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ทานประธานกรรมการ  ทานกรรมการผูจัดการ ทานผูอภิปราย และทานผูเขาสัมมนาทุกทาน

ผมมีความยินดีเปนอยางยิ่ง  ที่ไดมาเปนประธานในพิธีเปดการสัมมนาประจ ําปของบริษัท
ไทยเรทต้ิงแอนดอินฟอรเมช่ันเซอรวิส จํ ากัด (ทริส) เร่ือง “การประเมินผลการดํ าเนินงาน กลไกสูการ
พัฒนาระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ” ในวันน้ี   เนื่องจากเปนการสัมมนาที่เปนประโยชนและนาสน
ใจ กลาวคือ เพ่ือเปนการระดมความคิดเห็นท้ังในเชิงแนวคิดและแนวปฏิบัติเก่ียวกับการประเมินผล
การดํ าเนินงานและการพัฒนาระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ อันจะเปนประโยชนสํ าหรับข้ันตอนการ
ดํ าเนินงานอยางมีระบบและมีประสิทธิภาพตอไป

กอนที่จะเริ่มการสัมมนา ผมรูสึกเปนเกียรติที่จะแสดงปาฐกถาน ําที่เกี่ยวของกับการสัมมนา
โดยการบรรยายใน ๓ ประเด็น คือ

ประเด็นแรก จะพูดถึงความจํ าเปนที่จะตองมีการพัฒนาระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ เพ่ือให
ประเทศกาวทันระบบสากล  กาวทันเงื่อนไขใหม ๆ ของโลกปจจุบัน

ประเด็นที่สอง จะพูดถึงคุณภาพและคุณธรรมของการประเมินผลการด ําเนินงาน

ประเด็นที่สาม จะพูดถึงขอสังเกต  ขอจํ ากัดตาง ๆ ที่จะตองหยิบยกมาพิจารณา เพื่อใหการ  ประเมิน
ผลการดํ าเนินงาน ไดนํ าไปสูจุดหมายปลายทางในการพัฒนาระบบราชการและรัฐ
วิสาหกิจ



จากภูมิหลัง  ที่เคยท ํางานในระบบราชการ ๒๓ ป  และจากประสบการณของการเปนนายกรัฐ
มนตรี ๒ วาระ  คิดวาไดมองเห็นโครงสรางระบบงาน จุดเดน และขอจํ ากัดของภาครัฐ ทั้งในสวนของ
ราชการและรัฐวิสาหกิจไดพอสมควร ส ําหรับสิ่งที่จะน ําเสนอในชวงนี้จะไมแยกแยะราชการและรัฐ
วิสาหกิจออกจากกัน เพราะทั้ง ๒ ระบบสามารถมองในภาพรวมรวมกันได  ตามหลักรัฐประศาสน
ศาสตร เพราะไดมีการกํ าหนดเจตนารมณไววาระบบรัฐวิสาหกิจ คือ ระบบที่อยูกึ่งกลางระหวางภาค
ราชการและภาคธุรกิจเอกชน  แตไดเคยมีผูนํ ารัฐวิสาหกิจหลายทาน โดยเฉพาะรัฐวิสาหกิจที่ยังไดรับ
เงินงบ ประมาณสนับสนุน กลาววา รัฐวิสาหกิจนั้นมีระบบควบคุมมากมาย ท้ังโดยคณะกรรมการ โดย
กระทรวงเจาสังกัด (ท้ังปลดักระทรวงและรัฐมนตรี)  โดยคณะกรรมการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหงชาติ  หรือท่ีเรียกส้ัน ๆ วา “สภาพัฒน”  โดยสํ านักงบประมาณ  โดยกรมบัญชีกลาง บางครั้งก็มี
สตง. และ ปปป. เขามารวมสังฆกรรมดวยเปนใยแมงมุมท่ีพันรอบตัว  จนกระทั่งคิดวารัฐวิสาหกิจ
หลายแหงมีความเปนราชการมากกวาราชการเองเสียอีก

