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------------------ฯพณฯ นายกรัฐมนตรีไดใหขอเสนอแนะและนโยบายใน 2 ระดับ คือ นโยบายระดับปฏิบัติการ (Micro) และ
นโยบายในภาพรวม (Macro)
• ขอเสนอแนะและนโยบายระดับปฏิบัตกิ าร (Micro)
1. ยุทธศาตรทองเที่ยว
ขณะนี้กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬายังตองปรับตัวในเรื่องการแบงหนาที่ บทบาทความ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการการทองเที่ยว หนวยงานที่เกี่ยวของกับเรื่องดังกลาว ไดแก องคการปกครอง
สวนทองถิ่น ผูวาราชการจังหวัด CEO กระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา และการทองเที่ยวแหงประเทศไทย ตอง
สามารถดูแลการทองเที่ยวรวมกันได ดังนั้นจึงตองปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองคกรใหม
เชน การทองเที่ยวแหงประเทศไทย หนาที่หลักคือ การรักษาภาพพจนการทองเที่ยวของไทย ไมวา
จะอยูกระทรวงใดก็ตาม ถามีปญหาใหนําเรื่องเขาปรึกษารัฐมนตรีเจากระทรวงเพื่อเสนอเรื่องเขาที่ประชุม
คณะรัฐมนตรีตอไป
ผูวาราชการจังหวัด CEO ถาพบวาปญหานั้นเกินกําลังที่จะแกไขไดดวยตนเอง ใหรวมตัวกัน
ทําเรื่องแจงรัฐมนตรีกระทรวงที่เกี่ยวของ ขั้นตอนตอไปใหปรึกษาทานรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลกระทรวงนั้นๆ
เพื่อเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีตอไป
อีก 4 ปขางหนา การทองเที่ยวมีความสําคัญมากๆ เนื่องจากรายไดจากนักทองเที่ยวกระจาย
ไปสูประชาชนในพื้นที่อยางแทจริง เชน การบริโภคสินคาเกษตร การใชบริการจากธุรกิจคนไทย ฯลฯ ดังนั้นเปาหมาย
ของการพัฒนาการทองเที่ยว คือ เพื่อใหเกิดการขยายตัวอยางรวดเร็ว และยั่งยืน
เปาหมายที่ทานนายกรัฐมนตรีคาดการณไวในอีก 4 ปขางหนา เชน จํานวนนักทองเที่ยว 20
ลานคน โรงแรมเพิ่มขึ้น 50% เปนตน
ดังนั้นตองสนับสนุนสงเสริมผูประกอบการดานการทองเที่ยวใหเขามารวมลงทุน สนับสนุนการ
แปลงสินทรัพยที่เปนพื้นที่ของราชการ (เชน ที่ราชพัสดุ) ใหเปนทุนได โดยการใหเอกชนเชา แตตองโปรงใส
ตรวจสอบไดเชนกัน อยาใชกฎเดียวกันในทุกพื้นที่ สุดทายที่สําคัญคือ การรักษาธรรมชาติและสิ่งแวดลอม

-22. ยุทธศาสตรอื่นๆ
- Migration Policy Reform
- เนนการพัฒนาฝมือแรงงานของไทย
- การตั้ ง กฎกติ ก าเพื่ อ ความมั่ น คงของประเทศที่ พ อดี พ องาม ในการป อ งกั น ปราบปราม
ยาเสพติด การปองกันผูลับลอบเขาเมือง
- การคาชายแดน ควรมีกฎกติกาที่แตกตางจากการคาระหวางตางประเทศ
