
ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   

การพัฒนาระบบราชการ

Citizen -  centered  government

โครงสรางไมพอ แคจุดเริ่มตนเทานั้นเอง   ตอไป
ตองปฏิรูปวัฒนธรรมในการทํางานของขาราชการใหมี service 
mind เปน citizen - centered   government ไมใชเอาใจนายกฯ 
อยางเดียว  ตองเอาใจประชาชน    ไปถามประชาชน  

Do  you  need  more  or  less  government ?    

สิ่งที่เปนคําตอบ ไมใช  more  ไมใช   less  แต
ตองการ better government เพราะฉะนั้นการจะเปน   better 
government ได      ตองเปน citizen- centered  government ... จะ
ทําทุกอยางตองถามวาประชาชนไดอะไร  แลวทําอยางนี้
ประชาชนจะดีขึ้นไหม   1

                                                                   
1  คําบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี   แกนักเรียน
โรงเรียนผูนําและสมาชิกสภาอุตสาหกรรม  ณ สถาบันฝกอบรมผูนํามูลนิธิพลตรี
จําลอง ศรีเมือง   ตําบลพุประดู  อําเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี วันที่ 1  
พฤศจิกายน 2545

เราจะตองปรับระบบ ใหเปนรัฐบาลที่มีประชาชน
เปนศูนยกลาง  ทานที่เปนนักธุรกิจทานจะเขาใจ วันนี้ธุรกิจไหน 
ถาไมใชลูกคาเปนศูนยกลางของธุรกิจ   ธุรกิจนั้นไมสามารถ 
ยืนอยูในการแขงขันไดเลย 2

ปญหาจาก  Functioning System

ที่ผานมาผมเชื่อวาทานทั้งหลายทํางานกันหนัก    
ใชงบประมาณไปพอสมควรแตยังไมเกิดพลังในการแกปญหา  
เพราะวาเราตางคนตางทํา  เรามีการประสานกันบาง  แตก็ไม
ครบ  ประสานกันแตหนวยขางเคียงเทานั้น ความจริงแลว
ทั้งหมดไมไดเกิดจากการที่เราไมมีความสามารถ  ไมไดเกิดจาก
การที่เราไมไดจัดสรรงบประมาณ  และไมไดเกิดจากการที่เรา
ไมไดทุมเท แตเกิดจากทฤษฎีบริหารองคกรที่มันเกาและใช
ไมไดแลวกับปญหาที่ซับซอนขึ้นในโลกที่เปลี่ยนไป   เพราะวา
เราถูกออกแบบระบบการบริหารเปนการแบงองคกรตามลักษณะ

                                                                   
2  คําบรรยายพิเศษ  เรื่อง ”แนวความคิดใหมของการบริหารงานแผนดิน”  วันที่  15  
มกราคม  2546

ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   2



งาน (Functioning System)  อันนั้นเปนกําแพงกั้น     ทําใหเรา
มองปญหาที่มันซับซอนเชื่อมโยงไดไมครบ  3

จะแขงขันกับเขาไดในโลกปจจุบัน  ตองอาศัย
เทคโนโลยี

โลกยุคใหมปจจุบัน  แขงกันที่ความเร็ว   ใครชา
คนนั้นโดนกิน  แตเร็วตองแมน  ตองมีขอมูลที่แมน มีระบบการ
วางเครือขายขอมูลซึ่งคนในระบบจะสามารถใชได   เพราะฉะนั้น 
เทคโนโลยีสมัยใหมกับการบริหารตองถูกนํามาใช  4

ทํางานแนวขนาน  งานจะเร็วขึ้น  ผลผลิตเพิ่ม  
และเกิดความสัมพันธเปนทีม

วันนี้ทฤษฎีการจัดองคการเปลี่ยนไปจาก  tall

                                                                   
3  คํากลาว     ในการเปดการประชุมระดมความคิดแนวทางเพื่อเอาชนะยาเสพติด  ณ  
หองดอยตุง  โรงแรมดุสิต  ไอแลนด  รีสอรท  จังหวัดเชียงราย    วันที่  10  มีนาคม  
2544  เวลา  09.00  น.
4  คํากลาว   ในพิธีเปดการสัมมนาทางวิชาการและแสดงปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  
ยุทธศาสตรพลิกประเทศไทยสูการแขงขันในเวทีโลก  ณ หอประชุมเฉลิมพระ
เกียรติ 6 รอบ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร  วันที่ 20  กันยายน 2545  

organization   ตองทําให  flat    จากสูงทําใหแบนลง เพื่อใหชั้น
การบังคับบัญชาสั้นลง  ไปไดเร็วขึ้น ระบบการรายงานตอไป
จะตองใชระบบ matrix  reporting  system  เปนการรายงาน
มากกวาหนึ่งทาง เพื่อใหเกิดความสัมพันธในการทํางานรวมกัน   

ประการตอไป การจัดองคกรตองเปน networking 
มากขึ้น ระบบเดิมจะชา มีขั้นตอนมาก ตางคนตางอยู และขาด
บูรณาการทางความคิด  ระบบใหมการรายงานจะเปน networking
มากขึ้น การรายงานมิใชการรายงานเพื่อการบังคับบัญชา แต
เปนการรายงานเพื่อใหเกิดการประสานงานที่ดี เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้น 
ลักษณะของงานจะเปน agenda base คือ เปนไปตามภารกิจมาก
ขึ้น  และนําไปสูความสําเร็จของงานที่มีเจาภาพชัดเจน 5

ระบบราชการจะเปลี่ยนจาก  Supply Strategy   
เปน   Demand  Strategy   

การปฏิรูประบบราชการ จะเรงรัดขึ้น  เพื่อใหระบบ
ราชการนั้น   สามารถที่จะปรับตัวเองเปนระบบราชการที่ เปน

                                                                   
5  คํากลาว   ในการประชุมคณะรัฐมนตรีรวมกับหัวหนาสวนราชการ ณ ตึกสันติ
ไมตรี ทําเนียบรัฐบาล  วันที่ 22  ตุลาคม 2545

3 ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   4ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   



facilitator (ผูอํานวยความสะดวก) ไมใชเปน regulator           
(ผูควบคุมกฎ)   และมีหนาที่มองประชาชนเปนศูนยกลาง เปน
ลักษณะของการทํางานแบบ demand  strategy   มากกวาการ
เปน supply strategy  นั่นคือกลับขั้วกับการบริหารการจัดการ
เดิมอยางสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น ระบบราชการจะตองมี  service 
mind (จิตสํานึกในการใหบริการ)  มีความเปนผูใหบริการ
มากกวาความเปนผูปกครองประชาชน 6

ผูนําที่แทจริง

Leader  without  leadership  is  not  the  leader !

การเปนผูนําตามกฎหมายไมศักดิ์สิทธิ์เทากับการ
เปนผูนําตามธรรมชาติ  ถาทานเปนผูนําตามธรรมชาติ  คนนับถือ
ตลอดไป  ผูนําทางกฎหมาย  พอทานยายคนก็แชง และทานก็
หมดความหมาย  7

                                                                   
6  คํากลาว   ในพิธีปดการสัมมนา ส.ส. ในหัวขอ “ยุทธศาสตรและทิศทางการเมือง
พรรคไทยรักไทย”  ณ โรงแรมภูเก็ต อาคาเดีย  วันที่ 26 มกราคม 2546
7  คํากลาวมอบนโยบาย ในการประชุมขาราชการ  17  จังหวัด  ภาคเหนือ เรื่อง 
"ยุทธศาสตรพลังแผนดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด" ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม วันที่  15  กรกฎาคม  2544  

คนจะมีภาวะผูนําตองเสียสละเปน  ถาเปนคนที่มีแต
ความเห็นแกตัว  ภาวะผูนํา  (leadership)  จะไมมี  จะเปน  leader ที่มี
แต legal status  แตไมมี  leadership  ซ่ึงถือวาไมใชผูนําที่แทจริง

Leader   without  leadership   is  not  the  leader !