การที่ตนเองไดมีประสบการณทั้งในภาครัฐ ภาคการเมือง และภาคธุรกิจ จึงยิ่งเห็นความ
สํ าคัญอยางมากของระบบงานภาครัฐ โดยเฉพาะในภาวะปจจุบันเมื่อประเทศไทยยังขาดความตอเนื่อง
และความมั่นคงในระบบการเมือง จึงยิ่งเพิ่มความจํ าเปนและความส ําคัญท่ีจะตองพัฒนาระบบราชการ
และรัฐวิสาหกิจใหเปนระบบรากแกวที่เขมแข็งมีคุณภาพ  เพื่อใหประเทศชาติสามารถกาวเคียงบาเคียง
ไหลประเทศอ่ืน ๆ ในภาวะที่โลกปจจุบันมีความเปลี่ยนแปลง มีความกาวหนาทางเทคโนโลยีในอัตรา
รวดเร็วสูงสุดในประวัติศาสตร ในภาวะที่มีการรวมกลุมทางเศรษฐกิจของนานาประเทศ  มีขอตกลง
แกตตรอบอุรุกวัย  ประเทศคอมมิวนิสตเปลี่ยนแปลงเปนเสรีนิยม ฯลฯ  เง่ือนไขใหม ๆ เหลานี้กระทบ
ตอสถานะการแขงขันของไทยในตลาดโลกแนนอน

เมื่อโลกแคบลง  คนขยับเขาใกลกันมากขึ้น ทุกสิ่งทุกอยางเพิ่มความเร็วขึ้น กระแสสากลทํ า
ใหแยกปจจัยภายในและปจจัยภายนอกยากขึ้นไมวาจะเปนเรื่องในระบบหรือนอกระบบ หรือเร่ืองใน
ประเทศ นอกประเทศ  ขณะนี้เปนยุคของความไรพรมแดนระบบของแตละประเทศพัวพันกัน  การ
ธํ ารงอยูของประเทศอยูบนความเปนสากล  แมการแตงต้ังตํ าแหนงรัฐมนตรีก็ตองรับฟงกระแสสากล
เศรษฐกิจไทยปจจุบันไดยางเขาสูระบบการคาเสร ี  ซึ่งปจจัยสํ าคัญคือการปรับตัวในการแขงขันทาง
การคา ซ่ึงความเปนเสรีในการตอสูเปนเง่ือนไขสํ าคัญที่สุด  ในขณะที่ประเทศไทย สังคมไทยมีระบบ
รัฐระบบราชการเปนรากอยู เมื่อกระแสสากลมาเคาะประตูบาน ความจํ าเปนมาถึงความจํ าเปนที่ระบบ
รัฐ ระบบราชการตองพิจารณาการปรับตัว

ในภาวะปจจุบันเม่ือพิจารณาระบบราชการ จะเห็นปญหาหลายประการ พิจารณาในดาน
ขนาดก็มองไดทั้งในมิติที่ใหญเกินไปและเล็กเกินไป ที่วาใหญเกินไป ก็คือ ระบบราชการใหญจนเกิน



