การติดตามงานและการมอบนโยบาย
การขับเคลือนยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขระดับจังหวัดปี 2551
ของ รองนายกรัฐมนตรี (นายโฆสิต ปันเปี ยมรัษฎ์)
ณ ศาลากลางจังหวัดขอนแก่น วันที 12 กันยายน 2550
การติด ตามงานการขับเคลือนยุ ทธศาสตร์อ ยู่ด ีมสี ุ ขระดับจัง หวัด ครังนี เป็ นครังทีสอง
ทีได้มาพบท่านทังหลาย การดําเนินงานยุทธศาสตร์อยู่ดมี สี ุขระดับจังหวัดทีผ่านมาหลายฝ่ายเห็นว่า
เป็ นเรืองทีน่ าพอใจต้องทําต่อเนือง ส่วนหนึงบอกว่ าถ้าจะทําต่อ จะต้องปรับปรุง ซึงในเรืองหลัก ๆ
ทีปรับปรุง หรือ ทําให้เ กิด ความชัดเจนมากขึนมี 3 เรือง คือ เรืองแรกเนื อหาสาระของแผนชุมชน
เรืองทีสองความชัดเจนของประเภทแผนงาน/โครงการ เรืองทีสามวิสยั ทัศน์ของจังหวัด
เรืองแรก : แผนชุ มชน ขอให้ช่ว ยคิดว่าแผนชุมชน ควรมีลกั ษณะทีชุมชนช่วยคิด
ช่วยกันกําหนดว่าอีก 5 ปี ขา้ งหน้ ารายได้ของเขาจะมาจากอาชีพลักษณะไหน หากเป็ นระดับประเทศ
จะมีกําหนดว่าอาชีพจะมาจากไหน บริษทั จะมีการกําหนดว่ารายได้จะมาจากไหนซึงเรียกว่า Market
position หรือตําแหน่ งทางการตลาดสําคัญมาก อยากให้ขดี เส้นใต้คําว่า Market หมายถึงไม่ต้องการ
ให้กําหนดตําแหน่ งนอกกรอบของการตลาด การกําหนดตําแหน่ งว่าเราจะมีอาชีพอะไร ต้องดูว่ามันไม่
มากเกินความพอดี เช่นทําอะไรทําดีแล้วทุกคนทําตามหมดก็ล้นตลาด เพราะไม่ได้คํานึง ถึงตลาด
การกําหนดตําแหน่ งอยากให้ชุมชนกําหนดตามศักยภาพ คํานีก็ขอให้ขดี เส้นใต้ศกั ยภาพของชุมชน
เอง บางชุมชนไม่มอี ะไรมีแต่แรงงาน จะกําหนดตําแหน่ งเป็ นผลิตภัณฑ์ชุมชน หรือวิสาหกิจชุมชนได้
เพราะมีแรงงาน บางชุมชนมีความปรารถนาอยากจะมีชอเสี
ื ยงในบางเรือง เช่น การผลิตผลไม้ทมีี
คุณภาพดีทสุี ด นันคือตําแหน่ งในการตลาดของเขา ว่าเขาจะทําผลไม้ประเภทเดียวหรือหลายประเภท
เขาจะดู แ ลคุ ณ ภาพอย่ า งไร แต่ ไ ม่ ใ ช่ ทุ ก ชุ ม ชนทํ า ผลไม้อ ย่ า งนั นหมด เช่ น ปากช่ อ งอาจจะเป็ น
สวนผสม ต้องดูตามศักยภาพของเขาและอยู่ในกรอบของการตลาด ความเสียงจะลดลง การผลิต
บางตัวรายได้ด ี บางตัวรายได้ไม่ดี สับเปลียนหมุนเวียนไป
