดเขาเห็น ฝมือ ตอนนี้การ
ทํางานไมเหมือนกอน มี ตัวชี้ วัดในการทํางาน หัวหนาสํานักงาน
จัง หวั ดไมแ ข็ง ไมทํางานด วยความทุม เท ก็จ ะทําใหง านที่ทําไมมี
ประสิทธิภาพ

แขนขาของรัฐบาล คือ ผูวาราชการจังหวัด
รัฐบาลใหความสําคัญกับผูวาราชการจังหวัดที่เปนแขนเปน
ขาของรั ฐ บาล ถึ ง จะเป น อย า งไร รั ฐ บาลเข า มา ในฐานะที่ เ ป น
ขาราชการประจําตองสนองนโยบายของรัฐบาล ตองพยายามทํา คง
ปฏิเสธไมได
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รัฐ บาลใหนโยบายมาทํา เปนเรื่อ งของผูวาราชการจั งหวัด
และ Staff ที่จะตองแปลงนโยบายไปสูก ารปฏิบัติและให เกิด ผล
สํา เร็จของงานให ได ถาท านทําได ทานก็ จะสํา เร็จกาวหนา ผู วา
ราชการจังหวัดไปอยูไหนก็จะเอาไปดวย บางจังหวัดเอาไปเต็มศาลา
กลาง และจังหวั ดอื่นมีแต คนแย ๆ ก็ไมเ อาไป บางคนจะข ามกันไป
แตอยางไรก็ตามก็อยูกับการทํางานของพวกเรา
ผู บ ริ ห ารระดั บกลางถือ เปน หัว ใจและมี ค วามสํ าคั ญเป น
อยางยิ่ง เพราะฉะนั้น ฝากผูอํานวยการสถาบันดํารงราชานุภาพ คิดดู
ว า ทํ า อย า งไรให ผู ที่ จ บออกไปจากสถาบั น ฯ แล ว กลั บ ไปแล ว
ประมาณ 2 – 3 เดือน ลองตามไปดูวาเขาทํางานไดไหม ผูวาราชการ
จังหวัดพอใจไหม ผูวาราชการจังหวัดมองพวกเราทํางานหลังอบรม
แลว ทํางานไดดีกวาเดิมหรือไม ไมใชเหมือนเดิม ถาอยางนั้นตองมา
ปรับปรุงหลักสูตร

ลูกนองเลือกนายไมได
ผมไมไดมาจากสายสํานักงานจังหวัด ผมมาจากสายปกครอง
ประสิทธิภาพการทํางานของพวกเราถาไปเทียบกับเขา ก็ยังสูเขาไมได

ชัยชนะของความมุงมั่น: นายสุจริต ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย

23

24

ชัยชนะของความมุงมั่น:นายสุจริต ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย

ไมไดหมายความวาทุกคน บางคนทํางานเกง บางคนสูงาน บางคนสู
บางถอยบาง ซึ่งเปนเสียงสะทอนมาจาก ผูวาราชการจังหวัดหลายคน
ดังนั้นเปนหัวหนาสํานักงานจังหวัด ตองทุม เททํางานใหกับผูวาราชการ
จังหวัดใหมากที่สุด หรือตองชวยผูวาราชการจังหวัดใหเต็มที่ ตองทํา
ทุกอยางในสิ่งที่จะสามารถทําใหกับผูวาราชการจังหวัดได

กันอี กมาก พอระดับ 9 ขึ้นไปเปนปลั ดจังหวั ดอยางนอ ยก็รวม 100
คนที่แขงกันที่จะขึ้นเปนรองผูวาราชการจังหวั ดได แตของพวกเรา
พอขึ้ นระดับ 8 กอนหนานี้ยิ่งบุญมาวาสนาสงเปนระดับ 8 แลวขึ้น
เปนรองผูวาราชการจังหวัดเลย เพราะธรรมเนียมปฏิบัติเขาทํามาอยาง
นั้น ก็ยึดกันมาตลอดเวลา

พวกเราที่ นั่ ง อยู ที่ นี้ ก็ ต อ งเป น ผู ว า ราชการจั ง หวั ด อย า ง
แนนอน นอกจากใครจะปลดเกษียณใน 2 - 3 ปนี้ คนที่เป นผูวา
ราชการจังหวัดจะใชคน เขาจะดู เนื่องจากมีโอกาสเรียกใชคนไดเยอะ
ไมวาจะเปนฝายปกครองหรือใครก็ตามเขามีโอกาสเยอะ การจะใช
งานคนเมื่อใชแลวและยังทําไมไดดี ถาบอยครั้งเรื่อยๆ เขาก็จะไมใช
เพราะเขามีโอกาสเลือก เขาเปนนายเขามีโอกาสเลื อกลูกนอง แตเรา
เปนลูกนองเราจะเลือกนายไดยาก นอกจากนายจะเลือกเราไป

เราทําอะไรผิดหรือ นายจึงไมใช

เพราะฉะนั้นสิ่ งที่สํา คัญที่สุด ก็คือ เราจะตองทุมเทให กับ
การทํางานทุกอยาง โอกาส ความกาวหนา ตัวเลือกของเราก็ดีกวาเขาอยู
แลว การตอสูก็นอยกวาเขา เขาไปในสายปกครองนั้นตองไปแขงขัน

ผมทํางานมาตั้ งแตเปนนายอํา เภอหรืออะไรตางๆ ปไหน
ไมได 2 ขั้น จะมานั่ งคิดวาผมทําผิดอะไรหรือเปลาถึง ไมได 2 ขั้น
จากที่ผานมาปไหนไมได 2 ขั้น คือ เนื่องจากมีการยายไปคาบเกี่ยว 3
เดือน 6 เดือนเทานั้น นอกนั้นจะได 2 ขั้นตลอด ขนาดที่กรมเขาบอก
วาไมเคยให 2 ขั้น 3 ปซอน ผมก็ได 3 ปซอน เรื่องการทํางาน และการ
รับราชการของผมที่ ผานมา อยากเป นอะไรไดเปนหมด แตก็ เหนื่อย
สายตัวแทบขาด
ในการทํางานตองตั้ งใจทํ างาน นายสั่งอะไรมาได ทุกอย าง
บางทีนายไมต องสั่ง ทําใหนายก อนก็มี ที่กลาวใหฟงไมไ ดเยินยอ
ตัว เรา แตอยากใหพวกเราฟ งวาหน าที่ ของสํ านักงานจัง หวั ด ถื อวา
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เปนคียแมนที่สําคัญของผูวาราชการจังหวัด ถาผูวาราชการจังหวัดไม
ใชเรา เราต องมานั่ง คิ ดแลวว าเราทําผิดอะไร เพราะผู วา ฯ ต องใช
สํานักงานจังหวัดอยูแลวในเรื่องการทํางาน นอกจากบางทีผูวาราชการ
จังหวัดก็อาจเฉยๆ ก็ไปอยาง ถาเขาเฉยๆ เราตองทําอะไรบางอยางให
เขาใชเรา ไมใชยิ่ งเฉยเราสบาย ไมตองทําอะไร ถึงเวลาก็ยายไปยาย
มาอันนี้เปนเรื่องที่มีความสําคัญในเรื่องการทํางานของพวกเราแลว

ตองเอาใจใสทั้ง ผูวาราชการจังหวัดและรองผูวาราชการจั งหวั ด ถา
หากรองผูวาราชการจังหวัดกับผูวาราชการจังหวัดไมถูกกัน เราก็ตอ ง
วางตัวใหดี ๆตอนผมเปนนายอําเภอ รองผู วาราชการจังหวั ดกับปลัด
จังหวัดไมถูกกัน ทําใหวางตัวลําบาก จะไปหานายคนนั้นทางนี้ก็บอก
วาไปทําไม ทางนี้ทําไมไมไปหา บางทีก็พูดกระแทกเรามาผมก็ไมพูด
อะไรเฉยๆ เพราะเวลามาเราก็ไปดูแลทาน

เชื่อม ผวจ. และรอง ผวจ. ใหได

เพราะฉะนั้นเราตองวางตัวดีๆ เดี๋ยวนายเขาหมั่นไส เมื่อเขา
ไปเปนผูวาราชการจังหวัดเราจะอยูลําบากอีก ฉะนั้นตองวางตัวใหดี
ตองจัดลําดับความสําคัญการทํางานใหดี อยางไรเสียเราก็ตองยึด ผูวา
ราชการจังหวัดอยูแลว แตรองผูวาราชการจังหวัดเราก็อยาไปทิ้งเขา
หัวหนาสํานักงานจังหวัดจะตองเชื่อมใหดี หากเราไปเขาขางคนใด
คนหนึ่งอีกคนหนึ่งซึ่งไมถูกกัน เราก็จะถูกกระแทกกระทัน้ ผมมาอยูท ี่นี้
พูดตลอดเวลาวา การอยูดวยกันเราตองยึดผูวาราชการจังหวัด เขาจะ
มาเปนผูวาราชการจังหวัดได เขาตองมีอะไรดี ทั้งความรูความสามารถ
เราตองยึดตัวผูวาราชการจังหวัดเปนหลัก รองผูวาราชการจังหวัด ก็
อยาไปทิง้ เขา ตองชวยเขาทํางาน ประสานงานกับสวนราชการตางๆ
ทั้งหมด

