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นมัสการพระคุณเจา ทานรองนายกรัฐมนตรี ทานผูอ านวยการสํ
ํ
านักงบประมาณ ทานผูบริหาร
ระดับสูง ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทานนักวิชาการทุกทาน
กอนอื่นผมตองขอขอบคุณสํานักงบประมาณที่จัดการสัมมนา เรื่องมิติใหมงบประมาณ
ไทย กาวไกลสู e – Budgeting ในวันนี้ และเชิญทานผูที่มีบทบาทสําคัญตอการบริหาร โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ดานงบประมาณมารวมกันในวันนี้อยางพรอมเพรียงกัน
เรื่องของงบประมาณนั้นภาคราชการก็มักจะใชคําวา “งบประมาณรายจาย” สวนภาค
เอกชนนั้นก็คือเอาทั้งรายจายและรายไดมาเปนงบประมาณ แสดงใหเห็นถึงวาการจัดงบประมาณหรือ
การทํางบประมาณในอดีตยังอยู paradigm เดิม เปนลักษณะของงานที่เรียกวา Division of Labor คือ
การแบงงานกันทํา ในลักษณะที่กระบวนทัศนวิธีการบริหารงานนั้นยังไมเปลี่ยน แตวันนี้กระบวนทัศน
ไดเปลี่ยนไปอยางสิ้นเชิง สํานักงบประมาณก็ไดตอบสนองกระบวนทัศน เปลี่ยนการบริหาร วันนี้หาก
ภาครัฐหรือภาคเอกชนไมสามารถปรับกระบวนทัศนได guarantee ไดเลยวาทานยังลาหลังแนนอน ผม
กลายืนยันวา ขาราชการไทยนั้นเกงและพรอมที่จะปรับเปลี่ยนตัวเอง ผมไดพิสูจนมาสองปกวา ๆ ไมวา
จะเปนเรื่องการปฏิรูประบบราชการ ซึ่งเราเปลี่ยนโครงสรางในเบื้องตน และขณะนี้กําลังเปลี่ยน
วัฒนธรรมในการทํางาน เรากําลังจะเปลี่ยนระบบของการบริหารจัดการในดานกําลังคนและเรื่องของเงิน
ซึ่งการเปลี่ยนทุกขั้นตอนนั้นขอยืนยันกับพี่นองประชาชนทุกคนและทานผูมีเกียรติในหองนี้วา ผมไดรับ
ความรวมมือและเห็นพอง เห็นดี เห็นงามจากภาคขาราชการเปนอยางยิ่ง อยางที่ทานเห็นวันนี้ ผมแทบ
จะไมตองพูดอะไรถาทานไดเดินดู exhibition ของสํานักงบประมาณ สํานักงบประมาณไดมีความพรอม
ในตัวเองในการเตรียมการปรับเปลี่ยน และก็มีการศึกษามาสองปกวาๆ ไดพัฒนามาอยางตอเนื่อง แตก็
ตองมองวารัฐบาลคิดอยางไร เมื่อรัฐบาลใหธงไปวาจะใชยุทธศาสตรงบประมาณก็ปรับตาม นั่นเปนเพียง
ขั้นตน งบประมาณเปนเพียงขาหนึ่งของการบริหารประเทศ อีกขาหนึ่งคือเรื่องของคน
วันนี้เทาที่ผมดู exhibition สํานักงบประมาณเริ่มเขาใจแลววาถาบริหารงบประมาณ โดย
มองแตเรื่องงบประมาณ อยางเดียววาจะตั้งงบประมาณเทาไหร ประมาณการรายได จะมีเทาไหร หรือวา
จะขาดดุลอีกเทาไหร หรือไมขาดดุล แลวก็มาทํางบประมาณรายจาย ไมไดแลว วันนี้เรากําลังจะดูวา
งบประมาณเปนแกนกลางที่จะนําไปสูหลาย ๆ แบบ หลาย ๆ ภาคสวน สิ่งที่เรากําลังจะบอกวา เรากําลัง
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จะกาวสูการบริหารยุคใหม ถามวาการบริหารยุคใหมนั้น สวนที่สําคัญ ๆ คืออะไร ที่เราเรียกกันวา
twenty first century management model หรือเรียกวารูปแบบการบริหารจัดการในคริสตศวรรษที่ 21 ซึ่ง
มีเนื้อหาที่สําคัญสองสวนคือ หนึ่ง ตองเปนการบริหารที่สามารถปรับตัวเองไดตลอดเวลาเปน adaptive
อันที่สองคือ การ decentralize อยาไปเขาใจวา การกระจายอํานาจคือการหลุดลอย แตเปนการมอบการตัด
สินใจลงไปในระดับลาง และมีระบบที่สามารถประเมินผล ตรวจสอบได ตัวสําคัญของรูปแบบของการ
บริหารจัดการในคริสตศตวรรษที่ 21 ก็คือ การบริหารที่ adaptive and decentralization หลักก็คือ พยายาม
ใหคนที่มีความสามารถและมีความมุงมั่น ไดมีอํานาจตัดสินใจในทุก ๆ สถานการณ เพราะวาเขาสามารถ
ตอบสนองตอเหตุการณที่เปลี่ยนแปลงไป ไมวาจะเปน threat and opportunity ไดตลอดเวลา คนที่มีความ
สามารถ มีความมุงมั่นแตไมสามารถปรับเปลี่ยนตัวเอง หรือวาสามารถปรับยุทธศาสตรเพื่อตอบสนอง
ตอสิ่งที่มาคุกคาม หรือโอกาสทีเ่ กิด ก็จะทําใหเสียโอกาส หรือวาสิง่ คุกคามนั้นก็จะทํารายเรามากขึ้น
เรือ่ ย ๆ องคกรก็จะเสียหายขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉะนั้นจึงเรียกวา adaptive ตองใหเขาสามารถตอบสนองทันที
เพื่อใหองคกรนั้นเปนองคกรที่เขมแข็ง นั่นคือ หลักของการบริหารในรูปแบบใหม แลวทําอยางไรให
