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เพือนข้าราชการทุกท่านครับ เรื องยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุขนี ผมได้มีโอกาสพบท่านแล้วในขันตอนของ
การทํางาน เมือปี งบประมาณ
ขอเรี ยนว่า ผมขอบพระคุณมากทีท่านทังหลายที ได้ดาํ เนิ นการลุล่วงไป
เรื องนี เป็ นนโยบายหลักของรัฐบาล เมือตอนเราเริ มงานมีเวลาและโอกาสเตรี ยมงานไม่มากนัก เพราะฉะนัน
จึ งมีหลายๆเรื องทีอาจจําเป็ นต้องมาปรั บแก้ หลายๆเรื องจะต้องมาช่วยกันขบคิดเพื อที จะให้เราทํางานในปี
ต่อไปได้ดีขึน เรื องนี รัฐบาลได้มอบให้ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติเป็ น
ผูท้ ีให้การสนับสนุ นทางวิชาการ และสร้างความเข้าใจทีลึกซึ งขึน หรื อตอบคําถาม ตอบข้อสงสัยของพวกเรา
ทังหลาย วันนีผมขอกล่าวเป็ นเพียงหลักการกว้างๆ ดังนี
เรื องแรก ขอให้ เข้ า ใจร่ วมกันว่ า งบประมาณภายใต้ ยุท ธศาสตร์ อยู่ ดีมีสุข นีมีวัตถุประสงค์ เฉพาะ
ไม่ใช่ วตั ถุประสงค์เปิ ดกว้างในลักษณะประชานิ ยม หรื อแก้ปัญหาเร่ งด่ วน หรื อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า ไม่ใช่
ครับ ผมเคยยํากับทุก ๆ ท่านแล้ว ผมขอยําอีก ทีแล้วๆมาเรามีเวลาไม่พอ สิ งเหล่านี อาจจะเล็ดรอดไปได้บา้ ง
ซึ งก็ไม่เป็ นไร เพราะว่าการเตรี ยมงานถ้าใครทีเป็ นนักปฏิ บตั ิอย่างเช่น ท่านทังหลายหรื อแม้กระทังตัวผมเอง
ก็รู้ว่างานใหญ่ๆ ระดับชาตินี ต้องการการเตรี ยมงาน การซักซ้อม การสร้ างความเข้าใจอย่างมากมายทีเดียว
เพราะฉะนันในวันนี ผมขอมาซักซ้อมความเข้าใจว่า งานนี เป็ นงานทีมีวตั ถุประสงค์เฉพาะ ผมอยากจะเรี ยนยํา
ว่าวัตถุประสงค์เฉพาะ ก็คือ สนับสนุ นการพัฒนาโดยวิธีการมีส่วนร่ วมของชุ มชน ซึ งเป็ นวิธีการพัฒนาแบบ
หนึ ง วิธีการพัฒนามีเป็ น พัน ๆ วิธีการ แต่งานนี สนับสนุ นเฉพาะวิธีนี และเงิ นงบประมาณที รั ฐจัดสรรให้
, ล้านบาท เป็ นเงินเล็กน้อยเมือเทียบกับงบประมาณของประเทศจํานวน . ล้านล้านบาท เพราะฉะนัน
ถ้ามีเรื องอืน ๆ ซึ งมีมากมายมโหฬารหลายแสนเรื อง กรุ ณาไปใช้เงินอืน ๆ ผมยําอีกครังนะครับ ว่าเงิน ,
ล้ านบาทนีเพือจะสนับสนุนการพัฒนาแบบมีส่วนร่ วมของประชาชน
การพัฒนานี คืออะไร ขอยกตัวอย่างการพัฒนาประเทศไทย หัวใจของการพัฒนาประเทศตังแต่ผมมา
ทํางานที สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติเมือ กว่าปี ก่อน เราจะต้องกําหนด

สิ งทีเรี ยกว่าเข็มทิศในการพัฒนาประเทศ สมัยใหม่นีมีศพั ท์ทางการตลาด เรี ยกว่ากําหนดตําแหน่ งซึ งแปลมา
จากภาษาอังกฤษว่า positioning เช่น เมือสมัยแผนฯ เรากําหนดตําแหน่ งว่าประเทศไทยพัฒนาการเกษตร
