ประเทศไทยในบริบทใหมของการแขงขันในเวทีโลก
โดย ฯพณฯ นายกรัฐมนตรี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร

สิ่งที่ถือเปน Bottom line ของการบริหารประเทศไมวาจะเปนในระบบการบริหาร
ประเทศแบบใด นั่นคือ “ความผาสุกของประชาชน และความเจริญกาวหนาของประเทศ” แต
จะดวยวิธีการไหนเพื่อที่เราจะบรรลุถึงเปาหมายนี้ได นั่นคือ เราตองเลือกวิธีการที่ดีที่สุดที่มี
ประชาชนในประเทศเปนศูนยกลาง ใหประชาชนสามารถปลดปลอยพลังสมอง ความรู ความ
สามารถมาใชในการพัฒนาประเทศไดอยางเต็มที่ ผูนําในระบบ CEO ผูวาราชการจังหวัดแบบ
บูรณาการ ก็ถือเปนวิธีการหนึ่งที่จะนําพาประเทศใหบรรลุเปาหมายนี้
ผูวาฯ ทุกทานอยาตกใจกับการเปลี่ยนแปลง เรากําลังทาทายทาน และกอนที่เราจะให
ทานเขาปฏิบัติงานในแนวทางใหม เราจะเตรียมความพรอมใหทาน เพิ่มความรู เพิ่มความเขาใจ
เพื่อใหทานสามารถใชพลัง และการทาทายครั้งนี้ทานตองใชความสามารถทั้งหมดที่มีอยูเพื่อ
พัฒนาประเทศ เพราะถายังใชวิธีการบริหารจัดการแบบเดิมๆ ประเทศของเราจะแพในเวทีโลก
ดูอยางเขมรในอดีต นครวัด นครธม เคยเปนแหลงที่มีความเจริญมากที่สุดในโลก แตปจจุบัน
ลมสลาย เพราะไมยอมรับการเปลี่ยนแปลง และไมยอมพัฒนาเพื่อรับกับความเปลี่ยนแปลง
นั้น ถาไทยไมรูจักเปลี่ยนแปลง เราก็จะลาหลังและลมสลายลงเชนกัน
ในอดีต โลกเราประกอบดวยสองขั้วการเมืองหลัก คือ คอมมิวนิสต ที่เนนความเทา
เทียมกันในสังคม ทั้งที่ในโลกความจริงแลว ความเทาเทียมกันของสังคมไมเกิดขึ้นจริง แตขอดี
ของคอมมิวนิสต คือ การมีอุดมการณที่เขมแข็ง แมวาจะไมมีเปาหมายอยางชัดเจน ในขณะที่
ระบบประชาธิปไตยมีเปาหมายที่ชัดเจน คือ การแขงขันในระบบทุนนิยม แมจะมีเปาหมายที่ชัด
เจน แตก็มีขอดอยในดานการขาดอุดมการณที่เขมแข็ง
วันนี้ประเทศไทยจะเอาขอดีของทั้ง 2 ระบบ เขามารวมกัน เปนระบบของไทยเอง เชน
เดียวกับทฤษฎี Genomics หรือ GMOs ที่เนนเลือกเอาแตรหัสพันธุกรรมที่ดีมาตัดตอรวมกัน
ประเทศไทยในวันนี้ก็เชนเดียวกัน เราจะเอาขอดีของแตละระบบเขามารวมกัน แลวพัฒนา
(Apply) ใหเหมาะสมกับสภาพทางสังคมของประเทศไทยเรา
ในสมัยหนาที่ผมจะเปนนายกรัฐมนตรีเปนสมัยที่สอง ระบบราชการไทยจะเปลี่ยนไปใน
ทางที่ดีขึ้น ตั้งแตวันที่ผมไดรับพระบรมราชโองการแตงตั้งใหเปนนายกรัฐมนตรี ผมตั้งปณิธาน
กับตนเองไวแลววา ผมจะไมเปนเพียงผูนําตามที่กฎหมายกําหนด แตผมจะขอเปน “ผูนําการ
เปลี่ยนแปลง” นําพาประเทศไทยไปสูแนวทางที่ดีขึ้น
การเปลี่ยนแปลงตองเริ่มเลย ไมใชตองรอใหแผนการทุกอยางพรอมแลวจึงยอมใหมีการ
เปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น การเริ่มเดินนั้น ตองมีกาวแรก กาวที่หนึ่งเกิดกอน แลวกาวที่สอง, สาม,
สี่ก็จะตามมา การปฏิรูประบบราชการตามระบบ Agenda Base นับเปนกาวแรก ที่จะนําไปสู
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ระบบ Matrix Reporting System, การทํางานในรูปแบบที่เปน Network, การปรับระบบวัฒน
ธรรมองคกร และแมแตระบบการใหคุณใหโทษทางราชการ
สิ่งที่เราจะตองเรงทําในวันนี้คือ การพัฒนาผูนําแบบ CEO อาจมีหลายคนเขาใจผิดวา
เปนการรวบอํานาจ ซึ่งนั่นคือความไมรูจริง เพราะโดยเนื้อแทแลว CEO คือการกระจายอํานาจ
อยางแทจริง เปนการกระจายอํานาจจากนายกรัฐมนตรีออกไปสูผูวาราชการจังหวัด เปนการ
กระจายอํานาจจากสวนกลางออกไปสูภูมิภาคอยางแทจริง จากแตเดิมโครงสรางการบริหารแบบ
สี่เหลี่ยมคางหมูที่มีสวนกลางครอบอยูดานบนขนาดใหญ กลายเปนสามเหลี่ยมพีระมิด
(Pyramid) ทีมีสวนกลางเปนยอดพีรามิดขนาดเล็ก
สวนกลาง

สวนกลาง

การบริการประชาชนตองอยู และเกิดขึ้นในพื้นที่ ไมใชทุกเรื่องตองวิ่งเขามาที่สวนกลาง