ทีมที่อยูในพื้นที่ เชน ทีมที่อยูในภูมิภาคคือผูวา CEO หรือทีมที่อยูในตางประเทศ คือ ทูต CEO ของเราถา
เปนบริษัทก็คือ ทีมที่ตองบริการลูกคา ตองพบกับลูกคา ใหทีมเหลานั้นเปนคนวางแผนการปฏิบัติงาน
เพราะเปนผูสัมผัสกับประชาชนหรือลูกคาโดยตรง ผูนําตองมีเวลาที่ทาทายและใหการสนับสนุนผูปฏิบัติ
งานใหมากที่สุด ผูนําตองปลีกเวลาจากการที่คิดเองทําเองทุกอยาง มาเปนการคิดเพื่อทาทายความสามารถ
ของผูปฏิบัติ นอกจากทาทายเขาแลว ตองสอนแนะนํา และใหการสนับสนุนอยางเต็มที่ นั่นคือการสราง
ศักยภาพของการบริหาร เมื่อวกกลับมาดูเรื่องการงบประมาณ การที่เราทําอยางนี้เราตองการอะไร
ตองการความรวดเร็ว ตองการความโปรงใสของขอมูล ซึ่งตองเปนขอมูลแบบ one truth คือมีขอมูล
เดียว ไมตองมีการเลนเกมสตัวเลข หรือ number game อยางเชน มีการเพิ่มตัวเลขเพื่อที่จะบอกวาตัวเอง
ทํางานสําเร็จ และมันจะมีหลายตัวเลข ซึ่งความจริงแลวในระบบที่เรากําลังจะไปสู ตองมี one truth
ซึ่งตัวเลขที่แสดงจะบอกไดเลยวาอันนี้เขาพลาดไปตองเอามาแกไข อันนี้ประสบผลสําเร็จ ก็ทําตอไป ที่
พลาดเราตองแกกอนที่จะมีวิกฤติ หากปลอยหมักหมมไวจะเกิดวิกฤติเหมือนที่ผานมา เพราะทุกคน
พยายามจะตอบวาตัวเองทําถูก ไมมีใครบอกวาตัวเองทําผิด แลวมันไมมีตัวเลขที่ยืนยันวา ใครทําถูก
ใครทําผิด เราจะตองยกเลิกระบบที่เรียกวา remote control ระบบ command control เพื่อใหตัวเลขดัชนี
ตาง ๆ เปนตัววัดความสําเร็จ
ทีนี้ เรามาดูเรื่องงบประมาณ งบประมาณของเรานี้เดิมทีเดียว เราทํ างบประมาณ
รายจาย ทําอยางไรรูไหม เมื่อกี้ผมไปดู ผมบอกกับผูบริหารของสํานักงบประมาณวาระบบดีมาก แตถา
เราไมปรับวัฒนธรรมในการทํางาน ระบบดีอยางนี้ก็ไม work วัฒนธรรมของเราก็คือ เมื่อเราตองการ
ยุทธศาสตรก็เอาตัวเลขรายจาย plug - in เขาไปกอน แลวก็มีตัวเลข ยุทธศาสตรจริงที่เกิดจากการวาง
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แผนเอาโครงการใสเขาไปแทน เพราะฉะนั้นตรงนี้มันทํามาไดระดับหนึ่งแลวแตยังไมพอ ตอไปนี้กรม
อันนี้เรามองทางดิ่งกอนนะครับ ทางดิ่งคือกรมตองทํางบประมาณเอง และหากมองในทางราบ จังหวัด
ตองทํางบประมาณ ตอไปมองตางประเทศ ทูต คณะผูบริหารตางประเทศ ทูต CEO ตองทํางบประมาณ
แลวเอางบประมาณสวนตาง ๆ มารวมกัน เปนงบประมาณรวมของชาติ มันถึงจะเปน sequence ที่ถูก
ทําไมถึงตองใหเขาทํางบประมาณ ก็เพราะเราบอกไววา จะใหเขามีอํานาจตัดสินใจ เราจะทําใหเขาใช
ศักยภาพอยางเต็มที่ เพราะฉะนั้นเขาจะตองเปนคนบอกวาจะทําอะไรบาง แลวใชเงินเทาไหร แลวใน
ที่สุดนะครับ ทานจะเห็นวาบางกรมจะมีความรูสึกวางานเยอะไป ไมอยากไดแลว คนเยอะไป ขอเอาคน
คืนไปบางสวน ไดไหม เพราะรายจายมีแตเรื่องของคน ซึ่งจะเปรียบเทียบไดวา ทําไมกรมนี้ รายจาย
ประจํา มีเปอรเซ็นตสูง รายจายทางยุทธศาสตรไมมีเลย ตัวเลขทุกอยางจะถูกนํามาเปรียบเทียบกันหมด
เพราะทุกอยางจะถูกทําอยางโปรงใส ซึ่งผมจะเริ่มใหเห็นชัด คือ ระบบของรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะตองตั้งเปา
ใหัชัด แลวมีระบบวัดผล ในที่สุดคนเหลานี้ก็จะแสดงออก ในเมื่อเราใหความไววางใจเขา เขาจะแสดง
ออกวา จะทําอยางนั้นอยางนี้ เพราะเชื่อวาทําได ทุกคนจะเริ่มผลักดันตัวเอง จะเริ่มขับเคลื่อนตัวเอง นั่นก็
คือการ ขับเคลื่อนองคกรทั้งหมด เรื่องงบประมาณที่เคยรูสึกวาไดรับงบประมาณมาแคนี้ โดนตัดไป
จํานวนหนึ่งไดโตะมาแตยังไมไดเกาอี้ อันนี้เปลี่ยนไปแลว เปนเรื่องเกาโบราณ แตจะเลาใหฟงและคอย ๆ
แกไปทีละขั้น
วันนี้ทานทํา e – Budgeting การทํา e – Budgeting จะไป merge กับเรื่อง GFMIS ที่เรา
กําลัง จะทดลองใชเดือนตุลาคมนี้ เพราะฉะนั้นจะมีตัวเลขจากทุกฝาย เมื่อตัวเลขจากทุกฝายรวมเขามา
เปนระบบเดียวกัน รัฐบาลและทุกองคกรสามารถประเมินผลความสําเร็จของตนเองไดอยางชัดเจน เมื่อ
ประเมินผลความสําเร็จของตัวเองแลวยังไมพอเราสามารถเทียบไดอีกวาที่วาสําเร็จนี่ สอบไดหรือสอบตก
เมื่อเปรียบเทียบกับคนอื่นที่มีความคลายคลึงกัน แลวยังไมพอ เปรียบเทียบกับคนอื่นในประเทศ แลวยัง
