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นมัสการพระคุณเจา ทานรองนายกรัฐมนตรี ทานผูอํ านวยการส ํานักงบประมาณ ทานผูบริหาร
ระดับสูง ท้ังภาครัฐ ภาคเอกชน ทานนักวิชาการทุกทาน

กอนอ่ืนผมตองขอขอบคุณสํ านักงบประมาณที่จัดการสัมมนา  เร่ืองมิติใหมงบประมาณ
ไทย กาวไกลสู e � Budgeting ในวันน้ี และเชิญทานผูที่มีบทบาทสํ าคัญตอการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานงบประมาณมารวมกันในวันน้ีอยางพรอมเพรียงกัน

เร่ืองของงบประมาณน้ันภาคราชการก็มักจะใชคํ าวา �งบประมาณรายจาย� สวนภาค
เอกชนน้ันก็คือเอาทั้งรายจายและรายไดมาเปนงบประมาณ แสดงใหเห็นถึงวาการจัดงบประมาณหรือ
การทํ างบประมาณในอดีตยังอยู paradigm เดิม เปนลักษณะของงานที่เรียกวา Division of Labor คือ
การแบงงานกันทํ า ในลักษณะที่กระบวนทัศนวิธีการบริหารงานน้ันยังไมเปลี่ยน แตวันน้ีกระบวนทัศน
ไดเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง สํ านักงบประมาณก็ไดตอบสนองกระบวนทัศน เปลี่ยนการบริหาร วันน้ีหาก
ภาครัฐหรือภาคเอกชนไมสามารถปรับกระบวนทัศนได guarantee  ไดเลยวาทานยังลาหลังแนนอน ผม
กลายืนยันวา ขาราชการไทยน้ันเกงและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง ผมไดพิสูจนมาสองปกวา ๆ ไมวา
จะเปนเร่ืองการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งเราเปลี่ยนโครงสรางในเบื้องตน และขณะน้ีกํ าลังเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการทํ างาน เรากํ าลังจะเปลี่ยนระบบของการบริหารจัดการในดานกํ าลังคนและเร่ืองของเงิน
ซึ่งการเปลี่ยนทุกขั้นตอนน้ันขอยืนยันกับพี่นองประชาชนทุกคนและทานผูมีเกียรติในหองน้ีวา ผมไดรับ
ความรวมมือและเห็นพอง เห็นดี เห็นงามจากภาคขาราชการเปนอยางยิ่ง อยางที่ทานเห็นวันน้ี  ผมแทบ
จะไมตองพูดอะไรถาทานไดเดินดู exhibition ของสํ านักงบประมาณ สํ านักงบประมาณไดมีความพรอม
ในตัวเองในการเตรียมการปรับเปลี่ยน   และก็มีการศึกษามาสองปกวาๆ ไดพัฒนามาอยางตอเน่ือง แตก็
ตองมองวารัฐบาลคิดอยางไร เมื่อรัฐบาลใหธงไปวาจะใชยุทธศาสตรงบประมาณก็ปรับตาม น่ันเปนเพียง
ขั้นตน งบประมาณเปนเพียงขาหนึ่งของการบริหารประเทศ อีกขาหน่ึงคือเร่ืองของคน

วันน้ีเทาที่ผมดู exhibition สํ านักงบประมาณเร่ิมเขาใจแลววาถาบริหารงบประมาณ โดย
มองแตเร่ืองงบประมาณ อยางเดียววาจะต้ังงบประมาณเทาไหร ประมาณการรายได  จะมีเทาไหร  หรือวา
จะขาดดุลอีกเทาไหร   หรือไมขาดดุล    แลวก็มาทํ างบประมาณรายจาย   ไมไดแลว  วันน้ีเรากํ าลังจะดูวา
งบประมาณเปนแกนกลางที่จะนํ าไปสูหลาย ๆ  แบบ หลาย ๆ  ภาคสวน  สิ่งที่เรากํ าลังจะบอกวา เรากํ าลัง
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จะกาวสูการบริหารยุคใหม  ถามวาการบริหารยุคใหมน้ัน สวนที่สํ าคัญ ๆ คืออะไร  ที่เราเรียกกันวา
twenty first century management model หรือเรียกวารูปแบบการบริหารจัดการในคริสตศวรรษที่ 21   ซึ่ง
มีเน้ือหาท่ีสํ าคัญสองสวนคือ หน่ึง ตองเปนการบริหารที่สามารถปรับตัวเองไดตลอดเวลาเปน adaptive
อันที่สองคือ การ decentralize อยาไปเขาใจวา การกระจายอํ านาจคือการหลุดลอย แตเปนการมอบการตัด
สินใจลงไปในระดับลาง และมีระบบที่สามารถประเมินผล ตรวจสอบได ตัวสํ าคัญของรูปแบบของการ
บริหารจัดการในคริสตศตวรรษที่ 21 ก็คือ การบริหารที่ adaptive and decentralization หลักก็คือ พยายาม
ใหคนที่มีความสามารถและมีความมุงมั่น ไดมีอํ านาจตัดสินใจในทุก ๆ สถานการณ เพราะวาเขาสามารถ
ตอบสนองตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปน threat and opportunity ไดตลอดเวลา คนที่มีความ
สามารถ มีความมุงมั่นแตไมสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือวาสามารถปรับยุทธศาสตรเพื่อตอบสนอง
ตอสิ่งที่มาคุกคาม หรือโอกาสท่ีเกดิ กจ็ะท ําใหเสยีโอกาส หรือวาสิง่คกุคามน้ันก็จะทํ ารายเรามากขึ้น
เร่ือย ๆ องคกรกจ็ะเสยีหายขึ้นเร่ือยๆ เพราะฉะน้ันจึงเรียกวา adaptive ตองใหเขาสามารถตอบสนองทันที
เพื่อใหองคกรน้ันเปนองคกรที่เขมแข็ง น่ันคือ หลักของการบริหารในรูปแบบใหม แลวทํ าอยางไรให