สํานักงานจั งหวั ด คือ กลไกสํ าคั ญของการบริหารราชการ
แบบบูรณาการของผูวาราชการจังหวัด ปจจุบันผูวาราชการจังหวัด
ทํางานเยอะมาก มี ง านอะไรเยอะแยะไปหมด ผมก็ไมไดเปนผูวา
ราชการจังหวัดสมัยที่เขาเปน CEO ตางๆ อาจจะมากนอยอะไรตางๆ
กันไมเหมือนกัน ไมวางานยุทธศาสตร งานประสานตางๆ ถาทีมงาน
ของเราไมแ ข็ง ไมทํ างาน ผู วาราชการจังหวั ด และรองผูวาราชการ
จังหวัดจะเหนื่อย
เรามี น ายไม กี่ ค น ถ า เราเป น หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ก็
อาจจะมีผูวา ราชการจังหวั ดกับรองผูวาราชการจัง หวัด เทานั้น เรา
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ผมเคยเลาใหฟง วา ถาจังหวัด ไหนรองผูวาราชการจังหวัด
กับผูวาราชการจังหวัดไมถูกกัน รองผูวาราชการจังหวัดตองยายไปนะ
ผมต องยึดผู วาราชการจังหวั ดก อน นอกจากผู วาราชการจั งหวั ดแย
จริงๆ พฤติกรรมอะไรตางๆ แยจริงๆ แตหลักการเราตองยึด

คนเกง ตองเกงทุกอยาง
คนทํางานเกง กับคนทํ างานเป นแตกต างกั น ต องรู จักการ
ทํางาน คนทํางานเปนก็อยางหนึ่ง คนทํางานเกงก็อยางหนึ่ง คนทํางาน
เปนก็ทํางานไปเรื่ อยๆ แต คนทํางานเกงนั้นทําไดทุกอยาง เปนผูวา
ราชการจังหวัด ก็ ตองชอบลูกนองที่ตั้ง ใจทํางานและก็มีน้ําใจกับ
ผูบังคับบัญชา ซึ่งถือวาเปนเรื่องใหญ
คนที่จะทํางานเกง เกงนี้ตองเกงทุกอยางไมใชจะเกงแตงาน
อยา งเดีย ว เปน ตน ว า ทํา งานเกง อยา งเดีย วก็เ ทา กั บ ทํา งานตั้ง แต
8.30 น. แลว 4 โมงเย็นก็กลับบาน กับคนทํางานอยางนี้ดวย แลวก็
สอบถามนายดวย นายครับเย็นนี้มีอะไรไหม เสาร – อาทิตย มีอะไร
ไหม กับคนที่ทํางานเกงจริงๆ 8 โมงครึ่ง พอถึง 4 โมงครึ่งกลับ ถาเรา
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เปนนายเรารักใคร คิดแบบวางตัวเปนกลาง ถา เราเปนนายคนที่
ทุมเททํางานแลวยังมีน้ําใจกับเราดวย เปนเราเรารักใคร อันนี้เปนจุด
หนึ่งที่มีความสําคัญ

พูดปบเสร็จปุบ
ผมเคยพู ดกั บ ฝ า ยปกครองทุ กคนว า ถึง เวลาทํา งานต อ ง
ทํางานใหเต็มที่ นายทุกคนตองเอางานเปนหลัก ไมวาจะสั่งงาน เวลา
สั่งงานไปแลว งานมันอาจจะเยอะแยะไปหมด บางทีสั่งแลวอาจลืมบาง
บางคนก็แกลง ทําเปนลืมบาง ซุกไปบาง หรือลืมไปบางจริงหรือไม
จริงก็ไมรู คนที่เขารูจักการบริหารการทํางานที่ดี รูจักการติดตามงานที่
ดี นายพูดปบเสร็จปุบเสร็จหมดทุกอยาง อันนี้เปนสวนประกอบที่จะ
ทําใหเรามีความเจริญกาวหนาอยางไรบาง

การทํางานเกงตองมีจริยธรรมควบคู
ผูวาราชการจังหวั ดมี ยุทธศาสตร ในการทํ างานหลากหลาย
มาก การแกไขปญหาตางๆ นอกจากนโยบายรัฐบาลแลว การแกไข
ปญหาจังหวัดตางๆ ยังแตกตางกันไปในเรื่องของการทํางาน และมี
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คนทํางานที่หลากหลาย ทั้งหัวหนาสวนราชการบางคนก็ตั้งใจทํางาน
บางคนก็เฉย ๆ ไมวา ภาคประชาชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น ก็มี
สวนที่เกี่ยวพันภาคการเมือง การเมืองทองถิ่น ระดับชาติ ปจจัยมีมาก
ตอไปขั้นตอนการทํางานจะมากยิ่งขึ้น ยิ่งประชาชนมีความรูมากขึ้น
จะทํ า ให ก ารทํ า งานต อ งเพิ่ ม ความละเอี ย ด อยู ที่ ค วามเป น ผู นํ า
(Leadership) ของผูวาราชการจังหวัด และการปฏิบัติงานของ Staff
ผูวาราชการจังหวัด รัฐ บาลต องการใหจังหวัดมี Maturity ในการ
ทํางานมากยิ่งขึ้น
จังหวัดที่มี หัวหนาสํานักงานจัง หวัด ระดับ 9 ตอไปจะมี
กลุมงานบริหารงานบุคคลขึ้นมา ใหผูวาราชการจังหวัดสามารถใช
ขา ราชการทั้งหมดได เพื่อมาทํ างานใหมีประสิท ธิภาพ การทํา งาน
เปนกลุม ผูวาฯ ทํางานตามกลุมยุ ทธศาสตรไดสูง ผูวาฯ บางคนเกง
บอกชื่อมาไมมีใครเชื่อ บางคนได1 คะแนน หรือ 2 คะแนน ไมทราบ
วาผูวาฯ ทํางานไมตรงกับยุทธศาสตรที่วางไว ปลอยใหรองผูวาฯ ทํา
ถึงแมผูวาฯ ทํางานเยอะ แตทําตามยุทธศาสตรของตนเอง เวลาวัดก็
ตกทันที แตตอไปคงดีขึ้น
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การทํ า งานป จ จุ บั น ไม ม องเก ง อย า งเดี ย ว มองคุ ณ ธรรม
ศีลธรรมของผู วาฯ บางทาน ที่อาจมีป ญหาทางจริยธรรม คุณ ธรรม
ทั้งสิ้น มากนอยแลว แตละบุค คล เพราะฉะนั้น ปจจุ บันทํ างานไม
เหมือนสมั ยกอ น สมัยกอนผูวาฯ มี Authority สมั ยนี้ไมได ต อง
ประสานกับทุกคนรวมทั้งลูกนองดวย ผูวาฯ มีการโยนแฟมทิ้ง อยาง
นี้ผมก็ไมเจอ แตเขาเลาใหฟง คงไมใชโยนขางบนลงมาขางลางศาลา
กลาง โยนเอาไปทําใหมอยางนี้ก็มี
กระทรวงมหาดไทยคงตองมาพัฒนาการทํางาน จะทําอยาง
นี้ไมได เพราะนายกรัฐมนตรี (พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร) เปนคนคิดเร็ว
ทําเร็ว มีโครงการมามาก สํานักงานจังหวัดบางจังหวัดรับไมทัน ผูวาฯ
บางทาน ก็อาจจะไปเอาฝายอื่นๆ มาชวยทํางาน นายไมใชงานไม
สบายใจ ผมอาย ผมมาจากฝายปกครองก็จริง ตอนเปนผูวาฯ ใช
สํานักงานจังหวัด ไมมองหรอก แตมาถึงเวลานี้ เปนปลัดกระทรวง
มหาดไทยแลว คนที่ไมใชพวกเรา ใชไมได ตองพวกเรามากที่สุด ผูวาฯ
บางคนใชพวกเรามาก บางคนไมใชเลย การไมใชเลยตองพิจารณา
ขีดความสามารถของหัวหนาสํานัก งานจัง หวัด หัวหนาสํานักงาน
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จังหวัดบางคนไปไมถึง 2 เดือนก็กลับมาบอกวา ผมสูไมไหว ผูวาฯ
ใชมาก ผมแปลกใจ ผูวาฯ ใชมากดีกวาไมใชเลย ผมทํางาน ถานายไม
ใชเลย ผมไมสบายใจ ไปใชคนอื่นเราไมสบายใจ เพราะเหมือนเรา
ไมมีขีดความสามารถ เราทํางานไมดีหรือ พยายามใหนายใชตลอด
มา เปนปลัดอําเภอ เสารอาทิตย ถามนายวานายมีงานหรือไม มีก็ไม
กลับ ไมมีก็กลับ นายนั่งอยูบนอําเภอไมลงเราก็ไมลง ยึดปฏิบัติอยาง
นี้มาตลอด พยายามคิดโครงการ วิธีการทํางานที่ดีๆ ใหนายตลอดมา
โครงการที่จะเกิดประโยชนก็พยายามคิด บางทีนายคิดไมออกหรอก
โครงการดีๆ เพราะเขาตองรับศึกหลายดาน เราตองเขาใจ
ทา นอาจจะคิ ด ว า ผู วา ฯ นี่ ส บาย เช า ขึ้ น มาก็ นั่ งรถลงจาก
ศาลากลางไปตรวจงาน กลับมาเซ็นหนังสือเสร็จกลับบาน นั่งรถไป
นั่งรถมาไม มีป ญหา ขอ เท็จจริง มีป ญหาทั้งสิ้น แต จะพูดหรือไม พูด
เพราะฉะนั้นเราในฐานะเปนผูใตบังคับบัญชาตองเอาใจเขามาใสใจเรา
ดูนายดวยวาเปนอย างไร อั นไหนแบง เบาภาระไดก็แ บงเบาภาระ
ให ท า น อั น ไหนช ว ยได ต อ งช ว ย คนเป น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาเคยเป น
ผูใตบังคับบัญชามากอ น นอกจากเจอผูบั งคับบัญชาที่ใชเราในสิ่งที่
ผิดๆ เราตองเดือดรอน อันนี้ตองมาเลาใหผมฟง อยูไมไดก็อยาไปอยู
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ถาอยูแลวอันตรายก็อยูไมได ทานรอด เราโดนวินัยก็ตองหนี เรายาย
ทานไม ไดก็หาที่อยูใหม ผมพู ดกับลูกนองตลอดเรื่องการทํางานใน
สิ่งที่ไมถู กตองตองไม ทํา ถามีอะไรตอ งมาเลาใหกันฟง หาทางออก
ทางไลดีๆ เพราะฉะนั้นตองไมทําสิ่งที่ไมถูกตอง