ตองเปรียบเทียบคนอื่นในตางประเทศอีก ก็จะเกิดการพัฒนาตัวเองอยางตอเนื่อง เพราะวา ถาคนไมรูวา
อาการตัวเองเปนอยางไร แลวทํางานไปวัน ๆ หนึ่ง ประสิทธิภาพก็ไมมี แตถารูวาดีขึ้น แตมันยังสอบตก
อยูก็พยายามตอไปใหตัวเองสอบได เพราะฉะนั้นตัวเลขระบบงบประมาณทั้งหมดจะถูกนํามาเชื่อมโยง
กันมากกวาคําวาเพียงงบประมาณเทานั้น เพราะงบประมาณจะนําไปสูเรื่องงาน ถาเราตั้งงบประมาณเพื่อ
ใหคนแสดงศักยภาพ เพราะฉะนั้นเราตองเริ่มตนวา ทานตองการใชเงินไปทําอะไรบาง ถาทานเอาไปไม
เขาทาไมตองเอาไป แลวตองมีการวัดผลอีกวา หนึ่งตองดูกอนวานโยบายและยุทธศาสตรชาติอยูตรงไหน
องคการของทานปรับไปสูจุดนั้นไดอยางไร ทานจะมีสวนชวยชาติไดอยางไร เมื่อทานยังมีสวนทาน
ตองการใชเงินเทาไหร แลวจะวัดผลความสําเร็จของทานอยางไร นั่นคือสิ่งที่งบประมาณจะตองทํา
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ปจจุบันทุกคนเสียเวลากับการทํางบประมาณใชเวลานานมาก นี่คืองบประมาณของ
รัฐบาลไทย ของภาคเอกชนก็เฉลี่ยประมาณ 6 เดือน แตสิ่งที่ได คือ เปนการควบคุมจากสวนกลาง
ควบคุมเงินก็คือควบคุม activity นั่นเอง การควบคุมเงินก็คือการจํากัดวาใหทําแคนี้ มีกิจกรรมอะไรไมใช
เงินบาง เมื่อจะใหทํา แตเราไปควบคุมเงิน มันก็ทําไมได เพราะฉะนั้นระบบที่เสียเวลาไปตลอดเวลานั้น
ป ๆ หนึ่ง เสียเวลานานมาก แลวสิ่งที่ไดคือเปาหมายที่กระดาง ไมสามารถปรับตัวใหเขากับสถานการณ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปได เพราะเงินมันมาล็อคไว เพราะฉะนัน้ ตอไปขางหนา เมือ่ รัฐบาลนี้เขามาก็มีเงินไวใน
สวนกลางจํานวนหนึง่ เพือ่ ตอบสนองตอการแกปญหาแตจํานวนไมมาก เพียงหนึ่งหรือสองเปอรเซ็นต
เทานั้น เพราะฉะนั้นตอไปจะตองมีการทํางบประมาณทีละหลายป ผมอยากเห็นวาเมื่อรัฐบาลหนึ่งเขา
มาแลว ประกาศนโยบายชัดเจนตอประชาชน ประชาชนพอใจนโยบายนี้ อยากใหปฏิบัติ การปฏิบัติ
ตอเนื่องเลย 4 ป เพราะฉะนั้นควรทํางบประมาณ 4 ป แตทํางบประมาณในลักษณะที่เปนการทําตามยุทธ
ศาสตรที่ serve มาจากขางลาง เอามารวมกันแลวก็จัด แตยังไมพอควรมีสวนที่จะทําใหเกิดความคลองตัว
ไวอกี สวนหนึง่ แตไมใชทาแบบกระด
ํ
าง เพราะฉะนัน้ การวัดผลความสําเร็จขององคกรและของผูบริหาร
ประกอบกันกับเรื่องงบประมาณนั้นเปนของคูกัน ผมอยากเห็น กพร. กับสํานักงบประมาณทํางานกัน
อยางใกลชิดเพื่อที่จะมีระบบวัดผลที่ชัดเจน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพในการบริหาร ถาเราไมปรับประ
สิทธิภาพ ผมคิดวาวันนี้เราจะเสียเปรียบ เพราะวาบางประเทศเล็กกวาเรา แตมีความคลองตัวในการ
บริหาร เราเปนประเทศที่ไมเล็กไมใหญ เพราะฉะนั้นการบริหารตองคลองตัวกวานี้ ของเราจะตองปรับ
เยอะ แมกระทั่งเรื่องของการนํา Balanced Scorecard มาใช ก็เปนสิ่งที่จะควบคุมทําใหนโยบายกับการ
ปฏิบัติจริงของผูบริหารนั้นไปในทิศทางเดียวกัน เพราะ Balanced Scorecard ก็คือการกําหนดไววาเราจะ
ใหนํ้าหนักในการวัดผลของบุคลากรโดยใหนํ้าหนักเรื่องอะไร เทาไหร กี่เปอรเซ็นต กี่คะแนน เพื่อที่จะ
ใหพฤติกรรมในการทํางานของเรานัน้ สอดคลองกับเรื่องที่เราจะใหทาํ ผมอยากเห็นการทํางานในลักษณะ
ที่เปนเรื่องเสียเวลากับเรื่อง routine นอยหนอย แลวก็ใชเวลากับเรื่องการตอบสนองตอสิ่งที่เปลี่ยนแปลง
ไปใหมาก ๆ โดยปรับการทํางานไดอยางคลองตัวโดยมีเงิน
ในวันนีเ้ ราไดจดั สรรงบประมาณในลักษณะทีเ่ ปนธรรมจากสวนกลาง โดยเอายุทธศาสตร
ของรัฐบาลเขามา top up แตวาตอไปขางหนา เราอยากเห็นการทํางบประมาณ หลังจากที่ผูวา CEO
เขมแข็ง ทูต CEO เขมแข็งเราอยากจะเห็นงบประมาณสองสวน สวนหนึ่งมาจากสวนปฏิบัติการ ก็คือ
สวนของตางประเทศ และสวนของในประเทศซึ่งเปนสวนปฏิบัติการทําขึ้นมา และอีกสวนหนึ่งคือ
สวนสนับสนุนจากสวนกลาง ถาเอาสองสวนนี้มารวมกัน แลวมุงไปยังทิศทางที่เราตองการจะมาวาง
ยุทธศาสตรชาติ ตรงนั้นผมก็คิดวาเปนสิ่งที่เราอยากจะเห็นที่สุด แตวาตองใชเวลา วันนี้เรากําลังทดลอง
ใชระบบ GFMIS ซึ่งจะเริ่มใชตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมนี้เปนตนไป ผมอยากใหทุก ๆ ฝาย ไดลอง monitor
