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บทที่ 4 
การบริหารการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ 

 
 ปัจจุบันโลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในทุกด้าน ซึ่งส่งผลเป็นแรงผลักดันให้องค์กร
ต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนต้องมีการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงไปในลักษณะต่าง ๆ ทั้งในเชิง
รูปแบบ วิธีการด าเนินงานขององค์การเพ่ือให้องค์การอยู่รอด เจริญเติบโตและพัฒนาสู่การแข่งขันได้
ในระดับต่าง ๆ ส าหรับการบริหารการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภาครัฐ เป็นการรับมือกับสถานการณ์
เพ่ือให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การอย่างเป็นระบบ เพ่ือให้องค์การอยู่รอดและเพ่ิมขีด
ความสามารถขององค์การ และพัฒนาให้บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้นการ
บริหาการเปลี่ยนแปลงขององค์กรภาครัฐจึงมีความส าคัญทั้งต่อผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานและประชาชน   
ผู้มาใช้บริการ 
 
 

การจัดการภาครัฐแนวใหม่และการบริหารการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ  
 เป็นที่ยอมรับกันว่าในช่วงปลายทศวรรษ 1980 ถึงช่วงทศวรรษ 1990 ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงการบริหารจัดการภาครัฐในทุกมิติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศที่พัฒนาแล้ว กล่าวคือ 
รูปแบบการบริหารรัฐกิจแบบระบบราชการ ซึ่งมีโครงสร้าง สายการบังคับบัญชาที่มีลักษณะแข็งตัว 
ขาดความยืดหยุ่น ได้เปลี่ยนไปสู่การบริหารราชการภายใต้กระบวนทัศน์แบบใหม่ที่มีความยืดหยุ่น มี
รากฐานอยู่ที่ระบบตลาดหรืออาจเรียกอีกอย่างว่าการบริหารปกครองแบบผู้ประกอบการซึ่งเน้นความ
ประหยัด (Economy) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) และความมีประสิทธิผล (Effectiveness) 
ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นจากแนวคิดที่ส าคัญคือการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ซึ่งแนวคิด
ดังกล่าวได้น าไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญของการบริหารภาครัฐ 
 1.  แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
  การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New public Management) เป็นกลุ่มแนวคิดท่ีได้รับการ
น ามาปรับใช้ในการบริหารภาครัฐตั้งแต่ยุคทศวรรษที่ 1980 เป็นต้นมา โดยเริ่มต้นในประเทศสหราช
อาณาจักร นิวซีแลนด์ และออสเตรเลีย ซึ่งคริสโตเฟอร์ ฮูด (Christopher Hood, 1991 : 187)        
ได้น ามาใช้เป็นครั้งแรก ได้อธิบายว่า การจัดการภาครัฐแนวใหม่นี้มีจุดเน้นที่ส าคัญคือ การปฏิรูป   
การบริหารงานภาครัฐเนื่องจากมีแนวความคิดที่ว่า รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแบบดั้งเดิม           
(A Traditional Model of Public Administration) กล่าวคือการบริหารจัดการภาครัฐในแบบ
ระบบราชการ ซึ่งมีสายการบังคับบัญชาที่ตายตัว ไม่ยืดหยุ่น และไม่สามารถตอบสนองต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมและความต้องการของประชาชนได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ ฮิวจ์ (Hughess, 
1998 : 52) ได้กล่าวว่า จากสภาพข้อจ าดัดของระบบการบริหารภาครัฐ จ าเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยน 
โดยต้องมีการเอาแบบความคิดเสรีนิยมใหม่ที่มุ่งลดบทบาทอ านาจหน้าที่ของรัฐให้น้อยลง โดยให้
ภาคเอกชนและประชาชนได้มีบทบาทในการพัฒนาร่วมกับภาครัฐมากขึ้น นอกจากนี้ยังได้น าเอา
แนวความคิดและเทคนิคการจัดการของภาคเอกชนที่ได้ใช้แล้วประสบความส าเร็จมาใช้ในภาครัฐ เพ่ือ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานของภาครัฐด้วย 
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  ทั้งนี้ นักวิชาการที่จัดอยู่ในกลุ่มการจัดการภาครัฐแนวใหม่นอกจากคริสโตเฟอร์ ฮูด 
(Christoper Hood) แล้ว ยังมี คริสโตเฟอร์ โพลิท (Christopher Pollitt) ไมเคิล บาร์ซีเลย์ 
(Michael Barzeley) ปีเตอร์ โอคอยน์ (Peter Aucoin) เดวิด ออสบอรน และ เทด แกเบลอ (David 
Osborn & Ted Gaebler) 
  1.1 หลักการของการจัดการภาครัฐแนวใหม่   
   หลักการของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในการ
ด าเนินงานให้บริการสาธารณะในหลาย ๆ ด้านซึ่งโอเว่น อี ฮิวจ์ (Owen E. Hughess, 1998 : 52-
53) ได้กล่าวถึงหลักการของการจัดการที่เปลี่ยนแปลงไปสู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ ดังนี้  
   1) การเปลี่ยนแปลงจากการบริหารภาครัฐแบบดั้งเดิม (Traditional Public 
Administration) ที่เน้นการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบและความถูกต้องตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ไปสู่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ให้ความส าคัญกับการบรรลุถึงผลลัพธ์และการตระหนักในความ
รับผิดชอบของผู้บริหารเพิ่มมากข้ึน  
    2) การเปลี่ยนแปลงการบริหารภาครัฐจากระบบราชการภายใต้แนวคิดแบบ
เก่า (Classic Bureaucracy) ที่เน้นความเป็นทางการระดับชั้นการบังคับบัญชาการสั่งการเป็นลาย
ลักษณ์อักษรเน้นกฎระเบียบข้อบังคับขององค์การ ฯลฯ ไปสู่การท าให้องค์การภาครัฐข้าราชการ   
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐหรือการจ้างงานมีความยืดหยุ่นและเกิดความคล่องตัวในการด าเนินงาน
เพ่ิมขึ้น เนื่องจากมีการผ่อนคลายกฎระเบียบหรือข้อก าหนดแนวทางปฏิบัติให้มีความยืดหยุ่นเพ่ิม  
มากขึ้น   
   3) การเปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์หรือเป้าหมายขององค์กรภาครัฐและข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐ เนื่องจากที่ก าหนดไว้ครอบคลุม หรือคลุมเครือขาดความชัดเจนไปสู่ความเป็น
รูปธรรมและสามารถวัดได้ซึ่งวัตถุประสงค์ขององค์กรภาครัฐและข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐตาม
การจัดการภาครัฐแนวใหม่จะก าหนดตัวชี้วัดที่เป็นรูปธรรมโดยเฉพาะการก าหนดตัวชี้วัดหลักที่ส าคัญ
คือความประหยัดประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
    4) การเปลี่ยนแปลงบทบาทความรับผิดชอบของผู้บริหารองค์กรภาครัฐระดับสูง
จากการเป็นข้าราชการและความเป็นกลางไปสู่ความรับผิดชอบทางการเมืองต่อรัฐบาลมากกว่าเดิม    
ดังจะเห็นได้จากการจัดท าข้อตกลงการจัดท าผลผลิตระหว่างรัฐมนตรีกับปลัดกระทรวง  หรืออธิบดี   
ซึ่งเป็นผู้ก ากับให้ผู้บริหารองค์กรภาครัฐต้องมีความรับผิดชอบต่อฝ่ายการเมืองมากขึ้น   
   5) การเปลี่ยนแปลงแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจจากการที่องค์กรภาครัฐ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐเป็นผู้ด าเนินการเองไปสู่การใช้หลักการทดสอบตลาด  ในการ
ด าเนินงานเช่นการจ้างเหมาเอกชน เป็นต้น ท าให้ลดต้นทุนหรือต้องการควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ใน
ระดับท่ีเหมาะสมได ้ 
    6) การเปลี่ยนแปลงบทบาทภารกิจขององค์กรภาครัฐที่ด าเนินการกิจกรรม
สาธารณะในทุก ๆ เรื่อง ไปสู่การลดบทบาทภารกิจขององค์กรภาครัฐ ไปสู่การแปรรูปให้เอกชนเป็น   
ผู้ด าเนินงานหรือรูปแบบอ่ืน ๆ ท าให้สามารถควบคุมหรือลดงบประมาณในการด าเนินการลงได้ ใน
การด าเนินงานลงได้  
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   คริสโตเฟอร์ ฮูด (Christoper Hood, 1991 อ้างในนครินทร์ เมฆไตรรัตน์และ
คณะ, 2548 : 2-9) ได้สรุปลักษณะส าคัญของหลักการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 
   1. เป็นกระบวนการการบริหารงานที่เน้นการบริหารงานแบบมืออาชีพ ท าให้
ผู้บริหารมีอิสระและความคล่องตัวในการบริหารงาน 
   2. เป็นกระบวนการการบริหารงานที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการ
ด าเนินงานอย่างชัดเจนเป็นรูปธรรม ให้ความส าคัญต่อความรับผิดชอบต่อผลงาน 
   3. เป็นกระบวนการการบริหารงานที่ให้ความส าคัญต่อการควบคุมผลสัมฤทธิ์และ
การเชื่อมโยงเข้ากับการจัดสรรทรัพยากรและการให้รางวัล 
   4. เป็นกระบวนการการบริหารงานที่พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์การเพ่ือให้มี
ขนาดเล็กลงและเกิดความเหมาะสมในการปฏิบัติงาน โดยมีการจ้างเหมางานบางส่วนออกไป 
   5. เป็นกระบวนการการบริหารงานที่เปิดให้มีการแข่งขันในการให้บริการ
สาธารณะ อันจะช่วยท าให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 
   6. ปรับเปลี่ยนวิธีการท างานให้มีความทันสมัยและเลียนแบบของภาคเอกชน 
   ในหลักการดังกล่าว สรุปได้ว่า เป็นการจัดการภาครัฐที่มีลักษณะ 1) การปรับปรุง
ประสิทธิภาพ (Efficiency Drive) โดยเปลี่ยนแนวทางการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย
เลียนแบบการบริหารงานแบบภาคเอกชน 2) การลดขนาดและการกระจายอ านาจ (Downsizing 
and Decentralization) โดยพยายามให้กลไกตลาดได้เข้ามาทดแทนภาครัฐมากขึ้น 3) การมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศ (Search of Excellence) โดยพัฒนาวัฒนธรรมองค์การ ค่านิยมขององค์การเพ่ือยกระดับ
มาตรฐานในการแข่งขันและ 4) ให้ความส าคัญกับการบริการประชาชน (Public Service) เพ่ือให้เกิด
ความพึงพอใจแก่ประชาชนต่อการให้บริการของรัฐ 
  1.2 ลักษณะของการจัดการภาครัฐแนวใหม่  
   การจัดการภาครัฐแนวใหม่ที่ได้พัฒนาขึ้นจากระบบราชการจากอิทธิพลของการ
เปลี่ยนแปลงดังกล่าวข้างต้นนี้ท าให้การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะที่แตกต่างไปจากการบริหาร
ราชการในรูปแบบเดิมโดยที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่มีลักษณะดังต่อไปนี้  (Graham C. Scott, 
2000 อ้างในเพ็ญศรี มีสมนัย, 2557 : 15-16)  
   ลักษณะส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ในทัศนะของเกรแฮม ซี .    
สก็อต (Graham C. Scott) ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญของธนาคารโลกและเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการ
ผลักดันให้เกิดความส าเร็จในการปฏิรูประบบราชการของประเทศนิวซีแลนด์เห็นว่าการจัดการภาครัฐ
แนวใหม่มีลักษณะเฉพาะที่ส าคัญดังนี้   
    - บทบาทภารกิจภาครัฐที่ชัดเจน   
    - ก าหนดวัตถุประสงค์การด าเนินงานที่ชัดเจน  
    - ข้าราชการเป็นมืออาชีพและเป็นกลาง  
    - มอบอ านาจการบริหาร  
    - ใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการด าเนินงาน  
    - การตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยหน่วยงานภายนอก  
    - เน้นความต้องการของลูกค้า  
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    - ใช้กลไกตลาด  
    - การจัดโครงสร้างองค์การและการก าหนดหน้าที่ความรับผิดชอบที่มีต่อ
การท างานให้บรรลุผลส าเร็จโดยมีผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน  
    - การบริหารงานภาครัฐและเอกชนไม่แตกต่างกัน  
    - การมอบอ านาจควบคู่กับความรับผิดชอบ  
    - ความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์มากกว่ากระบวนการและกฎระเบียบ  
    - เน้นการจัดหน่วยงานเพื่อภารกิจเฉพาะเรื่อง 
    - แปรรูปให้เอกชนการจ้างเหมาให้ภาคอ่ืน ๆ รับไปด าเนินการแทนภาครัฐ  
    - มีที่มาและบทบาทของอ านาจที่ชัดเจน  
    - การท าสัญญาปฏิบัติงาน  
    - ประยุกต์ใช้เทคนิคการบริหารภาคเอกชน      

 2. การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ  
     เมื่อไม่นานมานี้ได้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐเป็นอย่างมาก อาจมีค าถามว่าการ

เปลี่ยนแปลงดังกล่าวเกิดขึ้นเพ่ืออะไร ค าตอบของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว เกิดขึ้นเพ่ือตอบสนอง
ความจ าเป็นอันเนื่องมาจากการโจมตีภาครัฐ ทั้งในเรื่องของขนาดที่มีการขยายใหญ่โตจนเกินไปท าให้
ขาดประสิทธิภาพในการให้บริการ และการเปลี่ยนผ่านจากศตวรรษที่ 20 เข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นั้น 
สังคมโลกได้เข้าสู่ยุคสังคมสารสนเทศ จึงเป็นช่วงเวลาที่หลายประเทศได้มีการปฏิรูปและจัดระบบการ
ปกครองของประเทศให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนไป ภาครัฐหรือระบบราชการเป็นส่วนนึ่งของ
ระบบสังคมก็ได้มีการปฏิรูปการจัดการภาครัฐดังตัวอย่างที่เกิดขึ้นในประเทศต่าง  ๆ เช่นประเทศ
อังกฤษ นิวซีแลนด์ ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา ญี่ปุ่น และรวมไปถึงประเทศไทยด้วย 

  2.1 ความหมายการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ 
   ส าหรับความหมายของการเปลี่ยนแปลงโดยทั่วไป และความหมายของการ

เปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ มีดังนี้ 
   พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 (2546 : 711) ระบุว่า การ
เปลี่ยนแปลง หมายถึง การท าให้ลักษณะต่างออกไป 
   ชลธิศ ธีระฐิติ (2551 : 148) อธิบายว่า การเปลี่ยนแอปลงคือการเข้าไปจัดการกับ
ความสลับซับซ้อนของทางเดินนั้น เพ่ือให้การเดินทางนั้นเป็นไปด้วยความส าเร็จราบรื่น 
   ไตรรัตน์ โภคพลากรณ์ (2559 : 103) อธิบายว่า การเปลี่ยนแปลงคือการมุ่งไปสู่
สภาวะใหม่ที่ต้องการ โดยสภาวะเดิมเป็นภาพที่ไม่เหมาะสมหรือเหมาะสมน้อยกับสภาวะในอนาคต 
โดยมีการเปลี่ยนแปลงจะเก่ียวข้องกับปัจจัยต่าง ๆ  
   วิลเลี่ยม เจ รูทเวลล์ และคณะ (William J. Rothwell et al., 1995 : 9) อธิบาย
ว่า การเปลี่ยนแปลงเป็นการออกจากสภาวะเดิม เพื่อไปสู่เป้าหมายหรือสภาพที่ต้องการหรือวิสัยทัศน์
ที่ควรจะเป็นและมีการเคลื่อนจากสภาพปัจจุบัน ความเชื่อหรือทัศนคติ    
   เมื่อกล่าวโดยสรุปถึงความหมายของการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวที่เกี่ยวข้องกับ
ความหมายของการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ จึงหมายถึงการท าให้องค์การมีลักษณะต่างออกไป
จากเดิมโดยการแทนที่ด้วยของแปลกใหม่ด้วยลักษณะหรือวิธีการที่ต่างออกไปจากเดิมเพ่ือที่จะเพ่ิม
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ศักยภาพในการแข่งขันบนเวทีโลกในบริบทของโลกาภิวัตน์กับประเทศ หรืออีกนัยหนึ่งหมายถึงการ
บริหารองค์การภาครัฐด้วยวิธีการที่ต่างออกไปจากเดิมเพ่ือก้าวไปสู่ความเป็นองค์การประสิทธิ ภาพ
(High Performance Organization) 
   ดังนั้นการบริหารปกครองประเทศและการบริหารราชการให้ได้มาตรฐานโลก    
จึงจะต้องปรับเปลี่ยน และเปลี่ยนแปลงตนเองด้วยของแปลกใหม่ (นวัตกรรม) ให้สอดคล้องกับ
สภาพแวดล้อมของโลกที่ เปลี่ยนแปลงด้วยความเร็วและรุ่นแรงทุกขณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
สภาพแวดล้อมโลกที่บีบบังคับให้ประเทศต่าง ๆ ต้องพ่ึงพาอาศัย แข่งขัน และขัดแย้ง ทั้งทางด้านการ
ส่งออก น าเข้าสินค้าและบริการ การลงทุน และให้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่ต้องท าให้ครบวงจรใน
เวลาเดียวกันโดยให้มีลักษณะสมดุลในสัดส่วนที่เหมาะสม ดังนั้นการเปลี่ยนแปลง คือกระบวนการ
ส าคัญที่ท าให้ประเทศชาติ หรือองค์การด ารงอยู่ได้ในสังคม หรือเวทีโลกอย่างยั่งยืน การเปลี่ยนแปลง
องค์การภาครัฐของไทยก็เช่นเดียวกัน 
  2.2 แนวทางการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ 
   จากสภาพความเปลี่ยนแปลงของระบบการเมืองการปกครอง ระบบสังคมและ
ระบบเศรษฐกิจรวมถึงเทคโนโลยี ได้ส่งผลให้สังคม การเมือง เผชิญกับปัญหาต่าง  ๆ ที่ส าคัญ เช่น   
การมีรัฐบาลและระบบราชการไม่สามารถท าหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น ขาดความรวดเร็ว    
ยึดกฎระเบียบ เคยชินกับการด ารงอยู่ภายใต้สภาพแวดล้อมที่ไม่ค่อยจะเปลี่ ยนแปลงมากนัก จึง
จ าเป็นต้องมีการปฏิรูปการบริหารการปกครองที่ตอบสนองกับกระแสโลกาภิวัตน์ 