ทีมที่อยูในพื้นที่ เชน ทีมที่อยูในภูมิภาคคือผูวา CEO หรือทีมที่อยูในตางประเทศ คือ ทูต CEO ของเราถา
เปนบริษัทก็คือ ทีมที่ตองบริการลูกคา ตองพบกับลูกคา ใหทีมเหลาน้ันเปนคนวางแผนการปฏิบัติงาน
เพราะเปนผูสัมผัสกับประชาชนหรือลูกคาโดยตรง ผูนํ าตองมีเวลาที่ทาทายและใหการสนับสนุนผูปฏิบัติ
งานใหมากที่สุด ผูนํ าตองปลีกเวลาจากการท่ีคิดเองทํ าเองทุกอยาง มาเปนการคิดเพื่อทาทายความสามารถ
ของผูปฏิบัติ นอกจากทาทายเขาแลว ตองสอนแนะนํ า และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ น่ันคือการสราง
ศักยภาพของการบริหาร เมื่อวกกลับมาดูเร่ืองการงบประมาณ การที่เราทํ าอยางน้ีเราตองการอะไร
ตองการความรวดเร็ว ตองการความโปรงใสของขอมูล ซึ่งตองเปนขอมูลแบบ one truth   คือมีขอมูล
เดียว ไมตองมีการเลนเกมสตัวเลข หรือ number game  อยางเชน มีการเพิ่มตัวเลขเพื่อที่จะบอกวาตัวเอง
ทํ างานสํ าเร็จ และมันจะมีหลายตัวเลข    ซึ่งความจริงแลวในระบบที่เรากํ าลังจะไปสู ตองมี one truth
ซึ่งตัวเลขท่ีแสดงจะบอกไดเลยวาอันน้ีเขาพลาดไปตองเอามาแกไข อันน้ีประสบผลสํ าเร็จ ก็ทํ าตอไป ที่
พลาดเราตองแกกอนที่จะมีวิกฤติ หากปลอยหมักหมมไวจะเกิดวิกฤติเหมือนที่ผานมา เพราะทุกคน
พยายามจะตอบวาตัวเองทํ าถูก     ไมมีใครบอกวาตัวเองทํ าผิด   แลวมันไมมีตัวเลขที่ยืนยันวา   ใครทํ าถูก
ใครทํ าผิด  เราจะตองยกเลิกระบบที่เรียกวา remote control ระบบ command control เพื่อใหตัวเลขดัชนี
ตาง ๆ เปนตัววัดความสํ าเร็จ

ทีน้ี   เรามาดูเร่ืองงบประมาณ  งบประมาณของเราน้ีเดิมทีเดียว  เราทํ างบประมาณ
รายจาย ทํ าอยางไรรูไหม เมื่อกี้ผมไปดู ผมบอกกับผูบริหารของสํ านักงบประมาณวาระบบดีมาก แตถา
เราไมปรับวัฒนธรรมในการทํ างาน ระบบดีอยางน้ีก็ไม work วัฒนธรรมของเราก็คือ เมื่อเราตองการ
ยุทธศาสตรก็เอาตัวเลขรายจาย   plug - in   เขาไปกอน แลวก็มีตัวเลข     ยุทธศาสตรจริงที่เกิดจากการวาง
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แผนเอาโครงการใสเขาไปแทน    เพราะฉะนั้นตรงน้ีมันทํ ามาไดระดับหน่ึงแลวแตยังไมพอ ตอไปน้ีกรม
อันน้ีเรามองทางด่ิงกอนนะครับ ทางด่ิงคือกรมตองทํ างบประมาณเอง     และหากมองในทางราบ จังหวัด
ตองทํ างบประมาณ ตอไปมองตางประเทศ ทูต คณะผูบริหารตางประเทศ ทูต CEO ตองทํ างบประมาณ
แลวเอางบประมาณสวนตาง ๆ มารวมกัน เปนงบประมาณรวมของชาติ   มันถึงจะเปน sequence ที่ถูก
ทํ าไมถึงตองใหเขาทํ างบประมาณ  ก็เพราะเราบอกไววา จะใหเขามีอํ านาจตัดสินใจ เราจะทํ าใหเขาใช
ศักยภาพอยางเต็มที่ เพราะฉะน้ันเขาจะตองเปนคนบอกวาจะทํ าอะไรบาง  แลวใชเงินเทาไหร แลวใน
ที่สุดนะครับ ทานจะเห็นวาบางกรมจะมีความรูสึกวางานเยอะไป ไมอยากไดแลว คนเยอะไป ขอเอาคน
คืนไปบางสวน     ไดไหม เพราะรายจายมีแตเร่ืองของคน ซึ่งจะเปรียบเทียบไดวา ทํ าไมกรมน้ี รายจาย
ประจํ า มีเปอรเซ็นตสูง รายจายทางยุทธศาสตรไมมีเลย ตัวเลขทุกอยางจะถูกนํ ามาเปรียบเทียบกันหมด
เพราะทุกอยางจะถูกทํ าอยางโปรงใส ซึ่งผมจะเร่ิมใหเห็นชัด คือ ระบบของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะตองต้ังเปา
ใหัชัด แลวมีระบบวัดผล ในที่สุดคนเหลาน้ีก็จะแสดงออก ในเมื่อเราใหความไววางใจเขา เขาจะแสดง
ออกวา จะทํ าอยางน้ันอยางน้ี เพราะเชื่อวาทํ าได ทุกคนจะเร่ิมผลักดันตัวเอง จะเร่ิมขับเคลื่อนตัวเอง น่ันก็
คือการ      ขับเคลื่อนองคกรทั้งหมด เร่ืองงบประมาณที่เคยรูสึกวาไดรับงบประมาณมาแคน้ี โดนตัดไป
จํ านวนหน่ึงไดโตะมาแตยังไมไดเกาอ้ี อันน้ีเปลี่ยนไปแลว เปนเร่ืองเกาโบราณ แตจะเลาใหฟงและคอย ๆ
แกไปทีละขั้น  

วันน้ีทานทํ า e � Budgeting  การทํ า e � Budgeting จะไป merge  กับเร่ือง GFMIS  ที่เรา
กํ าลัง  จะทดลองใชเดือนตุลาคมน้ี  เพราะฉะน้ันจะมีตัวเลขจากทุกฝาย  เมื่อตัวเลขจากทุกฝายรวมเขามา
เปนระบบเดียวกัน รัฐบาลและทุกองคกรสามารถประเมินผลความสํ าเร็จของตนเองไดอยางชัดเจน เมื่อ
ประเมนิผลความส ําเร็จของตัวเองแลวยงัไมพอเราสามารถเทยีบไดอีกวาที่วาสํ าเร็จน่ี   สอบไดหรือสอบตก
เมื่อเปรียบเทียบกับคนอ่ืนที่มีความคลายคลึงกัน แลวยังไมพอ เปรียบเทียบกับคนอ่ืนในประเทศ แลวยัง
