คําแนะนําของปลัดกระทรวงมหาดไทย
ในการปฐมนิเทศผู้ว่าราชการจังหวัดใหม่
เมือวันอังคารที ๒๕ กันยายน ๒๕๕๐ ณ ห้ องรับรองปลัดกระทรวงมหาดไทย
.....................................

ในการไปรับตําแหน่งของผูว้ า่ ราชการจังหวัดใหม่ ทีได้รับแต่งตังเป็ นครังแรกตามคําสัง
ครังนี ขอให้ทุกท่านตังใจไว้เลยว่า จังหวัดทีท่านต้องลงไปทํางานนันเป็ นบ้านของท่านเอง ดังนัน
ท่านจะต้องทํางานให้ชาวบ้านในจังหวัดประทับใจอย่างไม่รู้ลืมเลยว่า ครังหนึงเคยมีท่านเป็ นผูว้ า่
ราชการจังหวัดทีพวกเขาประทับใจมาก การทีจะเป็ นเช่นนีได้ ทุกท่านต้องไม่วอกแวกไปทางอืน
ผมขอร้องเลยว่า ท่านไม่ตอ้ งมองหาจังหวัดเป้ าหมายทีจะขอย้ายเป็ นอันขาด ผมคิดว่าอย่างน้อย
ท่านควรอยูท่ ีจังหวัดนีสัก ๒ ปี
ขอฝากคําแนะนําสามประการ คือ เรื องของการครองตน ครองคน และครองงาน ซึ งแม้จะ
เป็ นเรื องทีเราท่านทังหลายทราบกันดีเป็ นการทัวไปก็ตาม แต่ผมจําเป็ นต้องเน้นยํากับพวกเรากัน
อีกครัง เพือให้ทุกท่านนําไปคิดและพิจารณาเลือกปฏิบตั ิอย่างเหมาะสม
การครองตน
ในการวางตัวท่านคงต้องเป็ นตัวของท่านเอง เรื องแบบนีไม่อาจลอกเลียนกันได้ เมือท่าน
ออกไปเป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดแล้ว ท่านต้องตระหนักในเรื อง ภูมิวุฒิ ภูมิธรรม ภูมิฐาน กล่าวคือ
ภูมิวุฒิ เป็ นเรื องของการรู ้จกั ขวนขวายหาความรู ้ในสาขาวิชาต่างๆ อยูเ่ สมอ อย่านึกเพียงแค่วา่ เราได้
ก้าวมาสู่ ตาํ แหน่งสู งสุ ดในสายอาชีพแล้ว ไม่จาํ เป็ นต้องศึกษาเรี ยนรู ้อะไรอีก เพราะรู ้ดีแล้วทุกเรื อง
ท่านอาจเลือกอ่านตําราวิชาการสมัยใหม่ทีมีพิมพ์ขายมากมาย
หรื อบางท่านอาจค้นคว้าจาก
อินเตอร์ เน็ตก็ได้ หรื อแม้การไปเรี ยนต่อระดับปริ ญญาเอก ก็มีผวู ้ า่ ฯ หลายท่านทํากันอยู่ หากว่า
ท่านไม่ใส่ ใจเรื องการพัฒนาความรู ้ของตนเอง ท่านจะกลายเป็ นคนล้าหลังทันที ส่ วน ภูมิธรรม
เป็ นเรื องของการมีธรรมอยูใ่ นใจ ทํางานโดยอาศัยหลักความถูกต้องเป็ นธรรม มีคุณธรรมประจําใจ
และ ภูมิฐาน ก็เป็ นสิ งทีจะละเลยมิได้สาํ หรับตําแหน่งผูน้ าํ สู งสุ ดของจังหวัด บุคลิกภาพท่วงทีวาจา
เป็ นสิ งทีต้องพึงสังวรไว้ดว้ ย

สิ งต้องห้ามทีผูว้ า่ ราชการจังหวัดพึงระมัดระวังให้จงหนักและสํารวจตนเองอยูเ่ สมอ ได้แก่
๑. สุ รา ไม่ใช่ห้ามดืมกันเสี ยเลย แต่ท่านก็ไม่ควรดืมทุกวันจนเสี ยงานเสี ยการ หรื อแม้