กวาจะสามารถดูแลเอาใจใสในการใหบริการสนองตอบตอความตองการของชุมชน ในการท ําความ
เขาใจกับชุมชน  ไมวาชุมชนเมืองหรือชุมชนชนบท ซึ่งเปนระบบพื้นฐานของประเทศ หรือท่ี NGO
เรียกวาเปนระบบรากหญา (Grass Root) ดังน้ัน จึงไดเห็นปญหาความไมเขาใจ ความขัดแยง  เน่ืองจาก
การขาดการมีสวนรวมของชุมชน ชองวางระหวางรัฐกับชุมชนเกิดขึ้นเสมอ ไมวาที่ปากมูล  ที่บาน
ครัวหรือสด ๆ รอน ๆ  ที่กํ าลังประทวงกันที่วังสะพุง จังหวัดเลย ในสวนที่วาระบบราชการเล็กเกินไป
ก็คือ เล็กจนเกินกวาระบบจะสามารถจัดการกับปญหาสากลใหลุลวงไมวาปญหาสิ่งแวดลอม  ปญหา
โรคเอดส ปญหายาเสพติด ปญหาอพยพขามชาติ และในขณะที่ขนาดของระบบไมเหมาะสม ก็ยังมี
ปญหาเร่ืองความคลองตัว ความไมมีเอกภาพในการตัดสินใจ ปญหาเชิงทัศนคติในการใหความส ําคัญ
กับการมีสวนรวมของภาคประชาชนและภาคธุรกิจ ฉะนั้น จึงยังมีปญหาคาง ๆ  รอการตัดสินใจให
เห็นอยูหลายเร่ือง ไมวาปญหาจราจรในกรุงเทพมหานคร ปญหาการสรางโรงไฟฟาที่เชียงใหม หรือ
ปญหาการเตรียมการสํ าหรับการแขงขันเอเชี่ยนเกมสก็ยังไมลงตัวดีนัก

ทามกลางกระแสแหงการแขงขันในเวทีสากล ทั้งในการแขงขันเชิงปริมาณ การแขงขันเชิง
คุณภาพและเชิงกลยุทธ การปรับปรุงระบบเพื่อประสิทธิผลสูงสุดเปนสิ่งที่หลีกเลี่ยงไมได เพราะ
ระบบระเบียบที่ดีที่สุด  เมื่อวานนี้อาจไมใชสิ่งที่เหมาะสมไมใชสิ่งที่รองรับ ส ําหรับภาวะในวันน้ีหรือ
พรุงนี้จึงตองมีสิ่งใหมขึ้นมาแทนที่  เพราะเม่ือองคกรเติบโตมาถึงระยะหน่ึงยอมทรุดโทรม ถายของ
เสียออกมาในรูปของปญหาอันอาจเกิดจากระบบลาหลัง โครงสรางซํ ้าซอน มีงานอันไมจํ าเปนและกอ
ประโยชน  ฉะนั้นการพัฒนาระบบจึงมีความจํ าเปนเพ่ือใหราชการสามารถจัดการกับปญหา สามารถ
เตรียมบริการรองรับปญหาสาธารณะตาง ๆ ไดอยางทันทวงที

อยางไรก็ตาม กอนที่จะพัฒนาปรับปรุงระบบใด ๆ ก็ตาม ตองมีความรูมีขอเท็จจริงท่ีชัดเจนวา
อะไรเปนขอเดนอะไรเปนขอจํ ากัด  อะไรคือสิ่งที่ผสมผสานกลมกลืนดีอยูแลว และอะไรคืออุปสรรค
ปญหา อะไรคือสิ่งที่ตองปรับปรุง เพราะแตละองคกรมีความแตกตางกัน ฉะนั้น ในสวนนี้จึงเปนบท
บาทของการประเมินผลการดํ าเนินงานที่จะชวยเปนแวนขยายสองใหเห็นกลไก กระบวนการตาง ๆ
ขององคกรท้ังในสวนท่ีแข็งแรง สมบูรณ สอดคลองกับระบบอื่น ๆ และในสวนที่เปนสวนออนแอ
สวนที่กอใหเกิดปญหา สวนที่ขัดแยง   ซึ่งจํ าเปนจะตองมีการปรับปรุงพัฒนาตอไป

