
รายละเอียดการบรรยายของ นายพีระศักดิ์  หินเมืองเก่า ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช 
ตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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******************************** 

 เรียน ท่านท้องถิ่นจังหวัดนครศรีธรรมราช ท่านนายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล และ
ท่านปลัดเทศบาล ท่านปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ท่านประธานสภา เทศบาล และสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล รวมทั้งท่านผู้แทน ที่เข้าร่วมในการอบรมเพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหารของเราในวันนี้ เรียน ดร.รัฐ ใน
ฐานะวิทยากร และท่านโฆษกจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ได้มาพบปะกับท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ชี้แจง
สร้างสรรค์ความเจริญให้กับบ้านเมอืงของเราวันนี้ ผมมีความยินดีที่ได้มาเป็นประธานในการเปิดโครงการอบรม
เพ่ิมประสิทธิภาพผู้บริหาร ประธานสภา และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งก็เป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย
ของกระทรวงมหาดไทยโดยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ต้องการให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากร
ใน  ทุกระดับอย่างต่อเนื่อง ซึ่งในแต่ละเดือนท่านผู้จัดก็คือท้องถิ่นจังหวัด ท่านก็ได้เชิญวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ
ได้มาพูดได้มาน าเสนอเรื่องราวต่างๆ ให้พวกเราได้รับฟังซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นประโยชน์ในการท างานของเรา
ทั้งสิ้น ซึ่งในวันนี้ผมเองก็ท าหน้าที่ในการเปิดและผมจะมาแจ้งเรื่องความคืบหน้าของการด าเนินตามนโยบาย
ของรัฐบาล ที่ได้มอบหมายให้เราปฏิบัติต่อเนื่องมาและมาเน้นย้ าขอความร่วมมือของท่านทั้งหลายให้
ด าเนินการน่ะครับ  

         เรื่องของการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพ้ืนที่แต่ละท้องถิ่น แต่ละต าบล หมู่บ้านของเราซึ่ง
จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในขณะนี้เรื่องการติดตามความเคลื่อนไหวของร่างรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยที่ก าลังด าเนินการอยู่ขณะนี้ก็ขอฝากให้ท่านปลัด ท่านนายก ท่านประธานสภา ช่วยกัน
ติดตามมีความคิดเห็นประการใดที่จะได้น าเสนอและสามารถเสนอความคิดเห็นเหล่านั้นโดยผ่านทาง สปช . 
หรือ สนช. ก็แล้วแต่หรือแม้แต่ กกต. อยากจะให้ความคิดเห็นอย่างกว้างขวางเพ่ือที่จะได้เดินหน้าประเทศไทย
ของเราให้ไปสู้เป้าหมายตาม Road Map และในขณะเดียวกันอยากจะขอฝากให้พวกเราได้รับฟังรายการของ
นายกรัฐมนตรี ซึ่งก็จะมีการสรุปมาพูดให้ฟังทุกวันตามเวลาที่สถานีองค์การเฉพาะกิจฯได้แจ้ง และอาจมีการ