พัฒนาธุ รกิจเอกชนให้เอกชนเป็ นแกนนํา เป็ นต้น ณ วันนี ประเทศไทยก็มีการกําหนดตําแหน่ งของประเทศ
ไทย เช่ น อุตสาหกรรมทีใช้แรงงานสู งจะคลายความสําคัญลง อุตสาหกรรมทีใช้เทคโนโลยีสูงจะเพิมเข้ามา
การบริ การจะสําคัญขึน เช่ นนี เป็ นต้น เรื องนี เป็ นเรื องทีเข้าใจไม่ยาก ในระยะหลังๆเห็นจังหวัดต่าง ๆ มีการ
กําหนด position ของตัวเองด้วย ตัวอย่างจังหวัดนนทบุรีเป็ นเมืองไม้ดอกไม้ประดับ นี คือ position ของ
จังหวัด จังหวัดนครปฐม ก็มีของเขา และคิดว่าทุกจังหวัดมี แต่บางเรื องทีทางจังหวัดกําหนดมันมากกว่า
คําว่า position ซึ งก็ไม่เป็ นไรการกําหนด position คล้าย ๆ กับการกําหนดทิ ศทาง กําหนดวิสัยทัศน์หรื อ
กําหนดเรื องง่ายๆให้เกิดความชัดเจนแต่เรื องง่าย ๆ นันความจริ งยาก โดยเฉพาะเรื องสําคัญทีสุ ดคือการตอบ
คําถามทีว่าใน ปี ข้างหน้า รายได้ของพืนทีนันๆจะมาจากอะไร แนวความคิดมันง่ ายประเทศไทยต้องตอบ
โจทย์ตรงนัน หลายจังหวัดตอบโจทย์ตรงนัน แต่เรายังไม่เคยให้ชุมชนตอบโจทย์นีเลย ยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุขจึง
ต้องการให้ชุมชนตอบโจทย์นี ว่าอีก ปี ข้างหน้ารายได้เขาจะมาจากอะไร แต่ทีบอกว่าความคิดมันง่ ายก็คือ
คํา ถามง่ า ย ๆ ใครก็ เ ข้า ใจ แต่ ค ํา ตอบมัน ยาก ทํา ไมถึ ง ยาก เพราะว่ า วิ ธี ต อบนันถ้า จะให้ สํา เร็ จ จะต้ อ งมี
เงือนไข ข้ อ
เงือนไขข้ อที กลไกตลาด ต้องดําเนิ นการให้สอดคล้องกับกลไกของระบบตลาดจะเห็นได้
จากประเทศทีก้าวหน้ากว่าเรา ความผูกพันหรื อสอดคล้องกับตลาดเป็ นเรื องใหญ่ ในการพัฒนาประเทศของ
ทุกประเทศ ประเทศไหน หรื อบริ ษทั ไหนทีไม่ตอบสนองตลาดจะถูกลงโทษคือขาดทุนอยูไ่ ม่ได้ ประเทศไหน
ที ไม่ ส อดคล้องกับตลาดก็ ถดถอยอยู่ไม่ ได้เหมื อนกัน ไม่มีประเทศไหนรวยพอทีจะไปฝื นตลาด เพราะว่า
อํานาจของตลาดนี มัน มโหฬาร ซึ ง สศช. คงจะเป็ นที ปรึ กษาให้ได้ว่าอํานาจของตลาดนี มี อิทธิ พลแค่ไหน
ความยากมันอยูต่ รงทีว่า ตลาดนันมันเปลียนทุกวันและไม่สามารถจะให้ใครกําหนดได้ ความรู ้เรื องการตลาด
จึงเป็ นหัวใจของการตอบโจทย์นี แต่ไม่ใช่ว่ามีความรู ้แล้วจะกําหนดได้ถูกต้องเสมอไป ถึงมีความรู ้การตลาด
ก็ผดิ ได้ ด้วยเหตุนียุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุขและเงิน , ล้านบาทจึงเพือเรื องพวกนี ผิดได้ไม่เป็ นไรแต่ถา้ ถูกจะ
เดินหน้าไปได้ไกล ดังนันทีหมู่บา้ น/ชุมชนคิดว่าอาชี พของตัวสอดคล้องกับตลาดนันอาจจะเป็ นจริ งหรื อไม่ก็
ได้ นี คือเงินงบประมาณของเขาทีจะไปสนับสนุ นชุมชนไม่ว่าเขาจะคิดถูกหรื อคิดผิด เพราะตลาดนันเป็ นของ
ยากมาก
เงือนไขข้ อ คือ ความสามารถ ความสามารถประกอบด้วยสิ งต่างๆหลายอย่าง แต่ถา้ เรี ยก