แลวใหสวนกลางตัดสินแกปญหา เพราะฉะนั้นผูวา CEO ตองมีอํานาจเต็มที่ในการบริหารงานใน
พื้นที่ ไมใชผูวามีหนาที่เพียงแคงานพิธีการ ตัดแพร เปดปายเทานั้น ตอไปผูวา CEO จะเปน
ประธานคณะผูบริหารจังหวัด เปนผูบริหาร ไมใชผูรับคําสั่ง ไมใชนั่งทํางานประจําแบบ Routine
ไมใชทํางานแบบบางหนวยงาน เชน ตํารวจ ที่มีองคกรขนาดใหญ มีคนอยูมาก แตก็มีปญหา ใน
ที่นี้ไมไดวาตํารวจ แตหมายถึงองคกรที่มีปญหาในลักษณะนี้ Prof. Peter Lawrence กลาววา
“ผูบริหารที่ไมมีประสิทธิภาพ จะเนนการจางคนเพิ่มเพียงอยางเดียว”
หลักการบริหารแบบ 4M ซึ่งประกอบดวย
- Man (กําลังคน)
- Money (เงินงบประมาณ)
- Material (วัสดุที่ใชในการดําเนินงาน)
- Management (การบริหารจัดการ)
ที่ผานมาในอดีต เราเนนแต 3 องคประกอบแรก แตเราไมไดพูดถึงการบริหารจัดการที่มี
ประสิทธิภาพเลย ดังนั้นหนวยงานราชการของไทยจึงมีแตกําลังคนอยูเปนจํานวนมาก ทั้งๆที่
องคประกอบที่มีตนทุนต่ําที่สุดคือการบริหารจัดการที่ดี ดังนั้นหนวยราชการไทยจึงมีลักษณะที่
ใหญโต อุยอาย แพง แตประสิทธิภาพต่ํา
แตวันนี้เราจะเปลี่ยนแปลงใหม ผูวา CEO จะเนน Management ผานการวางแผน ติด
ตาม จี้ ใหกําลังใจ ดูแล ควบคุม ไมใชใหทานไปทําหนาที่ปฏิบัติงาน แตใหทานไปเปนผูบริหาร
จัดการคณะทํางาน
ผมเปนนายกรัฐมนตรี ผมไมเคยเขาไปปฏิบัติงานเองเลย ผมใชรองนายกฯ เขาไป
ทํางาน แลวผมเปนผูควบคุมดูแล
สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือ ไดงานโดยที่ผมไดมีชีวิตสวนตัวควบคู
ไปดวย นักบริหารที่ดีตองรูจักกระจายอํานาจ มอบอํานาจ ตองไมหวงอํานาจไว การที่ตองเซ็น
แฟมเองทุกแฟม ไมใชคนฉลาด ไมไดเท แตโงดวยซ้ํา การกระจายอํานาจใหคนที่เขามี
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ความสามารถ มีความถนัดในงานดานนั้นๆ ไดทํางานนั้น งานจะออกมาดีกวา มีประสิทธิ
ภาพมากกวา และไดงานมากกวา
ยิ่งในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นรวดเร็วมากเชนในทุกวันนี้ วิทยาศาสตรที่เจริญ
กาวหนาอยางรวดเร็ว ในระบบเศรษฐกิจที่กาวไปขางหนาอยางรวดเร็ว วิทยาศาสตรออกจาก
หองแล็ป มาพัฒนาเทคโนโลยี ผูผลิต นักธุรกิจนําเทคโนโลยีเหลานั้นมาใชในกระบวนการผลิต
ภายใตประบวนการบริหารจัดการที่ทันสมัยมากขึ้น และพัฒนาใหกระบวนการบริหารจัดการดี
ขึ้นอยางมาก
ในยุคเศรษฐกิจแบบอุตสาหกรรม (Industrial Economy) มีการเกิดขึ้นของวิศวะเครื่อง
กล เกิดโรงงานผลิตรถยนต เกิดโรงงานถลุงเหล็ก เกิดระบบสายพานการผลิตตามแนวคิดของ
Taylor
วิทยาศาสตรเปนตัวผลักดันระบบเศรษฐกิจ
แตปจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology) จะนํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลง และการเปลี่ยนแปลงนี้จะเกิดขึ้นอยาง
รวดเร็วมากขึ้นๆ ทุกที โดยในปจจุบันทุกๆ รอบ 10 ป การเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นโดยมี
ความเร็วเพิ่มขึ้นเปน 2 เทา
เศรษฐกิจที่อิงอยูบนเทคโนโลยีระดับโมเลกุล (Molecular Economy) ซึ่งประกอบดวย 3
สาขาหลัก นั่นคือ 1) เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) 2) เทคโนโลยี Nanotechnology และ
3) วัสดุศาสตร (Material Science) จะเขามามีบทบาทมากขึ้นในทางเศรษฐกิจ และการพัฒนา
การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอยางรวดเร็ว การนําเทคโนโลยีมาใชในชีวิตประจําวันเกิดขึ้นอยางรวด
เร็วมาก เชน ในญี่ปุนมีการประดิษฐเครื่องยนต และชิ้นสวนของรถยนตหนึ่งคันที่มีขนาดเทา
เมล็ดขาว
หรือการรวบรวมขอมูลของหองสมุดขนาดใหญลงบนพื้นที่เก็บขอมูลเพียงหนึ่งลูก
บาศกเซนติเมตร หรือแมแตการที่กลองถายรูปที่มีขนาดเล็กลงๆ ทุกวัน ทุกทานตองระวังถูก