คําว่า Market position คือตําแหน่ งทีอยู่ภายใต้ตลาดไม่ใช่ผลิตแล้วบอกให้คนอืนมาซือ
แต่เป็ นการผลิตแล้วเห็นทางทีจะจําหน่ าย ผลิตแล้วมีจุดเด่นในสินค้า เพราะฉะนันอยากเห็นทุกชุมชน
มีการกําหนดตําแหน่ งว่า รายได้ของชุมชนจะมาจากอาชีพอะไรในอีก 5 -10 ปี ถามว่าทําไมจะต้องมี
อย่างนี ต้องเรียนว่า จากการทีได้ทบทวนแผนชุมชนทีมีอยู่เป็ นแผนชุมชนทีบอกปญั หาบ้าง พูดถึง
ความจําเป็ นขันพืนฐานบ้าง หรือเป็ นแผนในแง่ของการดํารงชีวติ ลดรายจ่ายฟุ่มเฟื อย ไม่ค่อยมีการ
ช่วยกันคิดว่าหมู่บา้ นเราจะมีรายได้มาจากไหน คนจะเหลือกีคน กีคนจะออกไป กีคนจะกลับมา และ
ถ้ามีคนแค่นี มีผนื ดินอย่างนีจะทําอะไรกันดี ไม่คดิ ถึงศักยภาพของตนเอง คิดแต่ใครทําอะไรดีก็ทํา
ตาม จึงกลายเป็ นว่า ลักษณะของแผนเหล่านันจะไปเน้นทีลดรายจ่าย ซึงไม่ได้เสียหาย ไม่ได้บอกให้
เปลียนแต่อยากให้เพิม จะมีหนึงอาชีพ สองอาชีพหรือสามอาชีพไม่ว่ากัน แต่จุดสําคัญคือแผนชุมชน
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เปรียบเสมือนหนึงแผนทีลายแทงกํากับการทํางานของทุกส่วนราชการในทิศทางทีตรงกันทุกกรม
กรมไหนจะลงไปทํ า งานก็ ต้ อ งดู แ ผนทีอัน นี ก่ อ น เช่ น แผนชุ ม ชนของเขาบอกว่ า เขาไม่ ส นใจ
การเกษตร กระทรวงเกษตรอย่าไปยุ่งกับเขา จะเป็ นหัถตกรรม เป็ นการท่องเทียว เป็ นอุตสาหกรรม
ก็ได้ หรือการค้าพาณิชย์หรือบริการ ทีผ่านมายังไม่มแี ผนชุมชนทีกําหนดตําแหน่ งอย่างนี กระทรวง
เกษตรก็เข้าไปถ้าเขาอยากไป ซึงไม่ได้ไปสนับสนุ นให้ตําแหน่ งของชุมชนสมจริงสมจัง ทีอยากจะเพิม
ตรงนี คือ เพือให้ เ ป็ น แผนทีในการทํ า งาน เพือนํ า ความรู้ ไ ปให้ ค นทีอยากรู้ ขณะนี ส่ ว นราชการ
มีหลักสูตรอะไรก็ไปเรียกชุมชนมาอบรม แต่ไม่รวู้ ่ามันอยู่ในผังอาชีพของชุมชนนันหรือเปล่า อบรม
มากก็มคี วามรูใ้ น 100 อาชีพ ในทีสุดก็ไม่รเู้ ลย และไม่สามารถนําความรูใ้ ห้วงไปเหมื
ิ
อนท่อนํ าไปสู่ผใู้ ช้
ทีถูกต้องได้ นํ าเหมือนทรัพ ยากรของรัฐก็เสียเปล่า เงินนันเป็ นงบประมาณของแผ่นดินก็สูญเปล่ า