รวมกันก็คอื ความเหมาะสม ในเชิงภูมิศาสตร์ ในเชิงความรู ้ของประชาชน ในเชิงความตังอกตังใจ ในเชิงความ
อยากของประชาชน ถ้าประชาชนไม่มีอาชีพ ก็ไม่มีรายได้ เพราะฉะนันอาชี พกับรายได้เป็ นคําทีไปด้วยกัน
และอาชีพเป็ นเรื องของความถนัด เป็ นเรื องของทรั พยากรธรรมชาติ เป็ นเรื องของความรู้ เป็ นเรื องของความ

อยากเป็ น คนอยากเป็ นครู ก็คงเป็ นครู ได้ดีกว่าคนที ไม่ อยากเป็ นครู เช่ นนี เป็ นต้น ตรงนี ล่ะครั บเราจึ งจะต้อง
พัฒ นาโดยให้เ ขามี ส่ วนร่ ว มว่ า เขาอยากเป็ นอะไร ทรั พ ยากรของเขามันเหมาะกับ เรื องอะไร ไม่ ใช่ เ ราไป
กําหนดว่า ตลาดเรื องนี ดีนะคุณปลูกเข้าไปเถอะเพราะจะ มีปัญหาเกือบทุ กราย เนื องจากไม่ว่าตลาดจะดี หรื อ
ความสามารถจะดี มันมีขอ้ จํากัดอย่างทีได้เรี ยนไป คําว่า พอเพียง พอดี เศรษฐกิจพอเพียงจึ งสําคัญมาก สิ งที
ตลาดไม่ตอบสนองคือ ความไม่พอดี บรรดาพืนทีต่างๆทัวโลก ในบางพืนที ในบางครอบครัวดูเหมือนเรื อง
ตลาดเป็ นเรื องง่ายเพราะเขาไม่มีปัญหาเลย แต่บางพืนทีจํานวนมาก ครอบครัวจํานวนมากมีปัญหาเรื องตลาด
ทําไมจุดนี จึงมีปัญหาเรื องตลาดทําไมอีกจุดจึงไม่มีปัญหาเรื องการตลาด มีหลักง่ าย ๆ เพือจะกําหนด position
ของชุ มชนคือหลักทีว่าอะไรที มีมากไปจะล้นตลาด ของใดก็ตามที คนอืนทําได้หมดเราก็มีปัญหาการตลาด
เพราะฉะนันเรื องพวกนี ต้องให้ชาวบ้านทราบ พวกเราละเลยเรื องการให้ชาวบ้านทราบความจริ งกันมานาน
ต้องสร้างความแตกต่าง ว่าทําไมบางพืนที ถึงไปได้ เพราะเขาไม่ได้ผลิตของมากเกินไป เขาไม่ได้ผลิตของที
ใคร ๆ ก็ทาํ ตามได้ นีคือคําตอบ นีคือความแตกต่าง ถามว่าชุมชนควรจะคิดเองไหม ควรคิดว่าจะทําอะไรถึงจะ
เหมาะกับเขา ถึงจะไม่มากเกินไป ถึงจะต่างจากคนอืน เพราะฉะนัน การกําหนดตําแหน่ งของชุ มชนในเรื อง
ว่ ารายได้ จะมาจากไหนคือการกําหนดอาชีพของชุ มชนจะมาจากไหน จึงจะไม่ มากเกินไป ไม่ เหมือนคนอืน นี
คือหัวใจของยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขครั บ ปี
นี เราต้องเข้าถึงหัวใจของยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุ ขให้ได้คือการ
กําหนดตําแหน่ งของชุมชนทีสอดคล้องกับตลาดโดยชุมชนเอง
การจัดประเภทหมู่บา้ นตามแผนชุมชนทีมีคุณภาพเป็ นประเภท A B หรื อ C ถ้าเราเอา
ตะแกรงร่ อน จะเห็นว่าหมู่บา้ นทีมีแผนชุมชนประเภทดี คือประเภท A นี น่ าจะกําหนดตําแหน่ งการพัฒนาของ
ตนเองได้ดีพ อสมควร แต่ ยงั มี อีกแยะที ยัง ไม่ มีแผนชุ มชน หรื อ มี แ ผนชุ มชนแต่ เ กรดตํากว่า เพราะฉะนัน
แผนงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์อยูด่ ีมีสุขยังจําเป็ น กรุ ณาอย่าออกนอก แผนงานนัน เพราะว่า แผนงานนันคือ