เพราะฉะนั้น  ผูนําตองเสียสละ  ตองจูงใจคนใหมา
ทํางานรวมกันได  8

ผูนําตองกลาเสี่ยง  กลาผิดพลาด

วันนี้  ที่รัฐบาลนี้เขามาใชเวลาสวนใหญคือจัดการ
บริหารใหมกับสิ่งที่เปนวิธีคิด และเปนวิธีการบริหารเดิม ๆ  ... ใช
คําวาผูนําใหม   ที่ไมใชภาวะผูนําเพียงตามกฎหมายกําหนดให  
แตตองเปนภาวะผูนําที่กลานําการเปลี่ยนแปลง  

ผูนําตองกลาเสี่ยง  แตตราบใดที่การเสี่ยงนั้น เพื่อ
องคกรไมไดเสี่ยงเพื่อตัวเอง  อยาไปกลัว  ไมมีใครทําแลวไมผิด  

                                                                   
8  เรียบเรียงจากคํากลาวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ในการประชุมผูบริหาร
ระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผูวาราชการจังหวัดทั่วประเทศ  ณ  โรงแรม  
มิราเคิลแกรนด  กรุงเทพมหานคร  วันที่  29   กันยายน   2547   

5ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   6



แตผิดแบบไหน เปนความผิดพลาดที่กลาหาญ (honest  mistake)  ครับ 
อยาผิดเพราะมีเจตนาทุจริต  คนทํางานไมมีใครไมผิด  แตขอให
มันผิดนอยกวาถูก  ถ าผิดมากกวาถูกนั้นแสดงวาเราไมมี
ความสามารถ 9

ถาใหปญหาหมดกอนแลวคอยทํา  ก็ไมตองทํา   

กองทุนหมูบานเปนทางรอดทางหนึ่ง  แตคงไมใช 
ทางเดียว  ถาถามวาวันนี้ปญหามีหรือไม ตอบวามีแนนอน  ถา
ใครบอกวาใหปญหาหมดกอนแลวคอยทําก็ไมตองทํา  ถา
อยากจะใหทํา ก็ตองยอมรับวาทําไปแกไปแลวจะสําเร็จเอง  แต
ถาคิดวาจะรอใหสําเร็จใหเรียบรอยแลวคอยทํา มันไมมีคําวา
สําเร็จ  เพราะไมมีคําวาเรียบรอย 10

                                                                   
9  คําบรรยายพิเศษ   แกนักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 1  ณ 
หอประชุมพอขุนรามคําแหง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    วันที่  19  กรกฎาคม  2544 
10  คํากลาว  ในพิธีโอนเงินเขากองทุนหมูบาน งวดที่ 3 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ 
อําเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม   วันที่ 21 กันยายน 2544   

โลกทั้งโลกขับเคลื่อนดวยสมองมนุษย  

โลกทั้งโลกขับเคลื่อนดวยสมองมนุษย  ประเทศ
ไทยก็ตองขับเคลื่อนดวยสมองมนุษย  เพราะฉะนั้นสมองของ
คนในภาคเอกชนและภาครัฐจึงเปนสิ่งที่มีคาที่สุด  ที่จะตองให
เขานําออกมาใชใหมากที่สุด   นั่นคือความสามารถของผูนําที่
จะทําอยางไรใหสมองของคนในองคกรของตัวเองเปลงออกมา
ทํางานอยางเต็มที่    เพราะในอนาคตขางหนา  เขาใชคําวา  
knowledge  worker  11

ผูนําตองสามารถใชสมองของคนทั้งองคกร   

โลกขางหนาเปนโลกที่เราจะตองระวังเรื่องความ
เปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และตองใชสมองมนุษยใหมากที่สุด  
ทรัพยากรบุคคลจึงเปนหัวใจสําคัญขององคกร  ซึ่งเปนสิ่งที่

                                                                   
11  คํากลาวปาฐกถา เรื่อง อนาคตประเทศไทยที่ผมอยากเห็น   ในพิธีมอบรางวัลแก
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ หองวิภาวดีบอลรูม   โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัล พลาซา   
วันที่ 7  สิงหาคม  2544

ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   87ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   



รัฐบาลตระหนัก และภาคธุรกิจตองตระหนัก  คือการรักษาไว
ซึ่งทักษะหรือสมองของคนในองคกรนั้น เปนหัวใจสําคัญมาก 12

ความสามารถของผูนํา  คือความสามารถในการ
ปลดปลอยพลังสมองของคนในองคกร  ถาทานยิ่งปลดปลอย
พลังสมองเทาไรทานยิ่งเปนผูนําที่สําเร็จ  เพราะสมองของทาน
คนเดียวไมเพียงพอกับการแกปญหา ทานตองใชสมองของคน
ทั้งองคกร ใหเขาพูด ใหเขาแสดงความคิดเห็น และผมมีความ
เชื่ออยูวา  Among  million stupid  ideas   there  might  be one 
brilliant idea. 13

                                                                   
12  คํากลาว   ในพิธีเปดการสัมมนาหอการคาทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 และปาฐกถา
พิเศษ เรื่อง  "เศรษฐกิจประเทศไทยในสถานการณโลกใหม" ณ หองเชียงรายคอน
เวนชั่นฮอลล  โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544  
13  คําบรรยายพิเศษ   แกนักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 1        
ณ หอประชุมพอขุนรามคําแหง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง วันที่ 19 กรกฎาคม  2544.

จะใชสมองในองคกรได   ตองกระจายอํานาจ
ตัดสินใจ   

วิธีที่ดีที่สุดก็คือกระจายอํานาจ ใชคนทํางานแทนเรา

แลวไดผลงานดีกวาที่เราทํา  นั่นแหละคือสิ่งที่ฉลาดที่สุด   คนที่
กระจายอํานาจคือคนมีอํานาจ  คนไมกระจายอํานาจคือคนกําลัง
หมดอํานาจ  14

เขาจะต องมี อํ านาจตั ดสิ นใจ  เขาจึ งจะเป น  
knowledge  worker ได  เพราะฉะนั้นระบบการตัดสินใจจะถูก
กระจายลงไปในระดับลางมากขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้คนที่มีอํานาจ
แลวกอดไว  จะกลาย เปนคนไมมีอํานาจ และจะสูญเสียอํานาจ
ในที่สุด   15

                                                                   
14  คําบรรยายพิเศษ  เรื่อง ”แนวความคิดใหมของการบริหารงานแผนดิน”  วันที่  15  
มกราคม  2546

15  คํากลาวปาฐกถา เรื่อง อนาคตประเทศไทยที่ผมอยากเห็น   ในพิธีมอบรางวัลแก
นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ หองวิภาวดีบอลรูม   โรงแรมโซฟเทลเซ็นทรัล พลาซา   
วันที่ 7  สิงหาคม  2544

ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   109ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   



ตองแกปญหาแบบลูกเสือ  ไมใชลูกหมา

ตองแกปญหาที่ตนเหตุ ไมใชปลายเหตุ  ที่พระพุทธ
ทาสฯ  ทานวาจงเปนลูกเสืออยาเปนลูกหมา ทําไมทานพูดอยาง
นี้  ทานบอกวาเสือ  เวลาที่เราเอาไมมาแหยมันนี้  มันกระโดด
กัดคนแหยเลย  แตถาหมาเราเอาไมแหย มันกัดปลายไม   16  

ตองมีทัศนคติแบบผูชนะ

สังคมมนุษย  เราจะตองสูตองอดทน  ตองมองโลก
ในแงดี  constructive  แลวก็มีทัศนคติที่เปนผูชนะ  อยามี
ทัศนคติของความเปนผูแพ    Winner  always  see  solutions  in  
every  problem. Looser  always  see  problems  in  every  
solution. คือทานตองเปนผูชนะ   ถาทานมีทัศนคติเปนผูแพ  
มองทุกอยางเปนปญหาหมด  ทอแทหมด  ทานก็หมดกําลังใจ   17

                                                                   
16  คําบรรยายพิเศษ   แกนักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 1  ณ 
หอประชุมพอขุนรามคําแหง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    วันที่  19  กรกฎาคม  2544 
17  คําบรรยายพิเศษ   แกนักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร รุนที่ 1       
ณ หอประชุมพอขุนรามคําแหง  มหาวิทยาลัยรามคําแหง    วันที่  19  กรกฎาคม  
2544

นักกฎหมายที่ดีตองเปนนักกฎหมายที่ชวยการ
บริหาร  เปนนักกฎหมายที่มีทัศนคติของความเปนผูชนะ  ไมใช
ทัศนคติของความเปนผูแพ  ความเปนผูชนะก็คือ เปนผูที่
มองเห็นทางออกในทุกปญหา  ความเปนผูแพก็คือ   การ
มองเห็นปญหาในทุกๆ ทางออก 18

ผูวาฯ CEO

ผูวาราชการจังหวัด :  นายกรัฐมนตรีของจังหวัด 

ผมตองการใหผูวาราชการจังหวัดเปรียบเสมือน
นายกรัฐมนตรีในจังหวัดนั้น  เปรียบเสมือนายกฯ หมายความวา  
อยางผมประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร เพื่อจะมาดูเรื่องราว
ตาง ๆ   มาติดตาม เรื่องราวตาง ๆ  มาอนุมัติเรื่องราวตาง ๆ  โดย
เห็นพองตองกัน   ทานก็ประชุมคณะรัฐมนตรีของทาน  คือ  
หัวหนาสวนราชการทั้งหลาย  หรือ  stakeholders  ทั้งหลายใน

