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⌫    
การบริหารจัดการภาครัฐไดพัฒนาการมาโดย
ตลอดนับตัง้ แตแนวคิดของ Max Weber (คศ.1884 - 1920)
Woodrow Wilson (คศ. 1856-1919) และ Federick
Taylor (คศ. 1856-1915) สรุปสาระสำคัญดังนี้
1. หลักการแบงงานทำตามความถนัด
2. จัดสายงานการบังคับบัญชาอยางเปนระบบ
แบบแผนทีแ่ นนอน และควบคุมอยางใกลชดิ
3. การแยกเรือ่ งการเมืองออกจากงานประจำ
4. ใชระบบคุณธรรม ยึดหลักอาวุโสและความ
สามารถตลอดจนการใชสิ่งจูงใจ
5. การกำหนดวัตถุประสงคที่ชัดเจน
แมวา โดยสารัตถะแลวหลักการดังกลาวไมใชเรือ่ ง
เสียหายแตอยางใดในปจจุบัน แตเนื่องจากปจจัยผลักดัน
จากกระแสโลกาภิวัตน สังคมเขาสูยุคสารสนเทศและ
ความรู ความตองการและความคาดหวังของประชาชนและ
ภาคสวนตาง ๆ มีมากขึน้ กอปรกับระบบราชการระบบ
เดิมมีความเกาแก และสะสมความลาสมัยตลอดจนเกิด
ปญหาการบิดเบือนระบบ การใชอำนาจทีไ่ มเปนธรรมและ
คอร รั ป ชั่ น ทำให เ กิ ด แนวคิ ด และกระแสการบริ ห าร
จัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management :
NPM) ตัง้ แตป คศ. 1990 เปนตนมา ในประเทศตาง ๆ
แถบอเมริกา ยุโรป และอาเชียน สรุปสาระสำคัญ ดังนี้
1. กำหนดเปาหมาย วัตถุประสงคขององคกร
ที่ชัดเจน

2. เนนการทำงานโดยยึดผลลัพธ ความเปนเลิศ
และความพึงพอใจของลูกคา (ประชาชน) เปนสำคัญ
3. ใชระบบบริหารแบบมืออาชีพ มีผรู บั ผิดชอบ
ตอผลงาน
4. ปรับปรุงโครงสรางใหมคี วามกระทัดรัด ทันสมัย
5. เนนความมีประสิทธิภาพ คมุ คา
สำหรั บ ประเทศไทยนั้ น ระบบราชการได มี
วิวฒ
ั นาการมานาน ตัง้ แตสมัยสุโขทัย อยุธยา รัตนโกสินทร
จนถึ ง ป จ จุ บั น อาจนั บ ได ว า การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ
แนวใหมเริม่ ตัง้ แตมพี ระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการ
แผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชกฤษฎีกา
วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 มีสาระสำคัญสรุปได ดังนี้
1. การบริ ห ารราชการเพื่ อ ประโยชน สุ ข ของ
ประชาชน
2. เกิดผลสัมฤทธิต์ อ ภารกิจตาง ๆ
3. มีประสิทธิภาพและคุมคา
4. การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
5. ปรั บ บทบาทภารกิ จ ให เ หมาะสม มี ก าร
กระจายอำนาจ
6. อำนวยความสะดวกและตอบสนองความ
ตองการของประชาชน
7. มีผูรับผิดชอบตอหนวยงาน และประเมิน
ผลงานอยางตอเนื่อง
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โดยเหตุที่มีการปรับระบบราชการใหเปนระบบ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหมดงั กลาว ตองดำเนินการอยาง
จริงจัง ตอเนือ่ ง มีผรู บั ผิดชอบและประสานงานในการขับ
เคลือ่ นการปรับระบบทีช่ ดั เจน ทำใหมกี ารจัดตัง้ สำนักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ขึน้ ขณะนีไ้ ด
ดำเนิ น การตามแผนยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาระบบ
ราชการไทย พ.ศ. 2546 - 2550 ทีก่ ำหนดวิสยั ทัศนการ
พัฒนาระบบราชการไทยวา "พัฒนาระบบราชการไทยให
มีความเปนเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุค
โลกาภิวตั น โดยยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ แี ละ
ประโยชนสขุ ของประชาชน" โดยมีเปาประสงคหลัก คือ
1. พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนทีด่ ขี นึ้
2. ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดใหมคี วาม
เหมาะสม
3. ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการ
ทำงานใหอยใู นระดับสูงและเทียบเทาเกณฑสากล
4. ตอบสนองต อ การปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย
มียทุ ธศาสตรการพัฒนาเปนไปตามวัตถุประสงค
คือ
- ยุทธศาสตรที่ 1 การปรับเปลีย่ นกระบวนการ
และวิธีการทำงาน
- ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารราชการแผนดิน
- ยุทธศาสตรที่ 3 การปรับระบบการเงินและ
การงบประมาณ

- ยุทธศาสตรที่ 4 การสรางระบบบริหารงาน
บุคคล และคาตอบแทนใหม
- ยุทธศาสตรที่ 5 การปรั บ เปลี่ ย นกระบวน
ทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
- ยุทธศาสตรที่ 6 การเสริมสรางระบบราชการ
ใหทันสมัย
- ยุทธศาสตรที่ 7 การเป ด ระบบราชการให
ประชาชนเขามามีสวนรวม
การปรับระบบราชการไทยใหเขาสูระบบบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม มีความพยายามดำเนินการมาอยาง
ตอเนือ่ งจนถึงปจจุบนั ทีก่ ำหนดวิสยั ทัศน เปาประสงค และ
ยุทธศาสตรประเด็นตาง ๆ อยางชัดเจน แตมไิ ดหมายความ
วาจะสัมฤทธิ์ผลไดในเร็ววัน เนื่องจากระบบราชการเปน
ระบบทีม่ โี ครงสรางใหญโต สลับซับชอน มีขา ราชการและ
ผเู กีย่ วของ ตลอดจนมีกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วของอยู
จำนวนมาก ดังนัน้ ผทู มี่ สี ว นในการขับเคลือ่ นการปรับระบบ
ราชการจึงตองมีอำนาจหนาทีท่ ชี่ ดั เจนและตอเนือ่ ง ในการ
ปรับเปลีย่ นดังกลาว โดยเฉพาะอยางยิง่ ในยุทธศาสตรที่
5 การปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
ดูเหมือนจะมีความสำคัญและยากทีส่ ดุ เพราะเกีย่ วของกับ
วิธีคิด วิธีทำงานของบุคลากรภาครัฐ ทามกลางความยาก
นีห้ ากมองในแงดแี ลว เห็นวาหากยุทธศาสตรนปี้ ระสบความ
สำเร็จ จะทำใหยุทธศาสตรสำคัญตางๆ สำเร็จได อยาง
รวดเร็วเชนกัน
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