สิ งสะท้อนถึงอาชีพ เป็ นการคิดทางวิชาการทีเป็ นเครื องชีอาชีพอยู่แล้ว ใน เรื องนันมี เรื องเป็ นเรื องของ
อาชีพ ได้แก่ ในเรื องแผนงานเศรษฐกิจพอเพียงซึ งเราได้ปรับชือไปเป็ นแผนงานพัฒนาอาชีพตามแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ในเรื องอาชีพโดยตรงยังมีแผนงานผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วย ส่ วนในเรื องสิ งแวดล้อมก็เป็ น
เรื องอาชี พได้ เช่ น ถ้ากําหนด position ว่าอาชี พของเขาคืออยากเป็ นเกษตรธรรมชาติ การดูแลสิ งแวดล้อม
สําคัญมากสําหรับเกษตรธรรมชาติ การทีจะมีตน้ ไม้ การทีจะไม่ตอ้ งอาศัยปุ๋ ยเคมี ความหลากหลายทางชีวภาพ
สําคัญมาก หรื อถ้าจะเป็ นหมู่บ้านที มีรายได้จ ากการท่ องเทียว ความสะอาด ความไม่ส กปรก ความมี วินัย
สําคัญมาก เงิ นเล็ก ๆ น้อย ๆภายใต้ยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขนี ให้เขาไปทําตามทีเขากําหนดตําแหน่ งของเขา ใน
กรณี ทีเขายังกําหนดตําแหน่ งไม่ได้ หรื อยังสับสนวุ่นวายอยู่ ก็ไม่ตอ้ งไปบังคับ แต่ขอให้เขาคิดภายใต้กรอบ
แผนงานนี อีก แผนงานเป็ นเรื องของสั งคม เป็ นเรื องทีจะเน้นการพึ งพิงเพราะเขาช่ วยตนเองไม่ได้ จาก
ข้อมูลของ สศช. พบว่า สังคมไทยขณะนี มีปัญหาครอบครัวอ่อนแอ มีสมาชิกทีเป็ นกําลังของครอบครัวออกไป

จากครอบครัว เหลือคนแก่ดูแลเด็ก ๆ ซึ งเป็ นการพึงพิง หรื อคนแก่อยูค่ นเดียว ซึ งเป็ นการทอดทิง ทังการพึงพิง
และการทอดทิง ชุ มชนจะดูแลปั ญหานี ได้ดีทีสุ ด ไม่ใช่ ว่าอายุเกิน ปี เอาเงินไปสงเคราะห์ให้เขา ซึ งอันนี มี
โครงการปกติอยู่แล้วไม่ตอ้ งไปยุง่ เรามาเน้นเรื องครอบครัวทีได้รับผลกระทบจากระบบเศรษฐกิจและความ
จําเป็ นของเศรษฐกิจ ไปทําให้โครงสร้างครอบครัวอ่อนแอลง ยกตัวอย่าง การถูกทอดทิง เช่น ไม่มีใครส่ งเงิน
กลับไปให้ครอบครัวเลย ตัวเองก็หมดแรงทํางาน หรื อต้องพึงพิงคนอืน เช่น กรณี ทีมีภาระการเลียงดูผอู ้ ืนไม่ว่า
จะเป็ นภาระของเด็กเล็กๆทีต้องดูแลคนแก่ หรื อภาระของคนแก่ทีต้องไปดูเด็กเล็ก ๆ เพราะฉะนันไม่ว่าเป็ น
เรื องถูกทอดทิงหรื อมีภาระในทางครอบครัวคือเรื องทีเราพูดถึง ในยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุข ไม่ได้พูดถึงสวัสดิการ
ทัวไปเรื องดูแลเพือชดเชยความอ่อนแอของครอบครัวนี ชุมชนต้องกําหนด position ของเขาให้ได้ ดังนันอย่า
ออกนอกแนว แผนงานนี เลย อย่าไปขุดสระ อย่าไปซื อของทีไม่เกียวกับอาชีพ อย่าไปทําอะไรต่ออะไรทีไม่
ตรงกับจุ ดมุ่งหมายนี ซึ งจังหวัดมีเงิ นก้อนอืนให้ทาํ เรื องพวกนันได้อยูแ่ ล้ว ข่าวรายวันทีเห็ นในสื อต่างๆ ว่ามี
ครอบครัวทีถูกทอดทิง ในครอบครัวมีคนรับภาระไม่ไหว พวกเราเป็ นข้าราชการ มีหน้าทีต้องบําบัดทุกข์บาํ รุ ง