ตองแปลกแตกตาง
สิ่งที่ถือวาเปนหัวใจสําคัญของการทํางาน คือทานเปนคน
คิดระดับกลาง เปนคนคิดนโยบายใหม หัวกําลัง Bright ทํางานไมกี่ป
สวนมากจบปริญญาตรีปริญญาโททั้งสิ้น ไปเรียนคิดใหนายเขาเห็น
ทํางานตองใหแปลกแตกตางจากคนอื่นๆ ตองกาวหนา ไมใชทําแต
งานประจํา (Routine) ทําอะไรไปเรื่อยๆ ไมเกง นายจําไมได ทานตอง
ฉีกแนว แหวกวงลอมใหไดวาทําเรื่องนี้จะเกิดอะไรขึ้น ถาทานทํา
สําเร็จนายก็จะชื่นชม และใหความสําคัญกับเรา

ยุทธศาสตรไมดีก็ตก
ปจจุบันผูวาราชการจังหวัดทํางานลําบาก ถาพวกเราไมชวยกัน
เขาจะลําบากมากที่สุดเลย ไหนจะมีเรื่องตัวชี้วัดในการทํางาน ไหน
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จะเรื่องอื่นๆ อีก และเดี๋ยวนี้การยายบางทีเราไมสามารถที่จะปฏิเสธ
ไดเลยโดยเฉพาะตัวของผูวาราชการจังหวัด อยางคราวที่แลวที่มีการ
แตงตั้งโยกยายปรากฏวา คนที่ไดคะแนนศูนย 3 คน และคนได
คะแนน 1 อีกเยอะแยะ ผมก็ยังเขาใจวาคงจะไปทํางานอยางอื่น
มากกวางานยุทธศาสตร เพราะการประชุมเรื่องยุทธศาสตรจังหวัด
กลุมยุทธศาสตรจังหวัดยังนับเปนคะแนนของการวัดทั้งสิ้น ซึ่งเมือ่ กอน
ผูวาราชการจังหวัดทําอะไรก็ไดที่จะใหดังออกมา เดี๋ยวนี้ปรากฏวา
ถาทําอะไรตางๆ ดี แตงานยุทธศาสตรของจังหวัด หรือกลุมงาน
ยุทธศาสตรของจังหวัดไมดีเราตกทันที อาจจะเปนปแรกที่ผูวาราชการ
จังหวัดวางแนวทางในการทํางานไมถูก เพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็เปนเรื่องที่
สําคัญ
นอกจากนี้แลวยังติดตามพฤติกรรมของผูวาราชการจังหวัด
ดวย มีการตามมาตั้งแตตนปแลว เพื่อจะนําเสนอทานนายกรัฐมนตรี
ผลประเมินของผู วา ราชการจัง หวัดผมไม ประเมินเอง ผมใหรอง
ปลัดกระทรวงกับผูตรวจราชการกระทรวงมหาดไทย เปนผูประเมิน
ปรากฏวา ประเมิน 199 คะแนน ต่ําสุด 189 คะแนน ผมบอกไมไหว
ประเมินอยางนี้ 199 คะแนน ทําดีหมด ผมก็เลยไปบอกวาไปตัดใหม
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สูงสุดแค 180 กวา และต่ําสุดประมาณ 160 กวา และไดนําผลการ
ประเมินใหทานนายกรัฐมนตรี ทานนายกฯ ยังบอกวาประเมินสูง เกง
กันหมด ตรงขามกับที่เขาประเมินมา
การทํ างานในปจจุบั นลําบากมากยิ่งขึ้น ถาพวกเราไมเ ปน
หลั กให กับ ทา นผู ว าราชการจั งหวัด หัว หน า สํา นัก งานจัง หวัด คง
ไมใชเฉพาะหัวหนาสํานักงานจังหวัดระดับ 9 เทานั้น หมายรวมถึง
หัวหนาสํานักงานจังหวัดที่เปนระดับ 8 ดวย

มุงมั่นทุมเท
การทํางานของพวกเรา อยากใหสํานักงานจังหวัดเปนมากๆ
บุคลากรที่สูงาน เพราะเทาที่ผานมาคนดีก็เยอะ แตยายไปหมด คนที่
ทําเชาชามเย็นชามก็ไมนอย ถามผูวาฯ เปนอยางนี้ทั้งนั้น เพราะฉะนั้น
คนรุ นใหมขอใหพัฒนาการทํางาน ใหมีค วามรูความสามารถ ความรู
ตองศึกษา สวนความสามารถ คนเรามาถึงจุดนี้ตองอยูที่ความพยายาม
มีค วามมั ่นใจ ตั้ง ใจ ทุมเท ตั้งเปาชีวิต อยาทํางานแบบไปเรื่ อยๆ อยู
สบาย แบบไปเรื่อยๆ ทานจะไมมีความกาวหนา สิ่งตางๆ ผมคิดวาอยู
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ที่ตัวเราเปนหลัก จะตองวางแผนชีวิตดวยการทํางาน ตองคิดวาตอไป
ข างหน าเราตองเปนอย า งไร จะกี่ป ค วรเปนอยา งไร จะได ไมไ ด
อยางไรเราไมรู แตคิดวาเราทําใหดี ที่สุด การทําใหดีที่สุดก็ คือหนึ่ง
มุงมั่นในเรื่องงานเปนหลัก และสอง เวลานายทํางานเราก็ตองทุมเท
เวลาใหงานเต็มที่ เวลานายสั่งงานอะไรตางๆ มาตองทําใหได วิธีการ
อยางนี้ทําไมไดก็ตองไปหาวิธีการอยางอื่นทําใหไดทุกอยางที่นายสั่ง
มา นายคงไม สั่ง สิ่งที่เราทําไมได การสั่งงานบางอยางเราก็ตองคิ ด
ใหกับนายดวย