- ลงทุนในสิ่งที่ไดกําไรมากกวา เชน ปลูกขาวโพดในจีน หรือในลาว พบวา ตนทุนถูกกวาปลูกใน
ไทย สวนเกษตรไทยใหเนนที่การพัฒนาฝมือแรงงานใหสูงขึ้น
- การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ ซึ่งแบงเปน 2 ระดับ คือ ระดับพื้นที่ และระดับสวนกลางแต
ละสาขา
- การจัดสรรงบประมาณแบบงบกลาง (งบล่ําซํา)
- การจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อผลักดันยุทธศาสตรนั้น ทั้งในระดับชาติ และระดับจังหวัด
- ยุทธศาสตรเกษตรที่ทานผูวาราชการจังหวัดนครสวรรคนําเสนอ ในเรื่องของ Zoning วิเคราะห
ดิน และ Timing เปนตน สามารถสะทอนใหเห็นถึงการพัฒนาแนวคิดดานการบริหารของผูวา
ราชการจังหวัด CEO
3. ยุทธศาสตรดานบริหารจัดการ
- โครงสรางการบริหารมีลักษณะแบบ Multi Layer ดังนั้นสิ่งที่ควรคํานึงถึงคือ
1) Non Rigid (Flexibility)
2) Leadership
3) Goals & Strategy
- เห็ น ด ว ยกั บ แนวคิ ด ที่ เ คยพู ด กั น มานานแล ว ในเรื่ อ ง การให ผู ต รวจสํ า นั ก นายกฯ เป น ผู
ประสานงานกลุมจังหวัด
- เห็นดวยกับการทํางานระดับกลุมจังหวัด (Intra Cluster) แตไมควร Rigid สําหรับบาง
ยุทธศาสตร เชน ทองเที่ยว สามารถทํางานรวมกันแบบขามกลุมจังหวัด (Inter Cluster) ได
- เห็นดวยกับการทํางานระหวางทูต CEO และ ผูวา CEO โดยเสนอแนวทางในการทํางาน 2
แนว คื อ 1) เชิ ญ ทู ต จากประเทศเพื่อ นบา นมาประชุ ม ในไทย และ 2) ทูต ในไทยและผู ว า
ราชการจังหวัดที่เกี่ยวของไปประชุมที่ประเทศเพื่อนบาน
- เห็นดวยกับการจางบุคลากรนอกระบบราชการ (Outsourcing) ผูวาราชการจังหวัด CEO ไม
จําเปนตองเชี่ยวชาญในทุกเรื่อง ใหพอเขาใจในภาพรวม และการนําสิ่งนั้นไปใช ที่สําคัญคือ
การรูจักเลือกใชคนใหเปน
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-3แนวคิดเรื่อง การปรับโครงสรางรองผูวาราชการจังหวัด นั้นเปนไปได แตไมควรตายตัว และ
เห็นดวยวาการสรางรองผูวาราชการจังหวัดใหเปน CCO เปนเรื่องที่ดี
ไมเห็นดวยกับ การโยกยายบุคลากรที่เหมือนการเลนหมากรุกมนุษย ควรใชหลักการ
1) “ทําดีไดดี ทําไมดีโดนแน”
2) การเลื่อนตําแหนงขามอาวุโสนั้น เปนไปได แตตองมีคําตอบวา ทําไมผูน ั้นจึงเหมาะสม
3) การโยกยายคนเกง (คนมีน้ํายา) ตองมีกลไกการปรึกษาหารือ กลไกดังกลาวขอฝาก
ใหสํานักงาน ก.พ. และ ก.พ.ร. ดําเนินการตอดวย
เสนอระบบงบประมาณแบบ งบล่ําซํา (งบกลาง) ใหผูวาราชการจังหวัด 75 จังหวัด 40,000
ลานบาท จัดสรรโดยใชพื้นฐานจํานวนประชากรเปนหลัก คือ ประชากร 150,000 คน ตอ 100 ลานบาท