สุ ข ชุ มชนจะช่วยเราบําบัดทุ กข์บาํ รุ งสุ ขได้ในเรื องการผ่อนคลายของภาระอันเนื องมาจากครอบครัวอ่อนแอ
ส่ วนรายการสุ ดท้ายคือเรื องบริ การ ทีเราเข้าไปให้ความคิดเขา ความคิดทังหลายจะนํา ไปสู่ สุดยอดคือการที
ชุมชนกําหนดตําแหน่งการพัฒนาตนเองได้ เพราะฉะนันท่านผูว้ ่าฯ จะใช้ใครไปคุยกับชุมชน เราไม่เกียง ท่าน
จะใช้ NGO ก็ได้ ถ้าท่านเห็นว่าเขารู ้เรื อง เขาเข้าใจความคิดอันนี ท่านจะใช้วิทยากรกระบวนการก็ได้ ท่านจะ
ไปเชิญอาจารย์มหาวิทยาลัยมาก็ได้ แต่ท่านต้องทําความเข้าใจกับเขาว่า สิ งทีเราอยากเห็นความชัดเจนในแผน
ชุ มชน คือมีกระบวนการกําหนดตําแหน่ งการพัฒนาและมีกระบวนการดูแลคนทีมีภาระหรือคนทีถูกทอดทิง
โดยครอบครั ว นีคือหัวใจ ถ้าแผนแม่บทชุ มชนไม่สะท้อนเรื องพวกนี เลย ไม่รู้ว่าอีก ปี ข้างหน้ารายได้ตวั เอง
จะมาจากไหน อาชีพอะไรไม่รู้ ใครทีควรจะต้องโอบอุม้ เพือความอยูด่ ีมีสุขก็ไม่รู้ อย่างนี จะเป็ นแผนชุมชนทีดี
ได้อย่างไร เพราะฉะนันกระบวนการอันนี จึงเป็ นกระบวนการเฉพาะเพือให้ชุมชนสามารถกําหนดตําแหน่ งใน
การพัฒนาของตัวเองได้ การกําหนดตําแหน่ งในการพัฒนาเป็ นของยากมาก และอาจมีผิดมีถูก อย่างทีได้เรี ยน
ไปแล้ว แต่ขอ้ คิดสําคัญทีต้องใส่ เข้าไปให้เกิดความเข้าใจให้ได้ก็คือระบบตลาด ทีจะลงโทษของทีมากเกินไป
หรื อของทีเหมือนกันมากเกินไป ให้ขอ้ คิดชีแนะให้เขาไปคิดเอาเองว่าเขาจะทําอย่างไรให้พอดี ทําอย่างไรให้
ไม่เหมือนคนอืน ช่วยกันคิดในหมู่บา้ นนันแหละนี คือยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุข ในปี
จะเดินไปในทิศนี
เรื องทีสอง ความเชื อมโยงของยุ ท ธศาสตร์ อยู่ดีมีสุข นอกจากบทบาทชุ มชนซึ งเราคุ ยกันไปแล้ว
ความเชือมโยงนี จําเป็ นมากเลย ยิงถ้าชุมชนสามารถกําหนดตําแหน่ งของตัวเองได้ ชุมชนนี อยากจะอยูใ่ นอาชีพ
เกษตร เขาต้องเข้าใจว่าเกษตรในวันนี มีกีแบบ เกษตรธรรมชาติ เกษตรผสมผสาน เกษตรทฤษฎีใหม่ เกษตร
อินทรี ย ์ วนเกษตร เขาเหมาะกับอะไร สมมติเขาบอกว่าเขาเหมาะกับเกษตรผสมผสาน ขณะนี ทางกระทรวง
เกษตรและสหกรณ์ ซึงเป็ นหน่ วยงานส่ วนกลางและส่ วนภูมิภาคเริ มมี ความพร้ อมเพราะขณะนี เกษตรและ

สหกรณ์ จังหวัดเขาได้รับมอบหมายให้ไปทําโครงการทีเรี ยกว่า ปราชญ์ชาวบ้า น ในประเทศไทยขณะนี มี
ปราชญ์ชาวบ้า น หน่ วย ซึ งแต่ ละท่ า นเก่ ง ในแต่ ละเรื อง ผมไปดู มาหลายแห่ ง เช่ น คุ ณทองเหมาะที อยู่
สุ พ รรณบุ รี
มีความสามารถในการกําหนดความรู ้ ทีจะต่อยอดกันไปที เขาเรี ยกกันในระบบสมัยใหม่ว่า
supply chain คือตังแต่คดั เลือกเมล็ดข้าวไปจนถึงการทําผลิตภัณฑ์ขา้ วทีไม่เหมือนใคร โดยอาศัยเครื องสี ขา้ ว