   ดังนั้น การปฏิรูประบบราชการจึงเป็นเครื่องมือสร้างการเปลี่ยนแปลง และเป็น
ระบบการเปลี่ยนแปลงระบบราชการที่เกิดขึ้นเสมอในการบริหารราชการของทุกประเทศ ซึ่งเจอราร์ด 
ไซเดน (Gerad E. Caiden, 1969 : 8) ได้กล่าวว่าการปฏิรูประบบราชการ คือ การจูงใจชักน าให้เกิด
การเปลี่ยนแปลงทางการบริการ และอัล กอร์ (Gore, 1993 : 1)  รองประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา 
ระหว่าง พ.ศ.2536-2540 ได้อธิบายว่า การปฏิรูประบบราชการ เป็นการท าให้ราชการสามารถท างาน
ได้ดขีึ้นโดยมีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ซึ่งในการนี้มีความจ าเป็นที่จะต้องลดการสูญเสีย ก าจัดภารกิจที่ล้าสมัย 
ปรับปรุงการให้บริการของราชการเพ่ือประชาชนซึ่งเป็นผู้เสียภาษีให้แก่ประเทศ และเสริมสร้างให้เกิด
ระบบราชการที่เล็กลง แต่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งเป็นตัวอย่างของการสร้างการเปลี่ยนแปลง
องค์การภาครัฐโดยใช้เครื่องมือชนิดเดียวกับการบริหารงานภาคเอกชน จะเห็นได้ว่ากลไกการสร้าง
การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวมักจะมุ่งเน้นการสร้างระบบใหม่ อย่างน้อย 4 ประเด็น การขจัดความล่าช้า
ในการด าเนินงาน การให้ความส าคัญแก่ลูกค้าเป็นอับดับแรก การเสริมอ านาจการตัดสินใจให้แก่
ข้าราชการ และการตัดทอนค่าใช้จ่ายให้ลดน้อยลง ซึ่งกระแสดังกล่าวน าสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลง
องค์การภาครัฐของไทยเช่นเดียวกัน 
   การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ จะมีความเกี่ยวข้องกับมิติของคน (People) ซึ่ง
หมายรวมไปถึงบุคลากรภาครัฐผู้ให้บริการและประชาชนผู้รับบริการทั้งระบบนั่นเอง ในส่วนของ
บุคลากรภาครัฐผู้ให้บริการหากจะก้าวข้ามผ่านให้พ้นระบบราชการ (Beyond Bureaucracy) เดิม
องค์ประกอบที่จ าเป็นในการน าแผนการเปลี่ยนแปลงไปปฏิบัติให้บังเกิดความส าเร็จ ควรประกอบด้วย 
ระบบการให้บริการลูกค้า (Client-System) ความพยายามในการเปลี่ยนแปลง (Change Effort)
แผนการเปลี่ยนแปลง (Change Program) ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง หรือการน าการเปลี่ยนแปลง 
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(Change Agent)เป็นผู้ช่วยลดแรงต้านในการเปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลให้การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นจริงได้ 
(Bennis, 1993 : 206) หัวใจส าคัญของการเปลี่ยนแปลงก็คือ ผู้น าต้องเป็นศูนย์กลางหรือผู้อุปถัมภ์
การเปลี่ยนแปลง (Sponsor) “ผู้น าที่พิถีพิถันจะถ่ายโยงการบริหารไปสู่การเปลี่ยนแปลงได้” (Kaplan 
and Norton (a), 2004 : 289) ดังนั้น การเปลี่ยนแปลงให้บังเกิดผลส าเร็จจึงจ าเป็นต้องปรับเปลี่ยน 
กระบวนทัศน์ (Paradigm) ของผู้น าให้บริหารองค์การโดยใช้การบริหารภาครัฐแนวใหม่ (New 
Public Management : NPM)และยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
ซึ่งอาจแปลงไปสู่เบื้องต้นของการท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในองค์การภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมดังนี้ 

   1. ใช้หลักการบริหารจัดการโดยยึดหลักกลไกลตลาด ซึ่งจะน าไปสู่ความสนใจใน
ความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ ส่งผลให้เกิดแนวคิดการมุ่งเน้นประชาชนเป็นหลัก (People 
Focus) ท าให้ทุกการกระท าของราชการเปลี่ยนไป มุ่งการตอบสนองความพึงพอใจของประชาชน 
(People Satisfaction) ผลส าเร็จก็คือ ประโยชน์สุขของประชาชนนั่นเอง 
   2. บริหารงานอย่างมียุทธศาสตร์ มีการก าหนดแผนการบริหารภาครัฐเพ่ือให้มี
ประสิทธิภาพ โดยมรการก าหนดนโยบาย เป้าหมาย แผนปฏิบัติการเพ่ือให้สามารถประเมินผลการ
ปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นแนวทางใน
การก ากับการก าหนดนโยบายและปฏิบัติราชการ เพ่ือให้แต่ละหน่วยงานสามารถจัดการบริหารให้
เป็นไปตามเป้าหมายได้ 
   3. ใช้การวัดผลน าไปสู่การเปลี่ยนแปลง วัฒนธรรมการบริหารจึงขับเคลื่อนไปสู่
วัฒนธรรมการบริหารผลการปฏิบัติงาน(Performance Management Culture) ก าหนดเป้าหมาย
ในการท างาน การวัดและประเมินผลการปฏิบัติงานได้อย่างเป็นรูปธรรม ทั้งในระดับองค์การและ
ระดับบุคคล  
   4. เน้นการปฏิบัติงานด้วยความเร็ว ด้วยประสิทธิภาพ เพ่ือความสามารถในการ
แข่งขันบนเวทีโลกที่สูงขึ้น มีการบริหารเวลาอย่างมีประสิทธิภาพและใช้ทรัพยากรอย่างสมเหตุสมผล 
เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการ  
   5. ยึดหลักบูรณาการไร้พรหมแดน ของหน่วยงาน สนับสนุนทรัพยากรซึ่งกันและ
กันมุ่งประโยชน์ของประชาชนผู้รับบริการเป็นที่ตั้ง 
   6. พัฒนาองค์การภาครัฐเป็นองค์การที่เรียนรู้ ด้วยการยึดหลักการบริหารองค์
ความรู้ในองค์การ (Knowledge Management) เกิดการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ปรับตัวให้ทันโลก
ทันสมัยและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงได้ดี เนื่องจากผลิตภาพ (Productivity) ที่เพ่ิมสูงขึ้น คือ
ผลลัพธ์ขององค์การที่เรียนรู้ ดังนั้นหากองค์การภาครัฐเป็นองค์การที่เรียนรู้ ผลผลิตในภาพรวมของ
องค์การที่จะเพ่ิมสูงขึ้น ระบบราชการก็จะเป็นระบบที่เรียนรู้ ระบบแห่งสังคมความรู้และภูมิปัญญา    
ก็จะส่งผลต่อความสามารถในการแข่งขันได้ในเวทีโลกนั่นเอง 
   7. แปลงหลักคุณธรรมและนิติธรรมไปสู่การบริหารราชการ โดยสร้างการมีส่วน
ร่วมในการเปลี่ยนแปลงทุกระดับและสร้างวัฒนธรรมความโปร่งใสและความพร้อมรับผิดในการบริหาร
ราชการ โดยจัดท าเป็นแผนการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการ ( Integrated Change 
Management Program) ก็จะสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงและความพร้อมต่อการปฏิบัติราชการ
ภายใต้กระบวนทัศน์ใหม่อย่างยั่งยืน 
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   ดังนั้น จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงคือกาด าเนินการจากสภาวะเก่าไปสู่สภาวะ
ใหม่ที่ต้องการในอนาคต โดยที่การเปลี่ยนแปลงมีความส าคัญต่อระบบความคิดและโครงสร้างหรือ   
วิธีปฏิบัติ  ทั้งนี้กระแสการปฏิรูประบบราชการจึงน าไปสู่การลดบทบาทขององค์การภาครัฐ           
การปฏิบัติงานอย่างมีเหตุผล มีความรับผิดชอบ มีความโปร่งใส และมีความพร้อมที่จะถูกตรวจสอบได้ 
ขององค์การภาครัฐซึ่งเป็นไปตามลักษณะของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) 
   
การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในต่างประเทศ 
 แม้ว่าการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในประเทศต่าง ๆ จะมีโครงสร้าง ลักษณะ รูปแบบ
และวิธีการที่แตกต่างกันไปในแต่ละประเทศ แต่สาระส าคัญที่เหมือนกันจะเกี่ยวข้องกับรูปแบบการ
พัฒนาประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการจัดการภาครัฐ การก าหนดขนาดองค์การและเจ้าหน้าที่
รัฐ การกระจายอ านาจในการบริหารงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาวัฒนธรรมและค่านิยมในการ
ให้บริการของเจ้าหน้าที่รัฐ ทั้งนี้โดยมีเป้าหมายที่ส าคัญคือ การตอบสนองต่อความต้องการของ
ประชาชนและตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในประเทศ
ต่าง ๆ นั้น ผู้เขียนได้สังเคราะห์จากงานของเอกลักษณ์ ณัถฤทธิ์ (2557 : 7-21) ปรีชา วัชราภัยและ
ปัทมา สุขสันต์ (2559 : 263-277) โดยมีตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐของแต่ละ
ประเทศ ดังนี้ 
 1.  การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในสหราชอาณาจักร 
  การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในสหราชอาณาจักรครั้งส าคัญ เริ่ มขึ้นในสมัย
นายกรัฐมนตรี มาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ เมื่อ พ.ศ.2522 และต่อเนื่องมาถึงสมัยนายกรัฐมนตรีจอร์น  
เมเจอร์ ซึ่งน าเสนอแนวคิดยุทธศาสตร์ของการปฏิรูปภาคราชการ เพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลง
ดังต่อไปนี้ 
  รัฐบาลภายใต้การน าของนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต  แท็ตเชอร์ (พ.ศ.2522-2533)        
มีความตั้งใจอันแน่วแน่ที่จะปฏิรูปกลไกลการบริหารราชการ ความส าเร็จในการปฏิรูปส่วนหนึ่งเกิด
จากที่นายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ มีระยะในเวลาในการด ารงต าแหน่งนายกรัฐมนตรีเป็น
เวลานานเกือบ 12 ปี จึงสามารถวางรากฐานใหม่ในการปฏิรูปภาคราชการจ าท าให้ภาคราชการของส
หราชอาณาจักรเปลี่ยนแปลงไปมาก 
  ปัจจัยที่ส าคัญอีกประการหนึ่งที่ท าให้การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐโดยการปฏิรูป     
ภาคราชการในสหราชอาณาจักรประสบความส าเร็จ ก็คือการที่นายกรัฐมนตรีได้รับมอบหมาย      
จากบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญให้เป็นผู้มีอ านาจอย่างมากในการจัดโครงสร้างของภาคราชการ 

  ส าหรับแนวคิดในการปฏิรูปภาคราชการในสหราชอาณาจักรได้เน้นใน 3 เรื่อง 
ดังต่อไปนี้ 
  เรื่องท่ี 1 การลดจ านวนส่วนราชการและจ านวนส่วนข้าราชการ (Downsizing) เพ่ือให้
ส่วนราชการมีขนาดกะทัดรัด (Small Government) 
  เรื่องที่ 2 การเพ่ิมประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการบริหารและการจัดการของ
กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ โดยให้มีการใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า (Value for Money) 
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  เรื่องที่ 3 การเพ่ิมประสิทธิในการให้บริการแก่ประชาชน (Public Service Delivery)
เพ่ือให้เป็นไปตามแนวทางดังกล่าว รัฐบาลสหราชอาณาจักรจึงจัดให้มีโครงปฏิรูปภาคราชการในเรื่อง
ส าคัญ ๆ เช่น 

  1. โครงการลดจ านวนข้าราชการ (Downsizing) ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต
แท็ตเชอร์ เข้ามาด ารงต าแหน่งก็ได้เสนอมาตรการลดการบรรจุบุคคลเข้ารับราชการเพ่ิมเพ่ือเป็นการ
ลดค่าใช้จ่ายรัฐบาลโดยได้ก าหนดเป้าหมายระยะยาวในส่วนราชการและหน่วยงานต่าง  ๆ มีการลด
จ านวนข้าราชการพลเรือนลงให้สอดคล้องกับหลักการที่จะให้รัฐบาลมีบทบาทเฉพาะที่จ าเป็นจริง  ๆ 
ผลปรากฏว่า เมื่อนายกรัฐมนตรีมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ พ้นจากต าแหน่งในปี พ.ศ.2533 จ านวน
ข้าราชการลดลงมาเหลือ 567,000 คน จากเดิม 732,000 

  2. โครงการตรวจสอบประสิทธิภาพ (Efficiency Scrutiny Program) ได้มีการจัดตั้ง
หน่วยงานประสิทธิภาพ (Efficiency Unit) ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือท าหน้าที่ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของกระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ หน่วยงานประสิทธิภาพมีหน้าที่ใน
การดูแลโครงการตรวจสอบประสิทธิภาพ และมีหน้าที่ในการส่งเสริมให้เกิดการแข่งขันในภาคราชการ 
โดยเน้นประเด็นส าคัญที่ว่าใครจะสามารถท างานให้มีคุณภาพ (Quality of Service) และคุ้มค่าเงิน 
(Value for Money) มากกว่ากัน 

  3. โครงการการจัดตั้งหน่วยงานบริหารพิเศษ (Executive Agency) โครงการนี้          
มีจุดมุ่งหมายเพ่ือที่จะยกระดับการให้บริการของภาคราชการให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่หรือที่จะหามาได้ ทั้งนี้ก็เพ่ือประโยชน์ของผู้เสียภาษี 
ผู้รับบริการ และตัวผู้ปฏิบัติงาน โดยให้ทุกกระทรวงพิจารณาจัดตั้งหน่วยงานที่มีความเป็นอิสระใน
การบริหารงาน หรือที่เรียกว่า “หน่วยงานบริหารพิเศษ” เพ่ือด าเนินกิจกรรมเฉพาะด้านของแต่ละ
กระทรวง 
  หน่วยงานบริหารพิเศษนี้ ยังคงเป็นส่วนหนึ่งของราชการพลเรือน ผู้ปฏิบัติงานยังมี
ฐานะเป็นข้าราชการพลเรือนแต่หัวหน้าผู้บริหารมีความเป็นอิสระในการบริหาร ทั้งในด้านการเงินและ
ด้านอื่น ๆ เช่น การสรรหาบุคคล การจ่ายเงินเดือน การก าหนดระดับต าแหน่ง การก าหนดโครงสร้าง
ที่จะท าให้เกดิประสิทธิภาพสูงสุดภายใต้ขอบข่ายของงานที่ก าหนดไว้   
  4. โครงการสัญญาของประชาชน (Citizen’s Charter) ภายหลังที่นายกรัฐมนตรีมาร์
กาเร็ต แท็ตเชอร์ ได้ลาออกเม่ือวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ.2533 แล้ว นายกรัฐมนตรีคนใหม่คือ จอร์น 
เมเจอร์ ซึ่งร่วมอยู่ในคณะรัฐมนตรีของมาร์กาเร็ต แท็ตเชอร์ด้วย ก็ได้สานต่องานปฏิรูปภาคราชการ
กล่าวคือได้พยายามปรับปรุงภาคราชการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นในการบริการแก่ประชาชน โดย
เสนอโครงการสัญญาของประชาชนเป็นนโยบายหลักในการปฏิรูปภาคราชการ 
  หลักการในการให้บริการแก่ประชาชนตามโครงการนี้ เป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในสมุด
ปกขาวที่เรียกว่า “หลักการของการบริการภาคราชการ (Principles of Public Services)” ซึ่งมีอยู่ 
6 ประการ ได้แก่ 
  1. มาตรฐาน (Standards) หมายถึง การก าหนด การติดตาม การจัดพิมพ์และ
ประกาศถึงมาตรฐานของบริการโดยละเอียดที่จะให้และที่ประชาชนแต่ละคนพึงคาดหวังจาก
หน่วยงานภาคราชการ ตลอดจนแจ้งให้ทราบถึงผลการด าเนินงานตามมาตรฐานที่ก าหนดไว้ 
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  2. ข่าวสารและการเปิดเผย (Information and Openness) หมายถึง การให้ข่าวสาร
ที่ครบถ้วนและถูกต้อง สามารถหาได้ทันทีในภาษาที่เข้าใจง่าย (Plain Language) เกี่ยวกับการ
ด าเนินงาน และวิธีการด าเนินงาน 
  3. ทางเลือกและการให้ค าปรึกษา (Choice and Consultative) หมายถึง การให้มี
ทางเลือกที่ประชาชนสามารถเลือกด าเนินการได้ การให้ค าปรึกษาแนะน าอย่างสม่ าเสมอและเป็น
ระบบให้กับผู้ใช้บริการ การรับฟังความคิดเห็นของผู้ใช้บริการเพ่ือน าไปแก้ไขปรับปรุง 
  4. ความสุภาพและเอ้ือเฟ้ือ (Courtesy and Helpfulness) หมายถึง ความสุภาพและ
เอ้ือเฟ้ือในการให้บริการของเจ้าหน้าที่ของภาคราชการ โดยปกติจะมีการติดป้ายชื่อทุกคน ไม่มีการ
เลือกที่รักมักท่ีชังในการให้บริการ และการให้บริการโดยยึดความสะดวกของผู้รับหรือผู้ใช้บริการไม่ใช่
ความสะดวกของเจ้าหน้าที่ 
  5. ความคุ้มค่าของเงิน (Value for Money) หมายถึง การให้บริการของภาคราชการ
จะต้องมีประสิทธิภาพและประหยัด โดยค านึงถึงทรัพยากรที่มีจ ากัด ตลอดจนการให้มีการตรวจสอบ
ความถูกต้องกับมาตรฐานที่ก าหนดไว้โดยผู้ตรวจสอบอิสระ 
  กล่าวโดยสรุป คือการสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐโดยการปฏิรูปภาคราชการ
ใน สหราชอาณาจักร เน้นในเรื่องการปฏิรูประบบการบริหารและการจัดการภาคราชการ เพ่ือให้มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพและประสิทธิผล เช่น การจัดตั้งหน่วยงานประสิทธิภาพ เพ่ือท าหน้าที่
ตรวจสอบประสิทธิภาพของภาคราชการ การจัดตั้งหน่วยงานบริหารพิเศษ เพ่ือยกระดับการบริหาร
การจัดการภาคราชการให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และการปฏิรูประบบให้บริการแก่ประชาชน
ของภาคราชการ เพ่ือสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้รับบริการให้มากที่สุดเท่าที่จะ
ท าได้ เช่น โครงการสัญญาของประชาชน 