ไมเคยขัดใจนาย
การทํางานทานก็คงตองตามตลอด บางอยางจะใหผมจี้ผมก็
จําไมไ ด บางทีผมมาถึ งผมก็สั่งๆ ไปแลวพออีก 7 วันจะถึงเราก็ ลืม
งานใหมเขามาเราก็สั่งทบๆ ไป ฉะนั้นผมก็เลยอยากบอก ผอ.สํานักฯ
ทั้งหมดไมตองใหผมไปตาม ถึงเวลาคุณทํ าเลย ถามีอะไรใหไปถาม
รองปลัดกระทรวง ถามีสวนที่เกี่ยวของทําไปทันทีทันใด เพราะงานมี
มาก และตองมีการติดตามเรงรัดการทํางานดวย เพราะตอไปขางหนา
ถาพวกเราไมชวยกันจะทําใหคนอื่นมองดูไมดี และผมก็ไมอยากให
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ผูวาราชการจังหวัดเขาสงตัวคืน ไมอยากใหเกิดขึ้น แตอยางไรก็ตาม
ความทุมเทงานพวกเราตองใหเต็มที่ นายทุกคนเขารักคนทํางาน
ประเด็นตอไปก็คืออยาไปวาเขา เขาใชงานมากก็อยาไปวา
คนยิ่งทํางานมากเทาไรยิ่งมีประสบการณ ตอนผมเปนเลขานุการกรม
กรมการปกครอง ผมย ายมาจากนายอํา เภอบางละมุง กอนผมเป น
นายอําเภอบางละมุ งผมเปนนายอํ าเภอพยุ หะคีรี ยายไปก็มีค นถาม
ท า นอธิ บดี ฉลอง กั ลยาณมิ ตร ว าทํ าไมเอาผมไปอยู อํ าเภอใหญ
เงิ นเดือนผมยั งไมเต็ มขั้ นผมจําได ถามกั นในที่ป ระชุ มนายอํา เภอ
ทั้งหมดเลยวาทําไมเอาผมไป ทานบอกวาเปนคนดี ผมคิดหนึ่งอยาง
วา ตอนนั้ นมีผูชวยปลัดจัง หวัด ใหเปนปลัดจังหวัดคงเปนไมได ถา
เปนอยางนี้แ ลวยัง ไงผมก็ไมไป ผมคิดวาผมจะเปนผูอํานวยการกอง
ใหได ผมก็ทํางานเต็มที่อยูบางละมุง
ในฐานะที่เราเปนนายอํ าเภอเมื่อนายไปเราจะปฏิ เสธไมอยู
ไมได ผมถือปฏิบัติมาตลอดเรื่องนายเปนเรื่องที่สําคัญ ผมจะรับนาย
ตลอด อยูที่ไหนเหมือนกันจะดูแ ลนายตลอด ไม มีนายคนไหนดา
ผมสักคน ทุก คนรักผมทั้งนั้น เพราะผมไมเ คยขัด ใจนาย สิ่งไหนที่
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ไมดีก็ยังไมเคยเจอ หรือสั่งในสิ่งที่แ ยๆ ก็ไมมี สวนมากก็ถูไถไปไม
มีปญหา

กอนที่จะเปนผูวาราชการจังหวัดผมเปนรองผูวาราชการจังหวัด 3 ป
เทานั้น ผมรูตัวกอนวาผมจะไปเปนผูวาราชการจังหวัดนนทบุรี

ผมยึ ด ถื อ ตลอดเวลาว า ทุ ก คนที่ อ ยู กั บ ผู บั ง คั บ บั ญ ชา
ผูบังคับบัญชาสั่งทําในสิ่งที่ไมถูกตอง ตองหนี อยูไมไดตองบอก แต
ไมใชนายเขาใชใหทํางานเต็มที่แลวบอกไมไหว อันนี้ผมไมเอา ตอง
ทํา งานใหเ ต็ม ที่ ตอ ไปเราก็ เป น ใหญกั นแลว คงจะเปน รองผู ว า
ราชการจัง หวั ดแลว เพราะฉะนั้นงานที่ เรารั บมายังไงก็ต องทําให
เต็มที่

ทานพลเอกชวลิต ยงใจยุท ธ บอกผมวาปนี้ ไปเป นผู ว า
ราชการจังหวัดนะ แตทานไมไดบอกใหไปไหน คนอื่ นก็ยังไมรู
ซึ่ง ตอนนั้ น แตผมรูแลว วา จะไปเปนผูวา ราชการจัง หวั ดนครพนม
ทานเอาผมไปอยูนครพนม

หนึ่งวันเปลี่ยนไปเร็ว
เพราะฉะนั้นจึงตองฝากใหพวกเรารูวา การทํางานอยูกับนาย
นายทุกคนไมเหมือนกัน แตสิ่งที่สําคัญที่สุด เราเปนผูใตบังคับบัญชา
เราตองตั้งใจทํางานใหเต็มที่ หนึ่งวันเปลี่ยนไปเร็ว ตอนนั้นผมคิดวา
ผมจะเขากรมเขากระทรวง ผมก็มาเปนผูอํานวยการกอง คือมาเปน
เลขานุกรม แตไมไดเปนผูอํานวยการกองตอนแรก คิดวาจะมาเปน
ผูอํานวยการกองกอน หลัง จากนั้นผมก็คิด วาผมอยูไมนาน และ

หลังจากนั้นหนึ่งปผมก็รูตัววาผมจะมาอยูนนทบุรี ผมก็เลย
บอกใหท านเสริ มศักดิ์ พงษพานิ ช ใหไ ปแทนผม แลว เรียนท าน
ชวลิตฯ วาตองเอาคนนี้ไปแทนผม หลังจากนั้นผมยายมาอยูนนทบุรี
จากนนทบุรีไปอยูชลบุรีผมก็รูตัวกอนวาจะมีคนเอาผมไปอยูชลบุรี
แตที่ แยที่ สุดก็คือยายจากนนทบุรีมาอยูชลบุรี เปนเวลา 5 ป นะครับ
อยูชลบุรีปที่ 5 นานที่สุด เปนผูวาราชการจังหวัดทั้งหมด 8 ปเต็ม เปน
นานมากๆ พูดตามหลักจังหวัดชลบุรีใครก็อยากอยูหรืออาจไมมีคน
ไมอยากไป
ผมไปหาทานปุระชัย เปยมสมบูรณ ทานถามวาทานผูวา
ราชการจังหวัดจะยายเขาไปในกรมไหม ผมบอกผมขอไปเปนรอง
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ปลัดกระทรวงครับทานเพราะวาเปนผูวาราชการจังหวัด 8 ปเต็มและ
อาวุโสแลว ทานก็บ อกไปเปนรองปลัดกระทรวง ไมมีงานทํานะ
ทานพูดกับผมอยางนี้นะ เดี๋ยวทานจะวาไมมีงานทําตอนนี้ก็ทําไมทัน
อยูแลว ผมไปเจอทานนายกรัฐมนตรี ทานบอกวาจะเอาเขากระทรวง
เสร็จแลวคําสั่งผมลงไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน

ผูอํานวยการสํานักและกองคือคลังสมองของสํานักงาน
ปลัดกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่ สําคั ญที่สุดคือผูอํ านวยการสํ านัก/กอง ต องรู งานของ
เขาวาควรจะพัฒนาและปรับปรุงอยางไร เราตองคิด ผมยังเสียใจวา
ปที่แลวงบประมาณของสํานักงานจังหวัด หรือสํานักงานปลัดกระทรวง
ประมาณสามพันลานบาท ไมรูพอปนี้มันลดไปอีกลดประมาณ 3 หรือ
4 รอ ยลานบาทหรือเทาไรผมก็จําไมไ ด ก็ ยัง คิดอยูวางบประมาณ
ทํ า ไมลดลงได ยั ง ไงก็ ไ ม รู น า จะต อ งได ม ากขึ้ น ตอนผมไปอยู
กรมการปกครองปแรกเพิ่มขึ้นประมาณพันลานบาท พอปที่ 2 ผม
เพิ่มใหอีกประมาณ 2 พันลานบาท ผมจําไดจากงบประมาณ 15,000
ลา นบาท ตอนที่ ผ มออกมางบประมาณของกรมการปกครองเปน
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18,000 กวาลานบาทเพิ่มเปนอีก 2,000 กวาลานบาท เพราะฉะนั้นพอ
ถึงสิ้นปผมเอาเงินมาซื้อรถใหกับนายอําเภอที่หนึ่ง 200 คัน เงินเหลือ
จายซื้อแลวซื้ออีกเยอะแยะไปหมดใหนายอําเภอได
พอมาเปนปลัด กระทรวงมหาดไทย จะซื้อ ให ใครก็ไ มได
เพราะวาเงินมีนิดเดีย ว เงิ นใชจายก็ไมพ อเจียดจาย ขนาดตัดเงิ นมา
ประมาณ 10 เปอรเซ็นต เพื่อจะนํามาใชจายใหกับกองไหนที่จําเปน
หรื อมี โครงการอะไรที่ สําคัญ ที่จะตอ งทํา เมื่อ ปที่แ ลว ผูอํ านวยการ
กองคลังเขามาบอกผมวาเงินจะตกไปแลวเหลือประมาณ 5 ลานบาท
ถาเหลือ 5 ลานบาท เราซื้อรถใหสํานักงานจังหวัดไดประมาณ 20
คัน แตมาบอกกอนประมาณ 7 วันหรือ 5 วันนี่ก็ทําอะไรไมไดแลว
ควรจะมาบอกเรากอน เราก็ไมรู ก็ไมไดไปตามงานอะไรตางๆ มาก
เพราะว างานมี เยอะ ถ าใครไม มาเสนอ ไม มาบอก ก็ จะไม รู เรื่ อง
จําไมไดจะใหผมไปจี้ ก็ไมมีเวลา วันเสาร – อาทิตย บางทีไมไดหยุด
งานที่จะไปของเราจริง ๆ ไม ไดไปเลย เช น งานชายแดนที่ตองไปดู
ศูน ย รั บ ผู อ พยพยั ง ไม เคยได ไ ปเลย งานสํ านั ก งานที่ ตอ งไปเยี่ ย ม
ติดตามงานยุทธศาสตรก็ไมไ ดไ ป ไมไ ดไ ปกระทั่งเขาประชุม เรื่ อง
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อะไรตางๆ เพราะการไปประชุม เรื่องตางๆ นั้นเปนโอกาสดีที่จะได
พบกับลูกนองเรา