เล็ก ๆ และเครื องมือทํา packaging นี คือปราชญ์ชาวบ้านด้านการเกษตร นี คือศูนย์การเรี ยนรู ้ ท่านผูว้ ่าฯ ท่าน
นายอําเภอ จะต้องเชือมชุมชนให้เข้ากับโครงการนี ของเกษตรและสหกรณ์จงั หวัด ซึ งแม้มีไม่ครบทุกจังหวัดก็
ไม่เป็ นไร เพราะเราเลือกคุณภาพ เราไม่ได้เลือกว่าจะต้องมีให้ครบทุกจังหวัด ปราชญ์ทีครบวงจรอย่างนี อาจจะ
เป็ นคุณทองเหมาะทีอยูท่ ีสุ พรรณ หรื อคุณประยงค์ทีอยูน่ ครศรี ธรรมราช นอกจากนันปราชญ์ชาวบ้านบางคน
ก็เก่งเรื องเกษตรผสมผสาน อย่างเช่นทีบุรีรัมย์ หรื อทีขอนแก่น เป็ นต้น ญีปุ่ นทีประสบความสําเร็ จมากในการ
พัฒนาชุมชน เช่น โครงการ OTOP ทีโออิตะ ผูว้ ่าของเขาสามารถเชือมโยงความรู ้ ให้เข้ากับชาวบ้านได้เป็ น
ความสําเร็ จสู งสุ ดของผูว้ ่าราชการจังหวัด ทําอย่างไรให้ชาวบ้านมีความรู ้ มากขึน หรื อถ้าชุมชนเลือกอยากจะ
ทําผลิตภัณฑ์ชุมชน ขณะนี OTOP คือผลิตภัณฑ์ชุมชนได้วางขันตอนไว้ ขัน ตังแต่ทาํ กินเองกินใช้ในบ้าน
ในหมู่บา้ น ในตําบล ขายในจังหวัดในพืนที ในภูมิภาค ในระดับชาติ ในระดับระหว่างประเทศ องค์กรพวกนี
ตังอยูแ่ ล้วในจังหวัด มีกระทรวงพาณิ ชย์ กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงอุตสาหกรรมประสานเชือมโยงได้
เมือเร็ ว ๆ นีมี OTOP Mid Year ซึ งไปติดตามผลมาแล้วปรากฏว่าร้อยละ ของคนทีมา OTOP คราว
นี มี ยอดขายเพิ มขึน ตรงนี เราก็จะให้ กระทรวงพาณิ ช ย์ไ ปช่ วยให้ ดีขึ นอี กได้อ ย่า งไร และกว่า ร้ อ ยละ
มียอดขายลดลง พวกนี จังหวัดต้องไปดูแล เขาบกพร่ องตรงไหน เขาผิดพลาดตรงไหน จะแก้ตวั แก้มือ หรื อ
แก้ไขความบกพร่ องของเขาได้อย่างไร เรื องพวกนี ใช้เงิ นยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุขได้ เพราะบางทีความบกพร่ อง
ของเขาคือ หน้าตาไม่สวย ต้องมีเครื องมือมาทํา Packaging บางเรื องคุณภาพไม่ได้ ต้องรักษาความสะอาด
ถ้ามันตรงกับการกําหนดตําแหน่ งอาชีพของเขา ก็ช่วยเขาได้ครั บ ความรู้ ความคิดอะไรต่ออะไรต่างๆ อยูใ่ น
จังหวัดอยู่แล้วเชื อมโยงกันได้ กรณี นีเชื อมโยงไปยัง OTOP (กระทรวงอุ ตสาหกรรม) กรณี เรื องเกษตร
เชือมโยงไปสู่ โครงการปราชญ์ชาวบ้าน กรณี โครงการหมู่บา้ น OTOP ท่องเทียว มี ททท. มีกระทรวงพาณิ ชย์
ซึงดูแลอยู่ ขอให้รู้ตวั ว่าจุดไหนจะต้องสนับสนุ น เรื องอะไร นี แหละคือเรื องเชือมโยง แต่การเชือมโยงไม่ได้มี
แต่ระดับภูมิภาคกับส่ วนกลางเท่ านัน มี การเชื อมโยงกับท้องถิ นด้วย ทีน่ าสนใจมาก เช่ น บางผูว้ ่ าราชการ
จังหวัดบอกว่า แผนชุมชนมี - ข้อเสนอ ข้อเสนอทีเป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่ก็เชือมให้เขาใช้ทรัพยากรของ อบต.
