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⌫    

รงัสรรค  เนยีมสนทิ
รองศาสตราจารย, รองอธิการบดีฝายพัฒนาบุคลากร  มหาวิทยาลัยขอนแกน

การบริหารจัดการภาครัฐไดพัฒนาการมาโดย
ตลอดนบัตัง้แตแนวคดิของ Max Weber (คศ.1884 - 1920)
Woodrow  Wilson (คศ. 1856-1919)  และ Federick
Taylor (คศ. 1856-1915)  สรปุสาระสำคญัดงันี้

1. หลักการแบงงานทำตามความถนัด
2. จัดสายงานการบังคับบัญชาอยางเปนระบบ

แบบแผนทีแ่นนอน  และควบคมุอยางใกลชดิ
3. การแยกเรือ่งการเมอืงออกจากงานประจำ
4. ใชระบบคณุธรรม  ยดึหลกัอาวโุสและความ

สามารถตลอดจนการใชสิ่งจูงใจ
5. การกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แมวาโดยสารตัถะแลวหลกัการดงักลาวไมใชเรือ่ง

เสียหายแตอยางใดในปจจุบัน แตเนื่องจากปจจัยผลักดัน
จากกระแสโลกาภิวัตน  สังคมเขาสูยุคสารสนเทศและ
ความร ู ความตองการและความคาดหวงัของประชาชนและ
ภาคสวนตาง ๆ  มมีากขึน้  กอปรกบัระบบราชการระบบ
เดิมมีความเกาแก และสะสมความลาสมัยตลอดจนเกิด
ปญหาการบดิเบอืนระบบ  การใชอำนาจทีไ่มเปนธรรมและ
คอรรัปชั่น  ทำใหเกิดแนวคิดและกระแสการบริหาร
จดัการภาครฐัแนวใหม (New  Public  Management :
NPM) ตัง้แตป คศ. 1990  เปนตนมา  ในประเทศตาง ๆ
แถบอเมรกิา  ยโุรป  และอาเชยีน   สรปุสาระสำคญั   ดงันี้

1. กำหนดเปาหมาย  วตัถปุระสงคขององคกร
ที่ชัดเจน

2. เนนการทำงานโดยยดึผลลพัธ ความเปนเลศิ
และความพงึพอใจของลกูคา (ประชาชน) เปนสำคญั

3. ใชระบบบรหิารแบบมอือาชพี  มผีรูบัผดิชอบ
ตอผลงาน

4. ปรบัปรงุโครงสรางใหมคีวามกระทดัรดั  ทนัสมยั
5. เนนความมปีระสทิธภิาพ  คมุคา
สำหรับประเทศไทยนั้น ระบบราชการไดมี

ววิฒันาการมานาน ตัง้แตสมยัสโุขทยั อยธุยา รตันโกสนิทร
จนถึงปจจุบัน อาจนับไดวาการบริหารจัดการภาครัฐ
แนวใหมเริม่ตัง้แตมพีระราชบญัญตัริะเบยีบบรหิารราชการ
แผนดนิ (ฉบบัที ่ 5)  พ.ศ. 2545  และพระราชกฤษฎกีา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546  มสีาระสำคญัสรปุได  ดงันี้

1. การบริหารราชการเพื่อประโยชนสุขของ
ประชาชน

2. เกดิผลสมัฤทธิต์อภารกจิตาง ๆ
3. มีประสิทธิภาพและคุมคา
4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. ปรับบทบาทภารกิจใหเหมาะสม  มีการ