ทํางานใหไดรับความไววางใจ
เราก็ อ ยากเห็ น สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เป น หน ว ยงานที่ ผู ว า
ราชการจังหวัดใหความไววางใจ ผมอยากใหเปนทุกจังหวัดพวกเรา
ทุ ก คนอาจจะต อ งทํ า งานหนั ก มากยิ่ ง ขึ้ น ผมพู ด กั บ ผู อํ า นวยการ
สถาบันดํารงราชานุภาพใหเขาเอาพวกเรามาดู มาฟงกัน มาคุยกัน ดูสิ
วา เป นอยางไร ตอไปขา งหนาอาจจะเอาหัว หนาสํ านักงานจัง หวั ด
ระดับ 8 เพราะวา บุคคลเหล านี้ เปนกํ าลัง สํา คัญที่จะชวยงานผูวา
ราชการจัง หวั ด ถ าพู ดตามหลั กว าพวกเรามาทางสํา นัก งานจั งหวั ด
เรามีโอกาสมากกวาทางสายปกครองเยอะ ทางสายปกครองมีคนมาก
ถ า ไม เ จ ง จริ ง ๆ สู ง สุ ด ก็ แ ค ป ลั ด จั ง หวั ด แต ต อ ไปก็ แ ค น ายอํ า เภอ
เพราะวากวาจะเปนนายอําเภอตองจบโรงเรียนนายอําเภอมาแลว 8 ป
เพราะฉะนั้น คนที่มาอยูในสายสํานักงานจังหวัดถือวาโชคดี
ที่สุดเราตองใชสิ่งนี้ใหเกิดประโยชนในการทํางานของเรา คนเปน
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นายเขารูวาลูกนองคนไหนเปนอยางไร เราอาจจะไมรูวาเราทํางานเปน
อยางไร บางคนทํางานผมรูวาเปนคนทํางาน บางคนทํางานผมตอง
เอาไว ผมไมฟงเสียงใครทัง้ สิ้น ผมก็ตองเอาคนทํางานมาทํากับผม แต
คนไหนที่ไมอาจทํางานได เพราะงานในกรมมีลักษณะงานที่แตกตาง
จากงานตางจังหวัด เราตองยอมรับขอเท็จจริง งานตางจังหวัดเปนงาน
สัพเพเหระ งานในกรมเปนงานหนาเดียว แตละคนที่เขามาอยูจะตอง
มียุทธศาสตรในการทํางานใหดี แตคิดอยางไรใหการทํางานของเรา
มีความเชื่อมั่น เปนที่เชื่อถือ และใหเดนๆ ดวย คือ จะทํางานใหเดน
ไมตองทํางานทุกอยาง แตไมไดหมายความวาทํางานอยางเดียวไมทํางาน
อยางอื่นเลย ทํางานอยางเดียวเดนก็ไ มเด นดีก็ไมดีก็เลยไมไดอะไร
สักอยาง การที่ผูวาราชการจังหวัดเขาใชก็ตองทํา จะบอกวาไมทํา
ไมได เราเปนขาราชการตองอดทนทํางานใหเต็มที่ไมตองคิดอะไร
มากมาย คนเราอยูดวยกันไมถึง 10 ป เราก็อยูกับเขาแค 3 ป 2 ปก็
ยายออกจากเราไปแลว นอกจากผูวาราชการจังหวัดคนไหนสั่งใหเรา
ไปทําในสิ่งที่ไมถูกตองหรือผิดอะไรตางๆ หรือสั่งใหทําในสิ่งที่ผิด
ใหถูกตอง ตองมาบอกผม

ชัยชนะของความมุงมั่น: นายสุจริต ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย

43

ขาราชการ มาตรฐานเกิน 80
เพราะฉะนั้ น เราจะทํ า อย างไรให ค นของเรามีม าตรฐาน
เดียวกัน อันนี้ฝากดวยก็จะอยูกับพวกเราทุกคน ตอไปขางหนาคงไม
เทาเทียมกันทั้งหมดในการทํ างาน ถาเทาเทียมกันทั้งหมดก็คงเปน
ผูวาราชการจังหวัดกันทั้งหมดเลย แตอยางไรก็ตามก็อยูในมาตรฐาน
ใหเกิน 80 ใหไดหมด ผมจะบอกใหฟง เรื่อ งนี้เปนสิ่งจําเปนในการ
ทํา งาน เพราะถา เราไม ส ามารถพั ฒ นาคนของเราได เ ขาก็ ต อ งมา
ตํา หนิ เราต อ ไป เวลาเขาไปเอาโควตาคนอื่ นมากกว า พวกเราก็ มี
ใบปลิวเขียนลงเว็บไซตม าวิจารณ แตบางคนเขาไมคิดวาที่เขาไมเอา
ตัวเองเพราะอะไร คนทํางานมาเท าๆ กัน แต ถึงจุดหนึ่งแลวถึงยอด
พอมาถึ ง ยอดขึ้ น มาแล ว ต อ งเอาคนที่ดี ที่ สุ ด และที่ ดี ที่ สุด ก็ ไ ม ไ ด
หมายความวาทํางานเกงอยางเดียว ตองมีลูกลอลูกชนบางในการทํางาน
คนทํางานเกงอยางเดียวก็อาจไปไมได บางคนไปอยูถาเราไปเจอนาย
ดีก็จะดีตามตัวเราไปดวย แตถาเราไปเจอนายแยก็จะทําใหเราแย
หมายความวา ผู ใหญเขามองวา นายคนนี้แ ย นะเราก็แ ยตามไปดวย
เพราะฉะนั้นเวลาฝากนาย นายเขาก็ไมเอาดวยอันนี้สําคัญนะ แตเรา
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จะเลือกที่อยูก็คงไมไดหรอกก็ตองคละกันไป ก็แลวแตบุญแตกรรม
ของแตละคน

ทําใหทุกอยางที่นายคิดวาจะทําไมได
ในเรื่องของการทํางานถาทานไปอยู กับนายดี ก็โชคดีของ
เราคิดวา อยางนี้ดี กวา ก็เ ปนการโชคดีกับตัวเรา นายทุกคนนั้น อาจ
ทํางานไมเหมือนกัน เราตองเลือกในสิ่งที่ดีของแตละคนมาเปนตัวของ
เราเอง ทุกคนไมเหมือนกั น คนหนึ่ง อาจจะดีอยางหนึ่ง แตอีกอยาง
หนึ่งอาจไมดี อยางไมดีเราเปนลูกนองเราก็ไมตองไปนินทานายเราก็
อยาไปเอาอย างไมดีมาใช เอาอยางที่ เขาเดนๆ เขาทํางานอยางนี้เก็บ
มาแลว เรามาใชในการทํางานของเรา ผมนั้นเลือกอยางนี้ตลอด ชีวิต
ราชการของผม ผมเลือกตลอดผมดู ผมไมเคยทะเลาะกับนาย นายคน
ไหน อยู ไ ด ห มด ไม ว า จะเป น ใครแล ว ทุ ก คนก็ ไ ม เ คยเกลี ย ดผม
เพราะวา ผมทําใหทุก อยาง ทําใหทุกอยางที่นายคิดวาจะทําไมไดไม
วา จะเปนเรื่ องงานหรือเรื่ องอะไรทั้งสิ้น พอนายบอกมาทําไดทุก
อย า งไม เ คย ทํ า ไม ไ ด แต สิ่ ง สํ า คั ญ ที่ สุ ด คื อ เราต อ งเอางานเป น
อันดั บหนึ่ ง ไมใชวา มัวแตไปประจบสอพอนาย ถึง เย็นก็ กิน เหล า
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สนุกสนานกับนายกัน งานไมทํ าแตไดดี เราก็จะประพฤติตนแบบนี้
เรื่ อยไป แตสิ่ง สํา คัญที่สุด เราต องยึดการทํางานเปนหลัก ไมมีใคร
ชวยเราไดหรอกครับ ที่สําคัญตองเรื่องงานเขาจะเอายังไงก็ตามเขา
ตองดูการทํางานของเรา สวนอื่นนั้นจะเปนสวนประกอบของชีวิต ใน
การทํ างานถาเราสามารถทํ าได หลายอย างดวยกั นทานก็จะมีค วาม
เจริญตอไป