เปลี่ยนแปลงเวลาบ้าง การติดตามนี้ก็จะท าให้เราเข้าใจในทิศทางของรัฐบาลว่าได้ด าเนินการอย่างไรและ        
มีปัญหาอะไรที่ต้องการให้พวกเราช่วยเหลือ ในด้านการปกป้องสถาบันส าคัญของชาติ เราก็ด าเนินการอยู่ครับ
ตั้งแต่มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองจนถึงปัจจุบัน เรื่องราวของการหมิ่นสถาบันก็ลดน้อยลงไปแต่ก็มี
หลงเหลืออยู่บ้าง ก็อยากจะเชิญชวนประชาสัมพันธ์ฝากให้ท่านทั้งหลายโดยเฉพาะนายกได้ก าชับให้เจ้าหน้าที่
พนักงานในสังกัดร่วมทั้งพ่ีน้องประชาชนได้ช่วยกันเป็นหูเป็นตาและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งมี
ความส าคัญของประเทศไทยเป็นเวลายาวนาน  

        เรื่องศูนย์ด ารงธรรมเป็นที่พ่ึงของพ่ีน้องประชาชน ผมได้มอบหมายให้ทางอ าเภอจัดตั้งศูนย์ด ารงธรรม
อ าเภอ และศูนย์ด ารงธรรมท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นเทศบาล และ อบต. อย่างไรก็ดีก็ได้มีข้อสังเกตว่าในด้านของ
ท้องถิ่นเองมีประชาชนจ านวนน้อยที่จะเข้าไปแจ้งความประสงค์ความต้องการเนื่องจากว่าท้องถิ่นของเรามี
ขนาดเล็กจะให้เข้าไปแจ้งเรื่องก็เห็นหน้าค่าตากันอยู่ ประเด็นคือว่าจะขอความร่วมมือท่านนายกว่าจะเป็นไป
ไดม้ั้ยท่านจะส่งเจ้าหน้าที่ของท่านไปประจ าที่ศูนย์ด ารงธรรมอ าเภอ ตามที่นายอ าเภอร้องขอ หรือตามสมควรก็
จะเป็นการร่วมกันของการแก้ปัญหาให้พ่ีน้องประชาชนและในขณะเดียวกันก็เป็นการฝึกเจ้าหน้าที่พนักงาน
ของเราให้มีความเข้าใจ ขอฝากประเด็นนี้ไว้ส าหรับท่านทั้งหลาย  
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        เรื่องงบประมาณในการด าเนินการประจ าปี ขณะนี้รัฐบาลมีแนวทางที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะการ
เร่งรัดผลักดันงบประมาณของประจ าปีต่างๆ เพ่ือให้เงินในระบบราชการของเราออกมาหมุนเวียนให้ได้มาก
ที่สุด ดังนั้นก็จะมีการเร่งรัดการเบิกจ่าย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต้องมี
การปลอดทุจริตคอรัปชั่นหรือประพฤติมิชอบ เมื่อวันที่ 6 ที่ผ่านมา ท่านนายกรัฐมนตรีได้มีการประชุมที่
ท าเนียบรัฐบาลได้เชิญฝ่ายผู้แทนของท้องถิ่น และทุกส่วนไปร่วมกันที่จะได้แสดงเจตนารมณ์ร่วมกันในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือการประพฤติมิชอบในระบบราชการ ดังนั้นขอให้ท่านนายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล ได้ดูแล ก ากับอย่างใกล้ชิดด้วย ซึ่งถือเป็นวาระแห่งชาติ   

        และอีกเรื่องหนึ่งที่ทางรัฐบาลได้เน้นย้ าและอยากให้ท้องถิ่นได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังเรื่องการแก้ไข
ปัญหายาเสพติดซึ่งเราก็พูดเรื่องนี้มาเป็นระยะเวลาเป็น 10 ปี ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างเด็ดขาด         
ก็มีในพ้ืนที่ต่างๆ มากบ้าง น้อยบ้างน่ะครับ และก็ในส่วนหนึ่งนั้นทางท้องถิ่นเองมักเข้าใจหรือมองว่าเป็น