ตองเปรียบเทียบคนอ่ืนในตางประเทศอีก ก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองอยางตอเน่ือง เพราะวา    ถาคนไมรูวา
อาการตัวเองเปนอยางไร แลวทํ างานไปวัน ๆ หน่ึง   ประสิทธิภาพก็ไมมี แตถารูวาดีขึ้น แตมันยังสอบตก
อยูก็พยายามตอไปใหตัวเองสอบได  เพราะฉะน้ันตัวเลขระบบงบประมาณทั้งหมดจะถูกนํ ามาเชื่อมโยง
กันมากกวาคํ าวาเพียงงบประมาณเทาน้ัน เพราะงบประมาณจะนํ าไปสูเร่ืองงาน ถาเราต้ังงบประมาณเพื่อ
ใหคนแสดงศักยภาพ เพราะฉะน้ันเราตองเร่ิมตนวา ทานตองการใชเงินไปทํ าอะไรบาง ถาทานเอาไปไม
เขาทาไมตองเอาไป แลวตองมีการวัดผลอีกวา หน่ึงตองดูกอนวานโยบายและยุทธศาสตรชาติอยูตรงไหน
องคการของทานปรับไปสูจุดน้ันไดอยางไร ทานจะมีสวนชวยชาติไดอยางไร    เมื่อทานยังมีสวนทาน
ตองการใชเงินเทาไหร แลวจะวัดผลความสํ าเร็จของทานอยางไร น่ันคือสิ่งที่งบประมาณจะตองทํ า
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ปจจุบันทุกคนเสียเวลากับการทํ างบประมาณใชเวลานานมาก      น่ีคืองบประมาณของ
รัฐบาลไทย ของภาคเอกชนก็เฉลี่ยประมาณ 6 เดือน  แตสิ่งที่ได   คือ   เปนการควบคุมจากสวนกลาง
ควบคุมเงินก็คือควบคุม activity น่ันเอง การควบคุมเงินก็คือการจํ ากัดวาใหทํ าแคน้ี มีกิจกรรมอะไรไมใช
เงินบาง เมื่อจะใหทํ า แตเราไปควบคุมเงิน มันก็ทํ าไมได เพราะฉะน้ันระบบท่ีเสียเวลาไปตลอดเวลาน้ัน
ป ๆ หน่ึง เสียเวลานานมาก แลวสิ่งที่ไดคือเปาหมายท่ีกระดาง  ไมสามารถปรับตัวใหเขากบัสถานการณ
ทีเ่ปลีย่นแปลงไปได  เพราะเงินมันมาลอ็คไว เพราะฉะน้ันตอไปขางหนา เมือ่รัฐบาลน้ีเขามาก็มีเงินไวใน
สวนกลางจํ านวนหน่ึง   เพือ่ตอบสนองตอการแกปญหาแตจํ านวนไมมาก เพียงหนึ่งหรือสองเปอรเซ็นต
เทาน้ัน เพราะฉะน้ันตอไปจะตองมีการทํ างบประมาณทีละหลายป       ผมอยากเห็นวาเมื่อรัฐบาลหน่ึงเขา
มาแลว  ประกาศนโยบายชัดเจนตอประชาชน ประชาชนพอใจนโยบายน้ี อยากใหปฏิบัติ การปฏิบัติ
ตอเน่ืองเลย 4 ป เพราะฉะน้ันควรทํ างบประมาณ 4 ป แตทํ างบประมาณในลักษณะที่เปนการทํ าตามยุทธ
ศาสตรที่ serve มาจากขางลาง เอามารวมกันแลวก็จัด แตยังไมพอควรมีสวนที่จะทํ าใหเกิดความคลองตัว
ไวอีกสวนหน่ึง     แตไมใชท ําแบบกระดาง เพราะฉะน้ันการวัดผลความสํ าเร็จขององคกรและของผูบริหาร
ประกอบกันกับเร่ืองงบประมาณน้ันเปนของคูกัน ผมอยากเห็น กพร. กับสํ านักงบประมาณทํ างานกัน
อยางใกลชิดเพื่อที่จะมีระบบวัดผลท่ีชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร ถาเราไมปรับประ
สิทธิภาพ ผมคิดวาวันน้ีเราจะเสียเปรียบ เพราะวาบางประเทศเล็กกวาเรา แตมีความคลองตัวในการ
บริหาร เราเปนประเทศท่ีไมเล็กไมใหญ เพราะฉะน้ันการบริหารตองคลองตัวกวาน้ี ของเราจะตองปรับ
เยอะ แมกระทั่งเร่ืองของการนํ า Balanced Scorecard มาใช ก็เปนสิ่งที่จะควบคุมทํ าใหนโยบายกับการ
ปฏิบัติจริงของผูบริหารนั้นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ Balanced Scorecard ก็คือการกํ าหนดไววาเราจะ
ใหน้ํ าหนักในการวัดผลของบุคลากรโดยใหน้ํ าหนักเร่ืองอะไร เทาไหร กี่เปอรเซ็นต กี่คะแนน เพื่อที่จะ
ใหพฤติกรรมในการท ํางานของเราน้ันสอดคลองกับเร่ืองที่เราจะใหทํ า   ผมอยากเหน็การท ํางานในลักษณะ
ที่เปนเร่ืองเสียเวลากับเร่ือง routine นอยหนอย แลวก็ใชเวลากับเร่ืองการตอบสนองตอสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปใหมาก ๆ  โดยปรับการทํ างานไดอยางคลองตัวโดยมีเงิน

ในวันน้ีเราไดจัดสรรงบประมาณในลกัษณะทีเ่ปนธรรมจากสวนกลาง  โดยเอายทุธศาสตร
ของรัฐบาลเขามา  top  up   แตวาตอไปขางหนา เราอยากเห็นการทํ างบประมาณ   หลังจากที่ผูวา  CEO
เขมแข็ง   ทูต  CEO  เขมแข็งเราอยากจะเห็นงบประมาณสองสวน สวนหน่ึงมาจากสวนปฏิบัติการ ก็คือ
สวนของตางประเทศ และสวนของในประเทศซึ่งเปนสวนปฏิบัติการทํ าขึ้นมา และอีกสวนหน่ึงคือ
สวนสนับสนุนจากสวนกลาง    ถาเอาสองสวนน้ีมารวมกัน   แลวมุงไปยังทิศทางที่เราตองการจะมาวาง
ยุทธศาสตรชาติ ตรงน้ันผมก็คิดวาเปนสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุด แตวาตองใชเวลา วันน้ีเรากํ าลังทดลอง
ใชระบบ GFMIS ซึ่งจะเร่ิมใชต้ังแตวันที่ 1 ตุลาคมน้ีเปนตนไป ผมอยากใหทุก ๆ ฝาย ไดลอง monitor
