
บทที ่10 

การพฒันาระบบราชการไทย 

 ระบบบริหารราชการไทยมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน มีการเปลี่ยนแปลงทั้งในดาน

การเมืองการปกครองและพฤติกรรมการบริหารราชการมาหลายยุคหลายสมัย แตละยุคสมัยก็มี

ลักษณะการบริหารราชการที่แตกตางกัน มีสภาพปญหาเกิดขึ้นในแตละชวงเวลาก็มีลักษณะตางกัน 

สภาพปญหาดังกลาว ยังรวมถึงความคาดหวังตอการใหบริการประชาชนที่มากขึ้นดวย ทําใหระบบ

ราชการไทยตองมีการพัฒนาใหมีประสิทธิภาพ มีการบริหารจัดการที่ดี อีกทั้งในปจจุบันกระแสแหง

การจัดการภาครัฐสมัยใหมไดสงผลใหการบริหารงานภาครัฐตองมีการเปลี่ยนแปลงตามไปดวย 

ประเทศไทยก็ไดมีการจัดทํายุทธศาสตรในการพัฒนาระบบราชการไทยใหมีความทันสมัย มี

ประสิทธิภาพสอดคลองกับวิสัยทัศนในการพัฒนาประเทศ ดังมีรายละเอียดประเด็นตาง ๆ ดังตอไปนี ้

 ในบทนี้ผูเขียนจะไดอธิบายในหัวขอประกอบดวย ลักษณะของระบบบริหารราชการไทย 

การปฏิรูประบบราชการภายใตแนวคิดเกี ่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม และการปฏิรูประบบ

ราชการไทยโดยแตละหัวขอมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

1. ลกัษณะของระบบบรหิารราชการไทย 

 ลักษณะของระบบบริหารราชการไทยมีวิวัฒนาการมาอยางยาวนาน โดยในแตละชวงเวลา

จะมีลักษณะของระบบราชการท่ีแตกตางกันไปและปญหาของระบบราชการก็จะตางกันไปดวยโดยแต

ละประเด็นจะมีสาระสําคัญ ดังนี้ 

 1.1 ความเปนมาของระบบราชการไทย 

 การพัฒนาการบริหารราชการไทยมีวิวัฒนาการมาอยางตอเนื ่องยาวนาน ซึ่งผูเขียนได

สังเคราะหจากงานเขียนของ สมาน รังสิโยกฤษฎ (2546 : 15-27) นพรัฐพล ศรีบุญนาค (2551 : 9-

27) และนราธิป ศรีราม (2551 : 299-303) ซึ่งไดแบงราชการออกเปน 4 ยุคสรุปในแตละยุคได ดังนี้ 

  1.1.1 ยุคกอนการปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2435 

  การบริหารราชการแผนดินในสมัยสุโขทัยมีลักษณะสําคัญ คือ การปกครองแบบพอ

ปกครองลูก ซึ่งพอก็คือ “พอขุน” จะใหความเมตตาตอลูกคือประชาชนใหมีความสุข และใหเสรีภาพ

ในการดํารงชีวิต พอขุนในฐานะท่ีเปนกษัตริยจึงมีความใกลชิดกับประชาชนเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

การเปดโอกาสใหประชาชนสามารถเขาเฝา เพื่อรวมรับฟงและพิจารณาปญหาหรือความทุกขยากของ

ประชาชน แตในชวงปลายของสมัยสุโขทัย การปกครองแบบพอปกครองลูกไดเริ่มเปลี่ยนแปลงไปสู

การปกครองตามลัทธิเทวสิทธิ์ที่กษัตริยเปรียบเสมือนสมมติเทพ ความใกลชิดระหวางกษัตริยกับ

ประชาชนจึงลดลง ในสวนการบริหารราชการสวนกลางในสมัยสุโขทัยจะรวมอํานาจการบริหาร
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ราชการท่ีสําคัญอยูท่ีราชธานี และมีการมอบอํานาจการบริหารบางสวนใหกับหัวเมืองตางๆ ซึ่งอาจถือ

เปนการบริหารราชการสวนภูมิภาค โดยแบงออกเปน 3 ชั้น คือ 1) หัวเมืองชั้นใน หรือเมืองอุปราช 

หรือเมืองลูกหลวง หรือเมืองหนาดาน จะต้ังอยูรายรอบราชธานี โดยจะสงเช้ือพระวงศช้ันสูงไปบริหาร