ในสวนของการประเมินผลการดํ าเนินงาน ซึ่งจะขอพูดถึงคุณภาพและคุณธรรม หรือ จริย
ธรรมควบคูไปดวยนั้น กอนอื่นผมขอชื่นชมกับระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ ที่จะมีการประเมินผล
การดํ าเนินงานโดยหนวยงานภายนอก เพราะนับวาเปนหลักการที่ถูกตอง เปนการเลี่ยงใหพนจาก
ความลํ าเอียงที่จะประเมินในสิ่งที่เปนประโยชนเขาตัว และสิ่งที่เหมาะสมอยางมากของการประเมิน
ผลการดํ าเนินงานเทาท่ีไดทราบ ก็คือไดมีการผสมผสานความรูในเชิงนโยบายสาธารณะกับความรูเชิง



ธุรกิจ และยงัไดใชเทคนิคของการจัดอันดับเครดิตมาผสมผสานในกระบวนการประเมินดวย จึงคอน
ขางจะเช่ือม่ันในคุณภาพของการประเมิน และเทาที่เกี่ยวกับบุคลากรของบริษัทผูประเมินไดมีความ
เขมงวดกวดขันในการคัดเลือกพนักงานที่จะท ําหนาท่ีวิเคราะห และนอกจากนั้นยังมีคณะกรรมการ
ประเมินผลงาน ซึ่งประกอบดวยผูทรงคุณวุฒิและผูมีประสบการณ มีชื่อเสียงเปนที่นับถือในวงการ
ราชการ ธุรกิจ และสถาบันวิชาการ จะมารวมใหขอคิดเห็นในการจัดอันดับการดํ าเนินงานดวย   อยาง
ไรก็ตาม นอกเหนือจากคุณภาพในการประเมินแลว จริยธรรมในการประเมินผลการดํ าเนินงานก็เปน
สวนสํ าคัญ ไมวาจะเปนการรักษาความเปนกลาง  การใหความส ําคัญกับการวิเคราะหขอเท็จจริง  การ
ซื่อสัตยตอขอเท็จจริง การฝกฝนทักษะความชํ านาญในการปรับหลักการเทียบเคียงกับสภาวะที่เปน
จริงอยางเหมาะสม น่ันคือ ความมีดุลยภาพระหวางภาคหลกัการและภาคปฏิบัติการการรักษาจรรยา
บรรณ ไมยอมตกเปนเคร่ืองมือของใคร และในทายที่สุดก็คือคุณธรรมความรับผิดชอบที่จะท ํางาน
เพื่อแสวงหาแนวโนมในการปรับปรุงพัฒนาระบบ และความรับผิดชอบในการเขียนรายงานการ
ประเมินผลการดํ าเนินงานใหชัดเจน เปนประโยชนและมีคุณภาพใหมากที่สุด

มาถึงประเด็นสุดทาย ในเร่ืองของขอสังเกต ขอจํ ากัด ปญหาอุปสรรคตาง ๆ ท่ีจะตองนํ ามา
ประกอบการพจิารณาในการประเมินผลการดํ าเนินงาน และการพัฒนาระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ

ในฐานะที่ผูเขาสัมมนาวันนี้มีทั้งผูที่อยูในสถานะผูถูกประเมินและผูประเมิน ซึ่งทั้ง ๒ ฝาย
ตางมีสวนที่จะท ําใหโครงการบรรลผุลสํ าเร็จดวยดี และในขณะเดียวกันก็มีสวนเปนปญหาอุปสรรค
ของโครงการ