 2. การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในสวีเดน 
     ประเทศสวีเดน ได้มีการปฏิรูปภาคราชการมาอย่างต่อเนื่อง ท าให้มีการบริหารราชการ
ของประเทศสวีเดนเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า เป็นระบบบริหารที่มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพ 
และมีความครอบคลุมงานบริการประชาชนทุกด้านโดยเฉพาะด้านการบริการสังคม 
  แนวคิดในการปฏิรูปภาคราชการของสวีเดนเน้นในเรื่องต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 

  2.1 การทบทวนบทบาทภาคราชการ เพื่อสอดคล้องกับสภาพการณ์ทางเศรษฐกิจ และ
การเมืองใหม่โดยที่เศรษฐกิจของประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ ท าให้มีความจ าเป็นจะต้องจ ากัดขนาดของ
ภาคราชการและการบริการสังคมของประเทศ รัฐบาลสวีเดนจึงมีแนวคิดในการที่จะก าหนดบทบาท
ของภาคราชการ ดังนี้ 

 2.1.1 ภารกิจของภาคราชการบางอย่าง ควรปล่อยให้เป็นไปตามกลไกลของตลาด 
และแปรสภาพภารกิจบางอย่างของภารราชการให้เป็นในรูปแบบบริษัท (Corporatization) 
   2.1.2 การเปิดให้มีการแข่งขันในการรับงานของภาคราชการไปด าเนินการ 
(Privatization) 
   2.1.3 การให้หน่วยงานบริหารท้องถิ่นมีความเป็นอิสระในการตัดสินใจในการ
ด าเนินงานสาธารณะมากขึ้น (Decentralization) 
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   2.1.4 การลดการควบคุมของภาคราชการต่อภาคเอกชนลง หรือมีการผ่อนคลาย
กฎระเบียบ (Deregulation) 
   2.1.5 การจัดล าดับความส าคัญของภารกิจของภาคราชการเสียใหม่ 
(Prioritization) 
  2.2 การสร้างแนวคิดใหม่เกี่ยวกับระบบการจัดการและบริหารราชการ ได้แก่ 
   2.2.1 การประหยัดและตัดงบประมาณให้น้อยลง (Saving and Budget Cuts) 

 2.2.2 การจัดการโดยยึดผลงาน (Management by Results) โดยมีการก าหนด
ตัวชี้วัดผลงาน (Performance Indicator) ที่ชัดเจน  
   2.2.3 การจัดการด้านการเงินแบบธุรกิจ 
   2.2.4 การก าหนดกรอบของต้นทุนในการบริหารให้คงที ่
   2.2.5 การจัดท างบประมาณ 3 ปี 

 2.2.6 การแข่งขันระหว่างประเทศและการร่วมมือกันภายใต้ในประเทศในการ
ด าเนินภารกิจของภาคราชการ 

 2.2.7 การใช้กลไกลตลาดในการก าหนดนโยบายการบริหารงานบุคคลได้มากขึ้น
โดยที่ประเทศสวีเดน ได้มีการปฏิรูปภาคราชการอย่างต่อเนื่อง ดังนั้นปัญหาต่าง ๆ ในภาคราชการจึง
มีไม่มาก 
 การสร้างการเปลี่ยนแปลงของประเทศสวีเดน เป็นตัวอย่างที่ดีของการเปลี่ยนแปลงไปสู่การ
บริหารราชการที่มีลักษณะที่พึงประสงค์ 3 ประการ คือ 
 ประการที่ 1 มีสายการบังคับบัญชาที่สั้นและกระชับ มีการจัดตั้งหน่วยงานบริการพิเศษ 
(Public Agencies) จ านวนกว่า 400 หน่วยงาน ซึ่งแต่ละแห่งมีอ านาจในการบริหารงานตามกรอบ
และงบประมาณที่ได้รับอนุมัติอย่างเต็มที่ 
 ประการที่ 2 มีการกระจายอ านาจอย่างเหมาะสม ดังจะเห็นได้ว่า ภารกิจในด้านการบริการ
แก่ประชาชนทุกอย่างอยู่ในอ านาจของเทศบาลซึ่งเป็นหน่วยงานบริหารท้องถิ่น ท าให้เทศบาลมี
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานเป็นจ านวนมาก เทศบาลที่ใหญ่ที่สุดมีเจ้าหน้าที่ประมาณ 56,000 คน 
 ประการที่ 3 มีจ านวนเจ้าหน้าที่ในส่วนกลางน้อย กล่าวคือ เมื่อได้มีการกระจายภารกิจและ
อ านาจในการตัดสินใจไปให้หน่วยงานบริหารพิเศษและหน่วยงานบริหารท้องถิ่นไปจึงมีภารกิจไม่มาก 
ความจ าเป็นในการใช้เจ้าหน้าที่มาปฏิบัติงานจึงมีน้อย ดังจะเห็นได้ว่าใน พ.ศ.2538 กระทรวงต่าง ๆ 
จ านวน 4 กระทรวงในประเทศสวีเดน (รวมส านักนายกรัฐมนตรี) มีข้าราชการทั้งหมดเพียง 2,759 คน 
เท่านั้น 

 3.  การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในสหรัฐอเมริกา 
  สหรัฐอเมริกาเป็นประเทศที่มีอิทธิพลทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลก ตั้งแต่ปี พ.ศ.2524 

รัฐบาลกลางได้จัดท าโครงการปฏิรูประบบบริหารราชการหลายโครงการส่วนสภาคองเกรส ได้ผ่าน
กฎหมายหลายฉบับซึ่งทั้งหมดมีจุดเน้นที่การพัฒนาระเบียบและระบบการเงินที่ทันสมัยโดยเทียบกับ
ธุรกิจชั้นน า การท าให้การบริหารราชการมีการด าเนินการที่ง่ายขึ้น การลดต้นทุนและการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการให้การบริการแก่ประชาชน 
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  เมื่อ บิล คลินตันด ารงต าแหน่งประธานาธิบดี ได้ประกาศวาระพิจารณาทบทวนการ
บริหารงานของรัฐบาลกลางเป็นระยะเวลา 6 เดือน และมอบหมายให้รองประธานาธิบดี อัลกอร์ เป็น
ผู้ดูแลการปรับปรุงผลการด าเนินงานของชาติ (The National Performance  Review) ในวันที่ 3 
มีนาคม พ.ศ.2536 การเปลี่ยนแปลงหลายประการจึงเกิดขึ้นนับตั้งแต่การจัดตั้งทีมในการศึกษาการ
ปฏิรูปข้าราชการแทนที่จะใช้บุคคลภายนอกเหมือนในอดีต รวมถึงประธานาธิบดีคลินตันได้สั่งการให้
รัฐมนตรีทุกคนจัดตั้ง Reinvention Team และทดลองใช้วิธีการท างานแบบใหม่ตามหลักการของ
ธุรกิจเอกชน ประธานาธิบดีคลินตันยังได้กระตุ้นรัฐบาลกลางท างานมากขึ้น โดยใช้ทรัพยากรน้อยลง
ละมีความสมเหตุสมผลซึ่งเป็นผลให้หน่อยงานต่าง ๆ อาจจะไม่ได้รับงบประมาณมากขึ้นในปีต่อไป 
หรือในบางหน่อยงานได้รับน้อยลงนอกจากนี้ประชาชนยังมีความต้องการบริการที่ดีขึ้นและมากขึ้น 
ดังนั้น รัฐบาลจึงต้องพยายามตอบสนองความต้องการทั้งหลายเหล่านี้โดยใช้ความพยายามในการ
บริหารให้ดีขึ้นและปรับปรุงผลงานของโครงการต่าง ๆ โดยเปรียบประชาชนเสมือนลูกค้าที่ต้องมา
ก่อนเสมอ (Put the Customer First) 

  การปฏิรูประบบการบริหารราชการของสหรัฐอเมริกา ด าเนินการพร้อมกันทั้ง 3 ด้าน 
ดังนี้ 

  1. โครงสร้างองค์การรัฐบาลกลางได้ก าหนดสัดส่วนใหม่โดยตั้งเป้าหมายให้มีผู้บริหาร 
1 คนต่อข้าราชการ 15 คน ซึ่งมีแผนปฏิบัติการที่จะต้องท าให้ได้ภายใน 5 ปี มีความพยายามที่จะ
จัดตั้งองค์การที่เรียกว่า องค์การเน้นผลงาน (Performance – Based Organizations : PBOs) เพ่ือ
เป็นหน่วยงานในการบริหาร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนมีเป้าหมายเฉพาะที่วัดได้ และหัวหน้า
หน่วยงานที่ต้องท าสัญญาผลงานเป็นรายปีกับรัฐมนตรี ค่าจ้าง และผลตอบแทน ของหัวหน้า
หนว่ยงานขึ้นอยู่กับผลงานขององค์การ 

  2. การบริหารงานบุคคลรัฐบาลกลางมีนโยบายที่จะปฏิรูประบบบริหารบุคคลทั้งระบบ 
โดยมีการด าเนินการปฏิบัติ คือ  

   2.1 ส านักงานบริหารงานบุคคล (Office of Personnel Management : OPM) 
จะลดกฎระเบียบในระดับนโยบาย ซึ่งได้ก าหนดไว้ในคู่มือการบริหารงานบุคคล รวมทั้งค าสั่งในการน า
นโยบายไปปฏิบัติของหน่วยงานทั้งหมดออกจ านวนกว่า 10,000 หน้า 

   2.2 มอบอ านาจให้ทุกกระทรวงและทุกหน่วยงานรับผิดชอบในการเลือกสรร และ
การทดสอบบุคคล เพ่ือรับท างานได้ทุกต าต าแหน่งได้อย่างอิสระ และยกเลิกการขึ้นทะเบียนกลาง 
(Central Registers) และรูปแบบใบสมัครงานมาตรฐาน 

   2.3 ปรับปรุงระบบการจ าแนกต าแหน่งให้ง่ายขึ้นเพ่ือให้หน่วยงานมีความยืดหยุ่น
ในการจ าแนกต าแหน่งและการให้ค่าจ้างเงินเดือนแก่ข้าราชการมากข้ึน 

   2.4 หน่วยปฏิบัติควรได้รับการอนุญาตในการออกแบบการจัดการเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงาน และระบบการให้รางวัลด้วยตนเอง 

  3. การบริหารงานการเงินและระบบงบประมาณในช่วงปลายทศวรรษที่ 1990 
รัฐบาลได้จัดท าโปรแกรมปรับปรุงการบริหารการเงินขึ้นโดยมีการด าเนินการดังนี้ คือ 
   3.1 จัดท าระบบการเงินอิเล็กทรอนิกส์ระบบรัฐบาล เพ่ือเชื่อมโยงระบบบัญชีเดิม
ของทุกกระทรวงและหน่วยงานหลัก 
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   3.2 พัฒนาระบบงบประมาณส่วนกลางขึ้นมาใหม่ให้สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
การเงินข้างต้นได ้
   3.3 พัฒนากระบวนการบริหารเงินสดแบบองค์การธุรกิจเพ่ือให้มั่นใจได้ว่าใบเรียก
เก็บเงินของรัฐจะได้รับการช าระทันที และมีการน าฝากในวันรุ่งขึ้น 
   นอกจากนั้นประธานาธิบดี บิล คลินตันได้ เสนอให้มีการปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณเพ่ิมเติมอีกหลายประการ ได้แก่ 
   (1) ประธานาธิบดีจะเริ่มต้นกระบวนการงบประมาณด้วยค าแถลงงบประมาณ ซึ่ง
ก าหนดล าดับความส าคัญเร่งด่วนในเชิงนโยบาย ผู้บริหารราชการส่วนกลางควรให้ความสนใจที่เนื้อหา
ของงบประมาณ มิใช่กระบวนการงบประมาณ 
   (2) การจัดท างบประมาณแบบ 2 ปี 
   (3) การบริหารและจัดท างบประมาณโดยใช้เพดานที่ก าหนดขึ้นจากต้นทุนการ
ด าเนินงานเพื่อควบคุมค่าใช้จ่าย 
   (4) ลดข้อจ ากัดของการพิจารณางบประมาณเป็นรายการ (Line Items) และ
ก าหนดวัตถุประสงค์เฉพาะ (earmarks) 
   (5) ให้หน่วยงานสามารถโอนงบประมาณที่ เหลือจ่าย เพ่ือน าไปใช้ในการ
ด าเนินงานภายในหน่วยงานได้ความร่วมมือกันในการปฏิรูประบบราชการระหว่างรัฐบาลกลางกับ
กระทรวงและหน่วยงานต่าง ๆ ท าให้บังเกิดผลส าเร็จหลายประการกล่าวคือ รัฐบาลกลางมีขนาดเล็ก
ลงและท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลมากขึ้น รัฐบาลกลางสามารถประหยัดเงินได้ถึง 
137,000 ล้านดอลลาร์ ในช่วงระยะเวลา 5 ปี การลดสายการบังคับบัญชาท าให้สามารถลดจ านวน
ข้าราชการลง ได้มากกว่า 330,000 คน 