ภารกิจของเจ้าหน้าทีฝ่่ายความมั่นคงและเจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความสงบเรียบร้อยหรือเจ้าหน้าที่ต ารวจ จังหวัด 
อ าเภอเป็นหลัก อย่างน้อยให้เข้าใจว่าขณะนี้ทางกระทรวงมหาดไทยได้ตั้งศูนย์ป้องกันปราบปรามยาเสพติด 
แล้ว ฝากท่านปลัดไปตรวจดูว่าได้ขับเคลื่อนศูนย์แห่งนี้อย่างไรบ้าง ที่จะเป็นแนวทางที่จะลดจ านวนผู้เสพ และ
ปราบปรามผู้ที่จ าหน่ายยาเสพติดอยากจะให้มีตัวเลขที่ชัดเจนและร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังเพราะปัญหายา
เสพติดสร้างความสูญเสียอย่างใหญ่หลวงให้กับบ้านเมืองให้ท้องถิ่นของท่าน เพราะว่าการบ าบัดรักษาก็เป็น
หน้าที่ของท้องถิ่นที่ต้องเอาเงินภาษีของพ่ีน้องประชาชนมาใช้จ่ายในด้านนี้ ฉะนั้นการป้องกันจึงมีความส าคัญ
อย่างยิ่งแตก็่เท่าท่ีจ าเป็น การขับเคลื่อนแทบจะไม่มีในระดับของท้องถิ่น แต่ถ้าได้ท าเต็มที่แล้วก็ขอชม ผมได้ไป
ประชุมกองทุนของโรงไฟฟ้าที่ขนอมก็จะมีเงินสนับสนุนจ านวนหนึ่ง ตัวอย่างที่การแก้ไขปัญหายาเสพติดท า
อย่างต่อเนื่องและได้ผล แต่วันนี้ก็ยังไม่มีตัวชี้วัด ต้องฝากท่านนายกที่มาจากอ าเภอขนอมน่ะครับ น าไป
พิจารณาดูว่ามีช่องทางประการใดที่จะให้ระดมทรัพย์ก าลังมาด าเนินการเป็นอ าเภอปลอดยาเสพติดหรือเป็น
อ าเภอที่มียาเสพติดน้อยที่สุดในจังหวัดนครศรีธรรมราชน่ะครับ นี้ก็เป็นตัวอย่างที่มองได้เป็นรูปธรรมที่เห็น
ชัดเจน ก็เรื่องราวอ่ืนๆก็เรียนว่าได้รับความร่วมมือจากท่านทั้งหลายในการปฏิบัติหน้าที่ในการช่วยเหลือพ่ีน้อง
ประชาชน การขับเคลื่อนปัญหาความเจริญของบ้านของเมือง และก็ขอขอบคุณอย่างสูงไว้ ณ โอกาสนี้  

        มีประเด็นที่หนักใจและอยากจะเรียนให้เป็นข้อสังเกตไปยังท่านทุกท่านโดยเฉพาะพ่ีน้องประชาชนใน
ท้องถิ่นก็คือก่อนที่ผมจะมาผมได้เปิดการประชุมเพ่ือเตรียมความพร้อมร่วมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน   
ที่จะเริ่มต้นในวันที่ 31 ธันวาคม ปีนี้ก็เหลือเวลาไม่กี่เดือนในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ความ
มุ่งหวังเป้าหมายส าคัญก็คือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของประชาคมด้านเศรษฐกิจ ผมก็ได้แจ้งที่ประชุมว่าให้
ส ารวจดูว่าเมืองนครศรีธรรมราชเรามีความขัดข้องเรื่องอะไร และเราจะแก้ หรือจะเดินไปทางใดและสิ่งที่พบใน
ปัจจุบันก็คือเมืองนครศรีธรรมราชถูกก ากับความเจริญโดยประกาศกฎกระทรวงให้ใช้ผังเมืองรวมซึ่งผังเมือง
รวมของจังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นพ้ืนที่สีเขียวเกือบทั้งจังหวัด ยกเว้นอ าเภอนาบอน ที่ เป็นพ้ืนที่
อุตสาหกรรมและเมื่อเป็นพ้ืนที่สีเขียวการก่อสร้างโรงงานต่างๆ ไม่สามารถท าได้เลย  ยกเว้นมีประกาศใช้
กฎกระทรวงที่ให้สร้างโรงงานบางประเภทได้ ซึ่งวันนี้ทางโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ได้น าเสนอให้มีการ
แก้ไขเพ่ิมประกาศกฎกระทรวง ประกาศใช้กฎกระทรวงเพ่ือให้สามารถสร้างโรงงานบางประเภทในพ้ืนที่สีเขียว