ก็ถือวาเปนกําไรชีวิต จะตายเมื่อไรก็ตาย คือ ประเด็นที่หนึ่ง ลูกก็สบาย
แลว เราพอมีเงิ นความสําเร็จ ในชีวิตราชการตอนเราเป นปลัดอําเภอ
ไมได คิดอะไรเปนได แคนายอํ าเภอก็บุญนักหนาแลว ตอนนั้ นไมได
คิดถึงจุดนั้น ผมคิดวาเราทําบุญมาก

รัฐมนตรีเสริมศักดิ์ พงษพานิช อดทนกวาผมจริงๆ

เพราะฉะนั้นเรื่อ งทําบุญทําทานทําไปเถอะครับ มีใ ครมา
บอกใหทําบุญผมไมเคยปฏิเสธ ทําหมดใครอยากใหทําอะไรทําหมด
ใครอยากใหไปรดน้ํามนตก็ไป ทําบุญเสร็จแลวทําทานแจกเงินเด็ก
แจกคนละ 10 บาท 20 บาทแจกไปหมดเราแจกหมดเราทําแลวก็
สบายใจ คนมาบอกวาไมดีนะ ใหทําบุญเสาร – อาทิตย ไปเลย หา
จังหวะไปทําบุญอยา งนอยที่สุด ก็ทํ าใหเ ราสบายใจนะครั บ จะจริ ง
เท็จอยางไรผมไมรูนะผมไดทุกอยางที่คิด วางแผนวาจะไปอยางนี้ๆ
ก็ไดทุกอยาง แตทุกอยางที่ไดมาก็เหนื่อย เหนื่อยมาก รูตัววาเหนื่อย
ทํางานเหนื่อยทุกอยางตั้งแตทํางานอยูกองอาสารักษาดินแดน
ท า นรองสุ ร อรรถ ทองนิ ร มล กั บ ผมนั่ ง อยู ด ว ยกั น
สมัยกอนผมเปนหัวหนาแผนกยุทธการ สวนทานสุรอรรถ ทองนิรมล

ความทุมเทในการทํางานและการตัดสินใจในการทํางานที่
สําคัญ ถา ถึง ลูก ถึง คนก็ ลุย เลย ทํา งานทุกอยา ง แตผมก็ยั งทํางานสู
ทานรัฐมนตรีเสริมศักดิ์ฯ ไมได ทานมีความอดทนกวาผมจริงๆ ตอง
ยอมรับ บางทีเราก็ทอเหมือนกัน บางทีเราทํางานก็เบื่อๆ อีกอยางลูก
ก็จะจบหมดแลว อีกคนก็จะจบดอกเตอร มีการมีงานทําก็สบายแลว
ชีวิตเราก็ไมถึงกับจนมาก พอมีพอกิน ทรัพยสมบัติก็มี พอตาก็ใหไว
ลูกสาวคนเดียวมีเงินตั้งเยอะแยะไมไปไหนอยูแล ว เขาเอาไปใหคน
อื่นไมไดอยูแลวไมมีปญหา รูไหมอายุ 60 ก็ตายไดแลวนะผมคิดอยาง
นี้เลย ผมไมไดคิดอะไรมากมาย ถึงตอนนั้นผมก็อายุ 60 ปกวาแลว ซึ่ง

ทําบุญทําทาน ทําความดีไวมากๆ
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เปนหัวหนาแผนกงบประมาณ เสาร – อาทิตยผมตองมาพิมพหนังสือ
เอง แบกหลักสูตรไปสงที่ไปรษณียเอง คนที่ทําเสมียนที่อยูดวยกันก็
คือ เมียปลัดจังหวัดปากน้ําผมชวยเมียเขาไมได ก็ตองไปชวยสามี
ดังนั้นคนที่อยูกับผมถาลําบากมาดว ยกัน เปนคนทุมเทและ
ตั้งใจทํางานถึงเวลาและจังหวะมาแลว ไดดีทุกคน ถึงเวลาทํางานตอง
ทําแตคนที่แยผมไมเอา ใครจะวาไมได แตหมายความวามาทํางานตอง
ทํางานใหดีดวย ตอ งทุม เททํ างานใหดี ใครจะวาอยางไรก็วาผมไมได
ถือวาจะเปนจุฬาฯ ธรรมศาสตร รามคําแหง เชียงใหม ที่ผมถือคือการ
ทํางานเปนหลัก ถึงแมจะเปนธรรมศาสตรแตถาไมทํางาน ผมก็ไมเอา

ลูกนองไดดีเพราะนาย
เพราะฉะนั้นลูกนองผมจะเปนอะไรผมรักหมดขอใหตั้งใจ
ในการทํางาน อยูดวยกันทุมเทในการทํางานมีอะไรก็ตองบอกกัน มี
อะไรชวยกันไมใชเวลาเราลําบากไมมาชวย เวลาไดดีจะมาขอ จะได
ดีไดยัง ไง ผมวาคนก็เ หมือนกันทุ กคนก็ ตองชว ยลูกน อง ถ าไมชว ย
ลูกนอ งแลวจะชวยใคร ลู กน องก็ต องเกง ตองทํา งานดี ดวย อยา ง
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หัวหนาสํานักงานจังหวัดศรีสะเกษที่ไดดีเพราะผมตอบแทนบุญคุณ
ผูวาสนองฯ แตวาเขาก็ไมเสียหายอะไร เขาก็มีสิทธิ์ขึ้นเพราะผมเปน
นายอําเภอ ผู ว าสนองฯ เปน ผู วาราชการจั งหวัดอยู ผมก็ ตองช ว ย
เพราะผูวาฯ ทํ างานดี ทุกอยางเราก็เรียนรูอะไรจากทานมาเยอะแยะ
และตั ว หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด เขาก็ ไ ม ไ ด เ ป น คนที่ แ ย อ ะไร
คุณสมบัติอะไรตางๆ เขาก็ถึงแลว ก็ตองชวยแตไ มใช หมายความวา
คนอื่นไมดีนะ คนอื่นก็ดีหมด
เพราะฉะนั้นการแตงตั้งครั้งนี้ก็จะเปนคนที่จะขึ้นคราวที่แลว
แต ไ ม ไ ด เ ป น ส ว นมาก หั ว หน า สํ า นั ก งานจั ง หวั ด ขอนแก น ตาม
หลักการแลวไมมีโอกาสไดระดับ 9 หรอกครับ ผมบอกใหฟงเพราะ
เหลืออีกปเ ดียว ไมตั้งก็ไมมีใครมาวา ผมพูดถูกตองหรือไม ผมเห็น
เขาทํางานตอนที่ผ มไปรอยเอ็ดผมไมเคยรูจักเขาเลยนะ ตอนนั้นผม
ไปรอยเอ็ ดไปกั บรั ฐมนตรี ผมดูลั กษณะการทํ างานของเขากุลี กุจอ
ตั้งใจทํางานอะไรตางๆ หลายอยาง ผมเห็นตอนนั้ น ถ าผมไมไ ป
รอยเอ็ดคราวนั้นคงไมไดเปนหรอก ผมบอกตรงๆ เพราะคนอื่นผม
ไมรูนะ บางคนที่ไดมาจําเปนตองขึ้นมาก็ โอเค แตบางคนไดขึ้นมาแต
ผมเห็นวาเขาตั้งใจทํางาน ใครจะมาวาผม ผมก็บอกวาอยามาวาผมเลย
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เขาจะปลดเกษี ยณป นี้ แล วเขาก็ ตั้ งใจทํ างาน สงสารเขาด วยนะ เอา
กลับมาอยูบานดวยนะ ผมเห็นเปนผูหญิงและเปนคนกุลีกุจองาน วัน
นั้นผมไปเขาก็วิ่งนั่น วิ่ง นี่ทํ างานอะไรต างๆ ผมก็บ อกวาคนนี้ตั้งใจ
ทํ า งาน ถ า ได ร ะดั บ 9 พอปลดเกษี ย ณ เงิ น เดื อ นเขาก็ สู ง ขึ้ น มาก
พอสมควรแลว บอกรองชั ย ฤกษ ดิ ษ ฐอํานาจ ตองตั้งเขานะ เขา
ทํางานดีปเดีย วก็ชางเถอะอยางนอยเขาจะไดสายสะพายเปนเกียรติ
ประวัติของเขา ผมโทรไปถามว าบานอยูขอนแกนใชหรือไม แลวก็
ตั้งใจจะใหเขากลับมา เขาจะไดอยูบานของเขาอยูกับลูกกับแฟนของ
เขา แสดงว า ผมช ว ยก็ ค งไม มี ใ ครอิ จ ฉานะ เขาจะได ม าอยู กั บ
ครอบครัวเขา
คนที่ อ ยู ไ กลๆ ไม ไ ด อ ยู กั บ ลู ก กั บ สามี ก็ อ ย า ไปคิ ด อะไร
มากมายเดี๋ยวใกลๆ ปลดเกษียณแลวเขาก็คงเอามาอยูอยางนี้ ทําความ
ดีเอาไวมากๆ ก็แลวกัน ทําความดีเอาไวใหดีๆ เขาคงเอามาอยูดวยนะ
ครั บ บางคนก็ถ ามว าคนนี้ ม ายั ง ไง ไปอยู ที่ข อนแกน ผู ว าราชการ
จังหวัดขอนแกนเขาก็ยัง ไม บนนะ ถาบนก็แย นะคนที่ยายไปแลวก็
อยูใกลบานตัวเองตองทุมเทการทํางานเปน 2 เทาเพราะมีโอกาสมา
อยูบานตัวเองดวยอยู ใกล ค รอบครั วดวย เพราะฉะนั้นตองทํางาน
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หนักเปน 2 เทาของคนที่เขาอยูไกลๆ คนที่เขาอยูไกลเขาอาจตองวิ่ง
อะไรตางๆ ไปบางแต เราไมไ ดไ ปไหนเลยเพราะฉะนั้นตองทํางาน
ใหเต็มที่