โดยจะเริ่มทดลองนํารอง Pilot Project ระบบงบประมาณใหมนี้ในปหนา ซึ่งเปนการทดลอง
ฝมือผูวาราชการจังหวัด CEO ดวย สิ่งที่สําคัญที่ไมควรลืม คือ “ ความโปรงใส ” เพื่อใหการ
ดําเนินงานของจังหวัดตอเนื่อง จะใหผูวาราชจังหวัดยืมงบประมาณ 23,000 ลานบาท เพื่อใช
ดําเนินการกอน
ควรกระจายทั้งเงิน งาน และคน ไปพรอมๆ กัน
การมอบอํานาจ และการกระจายอํานาจ ฝากใหทานรองนายกฯ วิษณุ เรงดําเนินการใหเสร็จ
ซึ่งจะชวยใหกลไกสามารถขับเคลื่อนไดดีกวา
ระบบ GIS เมืองไทยมีมานานแลว แตยังไมไดรับการพัฒนาใหใชประโยชนไดอยางเต็มที่
เปรียบเหมือนโตะทรายใน War Room ที่ใชวางแผนการรบในสมัยกอน ปจจุบันใชการ
ถายภาพทางอากาศจากเครื่องบิน ไปจนถึงดาวเทียมแบบพิเศษ ประโยชนของระบบ GIS
สําหรับผูวาราชการจังหวัด CEO คือ ทําใหเห็นภาพจังหวัดของตนแบบเต็มพื้นที่ ชวยในการ
วางแผนพัฒนาจังหวัดทั้งในภาพรวม และเฉพาะพื้นที่ ประโยชนโดยทั่วไปของระบบ GIS เชน
Prediction Migration ทรัพยากรที่ถูกทําลาย ปลูกฝนที่ไหน ฯลฯ อยางไรก็ตามตองมีการ
Update Data เขาระบบคอมพิวเตอรอยางสม่ําเสมอ เพื่อเก็บขอมูลไวแบบ Multi Layer
สุดทายคือระบบ One License for All Agency ขอฝากใหกระทรวง ICT และ GISTDA ชวย
ในการดําเนินการตอไป
การปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการ ชวงที่ผานมาเปนชวงปรับเปลี่ยนแนวทางการทํางานของ
ทั้งโลก ไมใชแคประเทศไทย ตองมีการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทํางาน (Paradigm Shift)
จากข า ราชการยุ คเก าไปสูวัฒนธรรมการทํา งานของขา ราชการยุค ใหม ที่ สํา คัญคื อ จาก
วัฒนธรรมการทํางานแบบเดิมซึ่งตายตัว ปรับเปลี่ยนไดยาก ไปสูวัฒนธรรมการทํางานแบบ
ใหมที่ยืดหยุน (Flexibility) คลองตัวกวา หลังจากขั้นตอนของการปรับโครงสรางของระบบ
ราชการแลว ขั้นตอนตอไป ไดแก

-41) พัฒนาขีดสมรรถนะของขาราชการ (Capacity Building) ทุกดาน
2) การทํางานเชิงรุก (Pro Active)
3) การจัดระบบ Training ใหมใหกับขาราชการ
ฝากใหทานรองนายกฯ วิษณุ สํานักงาน ก.พ. และสํานักงาน ก.พ.ร. ในการดําเนินการตอไป
- การทํางานทุกอยางใหคิดถึงประโยชนของประชาชนเปนหลัก
• ขอเสนอแนะและนโยบายในภาพรวม (Macro)
1. ผูวาราชการจังหวัด CEO หรือ ผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Leader of Change
Management) บริหารงานดวยวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาประสงค สิ่งที่สําคัญ คือ การสื่อสารใหทีมงาน
เขาใจในวิสัยทัศน ยุทธศาสตร และเปาประสงคนั้น เพื่อใหทีมงานรวมเดินไปกับผูวาฯ อยางมีจิตวิญญาณ