การใช GFMIS เราจะเห็นตัวเลขอะไรหลายอยาง ที่จะเกิดการเปรียบเทียบ เพื่อนําไปสูการพัฒนา
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ประสิทธิภาพของการบริหารภาครัฐไดอยางเต็มที่ เชน เราจะเห็นตัวเลขคาใชจายของกรมตาง ๆ อยางชัด
เจน เราจะเห็นการจัดซื้อจัดจางของแตละกรมวามีประสิทธิภาพมากนอยเพียงใด ทําไมกรมนี้ซื้อของถูก
กวา กรมนี้ซื้อของแพงกวา เพราะฉะนั้นทุกคนจะตื่นตัว จะมุงประสิทธิภาพของตัวเอง จะลดคาใชจาย
และจะมีศักยภาพในการบริการประชาชน ในการเพิ่มรายไดใหกับประชาชน ตรงนั้นจะเห็นไดชัดเจนขึ้น
ซึ่งผมทราบวาขณะนี้ ทีมงานกําลังจะไปดูงานตางประเทศที่ไดใช GFMIS แลว เพื่อจะมาเปรียบเทียบกับ
สิ่งที่เราใช แสดงใหเห็นวาทิศทางขางหนาได คําวา “งบประมาณ” นั้น จะไมใชเพียงงบประมาณรายจาย
แตจะไปเชื่อมโยงงบประมาณรายจายที่เอาไปสรางรายได แลวไปเพิ่มคุณภาพการบริการประชาชน เพิ่ม
ศักยภาพใหประชาชน แลวไปเปรียบเทียบกับการวัดผลของขาราชการ เพือ่ ใหขา ราชการนัน้ มีประสิทธิภาพ
มากขึ้น เพราะฉะนั้นมันเชื่อมโยงหมดทั้งระบบ
ตอนไปดู exhibition ปรากฏวาภาษา technical term สูง ๆ เยอะมาก ผมอยากให
ขาราชการชั้นผูใหญ คือ ผมก็ยอมรับวาบางคําผมก็ไมรู ไมรูตองยอมรับวาไมรู มันมีเรื่องใหม ๆ เกิดขึ้น
ในโลกนี้ทุกวินาที ไมมีใครหรอกครับที่จะ keep up ไดทุกเรื่อง เพราะฉะนั้นวันนี้ ไมรู ตองยอมเรียนไม
ตองกลัวเสียหนา ถาตองไปเรียนกับลูกนอง เพราะผมนี่เรียนกับลูกนองเปนประจํา ถาเราจางลูกนอง
รุนใหม ๆ เขามา แลวเขารูสมัยใหมกวาเรา นั่นแสดงวาเราจางถูกคน แตถาเขารูเรื่องใหม ๆ นอยกวาเรา
แสดงวาเราจางผิด เพราะฉะนั้นเราควรจะใหคนรุนใหม ๆ ที่รูเรื่องใหม ๆ มากกวาเรา แลวเขายังสามารถ
ที่จะเรียนเรื่องใหม ๆ เหลานี้ได เรื่องที่โชวขางหนานั้น ผมเชื่อวามันสอนระดับปริญญาโทปสองขึ้นไป
หรือปริญญาเอก เพราะฉะนั้นหลายทานอาจไมรู เพราะฉะนั้นไมตองกลัวที่จะเรียน ผมแนะนําทาน
ผูอํานวยการสํานักงบประมาณวา การสัมมนาในโอกาสตอไป ควรจะอนุญาตใหหัวหนาสวนราชการ
พาเด็กรุนใหมทางดานการเงิน จะเปน financial engineering ไปเรียน budgeting มาหรือเรียนตาง ๆ นานา
ในดานนี้เอามาเรียนมาศึกษา เพื่อที่เขาจะไดเปนแกนกลาง จะไดเขาใจแลวไปเผยแพร อยาหวังวาหัวหนา
สวนราชการจะเปนคนเผยแพรเสียเอง แตอยางนอย ๆ หัวหนาสวนราชการตองแสดงความตั้งใจ ที่จะ
เปลี่ยนแปลง แลวสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงนั้น โดยใหเจาหนาที่โดยตรงมาทํางาน แตหัวหนาสวน
ราชการตอง back up และตอง challenge เขาตลอดเวลา ถาไมเชนนั้นมันเปลี่ยนแปลงไมได แลวขอเลย
อยาไปติด face ตอนสมัยที่ผมทํางาน ผมไมไดจบ engineer ผมก็เอา engineer ที่จบใหม ๆ มาสอน
ผม ชวยอธิบาย ผมเรียนรูจากเขา เพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ แตวาเราไมจําเปนตองรูลึก แตอยางนอย ๆ เรารูเพื่อจะ
เปนผูที่ประสานการทํางาน เพื่อที่จะทาทาย โดยใชประสบการณของเราได เพราะฉะนั้นวันนี้ที่เรามา
อบรมสัมมนากัน ผมมองมิติใหม ๆ ของการเปลี่ยนแปลง และผมดีใจที่ทาง กพร. มา สภาพัฒนมา
คือวันนี้นะครับถาเรามีการทํางานรวมกันระหวางสภาพัฒน กพร. สํานักงบประมาณ และกระทรวง
การคลัง เราจะเห็นประเทศเราในภาพรวม แตวันนี้ทุกคนเห็นคนละทอน พอเห็นคนละทอนก็ไมมีใคร
วางยุทธศาสตรใหชาติได เรากําลังใชความรูสึก แตวาถาเราเห็นภาพตอเชื่อมกัน เราจะเห็นตัวเลข และ
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ตัวเลขเหลานี้จะบอกเราวาเรื่องนี้เราทํามากไป เรื่องนี้เราทํานอยไป เรื่องนี้เรายังไมไดทํา เราจะไดทํา
ในสิ่งที่ควรจะตองทํา วันนี้สังเกตดูไปจับเรื่องไหนก็เละหมดทุกเรื่อง เพราะวาคือทําอะไรก็ไดที่
นึกอยากจะทํา แตไมไดทําอะไรก็ไดที่มันเปนสิ่งที่ตองทํามันก็เลยขาดบาง สวนที่เกินไปไมคอยมี เพราะ
ฉะนั้นระบบงบประมาณที่เรากําลังจะทําวันนี้และที่กําลังปรับไปอีกขั้นหนึ่ง ตอจากจุดนี้ที่เราใช SPBB