แอบถายรูปนะครับ
การรวมตัวของเทคโนโลยี (Convergence of Technology) เกิดขึ้นตลอดเวลา
Nanotechnology รวมกับเทคโนโลยีสารสนเทศ (Informational Technology) รวมกับ
เทคโนโลยีทางการตัดตอพันธุกรรม (GMOs) ตอไปอาจมีผักที่เปนยารักษาโรคในตัวเอง โทร
ทัศนที่สามารถสงกลิ่นออกมาทางจอภาพได หุนยนตที่มีขนาดเล็กเทาไวรัส ที่สงเขาไปในราง
กายแลวเขาไปรักษาอวัยวะสวนที่เจ็บปวยไดโดยตรง หรือระบบอินเตอรเน็ตที่สงกลิ่นได ซึ่งทํา
ใหการขายน้ําหอมทางพาณิชยอีเล็กทรอนิกส (E-commerce) เกิดขึ้นได หรือโทรศัพทมือถือที่มี
ขนาดเล็กลงเทากับนาฬิกาขอมือ
การบริหารแบบเชาชามเย็นชามคงสูกับการเปลี่ยนแปลงเชนนี้ไมไดอยางแนนอน เราจะ
ยอมลาหลังบางประเทศ เพราะการบริหารจัดการที่ไมมีประสิทธิภาพเชนนี้เหรือ อารยธรรมใน
อดีตของเอเชียยิ่งใหญมาก 4 ใน 7 สิ่งมหัศจรรยของโลกอยูในเอเชีย แตปจจุบันเอเชียลาหลัง
มากในทางเศรษฐกิจ และเทคโนโลยี ปจจุบันบริษัทเอกชนบางบริษัทมีรายไดสูงกวารายได
ประชาชาติ (GDP) ของบางประเทศในเอเชียเสียดวยซ้ํา เหตุการณเชนนี้เกิดขึ้นไมไดเปนเพราะ
เราโงกวาเขา เด็กที่เกิดมาจะเกิดในหมูบานชาวเขาบนดอย หรือเกิดที่สหรัฐอเมริกา ไอคิว เทา
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กันหมด ฉลาดเทากันหมด แตเมื่อผานกระบวนการบริหารจัดการที่ตางกัน คนที่เหมือนกัน
เลยเกง เลยฉลาดไมเทากัน
มีบางคนบอกวา ผมเขามาบริหารประเทศ ใชเงินเปลือง ถาใชเงินเปลืองแลวหนี้ของ
ประเทศจะลดลงไดอยางไร การบริหารจัดการเปนพื้นฐานของผม หลักการบริหารของผมคือ
ผมมององคกรเปนเหมือนสิ่งมีชีวิต
ผูบริหารมีหนาที่สรางสมดุลใหกับองคกรที่เขาบริหารอยู
ถาเราสมมติใหองคกรหนึ่งองคกร เปนเสมือนรางกายมนุษยหนึ่งคนแลว ถาเราเอาหลักของชีว
วิทยา (Biology) มาเทียบเทากับหลักการบริหารทางธุรกิจ ผูบริหารก็มีหนาที่ทําใหอวัยะแตละ
สวนทํางานกันไดอยางมีความสัมพันธที่ดี ทําใหรางกายสามารถปรับตัวไดตามสภาวะแวดลอม
อยูไดทั้งในที่รอน และหนาว หนวยธุรกิจก็เชนกัน การปรับตัวทั้งทางโครงสราง จะนําไปสูการ
ปรับวัฒนธรรมองคกรเพื่อความอยูรอดภายใตสภาวะการณทางเศรษฐกิจรูปแบบตางๆ
เชน
เดียวกับการปรับตัวของสัตว ที่มีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ (Species) เชน ยีราฟคอสั้นในสมัย
โบราณตองปรับตัวใหมีคอยาวขึ้น เชนเดียวกับยีราฟคอยาวในปจจุบันเพื่อหาอาหาร พวกที่ปรับ
ตัวไดก็อยูมาถึงยุคปจจุบัน พวกที่ปรับตัวไมไดก็ตายไป หนวยงาน องคกรตางๆ ก็เชนกัน ตองรู
จักปรับตัวเพื่อความอยูรอด
วันนี้เราตองเขามาปรับระบบราชการไทยใหทันกับระบบโลก ใหเทาทันกับปญหา ให
กาวไปพรอมกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง เพราะทุกวันนี้ปญหา และการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น
ไมไดเปนการเปลี่ยนแปลงแบบเสนตรง (Linear) อีกตอไป การเปลี่ยนแปลงในโลกลวนเกิดขึ้น
ในรูปแบบที่ไมสามารถคาดการณไดลวงหนา (Unpredictable)
ดังนั้นเราตองมีการปรับตัวตลอดเวลา จะมาคอยๆ ปรับ นานๆ ปรับสักครั้งหนึ่ง ไมได
อีกแลว วันนี้โลกแขงขันกันทางดานความรู สินคาที่ดีที่สุด ทรัพยากรที่ดีที่สุด คือ ปญญา
แตสังคมไทยสะสมทุนทางปญญาไวคอนขางต่ําเมื่อเปรียบเทียบ ดวยปญญาความรูเด็กไมกี่คน
ก็กลายเปนเศรษฐีได ในขณะที่ปลูกขาวรอยไร พัน ไร อาจแคไดเงินมาซื้อคอมพิวเตอรเพียงไม
กี่เครื่องเทานั้น
ในอนาคตชนชั้นทางสังคมจะมี 2 พวก คือ คนจนพันธุใหม กับคนรวยพันธุใหม สมอง
คนทุกคนมีความสามารถเทากัน ดังนั้นทุกวันนี้เราตองเรงสรางความรูเพื่อการแขงขัน ตองปรับ
ตัว เคลื่อนตัวใหเร็วกวาการปรับตัวของโลก เพราะถาปรับในความเร็วที่ชากวาโลก ก็เทากับเรา