ยกตัวอย่างเช่น  
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โรงงานที่ต่อเนื่องกับเกษตรกรรมคือ โรงงานปาล์มน้ ามัน โรงงานยางพารา หรือ โรงงานที่เกี่ยวข้องกับการ
ก าจัดของเสียหรือการแก้ไขปัญหาขยะ ปัญหามลพิษ เช่น โรงงานไฟฟ้าก าจัดขยะ เป็นต้น ก็ปรากฏว่าขณะนี้
ผ่านการรับฟังความคิดเห็น ผ่านการให้พ่ีน้องประชาชนเสนอข้อเสนอที่ขัดแย้งหรืออะไรต่างๆก็ดีประกาศให้
กฎกระทรวงที่จะด าเนินการไปแล้วตั้งแต่วันที่ 8 มกราคม ระหว่างการที่จะประชุมคณะกรรมการ เพ่ือสรุปผล
และเสนอไปที่กรมโยธาธิการและผังเมืองกระทรวงมหาดไทย ก็ปรากฏว่ามีพ่ีน้องประชาชนก็ได้มาคัดค้านไม่ให้
มีการแก้ไข ซึ่งก็เป็นความเห็น และในฐานะจังหวัด ต้องเรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด และมีหน้าที่ที่จะท าตาม
ความต้องการของประชาชน และผมก็ไม่แน่ใจว่าสิ่งที่ประชาชนออกมาคัดค้านนั้นเป็นเสียงส่วนใหญ่ของพ่ีน้อง
ประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราชหรือไม่ แต่ถ้าเป็นเสียงส่วนใหญ่หรือไม่ส่วนใหญ่วัดจากไหน ก็วัดจากการ
แสดงความคิดเห็นน่ะครับถ้าไม่มีผู้ใดออกมาแสดงความคิดเห็นที่แย้งกับกลุ่มที่ยังเคลื่อนไหวอยู่นี่  ก็แปลว่า   
ชาวนครศรีธรรมราชมีความเห็นพ้องกับกลุ่มที่ก าลังคัดค้านอยู่ก็ไม่เป็นไรก็เดินไปตามนั้น แต่ถ้ามีประชาชนอีก
ส่วนหนึ่งมาแสดงความคิดเห็นว่าไม่เห็นด้วยมันก็จะเป็นข้อเสนอแนะที่ดี  และทาง จังหวัดก็เสนอไป
กระทรวงมหาดไทยว่ามีความคิดเห็นแตกเป็นสองฝ่ายก็ต้องเป็นเรื่องที่พิจารณากันต่อไปดังนี้ก็เป็นหน้าที่ของพ่ี
น้องชาวจังหวัดนครศรีธรรมราช ผ่านทางท้องถิ่นจังหวัด และก็เรียนว่าระหว่างพ่ีน้องประชาชนที่มาคัดค้านว่า
ไม่ใช่ปรปักษเ์พราะผู้ว่าจะไม่เป็นผู้ขัดแย้งกับกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ผู้ว่าท าตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายและความ
ต้องการของพ่ีน้องประชาชน ก็เรียนให้ทราบตรงๆวันนี้และวันนี้ก็ยังมีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนน่ะครับเมื่อต้น
เดือนที่ผ่านมาได้มีการรับฟังการคิดเห็นเรื่องขององค์รวมที่ห้องแห่งนี้และเชื่อว่ามีหลายท่านที่ได้เข้าร่วมด้วย
เท่าที่จ าได้มีท่านนายกเทศมนตรีต าบลชะอวดก็มาด้วย และก็มีประชาชนส่วนหนึ่งคัดค้านก็ท าให้การรับฟัง
คิดเห็นล่มไปและเรียนว่าอยากจะท าความเข้าใจกับท่านนายก ท่านปลัด ท่านประธานว่าเรื่องการฟังความ
คิดเห็นผังเมืองรวมเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นคนละเรื่องกับประเด็นแรกที่ผมได้พูดก็คือการประกาศแก้ไข 
ประกาศใช้กฎกระทรวงที่ใช้อยู่ปัจจุบันเป็นคนละเรื่องกันทางกระทรวงมหาดไทยเห็นว่าผังเมืองรวมไม่ทันกับ
เหตุการณ์ จะยกร่างผังเมืองร่วมฉบับใหม่ของจังหวัดนครศรีธรรมราช ซึ่งถ้าท าตามเป้าหมายก็คือปี 2561 
โดยประมาณ ก็ปรับใช้ผังเมืองร่วมฉบับใหม่ซึ่งการประกาศใช้ก็จะมีผลยกเลิกประกาศใช้กฎกระทรวงหรือผัง