2. ผูวาราชการจังหวัด CEO เปรียบเหมือนนายกรัฐมนตรีในระดับจังหวัด ในระดับประเทศมี
การประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อสื่อสารความเขาใจในเรื่องตางๆ ไปสูคณะรัฐมนตรี ดังนั้นในระดับจังหวัดจึงมี
ความจําเปนในการประชุมผูรวมงานหรือทีมงานสัปดาหละ 1 ครั้งเชนกัน เพื่อสื่อสารนโยบายรัฐบาล นโยบาย
กระทรวง ปญหาที่ตองปองกันและแกไข ฯลฯ ไปสูทีมงาน
3. สิ่งที่คาดหวังไวกับผูวาราชการจังหวัด CEO ไดแก
1) ความรับผิดชอบตอหนาที่ตางๆ เชน การดําเนินงานตามนโยบายรัฐบาล ความทุกข
สุ ข ของประชาชนในพื้ น ที่ ความทุ ก ข สุ ข ของที ม งาน การจรรโลงชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย ฯลฯ ความรับผิดชอบตอหนาที่ดังกลาว ทําใหผูวาราชการจังหวัด
CEO ตองพรอมที่จะทํางานในทุกเวลา ทุกสถานที่ (Anytime Anywhere) ไมใช
ทํางานตามเวลาราชการเหมือนเมื่อกอน
2) การกระจายอํานาจ และการมอบอํานาจ
3) การประสานงานกับผูมีสวนไดสวนเสีย (Stakeholders) รับฟงปญหาจากพวกเขา แตมี 2
แนวทางในการเลื อ กดํ า เนิ น การต อ ไป คื อ เหมาะสมที่ จ ะปฏิ บั ติ ต าม และไม
จําเปนตองปฏิบัติตาม เมื่อเห็นวาไมเหมาะสม
สรุปแลว สิ่งที่คาดหวังจากผูวาราชการจังหวัด CEO คือ ภาวะผูนํา (Leadership) นั่นเอง
4. มิติการทํางานของผูวาราชการจังหวัด CEO มี 2 มิติ คือ ระดับพื้นที่ และระดับนโยบายของ
แตละสาขา ดังนั้นตองมองสิ่งตางๆ ในหลายๆ มุมมอง อยามองมุมมองเดียว นอกจากนี้ หามยึดผลประโยชน
ของจังหวัดวาเปนสิ่งสูงสุด เชน ขายขาวแขงกันระหวางจังหวัด ซึ่งอาจทําใหเสียหายตอผลประโยชนของ
ประเทศชาติได
5. ภารกิจใน 3 - 4 ปขางหนา คือ สานตองานเกา และสรางงานใหม

-56. การทดลองนํารองการจัดสรรงบประมาณแบบใหม ตามฐานจํานวนประชากร และความ
จําเปนของการเรงใหเกิดความเจริญ
7. อยากเห็นประเทศไทยเจริญขึ้นหรือถูกดึงขึ้น ดวยฐานความเจริญจาก 19 จุด หรือ 19 กลุม
จังหวัด ทั่วประเทศไทย ไมใชแคความเจริญของกรุงเทพมหานคร
8. การประกาศสงครามกับ 3 ปญหา คือ 1) ยาเสพติด 2) ความยากจน และ 3) คอรรัปชัน
1) ยาเสพติด แมวาทุกวันนี้ปญหานี้จะเบาบางลง แตยังหยุดไมได ตองทําตอไป
2) ความยากจน
- ขั้นตอนตอไป คือ การสํารวจพื้นที่จริงเพื่อหาสาเหตุของปญหา
(คาราวานคนจนทุกอําเภอ)
- การใหทุนการศึกษากับลูกหลานคนจน
- การสนับสนุนใหเกษตรกรมีงานทําตั้งแตเชาถึงเย็น ไมใชแคการทํานา
ตามฤดูกาลเทานั้น
- การจัดสรรที่ดินทํากินแกชาวไทย หวงไวทําไมสําหรับคนไทยดวยกัน