เดินถอยหลัง และเรายิ่งตองวิ่งใหเร็วกวาโลกใหมากขึ้นดวยซ้ํา เพื่อชดเชยกับที่เราเดินชามา
นาน
40 ปที่แลวประเทศไทยเรามีระดับเทคโนโลยีที่สูงกวาไตหวันมาก เกือบจะเทาเทียมกับ
ญี่ปุนดวยซ้ํา หรือเมื่อ 40 ปที่แลวรัฐบาลสิงคโปรตองไปดูงานระบบประปา และทอน้ําเสียของ
กรุงพนมเปญ แตปจจุบันไมไดเปนเชนนั้นแลว
ทุกวันนี้ดอกเตอรบางคน Ph.D. บางคนตกโลกไปแลว เพราะไมอานหนังสือ ไมกาวทัน
เทคโนโลยี สูคนจบปริญญาตรีที่อานหนังสือยังไมได “การเรียนรูตลอดชีวิต” จึงจําเปนมาก
“การเรียนรูตลอดชีวิต” จะทําใหเราไปถูกทิศทาง และไปรอดในอนาคต
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การบริหารแบบ CEO ตองการใหผูวาตองดูแลควบคุมทุกตารางนิ้วของจังหวัด ทาน
ตองดูแล แกไขปญหาในปาไมทุกตารางนิ้ว โรงงานไหนปลอยน้ําเสียทานตองทราบ ทานตอง
สรางแขนขาออกไปดูแล นักฟุตบอลที่ดีจะไมวิ่งตามลูกบอล แตทานตองวิเคราะหปญหา วาง
แผน และปฏิบัติ โดยปฏิบัติไปแกปญหาไป ไมใชวางแผนแลวตองรอใหแผนสมบูรณ แลว
จึงปฏิบัติ เจออุปสรรคก็ตองแกไข ไมใชรอ ไมใชนั่งทับปญหา แตตองแกไขปญหาไป ปฏิบัติไป
พรอมกัน
นักกีฬาที่ดีตองมีการเปรียบเทียบประสิทธิภาพตนเองกับคูแขงเสมอ ทานตองมีเครื่อง
มือชี้วัด สภาพัฒนฯ จะเปนผูสรางเครื่องมือ หรือตัวชี้วัดใหทาน เพื่อใหทานทราบวาตองแกไข
ปญหาตรงไหน อยางไร นั่นคือการสราง Productivity หรือสรางประสิทธิภาพนั่นเอง
ทุกคนตองคิด อาจจะตางคนตางคิดก็ได แตตองนํามา แบงกัน กัน หลายหัวดีกวาหัว
เดียว ใหคนในองคกรของทานมีโอกาสปลดปลอยพลังสมอง พลังความรูความสามารถออกมา ผู
นําการเปลี่ยนแปลงตองสื่อใหคนในองคกรทราบวาองคกรของทานจะเดินไปทางไหน และจะเกิด
ประโยชนอะไรกับองคกรของทาน และทุกคนในองคกรบานเราเดินไปในทางนี้ แลวตองสามารถ
ปลุกเราใหทุกคนคิด และเดินไปในทางเดียวกันได
ผูวาทุกคนจะมีหนาที่เทากับนายกฯเล็กหนึ่งคนในพื้นที่ของตน จะมีงบฯกลางใหใช โดย
งบฯกลางนี้ตองใชไปเพื่อหลักการที่วา “ความเปนอยูที่ดีของประชาชน และความกาวหนาของ
ประเทศชาติ" จําหลักการนี้ไวเปนคาถาเลยวาการดําเนินการทุกอยางตองเพื่อ “ความเปนอยูที่
ดีของประชาชน และความกาวหนาของประเทศชาติ" แลวระบบ CEO จะไมมีปญหาใดๆ ทั้งสิ้น
คณะรัฐมนตรีประชุมกันทุกวันอังคาร ทานอาจจะประชุมทุกวันพุธก็ได เพื่อจะไดปรับตัว
ใหทันกับนโยบายของรัฐ
และจะไดเปนการระดมแนวคิดจากทุกหนวยงานที่เกี่ยวของเขามา
ประชุมกันดวย
ทุกทานตองยอมรับการพัฒนา ตองยอมรับเทคโนโลยี อยากลัว ไปเชิญอาจารย
มหาวิทยาลัย หรือสถาบันราชภัฏฯ ในจังหวัดมารวมปรึกษา ใหเขาเอาทฤษฎีมาปฏิบัติ ทานจะ
ไดความรูทางวิชาการ อาจารยจะไดปฏิบัติ ระบบลองผิดลองถูกโดยขาดหลักวิชาการไมมีอีก
แลวในโลกยุคปจจุบัน ทุกวันนี้ทําใหอะไรตองมีหลักวิชา ตองมีการวิเคราะห (Analysis) ตองมี
ตัวชี้วัด และตองสรางประสิทธิภาพ (Productivity) วันนี้รัฐบาลเองก็ใชหลักวิชาอยางเต็มที่ใน
การแกปญหาของประเทศ โดยหลักวิชาที่รัฐนํามาใชเปนแหลงวิชาการ มาจากตําราที่ใหม และ
ทันสมัยที่สุด ดังนั้นสําหรับผูวิจารณกรุณาไปพลิกตําราใหดีกอนที่จะมาวิจารณกัน
ผมอยากเห็นการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารราชการ ทุกกรมตองมี เว็บไซต
ซึ่งเชื่อมโยงกันทั้งกระทรวง ทุกระบบตองเชื่อมโยงหากันได ทําใหเกิด E–Service ซึ่งเปนการ
บริการประชาชนผานระบบอินเตอรเน็ต จาก E-Service ของรัฐบาลตองเปนตนแบบของ
E-Province เพื่อบริการประชาชนในระดับจังหวัดผานระบบอินเตอรเน็ต ปจจุบันทุกตําบลมี
อินเตอรเน็ตใชแลว บางตําบลมีการขายสินคา OTOP (หนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑ) ผานทาง