เมืองที่เราใช้อยูน่่ะคนละเรื่องกัน ขณะนั้นก็มีการคัดค้านและด าเนินการต่อไปไม่ได้ ทั้งนี้ก็เรียนให้ท่านทั้งหลาย
ทราบในฐานะที่ผมเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดได้พูดในที่ประชุมการเตรียมความพร้อมสู่อาเซียนถ้าหากยังมี
ประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับปัจจุบันโดยไม่แก้ไขโอกาสของจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่จะพัฒนาด้านเศรษฐกิจ
ด้านอุตสาหกรรมจะเป็นศูนย์คือไม่สามารถท าได้เลยถึงแม้แต่การตั้งโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการก าจัดขยะก็ไม่
สามารถท าได้เลยแม้แต่เทศบาลนครนครศรีธรรมราช เพราะล้วนแล้วแต่เป็นพ้ืนที่สีเขียวทั้งสิ้นน่ะครับ ฉะนั้น
การด าเนินการเมื่อขอแก้แล้วถึงแม้จะไม่มีการคัดค้านก็ยังต้องใช้เวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี และอีกการแก้ไขร่างผัง
เมืองรวมฉบับใหม่การแก้ไขถ้ายังไม่แก้ก็จะอยู่เหมือนเดิม ถ้าแก้อีกไม่ต่ ากว่า 1 ปี วันนี้เดือนมิถุนา ปี 58 นับ
ไปเลย มิถุนายน 2559 ถึงจะขับเคลื่อนจังหวัดต่อไปได้ ทั้งเรื่องโรงงานก าจัดขยะ โรงงานก าจัดน้ าเสีย หรือ
โรงงานอ่ืนใดก็แล้วน่ะครับ ฉะนั้นท่านลองกลับไปชั่งใจคิดดูว่า ก็เป็นเรื่องของท่านทั้งหลายโดยตรงที่จะต้อง
ขับเคลื่อนบ้านเมืองของท่านไปทางไหน เรียนไว้ด้วย ขณะนี้เมืองนครศรีธรรมราช ของท่านเสียโอกาสอย่างไรมี
เศรษฐกิจที่ไม่สามารถพัฒนาให้ทันจังหวัดข้างเคียง เช่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดสงขลา วันนี้เรายังต้องขน
ปาล์ม ขนยางไปขายที่สุราษฎร์ธานี พัทลุง เพราะเราไม่สามารถสร้างโรงงานได้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร
ในส่วนที่ก าลังขับเคลื่อนก่อสร้างอยู่ ขณะนี้ก็บอกว่า ผู้ว่าราชการจังหวัดมีหน้าที่น าเสนอข้อมูลของกลุ่มที่
ถูกต้องชัดเจน ผู้ว่าราชการจังหวัด มีหน้าที่ท่ีจะต้องบอกแนวทางท่ีถูกต้อง    
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คือสิ่งที่อยากจะฝากไว้ในที่ประชุมในครั้งนี้ และการประชุมในครั้งนี้จะเป็นประโยชน์และประเด็น พัฒนา
ท้องถิ่นของท่านและเป็นท้องถิ่นที่มีความเจริญเติบโตและส่งผลให้ จังหวัดนครศรีธรรมราชของเรามีความ
เจริญก้าวหน้า และอยากจะฝากทางผู้จัด คือ ดูการก าหนดการแล้วมีแผนการบรรยายของท่านวิทยากรที่
ทรงคุณวุฒิอยากจะให้มีเวลาในการตอบข้อค าถามหรือการเสนอความคิดเห็นของท้องถิ่นการแลกเปลี่ยนความ
คิดเห็นเพื่อให้การประชุมครั้งนี้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้นช่วยแบ่งเวลาในการด าเนินการส่วนนี้ด้วย เพราะว่าท้องถิ่น
อาจมีข้อสงสัยในการด าเนินงานหรือในการปฏิบัติงานต่างๆ เพ่ือได้ร่วมกันช่วยกันแก้ไขปัญหา และเป็นกรณีตัวอย่าง
ให้ท้องถิ่นอ่ืนๆน าไปปฏิบัติในระดับเดียวกัน ขอขอบคุณท่านวิทยากรและท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมในวันนี้ 