Strategic Performance Based Budgeting ถาเราใชตรงนี้ แลวขยายตอโดยเอา GFMIS มาผนวกแลว
เรานํ าไปสูการทํ า budgeting โดยใหกรม กอง และพื้นที่ เราจะทํ าใหคนเหลานั้นเขาสามารถ
ตอบสนองตอ threat and opportunity หรือสิ่งที่คุกคามและโอกาส เพื่อพัฒนาตัวเองไดอยางเต็มที่ และให
เขาบอกวา จะวัดผลอยางไรเทานั้น การพัฒนาประเทศเราจะไปไดเร็วมาก จะเปลี่ยนแปลงไปอยาง
เร็วมากผมเชื่อวาระบบงบประมาณนี้จะใชเวลาไมเกิน 3 ป เพราะฉะนั้นงบประมาณป 2547 เราทํา
ไปแลว ป 48 , ป 49 อาจจะเห็นการเปลี่ยนแปลงที่ significance ที่เห็นไดชัด แตป 2550 จะเปน
งบประมาณแบบใหมทั้งหมด เปนงบประมาณที่พื้นที่จะเขามาเกี่ยวของ จะเปนงบประมาณสองมิติ มิติ
ของพื้นที่ ผูปฏิบัติการกับมิติของสวนกลางแลวมาผนวกกัน ซึ่งในป 2550 เปนตนไปนั้น งบประมาณ
ของประเทศจะโตกวานี้อีก 30 เปอรเซ็นตเปนอยางนอย เพราะวันนั้นเราเชื่อวารายไดของประเทศก็คงจะ
ขึ้นมาอีกเยอะ แต 30 เปอรเซ็นตในวันนั้น ไมใชงบประมาณขาดดุลแนนอน เพราะอันนี้ผมเปนคนคิด
ตัวเลขคราว ๆ แลวถาหากวาเมื่อไหรนําตัวเลขไปสูผูบริหาร เพื่อใหเกิดความคิดวา ตัวเองจะลดคาใชจาย
อยางไร ตรงนั้นประสิทธิภาพของระบบราชการจะดีขี้นมาก แลวตรงนั้นเราจะเห็นวาหลายสวนราชการ
มีคนมากเกินไป เพราะเราคิดวาคนทํางานไมมีประสิทธิภาพเพียงพอ หรือรับปริมาณงานไมไดเราก็จะ
เพิ่มคน แตเราลืมไปวา เราสามารถปลดปลอย ศักยภาพของคนโดยการทาทาย โดยการใหโอกาส
แลววันนั้นคนแตละคนจะเกงกวาที่เราคิดไวมากเหมือนวันนี้ สวนราชการหลายแหงเกงกวาที่เราคิดไว
มาก เพราะวาผมเริ่มทาทาย เริ่มใหโอกาส ใหเสรีภาพในการคิดมากขึ้น ใหตัดสินใจมากขึ้น ทานเชื่อ
ไหมวาผูวา CEO 1 ตุลาคมนี้เปนตนไป หลังจากที่เขา course อยางเขมขน หลังจากที่ไดรับมอบหมาย
ความเปนเจาภาพ หลังจากที่มองเห็นวาตองทําหนาที่อะไรแลว ถูกทาทายอยางนี้แลว ผูวาจะพัฒนา
จังหวัด โดยมีเปาหมายชัดเจน เพราะวานโยบายของรัฐบาลกําหนดชัดเจน เปาหมายชัดเจน ประกาศ
สงครามกับยาเสพติด ประกาศสงครามกับคอรรัปชั่น ประกาศสงครามกับความยากจน แคสามเรื่องนี้
มันนําไปสูการทําใหสังคมดีขึ้น เศรษฐกิจดีขึ้น แลวยังมีเรือ่ งกองทุนหมูบาน เรือ่ งของ 30 บาท เรื่องอะไร
ตออะไร พวกนี้มันเปนรายละเอียดที่จะยกจังหวัดขึ้นมาอยางชัดเจน และในที่สุดจะเกิดการทําตัวเลข
GDP จังหวัด จังหวัดมีเปาหมายวาจะทําใหรายไดของคนในจังหวัดโตเทาไหร งบประมาณทีต่ อ งการใช
เทาไหร สมมติวา งบประมาณวันนี้ 1,000,000 ลานบาท สมมติวา มันจะเปน 2,000,000 ลานบาทขึน้ มา และ
ทํารายไดใหประเทศ 2,000,000 ลานบาทเชนกัน กับงบประมาณของประเทศที่ 1,000,000 ลานบาท แลว
รายไดของประเทศ 1,000,000 ลานบาท ผม prefer ใหมนั เปน 2,000,000 ลานบาท แลวรายได 2,000,000
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ลานบาท เพราะวามันเกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ทีท่ าให
ํ คนมีงานทํา ทําใหคนมีรายได เพิ่มขึ้น ทําใหคน
มีความเปนอยูดีขึ้น ถาสมมติวาจังหวัดเชียงใหม เคยตั้งงบประมาณไว สมมติวาเอางบประมาณของ
ทุกสวนรวมกัน เปนงบประมาณ 50,000 ลานบาท สมมติทําใหเชียงใหมเศรษฐกิจโต 50,000 ลานบาท
แตเชียงใหมบอกวาผมสามารถทําไดถงึ 150,000 ลานบาท แตขอเพิม่ รายจายเปน 100,000 ลานบาท
รีบใหเลย แสดงวาคนเชียงใหมจะมีงานทําอีกเยอะ เพราะฉะนัน้ งบประมาณยุคใหมตอ งเปนงบประมาณที่
เริม่ มาจากพืน้ ที่ เริม่ มาจากความรับรูข องประชาชนวา ประชาชนตองการเห็นความเปลีย่ นแปลงอยางไร
แลวเจาหนาทีท่ อี่ ยูใ นพืน้ ทีเ่ ปนคน detect หรือตรวจนับวาตองปรับปรุงอยางไร มันเปนลักษณะของการ
bottom up พรอมกับ top down ในเชิงของ strategy ไปดวยกัน มันถึงจะไปได แตถาเรามานั่งมองอยาง
เดียววา เราจะทํางบประมาณแบบที่ผานมา plug – in ตัวเลข คาใชจายประจํา คาสาธารณูปโภค คาใช
หนี้อะไรเทาไหร หัวหนาสวนราชการไมทราบหรือไมรับรูเลย รูนอยมาก ทานอธิบดีทั้งหลายทราบไหม
วาไดรับงบประมาณเทาไหร รูอยางเดียววามีรายจายอะไรบาง มีโครงการอะไรบาง เพิ่มกี่เปอรเซ็นต แต