เพราะว่า อบต. ยึดตามเสี ยงส่ วนใหญ่ แต่ถา้ เสี ยงส่ วนน้อยที ตรงกับการกําหนดตําแหน่ งของเขา ยุทธศาสตร์
อยู่ดี มีสุ ขเข้าไปสนับ สนุ นได้เ ลย มีตัวอย่า งที ประทับใจมากในหมู่บ ้า นที ทําการเกษตร แบบ คือ เกษตร
พาณิ ชย์ทีเขาต้องใช้สารเคมีกบั เกษตรธรรมชาติ เราก็บอกว่าเกษตรพาณิ ชย์เป็ นเสี ยงส่ วนใหญ่ให้ อบต. ดูแล
ไป แต่เกษตรธรรมชาติซึงเป็ นเสี ยงส่ วนน้อยไม่มีใครให้เงินให้ใช้จากยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุขได้ ท่านนายอําเภอ

คนนันเก่ ง มาก เชื อมหมดเลย เพราะฉะนันก่ อ นอื นนายอํา เภอต้อ งรู ้ ว่ า การเชื อมโยงมัน เป็ นไปได้ ถ้า มี
ความสัมพันธ์ทีดี อบจ. ก็เช่นกัน องค์กรเหล่านี มีอาํ นาจในตัวเอง มีงบประมาณของเขาเอง มี - จังหวัดที
อบจ. นํา งบประมาณกว่ า
ล้า นไปบวกกับ ยุ ท ธศาสตร์ อ ยู่ ดี มี สุ ข นี คื อ เชื อมกับ ท้อ งถิ น ซึ งขณะนี
องค์ประกอบสําคัญคือ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงเกษตรฯ กระทรวงพาณิ ชย์ และกระทรวงอุตสาหกรรม
ตอนนี กระทรวงท่องเทียวเข้ามาร่ วมได้ และของกระทรวงท่านเองคือกรมพัฒนาชุมชน ถ้าท่านจัดการกลุ่มนี
ให้ไปสนับสนุนตําแหน่ งของชุมชนได้ จะเป็ นเรื องของการถ่ายทอดความรู ้ความสามารถลงถึงชุมชน
ผมขอทวนอีกครั งว่า เรื องที ทีมาเรี ยนท่านคือ ยุทธศาสตร์ อยูด่ ีมีสุขนี เป็ นยุทธศาสตร์ ทีอยากจะใช้
เงิ นเฉพาะเพื อสนับ สนุ นชุ มชน ให้ในที สุ ด แล้วเขากํา หนดตํา แหน่ งในการพัฒนาของเขาได้ชัด เจน โดย
สามารถตอบมาได้ว่าตําแหน่ งนันคืออาชี พแบบไหน เรื องที การเชื อมโยง เพื อให้ท่านเชือมได้กบั สรรพ
กําลังของรั ฐ ซึ งนอกจาก , ล้านบาทนี แล้วยังมีงบประมาณอืน ๆ ซึ งเป็ นส่ วนใหญ่ บางจังหวัดบอกว่า
ยุทธศาสตร์อยูด่ ีมีสุขเป็ นเพียงไม่ถึง % ของงบประมาณของจังหวัด เพราะฉะนันกรุ ณาอย่าเห็ นงบอยูด่ ีมีสุข
เป็ นงบแก้ปัญหาเฉพาะกิจ หาเงิ นที อืนมาไม่ได้มาใช้ตรงนี ไม่ใช่ ครั บ เราต้องใช้เงินก้อนนี ให้เป็ นประโยชน์
ตามจุดมุ่งหมาย
ข้อสุ ดท้ายที ผมจะเรี ยนคือสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ กําลังรอ
แผนงานยุทธศาสตร์ อยู่ดีมีสุขทีจะขึนมาจากทุกจังหวัด ในแผนทีจะขึนมาจากทุกจังหวัดนี ในปี งบประมาณ