ท่านจะดืมแล้วควบคุมตัวเองได้โดยไม่เสี ยงานก็ตาม หากแต่ถา้ ท่านดืมบ่อยๆ เป็ นประจํา คงเป็ น
ภาพทีไม่งามต่อสายตาสาธารณชน ลองคิดดูสิวา่ ถ้ามีเสี ยงชาวบ้านในจังหวัดรําลือกันว่า “ผู้ว่าฯ
ดืมเหล้ าทุกวัน” คงเป็ นเรื องทีไม่เหมาะสม และเสี ยหายต่อสถาบันนักปกครองเหมือนกัน
๒. นารี แม้เรื องนีบางท่านอาจคิดว่าเป็ นเรื องส่ วนตัว แต่ผมต้องยําเตือนอย่าให้เกิดเรื อง
อือฉาวหรื อเสี ยการปกครอง ยิงการผิดลูกเมียผูอ้ ืนอย่าทําเป็ นอันขาด
๓. พาชี กีฬาบัตร รวมทังการพนันทุกประเภท เป็ นสิ งต้องห้ามอย่างยิงสําหรับตําแหน่ง
พ่อเมือง ลองคิดดูเองว่า หากผูค้ นในจังหวัดพากันโจษขานว่า มีการเปิ ดบ่อนในจวนผูว้ า่ ฯ จะ
สร้างความเสี ยหายต่อสถาบันผูว้ า่ ราชการจังหวัดแค่ไหน เจ้าหน้าทีบ้านเมืองฝ่ ายอืนๆ ก็จะขาด
ความนับถือ เรื องการพนันนี ขอยําว่ าอย่ าให้ มีเป็ นอันขาด
๔. การเงิน คนเป็ นผูว้ า่ ฯ ต้องรู ้จกั ใช้จ่ายเงินอย่างถูกต้อง เพราะเงินหลวงมีระเบียบ
ควบคุมรัดกุมมาก อย่าทําด้วยความโลภจนไม่ถูกต้องด้วยกฎหมาย ดังมีตวั อย่างให้เราเห็นหลาย
รายทีผ่านมา บางคนเป็ นคนมีนิสัยโลภเรื องเงินๆ ทองๆ จนเคยตัว แม้ต่อมาได้เป็ นใหญ่แล้วก็ยงั
แก้นิสัยนีไม่หาย สุ ดท้ายต้องโดนทังวินยั และอาญา ยอมรับว่าเงินเป็ นสิ งทีทุกคนปรารถนา แต่เงิน
ต้องมาด้วยความสง่างาม ถูกต้อง อย่าไปเรี ยกร้องกะเกณฑ์วา่ ต้องเท่านันเท่านีเป็ นอันขาด และอย่า
ให้มีเสี ยงกล่าวขานถึงท่านในทํานองนีมาถึงกระทรวงมหาดไทย
ดังเราท่านอาจเคยได้ยนิ มาว่า
พวกเราบางคนมีประวัติวา่ แฟ้ มเรื องจัดซือจัดจ้างกองจนเต็มห้อง ไม่รู้ทาํ ไมเซ็นยากเซ็นเย็นมาก ผู ้
มีอาํ นาจไม่ยอมลงนามเสี ยที ต้องรอให้เจ้าของเรื องพาผูร้ ับจ้างมาตามแฟ้ มจนถึงที กรณี ทาํ นองนี
อย่าให้ผมทราบว่าเกิดขึนกับผูว้ า่ ฯ ชุดนี
๕. เงิ นส่ วนลดสลากกินแบ่ ง เป็ นเงินทีมีระเบียบกํากับการใช้จ่ายอยู่ ท่านต้องรู ้จกั เลือกใช้
คนทีเข้าใจและไว้วางใจ
เป็ นเงินทีช่วยให้ผวู ้ า่ ราชการจังหวัดดํารงสถานภาพและทํางานอย่างมี
ศักดิศรี ควรใช้ไปในทางทีเกือกูลการทํางานในฐานะผูว้ า่ ฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด การมอบหมาย
เจ้าหน้าทีให้รับผิดชอบดูแลเรื องนี
ก็สุดแท้แต่ท่านจะเลือกใช้สาํ นักงานจังหวัดหรื อทีทําการ
ปกครองจังหวัด แต่พึงระวังอย่าให้มีการทะเลาะขัดแย้งกัน ขอยําว่าในการทํางานราชการ “เราไม่
อาจหากําไรจากอาชี พรั บราชการ แต่ อย่ าให้ ทาํ งานจนขาดทุน” ดังนัน เงินนีขอให้นาํ ไปเจือจาน