  4.  การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในออสเตรเลีย 
   การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐโดยการปฏิรูปราชการของประเทศออสเตรเลีย 
เริ่มอย่างจริงจังตั้งแต่ พ.ศ.2526 ซึ่งเป็นผลสืบเนื่องมาจากการที่ประเทศเริ่มขาดดุลการค้าติดต่อกัน
มาหลายปี เพราะสินค้าส่งออกมีราคาต่ าลง ท าให้งบประมาณของประเทศขาดดุล รัฐบาลจึงต้องหัน
มาทบทวนค่าใช้จ่ายภาครัฐอยากเข้มงวด มาตรการปรับปรุงการท างานราชการให้เพ่ิมผลิตภาพ 
(Productivity) จึงเป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิรูป มีการทบทวนบทบาทหน้าที่ของรัฐให้ท าเฉพาะที่
จ าเป็น (Core Activities) เท่านั้น 
   การปฏิรูปราชการของประเทศออสเตรเลีย เป็นการด าเนินงานแบบค่อยเป็นค่อย
ไปอย่างต่อเนื่องติดต่อกันมาเป็นเวลาเกือบ 20 ปีแล้ว ทั้งนี้เพราะสภาพทางการเมืองของประเทศ
ออสเตรเลีย ไม่เอ้ืออ านวยให้มีการเปลี่ยนแปปลงอย่างรุนแรงและรวดเร็ว จุดส าคัญที่ท าให้การปฏิรูป
ราชการของประเทศออสเตรเลียประสบความส าเร็จ คือ การปฏิรูประบบการเงินการคลังของประเทศ 
โดยเฉพาะการเปลี่ยนระบบงบประมาณให้สามารถคิดต้นทุนการท างานทุกอย่างออกมาได้เพ่ือ
สามารถวัดผลงานมาเทียบกับต้นทุนได้อย่างแท้จริง โดยสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดยใช้กล
ยุทธ์ที่ส าคัญ 5 ประการ ดังนี้ 
   กลยุทธ์ที่ 1 ใช้เครื่องมือการปฏิรูประบบบริหารการเงินการคลัง เป็นกลยุทธ์
ประการแรกของการปฏิรูปราชการ ช่วยท าให้การท างานของคณะรัฐมนตรีมีความกระชับขึ้น รัฐมนตรี
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หันมาใช้เวลาในการควบคุมผลงานและผลลัพธ์ในการท างานแทน ซึ่งการที่รัฐบาลเปลี่ยนระบบบัญชี
เป็นแบบพึงรับพึงจ่าย (Accrual Account) ท าให้การค านวณต้นทุนต่อผลผลิตท าได้ง่ายและสามารถ
ทางช่องทางประหยัดงบประมาณได้ง่ายกว่าระบบเดิม ส่วนราชการต้องท าแผนด าเนินการของส่วน
ราชการ (Corporate Plans) และน าระบบบริหารแบบเอกชนมาใช้อย่างมาก คือ การท าสัญญาจ้าง
ซื้อบริการ (Contracting) กับเอกชนแทนการให้ข้าราชการท าเองทั้งหมดแบบที่เคยท าอยู่ในอดีต 
   กลยุทธ์ที่  2 ใช้การวางรูปแบบระบบให้หัวหน้าส่วนราชการต้องมีความ
รับผิดชอบอย่างเต็มที่ในผลงานของส่วนราชการ (Make the Managers Manage) เป็นกลยุทธ์
ในการปฏิรูปราชการและก่อให้เกิดความเข้มแข็งในระบบ ตรวจสอบความรับผิดชอบอย่างมาก การ
ท าให้หัวหน้าส่วนราชการต้องรับผิดชอบต่อผลผลิตและผลลัพธ์การท างานหลักของส่วนราชการต้อง
รับผิดชอบต่อผลผลิตและผลลัพธ์การท างานหลักของส่วนราชการ จึงน าไปสู่การเปลี่ยนบทบาทของ
หน่วยงานกลางทั้งหมด โดยหน่วยงานกลางเปลี่ยนบทบาทหน้าที่มาส่งเสริมช่วยเหลือและก ากับ
ตรวจสอบผลการท างาน แทนการปรับบทบาทจากหน่วยงานควบคุมไปเป็นองค์การก ากับตรวจสอบ
เพ่ือแลกกับความคล่องตัวในการบริหาร (Management Flexibility) จึงเป็นกลยุทธ์ส าคัญประการที่
สองของการปฏิรูปราชการของออสเตรเลีย 
   กลยุทธ์ที่ 3  สร้างระบบนักบริหารระดับสูง (Senior Executive Service – 
SES) เพ่ือสร้างความเข็มแข็งในการบริหาร รัฐบาลจึงสร้างระบบนักบริหารระดับสูงขึ้น โดยก าหนดให้
ผู้ด ารงต าแหน่งระดับกองและรองอธิบดีให้อยู่ในระบบดังกล่าว ท าให้ระบบนักบริหารมีการเปิดกว้าง
สามารถสรรหาบุคคลจากนอกส่วนส่วนราชการได้ และท าให้เกิดการแข่งขันและตื่นตัวอย่างมากใน
ระบบราชการ เพราะเดิมเป็นระบบปิดซึ่งการเลื่อนต าแหน่งต้องมาจากคนภายในเท่านั้น กลยุทธ์การ
สร้างระบบ SES ท าให้เกิดระบบนักบริหารอาชีพ (Professionalism) ขึ้นในหมู่นักบริหารภาคราชการ
ของออสเตรเลีย ซึ่งเป็นกลยุทธ์ส าคัญประการที่สาม 
   กลยุทธ์ที่ 4 การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ (Government Enterprises – GBE) เป็น
งานที่ประสบความส าเร็จอีกประการหนึ่งในการปฏิรูปราชการของออสเตรเลีย เพราะเป็นส่วนช่วยท า
ให้ภาคเศรษฐกิจดีขึ้น ลดงบประมาณค่าใช้จ่ายภาครัฐได้มาก การปฏิรูปรัฐวิสาหกิจเป็นมาตรการ
แรกๆ ของกระบวนการปฏิรูปราชการ เนื่องจากรัฐวิสาหกิจเป็นแหล่งที่สามารถปรับปรุงประสิทธิภาพ
และผลิตภาพได้เร็วมองเห็นผลชัด เพราะมีสภาพเป็นการด าเนินการเชิงพาณิชย์อยู่แล้ว และเป็นงาน
ให้บริการประชาชนโดยตรง 
   สิ่งแรกที่ท า คือการจัดองค์การเป็นแบบบรรษัท คือ Corporation ซึ่งกระบวนการ
นี้เรียกว่า Corporatizations เพ่ือท าให้การบริหารงานเป็นแบบธุรกิจทุกประการ ทั้งนี้ รัฐมนตรีซึ่ง
เดิมเคยมีบทบาทในงานบริหารประจ าของรัฐวิสาหกิจ โดยได้เปลี่ยนบทบาทมาเป็นผู้ดูแลเชิงนโยบาย
และก าหนดเป้าหมายและผลลัพธ์การท างานแทนการปฏิรูปรัฐวิสาหกิจ โดยท าให้เป็นบรรษัทท าให้
รัฐวิสาหกิจประสบก าไร และเพ่ิมผลผลิต มีประสิทธิภาพ โดยสามารถเปลี่ยนโฉมหน้าการบริการ
ประชาชนจาก “คุณภาพต่ า” ไปสู่ “คุณภาพสูง” และสามารถแข่งขันได้กับภาคธุรกิจเอกชน หลังจาก
ท า Corporatizationsกับรัฐวิสาหกิจหลายแห่ง ก็มีการแปรรูปด้วยการขายหุ้นบางส่วนให้ประชาชน
และเอกชนรวมทั้งการขายกิจการทั้งหมดให้เอกชน (Privatization) 
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   กลยุทธ์ที่  5 สร้างวัฒนธรรมการท างานการบริหารจัดการที่ดี  (Good 
Governance) การปฏิรูปส าคัญที่ด าเนินการอยู่ในภาครัฐ คือ เรื่องการบริหารจัดการที่ดี (Good 
Governance) ทุกองค์การจะต้องมี Good Corporate Governance เพ่ือสร้างวัฒนธรรมการ
ท างานอย่างเปิดเผยโปร่งใส ซื่อสัตย์มีเหตุผลเป็นที่ยอมรับนับถือและไว้วางใจจากสังคมและประชาชน 
การก าหนดให้ทุกส่วนราชการต้องประกาศพันธกิจ วิสัยทัศน์ ความมุ่งมั่นและอุดมการณ์ขององค์การ 
เป็นการสร้างวัฒนธรรมใหม่ให้แก่ทุกส่วนราชการ การจัดท าจรรยาบรรณในการท างาน (Code of 
Conduct) เป็นสิ่งที่รัฐบาลเน้นความส าคัญอย่างมาก การละเมิดจรรยาบรรณของทางราชการถือเป็น
ความผิดทางวินัยด้วย วัฒนธรรมใหม่ที่กระจายในภาครัฐ คือ การท างานอย่างมุ่งมั่น เสียสละ          
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพ่ิมผลิตภาพ และมีคุณภาพสูงทั้งในด้านจรรยาบรรณและผลงาน 
เรื่องนี้ถือเป็นผลที่เกิดจากการปฏิรูประบบราชการในด้านต่าง ๆ ที่กล่าวมาข้างต้น ความรู้สึกของ
ประชาชนเปลี่ยนมายอมรับในความมี “ประสิทธิภาพ” “คุณภาพการท างานสูง” และ เป็นผู้ให้บริการ
แก่ประชาชนอย่างมีน้ าใจ 
   ผลการปฏิรูปราชการของออสเตรเลียได้ส่ งผลเปลี่ยนแปลงประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และการใช้จ่ายเงินของรัฐอย่างมีคุณภาพและคุ้มค่า สรุปได้ 3 ประการดังนี้ 
   ประการที่ 1 การบริหารทรัพยากรมนุษย์ ที่ส่งผลให้ขวัญก าลังใจข้าราชการดีขึ้น 
ข้าราชการรู้เป้าหมายผลงานชัดเจนขึ้น ได้รับการพัฒนาดีขึ้น เกิดวัฒนธรรมการท างานที่เน้นผล 
ท างานเป็นทีม ค านึงถึงความคุ้มค่าในการด าเนินการ มีความรับผิดชอบมากขึ้น และมีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพ สามารถสร้างสรรค์ผลงานได้ดีขึ้น ให้บริการที่เป็นที่น่าพอใจมากกว่าเดิม ได้รับการ
ยอมรับจากสังคมมากข้ึน  
   ประการที่ 2 การบริหารการเงินและงบประมาณ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
มากขึ้น การบริหารงานมีความยืดหยุ่น และมีการมอบความรับผิดชอบมากขึ้น มีข้อมูลการตัดสินใจใน
ด้านการเงินของประเทศที่ชัดเจน ใช้เงินได้คุ้มค่า ประหยัด และสามารถตรวจสอบผลลัพธ์ของงานได้
ง่ายและสะดวกข้ึน และ 
   ประการที่ 3 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง มีความกระชับคล่องตัว งานซ้ าซ้อน
น้อยลง มีเป้าหมายการท างานและความรับผิดชอบที่ชัดเจน หน่วยงานมีดุลพินิจในการบริหารมากขึ้น 
ผู้บริหารมีความรับผิดชอบต่อผลงานของหน่วยงาน 
   หลักการส าคัญในการปฏิรูปของออสเตรเลียที่ส าคัญ คือ การมุ่งให้หน่วยงาน
ภาครัฐบริหารอย่างมีประสิทธิภาพมีประสิทธิผลและคุ้มค่าเช่นเดียวกับที่หน่วยงานธุรกิจที่ประสบ
ผลส าเร็จในภาคเอกชนก าลังด าเนินการอยู่ ดังนั้น จึงมีแนวทางด าเนินการที่เป็นหลักการที่ส าคัญ 4 
ประการ ได้แก่ 

  1) มุ่งเป้าหมายผลงานทั้งที่เป็นผลงานที่เกิดจากการด าเนินการของส่วนราชการ 
และผลต่อเนื่องที่กระทบต่อประชาชน หรือสังคมเป็นส าคัญ จึงมีการก าหนดให้ส่วนราชการก าหนด
เป้าหมายผลงานที่ชัดเจน สามารถวัดได้ประเมินได้ มีการก าหนดแผนการด าเนินการที่สามารถน าไปสู่
เป้าหมายผลงานได ้

  2) ทบทวนบทบาทของหน่วยงานของรัฐโดยเลิกงานที่มิใช่หน้าที่หลักของรัฐ      
แปรรูปส่วนราชการบางส่วนหรือรัฐวิสาหกิจ หรือกระจายอ านาจให้ท้องถิ่น 
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  3) ให้ความส าคัญกับบทบาทของผู้บริหารหน่วยงานโดยมอบอ านาจการ
บริหารงานในหน่วยงานให้หัวหน้าส่วนราชการรับผิดชอบเอง โดยหน่วยงานกลางลดบทบาทลง แต่จะ
เข้าไปดูแลในการพิทักษ์ระบบคุณธรรม และตรวจสอบให้การท างานของส่วนราชการ เป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  4) จัดให้ส่วนราชการบริหารงานแบบเอกชนโดยใช้รูปแบบวิธีการท างานแบบ
เอกชน เช่น ใช้ระบบบัญชีพึงรับพึงจ่าย และยกเลิกอภิสิทธิ์ทางกฎหมาย หรือการผูกขาดที่หน่วยงาน
ภาครัฐเคยม ี

  5.  การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐในนิวซีแลนด์ 
   ประเทศนิวซีแลนด์ได้ประสบปัญหาวิกฤติทางเศรษฐกิจอย่างรุนแรง ซึ่งได้สะสมมา
ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ.2513 เป็นต้นมา รัฐบาลใหม่ของพรรคแรงงานซึ่งได้รับชัยชนะเสียงข้างมากใน
การเลือกตั้งปี พ.ศ.2527 เข้ามาทบทวนและรับเปลี่ยนโครงสร้างทางเศรษฐกิจแบบรัฐสวัสดิการเดิม 
(Welfare State) ไปสู่ตลาดเสรี (Market Economy) อันเป็นผลท ามีการลดขนาดของภาครัฐลง 
พร้อมทั้งประยุกต์แนวคิดทาวทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ และเทคนิควิธีการบริหารจัดการสมัยใหม่ที่มุ่งถึง
ผลงานและความส าเร็จของการด าเนินงานรวมถึงการบริหารการเงินและระบบบัญชีต้นทุนมาใช้เป็น
เครื่องมือส าคัญของการปฏิรูประบบการบริหารราชการของนิวซีแลนด์ 
   ความพยายามในการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐโดยการปฏิรูปภาคราชการ
ดังกล่าวนี้ แม้ว่าจะสวนทางกับกระแสความเคยชินของข้าราชการและประชาชนส่วนใหญ่ แต่อาศัย
ความจริงจังและมุ่งมั่นของฝ่ายการเมือง รัฐบาลจึงต้องตัดสินใจปฏิรูประบบราชการโดยเริ่มต้น 
“ผ่าตัด” เพ่ือแยกภารกิจงานเชิงพาณิชย์ออกไปจัดตั้งเป็นรัฐวิสาหกิจ (State-Owned Enterprise) 
และให้ด าเนินกิจการดังกล่าวในลักษณะธุรกิจแบบเอกชน หรือที่เรียกกันว่า “Commercialization” 
และ “Corporatization” 
   ในส่วนของภารกิจหลักที่เหลือ รัฐบาลได้ออกกฎหมาย “The State Sector Act 
1988” ซึ่งเน้นหนักในการแยกแยะบทบาทและอ านาจหน้าที่ระหว่างฝ่ายการเมือง (รัฐมนตรี) และ
ฝ่ายบริหาร (ข้าราชการ) ให้มีความชัดเจน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องของพันธะความรับผิดชอบ 
กล่าวคือ รัฐมนตรีจะเป็นผู้ซื้อสินค้าและบริการจากหน่วยงานต่าง ๆ ตามเงื่อนไข (ปริมาณ ราคา 
คุณภาพและระยะเวลา) ซึ่งแต่ละหน่วยงานจะถูกว่าจ้างให้ด าเนินงานและส่งมอบผลผลิตของตนตาม
ข้อตกลงที่ท ากันไว้ล่วง (Purchasing Agreement) ทั้งนี้ รัฐมนตรีในฐานะผู้ซื้อสินค้าและบริการ
อาจจะเลือกผู้ผลิตรายอ่ืนที่ไม่ใช่หน่วยงานข้าราชการก็ได้ เพ่ือลดการผูกขาดและท าให้เกิดสภาพการ
แข่งขันเพื่อความอยู่รอดข้ึน 
   ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานยังคงมีพันธะความรับผิดชอบต่อผลงานตาม
ข้อตกลง (Performance Agreement) และจะมีการว่าจ้างเป็นก าหนดระยะเวลาที่แน่นอน         
(Fix Term Contract) แทนระบบข้าราชการประจ าแบบเดิม (Permanent Tenure) ที่ให้ความ
มั่นคงมากเกินไป จนท าให้เกิดความเฉื่อยชาและขาดสมรรถภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
   ส าหรับกิจการบางอย่างที่ไม่มีลักษณะในเชิงพาณิชย์ และไม่ใช่ภารกิจโดยตรงของ
ภาครัฐกฎหมาย “The Public Finance Act 1989” ได้เปิดช่องให้รัฐบาลสามารถจัดตั้งหน่วยงาน
ลักษณะพิเศษที่ไม่ใช่ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจข้ึน หน่วยงานลักษณะพิเศษดังกล่าวนี้จะมีอิสระและ
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เป็นเอกเทศของตนเอง แต่จะยังคงมีพันธะความรับผิดชอบต่อผลงานเช่นเดียวกับหน่วยงานราชการ
และรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป 
   การปฏิรูปดังกล่าวนี้ ได้ส่งผลกระทบก่อให้เกิดการพลิกฟ้ืนทางเศรษฐกิจของ
ประเทศรวดเร็ว รวมทั้งเสริมสร้างความเข้มแข็งและขีดความสามารถในเชิงการแข่งขันของประเทศ  
ความส าเร็จของการปฏิรูปภาครัฐได้ท าให้ประเทศนิวซีแลนด์กลายเป็น “ต้นแบบ” ของการบริหาร
การเปลี่ยนแปลงที่เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปทั้งนี้ “สูตรความส าเร็จ” ของการปฏิรูปในแบบฉบับของ
นิวซีแลนด์นี้เป็นผลมาจากความเอาจริงเอาจังและการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องตาม
สถานการณ์ บทเรียนและประสบการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น จนอาจกล่าวได้ว่าการสานต่องานปฏิรูป
ภาครัฐถือเป็นพันธกิจที่ส าคัญยิ่งของรัฐบาลทุกคณะของประเทศนิวซีแลนด์ โดยมีแนวคิด และ
หลักการของการบริหางานเกี่ยวกับการปฏิรูประบบการบริหารงานในหน่วยงานที่ได้รับผิดชอบภารกิจ
หลักของภาครัฐ ซึ่งเป็นผลมาจากการออกกฎหมาย “The state Sector Act 1988” ที่จัดวาง
รูปแบบที่สัมพันธ์ของพันธะความรับผิดชอบระหว่างรัฐมนตรีเจ้าสังกัดและผู้บริหารสูงสุดของแต่ละ
หน่วยงานโดยจะมีการกระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงาน
สามารถตัดสินใจบริหารจัดการทรัพย์กรและหน่วยงานของตนเอง แต่จะมีภาระผูกพันกับผลงานที่ต้อง
ส่งมอบแก่รัฐมนตรี 
   ผู้บริหารสูงสุดของแต่ละหน่วยงานจะมีสัญญาการว่าจ้างเป็นระยะเวลาที่แน่นอน 
และต้องท าข้อตกลงว่าด้วยผลงาน (Performance Agreement) ของตนเองที่สอดคล้องกับข้อตกลง
การซื้อผลงาน (Purchasing Agreement) กับรัฐมนตรีเจ้าสังกัด 
   นอกจากนี้ยังมีการแบ่งแยกอ านาจหน้าที่ระหว่างหน่วยงานที่รับผิดชอบด้าน
นโยบายออกจากหน่วยที่รับผิดชอบด้านปฏิบัติการอย่างชัดเจน กล่าวคือ กระทรวง จะท าหน้าที่
เกี่ยวกับการให้ข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย หรือการออกกฎระเบียบและควบคุมเท่านั่นส่วนกรมจะท า
หน้าที่ในการด าเนินงานให้ได้ผลผลิตตามเงื่อนไขข้อตกลงที่ก าหนดไว้ ส าหรับวิธีการส าคัญที่ใช้ในการ
ปฏิรูประบบราชการในนิวซีแลนด์ ได้แก่ 
   1. ระบบการบริหารเชิงกลยุทธ์ (Management System) การบริหารเชิงกล
ยุทธ์ได้น ามาประยุกต์ใช้ในการกระทรวงและกรมต่าง ๆ เพ่ือปรับปรุงประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของการด าเนินงาน โดยมีองค์ประกอบที่สอดคล้องและสัมพันธ์เชื่อมโยงกันระหว่างผลลัพธ์ 
(Outcomes) ที่พึงประสงค์ของรัฐบาลและผลผลิต (Outputs) ของแต่ละหน่วยงาน กล่าวคือ รัฐจะ
วางวิสัยทัศน์ของประเทศเพ่ือเป็นกรอบการท างานในอนาคตซึ่งแต่ละหน่วยงานจะน าเอากรอบ
ยุทธศาสตร์มาก าหนดเป็นผลงานหลักด้านต่าง ๆ (Key Result Areas KRAs) ของตนเองซึ่งเป็นการ
ระบุถึงผลผลิต (Outputs) และเป้าหมาย (Target) ส าหรับการติดตามและผลประเมินผลส าเร็จของ
การด าเนินงานรวมทั้งการจัดท าข้อตกลงว่าด้วยผลงานและข้อตกลงซื้อผลงานในแต่ละหน่วยงานยัง
ต้องมีการท าแผนกลยุทธ์ เพ่ือวางวิสัยทัศน์ อุดมการณ์ร่วม ขีดความสามารถและแนวทางด าเนินงาน
ในแต่ละด้านต่าง ๆ และแผนงานของแต่ละบุคคลเพ่ือระบุถึงขอบข่ายงานและความรับผิดชอบของ
ตนเอง ซึ่งจะใช้ประโยชน์ส าหรับการประเมินผลบุคคลต่อไป 

   2. ข้อตกลงว่าด้วยผลงานของผู้บริหารสูงสุด (Performance Agreement) 
จะเป็นเครื่องมือส าคัญของรัฐมนตรีในการควบคุมของผู้บริหารสูงสุด 
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   3. ข้อตกลงการซื้อผลงาน (Purchasing Agreement) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดใน
ฐานะผู้บริการจะท าความตกลงกับกระทรวงกรมในฐานะผู้ส่งมอบบริการ โดยมีการระบุถึงปริมาน 
คุณภาพ ราคา และก าหนดระยะเวลาของผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจน กล่าวคือ ในแต่ระปีรัฐมนตรี        
เจ้าสังกัดจะพิจารณาและตัดสินใจว่าจะซื้อบริการของแต่ละกระทรวง กรมหรือไม่ อย่างไร รวมทั้งอาจ
มีการพิจารณาเลือกอ่ืนทดแทนที่มีความเหมาะสมและเกิดประโยชน์มากกว่าซึ่งหมายความว่า
หน่วยงานต่าง ๆ จะต้องท าการปรับปรุงคุณภาพอย่างต่อเนื่อง เพ่ือรักษาความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน
ของตนเอง 

   นอกเหนือจากหน่วยงานในรูปแบบของกระทรวง กรม และรัฐวิสาหกิจแล้ว       
การปฏิรูประบบการบริหารงานของประเทศนิวซีแลนด์ยังได้ก าหนดรูปแบบองค์การบริหารอิสระ 
(Crown Entities) ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ  