หลักสูตรนันแทนทีจะไปสู่คนทีต้องการ เหมือนกับไม่ได้ไปสู่คนทีกระหายนํ า แต่ไปสู่คนทีอิมแล้ว
ประโยชน์ประการที 2 ทีให้ชุมชนกําหนดตําแหน่ งของชุมชน จะกําหนดกีอาชีพก็ได้เพือ
เป็ นแผนทีเป็ นลายแทงให้ในการทํางานของทุกคนร่วมกัน เพือจะเอาความรูเ้ ข้าไปใส่ เช่น ถ้าชุมชน
ชอบเป็ นวนเกษตร และมีค วามรู้ว่ า ด้ว ยต้ นไม้จ ะจัด ชันอย่า งไรจึง จะเป็ น ระบบนิเ วศ และถามว่ า
วนเกษตรมีรายได้เก็บกินชัวลูกชัวหลานหรือไม่ ตอบว่ามีและยังยืนด้วย เพราะฉะนันทําได้ แต่ไม่ใช่
ทุกชุมชนทําแบบนี ต้องดูดนิ ลักษณะพืนทีนํ าท่วมหรือไม่ ภูมปิ ญั ญาพืนทีเขารูว้ ่าพืนทีตรงนีทําอะไร
ได้ทําอะไรไม่ได้ หรือกลุ่มพืนทีทีจะมีจุดเด่นในความเป็ นเกษตรธรรมชาติ อย่างนีต้องเอาความรูเ้ รือง
เกษตรธรรมชาติไปใส่ แล้วทุกสิงทุกอย่างก็เป็ นเกษตรธรรมชาติ จนกระทังมียห้ี อ ตราสินค้า มีการ
รับ รองว่ าหมู่บ้า นนี เป็ น เกษตรธรรมชาติ หรือ อยากจะสีข้า วแบบคงแร่ ธ าตุ ใ นข้า วไว้ก็นํ า ความรู้
เทคโนโลยีเข้าไปช่วย ถ้านํ าเทคโนโลยีเรืองสีข้าวไปอบรมกับผู้เลียงสัตว์ก็ไม่มปี ระโยชน์ ดังนันใน
80,000 ชุมชนมีเป็ นหมืนๆ อาชีพ หากเราจับคู่กนั สลับกันดีๆ จะเป็ นตลาดซึงกันและกัน หากมีการ
ซือขายแลกเปลียนกัน จะเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจภายใต้ระบบตลาด เพราะฉะนันจึงอยากขอให้ เติ ม
เรืองตลาดให้ ชดั มิฉะนันจะเป็ นการพัฒนาเศรษฐกิจนอกตลาด เมือมีของเหลือก็ให้รฐั บาลมาซือ
แล้วก็ไม่รจู้ ะทําอย่างไร ชือเสียงก็ไม่มเี พราะไม่มขี องทีมีคุณภาพของทุกอย่างคละกันหมด ถ้าต้องการ
มีภูมทิ ศั น์ ทสวยงาม
ี
มีวนเกษตรดี ๆ ไปดูทจัี งหวัดเลย ก็ต้องมีชุมชนทีมีลกั ษณะอย่างนัน หรือว่ า
ขอนแก่ น มีค วามสามารถในเชิง ปศุ ส ตั ว์ เราก็ไ ปทางปศุ ส ตั ว์ไ ด้ ศัก ยภาพสํา คัญ และความตังใจ
ทีอยากจะเป็ นก็สําคัญ จึงเป็ นเรืองทีขอปรับปรุง รอบนีมีเวลาพอสมควรเพราะเป็ นการต่อยอดจาก
ปี 2550 แผนชุมชนเก่ามีอยูแ่ ล้วนํามาต่อยอดเรืองตําแหน่ งทางการตลาดให้ชดั
เรืองที สอง : ที อยากจะปรับปรุงคื อกรอบแผนงาน 5 ด้ านให้ ชดั เจนขึน ซึง สศช.