มุงมั่น ทุมเท สุดชีวิต พิชิตงาน
การรั บราชการต องทุม เท และตองรู จักวางแผนชีวิตในการ
ทํางานของตัวเราเองดวย อย าคิดเพีย งแตจะทํางานใหหมดๆ ไป ถา
คิดแตจะทํางานใหหมดๆ ไปก็ได พอถึงจังหวะขึ้นเพื่อนก็ไปเปนนั้น
แล ว เรายั ง เป น นี้ อ ยู เ ราต อ งมานั่ ง คิ ด เพื่ อ นทํ า ยั ง ไงเขาถึ ง ได เ ป น
ทําไมเราถึงไดเปนแคนี้ทั้งๆ ที่เริ่มตนมาดวยกัน คือเริ่มตนทํางาน 8
ป ตองมาคิดแลวเราไปยังนี้แลวเราจะเดินตอไปยังไง แตละสายงาน
ตองวางแผนแลว
ผูอํานวยการสํานักและกอง หัวหนาสํานักงานจังหวัด ตอ ง
เปนคียแมนใหกับผูบังคับบัญชา การคิดในการทํางาน การตัดสินใจ
และการนําเสนออยูที่พวกเราทั้งหมด เราตองไปบริหารงานใหดีๆ มี
ลูกนองควรต องทําอยางไร ลูกนองทุกคนอาจไมไ ดดั่ งใจทุกคน ถา
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เราเปนหัวหนางานอาจจะเปนรุนพี่เรามาเปนหั วหนากลุมงานก็อยา
ไปคิด มากเขาตองไมคิด มาก เพราะเขาตองมาคิดถึงตัวเขาวาทําไม
ถึงไมไดเปน

ชีวิตตองตั้งใจและทุมเท
ชีวิตตองตอสู ถาเราวางแผนชีวิต จังหวะดีๆ ตั้งใจทุมเทใน
การทํางานใหดีและอยูกับนายดวยดี เรื่องนายนี้ก็ขึ้นอยูกับชะตาชีวิต
เราต องไปสวดมนต เองนะขอใหไ ปเจอนายที่ดีนายที่เปนตนแบบ
ของเราดี ๆ นายที่อยูนานๆ หน อย นายเปนผูวาราชการจัง หวั ดจน
ปลดเกษียณก็มี อยูนานใหเขาเปนใหญเขาจะไดดึงเราตามเขามาของ
อยางนี้บางทีไปเลือกไมได อยูที่ชีวิตเรา
ผมวาทําบุญมากๆ ทําใหเราสบายใจ คนเราไมมีอะไรตางๆ
ที่ จ ะสํ า เร็ จ ทุ ก ประการ เพราะฉะนั้ น อย า ท อ ถอย อย า ไปคิ ด ถึ ง
จังหวะนี้วาทําไมเรายังไมได ทําไมเพื่อนเขาไปเร็ว เราก็ตองกลับมา
คิดวาเรามีจุดบกพรองอะไรเราตองไปแก
สิ่งที่สําคัญที่สุดก็คือ การตั้งใจทํางานไมมีอะไรจะชวยเรา
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ได นายทุกคนเอาคนทํางานเปนหลัก ผมคิดวานายคงไมเอาคนที่ไม
ทํางานอะไรเลย และก็อยากจะฝากพวกเราวาเรามีนายไมกี่คนก็ตอง
ไปวางน้ําหนักดีๆ กับรองผูวาราชการจังหวัด ถาทานมีรอง 3 คน ก็มี
นาย 4 คน นาย 3 คน รองผู วาราชการจังหวัดอาจจะไมเ หมือนกัน
ทําอยางไรจะไมใหเขาเกลียดเรา เพราะคนไหนเกลียดเราอีกสักพัก
เขามาเปนผูวาราชการจังหวัด เราอาจจะตองไปอยูกับเขา ซึ่งอาจจะ
จํ า ว า สมั ย ก อ นไม ดู แ ลเราเลย ก็ เ ลยต อ งอั ด หน อ ยก็ มี ไม ใ ช ไ ม มี
เพราะฉะนั้น ตองวางน้ําหนัก ใหดีๆ เราเลือกที่อยูไมไดนะครับ แลว
พวกเราก็เปนรุนบุ กเบิก ผมยังคิด เลยอยา งนอ ยที่ สุด สัก ปห นึ่ง ก็จ ะ
พยายามดึงขึ้ น แตผ มก็ไม ทันตั้งแนนอน ไมรู วาปลัดกระทรวงคน
ใหมเขาจะวางแนวอยางไร

ทุกคนมีสิทธิ์เทากัน แตใครจะไปกอน
อยากฝากพวกเราหลายอยางด วยกันก็พูดดวยความเปดใจ
อยากให เ ห็ น สถาบั น ของเราเป น หลั ก ให กั บ ผู ว า ราชการจั ง หวั ด
เพราะฉะนั้นพวกเราคงจะตองทํางานหลายรูปแบบดวยกันคนไหนที่
ทํางานรูปแบบเดียวก็ตองไปปรับตัวดวย คนไหนที่ทําดีอยูแลวก็ตอง
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ทํา ดี ใ ห ม ากยิ่ ง ขึ้ น ผู บั ง คั บ บั ญ ชาทุ ก คนไมมี ใ ครไม รั ก ลู ก น อ งที่
ทํางาน งานที่นายสั่งตองทํ าใหเสร็จ เร็ วไมใชนายสั่งก็ทําเรื่อ ยๆ ผม
ไปทํางานของผมกอนแลว จะทําใหนายเขารักอยางไรจะตองจัดลําดับ
ความสําคัญของงาน งานมีเยอะถาจะทําคนเดียวไมสําเร็จหรอก ตอง
ดูวางานไหนเปนงานเรง ดวน งานไหนต องมอบหัว หนากลุมทํางาน
งานไหนทานตองลงมาจี้เองอันนี้เปนหนาที่ของเราตองดู
อันไหนที่จะเปนงานที่ริเริ่ม ใหกับทานผู วาราชการจังหวัด
อัน ไหนควรจะตอ งไปเตือ นท านก็ต องทํา ไมใ ชน ายเขาวานิดเดีย ว
โกรธไมสนใจแลวชางไมสนใจ ไปคิดอย างนั้นไมไดเราเกิดมาไมมี
อะไรประสบผลสําเร็จไดตามใจหรอก คนไหนประสบผลสําเร็จได
มากที่สุ ดก็ เป นผลของเขา เขาอาจทํ าบุ ญมาต องคิ ดอยา งนั้ น และ
ทํางานตองมีแผนดวย ทานก็ตองมาแขงกับพวกกันเอง พวกเราที่นั่ง
อยูนี้ ทุกคนมีสิทธิ เทากันหมด แตใครจะไปกอนอั นนี้สําคั ญ ตัวทาน
ทานตองคิ ดแลววาผมไปกอนนะ ตอนนี้ ผมจะไปกอ นผมจะทํางาน
ยังไงถึงจะไปกอนเขา ตองไปคิด
บางทีบ างอยางสอนกั นไมไดที่ผ มพูด ไมห มดหรอก แตก็
บอกใหฟงวาตองมีแผนใหชีวิตตัวเราเองแลวตองตั้งใจทํางานตองมี
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น้ําใจกับผูบังคับบัญชา ผูบังคับบัญชาเขาไมตองการอะไรจากเรา แต
ความมีน้ําใจกับผูบังคับบัญชาเปนเรื่องที่สําคัญ คนเกงเทากันไปเจอ
ลูก นอ งเขามีน้ํา ใจก็ต องเอาคนนั้น ไมใชวาเราไมทํางานเลยเอาแต
ประจบสอพอ นายแบบนี้ ก็ ไ ม ไ หว นายแบบนี้ ก็ ค งจะได ม าจาก
ประสบสอพอตลอด แตสมั ยนี้ม าประจบสอพอไปไมร อดหรอก
ผมเชื่ อ เพราะงานบี บ มี ตั ว ชี้ วั ด อะไรต า งๆ ที่ จ ะตามมาจากการ
ปฏิบัติงาน มีตัวชี้แลวก็ตองมีคนมาวัดอีกในเรื่องการทํางาน
ผูบังคับบัญชารักคนทํางาน มีน้ําใจกับผูบังคับบัญชาบาง ถาม
เรื่องงานในวันเสาร - อาทิตย มาเชาอาจกลับเย็น ชวยเหลือการทํางาน
ใหกับผูบั งคั บบัญชา แลวทานจะมีค วามเจริญกาวหนามากยิ่งขึ้น