ลูกน้องทีทํางานให้ผวู ้ า่ ฯ ด้วย ผมเองเป็ นผูว้ า่ ราชการจังหวัดมา ๔ จังหวัด ทุกครังทีมอบหมาย
ลูกน้องไปทํางานอะไรก็ตาม จะบอกให้เบิกค่าใช้จ่ายได้ทุกกรณี โดยไม่เรี ยกหาใบเสร็ จด้วย งาน
จะดําเนินไปด้วยความเรี ยบร้อย ถ้าผูว้ า่ ฯคอยดูแลเรื องค่าใช้จ่ายทีไม่อาจเบิกได้ และจะได้นาใจจาก
ํ
ผูใ้ ต้บงั คับบัญชา

๖. เงินกองทุนต่ างๆของจังหวัด กรณี มีผใู ้ จบุญเห็นใจผูว้ า่ ฯ ทีทํางานหนัก เขาอาจมา
บริ จาคเงินให้ไว้ใช้จ่ายในงานทัวๆ ไปของจังหวัด ท่านอาจตังเป็ นกองทุนเงินนอกงบประมาณ
และออกใบเสร็ จรับเงินให้ผบู ้ ริ จาคด้วยก็ได้ จังหวัดหนึงๆ มักมีกองทุนหลายกองทุน บัญชีใด
เหลือเงินไม่มากและไม่มีการเคลือนไหวแล้ว ท่านอาจพิจารณายุบรวมให้เหลือน้อยบัญชี เพือ
ความสะดวกคล่องตัวในการกํากับดูแลอย่างรัดกุม นอกจากนีควรวางระบบหรื อระเบียบการใช้
จ่ายเงินนอกงบประมาณนีอย่างโปร่ งใสไว้ดว้ ย แต่น่าเสี ยใจทีผูว้ า่ ฯ บางคนใช้จนไม่เหลือให้คน
ต่อมาเลย
๗. สุ ขภาพ เป็ นเรื องสําคัญทีเรามักละเลยกัน ลองคิดเล่นๆ ว่าหากท่านไม่รู้จกั ดูแลตัวเอง
ปล่อยตัวจนสุ ขภาพทรุ ดโทรม เวลาประชาชนเชิ ญไปออกงานก็ไปไม่ค่อยได้ เพราะร่ างกายท่าน
ไม่แข็งแรง หรื อผูบ้ งั คับบัญชาระดับสู งมาตรวจงานทีจังหวัด หากผูว้ า่ ฯ เป็ นลมขณะรับรองผูม้ า
ตรวจเยียม ก็คงเป็ นเรื องทีดูไม่ดีเท่าใดนัก ดังนัน ควรรู ้จกั ดูแลรักษาสุ ขภาพอยูเ่ สมอด้วย
๘. บุคลิกภาพ เรื องนีเป็ นเรื องรู ปธรรมนามธรรม เราท่านเลือกเกิดไม่ได้ แต่ท่านต้องรู ้จกั
ปรับปรุ งบุคลิกให้ดูดี อาจอาศัยการแต่งกายทีสมฐานะ แต่งผมเผ้าให้ดูดีงดงามตา ท่วงที
กิริยามารยาทต้องปรับเปลียนให้ภูมิฐานสง่างาม เสื อผ้าอาภรณ์ตอ้ งสะอาดสอ้าน เล็บมือควร
สะอาดเรี ยบร้อย เรื องแบบนีกล่าวไปบางท่านอาจไม่เห็นว่าสําคัญ แต่จริ งแล้วมีส่วนเสริ มการ
ทํางานของท่านจนไม่อาจละเลยได้
๙. วาจา ท่านต้องเตือนตัวเองว่า คําพูดเป็ นนายของเรา ดังนัน ท่านต้อง “ คิ ดก่ อนพูด”
มหาตมะ คานธี เคยกล่าวไว้วา่ “ ให้ ทาํ อย่ างที พูดและพูดอย่ างที คิ ด” เรื องการพูดเล่นพูดหัวต้อง
ระมัดระวังไม่พรําเพรื อ รวมทังท่านต้องรู ้จกั ใช้วาจาสุ ภาพอยูเ่ สมอ
๑๐. งานสั งคม การดืมในงานสังคมผูว้ า่ ฯ ต้องสํารวมให้จงหนัก นอกจากนี ต้องเตรี ยมตัว
ให้พร้อมกับการพูดในทีสาธารณะ และควรหมันฝึ กฝนเรื องการพูดไว้หากท่านเป็ นคนพูดไม่เก่ง