                                                                   
18  การแสดงปาฐกถาพิเศษ   ในการประชุมใหญสามัญประจําปของชมรมนักบริหาร
ขาราชการพลเรือน  เรื่อง ผูนําภาคราชการ : ประสิทธิผลและความรับผิดชอบ  ณ 
หองกมลทิพย โรงแรมสยามซิตี้   วันที่ 21  มิถุนายน  2544 

11ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   12



จังหวัดอาทิตยละครั้ง  ก็จะเห็นภาพของการทํางานรวมกัน  
นโยบายของรัฐบาลมีอะไร  มติคณะรัฐมนตรีมีอยางไรบาง  ทานก็
จะมาสานกันตอวา  ทําไดไมไดแคไหนในพื้นที่ของทานมัน apply  
ไดไหม  นั้นคือสิ่งที่คลาย ๆ  กัน  คําวา CEO  มีความหมายหลายนัย  
นัยที่หนึ่ง  คือ ความเปนผูที่ตองรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมด          
ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ทานรับผิดชอบ  ผมอยากเห็นผูวาราชการ
จังหวัดคือผูรับผิดชอบ  ทานตองรับผิดชอบกับใคร  ทานตอง
รับผิดชอบตอประเทศชาติ  ตอประชาชน

สิ่งที่ทานตองทํานอกเหนือจากความรับผิดชอบ
ทั่วไปแลว  คือการดําเนินนโยบายของรัฐบาลใหไปสูการปฏิบัติ
อยางทั่วถึง  ถูกตอง  เปนธรรมในพื้นที่ของทาน  เพื่อใหประชาชน
ไดรับประโยชนสูงสุดตามความมุงมั่นของรัฐบาล  สิ่งนี้คือสิ่งที่
คาดหวัง  เพราะฉะนั้น  การมีสวนรวมของ stakeholders หรือของ
ประชาชน  ของทองถิ่น  เปนเรื่องสําคัญที่ทานจะตองมีตลอดเวลา  
เพื่อที่ทานจะไดยิน  voice  ของความพอใจ  ไมพอใจ  ความ
ตองการการเปล่ียนแปลงอยางไร  ทานจะไดยินตลอดเวลา  แตเมื่อ
ทานไดยินแลว  ทานจะปฏิบัติอะไร  อยางไรนั้น  ทานตองมอง

ภาพรวมเปนหลัก  แลวตัดสินใจในสิ่งที่ถูกตอง  ไดยินแลวก็ไม
จําเปนตองไปปฏิบัติตามในบางเรื่องที่ไมใชเรื่องที่ตองปฏิบัติ   
แตการไดยินเปนสิ่งที่จําเปนที่ตองไดยิน19

ตองหาเจาภาพ  ( ผูรับผิดชอบ)  ใหไดสักคน
หนึ่งในเรื่องทุกเรื่อง 

แนวคิดของผูวา ฯ CEO นั้น ความจริงไมไดเปนเรื่อง
พิเศษอะไรเลย   เรื่องของเรื่องก็คือวาหาเจาภาพใหไดสักคน
หนึ่งในเรื่องทุกเรื่อง 20

                                                                   
19  เรียบเรียงจากการกลาวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ
เพื่อพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (CEO  Retreat)  เมื่อวันศุกรที่  26  
พฤศจิกายน  2547  ณ  โรงแรมรอยัลคลีฟบีช  รีสอรท  พัทยา  จังหวัดชลบุรี
20  คํากลาวมอบนโยบาย   ในพิธีเปดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาผูรับผิดชอบ  การ
บริหารจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา    ณ  หองกมลทิพย  1 โรงแรม
สยามซิตี้    วันที่  24  กันยายน  2544  

13ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   14



ความรับผิดชอบตองมีอํานาจตัดสินใจ

อํานาจกับความรับผิดชอบตองคูกัน ในการทํางาน
เราจะตองมี เจาภาพ เมื่ อมี เจ าภาพก็แสดงวาตองการคน
รับผิดชอบ เมื่อตองการคนรับผิดชอบก็ตองใหอํานาจที่
เหมาะสมที่เขาจะรับผิดชอบในความลมเหลวหรือความสําเร็จ
ของการทํางานในจังหวัดนั้นๆ ได    21

โลกยุคใหม

โลกขางหนาแขงกันที่ปญญา  

วันนี้สิ่งที่เรากําลังเดินทางเขาไปสู ก็คือการจะตอง
เปนสังคมแหงความรู  หรือสังคมพื้นฐานความรู  (knowledge -
based society)  เศรษฐกิจก็เปนเศรษฐกิจบนฐานความรู  
(knowledge -  based  economy)  

                                                                   
21  คํากลาว   ในรายการนายกฯ คุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานีวิทยุ 
กระจายเสียงแหงประเทศไทย  วันที่  10  พฤศจิกายน 2544

สรุปก็คือวาโลกขางหนาแขงกันที่ปญญา  แขงกัน
ดวยสมอง  แขงกันดวยวิธีคิด  แขงกันใหรูจักคําวาทําอยางไร  
(How to)  ไมใชฉันทําดวย  (Me  too)  ซึ่ง How  to กับ  Me  too  นี้  
คนละเรื่องเลย  How  to  คือรูวาจะทําอยางไร  Me too  คือ     
ทําดวยคนสิ  ใครทําอะไรขอทําเลียนแบบไปหมด  คือ คิดไมเปน  
ที่ผานมาเปนลักษณะของการสรางสังคม  Me  too  ใครทําอะไร  
ขาทําดวย    ขาคิดเองไมเปน  แตสังคมสมัยหนานั้น  ตองเปน
สังคมที่รูจักคําวา  How  to. 22

ไมมี  global  literacy  เขาสู   knowledge -
based  economy  ลําบาก  

เมื่อเราถามวา knowledge - based  economy  เรา
ตองการอะไร  เราตองการคนที่มี  global  literacy  ซึ่ง literacy  
แปลวาอานออกเขียนได    ดังนั้นความหมายของคําวา  global  
literacy มีสวนสําคัญ 3 สวนคือ (1) ภาษาอังกฤษ (2)  อินเตอรเน็ท  
(3)   ความรูทางวัฒนธรรมนานาชาติ   

                                                                   
22  คํากลาว  ในพิธีเปดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษของ ผูบริหารโรงเรียนไทยรัฐ
วิทยา ณ จังหวัดสงขลา   วันที่ 23  มิถุนายน  2544 

ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   1615ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   



ฉะนั้นคนในโลกยุคใหม   ถาไมมี global  literacy  
เขาสู   knowledge - based economy  ลําบาก  นอกจากนี้ยังตอง
เปนคนมีลักษณะพิเศษ  คือตองมีนวัตกรรม  หรือ  innovation  
ตองสามารถแสวงหาความรูใหม ๆ  ไดตลอดเวลา คือตองมี
พลวัตในตัวสูง   เพราะเราตองการปญญา    23

ผูบริหารตองพัฒนาตนเองและองคการใหอยู
บนฐานความรู

ขอเนนย้ําวา  เรากําลังเขาสูสังคมที่ เปนสังคม
ฐานความรู (knowledge - based)  เพราะฉะนั้นทานตองเตรียมตัว    
ผูบริหารตองรอบรูมากขึ้น  ทานตองอานหนังสือใหมาก  ทาน
ตองใชอินเตอรเน็ต ทานตองสรางคนของทานเพื่อเตรียมรองรับ
เปน   knowledge worker  คือเปนเจาหนาที่ที่มีดุลยพินิจในการ
ตัดสินเองในขั้นตอนตางๆ  24

                                                                   
23  คํากลาว  ในโอกาสเปดประชุมเชิงปฏิบัติการดานการศึกษา ณ ตึกสันติไมตรี 
ทําเนียบรัฐบาล  วันที่ 29  เมษายน  2544
24  คํากลาว  ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดําเนินการตามนโยบายของ  รัฐบาล 
ในปที่สอง   วันที่ 7  มิถุนายน 2545

ไทยสามารถมี   Economy  of  Speed  

ผมบอกกับขาราชการทั้งหลายวาโลกแขงกัน เขาอาศัย 
economy  of  scale   กับ  economy  of  speed  ควบคูกันไป     

economy  of  scale  ของเราไมมี  เพราะประชากร  
60  กวาลานคนนี้ถือวาไมมากนัก  แตก็ไมถึงกับนอยทีเดียว ....  
แตสิ่งที่ประเทศไทยสามารถทําไดเพราะความที่ยังไมใหญมาก
นักนั้น  คือความเร็ว  

เพราะฉะนั้นระบบราชการ   ระบบภาคเอกชน
ทั้งหลาย    ตองใชความฉับไวในการที่จะเปลี่ยนแปลง  แตความ
ฉับไวเกิดขึ้นไมได ถาเราไมมีความรู  เราไมมีระบบฐานขอมูล 
เพียงพอที่เราจะตัดสินใจเพื่อใหเกิดความฉับไวอยางแมนยํา  
ระบบฐานขอมูลตองแนน  ระบบวิเคราะหขอมูลตองแมนยําวา
จะรูจักนําขอมูลสวนไหนมาวิเคราะห  และจะใชเมื่อไร 25