กระจายอำนาจ
6. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความ

ตองการของประชาชน
7. มีผูรับผิดชอบตอหนวยงาน  และประเมิน

ผลงานอยางตอเนื่อง
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โดยเหตุที่มีการปรับระบบราชการใหเปนระบบ
บรหิารจดัการภาครฐัแนวใหมดงักลาว ตองดำเนนิการอยาง
จรงิจงั ตอเนือ่ง มผีรูบัผดิชอบและประสานงานในการขบั
เคลือ่นการปรบัระบบทีช่ดัเจน ทำใหมกีารจดัตัง้สำนกังาน
คณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขึน้ ขณะนีไ้ด
ดำ เนินการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550  ทีก่ำหนดวสิยัทศันการ
พฒันาระบบราชการไทยวา  "พฒันาระบบราชการไทยให
มคีวามเปนเลศิ สามารถรองรบักบัการพฒันาประเทศในยคุ
โลกาภวิตัน โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการบานเมอืงทีด่แีละ
ประโยชนสขุของประชาชน"  โดยมเีปาประสงคหลกั  คอื

1. พฒันาคณุภาพการใหบรกิารประชาชนทีด่ขีึน้
2. ปรบับทบาท  ภารกจิ  และขนาดใหมคีวาม

เหมาะสม
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ

ทำงานใหอยใูนระดบัสงูและเทยีบเทาเกณฑสากล
4. ตอบสนองตอการปกครองในระบอบ

ประชาธิปไตย
มยีทุธศาสตรการพฒันาเปนไปตามวตัถปุระสงค

คือ
-  ยทุธศาสตรที ่ 1 การปรบัเปลีย่นกระบวนการ

และวิธีการทำงาน
-  ยทุธศาสตรที ่ 2 การปรับปรุงโครงสรางการ

บริหารราชการแผนดิน
-  ยทุธศาสตรที ่ 3 การปรับระบบการเงินและ

การงบประมาณ

-  ยทุธศาสตรที ่ 4 การสรางระบบบริหารงาน
บคุคล และคาตอบแทนใหม

-  ยทุธศาสตรที ่ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวน
ทศัน  วฒันธรรม  และคานยิม

-  ยทุธศาสตรที ่ 6 การเสรมิสรางระบบราชการ
ใหทันสมัย

-  ยทุธศาสตรที ่ 7 การเปดระบบราชการให
ประชาชนเขามามีสวนรวม

การปรับระบบราชการไทยใหเขาสูระบบบริหาร
จดัการภาครฐัแนวใหม  มคีวามพยายามดำเนนิการมาอยาง
ตอเนือ่งจนถงึปจจบุนัทีก่ำหนดวสิยัทศัน  เปาประสงค  และ
ยทุธศาสตรประเดน็ตาง ๆ  อยางชดัเจน  แตมไิดหมายความ
วาจะสัมฤทธิ์ผลไดในเร็ววัน เนื่องจากระบบราชการเปน
ระบบทีม่โีครงสรางใหญโต สลบัซบัชอน  มขีาราชการและ
ผเูกีย่วของ  ตลอดจนมกีฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วของอยู
จำนวนมาก ดงันัน้ผทูีม่สีวนในการขบัเคลือ่นการปรบัระบบ
ราชการจงึตองมอีำนาจหนาทีท่ีช่ดัเจนและตอเนือ่ง  ในการ
ปรบัเปลีย่นดงักลาว   โดยเฉพาะอยางยิง่ในยทุธศาสตรที่
5  การปรบัเปลีย่นกระบวนทศัน  วฒันธรรม  และคานยิม
ดเูหมอืนจะมคีวามสำคญัและยากทีส่ดุ  เพราะเกีย่วของกบั
วิธีคิด วิธีทำงานของบุคลากรภาครัฐ ทามกลางความยาก
นีห้ากมองในแงดแีลว เหน็วาหากยทุธศาสตรนีป้ระสบความ
สำเร็จ  จะทำใหยุทธศาสตรสำคัญตางๆ สำเร็จได อยาง
รวดเรว็เชนกนั


ทศพร ศิริสัมพันธ.2549. ความรูเบื้องตนเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม ,:กรุงเทพมหานคร, บริษัทวิชัน

พริน้แอนด มเีดยี จำกดั,
รงัสรรค  เนยีมสนทิ .2549.  การบรหิารจดัการภาครฐัแนวใหม .  (อดัสำเนา)