เพราะการพูดต่อทีชุมชนเป็ นเรื องทีมีความจําเป็ นอย่างมากสําหรับตําแหน่งผูว้ า่ ราชการจังหวัด มี
ข้อแนะนําเป็ นพิเศษสําหรับท่านทีไม่มีภรรยา หรื อมีแต่มิได้ติดตามไปอยูด่ ว้ ย เพราะท่านอาจ
จําเป็ นต้องออกไปรับประทานอาหารนอกบ้านบ่อยๆ
ซึ งบางครังอาจมีพรรคพวกหรื อลูกน้อง
ชักชวนไปดืมสังสรรค์ต่อ เมือท่านออกไปเทียวสถานบริ การบ่อยครังเข้า ไม่ชา้ ไม่นานจะมีเสี ยง
ครหาตามมาว่าผูว้ า่ ฯ เทียวกลางคืนเก่ง ซึ งเป็ นภาพลักษณ์ทีเสี ยหายเช่นกัน ยิงไปกว่านันหากบาง
คนติดนิสัยเรี ยกคนอืนมาชําระเงินให้ดว้ ย จะยิงเป็ นเรื องเสี ยหายร้ายแรงหนักเข้าไปอีก
๑๑. การใช้ งานต้ องให้ เงิน ผูว้ า่ ฯ บางคนเห็นนายอําเภอเป็ นของตาย เวลาใช้งานแล้วไม่
ยอมพูดเรื องเงิน
ซึ งจุดนีเท่ากับเป็ นสาเหตุสาํ คัญทีทําลายสถาบันนักปกครอง
เพราะพวก
นายอําเภอจะตีความว่า
ท่านไฟเขียวให้เขาไปแสวงหาทรัพยากรการบริ หารเอาเองตามอัธยาศัย
แล้วในทีสุ ดก็จะไปรบกวนองค์กรปกครองส่ วนท้องถินหรื อภาคเอกชนต่างๆ ในพืนที เรื องนีให้
รวมถึงหัวหน้าสํานักงานจังหวัด หรื อหัวหน้าส่ วนอืน ๆ ด้วย

๑๒. ครอบครั ว ต้องทําความเข้าใจเรื องการวางตัวของคู่สมรสท่านให้ดี อย่าปล่อยให้มายุง่
วุน่ วายกับงานในหน้าที คู่ครองจะส่ งผลต่อตัวท่านได้ทงทางบวกและลบ
ั
นอกจากนีท่านต้อง
ช่วยกันดูแลรักษาจวนและสภาพแวดล้อมร่ มรื นสวยงาม บางท่านทําประวัติจวนติดป้ ายทองเหลือง
ไว้ เพือให้คนรุ่ นหลังได้ทราบความเป็ นมา ซึ งถือเป็ นเรื องทีดี ในชัวชี วิตราชการของเราจะมี
โอกาสได้นอนจวนคงไม่กีครัง แต่ถา้ เก่าแก่ทรุ ดโทรมมากจนบูรณะไม่ไหว ควรแจ้งขึนทะเบียน
กับกรมศิลปากรและตังเรื องของบประมาณสร้างใหม่แทนในพืนทีอืน
การครองคน
๑. การปฏิ บัติต่อผู้บังคับบัญชา ควรทําแต่พองาม ไม่ตอ้ งนําเงินทองมาให้ผบู ้ งั คับบัญชา
และเมือผูว้ า่ ฯ ใหม่ไปถึงจังหวัด ต้องหาข้อมูลเกียวกับผูห้ ลักผูใ้ หญ่ในพืนที ท่านใดเป็ นคนดีเป็ นที
เคารพเลือมใสของคนในจังหวัด ท่านต้องไปเยียมคารวะบุคคลเหล่านัน สําหรับคนเด่นคนดังใน
จังหวัดทีเป็ นคนไม่ดีแต่มีอิทธิ พลสู ง เราอาจทิงไม่ได้โดยสิ นเชิง แต่ตอ้ งรู ้จกั วางระยะทางใกล้ให้
เหมาะสม ผูใ้ หญ่เก่าๆ ทีเป็ นอดีตข้าราชการชันผูใ้ หญ่ไปเยียมขอคําแนะนําได้ หากท่านเหล่านันยัง
ชอบสมาคมอยู่ แต่กรณี ทีท่านเก็บตัวไม่ออกสังคมแล้ว ก็ไม่จาํ เป็ นต้องพยายามไปรบกวนท่านอีก