   วัตถุส าคัญของการจัดตั้งองค์บริหารอิสระเป็นไปเพ่ือสร้างความคล่องตัวทางการ
บริหารจัดการโดยเฉพาะในการด าเนินกิจการบางประเภทที่ไม่เหมาะสมกับรูแบบกระทรวง กรม และ
ไม่มีลักษณะเชิงพาณิชย์ในรูปแบบของรัฐวิสาหกิจ กล่าวอีกนัยหนึ่งองค์การบริหารอิสระ จะเป็น
ทางออกของการปฏิรูปภาครัฐ และเป็นการอุดช่องว่างของการบริหารภาครัฐกิจ 

   การบริหารขององค์การบริหารอิสระ โดยส่วนใหญ่จะมีลักษณะคล้ายคลึงกับรับ
รัฐวิสาหกิจ กล่าวคือ รัฐมนตรีที่รับผิดชอบเป็นเจ้าของกิจการ จะแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารขึ้นเพ่ือ
ดูแลรับผิดชอบการด าเนินงานขององค์การบริหารอิสระดังกล่าวโดยคณะกรรมการบริหารจะเป็นผู้สรร
หาและแตง่ตั้งผู้บริหารสูงสุดและผู้บริหารสูงสุดจะเป็นผู้รับผิดชอบบริหารจัดการองค์การ 

   คณะกรรมการบริหารมีพันธะกรณีและความผูกพันรับผิดชอบต่อรัฐมนตรีเจ้าของ
กิจการโดยจะต้องท าข้อตกลงการซื้อผลงาน (Purchase Agreement) หรือบางครั้งอาจจะเรียกว่า
เป็นเอกสารพันธกรณีผูกผัน (Document of Accountability) เช่นเดียวกับกระทรวง กรมท่ัวไป 
   6. การเปลี่ยนแปลงขององค์การภาครัฐในญี่ปุ่น 
      ประเทศญี่ปุ่นได้เริ่มการประปฏิรูปภาคราชการมาตั้งแต่ประมาน พ.ศ.2503 
รัฐบาลญี่ปุ่นได้พยายามที่จะท าการปฏิรูปภาคราชการ โดยตั้งเป้าหมาย ไว้ 2 ประการ คือ 
      ประการที่ 1 ให้บังคับเกียรติภูมิและการประสานงานที่ดีในภาคราชการ 
      ประการที่ 2 ให้ปรับปรุงประสิทธิภาพการท างานและความมีเหตุผลของ
องค์การบริหารภาคราชการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายข้อแรกนั้น ในต้นปี พ.ศ.2513 รัฐบาลญี่ปุ่นได้จัดตั้ง
ทบวงสิ่งแวดล้อม ทบวงที่ดินแห่งชาติ เพ่ือเป็นกลไกประสานงานใน 2 สาขาใหม่ที่ทางรัฐบาลได้เห็น
วามส าคัญ คือการป้องกันสิ่งแวดล้อมและการบิหารงานใช้ที่ดิน ส่วนเป้าหมายที่สองนั้น ได้รับการ
สร้างระบบการควบคุมจ านวนหน่วยงานและจ าหน่วยข้าราชการขึ้นเป็น 2 ระบบโดยในระบบแรก
รัฐบาลได้ท าการยุบกรมในกระทรวงต่าง ๆ อย่างน้อย กระทรวงละ 1 กรมและตั้งแต่บัดนั่นเป็นต้นมา 
รัฐบาลได้จ ากัดการเพ่ิมจ านวนหน่วยราชการขึ้นอีกโดยควบคุมจ านวนให้มีจ านวนคงที่หากมีจ านวน
เป็นจะต้องจัดตั้งส่วนราชการเพ่ิมข้ึนก็ให้ยุบส่วนราชการที่มีอยู่เดิมในจ านวนเท่ากัน 

    ต่อมาในประมาน พ.ศ.2523 รัฐบาลได้เริ่มให้ความสนใจในการปฏิรูปภาค
ราชการอย่างจริงจังอีกครั้งหนึ่งโดยมีแนวคิดว่าภาคราชการของประเทศจ าเป็นจะต้องด าเนินการ
ปฏิรูปโดยด่วน เพราะเหตุว่า ภาคราชการของญี่ปุ่นในขณะนั้นได้ถูกออกแบบมาตั้งแต่ภายหลัง
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สงครามโลกครั้งที่ 2 จ าเป็นต้องออกแบบภาคราชการใหม่ เพ่ือให้ภาคราชการของประเทศสามารถ
ตอบสนองกระแสโลกาภิวัตน์ โดยใช้ยุทธ์ศาสตร์อ่ืน ๆ ที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากเช่น การ
ลดขนาดภาคราชการ การลดการควบคุมของภาคราชการ (Deregulation) การแปรสภาพงานของ
ภาคราชการให้ภาคเอกชนท า (Privatization) การให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการงานของ
ภาคราชการมากขึ้น (Citizen Participation) และการกระจายอ านาจจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐบาล
ท้องถิ่น (Decentralization) เป็นต้น 
   การปฏิรูปภาคราชการญี่ปุ่นความแนวคิดใหม่นี้ ประกอบด้วยความคิดพ้ืนฐานที่
ส าคัญที่ 3 เรื่องคือ 

   1. เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทของราชการภาคราชการที่ เคยพิทักษ์ดูแล
ผลประโยชน์ของประชาชน เปรียบเสมือนเป็นผู้ให้แต่เพียงผู้เดียวนั้นมาเป็นภาคราชการที่ตั้งอยู่เป็น
รากฐานของหลักการที่ต้องการให้ประชาชนสามารถท่ีจะช่วยตัวเองได้มากขึ้นและไม่จ าเป็นที่ต้องคอย
พึงพาภาคราชการอยู่ตลอดเวลา 

   2. เป็นการรับเปลี่ยนบทบาทของภาคราชการจากที่เคยเป็นผู้มีบทบาทโดยตรงใน
กิจการสาธารณะอย่างมากมาสู่การลดบทบาทของภาคราชการให้น้อยลงด้วยวิธีการแปรสภาพงาน
ภาคราชการให้ภาคเอกชนท า และลดบทบาทของภาคราชการในการก ากับดูแลสังคมด้วยการลด
จ านวนกฎระเบียบต่าง ๆ ของภาคราชการที่ได้เคยให้อ านาจกับภาคราชการไว้และ 

   3. เป็นการปรับเปลี่ยนบทบาทและอ านาจของรัฐบาลกลางให้น้อยลงโดยกระจาย
อ านาจไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นตั้งแต่ พ.ศ.2533 เป็นต้นมา เรื่องที่ส าคัญของภาคราชการญี่ปุ่นจะได้แก่   
(1) เรื่องการท าให้การบริการราชการมีลักษณะมุ่งเน้นให้ความส าคัญต่อลูกค้าผู้บริโภค (Consumer-
Oriented) เพ่ือให้ประชาชนญี่ปุ่นมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (2) เรื่องพัฒนาระบบการบริหารราชการของ
ญี่ปุ่นให้เหมาะสมกับความรับผิดชอบที่ญี่ปุ่นมีต่อนานาประเทศและ (3) เรื่องการท าให้การด าเนินงาน
ในภาคราชการ มีเอกลักษณะที่โปร่งใสและมีความเป็นธรรมซึ่งโดยสรุปแล้วกล่าวได้ว่าการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิรูปภาคราชการในญี่ปุ่นเริ่มได้รับความสนใจจากรัฐบาลอย่างจริงจังตั้งแต่
ประมาณ พ.ศ.2523 ส าหรับยุทธศาสตร์ท าให้เกิดการปฏิรูปภาคราชการญี่ปุ่นประสบความส าเร็จนั้น
เพราะรัฐบาลให้ความสนใจและความส าคัญของการปฏิรูปภาคราชการโดยยึดถือเป็นนโยบายที่มี
ล าดับความส าคัญสูงของรัฐบาลโดยรัฐบาลได้แต่งตั้งบุคคลที่มีชื่อเสียงในสังคมมาเป็นประธาน
กรรมการและกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูปภาคราชการ เช่น นักธุรกิจที่ประสบความส าเร็จเป็น
ต้น ในการปฏิรูประบบราชการรัฐบาลได้ให้มั่นสัญญาล่วงหน้าว่า จะน าข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปด าเนินการท าให้คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการและทีมงานและทีมงานมีก าลังใจ
และมีความกระตือรือร้นในการท างานและในทางปฏิบัติรัฐบาลก็ได้ รับการเสนอข้อเสนอแนะของ
คณะกรรมการไปปฏิบัติเป็นส่วนใหญ่และท้ายที่สุดคือ รัฐบาลได้จัดตั้งส าหนักงานบริหารของคณะ
บริการโดยมีข้าราชการระดับปลัดทบวงเป็นหัวหน้าส าหนักงานและได้มีการยืมตัวข้าราชการต่างจาก
หน่วยงานที่มีหน้าที่โดยตรงในการปรับปรุงระบบบริหารราชการอยู่แล้วและกระทรวงอ่ืน ๆ ที่
เกี่ยวข้องมาเพ่ือมาปฏิบัติงานที่ส านักงานบริหารเต็มเวลาและอย่างจริงจัง 
   จะเห็นได้ว่าการปฏิรูประบบราชการในต่างประเทศและในประเทศไทย จะมีความ
คล้ายกันอยู่อย่างน้อย 3 ประการคือ 1) การก าหนดสายการบังคับบัญชาในการบริหารงานที่สั้นและ
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กระชับ (Flat Organization) 2) การบริหารงานโดยมีการกระจายอ านาจ (Decentralization) และ 
3ป การมีจิตส านึกในการให้บริการ (Service Mind)      
  สรุปได้ว่า การศึกษาการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ ยุทธศาสตร์ และวิธีการปฏิรูป
ระบบราชการในประเทศต่าง ๆ พบว่าการสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐ โดยการปฏิรูประบบ
ราชการไม่ได้มีรูปแบบ วิธีการ ยุทธศาสตร์ เฉพาะเพียงประการใดประการหนึ่งที่ใช้ได้เป็นการทั่วไป
แต่การปฏิรูประบบราชการของแต่ละประเทศจะเคลื่อนไหวตามโอกาส เหตุการณ์ ความตั้งใจของ
รัฐบาล ความพร้อมของระบบราชการ และตัวข้าราชการ รวมทั้ง ประการส าคัญที่สุด คือ ความพร้อม
ของประชาชน 
  ดังนั้นจะเห็นได้ว่าการเปลี่ยนแปลงขององค์การภาครัฐโดยกลไกการปฏิรูประบบ
ราชการมีทั้งแบบค่อยเป็นค่อยไป เช่น ในประเทศสวีเดน ออสเตรเลีย ญี่ปุ่น และแบบที่มีการปฏิรูป
ราชการแบบฉับพลัน เช่น ในสหราชอาณาจักร นิวซีแลนด์ และสหรัฐอเมริกา แต่ถ้าพิจารณาให้     
ถ่องแท้แล้วจะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐโดยกลไกการปฏิรูประบบราชการในทุก  ๆ 
ประเทศ จะมีสิ่งที่เป็นเป้าประสงค์รวมกันอยู่ 4 ประการ ได้แก่ 
  1. เพื่อเป็นการเสริมสร้างประสิทธิภาพ และการด าเนินงานของหน่วยงานใน
ประเทศนั้น ๆ โดยใช้การจัดระเบียบองค์การ การสร้างระบบการพัฒนาคุณภาพทั่วทั้งองค์การ ระบบ
การเสริมสร้างแรงจูงใจ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างการเปลี่ยนแปลง 
  2. เพื่อให้การด าเนินงานของหน่วยราชการในประเทศนั่น ๆ มีความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการ โดยใช้การวัดผลส าเร็จตามยุทธศาสตร์ขององค์การ เป็นเครื่องมือในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

  3. เพื่อให้เกิดการให้บริการของหน่วยราชการของประเทศนั่น ๆ เป็นที่พอใจของ
ผู้รับบริการซึ่งได้แก่ ประชาชนในประเทศ โดยใช้การส ารวจความพึงพอใจ การสร้างกระแสแรงกดดัน
จากบุคคลภายนอก การพัฒนานวัตกรรมเป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 

  4. เพื่อให้งานของราชการในประเทศนั่น ๆ มีสัมฤทธิ์ผลที่มีตัวชี้วัดชัดเจน โดยใช้
ยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและระบบการบริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเครื่องมือในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

  ส่วนเป็นปัจจัยที่น าไปสู่เงื่อนไขแห่งความส าเร็จในการสร้างการเปลี่ยนแปลงองค์การ
ภาครัฐได้ 5 ประการ ดังนี้ 

  1. ภาวะผู้น าและเจตนารมณ์อันแน่วแน่ และความเป็นเจ้าภาพในการสร้างการ
เปลี่ยนแปลง 

  2. การแก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
  3. ทัศนคติที่พึงประสงค์ของบุคลากรที่เอ้ือต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
  4. การเชื่อมและการบูรณาการทรัพยากร โดยเฉพาะทรัพยากรบุคคลและองค์ความรู้

ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงแบบบูรณาการอย่างเป็นรูปธรรม 
  5. การจัดสรรงบประมาณเฉพาะกิจเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง 
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วิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐของไทย 
 การพัฒนาการบริหารองค์กรภาครัฐของไทยมีวิวัฒนาการมาอย่างต่อเนื่องยาวนาน ซึ่ง
ผู้เขียนได้สังเคราะห์จากงานเขียนของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2546 : 15-27) นพรัฐพล ศรีบุญนาค 
(2551 : 9-27) และนราธิป ศรีราม (2551 : 299-303) ซึ่งได้อธิบายวิวัฒนาการการเปลี่ยนแปลง
องค์การภาครัฐของไทยโดยแบ่งออกเป็น 4 ยุค สรุปในแต่ละยุคได้ดังนี้ 
 1. ยุคก่อนการปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2435 
     การบริหารราชการแผ่นดินในสมัยสุโขทัยมีลักษณะส าคัญคือ การปกครองแบบ        
พ่อปกครองลูก ซึ่งพ่อก็คือ “พ่อขุน” จะให้ความเมตตาต่อลูกคือประชาชนให้มีความสุข และให้
เสรีภาพในการด ารงชีวิต พ่อขุนในฐานะที่เป็นกษัตริย์จึงมีความใกล้ชิดกับประชาชนเป็นอย่างมาก 
โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าเฝ้า เพ่ือร่วมรับฟังและพิจารณาปัญหาหรือความ
ทุกข์ยากของประชาชน แต่ในช่วงปลายของสมัยสุโขทัย การปกครองแบบพ่อปกครองลูกได้เริ่ม
เปลี่ยนแปลงไปสู่การปกครองตามลัทธิเทวสิทธิ์ที่กษัตริย์เปรียบเสมือนสมมติเทพ ความใกล้ชิด
ระหว่างกษัตริย์กับประชาชนจึงลดลง ในส่วนการบริหารราชการส่วนกลางในสมัยสุโขทัยจะรวม
อ านาจการบริหารราชการที่ส าคัญอยู่ที่ราชธานี และมีการมอบอ านาจการบริหารบางส่วนให้กับ       
หัวเมืองต่าง ๆ ซึ่งอาจถือเป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค โดยแบ่งออกเป็น 3 ชั้น คือ 1) หัวเมือง
ชั้นใน หรือเมืองอุปราช หรือเมืองลูกหลวง หรือเมืองหน้าด่าน จะตั้งอยู่รายรอบราชธานี โดยจะส่งเชื้อ
พระวงศ์ชั้นสูงไปบริหารราชการแผ่นดิน 2) หัวเมืองชั้นนอก หรือเมืองท้าวพระยามหานคร หรือเมือง
เจ้าพระยามหานคร เป็นเมืองไกลออกไปถัดจากหัวเมืองชั้นใน โดยอาจจะให้ราชวงศ์เดิมของเมืองนั้น
บริหารราชการแผ่นดินหรือกรุงสุโขทัยอาจจะแต่งตั้งขุนนางหรือข้าราชการที่ไว้วางใจได้ไปเป็น
ผู้ปกครองท าหน้าที่ในการบริหารราชการแผ่นดินก็ได้ และ 3) หัวเมืองออกหรือเมืองขึ้นหรือเมือง
ประเทศราช เป็นเมืองที่กรุงสุโขทัยยกทัพไปรบแล้วชนะและให้อยู่ในอ านาจของกรุงสุโขทัยหรือเป็น
เมืองที่ยอมสวามิภักดิ์กับกรุงสุโขทัย 
  ในส่วนของการบริหารราชการแผ่นดินในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะการปกครองแบบ
สมบูรณาญาสิทธิราชย์ และได้มีการพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินที่ส าคัญ 3 ครั้งคือ 1) ในสมัย
พระรามาธิบดีที่ 1 มีการจัดตั้งจตุสดมภ์ อันประกอบด้วย เวียง วัง คลัง นา เป็นหน่วยงานหลักในการ
บริหารราชการส่วนกลางที่มีเสนาบดีที่เรียกว่า “ขุน” เป็นผู้รับผิดชอบ และในส่วนการบริหารราชการ
ส่วนภูมิภาคยังคงคล้ายกับสมัยกรุงสุโขทัย 2) ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ การบริหารราชการ
ส่วนกลางมีการตั้งต าแหน่งอัครเสนาบดีที่เรียกว่า “สมุหนายก” รับผิดชอบงานด้านพลเรือน และ 
“สมุหกลาโหม” รับผิดชอบงานด้านการทหาร ส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคถึงแม้จะมีการ
ปรับปรุงในบางส่วนแต่ในภาพรวมแล้วยังคงใช้รูปแบบที่คล้ายกับสมัยกรุงสุโขทัย และ 3) สมัยพระ
เพทราชา มีการปรับปรุงการบริหารราชการส่วนกลางโดยเฉพาะกับต าแหน่งอัครเสนาบดีที่มีการรวม
ความรับผิดชอบของสมุหนายกกับสมุหกลาโหมเข้าด้วยกัน โดยก าหนดให้สมุหนายกรับผิดชอบงาน
ด้านพลเรือนและการทหารของหัวเมืองฝ่ายเหนือ ขณะที่สมุหกลาโหมจะรับผิดชอบทั้งด้านพลเรือน
และการทหารของหัวเมืองฝ่ายใต้ นอกจากนี้แล้วในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเริ่มมีการแบ่งหน่วยการ
ปกครองท้องที่โดยแบ่งเมืองออกเป็นแขวง แบ่งแขวงออกเป็นต าบล และแบ่งต าบลออกเป็นบ้าน 
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  ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้น แม้ว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม
และมีการรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายส าคัญที่เรียกว่า “กฎหมายตราสามดวง” 
 2.  ยุคปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2435 
  การปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้า
เจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 5) ถือเป็นการบริหารราชการแผ่นดินครั้งส าคัญที่สุดในประวัติศาสตร์การบริหาร
ราชการไทยซึ่งการปฏิรูปการปกครองแผ่นดินก็เพ่ือพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดินสู่ความ
ทันสมัยดังนานาประเทศ โดยทรงยกเลิกจตุสดมภ์และยกเลิกต าแหน่งอัครเสนาบดี และจัดแบ่งส่วน
ราชการใหม่ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค โดยในการบริหารราชการส่วนกลางได้จัดแบ่งส่วน
ราชการใหม่เป็นแบบแบ่งแยกหน้าที่ตามแบบประเทศตะวันตกออกเป็น 12 กรม ต่อมาเป็น 12 
กระทรวง (ภายหลังยุบเหลือ 10 กระทรวง)โดยแต่ละกระทรวงมีเสนาบดีเป็นผู้รับผิดชอบ 
  ส าหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ได้ทรงยกเลิกการแบ่งหัวเมืองแบบเดิมตาม
แบบกรุงศรีอยุธยาและปฏิรูปการปกครองหัวเมืองแบบใหม่เป็นแบบ “เทศาภิบาล” เพ่ือรวมอ านาจ
การบริหารราชการแผ่นดินเข้าสู่ส่วนกลางและเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันของราชอาณาจักร ในส่วนภูมิภาคจะแบ่งการปกครองออกเป็นหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ และ
เมือง ซึ่งในระดับต าบลและหมู่บ้านจะเปิดโอกาสให้ราษฎรเลือกก านันและผู้ใหญ่บ้านแทนการให้เจ้า
เมืองเดิมแต่งตั้งเพ่ือถ่วงดุลอ านาจและลดอิทธิพลของกลุ่มเจ้าเมืองเดิม ในส่วนของอ าเภอข้าหลวง
เทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาลเป็นผู้แต่งตั้งนายอ าเภอ และในส่วนของเมืองนั้นพระมหากษัตริย์จะ
ทรงแต่งตั้งผู้ว่าราชการเมืองที่มีฐานะเป็นข้าราชการโดยได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินแทนที่
การใช้ระบบกินเมืองเหมือนในอดีต นอจากเมืองแล้วยังมีการรวมเมืองหลาย ๆ เมืองเข้าด้วยกัน
เรียกว่า “มณฑล” เพ่ือควบคุมดูแลและเพ่ิมประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างราชธานีหัวเมือง
ต่าง ๆ โดยแต่ละมณฑลจะมี “ข้าหลวงเทศาภิบาล” หรือ “สมุหเทศาภิบาล” ที่พระมหากษัตริย์ทรง
แต่งตั้งจากส่วนกลางไปเป็นผู้ปกครอง 
  นอกจากนี้แล้วในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังได้ทรงจัดตั้ง “สุขาภิบาล” ขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพฯ 
และหัวเมืองต่าง ๆ สุขาภิบาลที่ทรงจัดตั้งขึ้นจึงอาจเรียกได้ว่าเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบ
แรกของประเทศไทย แต่การจัดตั้งสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยส่วนใหญ่จะจัดตั้งขึ้นเพ่ือความ
เป็นระเบียบเรียบร้อยและรักษาความสะอาดเป็นส าคัญ มิได้มีจุดหมายในลักษณะของการกระจาย
อ านาจหรือการปกครองแต่อย่างใด 
  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6) ได้มีการปรับปรุงระบบ
เทศาภิบาล โดยจัดตั้ง “ภาค” ขึ้นเพ่ือรวมมณฑลหลาย ๆ มณฑลเป็นหนึ่งภาค ซึ่งแต่ละภาคจะมี
อุปราชซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งไปจากส่วนกลางเป็นผู้ปกครองมีอ านาจเหนือข้าหลวง
เทศาภิบาล แต่การใช้ระบบภาคนี้ก็ด าเนินการได้เพียงระยะสั้น ๆ ก็ถูกยกเลิกไป ต่อมาได้มีการเปลี่ยน
ชื่อเรียกจาก “เมือง” มาเป็นจังหวัด โดยมีผู้ปกครองในระดับจังหวัดคือ “ผู้ว่าราชการจังหวัด” และ
ยังได้มีการประกาศใช้กฎหมายลักษณะปกครองส่วนท้องที่ซึ่งถือเป็นกฎหมายส าคัญในการปกครอง
ระดับต าบลและหมู่บ้าน และก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 7 ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2471 ซึ่งถือเป็นกฎหมายส าคัญในการบริหารงาน
บุคคลภาคราชการ โดยเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เรียกว่าระบบอุปถัมภ์มาเป็นระบบ
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คุณธรรม (Merit System) และก าหนดให้มีคณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน (ก.พ.ร.) (ภายหลังได้เปลี่ยนชื่อเป็นคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน) 
 3.  ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ่นดิน พ.ศ.2475 
      หลังจากการเปลี่ยนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็น
ระบอบประชาธิปไตยเมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ.2475 การบริหารราชการแผ่นดินก็ได้รับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วย โดยเมื่อประกาศใช้พระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 ก็ได้มีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเป็น 3 ส่วน คือราชการ
บริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งในราชการบริหาร
ส่วนกลางได้มีการปรับเปลี่ยนจากเดิมไม่มากนักจะมีก็เป็นการปรับโครงสร้างและเปลี่ยนชื่อเรียก
ต าแหน่งและชื่อกระทรวง ตลอดจนในส่วนเพิ่มเติมการจัดระเบียบราชการในส านักนายกรัฐมนตรี 
      ส าหรับการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในช่วงแรกของการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้
มีการปรับปรุงทั้งในระดับจังหวัดและอ าเภอ โดยเปลี่ยนจากระบบบริหารโดยคน ๆ เดียวคือผู้ว่า
ราชการจังหวัดและนายอ าเภอเป็นระบบบริหารโดยคณะบุคคลที่เรียกว่าคณะกรมการจังหวัดและ
คณะกรมการอ าเภอ และยุบเลิกมณฑลโดยโอนอ านาจหน้าที่ข้าหลวงเทศาภิบาลมาเป็นของผู้ว่า
ราชการจังหวัด ต่อมามีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2495 ซึ่ง
ก าหนดให้จังหวัดมีฐานะเป็นนิติบุคคลและมีการจัดตั้งภาคโดยมีผู้ว่าราชการภาคเป็นผู้ปกครอง แต่ก็
ใช้ได้ในระยะเวลาสั้น ๆ ก็ถูกยุบเลิกไป หลังจากยุบเลิกภาคแล้วก็ได้โอนอ านาจหน้าที่ของผู้ว่าราชการ
ภาคให้กลับมาเป็นของผู้ว่าราชการจังหวัด และปรับบทบาทของคณะกรมการจังหวัดให้เป็นเพียง    
คณะที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งไม่มีอ านาจในการบริหาร และเมื่อมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ก็ได้มีการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคด้วยการเพ่ิมอ านาจหน้าที่ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการก ากับดูแลในการ
ปฏิบัติราชการข้าราชการที่ไม่ใช่ข้าราชการบริหารส่วนภูมิภาคที่ประจ าอยู่ในจังหวัดนั้น ๆ อีกด้วย 
      ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นนั้น ได้เริ่มจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
ลักษณะที่มีจุดมุ่งหมายเชิงกระจายอ านาจและการปกครองตนเองขึ้น  โดยมีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ.2475 ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งเทศบาลและสภาจังหวัดไว้ใน
กฎหมายฉบับเดียวกัน ต่อมามีการแยกสภาจังหวัดออกจากกฎหมายเทศบาลเมื่อประกาศใช้
พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ.2481 โดยสภาจังหวัดจะท าหน้าที่ที่ปรึกษาคณะกรมการจังหวั ด   
และมีสมาชิกสภาจังหวัดที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชน ซึ่งต่อมาสภาจังหวัดได้พัฒนามาเป็น   
สภานิติบัญญัติขององค์การบริหารส่วนจังหวัดหลังมีการประกาศใช้ระเบียบบริหารราชการส่วน
จังหวัด พ.ศ.2498 และหลังจากนั้นก็ได้มีการจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบอ่ืน ๆ ตามมา
อย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นการรื้อฟ้ืนสุขาภิบาล การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบล แต่
การด าเนินการกระจายอ านาจให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้นโดยผ่านการ
ปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบต่าง ๆ แต่ก็ได้ประสบปัญหาเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะ
ปัญหาความไม่พร้อมของรัฐในการกระจายอ านาจและความไม่พร้อมของประชาชนในการที่จะ
ปกครองตนเอง ส่งผลให้เวลาต่อมาคณะปฏิวัติได้ยุบเลิกองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบลให้
เหลือสภาต าบลรูปแบบเดียวตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326/2515 และยังมีการประกาศใช้
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พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2518 และ พ.ศ.2528 และฉบับแก้ไข
เพ่ิมเติม และประกาศใช้ระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ.2521 ที่ก าหนดให้กรุงเทพมหานคร
และเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ ในระยะต่อมาก็ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบลและสภาต าบลขึ้นมาใหม่ 
     นอกจากนี้แล้วนับตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นต้นมารัฐบาลแทบทุกยุคทุกสมัย
ต่างให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบราชการ โดยจะเห็นได้จากการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา
เพ่ือการพัฒนาระบบราชการข้ึนในแทบทุกรัฐบาล ซึ่งในแต่ละรัฐบาลคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการ
พัฒนาการบริหารราชการก็จะมีชื่อเรียกที่แตกต่างกันไป เช่น คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารและ
องค์กรของรัฐในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์  ธนะรัชต์ คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ในสมัย
รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เป็นต้น ซึ่งการด าเนินการของคณะกรรมการต่าง  ๆ เพ่ือการ
พัฒนาการบริหารราชการไทย โดยส่วนใหญ่จะเน้นที่การปรับโครงสร้างการจัดแบ่งส่วนราชการ และ
การจัดอัตราก าลังคนเป็นส าคัญ ซึ่งผลงานที่เป็นรูปธรรมของคณะกรรมการที่ท าหน้าที่ในการพัฒนา
บริหารราชการไทยตั้งแต่สมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา จนถึงรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย  
ก็คือการจัดตั้งส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการขึ้นในส านักงาน ก.พ. การจัดท าและ
ประกาศใช้แผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการไทย (พ.ศ.2540-2544) และการจัดท าแผนปฏิรูประบบ
บริหารภาครัฐ 
 4. ยุคปฏิรูประบบราชการ พ.ศ.2545 
     รัฐบาลที่มี พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรีถือได้ว่าเป็นรัฐบาลหนึ่งที่ได้ให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการไทย โดยมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน (ฉบับที่5) พ.ศ.2545 ที่ก าหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) และส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) ขึ้นเพ่ือเป็นหน่วยงาน
หลักในการด าเนินการพัฒนาระบบราชการไทย และมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2545 ซึ่งผลจากการประกาศใช้กฎหมายทั้งสองฉบับได้ส่งผลให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนโครงสร้าง บทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารภาครัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง 
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
      การบริหารราชการส่วนกลางได้มีการจัดตั้งหน่วยงานระดับกระทรวงเพ่ิมเติมจาก 14 
กระทรวง 1 ทบวง เป็น 20 กระทรวงและได้จัดกลุ่มกระทรวงทั้ง 20 กระทรวงออกเป็น 4 กลุ่ม คือ 
1) กลุ่มกระทรวงที่รับผิดชอบตามนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 6 กระทรวงได้แก่ ส านักนายกรัฐมนตรี 
กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย และกระทรวง
ยุติธรรม 2) กลุ่มกระทรวงยุทธศาสตร์และการพัฒนาประเทศ 10 กระทรวง ได้แก่ กระทรวงการ
พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงคมนาคม กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม 3) กลุ่มกระทรวง
ขนาดเล็กที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจเร่งด่วนที่เกิดขึ้นเป็นครั้งคราวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
4 กระทรวงได้แก่ กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงพลังงานและกระทรวงวัฒนธรรม 
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     ในส่วนการบริหารราชการส่วนภูมิภาคได้มีการปรับเปลี่ยนราชการบริหารจากเดิมที่
ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้บริหารในลักษณะผู้ประสานส่วนราชการต่าง ๆ ที่ประจ าอยู่ในจังหวัดให้เป็น
ผู้บริหารสูงสุดระดับจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO ) หรือผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณา
การการพัฒนา (ผู้ว่าCEO) ที่มีอ านาจในการบริหารมากขึ้น โดยเปรียบจังหวัดเหมือนหน่วย
ยุทธศาสตร์ทางธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU) ที่สามารถวินิจฉัยข้อมูล ปัญหาอุปสรรค 
รวมทั้งก าหนดแนวทางแก้ไขปัญหาและด าเนินการตัดสินใจอย่างครบวงจร เพ่ือให้การด าเนินงาน
ภายในจังหวัดเป็นไปด้วยความรวดเร็วสามารถแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน
ในจังหวัดได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมกับก าหนดให้ส่วนราชการต่าง ๆ ภายในจังหวัดต้องปฏิบัติงาน
ร่วมกัน ตลอดจนใช้ทรัพยากรร่วมกันในการปฏิบัติงานได้ และยังก าหนดให้จังหวัดรวมกลุ่มกันใน
ลักษณะจังหวัด (Cluster) เพ่ือปฏิบัติงานในเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันต่อไปได ้
      ส าหรับการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นได้มีการปรับปรุงโครงสร้างและรูปแบบการ
บริหารให้สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับแนวทางปฏิรูประบบราชการ 
โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพ่ือเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเองมากขึ้น พร้อม
กับเร่งกระจายอ านาจและถ่ายโอนภารกิจด้านบริการสาธารณะต่าง ๆ สู่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มากขึ้น และยังปรับปรุงกฎหมายเพื่อก าหนดให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกรูปแบบต้องมา
จากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
      จากวิวัฒนาการการพัฒนาระบบบริหารราชการไทยทั้ง 4 ยุค จะเห็นได้ว่า การบริหาร
ราชการไทยได้มีการพัฒนาการบริหารมาอย่างต่อเนื่อง โดยการพัฒนาการบริหารที่ผ่านมามักจะให้
ความส าคัญกับการปรับโครงสร้าง การจัดแบ่งส่วนราชการ และการจัดอัตราก าลังเป็นส าคัญ ส่วนการ
ปรับบทบาท ภารกิจ วิธีการบริหารราชการ กฎหมาย งบประมาณ และวัฒนธรรมการบริหารเพ่ิง
ได้รับความส าคัญในระยะหลัง ๆ โดยเฉพาะตั้งแต่มีการจัดท าแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการและ
แผนปฏิรูปการบริหารภาครัฐเป็นต้นมา 
 
ลักษณะส าคัญของการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐของไทยในบริบทกระแสโลกาภิวัตน์ 

 1. สภาพปัญหาทั่วไปขององค์การภาครัฐของไทย และแนวทางแก้ไข 
     ในช่วงหลายสิบปีที่ผ่านมา การเปลี่ยนแปลงด้านเศรษฐกิจและสังคมในประเทศไทยและ
ในโลก ไม่ว่าจะเป็นการย้ายฐานการผลิตของบริษัทข้ามชาติเข้ามาสู่ประเทศไทย การเจริญเติบโตของ
ภาคอุตสาหกรรมและการบริการ และโดยเฉพาะการขยายตัวของระบบการค้าของระบบการค้าและ
การเคลื่อนไหวของเงินทุนแบบเสรีนั้น ท าให้ธุรกิจเอกชน หน่วยงานราชการและองค์กรการเมืองมี
ความสลับซับซ้อนในด้านความสัมพันธ์ระหว่างกันมากขึ้น จึงเกิดความจ าเป็นส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐ
และเอกชนที่จะต้องเพ่ิมสมรรถภาพและความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว เพราะการเปลี่ยนแปลงจะน ามาสู่การบริหารจัดการ
องค์กรเพ่ือความอยู่รอด นอกจากนี้การปรับเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและรุนแรงท าให้หลายประเทศที่ไม่
ปรับตัวตามต้องประสบกับปัญหามากมาย แต่ระบบบริหารราชการยังคงไม่เปลี่ยนแปลงมากนัก ยังคง
ใช้วิธีการบริหารงานในลักษณะแบ่งตามหน้าที่จึงเกิดปัญหาด้านการบริหารตามมาหลายประการ
เพราะการบริหารภาครัฐตามแนวคิดของแม็กซ์ เวเบอร์ (Max Weber) ที่มีลักษณะส าคัญ คือ การ
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แบ่งงานตามภาระหน้าที่ และมีการจัดโครงสร้างองค์การเป็นรูปพีระมิด เป็นสาเหตุส าคัญก่อให้เกิ ด
ปัญหาต่อการท างานขององค์การภาครัฐของไทย สรุปได้ดังนี้ (ส านักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ 2545 : 4) 

 ขนาดที่ขยายใหญ่โตตามอายุองค์การภาครัฐของไทยที่มีอายุเพ่ิมมากขึ้น ท าให้สายบังคับ
บัญชายาว มีการก ากับดูแลหลายชั้น ส่งผลให้การท างานขององค์การภาครัฐมีขั้นตอนมาก การท างาน
ล่าช้า ท าให้เกิดความสิ้นเปลือง 

 2. กฎหมายก าหนดให้องค์การสูงสุดเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารงาน แต่เนื่องจาก
องค์การใหญ่โตซับซ้อน มีภารกิจหลายด้าน ท าให้ผู้บริหารไม่สามารถก ากับดูแลได้อย่างครบถ้วน 
ส่งผลให้การท างานขาดความรอบคอบและมีความเสี่ยงสูง (High Risk) ก่อให้เกิดความบกพร่องต่อ
งาน และเกิดความเสียหายต่อราชการ ต่อประเทศและสังคมไทยโดยไม่จ าเป็น 

 3. องค์การภาครัฐ ขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ท าให้การท างานยิ่งทวีความซับซ้อนและสร้าง
ความซ้ าซ้อนเกิดขึ้น มีอัตราก าลังมากขึ้นจนเกิดความเทอะทะอุ้ยอ้าย และขาดประสิทธิภาพ
สิ้นเปลืองสูญเปล่า เป็นการสูญเสียทรัพยากรของประเทศไทยโดยรวม 

 4. การจัดโครงสร้างเป็นรูปพีระมิดท าให้หน่วยงานระดับล่างมีความสับสนเพราะข้อมูล
ล่าช้า และไม่ทันต่อสถานการณ์ เกิดความไม่ชัดเจนระหว่างบทบาทของต าแหน่งต่าง ๆ ในองค์การ 