การใช  GFMIS    เราจะเห็นตัวเลขอะไรหลายอยาง   ที่จะเกิดการเปรียบเทียบ    เพื่อนํ าไปสูการพัฒนา
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ประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐไดอยางเต็มที่ เชน เราจะเห็นตัวเลขคาใชจายของกรมตาง ๆ อยางชัด
เจน เราจะเห็นการจัดซื้อจัดจางของแตละกรมวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ทํ าไมกรมน้ีซื้อของถูก
กวา กรมน้ีซื้อของแพงกวา เพราะฉะน้ันทุกคนจะต่ืนตัว  จะมุงประสิทธิภาพของตัวเอง จะลดคาใชจาย
และจะมีศักยภาพในการบริการประชาชน ในการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน ตรงน้ันจะเห็นไดชัดเจนขึ้น
ซึ่งผมทราบวาขณะน้ี ทีมงานกํ าลังจะไปดูงานตางประเทศที่ไดใช GFMIS แลว เพื่อจะมาเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่เราใช แสดงใหเห็นวาทิศทางขางหนาได คํ าวา �งบประมาณ� น้ัน จะไมใชเพียงงบประมาณรายจาย
แตจะไปเชื่อมโยงงบประมาณรายจายที่เอาไปสรางรายได แลวไปเพิ่มคุณภาพการบริการประชาชน เพิ่ม
ศกัยภาพใหประชาชน แลวไปเปรียบเทยีบกบัการวัดผลของขาราชการ   เพือ่ใหขาราชการนัน้มปีระสทิธภิาพ
มากข้ึน เพราะฉะน้ันมันเชื่อมโยงหมดทั้งระบบ

ตอนไปดู  exhibition   ปรากฏวาภาษา  technical  term  สูง ๆ  เยอะมาก       ผมอยากให
ขาราชการชั้นผูใหญ คือ ผมก็ยอมรับวาบางคํ าผมก็ไมรู ไมรูตองยอมรับวาไมรู มันมีเร่ืองใหม ๆ เกิดขึ้น
ในโลกน้ีทุกวินาที ไมมีใครหรอกครับที่จะ keep up ไดทุกเร่ือง เพราะฉะน้ันวันน้ี ไมรู ตองยอมเรียนไม
ตองกลัวเสียหนา ถาตองไปเรียนกับลูกนอง เพราะผมน่ีเรียนกับลูกนองเปนประจํ า ถาเราจางลูกนอง
รุนใหม ๆ เขามา แลวเขารูสมัยใหมกวาเรา น่ันแสดงวาเราจางถูกคน แตถาเขารูเร่ืองใหม ๆ นอยกวาเรา
แสดงวาเราจางผิด  เพราะฉะน้ันเราควรจะใหคนรุนใหม ๆ ที่รูเร่ืองใหม ๆ มากกวาเรา แลวเขายังสามารถ
ที่จะเรียนเร่ืองใหม ๆ เหลาน้ีได เร่ืองที่โชวขางหนาน้ัน ผมเชื่อวามันสอนระดับปริญญาโทปสองขึ้นไป
หรือปริญญาเอก    เพราะฉะน้ันหลายทานอาจไมรู เพราะฉะน้ันไมตองกลัวที่จะเรียน       ผมแนะนํ าทาน
ผูอํ านวยการสํ านักงบประมาณวา การสัมมนาในโอกาสตอไป ควรจะอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ
พาเด็กรุนใหมทางดานการเงิน จะเปน financial engineering ไปเรียน budgeting มาหรือเรียนตาง ๆ นานา
ในดานน้ีเอามาเรียนมาศึกษา เพื่อที่เขาจะไดเปนแกนกลาง จะไดเขาใจแลวไปเผยแพร อยาหวังวาหัวหนา
สวนราชการจะเปนคนเผยแพรเสียเอง  แตอยางนอย ๆ   หัวหนาสวนราชการตองแสดงความต้ังใจ    ที่จะ
เปลี่ยนแปลง แลวสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงน้ัน โดยใหเจาหนาที่โดยตรงมาทํ างาน แตหัวหนาสวน
ราชการตอง back up และตอง challenge เขาตลอดเวลา ถาไมเชนน้ันมันเปลี่ยนแปลงไมได แลวขอเลย
อยาไปติด face ตอนสมัยที่ผมทํ างาน ผมไมไดจบ engineer ผมก็เอา engineer ที่จบใหม ๆ มาสอน
ผม ชวยอธิบาย ผมเรียนรูจากเขา เพิ่มขึ้นเร่ือย ๆ แตวาเราไมจํ าเปนตองรูลึก แตอยางนอย ๆ เรารูเพื่อจะ
เปนผูที่ประสานการทํ างาน     เพื่อที่จะทาทาย โดยใชประสบการณของเราได เพราะฉะน้ันวันน้ีที่เรามา
อบรมสัมมนากัน ผมมองมิติใหม ๆ ของการเปลี่ยนแปลง และผมดีใจที่ทาง กพร. มา สภาพัฒนมา   
คือวันน้ีนะครับถาเรามีการทํ างานรวมกันระหวางสภาพัฒน กพร. สํ านักงบประมาณ และกระทรวง
การคลัง เราจะเห็นประเทศเราในภาพรวม แตวันน้ีทุกคนเห็นคนละทอน พอเห็นคนละทอนก็ไมมีใคร
วางยุทธศาสตรใหชาติได เรากํ าลังใชความรูสึก    แตวาถาเราเห็นภาพตอเชื่อมกัน  เราจะเห็นตัวเลข  และ
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ตัวเลขเหลาน้ีจะบอกเราวาเร่ืองน้ีเราทํ ามากไป เร่ืองน้ีเราทํ านอยไป เร่ืองน้ีเรายังไมไดทํ า เราจะไดทํ า
ในสิ่งที่ควรจะตองทํ า วันน้ีสังเกตดูไปจับเร่ืองไหนก็เละหมดทุกเร่ือง เพราะวาคือทํ าอะไรก็ไดที่
นึกอยากจะทํ า แตไมไดทํ าอะไรก็ไดที่มันเปนสิ่งที่ตองทํ ามันก็เลยขาดบาง สวนที่เกินไปไมคอยมี เพราะ
ฉะน้ันระบบงบประมาณที่เรากํ าลังจะทํ าวันน้ีและที่กํ าลังปรับไปอีกขั้นหน่ึง ตอจากจุดน้ีที่เราใช  SPBB