                                                                   
25  คํากลาว  ในโอกาสเปนประธานในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแหงชาติ รางวัล
ผลงานประดิษฐคิดคนประจําป 2545 ณ ตึกสันติไมตรี ทําเนียบรัฐบาล วันที่ 2   
สิงหาคม  2544

17ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   18



ใชอดีตทํานายอนาคต  ไมไดอีกแลว

การคาดเดาทั้งหลายที่ใชตําราหรือใชตัวเลขอดีต  
ลากเสนจากอดีตสูปจจุบัน  และทํานายอนาคต ไมมีอีกแลว     
ถาทานวางๆ   ลองไปอานหนังสือของบิลเกตสเลมแรกเลย   
ทานก็จะรูครับวาอยางนี้ไมมีอีกแลว    เพราะวาสวนผสมของ
ความเปนอดีตสูปจจุบัน   กับสวนผสมของปจจุบันสูอนาคตมัน
คนละสูตร 26

ขอคิดจาก  OTOP

นโยบายหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑ   ... ตนแบบเอา
มาจากจังหวัดโออิตะ   ประเทศญี่ปุน    ปรัชญาของเขาคือการ
ผลิตโดยใชทรัพยากรที่มีอยูในหมูบานหรือตําบลนั้นใหมาก
ที่สุด   ใชแรงงานภูมิปญญา  ทักษะ  จากหมูบานนั้นใหมากที่สุด    
ผลิตแลวถาเปนของที่สามารถบริโภคโดยหมูบานนั้น   หมูบาน

                                                                   
26  คํากลาว  ในรายการนายกฯ คุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย วันที่  17 พฤศจิกายน 2544

จะตองเลือกบริโภคสิ่งที่หมูบานผลิตไดกอน  ถาไมพอหรือไมมี  
จึงไปบริโภคของที่ผลิตจากที่อื่น  27

คําวาหนึ่งผลิตภัณฑหนึ่งตําบล ไมไดหมายความวา
ตําบลเดียวมีผลิตภัณฑ ๆ  เดียว  ตําบลหนึ่งจะมีหลายผลิตภัณฑก็ได  
แตจะมีผลิตภัณฑหลักหนึ่งผลิตภัณฑที่มีการทํากันโดยประชาชน
จํานวนมากในตําบลนั้น  28

วันนี้สิ่ งที่ เกิดขึ้นในประเทศไทย ไมใชหนึ่ ง
ผลิตภัณฑหนึ่งตําบล  มันเปนหนึ่งครัวเรือนหนึ่งผลิตภัณฑ    
เพราะตางคนตางทํา  ทําแลวเอามาขายรวมกัน  ซึ่งมันไมเกิดพลัง 
ดีไมดีทําซ้ําซอนกัน   แลวของก็เหลือมากเลย 29

                                                                   
27  คําปราศรัย    เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมชมการแสดงผลการดําเนินงานตาม
นโยบายเรงดวนของรัฐบาล ประจําพื้นที่เขต  6   ขอนแกน สกลนคร อุดรธานี เลย 
หนองคาย และหนองบัวลําภู   ณ  ศูนยประชุมอเนกประสงคกาญจนาภิเษก  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   วันที่ 23 สิงหาคม 2545 
28  คํากลาว   ในรายการนายกฯ คุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  วันที่  6 ตุลาคม  2544
29  คํากลาว    ในรายการนายกฯคุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานี
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย  วันที่  24  พฤศจิกายน 2544

ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   2019ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   



การแกวิกฤติเศรษฐกิจ

สาเหตุวิกฤติ คือการไมติดตามสถานการณ  ไม
เรียนรูการเปลี่ยนแปลงของโลก

ถาเราวิเคราะหกันแลว  คงไมใชความผิดของ
รัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง  แตเปนความสะสม
ของการที่เราไมไดติดตามสถานการณ    เราไมไดเรียนรูการ
เปลี่ยนแปลงของโลก    เราไมไดมีขอมูล  แลวใชขอมูลนั้น
อยางใกลชิดและชาญฉลาด    จึงทําใหเราถูกบังคับใหมีการ
เปลี่ยนแปลงโดยที่เราไมไดเตรียมพรอมกับการเปลี่ยนแปลง
ลวงหนา   30

เราจะตองรวมกันทํา  รวมกันแกปญหา  แตที่
สําคัญ  ประเทศจะตองเปนสังคมแหงการเรียนรูที่ติดตามการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยางใกลชิดเพื่อจะใหเราไมตองเปนเหยื่อ
ของการแขงขันในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เรารูไมเทาทัน  31

                                                                   
30  การแถลง “ความคืบหนาการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ”  ทางโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย  วันที่ 13  กรกฎาคม  2546
31  การแถลง  “ความคืบหนาการแกไขปญหาเศรษฐกิจของประเทศ”   ทางโทรทัศน
รวมการเฉพาะกิจแหงประเทศไทย    วันที่ 13  กรกฎาคม  2546

ความเปนธรรม

ระบบยุติธรรมตองโปรงใส ตรวจสอบไดและไม
ซับซอน

ระบบตองเปนระบบที่โปรงใส ตรวจสอบได ไม
ตองมีความซับซอนมากเทาไร  ทุกอยางตองมีความชัดเจนในตัว
ของมันเอง  สามารถบอกไดวาทําอยางนี้ติดคุก   ทําอยางนี้ไม
ติดคุก หรือทําอยางนี้ติดคุกนาน   ทําอยางนี้วากลาวตักเตือน
แลวปลอยตัวไป  ถาเราสามารถทําใหกฎหมายและขั้นตอนการ
บังคับใชกฎหมายมีความชัดเจน  เขาใจงายเทาไร   ยิ่งดีเทานั้น   32

การเอาสิทธิเสรีภาพจากประชาชนมาเพื่อออก
กฎหมายนั้น   ตองเทาที่จําเปนเพื่อความเปนอยูที่ดีของเขา   

ที่เราเอาสิทธิเขามามากเกินไปนั้น วันนี้ตองทยอย
คืนเขาไป    การที่เราจะเอาสิทธิ เอาเสรีภาพจากประชาชนมา
เพื่อออกกฎหมายนั้น     ตองเอามาเทาที่จําเปนเพื่อรักษาความ

                                                                   
32  ปาฐกฐาพิเศษ    เรื่อง  “แนวทางการสรางความเสมอภาค และความเปนธรรม
ทางกฎหมายสําหรับคนจน”  ณ เนติบัณฑิตยสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2546

21ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   22



เปนอยูที่ดีของเขา   เพื่อใหอยูรวมกันอยางสันติสุข    ตามหลัก
สัญญาประชาคม  33

ภายใตระบอบประชาธิปไตย  ตองมีกติกาที่ใหโอกาส 
หรือใหแตมตอคนที่ออนแอ หรือคนที่มีโอกาสนอยในสังคม

ในระบอบประชาธิปไตยถือหลักวาทุกคนอยู
ภายใตกฎหมายเดียวกัน    ทุกคนตองเขาแขงขันเหมือนกัน    
แตในความเปนจริง   ภายใตกติกาเดียวกัน  คนจนเปรียบเสมือน
คนปวยอยูในโรงพยาบาล   คนที่ร่ํารวยหรือคนที่อยูในฐานะ
ทางสังคมที่ดีกวา  เหมือนคนที่ออกกําลังกายสม่ําเสมอเมื่อตอง
มาวิ่งแขงขันกัน คนจนก็ยอมแพเปนธรรมดา    ยิ่งแขง  ชองวาง
ก็ยิ่งหาง  เราตองมาชวยกันคิดวิธีการวาทําอยางไร   ภายใต
ระบอบประชาธิปไตย ที่จะมีกติกาที่ใหโอกาสหรือใหแตมตอ
คนที่ออนแอหรือคนที่มีโอกาสนอยในสังคม  34

                                                                   
33  ปาฐกฐาพิเศษ    เรื่อง  “แนวทางการสรางความเสมอภาค และความเปนธรรม
ทางกฎหมายสําหรับคนจน” ณ  เนติบัณฑิตยสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2546
34  ปาฐกฐาพิเศษ    เรื่อง  “แนวทางการสรางความเสมอภาค และความเปนธรรม
ทางกฎหมายสําหรับคนจน” ณ เนติบัณฑิตยสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2546

23ขอคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   



1



ข้อคิดในการบริหาร  ของนายกฯ ทักษิณ  ชินวัตร   

การพัฒนาระบบราชการ


Citizen -  centered  government



โครงสร้างไม่พอ แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นเอง   ต่อไปต้องปฏิรูปวัฒนธรรมในการทำงานของข้าราชการให้มี service mind เป็น citizen - centered   government ไม่ใช่เอาใจนายกฯ อย่างเดียว  ต้องเอาใจประชาชน    ไปถามประชาชน   



Do  you  need  more  or  less  government ?    