จะชีแจงในรายละเอีย ดแต่ ล ะแผนงานต่ อ ไป เรืองทีอยากจะยําวันนีคือ เรืองการสงเคราะห์ มีการ
สงเคราะห์โดยงบประมาณแผ่นดินหลายหน่ วยงาน เจตนาในแผนงานนีคือในชนบทระบบครอบครัว
เสือมกําลังลง อ่อนแอลงไปตามลําดับ เพราะว่ามีผู้โยกย้ายออกไปเหลือไว้แต่คนแก่ บางทีก็ได้รบั
มอบหมายให้เลียงดูแลเด็กเล็ก ๆ เป็ นครอบครัวอ่อนแอ ชุมชนจะทําหน้าทีเสริมความเข้มแข็งของ
ครอบครัวอ่อนแอได้อย่างไร ไม่ใช่การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ แผนนี เป็ นการสงเคราะห์โดยบทบาท
ของชุมชนที ต่ อครอบครัว ทีอ่อนแอเนืองจากปญั หาทางเศรษฐกิจและสังคม เป็ นครอบครัวทีถูก
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ทอดทิง หรือเป็ นครอบครัวทีมีภาระสูง ชุมชนจะช่วยดูแลไหม ถ้าชุมชนไม่ประสงค์จะช่วยดูแลก็อย่า
ไปบังคับ NGO เชือว่าชุมชนทีเข้มแข็งจะแบ่งปนั กันและดูแลครอบครัวทีอ่อนแอ งานนีจะเป็ นการ
พิสูจน์ ว่าชุมชนเข้มแข็งหรือเปล่า
อีก เรืองหนึงทีอยากทําความชัด เจนคือ เรืองเศรษฐกิจ พอเพีย ง ซึงจะเปลียนเป็ นการ
พัฒนาอาชีพทีตังอยู่บนความมีเหตุมผี ล มีความรู้ รูว้ ่าชุมชนจะมีอาชีพอะไรทีทํารายได้ให้กบั สมาชิก
ในชุมชนใน 5 ปี ข้างหน้ า สัก 2-3 อาชีพ ให้ชุมชนเข้าใจตลาด นายอําเภออาจจะต้องทํางานหนัก
หน่ อย ต้องดูว่าในแผนชุมชนมีการกําหนดอาชีพซํากันหมดหรือเปล่า ถ้าซํากันหมดให้นํามาพูดคุยกัน
ก่อน ใครจะฉีกไปทางไหน ในทางเศรษฐกิจยิงมีอาชีพหลากหลายจะเกือหนุ นซึงกันและกัน ตลาดจะ
ยิงใหญ่ขนๆ
ึ บางจังหวัดบอกชุมชนทําเสาเข็ม อีกชุมชนทําอิฐอย่างนีไปรอด อาชีพมีมากมายเป็ น
หมืนอาชีพ มีทงอาชี
ั
พนอกจากเชิงเดียว อาจเป็ นอาชีพผสมผสาน และมีคุณภาพระดับต่างๆ หรือ
หลายๆ ชุมชนมาช่วยกันร่วมมือกันทําอาชีพตังแต่ต้นจนถึงผลผลิตออกขายเป็ นการช่วยกันคิด เราก็
สนับสนุ นได้ เช่น อาชีพเกษตรอินทรีย์ จะมาครบชุดเลยทังเงินและความรู้ ตรงนีจังหวัดต้องจัดการ
เป็ นภารกิจทีจังหวัดต้องช่วย สรุปแล้วในจังหวัดของท่านจะมีกอาชี
ี พ มีมหาวิทยาลัย มีคนมีความรู้
มีเ งิน เราจะทํ า งานกับ เขาอย่ า งไร บางอย่ า งก็ เ ป็ น เรืองทีไม่ ต้ อ งมีเ งิน บางอย่ า งก็ ต้ อ งมีเ งิน
งบยุทธศาสตร์อยู่ดมี สี ุขอย่ามองว่าเป็ นแหล่งเงิน งบอยู่ดมี สี ุขเป็ นงบส่วนน้อยของจังหวัด บางจังหวัด
บอกว่าเป็ นเพียง 3% ของงบทังจังหวัด เราจึงควรใช้งบอยู่ดมี สี ุขนีไปเป็ นจุดเชือมโยงงานของเราให้
เข้ากันได้อย่างไร
เรืองทีสาม : วิ สยั ทัศน์ จงั หวัด จังหวัดดําเนินงานมา 5-6 เดือน เราอยากเห็นวิสยั ทัศน์
ในเรืองเดียว คือ เรืองประสิทธิภาพว่าจะใช้เงินอยูด่ มี สี ุขให้มปี ระสิทธิภาพเพิมขึนได้อย่างไร ซึงในทาง
วิชาการจะต้องมาจากการทีเราประเมินผลแล้วพบว่ายังไม่มปี ระสิทธิภาพเต็มทีด้วยเหตุผลใด ทีท่าน
ทังหลายรายงานมาก็มเี หตุผลมากมาย อย่างเช่นความไม่ยงยื