๒. การวางตนกับเพือนร่ วมงาน จุดนีให้ท่านพึงระวังให้จงหนัก โดยอย่างเรื องงานรัฐพิธี
มักมีปัญหาคาใจกันบ่อยๆ เราต้องไม่ติดยึดระเบียบทางราชการเคร่ งครัดนัก เช่น ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี กาํ หนดให้โต๊ะประธานในพิธี คือ ผูว้ า่ ฯ ตังเด่นแยกออกมาข้างหน้าเหนื อคนอืน
ท่านสามารถปรับเป็ นนังโซฟาเดียวกันก็ได้ หรื อปรับเป็ นเก้าอีแถวเดียวเสมอกัน น่าจะทําให้ทุก
ฝ่ ายสบายใจ และจะเป็ นการสร้างสัมพันธภาพทีดีกบั เพือนข้าราชการฝ่ ายอืนทีมีศกั ดิศรี ทดั เทียมกัน
อาทิ ศาล ทหาร อัยการ ตํารวจ ฯลฯ
๓. การวางตนกับผู้ใต้ บังคับบัญชา อย่าใช้งานลูกน้องจนหัวปั กหัวปํ า ลูกน้องก็ตอ้ งมี
เวลาใช้ชีวิตกับครอบครัวเขาเหมือนกัน ทําอย่างไรจะให้ลูกน้องทํางานอย่างมีความสุ ข อยากมา
ทํางาน ไม่ใช่ตืนเช้ามาก็ทอ้ กับการขึนศาลากลาง เพราะเบือเจอหน้าผูว้ า่ ฯ ในฐานะผูว้ า่ ราชการ
จังหวัดท่านต้องใส่ ใจทุกข์สุขของลูกน้องทุกแผนกการอย่างทัดเทียมกัน ควรสดับตรับฟังข่าวสาร
ภายในส่ วนราชการต่างๆ และพิจารณาแก้ไขหากมีปัญหาเกิดขึน เช่น หัวหน้าส่ วนราชการมี
ภรรยาน้อยเป็ นหน้าห้อง แล้วไปใช้อาํ นาจบาตรใหญ่กบั ข้าราชการอืน อย่างนีอย่าเห็นเป็ นเรื อง
เล็กน้อย ต้องแทรกแซงไปจัดการให้การบริ หารงานภายในหน่วยนันราบรื นขึน อีกเรื องหนึง คือ
ต้องสมดุลงานระหว่างสํานักงานจังหวัดกับทีทําการปกครองจังหวัดให้ได้ อย่าให้ไปข่มอีกฝ่ ายใด
ฝ่ ายหนึง

๔. การวางตนกับประชาชน ภาระการช่วยชาวบ้านให้พน้ ทุกข์เป็ นเรื องสําคัญมาก ผมเคย
คิดเล่นๆ ว่า น่าทดลองให้ผวู ้ า่ ฯ มอบหมายงานให้รองผูว้ า่ ฯ ดูแลให้หมด แล้วตัวผูว้ า่ ฯ หันไปเล่น
แต่งานบําบัดทุกข์ชาวบ้าน หรื อดูแลงานศูนย์ดาํ รงธรรมจังหวัดโดยเฉพาะเลย มีความเดือดร้อน
ของลูกบ้านทีไหนผูว้ า่ ฯ ถึงก่อนใคร ทําได้อย่างนีรับรองโดนใจประชาชนแน่นอน แม้แต่ ส.ส. ยัง
ต้องหวันไหวถ้าท่านเล่นงานมวลชนถึงขนาดนี แต่เรื องงานแก้ปัญหาร้องเรี ยนของชาวบ้าน ท่าน
จะแก้ไขด้วยงานเอกสารโต้ตอบหนังสื อกันไปกันมา หรื อติดยึดกับระเบียบกฎเกณฑ์ตายตัวจะไม่
สําเร็ จ ต้องรู ้จกั หาช่องทางเยียวยาความเดือดร้อนของเขาให้บงั เกิดผล
การครองงาน
๑. ตําแหน่ งผู้ว่าราชการจังหวัดเป็ นตัวแทนรั ฐบาล ซึ งเท่ากับเป็ นตัวแทนของทุก
กระทรวง ไม่ใช่เป็ นตัวแทนกระทรวงมหาดไทยเพียงแห่งเดียว ดังนัน ท่านต้องรู ้และเข้าใจ
นโยบายรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เป็ นอย่างดี รวมทังช่วยกันผลักดันงานทุกด้านให้
สําเร็ จ
๒. วางระบบงาน เมือแรกไปรับงานแล้วให้วางระบบงานให้ชดั เจน ท่านจะมอบอํานาจ
อะไร เพียงไร ต้องออกคําสังให้เรี ยบร้อย นอกจากนันต้องรู ้จกั จัดลําดับความสําคัญของงานให้
เป็ น เพราะงานในหน้าทีราชการมีความสําคัญทุกเรื อง แต่ตวั ผูว้ า่ ฯ ต้องตัดสิ นใจให้ดีวา่ จะเลือก
ทําเรื องไหนก่อนหรื อหลัง ขอเน้นว่า งานรัฐเสด็จฯ เป็ นเรื องสําคัญมาก ต้องให้ความสนใจเป็ น
พิเศษ งานกาชาดก็เป็ นอีกเรื องทีท่านต้องเข้าไปสนับสนุ น ขอเรี ยนว่า การเป็ นผูว้ า่ ฯ ต้องให้ความ
สนใจงานทุกเรื อง แต่ตอ้ งมีงานทีเป็ นจุดเน้นของตัวท่านเองด้วย
๓. งานป่ าไม้ ในปี ๒๕๕๑ ผมจะให้ความสําคัญเรื องการปลูกต้นไม้และอนุ รักษ์
ทรัพยากรป่ าไม้ตามพระราชเสาวนียข์ องสมเด็จพระนางเจ้า ฯ จะมีการมอบแผนทีป่ าไม้ให้ผวู ้ า่ ฯ รับ
ไปดําเนินการอย่างจริ งจัง ขอให้ช่วยกันส่ งเสริ มการปลูกต้นไม้ในทุกโอกาสและทุกสถานที ไม่วา่
ท่านจะจัดงานอะไร
หากเป็ นไปได้ขอให้แทรกกิจกรรมการปลูกต้นไม้ไว้ดว้ ย ทังทีทํางาน
บ้านพักข้าราชการ หัวไร่ ปลายนา ทีสาธารณะ ฯลฯ สําหรับงานบังคับใช้กฎหมายปราบปรามผูบ้ ุก
รุ กป่ า เป็ นเรื องทีท่านต้องเร่ งรัดดําเนินการตามปกติอยูแ่ ล้ว
๔. การรั กษาเวลา เรื องการตรงต่อเวลามีความสําคัญสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งระดับสู ง
เพราะทุกคนเขารอท่านอยู่ หากท่านมาช้าเป็ นนิ จศีลหรื อไม่รักษาเวลา ผูค้ นจะเบือหน่ายและขาด
ความศรัทธา บางครังทําให้คนอืนเสี ยงานเขาไปด้วย
๕. งานประชุม ในการนําการประชุมต้องคุมวาระให้ดีและรักษาเวลาของทีประชุม ท่าน
ต้องศึกษาระเบียบวาระการประชุมก่อน
ประการสุ ดท้ายทีขอฝากก็คือ
ผมจะมีระบบติดตามประเมินผลงานของท่ านทังหลาย
ภายในหกเดือนนีท่ านต้ องทํางานให้ ดี ท่านใดทีล้มเหลวในการครองตน ครองคน ครองงาน ผมคง

ต้องเชิ ญมาพักผ่านในกระทรวง แล้วเปิ ดโอกาสให้ทา่ นอืนออกไปทํางานแทน แต่ผมจะแจ้งเตือน
ท่านให้ปรับปรุ งตัวก่อน โดยท่านไม่จาํ เป็ นต้องแก้ตวั เมือผมเตือนไป การข่าวของผมอาจจะ
คลาดเคลือนก็ได้ ท่านไปแก้ไขจุดอ่อนทีท่านมีก็แล้วกัน หวังเป็ นอย่างยิงว่าทุกท่านจะทําหน้าที
ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอย่างสมศักดิศรี เป็ นทีพึงของประชาชนในจังหวัดอย่างแท้จริ ง.
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