สิ่งที่เป็นคำตอบ ไม่ใช่  more  ไม่ใช่   less  แต่ต้องการ better government เพราะฉะนั้นการจะเป็น   better government ได้      ต้องเป็น citizen- centered  government ... จะทำทุกอย่างต้องถามว่าประชาชนได้อะไร  แล้วทำอย่างนี้ประชาชนจะดีขึ้นไหม   





เราจะต้องปรับระบบ ให้เป็นรัฐบาลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง  ท่านที่เป็นนักธุรกิจท่านจะเข้าใจ วันนี้ธุรกิจไหน ถ้าไม่ใช้ลูกค้าเป็นศูนย์กลางของธุรกิจ   ธุรกิจนั้นไม่สามารถ ยืนอยู่ในการแข่งขันได้เลย  



ปัญหาจาก  Functioning System


ที่ผ่านมาผมเชื่อว่าท่านทั้งหลายทำงานกันหนัก    ใช้งบประมาณไปพอสมควรแต่ยังไม่เกิดพลังในการแก้ปัญหา  เพราะว่าเราต่างคนต่างทำ  เรามีการประสานกันบ้าง  แต่ก็ไม่ครบ  ประสานกันแต่หน่วยข้างเคียงเท่านั้น ความจริงแล้วทั้งหมดไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่มีความสามารถ  ไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่ได้จัดสรรงบประมาณ  และไม่ได้เกิดจากการที่เราไม่ได้ทุ่มเท แต่เกิดจากทฤษฎีบริหารองค์กรที่มันเก่าและใช้ไม่ได้แล้วกับปัญหาที่ซับซ้อนขึ้นในโลกที่เปลี่ยนไป   เพราะว่าเราถูกออกแบบระบบการบริหารเป็นการแบ่งองค์กรตามลักษณะ



งาน (Functioning System)  อันนั้นเป็นกำแพงกั้น     ทำให้เรามองปัญหาที่มันซับซ้อนเชื่อมโยงได้ไม่ครบ  



จะแข่งขันกับเขาได้ในโลกปัจจุบัน  ต้องอาศัยเทคโนโลยี



โลกยุคใหม่ปัจจุบัน  แข่งกันที่ความเร็ว   ใครช้าคนนั้นโดนกิน  แต่เร็วต้องแม่น  ต้องมีข้อมูลที่แม่น มีระบบการวางเครือข่ายข้อมูลซึ่งคนในระบบจะสามารถใช้ได้   เพราะฉะนั้น เทคโนโลยีสมัยใหม่กับการบริหารต้องถูกนำมาใช้  



ทำงานแนวขนาน  งานจะเร็วขึ้น  ผลผลิตเพิ่ม  และเกิดความสัมพันธ์เป็นทีม



วันนี้ทฤษฎีการจัดองค์การเปลี่ยนไปจาก  tall



organization   ต้องทำให้  flat    จากสูงทำให้แบนลง เพื่อให้ชั้นการบังคับบัญชาสั้นลง  ไปได้เร็วขึ้น ระบบการรายงานต่อไปจะต้องใช้ระบบ matrix  reporting  system  เป็นการรายงานมากกว่าหนึ่งทาง เพื่อให้เกิดความสัมพันธ์ในการทำงานร่วมกัน   


ประการต่อไป การจัดองค์กรต้องเป็น networking มากขึ้น ระบบเดิมจะช้า มีขั้นตอนมาก  ต่างคนต่างอยู่ และขาดบูรณาการทางความคิด  ระบบใหม่การรายงานจะเป็น networking มากขึ้น  การรายงานมิใช่การรายงานเพื่อการบังคับบัญชา แต่เป็นการรายงานเพื่อให้เกิดการประสานงานที่ดี เพื่อผลผลิตที่ดีขึ้น ลักษณะของงานจะเป็น agenda base คือ เป็นไปตามภารกิจมากขึ้น  และนำไปสู่ความสำเร็จของงานที่มีเจ้าภาพชัดเจน 



ระบบราชการจะเปลี่ยนจาก  Supply Strategy   เป็น   Demand  Strategy   


การปฏิรูประบบราชการ จะเร่งรัดขึ้น  เพื่อให้ระบบราชการนั้น   สามารถที่จะปรับตัวเองเป็นระบบราชการที่เป็น 



facilitator (ผู้อำนวยความสะดวก) ไม่ใช่เป็น regulator            (ผู้ควบคุมกฎ)   และมีหน้าที่มองประชาชนเป็นศูนย์กลาง เป็นลักษณะของการทำงานแบบ demand  strategy   มากกว่าการเป็น  supply strategy  นั่นคือกลับขั้วกับการบริหารการจัดการเดิมอย่างสิ้นเชิง เพราะฉะนั้น ระบบราชการจะต้องมี  service mind (จิตสำนึกในการให้บริการ)  มีความเป็นผู้ให้บริการมากกว่าความเป็นผู้ปกครองประชาชน 


ผู้นำที่แท้จริง



Leader  without  leadership  is  not  the  leader !


การเป็นผู้นำตามกฎหมายไม่ศักดิ์สิทธิ์เท่ากับการเป็นผู้นำตามธรรมชาติ  ถ้าท่านเป็นผู้นำตามธรรมชาติ  คนนับถือตลอดไป  ผู้นำทางกฎหมาย  พอท่านย้ายคนก็แช่ง และท่านก็หมดความหมาย  





คนจะมีภาวะผู้นำต้องเสียสละเป็น  ถ้าเป็นคนที่มีแต่ความเห็นแก่ตัว  ภาวะผู้นำ  (leadership)  จะไม่มี  จะเป็น  leader ที่มีแต่ legal status  แต่ไม่มี  leadership  ซึ่งถือว่าไม่ใช่ผู้นำที่แท้จริง


Leader   without  leadership   is  not  the  leader !



เพราะฉะนั้น  ผู้นำต้องเสียสละ  ต้องจูงใจคนให้มาทำงานร่วมกันได้  



ผู้นำต้องกล้าเสี่ยง  กล้าผิดพลาด


วันนี้  ที่รัฐบาลนี้เข้ามาใช้เวลาส่วนใหญ่คือจัดการบริหารใหม่กับสิ่งที่เป็นวิธีคิด และเป็นวิธีการบริหารเดิม ๆ ... ใช้คำว่าผู้นำใหม่   ที่ไม่ใช่ภาวะผู้นำเพียงตามกฎหมายกำหนดให้  แต่ต้องเป็นภาวะผู้นำที่กล้านำการเปลี่ยนแปลง  


ผู้นำต้องกล้าเสี่ยง  แต่ตราบใดที่การเสี่ยงนั้น เพื่อองค์กรไม่ได้เสี่ยงเพื่อตัวเอง  อย่าไปกลัว  ไม่มีใครทำแล้วไม่ผิด  



แต่ผิดแบบไหน เป็นความผิดพลาดที่กล้าหาญ (honest  mistake)  ครับ อย่าผิดเพราะมีเจตนาทุจริต  คนทำงานไม่มีใครไม่ผิด  แต่ขอให้มันผิดน้อยกว่าถูก  ถ้าผิดมากกว่าถูกนั้นแสดงว่าเราไม่มีความสามารถ 



ถ้าให้ปัญหาหมดก่อนแล้วค่อยทำ  ก็ไม่ต้องทำ   


กองทุนหมู่บ้านเป็นทางรอดทางหนึ่ง  แต่คงไม่ใช่ ทางเดียว  ถ้าถามว่าวันนี้ปัญหามีหรือไม่ ตอบว่ามีแน่นอน  ถ้าใครบอกว่าให้ปัญหาหมดก่อนแล้วค่อยทำก็ไม่ต้องทำ  ถ้าอยากจะให้ทำ ก็ต้องยอมรับว่าทำไปแก้ไปแล้วจะสำเร็จเอง  แต่ถ้าคิดว่าจะรอให้สำเร็จให้เรียบร้อยแล้วค่อยทำ มันไม่มีคำว่าสำเร็จ  เพราะไม่มีคำว่าเรียบร้อย 





โลกทั้งโลกขับเคลื่อนด้วยสมองมนุษย์  


โลกทั้งโลกขับเคลื่อนด้วยสมองมนุษย์  ประเทศไทยก็ต้องขับเคลื่อนด้วยสมองมนุษย์  เพราะฉะนั้นสมองของคนในภาคเอกชนและภาครัฐจึงเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุด  ที่จะต้องให้เขานำออกมาใช้ให้มากที่สุด   นั่นคือความสามารถของผู้นำที่จะทำอย่างไรให้สมองของคนในองค์กรของตัวเองเปล่งออกมาทำงานอย่างเต็มที่    เพราะในอนาคตข้างหน้า  เขาใช้คำว่า  knowledge  worker  