ั นทําให้ไม่มปี ระสิทธิภาพ เราอยากเห็น
วิสยั ทัศน์ ของจังหวัดว่า จะทําให้เกิดความยังยืนได้อย่างไร จากตัวอย่างของปญั หาทีจังหวัดต่างๆ
รายงานในช่วงทีดําเนินการมา 5-6 เดือน ท่านเห็นปญั หาว่าไม่มปี ระสิทธิภาพเพราะขาดการเชือมโยง
อยากเห็นวิสยั ทัศน์ของท่านว่าจะทําให้ปญั หานีมันลดลงทําให้เกิดความเชือมโยงได้อย่างไร หรือหาก
ท่านบอกว่ า ยัง มีโ ครงการทีไม่ ส่ ง ผลโดยตรงต่ อ การลดรายจ่ายเพิมรายได้ สิงเหล่ า นีทีต้อ งการ
วิสยั ทัศน์ในการขับเคลือนเพือลดปญั หาดังกล่าว และยิงถ้าท่านตังเป้าหมายได้ เมืออ่านวิสยั ทัศน์แล้ว
เห็นว่าท่านได้ผ่านการคิดมาแล้ว ผ่านการสรุปบทเรียนมาแล้ว เพราะฉะนันจึงเป็ นวิสยั ทัศน์เฉพาะ
เรืองประสิท ธิภ าพของยุ ท ธศาสตร์อ ยู่ด ีม ีสุ ข ไม่ ใ ช่ ว ิส ัย ทัศ น์ ข องประเทศไทย เป็ น วิส ัย ทัศ น์ ข อง
ประสิทธิภาพว่าเราทํามา 5 เดือนแล้วเราเห็นเรืองเหล่านีไม่มปี ระสิทธิภาพ และไม่ได้จํากัดว่าจะมี
เฉพาะ 3 เรืองนีเท่านัน เพราะแต่ ล ะจัง หวัดจะมีไ ม่เ ท่ากัน บางจัง หวัด อาจมีรายการยาวกว่ าบาง
จังหวัด ไม่ได้ให้คะแนนว่ามีกเรื
ี อง แต่ทจะยกย่
ี
องชมเชย คือแต่ละเรืองมีวธิ คี ดิ ว่าจะทําให้ดขี นอย่
ึ างไร
จะใช้วธิ อี ย่างไรทําให้ดขี นึ นีคือวิสยั ทัศน์จากการทํางานทีผ่านมาแล้วจะปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดขี นึ
ได้อย่างไร
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มีการวิตกกันมากว่า ยุทธศาสตร์อยู่ดมี สี ุขเป็ นนโยบายของรัฐบาลนี รัฐบาลใหม่มาก็อาจ
ไม่สานต่อ ผมไม่อยากให้ท่านยึดติดทีชือยุทธศาสตร์ แต่อยากให้ท่านมองย้อนไปถึงประสบการณ์การ
พัฒ นาของประเทศไทย ซึงเรืองนีกระทรวงมหาดไทยเกียวข้อ งโดยตรงเพราะเป็ นกระทรวงทีมี
ขอบข่ายทัวประเทศ ดังนันชือยุทธศาสตร์ไม่สําคัญ สําคัญทีการพัฒนาประเทศทุกประเทศต้องมีการ
พัฒ นาชนบท การพั ฒ นาชนบทของประเทศไทยเริ มตั งแต่ ก่ อ นมี ก ารตั งกรมพั ฒ นาชุ ม ชน
เพราะฉะนัน การพัฒนาชุมชนไม่เคยหยุด และชุมชนเป็ นหัวใจของการพัฒนาชนบทมาโดยตลอด
ไม่เคยมีการเปลียนแปลง จะมีบ้างก็เพียงเรียกชือให้แตกต่างไป แต่วธิ กี ารแนวทางเท่านันทีได้รบั การ
พัฒนาขึนมาเรือยๆ จากเดิมทีเราไปสอนผูใ้ หญ่ลตี กี ลองประชุม โครงการเงินผัน โครงการสร้างงานใน
ชนบท มาเรือยจนถึง กองทุนหมู่บ้าน การต่อ สู้เ พือเอาชนะความยากจน คือการพัฒนาชนบทและ
ชุมชนเป็ นหัว ใจสําคัญของการพัฒนา ทีแล้วมามีการให้นําหนักไม่เ หมือนกันเท่านันเอง สมัยท่าน
นายกฯ คึกฤทธ์ฯ ให้นําหนักทีชนบทสามารถตัดสินใจทีจะไปใช้เพือการงาน นันคือ เงินผัน กองทุน
หมู่บ้านก็ค ือ ให้ช นบทให้ชุม ชนซึงจะไปใช้เ รืองอะไรก็แ ล้ว แต่ ส่ ว นอืนๆ เป็ นเรืองทีให้ต ามความ
ต้องการ ระยะหลังๆ เริมให้ตามความต้องการซึงมีมากเหลือเกิน ก็จํากัดความต้องการมาเป็ น จปฐ.