Strategic   Performance   Based   Budgeting   ถาเราใชตรงน้ี แลวขยายตอโดยเอา   GFMIS   มาผนวกแลว
เรานํ าไปสูการทํ า budgeting โดยใหกรม กอง และพื้นที่ เราจะทํ าใหคนเหลาน้ันเขาสามารถ
ตอบสนองตอ threat and opportunity หรือสิ่งที่คุกคามและโอกาส เพื่อพัฒนาตัวเองไดอยางเต็มที่ และให
เขาบอกวา จะวัดผลอยางไรเทาน้ัน การพัฒนาประเทศเราจะไปไดเร็วมาก จะเปลี่ยนแปลงไปอยาง
เร็วมากผมเชื่อวาระบบงบประมาณน้ีจะใชเวลาไมเกิน 3 ป  เพราะฉะน้ันงบประมาณป 2547 เราทํ า
ไปแลว  ป 48 , ป 49  อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ significance ที่เห็นไดชัด  แตป 2550 จะเปน
งบประมาณแบบใหมทั้งหมด เปนงบประมาณที่พื้นที่จะเขามาเกี่ยวของ จะเปนงบประมาณสองมิติ มิติ
ของพื้นที่      ผูปฏิบัติการกับมิติของสวนกลางแลวมาผนวกกัน ซึ่งในป 2550 เปนตนไปน้ัน  งบประมาณ
ของประเทศจะโตกวาน้ีอีก 30 เปอรเซ็นตเปนอยางนอย เพราะวันน้ันเราเชื่อวารายไดของประเทศก็คงจะ
ขึ้นมาอีกเยอะ แต 30 เปอรเซ็นตในวันน้ัน ไมใชงบประมาณขาดดุลแนนอน เพราะอันน้ีผมเปนคนคิด
ตัวเลขคราว ๆ  แลวถาหากวาเมื่อไหรนํ าตัวเลขไปสูผูบริหาร เพื่อใหเกิดความคิดวา ตัวเองจะลดคาใชจาย
อยางไร ตรงน้ันประสิทธิภาพของระบบราชการจะดีขี้นมาก แลวตรงน้ันเราจะเห็นวาหลายสวนราชการ
มีคนมากเกินไป เพราะเราคิดวาคนทํ างานไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือรับปริมาณงานไมไดเราก็จะ
เพิ่มคน  แตเราลืมไปวา เราสามารถปลดปลอย  ศักยภาพของคนโดยการทาทาย  โดยการใหโอกาส
แลววันน้ันคนแตละคนจะเกงกวาที่เราคิดไวมากเหมือนวันน้ี สวนราชการหลายแหงเกงกวาที่เราคิดไว
มาก เพราะวาผมเร่ิมทาทาย เร่ิมใหโอกาส ใหเสรีภาพในการคิดมากขึ้น ใหตัดสินใจมากข้ึน ทานเชื่อ
ไหมวาผูวา CEO 1 ตุลาคมน้ีเปนตนไป หลังจากที่เขา course  อยางเขมขน  หลังจากที่ไดรับมอบหมาย
ความเปนเจาภาพ   หลังจากที่มองเห็นวาตองทํ าหนาที่อะไรแลว  ถูกทาทายอยางน้ีแลว  ผูวาจะพัฒนา
จังหวัด โดยมีเปาหมายชัดเจน เพราะวานโยบายของรัฐบาลกํ าหนดชัดเจน เปาหมายชัดเจน ประกาศ
สงครามกับยาเสพติด ประกาศสงครามกับคอรรัปชั่น ประกาศสงครามกับความยากจน แคสามเร่ืองน้ี
มันนํ าไปสูการทํ าใหสังคมดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น แลวยังมีเร่ืองกองทนุหมูบาน เร่ืองของ 30 บาท เร่ืองอะไร
ตออะไร    พวกน้ีมันเปนรายละเอียดที่จะยกจังหวัดขึ้นมาอยางชัดเจน และในที่สุดจะเกิดการทํ าตัวเลข
GDP จังหวัด จังหวัดมเีปาหมายวาจะทํ าใหรายไดของคนในจังหวัดโตเทาไหร  งบประมาณทีต่องการใช
เทาไหร สมมติวางบประมาณวันน้ี  1,000,000 ลานบาท สมมติวามนัจะเปน 2,000,000 ลานบาทข้ึนมา และ
ทํ ารายไดใหประเทศ 2,000,000 ลานบาทเชนกัน กับงบประมาณของประเทศท่ี 1,000,000 ลานบาท แลว
รายไดของประเทศ 1,000,000 ลานบาท     ผม prefer ใหมนัเปน 2,000,000 ลานบาท   แลวรายได 2,000,000
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ลานบาท  เพราะวามนัเกดิกจิกรรมทางเศรษฐกจิ   ทีท่ ําใหคนมงีานท ํา ท ําใหคนมีรายได   เพิ่มขึ้น ทํ าใหคน
มีความเปนอยูดีขึ้น ถาสมมติวาจังหวัดเชียงใหม เคยต้ังงบประมาณไว สมมติวาเอางบประมาณของ
ทุกสวนรวมกัน เปนงบประมาณ 50,000 ลานบาท สมมติทํ าใหเชียงใหมเศรษฐกิจโต 50,000 ลานบาท
แตเชยีงใหมบอกวาผมสามารถทํ าไดถงึ 150,000 ลานบาท  แตขอเพิม่รายจายเปน 100,000 ลานบาท
รีบใหเลย   แสดงวาคนเชยีงใหมจะมงีานท ําอีกเยอะ    เพราะฉะน้ันงบประมาณยคุใหมตองเปนงบประมาณที่
เร่ิมมาจากพืน้ที ่  เร่ิมมาจากความรับรูของประชาชนวา ประชาชนตองการเห็นความเปลีย่นแปลงอยางไร
แลวเจาหนาทีท่ีอ่ยูในพืน้ทีเ่ปนคน detect หรือตรวจนับวาตองปรับปรุงอยางไร มันเปนลักษณะของการ
bottom up พรอมกับ top down ในเชิงของ strategy    ไปดวยกัน มันถึงจะไปได แตถาเรามาน่ังมองอยาง
เดียววา เราจะทํ างบประมาณแบบท่ีผานมา  plug � in    ตัวเลข   คาใชจายประจํ า  คาสาธารณูปโภค คาใช
หน้ีอะไรเทาไหร หัวหนาสวนราชการไมทราบหรือไมรับรูเลย รูนอยมาก ทานอธิบดีทั้งหลายทราบไหม
วาไดรับงบประมาณเทาไหร รูอยางเดียววามีรายจายอะไรบาง มีโครงการอะไรบาง เพิ่มกี่เปอรเซ็นต แต