E-Commerce แลว ดังนั้นตอไปตองมีการใช ICT ในการบริหารจัดการจังหวัด
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ผูวาทุกคนตองไมกลัว IT ตองใชใหเปน หองสมุดของโลกอยูในอินเตอรเน็ต ขอมูล
ใหมๆ เกิดขึ้นทั่วโลกในทุกวินาที และถูกบรรจุอยูในระบบอินเตอรเน็ต
GFMIS หรือระบบบริหารจัดการรายรับ-รายจายของรัฐบาล ผานระบบอินเตอรเน็ตจะ
นํามาทดลองใชในเดือนตุลาคมนี้ ตอไปจะเชื่อมเขาไปในทุกกรม ในเรื่องการเบิกจาย ตุลาคม
2547 จะเขาไปในทุกจังหวัด และ ตุลาคม 2548 จะเขาไปในทุกๆ คลังอําเภอ และในตอนนั้น
คลังจังหวัดจะตองปฏิบัติหนาที่แบบ CFO (Chief Financial Officer) ซึ่งตองเปนมากกวาแคนัก
บัญชี แตตองเปนนักบริหารเงิน ที่สามารถบริหารไดทั้งเงินในปจจุบันและเงินในอนาคต จังหวัด
จะตองบริหารงบประมาณของตนเอง จังหวัดจะสามารถออกพันธบัตรนําเงินในอนาคตมาใชได
ประเทศจะมีการบริหารงานแบบบริษัทเอกชน ภายใตระบบทุนนิยมที่มีอุดมการณ รัฐ
บาลจะสรางความพรอมกอนที่จะใหทุกคนลงไปวิ่งแขงกันในโลกแหงการเปลี่ยนแปลง
ตอนนี้ประเทศไทยอยูในชวงของการเปลี่ยนผาน (Transition) จากสังคมเศรษฐกิจที่ไม
พัฒนา ไปสูการพัฒนาแลว เราจะเปนสะพาน เมื่อเปนสะพาน ภาระตองหนัก หลังตองแอน แตก็
ตองภูมิใจวาเราทําใหคนจนหายจน ทําใหประเทศพัฒนา ตองยอมเหนื่อย ยอมเจ็บ แตภูมิใจ
บุญกุศลจะเกิดแกครอบครัว แกลูกหลานของเราอยางแนนอน
ระบบอินเตอรเน็ตจะถูกใชอยางกวางขวาง แตตอนนี้ยังลาหลังอยู ความลาหลังนี้จะทํา
ใหการตัดสินใจชาลงไปบาง
เพราะเราขาด “ขอมูล (Data)” ในอดีตเราเนนการปดบังขอ
มูล เราตองการรูอยูคนเดียว เพื่อใหเราเปนคนสําคัญ เพื่อใหการตรวจสอบทําไดยาก เราจะได
ไมรูสึกกดดัน แตสิ่งเหลานี้จะสรางปญหาเพราะขอมูลจะทําใหเกิดองคความรู และองคความรูจะ
นํามาซึ่งปญญา (Data/Information → Knowledge → Wisdom) เปรียบเสมือน ศีล →
สมาธิ → ปญญา การพัฒนาปรับปรุงองคความรูอยูเสมอๆ จะทําใหเกิดปญญา ดังนั้นขอมูลจึง
เปนเรื่องที่สําคัญ และจําเปนมากๆ เพราะถือเปนพื้นฐานในทุกๆ เรื่อง
ดังนั้นทานทั้งหลายตองอยารังเกียจ อยากลัวการเรียนรู ตองคิดเสมอวายิ่งรูยิ่งไดเปรียบ
อยาอายที่จะรูจริง เมื่อมีคนชี้วาทานมีจุดออน นั่นคือสิ่งดีที่จะทําใหทานรูวาทานควรปรับปรุงตน
เองอยางไร เหมือนตรวจเลือด ทานรูวาทานมีคลอเรสเตอรรอล ทานตองรูวาตอนนี้สูงเทาไหร
สูงเทานี้เปนอันตรายหรือไม แลวทานจะทําอยางไร ควบคุมอาหาร หรือจะตองทานยา เชนเดียว
กันเมื่อทานทราบตัวเลขวาคนจนเพิ่มมากขึ้น ทานจะแกปญหาอยางไร ทานจะเขาไปคุยกับคน
จนเลยหรือไมวาควรแกไขปญหาอยางไร
หลักการเชนนี้เรียกวา Demand Strategy หรือ Outside Approach ไมใชพิจารณาทาง
ดาน Supply ไมใชมองแต Inside อีกตอไป เราตองทํางานเพื่อสนองความตองการ สนองอุป
สงคของประชาชน แบบที่ GE สรางตูเย็นตามความตองการของลูกคา ไมใชตามความตองการ
ของบริษัท หรือเชนเดียวกับในหนังสือการตลาดเรื่อง “Just Ask Woman” เพราะ 80% ของ
การตัดสินใจซื้อสินคามาจากผูหญิง
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ตอไประบบราชการไทยตองเปนแบบ “Life Long Learning” หรือ “เรียนรูตลอดชีวิต”
ตองรูจักแกไข ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา อยาเฉื่อย องคกรตองมีการเรียนรู หรือ
“Organization Learning”
คณะรัฐมนตรีตองเปนทั้งผูนํา (Leader) และผูฝกสอน (Coach) จากหนังสือ It’s Alive
องคกรตองมีการปรับตัวตลอดเวลา หรือเปนองคกรแบบ Adaptive Enterprise การบริหารตอง
มาจากระดับลางแบบ Bottom-Up แมแตภารโรงก็ตองบริหารจัดการ สุนัข Midroad ของใน
หลวง เมื่อเอาไปฝก มันก็ฉลาดสามารถดมหายาเสพติดได หาวัตถุระเบิดได ดังนั้นทุกอยางทุก
เรื่องก็ตองสามารถบริหารจัดการได