พอระยะหลังๆ เป็ นเอืออาทร แต่ยุทธศาสตร์อยู่ดมี สี ุขให้ความสําคัญกับเรืองเศรษฐกิจ ซึงถึงเวลาแล้ว
ทีต้องเอาเรืองเศรษฐกิจเข้ามา เพราะไม่ใช่เรืองทีชนบทต้องคอยรับเงิน-แจกเงินผัน แต่ควรเริมให้คน
ในชนบทหรือชุมชนในชนบทเริมคิดว่า จากนีเป็ นต้นไปอาชีพและรายได้ของตนเองจะเป็ นอย่างไร
นีคือยุทธศาสตร์นี ลักษณะงานแบบนีรัฐบาลไหนๆก็ต้องคิดไม่เช่นนัน ประชาชนจะไม่มรี ายได้ ไม่ม ี
อาชีพ ต่ างกันแค่ ชือแต่ ห ัวใจไม่เ ปลียนคือ การเอาทรัพ ยากรไปพัฒนาชุมชน ตังแต่ ปี 2518-2550
รัฐบาลทุกชุดก็พฒ
ั นาชุมชนมาตลอด เพียงแต่เรียกชือไม่เหมือนกันแต่ใช้ชุมชนเป็ นฐาน เงินไปใส่
ชุมชนเรียกชือต่างๆ และมหาดไทยมีบทบาทมาตลอด มากน้อยแตกต่างกันไป แต่รฐั บาลชุดนีเรียกว่า
”ยุทธศาสตร์อยู่ด มี สี ุข” ต้องการแสดงคําว่า “อยู่ด”ี ซึงต้อ งอยู่ด้วยตัวเองจึง เป็ นทีมาของปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง ชุมชนต้อ งช่วยกันคิดว่ าจะอยู่ด ีร่ว มกันอย่างไร คนอืนเข้าไปสนับสนุ นเท่านัน
ยุทธศาสตร์อยู่ดมี ีสุขนี ออกแบบให้มหาดไทยเป็ นแกนนํ าทุก ขันตอน เพราะฉะนัน ในการบริหาร
จัดการมหาดไทยจึงมีบทบาทหลัก และยุทธศาสตร์นีเน้ นเชิงเศรษฐกิจนอกเหนือจากการเอืออาทร
ทีน่ าจะเป็ นส่วนน้อยและน้อยลงตามลําดับ เพือให้ชุมชนพึงตนเองได้มากขึน
โดยสรุปในปี 2551 เราจะปรับปรุงใน 3 เรือง ได้แก่ เรืองทีหนึ ง ปรับปรุงเนื อหาสาระ
ของแผนชุมชนให้ มีตาํ แหน่ งทางการตลาด (Market position) ของชุมชน เท่าทีจะมีได้ และคิดว่า
หลายชุมชนมี เขามีความใฝ่ฝนั ทีจะเป็ น เรืองที สอง กรอบ 5 แผนงานยังคงอยู่แต่ สศช. จะปรับให้
ชัดเจนขึน เรืองที สาม วิ สยั ทัศน์ ของจังหวัด เป็ นเรืองใหม่ว่าจังหวัดจะมีวสิ ยั ทัศน์ ในการบริหาร
จัดการให้มปี ระสิทธิภาพได้อย่างไร
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