ไมมี sense ของความรับผิดชอบวา ทํ าไมคาใชจายมากขนาดนี้ ดีไมดี อธิบดีไมทราบวากรมมีคาใชจาย
คาน้ํ า คาไฟ เทาไหร    ดีไมดี ไมรูดวยวามันเพิ่มเทาไหร ควรจะประหยัดไดทํ าไมไมประหยัด อันน้ีคือสิ่ง
ที่ตองเปลี่ยน แตถาเขาเอาระบบใหมมาจับ มันจะเปลี่ยนอัตโนมัติ เพราะมัน go beyond   มนัหลดุไปจาก
ค ําวา  �งบประมาณรายจาย�   เพราะมันเอาตัวยทุธศาสตรเปนตัวต้ัง เอาตัวการวัดผลความสํ าเร็จเปนตัวต้ัง
สิ่งเหลาน้ีจะเกิดความรูสึกของการพัฒนาใหตัวเองเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงทันที เพราะวาปลอย
ใหคาใชจายมากไมได เพราะถาเปรียบเทียบแลว เด๋ียวจะกลายเปนอธิบดีที่ไมมีประสิทธิภาพ ทฤษฎี
โบราณที่เราใชกันก็คือ 4 M  man , money  , material และ management  อีกตัว budgeting เงินหรืองบ
ประมาณน่ี มันเขาไปเกี่ยวของหมด ถาเราไปมองงบประมาณรายจายอยางเดียว มันก็จะไมเกี่ยวของ แต
ถามองงบประมาณทั้งภาพรวม แลว go beyond งบประมาณมันจะเขาไปเกี่ยวของเร่ืองของคน เร่ืองของ
การจัดซื้อจัดจาง เร่ืองของการพลาธิการน่ันเอง เร่ืองของการเงินคือภาครายไดเขามาเกี่ยวของ ภาคราย
จายเขามาเกี่ยวของ ถาเมื่อไหร ผูนํ าองคกรใด ไมมีความรู หรือสนใจ หรือใสใจ หรือรับรูเร่ืองการเงิน
องคกรน้ัน จะเปนองคกรที่ routine คือทํ างานไปวัน ๆ หน่ึง จะเปนองคกรที่ทํ างานแบบไมมียุทธศาสตร
ไมมีเปาหมาย ไมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ถาเมื่อไหรผูบริหารไมรับรูวาองคกรของตัวเองมีคาใชจาย
เทาไหร มีรายไดเทาไหร มีคาใชจายในรายละเอียดเปนอยางไร แลวจะสามารถเพิ่มรายไดอยางไร โดยไม
เห็นตัวเลขหรือไมมีตัวเลข เหมือนที่วันน้ี เราปลอยใหอธิบดีทั้งหลาย แมกระทั่งปลัดกระทรวง หรือ
รัฐมนตรี ผมเชื่อวารัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี รูเร่ืองตัวเลขที่เกี่ยวกับหนวยงานของตัวเอง วันน้ี
รูมากข้ึน แตยังรูไมครบ ถาเมื่อไหรยังรูไมครบ ยากที่เขาจะปรับประสิทธิภาพไดดี ยากที่จะเติม
ยุทธศาสตรใหถูกตอง แตถาเมื่อไหรเปนคนกํ าหนดเอง รูเอง เขียนเปน ไมใชมุงที่จะขออยางเดียว ขอตึก
ขอรถ ขออะไรนี่ อยางน้ันมันใชไมได ตองมองยุทธศาสตรวา     จะทํ าอะไรใหมันดีขึ้นกวาเดิม ที่จะดีขึ้น
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กวาเดิมน้ัน ไดคิดแลววา รายจายบางรายการมากไป ไมถูกตอง รายไดนาจะเพิ่มอีก แตการจะเพิ่มใหได
ตามท่ีตองการน้ัน ตองมีกิจกรรม ตอไปน้ี ตองใชเงินอยางน้ี ตองมียุทธศาสตรอยางน้ี ถา sense ตรงน้ีเกิด
ขึ้นเมื่อไหร เมื่อน้ันงบประมาณจะมีประสิทธิภาพมาก เพราะฉะน้ันจึงขอเนนวาเร่ืองการเงิน เร่ือง
ภาครายได รายจาย เปนหนาที่ที่หัวหนาสวนราชการทุกคนจะตองรู วาง ๆ  ผมเจอผมก็จะถามทานวา
งบประมาณปน้ีของทานเทาไหร  เปนคาใชจายประจํ าเทาไหร  งบลงทุนเทาไหร    ถาเปนกระทรวงก็ถาม
รัฐมนตรี เพราะผมเปนคนที่ชอบถามครับ ไปเจอชาวบานผมยังถามเร่ืองของเขาเลยนะครับ เพราะฉะน้ัน
ผมชอบถาม เจอทานผูอํ านวยการรัฐวิสาหกิจ ก็จะถาม    เปาหมายรายไดถาทานมี sense ของตัวเลขอยูใน
สมองก็จะมี sense ของการปรับประสิทธิภาพตลอดเวลา การบริหารที่ไมคํ านึงถึงประสิทธิภาพ เปนการ
บริหารที่ใชไมได การใหความไววางใจแกผูที่มีความสามารถและเปนผูที่ commit หรือมุงมั่นตอการที่จะ
ทํ างานใหสํ าเร็จน้ัน เปนสิ่งที่ทุกระดับตองทํ า

ทกุวันน้ีผมมอบความไววางใจใหรองนายก  ใหรัฐมนตรี ใหแสดงฝมือเต็มที่  ผมมีหนาที่
คอยติดตาม  เขาก็จะทํ างานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการทาทาย รัฐมนตรีก็ตองทาทายปลัด
กระทรวง อธิบดี อยาไปแยงงานมาทํ า หนาที่เรามีหนาที่ทาทาย ภาษาอังกฤษเรียกวา challenge , coach
แลวก็ support ทาทาย  สอนแนะนํ าและใหการสนับสนุน  แลวลดหลั่นลงไป  ทีละขั้น มันจะมีระบบถวง
ดุลยในระบบของมันเองไดหลายชั้น โดยที่ไมตองมีลักษณะควบคุมจากสวนกลางตลอดเวลา ตรงน้ีเรา
เห็นประสิทธิภาพในทุก unit ถามีการทํ าแบบน้ีไลไปเร่ือย ๆ จะมีประสิทธิภาพหมดทฤษฎีที่ออกมาเมื่อป
1997 ทฤษฎีของเร่ืองคิดใหม ทํ าใหมเกี่ยวกับเร่ือง management บอกไดวาตองใหความไววางใจสูงสุด