ราชการแผนดิน 2) หัวเมืองช้ันนอก หรือเมืองทาวพระยามหานคร หรือเมืองเจาพระยามหานคร เปน

เมืองไกลออกไปถัดจากหัวเมืองชั้นใน โดยอาจจะใหราชวงศเดิมของเมืองนั้นบริหารราชการแผนดิน

หรือกรุงสุโขทัยอาจจะแตงตั้งขุนนางหรือขาราชการที่ไววางใจไดไปเปนผูปกครองทําหนาที่ในการ

บริหารราชการแผนดินก็ได และ 3 ) หัวเมืองออกหรือเมืองข้ึน หรือเมืองประเทศราช เปนเมืองท่ีกรุง

สุโขทัยยกทัพไปรบแลวชนะและใหอยูในอํานาจของกรุงสุโขทัยหรือเปนเมืองท่ียอมสวามิภักด์ิกับกรุง

สุโขทัย 

  ในสวนของการบริหารราชการแผนดินในสมัยกรุงศรีอยุธยามีลักษณะการปกครองแบบ

สมบูรณาญาสิทธิราช และไดมีการพัฒนาการบริหารราชการแผนดินท่ีสําคัญ 3 ครั้งคือ 1) ในสมัยพระ

รามาธิบดีที่ 1 มีการจัดตั้งจตุสดมภ อันประกอบดวย เวียง วัง คลัง นา เปนหนวยงานหลักในการ

บริหารราชการสวนกลางท่ีมีเสนาบดีท่ีเรียกวา “ขุน”เปนผูรับผิดชอบ และในสวนการบริหารราชการ

สวนภูมิภาคยังคงคลายกับสมัยกรุงสุโขทัย 2) ในสมัยพระบรมไตรโลกนาถ การบริหารราชการ

สวนกลางมีการตั้งตําแหนงอัครเสนาบดีที่เรียกวา “สมุหนายก” รับผิดชอบงานดานพลเรือน และ 

“สมุหกลาโหม” รับผิดชอบงานดานการทหาร สวนการบริหารราชการสวนภูมิภาคถึงแมจะมีการ

ปรับปรุงในบางสวนแตในภาพรวมแลวยังคงใชรูปแบบที่คลายกับสมัยกรุงสุโขทัย และ 3) สมัยพระ

เพทราชา มีการปรับปรุงการบริหารราชการสวนกลางโดยเฉพาะกับตําแหนงอัครเสนาบดีที่มีการรวม

ความรับผิดชอบของสมุหนายกกับบสมุหกลาโหมเขาดวยกัน โดยกําหนดใหสมุหนายกรับผิดชอบงาน

ดานพลเรือนและการทหารของหัวเมืองฝายเหนือ ขณะที่สมุหกลาโหมจะรับผิดชอบทั้งดานพลเรือน

และการทหารของหัวเมืองฝายใต นอกจากนี้แลวในสมัยกรุงศรีอยุธยายังเริ ่มมีการแบงหนวยการ

ปกครองทองท่ีโดยแบงเมืองออกเปนแขวง แบงแขวงออกเปนตําบล และแบงตําบลออกเปนบาน 

  ในสมัยกรุงธนบุรีและกรุงรัตนโกสินทรตอนตน แมวาจะมีการเปลี่ยนแปลงทางสังคม

และมีการรวบรวมและปรับปรุงกฎหมายสําคัญท่ีเรียกวา “กฎหมายตราสามดวง” 

  1.1.2 ยุคปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2435 

  การปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2435 ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัว (รัชกาลท่ี 5) ถือเปนการบริหารราชการแผนดินครั้งสําคัญท่ีสุดในประวัติศาสตรการบริหาร

ราชการไทยซึ่งการปฏิรูปการปกครองแผนดินก็เพื ่อพัฒนาระบบบริหารราชการแผนดินสูความ

ทันสมัยดังนานาประเทศ โดยทรงยกเลิกจตุสดมภและยกเลิกตําแหนงอัครเสนาบดี และจัดแบงสวน

ราชการใหมทั ้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค โดยในการบริหารราชการสวนกลางไดจัดแบงสวน