วันนี้ระบบราชการมีหัวหนางาน แบบมีตามกฎหมาย นั่นคือมีอํานาจอนุญาตใหลูกนอง
ลางานได แตเราไมมีผูจัดการ (Manager) ในระบบราชการ ดังนั้น จึงไมมีใครทําหนาที่บริหาร
จัดการเลย แลวแบบนี้องคกรจะกาวหนาไปไดอยางไร
พรรคการเมืองก็เชนกัน ตองมีการบริการจัดการ ไมใชปลอยไปตามยถากรรม องคการ
ที่ไมไดมีการบริหารจัดการที่ดี ไมมีการนําเอาหลักศีลธรรมมาใชในการบริหารจัดการ ก็ไมตาง
อะไรกับแกง (Gang)
การเปลี่ยนแปลงในโลกแบบไมสามารถคาดการณได (Unpredictable) ไมไดเกิดขึ้น
แบบ Linear เราจะไมสามารถสูกับใครได ถาเรายังอยูในโลกเกา โลกของการเกษตร เรามีภูมิ
ปญญาดั้งเดิม แตเราไมไดพัฒนาตอ ไมไดปรับปรุงเปลี่ยนแปลง ถาวิวัฒนาการเปนแบบ SCurve นักบริหารจัดการที่ดีตองพยายามยืดตัว S ออก ไมใหตกไปอยูในสวนที่เปนหางตัว S ที่
ตกลง หากแตตองหาตัว S ตัวใหมมาตอใหวิวัฒนาการสูงขึ้นๆ
วันนี้ผมถึงตองขอรองพวกทาน ใหพวกทานรับใชชาติ ใหทานใชศักยภาพอยางเต็มที่ใน
การพัฒนาประเทศชาติ ถาทานตั้งใจดี หวังดี คิดดี ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นเพราะไมรู เราให
อภัยเสมอ เพื่อใหทานกลับเขามาพัฒนาใหม แตถาใครทําผิด เพราะคิดราย คิดไมดี ก็ตองถูกลง
โทษ
ดังนั้นในรัฐบาลของผม ผลงาน (Performance) จึงสําคัญมากๆ ใครขาดผลงานตองถูก
ลงโทษ แตถาทานตั้งใจทํางาน ขยันขันแข็งแลว ทานจะเจริญเติบโตในหนาที่การงานอยางแน
นอน
“Matrix Reporting System” คือการรายงานมากกวาหนึ่ง ทิศทาง เชน ตามปกติผูวา
ราชการจังหวัดจะรายงานตอรมต.มหาดไทยตามสายงาน แตเมื่อเกิดปญหาตอภาคเกษตร ผูวา
ก็สามารถรายงานตรงตอรมต.เกษตรฯไดเลย หรือสามารถติดตอรองนายกฯ ที่รับผิดชอบดูแล
จังหวัดของทานโดยตรงเลยก็ไดเชนกัน หรือในกรณีที่ทานถูกกลั่นแกลง ทานสามารถมาพบผม
ไดเลยในเวลาราชการ ผมดูแลให ขอใหทานทํางานเพื่อบานเมืองเถอะ ทฤษฎีเการะบบเจาขุน
มูลนายไมมีแลวในสมัยนี้
“GDP รายจังหวัด” ถือเปนดัชนีชี้วัดวา การพัฒนาจังหวัดของทานเปนอยางไร และมี
ทิศทางไปในแนวไหน
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“ภาวะผูนํา (Leadership)” ถือเปนสิ่งสําคัญมากในระบบผูวา CEO โดยหลักการสําคัญ
คือ อยาเห็นแกตัว, ไมใหเกียรติ, ไมฟงความคิดเห็น, เอาแตประโยชนสวนตน สิ่งเหลานี้ตองลด
เลิกใหได โดยภาวะผูนําในศตวรรษที่ 21 ตองมีคุณสมบัติดังนี้
1. มีวิสัยทัศน มองไปขางหนา หลักการที่สําคัญคือ “Where we want to go and
how to get there”
2. สื่อสารไดอยางดี บอกใหทุกคนในองคการทราบไดวา องคกรจะเดินไปทางไหนดี
3. นาเชื่อถือ คืออยาโกหก อยาหลอกลวง
4. กลาไดกลาเสีย วางแผนแลวตองเดินหนาเลย อยากลัวผิด ผิดแลวตองรีบแก อยา
นั่งทับปญหา ตองทํา ทําแลวผิด ผิดแลวแก จะไดถูก ไทยเคยผิดพลาดมาแลว เพราะเรานั่งทับ
ปญหามานาน จนปญหามาระเบิดในป 1997 เราจะตองไมใหเกิดขึ้นอีก ตองปรับปรุงแกไข
เปลี่ยนแปลงไมใหเกิดปญหาอีก อยากลัวทําผิด เมื่อทําผิดตองเอามาศึกษา แลวแก แลวเดิน
หนาตอ ตองสํานึก แตอยากลัว
5. กลาคิดออกนอกกรอบ คิดเพื่อหลุดพน คิดโดยตองใหเกิดความเชื่อมโยงในกรอบ
ของโลกาภิวัฒน (Globalization) คิดโดยมีมิติใหมๆ
6. ตองกลาที่จะทําใหองคกรมีความกระทัดรัด คลองตัว ทําใหองคกรใหญมีจิต
วิญญาณขององคกรขนาดเล็ก เพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงไดเร็วที่สุด
Bill Gate บอกวา การประหยัดตอขนาด (Economies of Scale) ที่เกิดจากการผลิตโดย
โรงงานขนาดใหญแลวตนทุนตอหนวยจะลดลงนั้น อาจจะไมใชหลักของการแขงขัน หากแตตอง
เปน Economies of Speed การจะมีความเร็ว (Speed) ไดนั้น ตองมีระบบฐานขอมูลที่ดีเสีย