ถาประชาชนมีที่ดินทํากิน จะไมบุกรุกปา สงผลใหปาไมถูกทําลาย
นอยลงดวย
3) คอรรัปชัน
- ปญหานี้เปนการเพิ่มตนทุนของนักธุรกิจ สงผลใหตนทุนของผูบริโภค
เพิ่มขึ้นดวย
- การปราบปรามจะคอยๆ เขมขึ้น หรือคอยๆ บิดเกลียวใหแนนขึ้น
- ตองสรางกลไกใหขาราชการอยูไดอยางมีศักดิ์ศรี
9. การรักษาสภาพแวดลอม การอนุรักษธรรมชาติควบคูกับการขยายความเจริญอยางรวดเร็ว
เปนสิ่งที่อยากจะฝากผูวาราชการจังหวัด CEO เชนกัน การดําเนินการอาจอยูในรูปแบบการทํางานรวมกัน
หลายจังหวัด เชน ตองปรึกษาหารือรวมกับจังหวัดที่เปนตนน้ํา เปนตน
10. ความทั่วถึง และความพอเพียงของการศึกษา สาธารณสุข สาธารณูปโภค - ในเบื้องตน
อยากังวลกับความสะดวกสบาย (Luxury) ขอใหทั่วถึงและพอเพียงกอน ดังนั้นความตองการในเรื่องนี้ ขอให
จังหวัดสะทอนขึ้นมาใหสวนกลางทราบ
11. เนนยุทธศาสตรการทองเที่ยว - สงเสริมการทองเที่ยวภายในประเทศ หรือ ไทยเที่ยวไทย ชวยให
คนไทยเกิดความรู ความหวงแหน และรักเมืองไทยมากขึ้น สวนการสงเสริมใหชาวตางประเทศมาเที่ยวไทยเปน
การสรางรายไดใหประชาชนคนไทยไดโดยตรง นําชาวตางประเทศเขามาใชเงินในไทย ไดรายได ไดดุลการคา
งายกวาการสงสินคาออกไปขายตางประเทศ Theme หลักเพื่อสรางรายไดใหคนไทย

-61) เอาดิน น้ํา ลม ไฟ มาปนเปนเงิน ... สินคาดานเกษตร
2) ธรรมชาติของเมืองไทย สินคาไทย น้ําใจคนไทย .... สินคาดานการทองเที่ยว
12. หลักในการสูงาน – ทานนายกฯ ทราบวาทานผูวาราชการจังหวัด CEO ทุกทานเหนื่อย
แสนสาหัส ทานยกตัวอยางในกรณีของทานเองวา ทานก็เหนื่อยแสนสาหัสเชนเดียวกัน แตทานอยูได เพราะ
รูสึกสนุก ทาทายกับการฟนฝาเอาชนะปญหาในการพัฒนาประเทศ และหายเหนื่อย เมื่อเห็นวาประชาชนและ
ประเทศชาติดีขึ้น
13. ในอนาคตผูวาราชการจังหวัด CEO ตองทําใหนายอําเภอเกงเหมือนทานใหได การทําให
ลูกนองเกงขึ้น การชื่นชมยินดีลูกนอง และการสงเสริมลูกนอง เปนการทําใหนายสูงขึ้นดวย อยางไรก็ตาม ตองจําไว
วา เรามอบอํานาจได แตเราหนีความรับผิดชอบไมได หัวหนาสวนราชการตองถูกพัฒนาขึ้นเปน COO ของแต
ละสาขา (Chief Operating Officer)
14. สวนกลางและสวนภูมิภาคตองทํางานใกลชิดกัน ไมมีเสนแบงเขต ควรทํางานในลักษณะ
เครือขาย (Networking Organization) โครงสรางสวนราชการตองไมตายตัว (Rigid) เนนทํางานเชิงรุก (Pro
Active Culture) เชน การทํางานกอน หนังสือราชการตามมาทีหลัง เปนตน
15. ทานรองนายกรัฐมนตรีที่ดูแลพื้นที่ และผูตรวจราชการประจําสํานักนายกรัฐมนตรี –
ขอใหชวยเหลือจังหวัดดวย
-----------------------------------------------