 5. หน่วยงานราชการมักไม่สามสารถปรับเปลี่ยนการบริหารงาน หรือปรับเปลี่ยนแนว
ทางการด าเนินงานได้ทันการเปลี่ยนแปลงของปัจจัยและภาวะแวดล้อม ท าให้ไม่สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายและมีความซับซ้อนมากขึ้น 

 6. การปรับปรุงหน่วยงานราชการท าได้ยากเนื่องจากเป็นระบบที่แข็งตัว การเปลี่ยนแปลง
แต่ละครั้งจึงต้องใช้ความพยายาม ทรัพยากรมาก และใช้เวลานาน จนผู้ประสงค์จะเปลี่ยนแปลงเกิด
ความล้าและท้อจนเลิกไปในที่สุด 

 7. หน่วยงานราชการท างานอย่างเอกเทศขาดการประสานเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
เนื่องจากหน่วยงานที่ก าหนดทิศทางและนโยบายไม่อาจเชื่อมต่อกับหน่วยงานที่มีมากมายที่อยู่กระจัด
กระจาย และเม่ือระบบการท างานไม่ทันสมัยไม่เป็นระบบจึงมีผลให้ผู้ปฏิบัติงานท างานตามที่กฎหมาย
ก าหนดเพ่ือให้งานเสร็จโดยไม่ค านึงถึงผลลัพธ์ของงานอย่างจริงจัง ประกอบกับการขาดระบบการ
ตรวจสอบวัดผลที่ชัดเจน จึงท าให้การปฏิบัติราชการขาดเอกภาพ และมิได้เน้นว่าผลสัมฤทธิ์ของงาน
จะสอดคล้องตามความต้องการของประชาชนและสังคมหรือไม่ 
 8. หน่วยงานราชการระดับกระทรวงและกรมในส่วนกลาง เน้นการท างานเชิงปฏิบัติการ
เป็นหลัก โดยมีการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจัดสรรงบประมาณ การออกแบบ
โครงการและบริการ รวมทั้งการจัดการด้านบุคคล 

 ดังนั้นจะเห็นได้ว่า ปัญหาหลักของการบริหารภาครัฐของไทยคือ ความล้าหลังเนื่องจากเป็น
ระบบที่เริ่มใช้มาเป็นเวลานาน และขาดการปรับปรุงตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา 
จึงไม่สอดคล้องกับการพัฒนาของเอกชนและสังคมโลก ลักษณะความล้าหลังสามารถสรุปได้ว่าองค์กร
ภาครัฐของไทยจะมีโครงสร้างองค์กรที่มีขนาดใหญ่ สลับซับซ้อน ขาดประสิทธิภาพ ประสิทธิผลความ
คล่องตัวในการปฏิบัติภารกิจและความสามารถในการปรับเปลี่ยนตามยุคสมัย และการรวมอ านาจ
การผูกขาดโดยรัฐยังเป็นการชี้น าและแทรกแซงกลไกตลาด ส่งผลให้ภาคเอกชนขาดการมีส่วนร่วม 
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 นอกจากนี้ส านักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ส านักงาน ก.พ. (2541 : 24-25) 
ได้อธิบายปัญหาของระบบบริหารงานภาครัฐของไทยที่มีปัญหาที่จัดเจนอีกประการหนึ่งคือ การที่
ประชาชนส่วนใหญ่ไม่พอใจในบริการที่ได้รับจากหน่วยราชการ ในขณะเดียวกันภายใต้ข้อจ ากัดของ
โครงสร้างและระเบียบต่าง ๆ ข้าราชการไม่อาจตอบสนองความต้องการของประชาชนได้เต็มที่ การ
ขาดความสามารถในการตอบสนองความต้องการนี้จึงสะท้อนให้เห็นความจ าเป็นในการปฏิรูป เพราะ
หากขาดการแก้ไขปัญหาอย่างจริงจังแล้ว ทั้งภาครัฐและเอกชน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนข้าราชการหรือ
นักการเมืองจะต้องเผชิญกับความสูญเสียร่วมกันทั้งสิ้น 
 จากปัญหาพ้ืนฐานขององค์การภาครัฐของไทยข้างต้น จ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขด้วยการ
เปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญทั้งโครงสร้าง ระบบงาน และวัฒนธรรมไปพร้อม ๆ กัน การเปลี่ยนแปลง
องค์การภาครัฐของไทยโดยใช้การปฏิรูประบบราชการ จึงก าหนดวัตถุประสงค์ 6 ประการดังนี้ 
(จุมพล หนิมพานิช, 2550 : 416-417, ปรีชา วัชราภัยและปัทมา สุขสันต์, 2559 : 299-300,) 
  1. ยกระดับขีดความสามารถและสร้างประสิทธิภาพโดยรวมของหน่วยงานราชการ
เพ่ือที่ภาครัฐจะสามารถน าบริการที่ดีมีคุณภาพสู่ประชาชน 
  2. มีระบบการท างานและบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงเท่าเทียมกับ
มาตรฐานสากล 
  3. สร้างและฟ้ืนฟูความเชื่อม่ันของประชาชนและสังคมต่อระบบราชการ 
  4. สร้างระบบราชการให้ตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลายของประชาชน 
  5. มีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 

  6. สนับสนุนภาคประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนให้เติบโต มีความเข้มแข็ง และเป็น
กลไกหลักในการพัฒนาประเทศ 

 ทั้งนี้ จุดมุ่งหมายสูงสุดของการปฏิรูปภาครัฐคือ เพ่ือให้ประชาชนคนไทยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข สังคมไทยมีเสถียรภาพ และชาติไทยมีเกียรติภูมิได้รับความน่าเชื่อถือ 
และมีความสามารถสูงส าหรับการแข่งขันในเวทีโลก 
 โดยผลที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงด้วยการปฏิรูประบบราชการดังกล่าวที่ส าคัญ คือ    
การจัดกลุ่มกระทรวงและจัดกลุ่มหน่วยงานราชการใหม่เพ่ือให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวงทบวง กรม พ.ศ.2545 และพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) 
ก าหนดแนวทางการปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐในทิศทางที่สองคล้องกับเจตนารมณ์แห่ง
รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 ซึ่งเน้นหลักประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานภาครัฐเพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน และการสนับสนุนระบบเศรษฐกิจแบบเสรี โดยอาศัยกลไกตลาด (มาตรา 75 
และ 78) เน้นการจ ากัดบทบาทภาครัฐให้ปฏิบัติภารกิจเฉพาะที่จ าเป็นและเหมาะสมต่อสังคม โดย
ส่งเสริมสนับสนุนภาคเอกชนและองค์การประชาชน ให้มีบทบาทและมีส่วนร่วมมากขึ้นตามกลักการ
ประชาธิปไตย ซึ่งจะท าให้ภาคราชการในส่วนกลางจะมีขนาดเล็กลง โดยกระจายงานและบริการลงสู่
ภูมิภาคและท้องถิ่นมากข้ึน ซึ่งการจัดโครงสร้างกระทรวงใหม่ เพ่ือสอดคล้องกับหลักการดังกล่าว เน้น
ให้กระทรวงรับผิดชอบ การบริหารเชิงยุทธศาสตร์โดยแยกงานปฏิบัติการออกจากภารกิจด้านนโยบาย 
ยุทธศาสตร์ และการบริหารทั่วไป และก าหนดผู้รับผิดชอบการปฏิบัติราชการอย่างชัดเจน โดย
กระทรวงเน้นบทบาทที่ส าคัญ 3 ประการ ได้แก่ บทบาทภารกิจในการก าหนดนโยบาย (Policy 
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Formulation) บทบาทภารกิจในการวางและก ากับกฎระเบียบและการตรวจสอบ (Regulation) และ
บทบาทภารกิจในการสนับสนุนส่งเสริม (Promotion) 

 นอกจากนี้ยังก าหนดขนาดเป็น 2 ประเภท ได้แก่ กระทรวงขนาดใหญ่ และกระทรวงขนาด
เล็ก กระทรวงขนาดใหญ่แบ่งเป็น 2 รูปแบบ คือ กระทรวงที่มีกลุ่มภารกิจ และกระทรวงที่มีกลุ่ม
ภารกิจและกรม ส าหรับกระทรวงขนาดเล็ก ประกอบด้วยส่วนราชการที่รับผิดชอบงานประจ า และ
ส่วนราชการที่รับผิดชอบงานสนับสนุนฝ่ายการเมือง ตลอดจนก าหนดบทบาทและองค์ประกอบของ
องค์การภาครัฐดังนี้ 

  1. ส านักงานรัฐมนตรี มีฐานะเป็นทีมฝ่ายการเมือง มีเป้าหมายเพ่ือสนับสนุนการ
ท างานของรัฐมนตรีและกระทรวงในเชิงยุทธศาสตร์และการวิเคราะห์สถานการณ์ การเชื่อมโยง
นโยบายของกระทรวงกับภาพรวมนโยบายของรัฐบาลระดับมหภาค ประสานนโยบายกับกระทรวง
และฝ่ายประจ า 

  2. ส านักงานปลัดกระทรวง มีฐานะเป็นศูนย์กลางระบบประสาทและเป็นมันสมองของ
กระทรวง เป็นการจัดโครงสร้างที่เพ่ิมพลังในการบริหารงานของกระทรวง และออกแบบให้รับผิดชอบ
ภารกิจด้านยุทธศาสตร์  (Strategic Function) และงานด้านการบริหารจัดการต่าง  ๆ 
(Administrative Function) ของกระทรวง 

  3. กลุ่มภารกิจ (Cluster) เป็นการรวมหน่วยงานภายใต้กระทรวงรับผิดชอบภารกิจ
เฉพาะด้านที่ตอบสนองวัตถุประสงค์หลักอันหนึ่งของกระทรวง 

  4. กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่อเป็นอย่างอ่ืน เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบภารกิจหลัก
ภายใต้กลุ่มภารกิจหรือภายใต้กระทรวงตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

  5. กลุ่มงาน/ฝ่าย/งาน/สาขาหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นหน่วยงานภายใต้
กรม 

 2. การสร้างกลไกส าคัญในการเปลี่ยนแปลงอย่างย่ังยืน 
     การสร้างการเปลี่ยนแปลง จะต้องด าเนินการติดตั้งระบบปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือ
ปรับไปสู่กระบวนทัศน์ใหม่ ซึ่งจะต้องเป็นกระบวนทัศน์ที่ยึดแนวทางการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่
คล้ายกับวิธีการของธุรกิจมากขึ้น ดังนั้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงในองค์การภาครัฐจึงต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์การปฏิบัติราชการภายใต้ปรัชญาการบริหารราชการของประเทศไทย ซึ่งให้
ความส าคัญแก่ระบบราชการขนาดเล็ก เข้มแข็ง โปร่งใส และจ้างงานแต่พอประมาณ (Small, 
Strong, Transparent and Lean Staff Government) (ติน ปรัชญพฤทธิ์ และคณะ 2540 : 126) 
จากการสังเคราะห์นวัตกรรมการบริหารงานบุคคล (ส านักงาน ก.พ. 2548) รายงานประจ าปี 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร. 2546) และแนวทางการบริหาร
ราชการยุคใหม่ (ส านักพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐ 2545) ซึ่งสรุปกลไกการเปลี่ยนแปลง
กระบวนทัศน์เพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ได้ 4 ด้านดังนี้ 
  2.1 การปรับกระบวนทัศน์ด้านการท างาน 
   ระบบราชการไทยที่ผ่านมาส่วนใหญ่มักมีกระบวนทัศน์ในการท างานโดยเน้นที่
ปัจจัยน าเข้าและรายละเอียดในการท างาน โดยให้ความส าคัญต่อระเบียบปฏิบัติมากกว่ายุทธศาสตร์
องค์การและการบรรลุผลสัมฤทธิ์ขององค์การ ดังนั้นการสร้างการเปลี่ยนแปลงจึงต้องเป็นการปรับ
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กระบวนทัศน์ด้านการท างานเพ่ือส่งมอบบริการที่ดีที่สุดให้กับประชาชนอย่างยั่งยืน ด้วยการโน้มน้าว
ให้ผู้ปฏิบัติงานหันมาสนใจการปรับเปลี่ยนวิธีปฏิบัติงานด้วยหัวใจ จากแบบระบบราชการไปสู่วิธีการที่
เน้นการประกอบการตามแนวทางของภาคเอกชน (Entrepreneurial or Business Like Approach) 
   โดยภาครัฐของไทยได้น าระบบประเมินตามแนวคิดการวัดผลส าเร็จของงานโดยใช้
ระบบ Balanced Scorecard, Individual Scorecard และการประเมินสมรรถนะระบบบริหาร
ทรัพยากรบุคคล (HR Scorecard) ใช้เป็นเครื่องมือในการกระจายอ านาจการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้แก่ส่วนราชการที่จะก าหนดความสัมพันธ์ และทิศทางระหว่างองค์การกลางบริหารทรัพยากรบุคคล
กับส่วนราชการและจังหวัด โดยองค์การกลางบริหารงานบุคคลจะปรับเปลี่ยนบทบาทไปเป็นผู้คอย
อ านวยความสะดวก ช่วยเหลือ แนะน า ให้ค าปรึกษา ตลอดจนกระตุ้นจูงใจเพ่ือให้ส่วนราชการและจับ
หวัดสามารถก าหนดยุทธศาสตร์วางแผนบริหารและพัฒนาก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดย
ค านึงถึงความต้องการและสภาพแวดล้อมของส่วนราชการแต่ละแห่ง 
   การลดขึ้นตอนการปฏิบัติงานโดยประกาศก าหนดเวลาได้รับบริการไว้ล่วงหน้า 
การน าระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการ
ท างานโดยเฉพาะการให้บริการประชาชน การพัฒนาระบบบริหารงานรองนานกรัฐมนตรี โดย
จัดระบบศูนย์ประสานการบริหารราชการ ส านักผู้ตรวจราชการ และระบบผู้ตรวจราชการ ส านักงาน
นายกรัฐมนตรี ผู้ตรวจราชการกระทรวง กรม และทีมงานของรองนายกรัฐมนตรี การสร้างแรงจูงใจ
เพ่ือเสริมสร้างการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพ่ือน าไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการ
ท างานอย่างต่อเนื่อง การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการเป็นลายลักษณ์อักษร และการจัดตั้ง
ศูนย์บริการร่วม (Service Link) เพ่ือให้ประชาชนสามารถติดต่อขอรับบริการที่เป็นอ านาจหน้าที่ของ
ส่วนราชการในกระทรวง จังหวัดหรืออ าเภอเดียวกันแต่ต่างส่วนราชการได้ที่ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่ง
เดียว การปรับระบบการเงินและงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เพ่ือก าหนดทิศทางและ
หลักเกณฑ์ในการบริหารงบประมาณตามยุทธศาสตร์องค์การ ซึ่งเครื่องมือส าหรับการสร้างการ
เปลี่ยนแปลงในการปรับกระบวนทัศน์ด้านการท างาน สรุปได้ 7 ประการ ดังนี้ 
   1. การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน 

  2. การบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยใช้ตารางแห่งความสมดุลระดับองค์การและ
ระดับบุคคล เป็นเครื่องมือในระบบ 
   3. การประเมินสมรรถนะระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 
   4. ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
   5. การจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติราชการ 
   6. ศูนย์บริการร่วม 
   7. การปรับระบบการเงินและงบประมาณเป็นแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
  2.2 การปรับกระบวนทัศน์ด้านกลยุทธ์ 
   การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างมีกลยุทธ์โดยใช้กฎหมายเป็นกลไกการขับเคลื่อนที่
ส าคัญ โดยออกกฎหมายให้มีเจ้าภาพหลักเพ่ือสร้างการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาระบบราชการโดย
จัดตั้งส านักงาน ก.พ.ร. ขึ้นตาม พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เพ่ือท า
หน้าที่ก าหนดกลยุทธ์การพัฒนาระบบราชการและน าไปสู่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง และการเสริมสร้าง
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ให้เกิดบรรยากาศการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยการประกาศใช้ พ.ร.ฎ.  ว่าด้วยหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 เพ่ือขับเคลื่อนวัฒนธรรมการบริหารกิจการบ้านเมือง
ไปสู่หลักนิติธรรม คุณธรรม ความโปร่งใส ความคุ้มค่า การมีส่วนร่วมและความรับผิดชอบของ
ผู้ปฏิบัติงาน การก าหนดให้มี เจ้าภาพหลักเฉพาะเรื่องทั้งในส่วนกลางและภูมิภาค ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 พฤษภาคม 2546 เห็นชอบให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและเอกอัครราชทูตไทยใน
ต่างประเทศทั้งหมดเป็น ผู้บริหารสูงสุด (Chief  Executive Officer - CEO) นอกจากนี้ยังมีเจ้าภาพ
ในเรื่องอ่ืน ๆ เช่น เจ้าภาพเรื่องการบริหารการเปลี่ยนแปลง  (Chief  Change Officer - CCO) 
เจ้าภาพเรื่องการบริหารเรื่องการเงิน (Chief Financial Officer – CFO) และเจ้าภาพเรื่องบริหารงาน
บุคคล(Chief Human Resource Officer – CHRO) นอกจากนี้มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 8 
กรกฎาคม 2546 เห็นชอบให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาผู้น าการบริหารการ
เปลี่ยนแปลง” เพ่ือให้ผู้บริหารเรียนรู้จากประสบการณ์จริง (Action Learning) โดยน าระบบการท า
จัดท ายุทธศาสตร์มาใช้ในการจัดท าค ารับรองการปฏิบัติราชการและน ายุทธศาสตร์ไปใช้ในการปฏิบั ติ
ราชการจริง 
  การประกาศใช้ แผนการบริหารราชการแผ่น พ.ศ.2548-2551 คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อ
วันที่ 12 เมษายน 2548 ที่มีการจัดท าแผนรับรองการท างานตลอดช่วงระยะเวลาการด ารงต าแหน่ง
ของรัฐบาล โดยยึดตามเจตนารมณ์ของค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่ได้แถลงต่อรัฐบาลเมื่อ
วันที่ 23 มีนาคม 2548 และแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2540 เป็นหลัก เพ่ือให้มีการบริหารราชการแผ่นดินที่สามารถด าเนินไปได้
อย่างชัดเจนและเป็นระบบ แผนบริหารราชการแผ่นดินยังเป็นเครื่องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงใน 3 มิติ 
ได้แก่ มิติการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ (Functional - Based) มิติตามวาระงานพิเศษ (Agenda -
Based Approach) และมิติพ้ืนที่ (Area - Based Approach) และอาจกล่าวได้ว่าเป็น “การบริหาร
ราชการแผ่นดินไทยเชิงกลยุทธ์” เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์การเมืองการปกครองประเทศไทย 
  ซึ่งเครื่องมือส าหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับกระบวนทัศน์ด้านกลยุทธ์ 
สรุปได้ 4 ประการ ดังนี้ 