ผู้นำต้องสามารถใช้สมองของคนทั้งองค์กร   


โลกข้างหน้าเป็นโลกที่เราจะต้องระวังเรื่องความเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว และต้องใช้สมองมนุษย์ให้มากที่สุด  ทรัพยากรบุคคลจึงเป็นหัวใจสำคัญขององค์กร  ซึ่งเป็นสิ่งที่



รัฐบาลตระหนัก และภาคธุรกิจต้องตระหนัก  คือการรักษาไว้ซึ่งทักษะหรือสมองของคนในองค์กรนั้น เป็นหัวใจสำคัญมาก 



ความสามารถของผู้นำ  คือความสามารถในการปลดปล่อยพลังสมองของคนในองค์กร  ถ้าท่านยิ่งปลดปล่อยพลังสมองเท่าไรท่านยิ่งเป็นผู้นำที่สำเร็จ  เพราะสมองของท่านคนเดียวไม่เพียงพอกับการแก้ปัญหา ท่านต้องใช้สมองของคนทั้งองค์กร ให้เขาพูด ให้เขาแสดงความคิดเห็น และผมมีความเชื่ออยู่ว่า  Among  million stupid  ideas   there  might  be one brilliant idea. 





จะใช้สมองในองค์กรได้   ต้องกระจายอำนาจตัดสินใจ   



วิธีที่ดีที่สุดก็คือกระจายอำนาจ ใช้คนทำงานแทนเรา

แล้วได้ผลงานดีกว่าที่เราทำ  นั่นแหละคือสิ่งที่ฉลาดที่สุด   คนที่กระจายอำนาจคือคนมีอำนาจ  คนไม่กระจายอำนาจคือคนกำลังหมดอำนาจ  



เขาจะต้องมีอำนาจตัดสินใจ  เขาจึงจะเป็น  knowledge  worker ได้  เพราะฉะนั้นระบบการตัดสินใจจะถูกกระจายลงไปในระดับล่างมากขึ้นเรื่อย ๆ วันนี้คนที่มีอำนาจแล้วกอดไว้  จะกลาย เป็นคนไม่มีอำนาจ และจะสูญเสียอำนาจในที่สุด   





ต้องแก้ปัญหาแบบลูกเสือ  ไม่ใช่ลูกหมา


ต้องแก้ปัญหาที่ต้นเหตุ ไม่ใช่ปลายเหตุ  ที่พระพุทธทาสฯ  ท่านว่าจงเป็นลูกเสืออย่าเป็นลูกหมา ทำไมท่านพูดอย่างนี้  ท่านบอกว่าเสือ  เวลาที่เราเอาไม้มาแหย่มันนี้  มันกระโดดกัดคนแหย่เลย  แต่ถ้าหมาเราเอาไม้แหย่ มันกัดปลายไม้   
  


ต้องมีทัศนคติแบบผู้ชนะ


สังคมมนุษย์  เราจะต้องสู้ต้องอดทน  ต้องมองโลกในแง่ดี  constructive  แล้วก็มีทัศนคติที่เป็นผู้ชนะ  อย่ามีทัศนคติของความเป็นผู้แพ้    Winner  always  see  solutions  in  every  problem. Looser  always  see  problems  in  every  solution. คือท่านต้องเป็นผู้ชนะ   ถ้าท่านมีทัศนคติเป็นผู้แพ้  มองทุกอย่างเป็นปัญหาหมด  ท้อแท้หมด  ท่านก็หมดกำลังใจ   





นักกฎหมายที่ดีต้องเป็นนักกฎหมายที่ช่วยการบริหาร  เป็นนักกฎหมายที่มีทัศนคติของความเป็นผู้ชนะ  ไม่ใช่ทัศนคติของความเป็นผู้แพ้  ความเป็นผู้ชนะก็คือ เป็นผู้ที่มองเห็นทางออกในทุกปัญหา  ความเป็นผู้แพ้ก็คือ   การมองเห็นปัญหาในทุกๆ ทางออก 


ผู้ว่าฯ CEO



ผู้ว่าราชการจังหวัด :  นายกรัฐมนตรีของจังหวัด  


ผมต้องการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเปรียบเสมือนนายกรัฐมนตรีในจังหวัดนั้น  เปรียบเสมือนายกฯ หมายความว่า  อย่างผมประชุมคณะรัฐมนตรีทุกวันอังคาร เพื่อจะมาดูเรื่องราวต่าง ๆ  มาติดตาม เรื่องราวต่าง ๆ  มาอนุมัติเรื่องราวต่าง ๆ  โดยเห็นพ้องต้องกัน   ท่านก็ประชุมคณะรัฐมนตรีของท่าน  คือ  หัวหน้าส่วนราชการทั้งหลาย  หรือ  stakeholders  ทั้งหลายใน



จังหวัดอาทิตย์ละครั้ง  ก็จะเห็นภาพของการทำงานร่วมกัน  นโยบายของรัฐบาลมีอะไร  มติคณะรัฐมนตรีมีอย่างไรบ้าง  ท่านก็จะมาสานกันต่อว่า  ทำได้ไม่ได้แค่ไหนในพื้นที่ของท่านมัน apply  ได้ไหม  นั้นคือสิ่งที่คล้าย ๆ กัน  คำว่า CEO  มีความหมายหลายนัย  นัยที่หนึ่ง  คือ ความเป็นผู้ที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวทั้งหมด          ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ  ผมอยากเห็นผู้ว่าราชการจังหวัดคือผู้รับผิดชอบ  ท่านต้องรับผิดชอบกับใคร  ท่านต้องรับผิดชอบต่อประเทศชาติ  ต่อประชาชน 



สิ่งที่ท่านต้องทำนอกเหนือจากความรับผิดชอบทั่วไปแล้ว  คือการดำเนินนโยบายของรัฐบาลให้ไปสู่การปฏิบัติอย่างทั่วถึง  ถูกต้อง  เป็นธรรมในพื้นที่ของท่าน  เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดตามความมุ่งมั่นของรัฐบาล  สิ่งนี้คือสิ่งที่คาดหวัง  เพราะฉะนั้น  การมีส่วนร่วมของ stakeholders หรือของประชาชน  ของท้องถิ่น  เป็นเรื่องสำคัญที่ท่านจะต้องมีตลอดเวลา  เพื่อที่ท่านจะได้ยิน  voice  ของความพอใจ  ไม่พอใจ  ความต้องการการเปลี่ยนแปลงอย่างไร  ท่านจะได้ยินตลอดเวลา  แต่เมื่อท่านได้ยินแล้ว  ท่านจะปฏิบัติอะไร  อย่างไรนั้น  ท่านต้องมอง



ภาพรวมเป็นหลัก  แล้วตัดสินใจในสิ่งที่ถูกต้อง  ได้ยินแล้วก็ไม่จำเป็นต้องไปปฏิบัติตามในบางเรื่องที่ไม่ใช่เรื่องที่ต้องปฏิบัติ   แต่การได้ยินเป็นสิ่งที่จำเป็นที่ต้องได้ยิน
 


ต้องหาเจ้าภาพ  ( ผู้รับผิดชอบ)  ให้ได้สักคนหนึ่งในเรื่องทุกเรื่อง  


แนวคิดของผู้ว่า ฯ CEO นั้น ความจริงไม่ได้เป็นเรื่อง

พิเศษอะไรเลย   เรื่องของเรื่องก็คือว่าหาเจ้าภาพให้ได้สักคนหนึ่งในเรื่องทุกเรื่อง  





ความรับผิดชอบต้องมีอำนาจตัดสินใจ


อำนาจกับความรับผิดชอบต้องคู่กัน ในการทำงานเราจะต้องมีเจ้าภาพ เมื่อมีเจ้าภาพก็แสดงว่าต้องการคนรับผิดชอบ เมื่อต้องการคนรับผิดชอบก็ต้องให้อำนาจที่เหมาะสมที่เขาจะรับผิดชอบในความล้มเหลวหรือความสำเร็จของการทำงานในจังหวัดนั้นๆ ได้    


โลกยุคใหม่


โลกข้างหน้าแข่งกันที่ปัญญา  


วันนี้สิ่งที่เรากำลังเดินทางเข้าไปสู่ ก็คือการจะต้องเป็นสังคมแห่งความรู้  หรือสังคมพื้นฐานความรู้  (knowledge - based society)  เศรษฐกิจก็เป็นเศรษฐกิจบนฐานความรู้  (knowledge -  based  economy)  




สรุปก็คือว่าโลกข้างหน้าแข่งกันที่ปัญญา  แข่งกันด้วยสมอง  แข่งกันด้วยวิธีคิด  แข่งกันให้รู้จักคำว่าทำอย่างไร  (How to)  ไม่ใช่ฉันทำด้วย  (Me  too)  ซึ่ง How  to กับ  Me  too  นี้  คนละเรื่องเลย  How  to  คือรู้ว่าจะทำอย่างไร  Me too  คือ     ทำด้วยคนสิ  ใครทำอะไรขอทำเลียนแบบไปหมด  คือ คิดไม่เป็น  ที่ผ่านมาเป็นลักษณะของการสร้างสังคม  Me  too  ใครทำอะไร  ข้าทำด้วย    ข้าคิดเองไม่เป็น  แต่สังคมสมัยหน้านั้น  ต้องเป็นสังคมที่รู้จักคำว่า  How  to. 