ไมมี sense ของความรับผิดชอบวา ทําไมคาใชจายมากขนาดนี้ ดีไมดี อธิบดีไมทราบวากรมมีคาใชจาย
คานํ้า คาไฟ เทาไหร ดีไมดี ไมรูดวยวามันเพิ่มเทาไหร ควรจะประหยัดไดทําไมไมประหยัด อันนี้คือสิ่ง
ที่ตองเปลี่ยน แตถาเขาเอาระบบใหมมาจับ มันจะเปลี่ยนอัตโนมัติ เพราะมัน go beyond มันหลุดไปจาก
คําวา “งบประมาณรายจาย” เพราะมันเอาตัวยุทธศาสตรเปนตัวตั้ง เอาตัวการวัดผลความสําเร็จเปนตัวตั้ง
สิ่งเหลานี้จะเกิดความรูสึกของการพัฒนาใหตัวเองเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงทันที เพราะวาปลอย
ใหคาใชจายมากไมได เพราะถาเปรียบเทียบแลว เดี๋ยวจะกลายเปนอธิบดีที่ไมมีประสิทธิภาพ ทฤษฎี
โบราณที่เราใชกันก็คือ 4 M man , money , material และ management อีกตัว budgeting เงินหรืองบ
ประมาณนี่ มันเขาไปเกี่ยวของหมด ถาเราไปมองงบประมาณรายจายอยางเดียว มันก็จะไมเกี่ยวของ แต
ถามองงบประมาณทั้งภาพรวม แลว go beyond งบประมาณมันจะเขาไปเกี่ยวของเรื่องของคน เรื่องของ
การจัดซื้อจัดจาง เรื่องของการพลาธิการนั่นเอง เรื่องของการเงินคือภาครายไดเขามาเกี่ยวของ ภาคราย
จายเขามาเกี่ยวของ ถาเมื่อไหร ผูนําองคกรใด ไมมีความรู หรือสนใจ หรือใสใจ หรือรับรูเรื่องการเงิน
องคกรนั้น จะเปนองคกรที่ routine คือทํางานไปวัน ๆ หนึ่ง จะเปนองคกรที่ทํางานแบบไมมียุทธศาสตร
ไมมีเปาหมาย ไมมีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ถาเมื่อไหรผูบริหารไมรับรูวาองคกรของตัวเองมีคาใชจาย
เทาไหร มีรายไดเทาไหร มีคาใชจายในรายละเอียดเปนอยางไร แลวจะสามารถเพิ่มรายไดอยางไร โดยไม
เห็นตัวเลขหรือไมมีตัวเลข เหมือนที่วันนี้ เราปลอยใหอธิบดีทั้งหลาย แมกระทั่งปลัดกระทรวง หรือ
รัฐมนตรี ผมเชื่อวารัฐมนตรี ปลัดกระทรวง อธิบดี รูเรื่องตัวเลขที่เกี่ยวกับหนวยงานของตัวเอง วันนี้
รูมากขึ้น แตยังรูไมครบ ถาเมื่อไหรยังรูไมครบ ยากที่เขาจะปรับประสิทธิภาพไดดี ยากที่จะเติม
ยุทธศาสตรใหถูกตอง แตถาเมื่อไหรเปนคนกําหนดเอง รูเอง เขียนเปน ไมใชมุงที่จะขออยางเดียว ขอตึก
ขอรถ ขออะไรนี่ อยางนั้นมันใชไมได ตองมองยุทธศาสตรวา จะทําอะไรใหมันดีขึ้นกวาเดิม ที่จะดีขึ้น

8
กวาเดิมนั้น ไดคิดแลววา รายจายบางรายการมากไป ไมถูกตอง รายไดนาจะเพิ่มอีก แตการจะเพิ่มใหได
ตามที่ตองการนั้น ตองมีกิจกรรม ตอไปนี้ ตองใชเงินอยางนี้ ตองมียุทธศาสตรอยางนี้ ถา sense ตรงนี้เกิด
ขึ้นเมื่อไหร เมื่อนั้นงบประมาณจะมีประสิทธิภาพมาก เพราะฉะนั้นจึงขอเนนวาเรื่องการเงิน เรื่อง
ภาครายได รายจาย เปนหนาที่ที่หัวหนาสวนราชการทุกคนจะตองรู วาง ๆ ผมเจอผมก็จะถามทานวา
งบประมาณปนี้ของทานเทาไหร เปนคาใชจายประจําเทาไหร งบลงทุนเทาไหร ถาเปนกระทรวงก็ถาม
รัฐมนตรี เพราะผมเปนคนที่ชอบถามครับ ไปเจอชาวบานผมยังถามเรื่องของเขาเลยนะครับ เพราะฉะนั้น
ผมชอบถาม เจอทานผูอํานวยการรัฐวิสาหกิจ ก็จะถาม เปาหมายรายไดถาทานมี sense ของตัวเลขอยูใน
สมองก็จะมี sense ของการปรับประสิทธิภาพตลอดเวลา การบริหารที่ไมคํานึงถึงประสิทธิภาพ เปนการ
บริหารที่ใชไมได การใหความไววางใจแกผูที่มีความสามารถและเปนผูที่ commit หรือมุงมั่นตอการที่จะ
ทํางานใหสําเร็จนั้น เปนสิ่งที่ทุกระดับตองทํา
ทุกวันนีผ้ มมอบความไววางใจใหรองนายก ใหรฐั มนตรี ใหแสดงฝมือเต็มที่ ผมมีหนาที่
คอยติดตาม เขาก็จะทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ เพราะเปนการทาทาย รัฐมนตรีก็ตองทาทายปลัด
กระทรวง อธิบดี อยาไปแยงงานมาทํา หนาที่เรามีหนาที่ทาทาย ภาษาอังกฤษเรียกวา challenge , coach
แลวก็ support ทาทาย สอนแนะนําและใหการสนับสนุน แลวลดหลั่นลงไป ทีละขั้น มันจะมีระบบถวง
ดุลยในระบบของมันเองไดหลายชั้น โดยที่ไมตองมีลักษณะควบคุมจากสวนกลางตลอดเวลา ตรงนี้เรา
เห็นประสิทธิภาพในทุก unit ถามีการทําแบบนี้ไลไปเรื่อย ๆ จะมีประสิทธิภาพหมดทฤษฎีที่ออกมาเมื่อป
1997 ทฤษฎีของเรื่องคิดใหม ทําใหมเกี่ยวกับเรื่อง management บอกไดวาตองใหความไววางใจสูงสุด