เราไม่ได้เปลียนโครงสร้ าง เรายังเห็ นว่า จังหวัด อําเภอยังต้องช่วยดูโครงการให้ เราจะไม่นาํ โครงการ
ชุ มชนมาอนุ มัติทีส่ วนกลาง แต่เ ราหวังว่าความเข้าใจของท่ านในวันนี จะทําให้ท่านอนุ มตั ิโครงการได้ตรง
เป้ าหมายขึน เราอยากให้ท่านผูว้ ่าฯ ท่านรองผูว้ ่าฯ ท่านนายอําเภอ เขียนแผนให้ออกมาเป็ นแผนทีเราเรี ยกว่า
Vision สมมติว่าเงินยุทธศาสตร์ อยูด่ ี มีสุข ล้านบาทที น้อยนิ ดนี ทําอย่างไรจะเกิดผลในเชิ ง ประสิ ทธิ ภาพ
ของการพัฒนาชุ มชน นี คือหัวใจ และงบอีกพันกว่าล้านที เราไม่ จัดสรรให้จงั หวัดตามเกณฑ์ทัวไปเราก็จะ
สํารองไว้เติมให้กบั ท่านผูว้ ่าฯ หรื อแผนจังหวัดทีเขียนเข้ามาแล้วเราเข้าใจชัดเจน แต่จะไม่เติมให้ทุกจังหวัด
และจะไม่ประกาศว่าจะเติมให้ใคร ถ้ามี - จังหวัดเราก็จะเติมให้เยอะ ท่านมีวิสัยทัศน์ยงั ไงทีเอาเงินจํานวน
น้อยนี ไปสร้ างประสิ ทธิ ภาพของงานในหมู่บ้าน นี คือโจทย์ เพราะฉะนันไม่ ใช่ ให้ท่านไปเขียนว่ายกแผน
แม่บทจาก C เป็ น B นัน แต่จะให้ท่านเขียนว่าเงิ นจํานวนน้อยนี ถ้า ท่ านจะไปทําให้เกิดประสิ ทธิ ภาพใน
หมู่บ้า นได้อ ย่างไร สศช. ก็ยินดี ที จะให้คาํ แนะนํา ทางเทคนิ คทังหลายทังปวง และพวกผมก็ขอส่ งความ
ปรารถนาดี และขอปวารณาตัวว่าจะร่ วมงานกับท่านเพือประโยชน์สุขของประชาชน เพือประสิ ทธิ ภาพของ
การทํางาน ขอยําว่าโครงการนี ไม่ได้มุ่งไปแก้ปัญหาเฉพาะหน้าของท่านผูว้ ่าฯ อันนี พูดตรงไปตรงมา ไม่ได้มี
เจตนาทีจะเอาไปทําอย่างอืนนอกจากเพิมประสิ ทธิ ภาพของการพัฒนาหมู่บา้ น เพิมประสิ ทธิ ภาพไม่ใช่ เพิม
จํานวนฝาย เพิมจํานวนถนน เพราะฉะนันคาถาที สําคัญสําหรับแผนของทุกท่านคือ ประสิ ทธิ ภาพนี จะเพิม

อย่างไร อันนี คือโจทย์ โจทย์ทีหวังจะได้อ่านจากแผนของทัง จังหวัด เพราะฉะนันไม่ตอ้ งเป็ นห่ วงหรอก
ครับ และก็ไม่ใช่เรื องยากเย็นแสนเข็ญอะไร และไม่ตอ้ งเขียนยาว คิดกันให้ดี ๆ ว่าประสิ ทธิ ภาพอันนี ท่านจะ
move เงินน้อยไปให้ได้ผลมากได้อย่างไร ผมใช้เวลาของท่านมามากพอสมควรแล้วครบ นาทีแล้ว ดีใจมาก
ทีได้มีโอกาสได้มาอยูท่ ่ามกลางท่านทังหลายและคิดว่าภารกิจอันหนักอึงของบ้านเมืองนี ทิงไว้ให้ท่าน ท่านจะ
กรุ ณาดูแลให้เกิดผลสําเร็ จก็จะเป็ นประโยชน์อย่างยิง ขอขอบพระคุณทุกท่าน
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