ราชการใหมเปนแบบแบงแยกหนาที่ตามแบบประเทศตะวันตกออกเปน 12 กรม ตอมาเปน 12 

กระทรวง (ภายหลังยุบเหลือ 10 กระทรวง) โดยแตละกระทรวงมีเสนาบดีเปนผูรับผิดชอบ 
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  สําหรับการบริหารราชการสวนภูมิภาค ไดทรงยกเลิกการแบงหัวเมืองแบบเดิมตามแบบ

กรุศรีอยุธยาและปฏิรูปการปกครองหัวเมืองแบบใหมเปนแบบ “เทศาภิบาล” เพื่อรวมอํานาจการ

บริหารราชการแผนดินเขาสูสวนกลางและเสริมสรางความเปนปกแผนและความเปนอันหนึ่งอัน

เดียวกันของราชอาณาจักร ในสวนภูมิภาคจะแบงการปกครองออกเปน หมูบาน ตําบล อําเภอ และ

เมือง ซึ่งในระดับตําบลและหมูบานจะเปดโอกาสใหราษฎรเลือกกํานันและผูใหญบานแทนการใหเจา

เมืองเดิมแตงตั้งเพื่อถวงดุลอํานาจและลดอิทธิพลของกลุมเจาเมืองเดิม ในสวนของอําเภอขาหลวง

เทศาภิบาลหรือสมุหเทศาภิบาลเปนผูแตงตั้งนายอําเภอ และในสวนของเมืองนั้นพระมหากษัตริยจะ

ทรงแตงต้ังผูวาราชการเมืองท่ีมีฐานะเปนขาราชการโดยไดรับเงินเดือนจากงบประมาณแผนดินแทนท่ี

การใชระบบกินเมืองเหมือนในอดีต นอจากเมืองแลวยังมีการรวมเมืองหลาย ๆ เมืองเขาดวยกัน

เรียกวา “มณฑล” เพื่อควบคุมดูแลและเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหวางราชธานีหัวเมือง

ตาง ๆ โดยแตละมณฑลจะมี “ขาหลวงเทศาภิบาล” หรือ “สมุหเทศาภิบาล” ท่ีพระมหากษัตริยทรง

แตงต้ังจากสวนกลางไปเปนผูปกครอง 

  นอกจากนี้แลวในสมัยรัชกาลที่ 5 ยังไดทรงจัดตั้ง “สุขาภิบาล” ขึ้นทั้งในเขตกรุงเทพฯ 

และหัวเมืองตาง ๆ สุขาภิบาลจึงทรงจัดต้ังข้ึนจึงอาจเรยกไดวาเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ินรูปแบบ

แรกของประเทศไทย แตการจัดตั้งสุขาภิบาลในสมัยรัชกาลที่ 5 โดยสวนใหญจะจัดตั้งขึ้นเพื่อความ

เปนระเบียบเรียบรอยและรักษาความสะอาดเปนสําคัญ มิไดมีจุดหมายในลักษณะของการกระจาย

อํานาจหรือการปกครองแตอยางใด 

  ในสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกลาเจาอยูหัว (รัชกาลที่ 6) ไดมีการปรับปรุงระบบ

เทศาภิบาล โดยจัดตั้ง “ภาค” ขึ้นเพื่อรวมมณฑลหลายๆมณฑลเปนหนึ่งภาค ซึ่งแตละภาคจะมี

อุปราชซึ ่งพระมหากษัตริยทรงแตงตั ้งไปจากสวนกลางเปนผูปกครองมีอํานาจเหนือขาหลวง

เทศาภิบาล แตการใชระบบภาคนี้ก็ดําเนินการไดเพียงระยะส้ัน ๆ ก็ถูกยกเลิกไป ตอมาไดมีการเปล่ียน

ช่ือเรียกจาก “เมือง” มาเปนจังหวัด โดยมีผูปกครองในระดับจังหวัดคือ “ผูวาราชการจังหวัด” และยัง

ไดมีการประกาศใชกฎหมายลักษณะปกครองสวนทองที่ซึ่งถือเปนกฎหมายสําคัญในการปกครอง

ระดับตําบลและหมูบาน และกอนการเปล่ียนแปลงการปกครองในสมัยรัชกาลท่ี 7 ไดมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. 2471 ซึ่งถือเปนกฎหมายสําคัญในการบริหารงาน

บุคคลภาคราชการ โดยเปลี่ยนการบริหารงานบุคคลแบบเดิมที่เรียกวาระบบอุปถัมภมาเปนระบบ

คุณธรรม (Merit System) และกําหนดใหมีคณะกรรมการรักษาพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ

พลเรือน (ก.พ.ร) (ภายหลังไดเปล่ียนช่ือเปนคณะกรรมการขาราชการพลเรือน) 

  1.1.3 ยุคหลังการเปลีย่นแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2475 

  หลังจากการเปล่ียนแปลงการปกครองจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาเปนระบอบ

ประชาธิปไตยเมื่อวันท่ี 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 การบริหารราชการแผนดินก็ไดรับผลกระทบจาการ

เปล่ียนแปลงดังกลาวดวย โดยเมื่อประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชการราชอาณา
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จักสยาม พ.ศ. 2476 ก็ไดมีการจัดระเบียบบริหารราชการออกเปน 3 สวน คือราชการบริหาร

สวนกลาง ราชการบริหารสวนภูมิภาค ราชการบริหารสวนทองถ่ิน ซึ่งในราชการบริหารสวนกลางไดมี

การปรับเปลี่ยนจากเดิมไมมากนักจะมีก็เปนการปรับโครงสรางและเปลี่ยนชื่อเรียกตําแหนงและชื่อ

กระทรวง ตลอดจนในสวนเพิ่มเติมในสวนการจัดระเบียบราชการในสํานักนายกรัฐมนตร ี

  สําหรับการบริหารราชการสวนภูมิภาคในชวงแรกของการเปล่ียนแปลงการปกครองไดมี

การปรับปรุงทั ้งในระดับจังหวัดและอําเภอ โดยเปลี่ยนจากระบบบริหารโดยคน ๆ เดียว คือ ผู วา

ราชการจังหวัด และนายอําเภอ เปนระบบบริหารโดยคณะบุคคลที่เรียกวาคณะกรมการจังหวัดและ

คณะกรมการอําเภอ และยุบเลิกมณฑลโดยโอนอํานาจหนาที่ขาหลวงเทศาภิบาลมาเปนของผูวา

ราชการจังหวัด ตอมามีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2495 ซึ่ง

กําหนดใหจังหวัดมีฐานเปนนิติบุคคลและมีการจัดตั้งภาคโดยมีผูวาราชการภาคเปนผูปกครอง แตก็

ใชไดในระยะเวลาส้ัน ๆ ก็ถูกยุบเลิกไป หลังจากยุบเลิกภาคแลวก็ไดโอนอํานาจหนาท่ีของผูวาราชการ

ภาคใหกลับมาเปนของผูวาราชการจังหวัด และปรับบทบาทของคณะกรมการจังหวัดใหเปนเพียงคณะ

ท่ีปรึกษาของผูวาราชการจังหวัดซึ่งไมมีอํานาจในการบริหาร และเมื่อมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ

ระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ก็ไดมีการปรับปรุงเกี่ยวกับการบริหารราชการสวนภูมิภาค

ดวยการเพิ่มอํานาจหนาที่ใหผู วาราชการจังหวัดมีอํานาจในการกํากับดูแลในการปฏิบัติราชการ

ขาราชการท่ีไมใชขาราชการบริหารสวนภูมิภาคท่ีประจําอยูในจังหวัดนั้น ๆ อีกดวย 

  สําหรับการบริหารราชการสวนทองถิ่นนั้น ไดเริ่มจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นใน

ลักษณะที ่มีจุดมุ งหมายเชิงกระจายอํานาจและการปกครองตนเองขึ ้น โดยมีการประกาศใช

พระราชบัญญัติระเบียบเทศบาล พ.ศ. 2475 ที่กําหนดใหมีการจัดตั้งเทศบาลและสภาจังหวัดไวใน

กฎหมายฉบับเดียวกัน ตอมามีการแยกสภาจังหวัดออกจากกฎหมายเทศบาลเมื ่อประกาศใช

พระราชบัญญัติสภาจังหวัด พ.ศ. 2481 โดยสภาจังหวัดจะทําหนาที่ที ่ปรึกษาคณะกรมการจังหวัด 

และมีสมาชิกสภาจังหวัดท่ีมาจากการเลือกต้ังของประชาชน ซึ่งตอมาสภาจังหวัดไดพัฒนามาเปนสภา

นิติบัญญัติขององคการบริหารสวนจังหวัดหลังมีการประกาศใชระเบียบบริหารราชการสวนจังหวัด 

พ.ศ. 2498 และหลังจากนั้นก็ไดมีการจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบอื่น ๆ ตามมาอยาง