กับ professional เพื่อให professional ไดแสดงฝมืออยางเต็มที่ แลววัดผลความสํ าเร็จ โดยมีระบบเปรียบ
เทียบที่เราเรียกวา benchmark มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม หรือการทํ างานแบบเดียวกัน วาของเรา
อยูในขั้นไหน หนวยงานที่มีประสิทธิภาพตองอยูใน quartile สุดทาย คือหมายความวาตองอยูใน
เปอรเซ็นตได 76 - 100 ซึ่งจะเรียกวามีประสิทธิภาพ จะเห็นวาการเงินเปนเร่ืองของ budget ที่เปนแกน
กลาง สํ านักงบประมาณ ไมใชจะทํ างบประมาณรายจายอยางเดียวถาทํ าแบบเดิมเรียกวาเปนคนทํ าบัญชี
ไมใชเปนผูจัดสรรงบประมาณ เปนคนทํ าบัญชีรายจายและทํ าบัญชีขางเดียวอีกตางหากไมไดทํ าสองขาง
ทํ าบัญชีตองมีสองขาง เพราะฉะน้ัน GFMIS จะเกิดภาพการทํ าบัญชีสองขาง สํ านักงบประมาณตอง
ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการทํ าบัญชีรายจาย   เปนคนซึ่งรวมกับสวนราชการอ่ืนใหสวนราชการทํ างานตรง
ยุทธศาสตร เพราะฉะน้ันงบประมาณตองใชนักยุทธศาสตร และก็ตองใช       นักบริหารเงินมาผสมกันถึง
จะทํ าใหการจัดทํ างบประมาณน้ันหยั่งลึกไปถึงการนํ างบประมาณเพื่อไปสรางรายได และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ เกิดการทํ างาน     ที่มีการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอเหตุการณ ตอบสนองตอ
ปญหาของสังคม ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถมีงบประมาณทํ างานไดตลอดเวลา
และที่สํ าคัญอีกอันหน่ึง   ตองใหผูปฏิบัติเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ตองการใชไดอยางรวดเร็ว     น่ันก็คือวา
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งบประมาณตองเบิกไดเร็ว ตองมีระบบ fast track เมื่อเราจัดสรรใหแลว      ก็ตองใหสามารถใชไดเร็ว ไม
ใชใหแลวกวาจะใชไดอีกเจ็ดแปดเดือน มันก็เกิดปญหาใหมขึ้น ถาเกิดระบบการเปลี่ยนแปลงแบบน้ี
เพราะองคกรเปนสิ่งมีชีวิต  การปรับเปลี่ยนใหทันสนองตอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คือ หัวใจของการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งถือวาเปนการบริการประชาชน    ก็หวังวาสิ่งที่
จะเกิดขึ้นจากการสัมมนารวมกันในวันน้ีจะนํ าไปสูการจัดงบประมาณท่ีเปนการจัดทํ ารวมกันระหวาง      
ผูปฏิบัติกับสํ านักงบประมาณซึ่งเปนแกนกลาง

ส ํานักงบประมาณตอไปจะเปน facilitator  มากกวาเปนคนซึง่จัดเองหมดทุกอยาง  จะเปน
facilitator จะตองมีทีมไป coach การจัดทํ างบประมาณของผูปฏิบัติ หรือไมก็ตองเอาทีมผูปฏิบัติมาน่ัง
อบรมวิธีการทํ างบประมาณ โดยการทํ างบประมาณที่ยึดเร่ืองยุทธศาสตรแลวมีความพรอมในการปรับตัว
ตอบสนองตอสิ่งที่คุกคามและโอกาสตลอดเวลา แลวมีระบบวัดผลรวมกับทาง กพร. ก.พ. หรืออะไรก็
แลวแต แลวก็ทํ าทุกอยางใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งสภาพัฒนกับรัฐบาลจะไปรวมกันกํ าหนด
และตรงน้ีงานมันจะเขามาหมด แลวสํ านักงบประมาณมีหนาที่ประเมินผลของการใชเงิน วาการใชเงิน
น้ันประสบผลสํ าเร็จแคไหน ในทั้งภาพรวม ภาพองคกร ภาพรวมคือประเทศใชเงินไปอยางน้ี แลวผล
ลัพธออกมาเปนอยางไร กระทรวงใชเงินไปแลว ผลลัพธเปนอยางไร จังหวัดใชเงิน แลวผลลัพธเปนอยาง
ไร หนวยงานอ่ืนก็ไปดู อยาง กพร. ก็ไปดูประสิทธิภาพในการบริการประชาชนวาดีขึ้นไหม ความผาสุก
ของประชาชนดีขึ้นไหม ความกาวหนาของประเทศดีขึ้นไหม ก็ตองชวยกันทํ า ถาเรารวมกันทํ าในทุกมิติ
อยางน้ีจะเห็นชัด การบริหารตอไปน้ี มันเปนเร่ืองที่ไมสามารถใหหนวยงานใดหนวยงานหน่ึงทํ าคนเดียว
ไมใชเปนระบบ Division of Labor อีกตอไป มันเปนการบูรณาการปญหาเปนลักษณะของ activity base
เปนลักษณะของ agenda base มากกวาเปนเร่ืองที่เปนของใครของมัน ระบบการทํ างานเปนเครือขาย เปน
โครงขาย เปน networking หมด ไมมีหนวยงานใดหนวยงานหน่ึง report นายคนเดียว การบังคับบัญชา
ขึ้นอยูกับคนเดียวก็จริง แตระบบการทํ างานน้ันมัน report หลายทาง  แลวขอมูลทั้งระบบของประเทศจะ
ตองเปนตัวเลขเดียวกัน ไมใชเปนตัวเลขหลายตัวเลข คาใชจายประจํ าจังหวัดเชียงใหม ถามที่เชียงใหม
เทาไหร ถามที่สํ านักงบประมาณก็ตองเทาน้ัน รายไดของเชียงใหมเทาไหรถามเชียงใหมเทาไหร ถาม