กอน ฐานขอมูลที่ดีทําใหทํางานไดอยางรวดเร็ว ฉับไว ไมใชพิจารณาปญหาตามขั้นตอนจากเจา
หนาที่ สูหัวหนางาน สูเจากรม และตัดสินโดยรัฐมนตรี และนายกฯ ทํางานแบบนี้ไมทันกินแลว
ตองมี Knowledge Worker นั่นคือ ผูทํางานที่มีความรูพอที่จะทําการตัดสินใจได
ผูวาทุกทานตองเปน Leader of the Leaders นั่นคือ เปนหัวหนาผูนําของหนวยงาน
ตางๆ เชน เปนผูนําของเกษตรจังหวัด, เปนผูนําของศึกษาจังหวัด, เปนผูนําของคลังจังหวัด
หรือองคกรใหญที่ควบคุมองคกรเล็กๆ นั่นเอง
ทานตองสรางวัฒนธรรมองคกรใหม ใหองคกรปรับตัวงาย ตอบสนองตอปญหา ตอบ
สนองตอนโยบายของรัฐบาล เพื่อสรางประโยชนใหกับประชาชน ผูวาตองมีลักษณะ “Strong
and Able Leadership” จุดไหนขององคกรที่ติดขัด (Static), เซลลไหนที่ตาย, เซลลไหนที่ขาด
พลวัตร (Dynamic) ทานตองรีบรักษา แกไข ผาตัด ตองทําใหองคกรมีความไวตอการรับรูและ
แกปญหา (Sensitivity)
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หลักการที่สําคัญที่สุดของการดําเนินงานคือ
- ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง
- ใชขอมูล และความรูใหเกิดประโยชนในการบริหารจัดการ
- ปลดปลอยความรู และสมองของคนในองคกรเพื่อใหเกิดการสรางสรรค (Creativity)
- ยกเลิกวัฒนธรรมองคกรที่ผิด ใหเหลือเพียงวัฒนธรรมองคกรที่ดี
รัฐบาลกําลังจะฉีดยา ขอใหทานเปนยาที่ดี ที่จะเขาไปในเซลลตางๆ เพื่อใหเซลลตางๆ
แข็งแรง สดชื่น และทําใหมนุษยที่ชื่อ ประเทศไทย คนนี้สดชื่น แข็งแรง และเติบโตไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ปญหาของสังคมไทยเกิดจาก “คนไมรูเถียงกับคนไมรู” แตถาทุกคนมีความรูปญหาก็
จะไมเกิด
งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยบอสตัน
ชี้วาจากประเทศระบบทุนนิยมทั่วโลกหลายรอย
ประเทศ มีเพียง 5 ประเทศเทานั้น นั่นคือ สหรัฐอเมริกา, สหราชอาณาจักร, เยอรมันนี, ฝรั่งเศส
และญี่ปุนที่สามารถพัฒนาไปสูความสําเร็จในระบบเศรษฐกิจได ที่เปนเชนนี้เพราะ 5 ประเทศนี้
มีคุณสมบัติหนึ่งที่เหมือนกัน นั่นคือ ความเปนชาตินิยม (Nationalism) เชน สหรัฐอเมริกา มีคน
อยูรวมกันหลายเชื้อชาติ หลายเผาพันธุ แตทุกคนบอกวาตนเองเปนอเมริกัน รักชาติ รักประเทศ
ระบบทุนนิยมจึงเกิดขึ้นไดอยางเขมแข็ง และประสบความสําเร็จ
Global Literacy หรือการอานออกเขียนไดในยุคโลกาภิวัฒนนั้นตองมีความรูใน 3 ดาน
ดังนี้
- ภาษาอังกฤษ
- ระบบอินเตอรเน็ต ในระบบ E-Government นั้น ระบบอินเตอรเน็ตจะเขามามีบท
บาทสูงมาก
- ความเขาใจในวัฒนธรรมนานาชาติ (International Culture)
เราตองชวยกันสรางใหไทยแข็งแรงในเรื่องเหลานี้ เพื่อใหไทยยืนไดอยางแข็งแกรงใน
ยุคโลกาภิวัฒน
Technology Literacy หรือการอานออกเขียนไดในยุคเทคโนโลยี นั้นจะเปนตัวแบง
ความรวย – จน ในโลกยุคใหม การอานออกเขียนไดในยุคเทคโนโลยีนั้นตองมีความรูใน 3 ดาน
ดังนี้
- Alphabet Code หรือภาษาอังกฤษที่มี 26 ตัวอักษร เมื่อมีคนอยาง William
Shakespeare เอาตัวอักษรเหลานี้มาจัดเรียงกันก็กลายเปนวรรณกรรมอันทรงคุณคาขึ้นมาได
- Binary Code หรือ Digital Code 0,1 ซึ่งเมื่อนําเลข 0,1 มาเรียงกันแลวสิ่งที่ไดคือ
ซอฟทแวรคอมพิวเตอรสมัยใหมซึ่งมีมูลคาสูงมากในทางเศรษฐกิจ
- Genetic Code หรือรหัสพันธุกรรมซึ่งประกอบดวย 4 ตัวหลักคือ A, T, C, G เมื่อนํา
รหัสพันธุกรรมเหลานี้มาเรียงตอกันก็จะได Genetic Mapping หรือแผนที่รหัสพันธุกรรม ซึ่งเมื่อ
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ใชความรูทางพันธุวิศวกรรมเขามาประกอบ เราก็จะสามารถสรางพืชพรรณ หรือสิ่งมีชีวิตชนิด
ใหมๆ ขึ้นมาได
ผมพูดถึงสิ่งตางๆ ในวันนี้เพราะเห็นวา ประเทศยังตองพัฒนาตอไปอีกมาก ตองมีการ