ทางดานขององคกรที่จะถูกประเมิน อาจจะไมยอมรับการประเมินผลจากผูประเมินภายนอก
เนื่องจากกลัวความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นตามมาในทางที่กระทบกระเทือนสถานภาพเดิม ตองการ
รักษาระบบระเบียบ สถานภาพเดิมไว เพราะแนวโนมการประเมินอาจนํ าไปสูความเปลี่ยนแปลงซึ่งท ํา
ใหผูถูกประเมินไมแนใจ ไมมั่นใจ   ฉะน้ันการประเมินผลการดํ าเนินงาน จึงอาจถูกมองไปในทางลบ
ทั้งจากทางฝายบริหารและฝายปฏิบัติการ ยิ่งผลการประเมินปรากฏในทางที่ไมพึงปรารถนา การ
ประเมินก็อาจจะไมไดรับการยอมรับ แตในบางครั้งก็เปนไปไดวาผูถูกประเมินใจกวาง พรอมรับการ
ประเมินผลการดํ าเนินงาน  แตขอจํ ากัดเกิดขึ้นจากทางฝายผูประเมิน น่ันคือ ผูประเมินอาจจะขาด
ทักษะ ขาดประสบการณ ขาดความเขาใจในระบบงานภาครัฐ ขาดการวางแผนการศึกษาวิเคราะห
อยางรอบคอบ การสรุปผลคลุมเครือ สับสน และไมเกิดประโยชน  รวมท้ังขอเสนอแนะตาง ๆ ก็ขาด
ความเฉพาะเจาะจง กวางขวางจนดอยคุณคาในทางปฏิบัติ การประเมินผลการดํ าเนินงานก็จะไมคุมคา
เปลืองทั้งเงินทั้งเวลา



อุปสรรคอีกประการหนึ่งก็คือ สภาวะแวดลอมของการประเมิน เชน สภาวะการท ํางานราช
การหรือรัฐวิสาหกิจ บางครั้งงานเฉพาะหนาทวมทน เชน การเตรียมการรับรัฐมนตรีใหม รับนโยบาย
ใหม ซึ่งท ําใหไมมีเวลาใหความรวมมือในการประเมินผลการดํ าเนินงาน เปนตน

แตไมวาจะมีอุปสรรคปญหาใด ๆ ก็ตาม ผมก็อยากฝากความหวังไว ณ ท่ีน้ีวาโครงการ
ประเมินผลการดํ าเนินงานนี้มีประโยชนอยางยิ่ง เปนการแกไขปญหาระดับชาติซึ่งผลกระทบขางเคียง
เกิดขึ้นแนนอน เพราะไมมีนโยบายใด โครงการใด หรือมาตรการใดจะสามารถทํ าไดส ําเร็จบรรลผุล
๑๐๐ เปอรเซ็นต อาจจะท ําไดผล ๘๐ เปอรเซ็นต หรือ ๗๐ เปอรเซ็นต และเม่ือดํ าเนินการไปแลวอาจ
กอใหเกิดปญหาอื่น ๆ ตามมาอีก แตก็จํ าเปนตองคิดอานแกไขปญหาดวยเจตนารมณท่ีมุงม่ัน วาโครง
การน้ีจะนํ าไปสูการพัฒนาระบบที่มีความคลองตัว มีความชอบธรรม มีความเหมาะสม เพ่ือใหระบบ
ราชการสามารถท ํางานใหถูกใจประชาชนกลุมเปาหมาย เพื่อใหระบบราชการสามารถสงเสริมการ
แขงขันกับตางประเทศไดอยางสงางาม และในสวนของการประเมินผลการดํ าเนินงานก็จะไดรับ
รางวัลที่มีคุณคาอยางยิ่ง ก็คือการเปน กลไกที่ส ําคัญในการพฒันาระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ ซึ่งจะ
เปนรากฐานสํ าคัญยิ่งตอการพัฒนาประเทศชาติในที่สุด

ในโอกาสนี้ผมขอขอบคุณวิทยากร ผูเขารวมสัมมนา สื่อมวลชนและผูที่มีสวนในการจัด
สัมมนาทุกทานที่รวมมือกันจนท ําใหเกิดการสัมมนาในครั้งนี้

บัดนี้ ไดเวลาอันเปนมงคลแลว ผมขอเปดการสัมมนาเร่ือง “การประเมินผลการดํ าเนินงาน
กลไกสูการพัฒนาระบบราชการและรัฐวิสาหกิจ” ขอใหการสัมมนาเปนไปดวยความเรียบรอย และ
บรรลุผลส ําเร็จตามวัตถุประสงคที่ก ําหนดไวทุกประการ
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