กรมบัญชีกลางวาเทาไหร ก็ตองเปนเทาน้ัน   ก็ตองเปนตัวเลขเดียวกัน ไมใชเปนตัวเลขแลวแตใครจะแตง

หวังวาการประชุมสัมมนาคร้ังน้ี     จะเปนประโยชนตอทานทั้งหลายท่ีจะนํ าไปปรับ
ประสิทธิภาพในการทํ างาน และผมเชื่อวาถาปรับไดอยางน้ี พวกทานก็ทํ างานมีความสุข เพราะทานรูวา
ทานจะนํ าพาองคกรไปตรงไหน ไดแคไหน อยางไร เพราะวางบประมาณน้ันเปนเร่ืองที่ทานเองมีสวน
ชวยในการทํ า  แลวเปาหมายก็เปนสิ่งที่ทานยอมรับแตตน ไมใชเปาหมายท่ีไปยัดเยียดให แตวาผมจะ
ทาทายทาน ทานบอกวาผมจะทํ าใหไดอยางน้ี ผมบอกวา เอาอีกหนอยไดไหม ถาทานบอกไหวก็ทํ ามันก็
จะมีการปรับประสิทธิภาพตลอดเวลา รัฐบาลน้ีเขามามีการทํ านายตัวเลขเศรษฐกิจ ป 2545 ชัดเจน ทํ านาย
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วาโต 2 เปอรเซ็นต แตผมจะทํ า 5 เปอรเซ็นต มีคนหัวเราะเยาะ มองเปนเร่ืองขํ า ผลสุดทายก็ออกมา 5.3
เปอรเซ็นต คือเปาหมายกับการทํ านายมันคนละเร่ือง ทํ านายออกมาเทาไหร น่ันแสดงวาถาคุณไมทํ า
อะไรเลย  เชาชามเย็นชาม เชาชามเย็นสองชาม มันก็ไดแคน้ัน แตถาหากวาเราจะใส effort เขาไป   มัน
ตองมีการเปลี่ยนแปลง ถาถูกมันก็บวก ถาผิดมันก็ลบ ป 2546 เหมือนกัน ทํ านายกันอยูได 3.5 เปอรเซ็นต
4 เปอรเซ็นต ผมบอกวาคุณก็ทํ านายไป   ผมบอกโพลลผมมี แลวทํ าก็ทํ าได แตวาจะทํ าไดอยางไรถาเรา
ไมใส  effort  ไป    แตผมทํ าระดับรัฐบาลมันโต  ไมมาก  แตถาเมื่อไหร  ที่เปาหมายเหลาน้ีถูกปรับระดับ
จังหวัดขึ้นมา    ผมเชื่อเหลือเกินวามันจะกระโดด  เพราะวันน้ีเราขับเคลื่อนขางบน มันขับเคลื่อนไดไม
ถนัด แตถาเคลื่อนทั้งระบบทั้งองคกรมันเคลื่อนไมไดเยอะ สมมติวาเมื่อไหรการทํ างบประมาณ  ทํ ามา
ต้ังแตจังหวัด แลวก็ทํ ามาจากกรม จากกระทรวง โดยที่สํ านักงบประมาณอํ านวยความสะดวก แลว
ทั้งหมดก็ขับเคลื่อนกันขึ้นมา แลวต้ังเปาไวดวยแลว ทานจะเห็นเลยครับวาประเทศไทยน่ีขับเคลื่อนได
เยอะเลย    โตปละ 10 เปอรเซนตเปนเร่ืองธรรมดา  เพราะเรามาจากฐานที่มีชองที่จะขยับไดอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นถาเรารวมมือรวมใจกันและเขาใจเทคนิคของการทํ า และเขาใจ merit ของตัวเลขเหลาน้ีวา
มันจะทํ าใหเราปรับประสิทธิภาพอยางไร แลวทุกคน หัวหนาสวนราชการทุกคนมุงประสงคตอเปาที่จะ
ทํ าใหสํ าเร็จอยางน้ัน มันจะเกิดความพยายามรวมกัน แลวจะเกิดความทาทายทั้งระบบ     แลวในที่สุดเรา
จะมีประเทศไทยซึ่งกลายเปนประเทศท่ีเปนตนแบบของระบบการบริหารแผนใหม เปนประเทศท่ีทํ าให
ประชาชนมีความผาสุก แลวก็เปนประเทศท่ีพนจากความยากจน ผมวา 6 ป ไมมีปญหาเลย  6 ป ความ
ยากจนหมดจากแผนดินไทยน้ี โดยตามคํ านิยามของสหประชาชาติน้ัน one dollara day ทั้งหลายน่ี ตอไป
เร่ือย ๆ ไมตองรอถึงป 2020 ตามท่ีมาเลเซียต้ังเปาไววา ป 2020 จะเปนประเทศท่ีพัฒนาแลว แตผมเชื่อวา
ของไทยเราจะเร็วกวาน้ัน แตยังไมกลาบอกวาจะเมื่อไหร แตวาขอใหดูการเปลี่ยนแปลงเร่ิมตนจากการทํ า
งบประมาณแบบน้ีไปสูการกํ าหนดเปาหมายท่ีชัดเจน ไปสูระบบของการปรับเปนองคกรที่เปน high
performance organization และมีระบบการบริหารจัดการที่มีการปรับตัวตลอดเวลา แลวก็สรางความไว
วางใจ มอบความไววางใจไวกับผูบริหาร และกระจายอํ านาจการตัดสินใจ กระจายอํ านาจในการวางยุทธ
ศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ผมเชื่อเหลือเกินวาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงคร้ังยิ่งใหญที่
ประเทศไทยจะทํ าได ก็ขอฝากประเทศไทยไวกับพวกทานทั้งหลาย เพราะเราตองชวยกัน ผมพรอมที่จะ
ทํ างานหนัก พรอมที่จะ facilitate ทุกอยาง เพื่อใหทานไดใชความสามารถของทานอยางสุดความสามารถ



11

ขอขอบคุณส ํานักงบประมาณอีกคร้ังหน่ึงทีไ่ดจัดงานในวันน้ีขึน้   แลวกห็วังวาการสมัมนา
ตอไปก็คงไดรับความรู อยางนอย ๆ แมวาทานทั้งหลายไมคาดหวังวา จะตองรูภาษาการบริหารยุคใหม
ทุก ๆ คํ า หรือวาผมไมคาดหวังวาทานตองรูภาษาการเงินยุคใหมทุก ๆ คํ า  แตผมเชื่อวาคนในองคกรเด็ก
รุนใหม ๆ ใหเขาไปชวยกันทํ า ชวยกันคิดแลวทานเองจะไดรูไปกับเขา แลวก็ใหภาวะผูนํ าผลักดันใหสิ่ง
เหลาน้ีเคลื่อน ผมเชื่อวาสํ าเร็จครับ ก็ขอขอบคุณอีกคร้ัง  นะครับ  สวัสดีครับ
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