  (1) การใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือน าไปสู่การสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องโดย
ประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

  (2) การใช้แผนกลยุทธ์ถ่ายทอดกลยุทธ์หลักลงไปในระดับกระทรวง ทบวง และกรม   
ซึ่งแผนกลยุทธ์ดังกล่าวเป็นเครื่องน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงในรูปแบบแผนการริหารราชการแผ่น     
พ.ศ.2548-2551 ในวันที่ 12 เมษายน 2548 
  (3) การสร้างเจ้าภาพที่เฉพาะเจาะจงในงานที่มีลักษณะขับเคลื่อนยุทธ์ศาสตร์ระดับ
กระทรวง จังหวัดและงานเฉพาะด้าน ในรูปแบบผู้ว่าราชการจังหวัด CEO 
  (4) การพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขับเคลื่อนกลยุทธ์ใน 3 มิติ ได้แก่ 
มิติการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ มิติตามวาระงานพิเศษและมิติพ้ืนที่ โดยครอบคลุมเป้าหมายนักบริหาร
ทั้งระบบราชการไทย 
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  2.3 การปรับกระบวนทัศน์ด้านการจัดโครงสร้างองค์การ 
   การบริหารราชการแนวใหม่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ มีความซับซ้อนและการ
เปลี่ยนแปลงในอัตราเร่งสูงตามสภาพการแข่งขันในเวทีโลก ดังนั้นโครงสร้างส่วนราชการในปัจจุบันไม่
อาจตอบสนองการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้เต็มศักยภาพ การปรับโครงสร้างส่วนราชการจะต้องเป็นไป
ในแนวทางเพ่ือให้มีสมรรถนะและความยืนหยุ่นสูง โดยการพัฒนาโครงสร้างระบบบริหารงานกลุ่ม
ภารกิจ (Cluster) การปรับเปลี่ยนรูปแบบโครงสร้างระบบราชการ ด้วยการถ่ายโอนภารกิจ บทบาท 
อ านาจหน้าที่ ทรัพยากรจากราชการส่วนกลางไปสู่ภูมิภาคและองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นการ
ก าหนดให้มี “เจ้าภาพ” รับผิดชอบการด าเนินงานที่ยังไม่มีผู้รับผิดชอบชัดเจนและการยกเลิกความ
เป็นนิติบุคคลของกรม ภายใต้การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดระบบการ
บริหารงานแบบบูรณาการ (Matrix Management System) ในสถานเอกอัครราทูตทุกแห่งทั่วโลก
และทกจังหวัด(ทูตและผู้ว่าราชการจังหวัด CEO) รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างให้หน่วยงานต่าง ๆ 
เข้ามารวมอยู่ในสถานเอกอัครราชทูต ปรับปรุงการบริหารราชการในต่างประเทศให้มีความเข้มแข็ง
ขึ้น ส าหรับในส่วนของจังหวัดต้องสร้างภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการจัดท ายุทธศาสตร์การพัฒนา
จังหวัด/กลุ่มจังหวัด และการติดตามประเมินผลการด าเนินงาน ซึ่งส่งผลต่อการมอบอ านาจจาก
ส่วนกลางแก่ผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งเครื่องมือส าหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับกระบวน
ทัศน์ด้านการจัดโครงสร้างองค์การสรุปได้ 4 ประการดังนี้ 
  (1) ระบบบริหารงานกลุ่มภารกิจ (Cluster) 
  (2) ระบบการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (Provincial Management System) 
  (3) การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน (Restructure the 
Framework and Administration Of Public Organizations) 
  (4) การจัดการท ายุทธศาสตร์จังหวัดและกลุ่มจังหวัด (Strategic Management 
Plan) 
  2.4 การปรับกระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมองค์การ 
   ระบบจ าแนกต าแหน่งในราชการพลเรือน หรือที่เรียกกันโดยย่อว่า “พีชี” ถูก
พัฒนามาใช้แทนระบบชั้นยศ ตั้งแต่ปี 2518 ไม่สอดคล้องกับรูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนว
ใหม่ที่เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์ ความคุ้มค่าความสามารถตอบสนองความต้องการของสังคมและ
ประชาชนผู้รับบริการภายใต้กรอบแนวคิดทุนมนุษย์ ระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนใหม่ จึงมี
หลักการแนวคิดส าคัญโดยยึดหลัก 4 ประการ ได้แก่ 
   (1) หลักการบริหารต าแหน่งในระบบเปิด 
   (2) หลักการกระจายอ านาจการบริหารงานบุคคล 
   (3) หลักการบริหารมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   (4) หลักอัตราตลาดและหลักความสามารถในการจ่าย 
              โดยหลักการดังกล่าวจะส่งเสริมให้เกิดระบบการท างานโดยยึดประชาชนเป็นเป็น
ศูนย์กลางการเชื่อมโยงการปฏิบัติงานและติดตั้ง (Built In) ระบบสมรรถนะ (Competency) ไว้ใน
ระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทนใหม่เพ่ือผลในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างานไปสู่การส่ง
มอบผลลัพธ์ที่ภาครัฐต้องการและเชื่อมโยงสมรรถนะเข้ากับระบบค่าตอบแทน (Performance 
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Based Pay) กับแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการ ซึ่งเป็นมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 27 
กรกฎาคม พ.ศ.2547 ซึ่งเป็นกระบวนทัศน์ใหม่ของการพัฒนาทรัพยากรบุคคลโดยมีจุดศูนย์กลางที่ 
“ทุนมนุษย์” อย่างเป็นรูปธรรมโดยก าหนดก าหนดระยะเวลาส าหรับการพัฒนาข้าราชการเป็น
รายบุคคลไม่น้อยกว่า 10 วันต่อคนต่อปีและถือว่าเป็นเวลาปฏิบัติราชการ และส่วนราชการต้อง
จัดสรรงบประมาณเพ่ือพัฒนาข้าราชการไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ของค่าใช้จ่ายหมวดเงินเดือนและ
ค่าจ้างประจ า โดยแยกเป็นรายการค่าใช้จ่ายส าหรับการพัฒนาข้าราชการโดยเฉพาะในเอกสาร
งบประมาณ และผลักดันไปสู่การน าระบบการประเมินผลงานมาใช้ควบคู่กับการจัดท าแผนการพัฒนา
ส่วนบุคคลของบุคลากรแต่ละคน (Individual Development Plan) เพ่ือเสริมสร้างให้เกิดระบบ
คุณธรรมทั่วทั้งองค์การ และน าระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) ระบบ
บริหารองค์ความรู้ในองค์การ (Knowledge Management) 
  นอกจากนี้ยังส่งเสริมให้ส่วนราชการจัดท าแผนการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Blue 
Print Change) มาใช้เพ่ือส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาองค์การและตนเองอย่างต่อเนื่องเป็นการจัด
สภาพแวดล้อมให้ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมโดยเน้นให้เกิดวัฒนธรรมการปฏิบัติราชการ
อย่างมีคุณธรรมเพ่ือประชาชนอย่างต่อเนื่องทั่วองค์การ การออกแบบการจ้างงานตามสัญญาจ้างเพ่ือ
ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานที่พึงประสงค์ตลอดการจ้างงาน เช่นระบบพนักงาน
ราชการ เพ่ือเป็นทางเลือกของการจ้างการภาครัฐที่ยืนหยุ่นคล่องตัวเน้นการจ้างบุคคลากร ตามหลัก
สมรรถนะและหลักผลสัมฤทธิ์ของงานให้มีการเข้าและออกจากงานตามสัญญาจ้าง ซึ่งเป็นไปตาม
ภารกิจ โดยมีการต่อสัญญาได้ไม่ใช่การจ้างการตลอดชีวิตมีระยะเลาสิ้นสุดตามนโยบาย แผนงาน  
หรือโครงงาน  ให้ความเป็นอิสระและยืนหยุ่นในการด าเนินงาน 

  การสรรหาระบบเปิด (Opened System Recruitment) เป็นระบบที่ส่งเสริมให้มี
การคัดเลือกข้าราชการ ระหว่างส่วนราชการ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับสูงทุกระดับและ
ต าแหน่งการส่งเสริมให้มีการเลือกสรรบุคคลจากภายนอกระบบราชการ เพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง
ผู้ว่าราชการจังหวัดแบบบูรณาการและเอกอัครราชทูตแบบบูรณาการ ข้าราชการมีมีสิทธิสมัครเข้ารับ
การเลือกสรรเพ่ือแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง แต่ต้องเปลี่ยนสถานะเป็นข้าราชการตามสัญญาจ้างบุคคล
ภานอกที่ได้รับการเลือกสรรเพื่อแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง จะเป็นข้าราชการตามสัญญาจ้างที่มีวาระการ
ด ารงต าแหน่งที่แน่นอน ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูง (Fast-Track) เป็นระบบที่เสริมให้คนเก่ง 
คนดีและมีผลงาน ได้ก้าวไปสู่ต าแหน่งในระดับสูงได้เร็วขึ้น ข้าราชการที่อยู่ในระบบจะได้ท างานที่ยาก
และท้าทาย โดยมีการมอบหมายและสอนงานอย่างเป็นระบบท าให้สามารถใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่าง
เต็มที่ ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และเป็นระบบ และมีโอกาสได้เลื่อนระดับอย่างรวดเร็ว เพ่ือ
ผลักดันให้ผู้ปฏิบัติงานมีพฤติกรรมในการปฏิบัติงานที่พ่ึงประสงค ์
                นอกจากนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการสร้างราชการใสสะอาด เมื่อ
วันที่ 26 ธันวาคม 2543 โดยให้ก าหนดเป็นนโยบายส าคัญของราชการ ประกาศแผนระดับประเทศ 
และให้ถือว่าการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นภัยของความมั่นคงของประเทศ รวมทั้งก าหนดให้กระทรวง 
ทบวง กรม หน่วยงานของรัฐ สนับสนุน ร่วมมือ และด าเนินการตามแผนปฏิบัติการนี้บรรลุผลอย่าง
จริงจัง โดยคาดหวังให้เกิดการปรับกระบวนทัศน์ข้าราชการ เพ่ือหวังผลในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม
องค์การอย่างยั่งยืน โดยสร้างความร่วมมือของกลุ่มบุคคล หน่วยงาน องค์การ ที่มีอุดมการณ์ร่วมกัน
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ในการต่อต้านคอร์รัปชั่น โดยเปิดตัวโครงการก่อนคณะรัฐมนตรีจะมีมติเห็นชอบ เพ่ือขยายเครื่องข่าย
การร่วมอุดมการณ์อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2543 ณ อาคารรัฐสภา และขยายผลใน
การสร้างศูนย์ประสานราชการใสสะอาดในทุกส่วนราชการอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันซึ่งเครื่องมือ
ส าหรับการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับกระบวนทัศน์ด้านวัฒนธรรมองค์การ สรุปได้ 8 ประการ 
ดังนี้ 
  (1)  แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาข้าราชการและแผนพัฒนาข้าราชการรายบุคคล 

  (2)  ระบบจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน 
  (3)  ระบบการเรียนรู้ผ่านเครือข่ายอิเล็กทรอนิกส์ 

  (4)  ระบบการบริหารองค์ความรู้ในองค์การ 
  (5)  แผนการบริการการเปลี่ยนแปลง 
  (6)  การสรรหาระบบเปิด 
  (7)  ระบบข้าราชการผู้มีสัมฤทธิ์สูง 

  (8)  ศูนย์ประสานราชการใสสะอาด 
  จากลักษณะดังกล่าวของการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐของไทย ทั้งสภาพปัญหา 
วิธีการแก้ไข รวมทั้งการสร้างกลไกการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการให้
มีความเหมาะสมและเป็นการเปลี่ยนแปลงเพ่ือให้ระบบบริหารงานดีขึ้น มีระบบราชการที่มี
ประสิทธิภาพ มีประสิทธิผลและมีสมรรถนะท่ีเพ่ิมข้ึน มีขนาดพอเหมาะและทรงพลังในการพัฒนาและ
สามารถเอ้ือประโยชน์ให้แก่ประชาชนให้มากที่สุด 
  อย่างไรก็ตาม ในภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐของไทยดังกล่าวมา ก็จะ
ครอบคลุมการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงในประเด็นใหญ่ ตั้งแค่ การปรับปรุงบทบาทภารกิจและ
หน้าที่ของรัฐ การวางระบบโครงสร้างความสัมพันธ์ของอ านาจในระดับต่าง  ๆ การจัดโครงสร้าง
องค์การ การจัดระบบราชการใหม่ให้รับใช้ ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศชาติและ
ประชาชน ระบบบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน ระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ กฎระเบียบต่าง ๆ และ
การปรับค่านิยมขององค์การและพฤติกรรมของข้าราชการ ซึ่งการด าเนินงานแต่ละส่วนก็เพ่ือท าให้
ระบบราชการมีสมรรถนะสูง เป็นระบบราชการที่มีผลงานและมีขีดความสามารถสูง สามารถเป็น
กลไกท่ีส าคัญของรัฐบาลในการบริหารประเทศ 
  กระบวนการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวจะต้องท าให้ระบบราการมีคุณค่า เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน เอกชนและสังคมโลก ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องมีความรู้
ความสามารถ มีทัศนคติและพฤติกรรมที่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน มีคุณธรรม สุจริต กล้าคิด กล้า
ท ากล้ารับผิดชอบ กล้ายืนหยัดและท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และเป็นมืออาชีพ 
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สรุปท้ายบท 
 แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ เป็นแรงผลักด้นให้ภาครัฐบริหารงานสาธารณะ
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์มากกว่ากระบวนการด าเนินงาน ทั้งนี้เพราะแรงกดดันจากอิทธิพลภายนอกองค์การ 
ซึ่งประกอบด้วย ความต้องการของผู้ใช้บริการ อิทธิพลของสภาพสังคม เศรษฐกิจ การเมือง ท าให้
ภาครัฐต้องปรับตัวต่ออิทธิพลและความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาครัฐต้อง
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิดจากการบริหารแบบดั้งเดิม ที่เน้นกฎระเบียบและความถูกต้องของ
กฎหมาย การมีสายการบังคับบัญชาตามสายงาน น าไปสู่การการบริหารแบบใหม่ที่มีลักษณะส าคัญ 
เช่น การผ่อนคลายกฎระเบียบเพ่ือให้มีความยืดหยุ่นมากขึ้น มีการปฏิบัติงานมุ่งเน้นผลผลิต ผลลัพธ์ 
ให้ความส าคัญกับการบริหารเชิงกลยุทธ์ มีการน าระบบกลไกตลาดเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือให้เกิดการ
ตอบสนองต่อความพึงพอใจของประชาชน  
 ทั้งนี้ การบริหารการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐ โดยกรณีศึกษาจากประเทศต่าง ๆ ที่ประสบ
ความส าเร็จในด้านการบริหารงาน จะพบลักษณะที่คล้ายกัน ได้แก่ การใช้ประสิทธิภาพจาก าลังคน
ของรัฐ โดยมีมาตรการเพ่ิมหรือลดข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่รัฐให้มีจ านวนที่เหมาะสมกับภารกิจ การ
ให้เอกชนน าภารกิจของรัฐไปด าเนินการแทน การมีระบบราชการที่กะทัดรัดเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว
ในการด าเนินงาน มีการกระจายอ านาจในการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ส่วนราชการต้องมีความ
รับผิดชอบในภารกิจโดยมีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดเพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ด าเนินการ มีการน าระบบการบริการที่ส่งเสริมความเป็นเลิศในด้านคุณภาพ และมีการน าเทคโนโลยี
มาเป็นตัวช่วยในการบริหารงานภาครัฐ ทั้งนี้มีการน ายุทธศาสตร์ของหน่วยงานและระบบการ
บริหารงานมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นเครื่องมือในการสร้างการเปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับการเปลี่ยนแปลงการบริหารงานขององค์การภาครัฐของไทย ได้มีการเปลี่ยนแปลง
มาโดยล าดับตามแต่ละยุคสมัย ขึ้นอยู่กับระบบการเมืองการปกครอง โดยการเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
สามารถแบ่งเป็น 2 ช่วงระยะด้วยกัน คือ ยุคก่อนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 และยุค
หลังการเปลี่ยนแปลง พ.ศ.2475 ซึ่งฐานคิดการเปลี่ยนแปลงเกิดจากอิทธิพลของระบบการเมืองการ
ปกครองในแต่ละช่วงเวลา 
 จุดส าคัญในการเปลี่ยนแปลงการบริหารองค์การภาครัฐของไทยในปัจจุบันคือเพ่ือให้
สอดคล้องกับยุคโลกาภิวัฒน์ ที่ภารกิจของการบริหารภาครัฐต้องมีการปรับปรุงเพ่ือให้สอดคล้องกับ
ยุคสมัย คือ การปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ตามพระราชบัญญัติระเบียบการบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ.2545 (ฉบับที่ 5) และมีพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 โดยเงื่อนไขดังกล่าว น าไปสู่การปรับปรุงกระบวนทัศน์ของการบริหารงาน
ภาครัฐของไทย ทั้งกระบวนทัศน์ในด้านการท างาน กระบวนทัศน์ด้านการบริหารอย่างมีกลยุทธ์ 
กระบวนทัศน์ด้านการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์การ กระบวนทัศน์ด้านการสร้างวัฒนธรรมองค์การ 
สิ่งเหล่านี้เป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน และเกิดผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจแห่งรัฐ 
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ค าถามท้ายบท 
 

1. จงอธิบายลักษณะส าคัญของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
2. อิทธิพลของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่จะส่งผลให้ภาครัฐจะต้องมีบทบาทอย่างไร 

3. จงอธิบายลักษณะที่เหมือนกันของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ในประเทศต่างๆ โดยยกกรณีศึกษา 

 มา 3 ประเทศ 

4. จงเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงองค์การภาครัฐของไทย ระหว่างก่อนเปลี่ยนแปลงการปกครอง  
 พ.ศ.2475 กับหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 

5. จงอธิบายปรากฏการณ์ท่ีส าคัญในการปฏิรูปราชการ พ.ศ.2545 

6. การปฏิรูประบบราชการน าไปสู่การปรับกระบวนทัศน์ในการท างาน จงอธิบายกระบวนทัศน์ในการ 

 ท างานที่ส าคัญของเจ้าหน้าที่รัฐไทย 

7. จงระบุเครื่องมือที่ส าคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงในการปรับกระบวนทัศน์ด้านกลยุทธ์ 
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