ไม่มี  global  literacy  เข้าสู่   knowledge - based  economy  ลำบาก  


เมื่อเราถามว่า knowledge - based  economy  เราต้องการอะไร  เราต้องการคนที่มี  global  literacy  ซึ่ง literacy  แปลว่าอ่านออกเขียนได้    ดังนั้นความหมายของคำว่า  global  literacy มีส่วนสำคัญ 3 ส่วนคือ (1) ภาษาอังกฤษ (2)  อินเตอร์เน็ท   (3)   ความรู้ทางวัฒนธรรมนานาชาติ   




ฉะนั้นคนในโลกยุคใหม่   ถ้าไม่มี global  literacy  เข้าสู่   knowledge - based economy  ลำบาก  นอกจากนี้ยังต้องเป็นคนมีลักษณะพิเศษ  คือต้องมีนวัตกรรม  หรือ  innovation  ต้องสามารถแสวงหาความรู้ใหม่ ๆ  ได้ตลอดเวลา คือต้องมีพลวัตในตัวสูง   เพราะเราต้องการปัญญา    



ผู้บริหารต้องพัฒนาตนเองและองค์การให้อยู่บนฐานความรู้



ขอเน้นย้ำว่า  เรากำลังเข้าสู่สังคมที่เป็นสังคมฐานความรู้ (knowledge - based)  เพราะฉะนั้นท่านต้องเตรียมตัว    ผู้บริหารต้องรอบรู้มากขึ้น  ท่านต้องอ่านหนังสือให้มาก  ท่านต้องใช้อินเตอร์เน็ต ท่านต้องสร้างคนของท่านเพื่อเตรียมรองรับเป็น   knowledge worker  คือเป็นเจ้าหน้าที่ที่มีดุลยพินิจในการตัดสินเองในขั้นตอนต่างๆ  





ไทยสามารถมี   Economy  of  Speed  


ผมบอกกับข้าราชการทั้งหลายว่าโลกแข่งกัน เขาอาศัย economy  of  scale   กับ  economy  of  speed  ควบคู่กันไป     


economy  of  scale  ของเราไม่มี  เพราะประชากร  60  กว่าล้านคนนี้ถือว่าไม่มากนัก  แต่ก็ไม่ถึงกับน้อยทีเดียว ....  แต่สิ่งที่ประเทศไทยสามารถทำได้เพราะความที่ยังไม่ใหญ่มากนักนั้น  คือความเร็ว  


เพราะฉะนั้นระบบราชการ   ระบบภาคเอกชนทั้งหลาย    ต้องใช้ความฉับไวในการที่จะเปลี่ยนแปลง  แต่ความฉับไวเกิดขึ้นไม่ได้ ถ้าเราไม่มีความรู้  เราไม่มีระบบฐานข้อมูล เพียงพอที่เราจะตัดสินใจเพื่อให้เกิดความฉับไวอย่างแม่นยำ  ระบบฐานข้อมูลต้องแน่น  ระบบวิเคราะห์ข้อมูลต้องแม่นยำว่าจะรู้จักนำข้อมูลส่วนไหนมาวิเคราะห์  และจะใช้เมื่อไร 





ใช้อดีตทำนายอนาคต  ไม่ได้อีกแล้ว


การคาดเดาทั้งหลายที่ใช้ตำราหรือใช้ตัวเลขอดีต  ลากเส้นจากอดีตสู่ปัจจุบัน  และทำนายอนาคต ไม่มีอีกแล้ว     ถ้าท่านว่างๆ   ลองไปอ่านหนังสือของบิลเกตส์เล่มแรกเลย   ท่านก็จะรู้ครับว่าอย่างนี้ไม่มีอีกแล้ว    เพราะว่าส่วนผสมของความเป็นอดีตสู่ปัจจุบัน   กับส่วนผสมของปัจจุบันสู่อนาคตมันคนละสูตร  


ข้อคิดจาก  OTOP



นโยบายหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์   ... ต้นแบบเอามาจากจังหวัดโออิตะ   ประเทศญี่ปุ่น    ปรัชญาของเขาคือการผลิตโดยใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในหมู่บ้านหรือตำบลนั้นให้มากที่สุด   ใช้แรงงานภูมิปัญญา  ทักษะ  จากหมู่บ้านนั้นให้มากที่สุด    ผลิตแล้วถ้าเป็นของที่สามารถบริโภคโดยหมู่บ้านนั้น   หมู่บ้าน



จะต้องเลือกบริโภคสิ่งที่หมู่บ้านผลิตได้ก่อน  ถ้าไม่พอหรือไม่มี  จึงไปบริโภคของที่ผลิตจากที่อื่น  



คำว่าหนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล ไม่ได้หมายความว่าตำบลเดียวมีผลิตภัณฑ์ ๆ  เดียว  ตำบลหนึ่งจะมีหลายผลิตภัณฑ์ก็ได้  แต่จะมีผลิตภัณฑ์หลักหนึ่งผลิตภัณฑ์ที่มีการทำกันโดยประชาชนจำนวนมากในตำบลนั้น  



วันนี้สิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทย ไม่ใช่หนึ่งผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบล  มันเป็นหนึ่งครัวเรือนหนึ่งผลิตภัณฑ์    เพราะต่างคนต่างทำ  ทำแล้วเอามาขายรวมกัน  ซึ่งมันไม่เกิดพลัง ดีไม่ดีทำซ้ำซ้อนกัน   แล้วของก็เหลือมากเลย  




การแก้วิกฤติเศรษฐกิจ


สาเหตุวิกฤติ คือการไม่ติดตามสถานการณ์  ไม่เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก


ถ้าเราวิเคราะห์กันแล้ว  คงไม่ใช่ความผิดของรัฐบาลใดรัฐบาลหนึ่งหรือคนใดคนหนึ่ง  แต่เป็นความสะสมของการที่เราไม่ได้ติดตามสถานการณ์    เราไม่ได้เรียนรู้การเปลี่ยนแปลงของโลก    เราไม่ได้มีข้อมูล  แล้วใช้ข้อมูลนั้นอย่างใกล้ชิดและชาญฉลาด    จึงทำให้เราถูกบังคับให้มีการเปลี่ยนแปลงโดยที่เราไม่ได้เตรียมพร้อมกับการเปลี่ยนแปลงล่วงหน้า   



เราจะต้องร่วมกันทำ  ร่วมกันแก้ปัญหา  แต่ที่สำคัญ  ประเทศจะต้องเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ที่ติดตามการเปลี่ยนแปลงของโลกอย่างใกล้ชิดเพื่อจะให้เราไม่ต้องเป็นเหยื่อของการแข่งขันในระบบเศรษฐกิจทุนนิยมที่เรารู้ไม่เท่าทัน  




ความเป็นธรรม


ระบบยุติธรรมต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้และไม่ซับซ้อน 



ระบบต้องเป็นระบบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ ไม่ต้องมีความซับซ้อนมากเท่าไร  ทุกอย่างต้องมีความชัดเจนในตัวของมันเอง  สามารถบอกได้ว่าทำอย่างนี้ติดคุก   ทำอย่างนี้ไม่ติดคุก หรือทำอย่างนี้ติดคุกนาน   ทำอย่างนี้ว่ากล่าวตักเตือนแล้วปล่อยตัวไป  ถ้าเราสามารถทำให้กฎหมายและขั้นตอนการบังคับใช้กฎหมายมีความชัดเจน  เข้าใจง่ายเท่าไร   ยิ่งดีเท่านั้น   



การเอาสิทธิเสรีภาพจากประชาชนมาเพื่อออกกฎหมายนั้น   ต้องเท่าที่จำเป็นเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของเขา   


ที่เราเอาสิทธิเขามามากเกินไปนั้น วันนี้ต้องทยอยคืนเขาไป    การที่เราจะเอาสิทธิ เอาเสรีภาพจากประชาชนมาเพื่อออกกฎหมายนั้น     ต้องเอามาเท่าที่จำเป็นเพื่อรักษาความ



เป็นอยู่ที่ดีของเขา   เพื่อให้อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข    ตามหลักสัญญาประชาคม  



ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย  ต้องมีกติกาที่ให้โอกาส หรือให้แต้มต่อคนที่อ่อนแอ หรือคนที่มีโอกาสน้อยในสังคม


ในระบอบประชาธิปไตยถือหลักว่าทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกัน    ทุกคนต้องเข้าแข่งขันเหมือนกัน    แต่ในความเป็นจริง   ภายใต้กติกาเดียวกัน  คนจนเปรียบเสมือนคนป่วยอยู่ในโรงพยาบาล   คนที่ร่ำรวยหรือคนที่อยู่ในฐานะทางสังคมที่ดีกว่า  เหมือนคนที่ออกกำลังกายสม่ำเสมอเมื่อต้องมาวิ่งแข่งขันกัน คนจนก็ย่อมแพ้เป็นธรรมดา    ยิ่งแข่ง  ช่องว่างก็ยิ่งห่าง  เราต้องมาช่วยกันคิดวิธีการว่าทำอย่างไร   ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ที่จะมีกติกาที่ให้โอกาสหรือให้แต้มต่อคนที่อ่อนแอหรือคนที่มีโอกาสน้อยในสังคม  
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�  คำบรรยายพิเศษของ พ.ต.ท. ทักษิณ  ชินวัตร นายกรัฐมนตรี   แก่นักเรียนโรงเรียนผู้นำและสมาชิกสภาอุตสาหกรรม  ณ สถาบันฝึกอบรมผู้นำมูลนิธิพลตรีจำลอง ศรีเมือง   ตำบลพุประดู่  อำเภอเมืองฯ จังหวัดกาญจนบุรี  วันที่ 1  พฤศจิกายน 2545


�  คำบรรยายพิเศษ  เรื่อง ”แนวความคิดใหม่ของการบริหารงานแผ่นดิน”  วันที่  15  มกราคม  2546


�  คำกล่าว     ในการเปิดการประชุมระดมความคิดแนวทางเพื่อเอาชนะยาเสพติด  ณ  ห้องดอยตุง  โรงแรมดุสิต  ไอแลนด์  รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย    วันที่  10  มีนาคม  2544  เวลา  09.00  น.


�  คำกล่าว   ในพิธีเปิดการสัมมนาทางวิชาการและแสดงปาฐกถาพิเศษ  เรื่อง  ยุทธศาสตร์พลิกประเทศไทยสู่การแข่งขันในเวทีโลก  ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์  วันที่ 20  กันยายน 2545  


�  คำกล่าว   ในการประชุมคณะรัฐมนตรีร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  วันที่ 22  ตุลาคม 2545


�  คำกล่าว   ในพิธีปิดการสัมมนา ส.ส. ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์และทิศทางการเมืองพรรคไทยรักไทย”  ณ โรงแรมภูเก็ต อาคาเดีย  วันที่ 26 มกราคม 2546


�  คำกล่าวมอบนโยบาย  ในการประชุมข้าราชการ  17  จังหวัด  ภาคเหนือ เรื่อง "ยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเพื่อเอาชนะยาเสพติด" ณ  หอประชุมมหาวิทยาลัย เชียงใหม่  วันที่  15  กรกฎาคม  2544  


�  เรียบเรียงจากคำกล่าวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ในการประชุมผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศ  ณ  โรงแรม  มิราเคิลแกรนด์  กรุงเทพมหานคร  วันที่  29   กันยายน   2547   


�  คำบรรยายพิเศษ   แก่นักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1  ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง    วันที่  19  กรกฎาคม  2544 


�  คำกล่าว  ในพิธีโอนเงินเข้ากองทุนหมู่บ้าน งวดที่ 3 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่   วันที่ 21 กันยายน 2544   


�  คำกล่าวปาฐกถา เรื่อง อนาคตประเทศไทยที่ผมอยากเห็น   ในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล พลาซ่า   วันที่ 7  สิงหาคม  2544


�  คำกล่าว   ในพิธีเปิดการสัมมนาหอการค้าทั่วประเทศ ครั้งที่ 19 และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง  "เศรษฐกิจประเทศไทยในสถานการณ์โลกใหม่" ณ ห้องเชียงรายคอนเวนชั่นฮอลล์  โรงแรมลิตเติ้ลดั๊ก   จังหวัดเชียงราย   วันที่ 17 พฤศจิกายน 2544  


�  คำบรรยายพิเศษ   แก่นักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1        ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง วันที่ 19 กรกฎาคม  2544.


�  คำบรรยายพิเศษ  เรื่อง ”แนวความคิดใหม่ของการบริหารงานแผ่นดิน”  วันที่  15  มกราคม  2546


�  คำกล่าวปาฐกถา เรื่อง อนาคตประเทศไทยที่ผมอยากเห็น   ในพิธีมอบรางวัลแก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทย ณ ห้องวิภาวดีบอลรูม   โรงแรมโซฟิเทลเซ็นทรัล พลาซ่า   วันที่ 7  สิงหาคม  2544


�  คำบรรยายพิเศษ   แก่นักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1  ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง    วันที่  19  กรกฎาคม  2544 


�  คำบรรยายพิเศษ   แก่นักศึกษาปริญญาเอกทางรัฐประศาสนศาสตร์ รุ่นที่ 1        ณ หอประชุมพ่อขุนรามคำแหง  มหาวิทยาลัยรามคำแหง    วันที่  19  กรกฎาคม  2544


�  การแสดงปาฐกถาพิเศษ   ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของชมรมนักบริหารข้าราชการพลเรือน  เรื่อง ผู้นำภาคราชการ : ประสิทธิผลและความรับผิดชอบ  ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้   วันที่ 21  มิถุนายน  2544 


�  เรียบเรียงจากการกล่าวมอบนโยบายของนายกรัฐมนตรี  ในการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาผู้นำการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (CEO  Retreat)  เมื่อวันศุกร์ที่  26  พฤศจิกายน  2547  ณ  โรงแรมรอยัลคลีฟบีช  รีสอร์ท  พัทยา  จังหวัดชลบุรี


�  คำกล่าวมอบนโยบาย   ในพิธีเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาผู้รับผิดชอบ  การบริหารจังหวัดทดลองแบบบูรณาการเพื่อการพัฒนา    ณ  ห้องกมลทิพย์  1 โรงแรมสยามซิตี้    วันที่  24  กันยายน  2544  


�  คำกล่าว   ในรายการนายกฯ คุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานีวิทยุ กระจายเสียงแห่งประเทศไทย  วันที่  10  พฤศจิกายน 2544


�  คำกล่าว  ในพิธีเปิดการสัมมนาและปาฐกถาพิเศษของ ผู้บริหารโรงเรียนไทยรัฐวิทยา ณ จังหวัดสงขลา   วันที่ 23  มิถุนายน  2544 


�  คำกล่าว  ในโอกาสเปิดประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการศึกษา  ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล  วันที่ 29  เมษายน  2544


�  คำกล่าว  ในการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินการตามนโยบายของ  รัฐบาล ในปีที่สอง   วันที่ 7  มิถุนายน 2545


�  คำกล่าว  ในโอกาสเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้นประจำปี 2545 ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล วันที่ 2   สิงหาคม  2544


�  คำกล่าว  ในรายการนายกฯ คุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย วันที่  17 พฤศจิกายน 2544


�  คำปราศรัย    เนื่องในโอกาสตรวจเยี่ยมชมการแสดงผลการดำเนินงานตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ประจำพื้นที่เขต  6   ขอนแก่น สกลนคร อุดรธานี เลย หนองคาย และหนองบัวลำภู   ณ  ศูนย์ประชุมอเนกประสงค์กาญจนาภิเษก  มหาวิทยาลัยขอนแก่น   วันที่ 23 สิงหาคม 2545 


�  คำกล่าว   ในรายการนายกฯ คุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  วันที่  6 ตุลาคม  2544


�  คำกล่าว    ในรายการนายกฯคุยกับประชาชนทางคลื่น F.M. 92.5  สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย  วันที่  24  พฤศจิกายน 2544


�  การแถลง “ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ”  ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย  วันที่ 13  กรกฎาคม  2546


�  การแถลง  “ความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของประเทศ”   ทางโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย    วันที่ 13  กรกฎาคม  2546


�  ปาฐกฐาพิเศษ    เรื่อง  “แนวทางการสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางกฎหมายสำหรับคนจน”  ณ  เนติบัณฑิตยสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2546 


�  ปาฐกฐาพิเศษ    เรื่อง  “แนวทางการสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางกฎหมายสำหรับคนจน” ณ   เนติบัณฑิตยสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2546 


�  ปาฐกฐาพิเศษ    เรื่อง  “แนวทางการสร้างความเสมอภาค และความเป็นธรรมทางกฎหมายสำหรับคนจน” ณ  เนติบัณฑิตยสภา วันที่ 2 กรกฎาคม 2546 