กับ professional เพื่อให professional ไดแสดงฝมืออยางเต็มที่ แลววัดผลความสําเร็จ โดยมีระบบเปรียบ
เทียบที่เราเรียกวา benchmark มีการเปรียบเทียบกับอุตสาหกรรม หรือการทํางานแบบเดียวกัน วาของเรา
อยูในขั้นไหน หนวยงานที่มีประสิทธิภาพตองอยูใน quartile สุดทาย คือหมายความวาตองอยูใน
เปอรเซ็นตได 76 - 100 ซึ่งจะเรียกวามีประสิทธิภาพ จะเห็นวาการเงินเปนเรื่องของ budget ที่เปนแกน
กลาง สํานักงบประมาณ ไมใชจะทํางบประมาณรายจายอยางเดียวถาทําแบบเดิมเรียกวาเปนคนทําบัญชี
ไมใชเปนผูจัดสรรงบประมาณ เปนคนทําบัญชีรายจายและทําบัญชีขางเดียวอีกตางหากไมไดทําสองขาง
ทําบัญชีตองมีสองขาง เพราะฉะนั้น GFMIS จะเกิดภาพการทําบัญชีสองขาง สํานักงบประมาณตอง
ปรับเปลี่ยนตัวเองจากการทําบัญชีรายจาย เปนคนซึ่งรวมกับสวนราชการอื่นใหสวนราชการทํางานตรง
ยุทธศาสตร เพราะฉะนั้นงบประมาณตองใชนักยุทธศาสตร และก็ตองใช นักบริหารเงินมาผสมกันถึง
จะทําใหการจัดทํางบประมาณนั้นหยั่งลึกไปถึงการนํางบประมาณเพื่อไปสรางรายได และเพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพ เกิดการทํางาน ที่มีการปรับตัวไดอยางรวดเร็ว ตอบสนองตอเหตุการณ ตอบสนองตอ
ปญหาของสังคม ปญหาของประชาชนไดอยางรวดเร็ว โดยสามารถมีงบประมาณทํางานไดตลอดเวลา
และที่สําคัญอีกอันหนึ่ง ตองใหผูปฏิบัติเขาถึงแหลงทรัพยากรที่ตองการใชไดอยางรวดเร็ว นั่นก็คือวา
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งบประมาณตองเบิกไดเร็ว ตองมีระบบ fast track เมื่อเราจัดสรรใหแลว ก็ตองใหสามารถใชไดเร็ว ไม
ใชใหแลวกวาจะใชไดอีกเจ็ดแปดเดือน มันก็เกิดปญหาใหมขึ้น ถาเกิดระบบการเปลี่ยนแปลงแบบนี้
เพราะองคกรเปนสิ่งมีชีวิต การปรับเปลี่ยนใหทันสนองตอบตอเหตุการณที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพ คือ หัวใจของการบริการ โดยเฉพาะอยางยิ่งถือวาเปนการบริการประชาชน ก็หวังวาสิ่งที่
จะเกิดขึ้นจากการสัมมนารวมกันในวันนี้จะนํ าไปสูการจัดงบประมาณที่เปนการจัดทํารวมกันระหวาง
ผูปฏิบัติกับสํานักงบประมาณซึ่งเปนแกนกลาง
สํานักงบประมาณตอไปจะเปน facilitator มากกวาเปนคนซึง่ จัดเองหมดทุกอยาง จะเปน
facilitator จะตองมีทีมไป coach การจัดทํางบประมาณของผูปฏิบัติ หรือไมก็ตองเอาทีมผูปฏิบัติมานั่ง
อบรมวิธีการทํางบประมาณ โดยการทํางบประมาณที่ยึดเรื่องยุทธศาสตรแลวมีความพรอมในการปรับตัว
ตอบสนองตอสิ่งที่คุกคามและโอกาสตลอดเวลา แลวมีระบบวัดผลรวมกับทาง กพร. ก.พ. หรืออะไรก็
แลวแต แลวก็ทําทุกอยางใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ซึ่งสภาพัฒนกับรัฐบาลจะไปรวมกันกําหนด
และตรงนี้งานมันจะเขามาหมด แลวสํานักงบประมาณมีหนาที่ประเมินผลของการใชเงิน วาการใชเงิน
นั้นประสบผลสําเร็จแคไหน ในทั้งภาพรวม ภาพองคกร ภาพรวมคือประเทศใชเงินไปอยางนี้ แลวผล
ลัพธออกมาเปนอยางไร กระทรวงใชเงินไปแลว ผลลัพธเปนอยางไร จังหวัดใชเงิน แลวผลลัพธเปนอยาง
ไร หนวยงานอื่นก็ไปดู อยาง กพร. ก็ไปดูประสิทธิภาพในการบริการประชาชนวาดีขึ้นไหม ความผาสุก
ของประชาชนดีขึ้นไหม ความกาวหนาของประเทศดีขึ้นไหม ก็ตองชวยกันทํา ถาเรารวมกันทําในทุกมิติ
อยางนี้จะเห็นชัด การบริหารตอไปนี้ มันเปนเรื่องที่ไมสามารถใหหนวยงานใดหนวยงานหนึ่งทําคนเดียว
ไมใชเปนระบบ Division of Labor อีกตอไป มันเปนการบูรณาการปญหาเปนลักษณะของ activity base
เปนลักษณะของ agenda base มากกวาเปนเรื่องที่เปนของใครของมัน ระบบการทํางานเปนเครือขาย เปน
โครงขาย เปน networking หมด ไมมีหนวยงานใดหนวยงานหนึ่ง report นายคนเดียว การบังคับบัญชา
ขึ้นอยูกับคนเดียวก็จริง แตระบบการทํางานนั้นมัน report หลายทาง แลวขอมูลทั้งระบบของประเทศจะ
ตองเปนตัวเลขเดียวกัน ไมใชเปนตัวเลขหลายตัวเลข คาใชจายประจําจังหวัดเชียงใหม ถามที่เชียงใหม
เทาไหร ถามที่สํานักงบประมาณก็ตองเทานั้น รายไดของเชียงใหมเทาไหรถามเชียงใหมเทาไหร ถาม
กรมบัญชีกลางวาเทาไหร ก็ตองเปนเทานั้น ก็ตองเปนตัวเลขเดียวกัน ไมใชเปนตัวเลขแลวแตใครจะแตง