เตะฝุน 4 ป
ก อ นเข า มหาวิ ท ยาลั ย เตะฝุ น 4 ป สอบไม ไ ด ผมเป น
ปลัดอําเภอ 8 ป จึง เปนนายอําเภอ คิดอยางเดียววา ตอนนั้นเปนผูชวย
ปลัดจังหวัด ผมตองเปนผูอํานวยการกองไหนก็ ได แตไม ไดเปน ได
เปนเลขานุการกรม อธิบดีบอกวาไมไดตองเอาตรงนี้ ผมเหนื่อยตอง
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ตื่นตี 5 กลับบาน 3 ทุม พรอมทั้ง เรียนปริญ ญาโทที่นิดาดวย จึงตอง
เลิก เรียน อดทนทุกอยาง คาดวาเปนรองผูวาฯ 3 ป แลวจะเปนผูวาฯ
เปนผูวาฯ นานที่สุดเปนอยู 8 ปเต็ม ผมอยากเปนรองปลัดกระทรวง
ตอ งเปน ใหได แตก ลับ ไปเปนอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน ไม รูว า
อาจโชคดีหรือไม คิดตั้งนานวาจะทําอะไรดี คิดในใจวาอยูไมนาน ป
เดียวไดเปนอธิบดีกรมการปกครอง
ผมรู ว าต องเป น ปลั ดกระทรวงมหาดไทย แต ไม รู ว าเป น
เมื่อไร กอนเปนปลัดกระทรวงฯ ก็รูวาตองเปน 2 ป ก็รูวาตองเปนปลัด
กระทรวงฯ แน เพราะฉะนั้นทํางานตองมีแผน อยากกาวหนาตองอดทน
สรางงานใหผูบังคับบัญชาเห็น ทุกคนตองเอาคนทํางานเกง ทํางานไม
เกงไปไมรอด ทํางานเกง นายรูจัก รูจักกาลเทศะ ทานจะไปไดเร็ว
ทุกคนตองคิ ดอยางนี้ เล าใหทุกคนฟงเปนอุทาหรณ ทุกคน
ตองคิดทํางานอยางเต็มที่ ใหผูบังคับบัญชาไวใจ ตองวางแผนชีวิตใหดี
ผมเป นนายอํา เภอระดับ 7 อายุ 39 ป นายอําเภอครั้งแรก อายุ 32 ป
หลัง จากนั้น เปนผูวาฯ ชลบุรี 8 ป ตอนเปนผูวาฯ อายุ 46 ป ทํางาน
ทุกอยางวางแผนหมด วางแผนชีวิตไวไมมีพลาดนึกในใจวาตองไป
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ตามแผน แตคิดวาอาจบุญดีก็ได ทําบุญมามาก ปหนาเกษียณแนนอน
จะเปนอะไรตอหรือไม ไมทราบ

ทุมเท อดทน
อยากใหพวกเราตั้งใจ และสรางชื่อเสียงใหกระทรวงมหาดไทย
ในระยะยาวตอไปพวกเราถื อว ามี ความสําคั ญอยางยิ่ง ที่พูดอยางนี้
เพราะถาทานทํางานไมดีพวกเราจะไดเปนผูวาฯ นอยที่สุด กฎหมาย
ระเบียบบริหารราชการแผนดินฉบับใหม ไมกําหนดวาผูวาฯ ตองมา
จากกระทรวงมหาดไทย เพราะฉะนั้น อาจมีการ Outsource จากคน
อื่นมา ถาประสิทธิ ภาพของพวกเราไมดี หากมีคนอื่นเขามาคนหรื อ
สองคน จะมีตามมาอีกเยอะแยะ ผมทํานายได
เพราะฉะนั้นอยูที่การปฏิบั ติหนาที่ใหดีที่สุด เราขาราชการ
ตองสนองนโยบายรั ฐบาล รั ฐบาลสั่ งอะไรมาต องทํ าได ทุกอยา ง
ตั้งแตทานเสริม ศักดิ ์ฯ ตอ งทํา ไดทุกอยางไมวาจะเปนเรื่ องปญหา
ยาเสพติด ปญหาผูมีอิทธิพล ปญหาความยากจน พวกเราทํางานเต็มที่
ทุกอยาง ผมยื นยั นได อยากเรี ยนพวกเราวา นายกรั ฐมนตรีกลาววา
มหาดไทยสั่งอะไรไดทุกอยาง เปนสิ่งที่มีความเชื่อมั่น

ชัยชนะของความมุงมั่น: นายสุจริต ปจฉิมนันท ปลัดกระทรวงมหาดไทย

57

อานหนังสือทันเหตุการณ
การศึกษามีความสําคัญ ตองติดตามทุกอยาง ในเรื่องการ
ปฏิรูประบบราชการ พ.ร.บ. ฉบับตางๆ ที่เขาสภา ตองตาม การพัฒนา
ตัวเอง การประสานงาน ตองอานหนังสือมากๆ ใหมีความรูกาวหนา
หนังสือที่แจกดีๆ ทั้งนั้น หองสมุดมีหนังสือดีๆ ใหขยันเขาไปอาน
ใครเขาหองสมุดใหจดชื่อไว สมัยนี้ถาทานไมติดตามความเคลื่อนไหว
ก็ไมทันเหตุการณ

การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ
สิ่งสําคัญที่สุด การพัฒนาตนเองเปนเรื่องสําคัญ การเรียนรูนี้
เปนเพียงสิ่งเริ่มตน ทานตองเรียนรูอีกเยอะ ถาอยากใหหนวยงานหรือ
กระทรวงมหาดไทยกาวหนา ทานจะตองพัฒนาตนเอง เราอยูตรงกลาง
ระหวางนายและผูใตบังคับบัญชา เลือกที่อยูไมได จึงตองพัฒนาตัวเรา
วิทยาลัยมหาดไทย สถาบันดํารงราชานุภาพ คงนําอาจารยที่
เกงๆ มาใหความรู ทานตองนําความรู ไปปรับใชในการทํางาน อีก
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10 ป ตองดูวาใครจะไปเปนรองผูวาฯ ผูวาฯ ทานตองตั้งใจทุมเทใน
การทํางาน มาถึงตรงนี้ตองเดินหนา ไมถอย ตั้งใจ วางแผนการทํางาน
ทุกคนอยากเจริญกาวหนาอยูที่ตัวเองเปนหลัก กลับไปตั้งใจทํางาน
วางแผนทุมเทในการทํางานจะเจริญกาวหนา
ขอแสดงความยินดีกับทุกคน คงเอาสิ่งที่ไดรับไปใชพัฒนา
ตนเองและองคกรของเรา ถาเราไมพัฒนา ปรับปรุง ตอไปมีการแขงขัน
มากขึ้น องคกรตองการคนเกงมีปฏิภาณ ไหวพริบ สนองความตองการ
ของหนวยงานและรัฐ บาล นี่เปนหัวใจ เพราะรัฐบาลมี จุดประสงค
ชัดเจน เพราะฉะนั้น กระทรวงมหาดไทยถือประชาชนเปนศูนยรวม
เพราะฉะนั้นเราหนีประชาชนไมพน จะทําอยางไรใหเกิดประโยชนสุข
ตอประชาชนมากขึ้น และเกิดประโยชนตอตนเองมากขึ้น