แขงขันอีกมาก เพื่อใหเทาทันการแขงขันของโลก ทานในฐานะผูวาราชการจังหวัดมีหนาที่ดูแล
หนึ่งสวนในทั้งหมด 76 สวนของประเทศไทย ทานตองมองทุกเรื่องขององคกรใน 4 มิติ ไมใชแค
กวาง ยาว ลึก หากแตตองพิจารณาถึง “เวลา” อีกดวย การแกปญหาเรื่อง คนกับการพัฒนา
นั้น นโยบายของรัฐบาลในดานนี้ก็กําลังถูกจับตามองจากทั่วโลก ทุนนิยมซึ่งลมเหลว ยกเวนใน
5 ประเทศที่กลาวมาแลวนั้น เพราะเปนทุนนิยมที่มีแตเปาหมายแตขาดอุดมการณ แตตอไปการ
พัฒนาตองเกิดขึ้นภายใตทุนนิยมที่มีทั้งเปาหมาย และอุดการณควบคูกันไป นโยบายของรัฐใน
วันนี้มีการรวบเอาหลายๆ แนวคิดมารวมกัน จนสามารถเรียกไดวาเปนการ “Rebirth” เนื่อง
จากมีการเอานโยบายเกาๆ ที่เคยลมเหลวในอดีต กลับเขามาพูดถึงกันใหมภายใตการจัดลําดับ
และอยูบนบริบทที่สามารถทําใหนโยบายเกิดขึ้นเปนรูปธรรมได
โดยแนวคอดหลักของผูวา
CEO ตองยึดหลักการดังนี้
1. ทําทุกอยางเพื่อลดรายจายของประชาชน
2. เพิ่มรายไดใหประชาชน
3. ขยายโอกาสใหประชาชน
ตองยึดหลัก และทําทั้ง 3 ขอนี้เพื่อใหรากหญารอดพนจากความยากจน และตองทํา
สังคมใหดีขึ้น เพื่อใหการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และสังคมเกิดขึ้นอยางยั่งยืน (Sustainable)
ทุกครั้งที่เกิดปญหาในสังคม คนจนจะเจอปญหากอน แตจะหลุดพนจากปญหาหลังคน
กลุมอื่นๆ ในสังคม เพราะฉะนั้นวันนี้ ตองทํา 3 เปาหมายนี้ใหเกิดขึ้นใหไดปญหาสําคัญๆ ที่ตอง
เรงแก เชน ปญหายาเสพติด เราตองเรงแกโดยการทําใหผูคายาตองกลายไปเปนคนจนพันธุ
ใหมโดยการถูกจับกุม ถูกยึดทรัพย ปญหาผูมีอิทธิพลก็เชนกัน ธุรกิจใตดินทั้งหลายตองหยุดให
ได ตอไปตํารวจตองเปนผูเก็บภาษีใหประชาชน ผานการจูงใจโดยรางวัลนําจับ ตองไปจับคน
ชั่ว คนเลวมาใหได
เศรษฐกิจไทยจะตองโปรงใส และเปนที่ยอมรับ การทําธุรกิจในระบบที่เนนความโปรงใส
ความโปรงใสถือเปนสิ่งสําคัญที่สุด ความถูกตองของระบบบัญชี การเสียภาษีอยางถูกตอง จะทํา
ใหบริษัทของทานไมถูกโกง ประเทศก็เชนเดียวกัน ตองอยูบนความถูกตอง ตรงไปตรงมา เพื่อ
ใหเปาหมายทั้ง 3 ขอเกิดขึ้น และคงอยูไดอยางยั่งยืน
ผมขอใหทุกทานรวมมือกันเถอะครับ เพื่อใหการพัฒนาในสิ่งเหลานี้เกิดขึ้นได เราตอง
รวมมือกันทําทุกอยางใหจังหวัดทุกจังหวัดเติบโต ขอจํากัดทางการเงินไมมี สําหรับรัฐบาลชุดนี้
ถาโครงการไหนลงทุน 100 ไดผลตอบแทนกลับมามากกวา 100 หรืออยางนอยที่สุดไดกลับมา
เพียง 100 แลว 100,000 ลานบาทรัฐบาลก็หาใหทานได แตถาโครงการไหนมีการเก็บเขา
กระเปา 10 บาท เสียเบี้ยบายรายทาง เหลือเขาโครงการที่เปนเนื้องานแค 30 – 40 บาทแลว
เงินสัก 2 – 3 ลานบาท รัฐบาลก็ไมมีจะให
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การบริหารเงินจําเปนมากๆ โครงการไหนเกิดประโยชนกับประชาชนแลว เดินหนา
ทําไดเลย คนที่บริหารเงินเกงๆ กระดาษจะกลายเปนเงินได ซึ่งตองประกอบดวยองคประกอบ 2
สวนคือ 1. ความนาเชื่อถือ และ 2. ความรอบรูที่จะใชเงินอยางเกิดประโยชนสูงสุด
ยังมีความรูในโลกอีกมากมายที่ทานตองเขาไปคนควา ผมพยายามสรางหองสมุดที่มี
ชีวิต, สรางพิพิธภัณฑขนาดใหญ เพื่อเปนชองทางการเรียนรูใหกับเยาวชนไดเรียนรูอยางสนุก
และไดรับความรู
ทุกคนตองรวมมือกันเพื่อผลประโยชน เพื่อความรูของประชาชน เพื่อสนองคุณของแผน
ดิน และใหสมกับเจตนารมณของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ที่ทานทรงงานอยางหนัก เพื่อ
พัฒนาประเทศชาติของเราใหเจริญเติบโตอยางยั่งยืน
สุดทายนี้ผมขอขอบคุณทุกฝายที่รวมจัดงาน และขอบคุณในความตั้งใจฟงของทุกทาน
และหวังอยางยิ่งวาทุกทานจะตั้งใจฟงเชนนี้ในทุกๆ section ของการประชุมเชิงปฏิบัติการครั้งนี้
ขอบคุณครับ
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