หวังวาการประชุมสัมมนาครั้งนี้ จะเปนประโยชนตอทานทั้งหลายที่จะนํ าไปปรับ
ประสิทธิภาพในการทํางาน และผมเชื่อวาถาปรับไดอยางนี้ พวกทานก็ทํางานมีความสุข เพราะทานรูวา
ทานจะนําพาองคกรไปตรงไหน ไดแคไหน อยางไร เพราะวางบประมาณนั้นเปนเรื่องที่ทานเองมีสวน
ชวยในการทํา แลวเปาหมายก็เปนสิ่งที่ทานยอมรับแตตน ไมใชเปาหมายที่ไปยัดเยียดให แตวาผมจะ
ทาทายทาน ทานบอกวาผมจะทําใหไดอยางนี้ ผมบอกวา เอาอีกหนอยไดไหม ถาทานบอกไหวก็ทํามันก็
จะมีการปรับประสิทธิภาพตลอดเวลา รัฐบาลนี้เขามามีการทํานายตัวเลขเศรษฐกิจ ป 2545 ชัดเจน ทํานาย
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วาโต 2 เปอรเซ็นต แตผมจะทํา 5 เปอรเซ็นต มีคนหัวเราะเยาะ มองเปนเรื่องขํา ผลสุดทายก็ออกมา 5.3
เปอรเซ็นต คือเปาหมายกับการทํานายมันคนละเรื่อง ทํานายออกมาเทาไหร นั่นแสดงวาถาคุณไมทํา
อะไรเลย เชาชามเย็นชาม เชาชามเย็นสองชาม มันก็ไดแคนั้น แตถาหากวาเราจะใส effort เขาไป มัน
ตองมีการเปลี่ยนแปลง ถาถูกมันก็บวก ถาผิดมันก็ลบ ป 2546 เหมือนกัน ทํานายกันอยูได 3.5 เปอรเซ็นต
4 เปอรเซ็นต ผมบอกวาคุณก็ทํานายไป ผมบอกโพลลผมมี แลวทําก็ทําได แตวาจะทําไดอยางไรถาเรา
ไมใส effort ไป แตผมทําระดับรัฐบาลมันโต ไมมาก แตถาเมื่อไหร ที่เปาหมายเหลานี้ถูกปรับระดับ
จังหวัดขึ้นมา ผมเชื่อเหลือเกินวามันจะกระโดด เพราะวันนี้เราขับเคลื่อนขางบน มันขับเคลื่อนไดไม
ถนัด แตถาเคลื่อนทั้งระบบทั้งองคกรมันเคลื่อนไมไดเยอะ สมมติวาเมื่อไหรการทํางบประมาณ ทํามา
ตั้งแตจังหวัด แลวก็ทํามาจากกรม จากกระทรวง โดยที่สํานักงบประมาณอํานวยความสะดวก แลว
ทั้งหมดก็ขับเคลื่อนกันขึ้นมา แลวตั้งเปาไวดวยแลว ทานจะเห็นเลยครับวาประเทศไทยนี่ขับเคลื่อนได
เยอะเลย โตปละ 10 เปอรเซนตเปนเรื่องธรรมดา เพราะเรามาจากฐานที่มีชองที่จะขยับไดอีกเยอะ
เพราะฉะนั้นถาเรารวมมือรวมใจกันและเขาใจเทคนิคของการทํา และเขาใจ merit ของตัวเลขเหลานี้วา
มันจะทําใหเราปรับประสิทธิภาพอยางไร แลวทุกคน หัวหนาสวนราชการทุกคนมุงประสงคตอเปาที่จะ
ทําใหสําเร็จอยางนั้น มันจะเกิดความพยายามรวมกัน แลวจะเกิดความทาทายทั้งระบบ แลวในที่สุดเรา
จะมีประเทศไทยซึ่งกลายเปนประเทศที่เปนตนแบบของระบบการบริหารแผนใหม เปนประเทศที่ทําให
ประชาชนมีความผาสุก แลวก็เปนประเทศที่พนจากความยากจน ผมวา 6 ป ไมมีปญหาเลย 6 ป ความ
ยากจนหมดจากแผนดินไทยนี้ โดยตามคํานิยามของสหประชาชาตินั้น one dollara day ทั้งหลายนี่ ตอไป
เรื่อย ๆ ไมตองรอถึงป 2020 ตามที่มาเลเซียตั้งเปาไววา ป 2020 จะเปนประเทศที่พัฒนาแลว แตผมเชื่อวา
ของไทยเราจะเร็วกวานั้น แตยังไมกลาบอกวาจะเมื่อไหร แตวาขอใหดูการเปลี่ยนแปลงเริ่มตนจากการทํา
งบประมาณแบบนี้ไปสูการกําหนดเปาหมายที่ชัดเจน ไปสูระบบของการปรับเปนองคกรที่เปน high
performance organization และมีระบบการบริหารจัดการที่มีการปรับตัวตลอดเวลา แลวก็สรางความไว
วางใจ มอบความไววางใจไวกับผูบริหาร และกระจายอํานาจการตัดสินใจ กระจายอํานาจในการวางยุทธ
ศาสตร เพื่อใหสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ ผมเชื่อเหลือเกินวาเราจะเห็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญที่
ประเทศไทยจะทําได ก็ขอฝากประเทศไทยไวกับพวกทานทั้งหลาย เพราะเราตองชวยกัน ผมพรอมที่จะ
ทํางานหนัก พรอมที่จะ facilitate ทุกอยาง เพื่อใหทานไดใชความสามารถของทานอยางสุดความสามารถ
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ขอขอบคุณสํานักงบประมาณอีกครัง้ หนึง่ ทีไ่ ดจดั งานในวันนีข้ นึ้ แลวก็หวังวาการสัมมนา
ตอไปก็คงไดรับความรู อยางนอย ๆ แมวาทานทั้งหลายไมคาดหวังวา จะตองรูภาษาการบริหารยุคใหม
ทุก ๆ คํา หรือวาผมไมคาดหวังวาทานตองรูภาษาการเงินยุคใหมทุก ๆ คํา แตผมเชื่อวาคนในองคกรเด็ก
รุนใหม ๆ ใหเขาไปชวยกันทํา ชวยกันคิดแลวทานเองจะไดรูไปกับเขา แลวก็ใหภาวะผูนําผลักดันใหสิ่ง
เหลานี้เคลื่อน ผมเชื่อวาสําเร็จครับ ก็ขอขอบคุณอีกครั้ง นะครับ สวัสดีครับ
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