ตอเนื่อง ไมวาจะเปนการรื้อฟนสุขาภิบาล การจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบล แตการ

ดําเนินการกระจายอํานาจใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนองเองมากขึ้นโดยผานการ

ปกครององคกรปกครองสวนทองถิ่นรูปแบบตาง ๆ แตก็ไดประสบปญหาเปนอยางมาก โดยเฉพาะ

ปญหาความไมพรอมของรัฐในการกระจายอํานาจและความไมพรอมของประชาชนในการที่จะ

ปกครองตนเอง สงผลใหเวลาตอมาคณะปฏิวัติไดยุบเลิกองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบลให

เหลือสภาตําบลรูปแบบเดียวตามประกาศคณะปฏิวัติฉบับที่ 326/2515 และยังมีการประกาศใชพระ

ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร พ.ศ. 2518, พ.ศ. 2528 และฉบับแกไขเพิ่มเติม 

และประกาศใชระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. 2521 ท่ีกําหนดใหกรุงเทพมหานครและเมือง
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พัทยาเปนองคกรปกครองสวนทองถิ ่นร ูปแบบพิเศษ ในระยะตอมาก็ได ม ีการประกาศใช

พระราชบัญญัติองคการบริหารสวนตําบลและสภาตําบลข้ึนมาใหม 

  นอกจากนี้แลวนับตั้งแตเปลี่ยนแปลงการปกครองเปนตนมารัฐบาลแทบทุกยุคทุกสมัย

ตางใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบราชการ โดยจะเห็นไดจากการแตงตั้งคณะกรรมการที่ปรึกษา

เพื่อการพัฒนาระบบราชการข้ึนในแทบทุกรัฐบาล ซึ่งในแตละรัฐบาลคณะกรรมการท่ีทําหนาท่ีในการ

พัฒนาการบริหารราชการก็จะมีชื ่อเรียกที่แตกตางกันไป เชน คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหารและ

องคกรของรัฐในสมัยรัฐบาลจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ ในสมัย

รัฐบาลนายบรรหาร ศิลปอาชา เปนตน ซึ ่งการดําเนินการของคณะกรรมการตาง ๆ เพื ่อการ

พัฒนาการบริหารราชการไทย โดยสวนใหญจะเนนท่ีการปรับโครงสรางการจัดแบงสวนราชการ และ

การจัดอัตรากําลังคนเปนสําคัญ ซึ่งผลงานที่เปนรูปธรรมของคณะกรรมการที่ทําหนาที่ในการพัฒนา

บริหารราชการไทยตั้งแตสมัยรัฐบาลของนายบรรหาร ศิลปอาชา จนถึงรัฐบาลของนายชวน หลีกภัย 

ก็คือการจัดตั้งสํานักงานคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการขึ้นในสํานักงาน ก.พ. การจัดทําและ

ประกาศใชแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการไทย (พ.ศ. 2540-2544) และการจัดทําแผนปฏิรูป

ระบบบริหารภาครัฐ 

  1.1.4 ยุคปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545 

  รัฐบาลที่มี พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เปนนายกรัฐมนตรีถือไดวาเปนรัฐบาลหนึ่งที่ไดให

ความสําคัญกับการพัฒนาการบริหารราชการไทย โดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร

ราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ที่กําหนดใหมีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 

(ก.พ.ร.) และสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สํานักงาน ก.พ.ร.) ข้ึนเพื่อเปนหนวยงาน

หลักในการดําเนินการพัฒนาระบบราชการไทย และมีการประกาศใชพระราชบัญญัติปรับปรุง 

กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ซึ่งผลจากการประกาศใชกฎหมายทั้งสองฉบับไดสงผลใหเกิดการ

ปรับเปลี่ยนโครงสราง บทบาท ภารกิจ และวิธีการบริหารภาครัฐทั้งในราชการบริหารสวนกลาง 

ราชการบริหารสวนภูมิภาค และราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

  การบริหารราชการสวนกลางไดมีการจัดตั้งหนวยงานระดับกระทรวงเพิ่มเติมจาก 14 

กระทรวง 1 ทบวง เปน 20 กระทรวงและไดจัดกลุมกระทรวงท้ัง 20 กระทรวงออกเปน 4 กลุม คือ 1) 

กลุมกระทรวงที่รับผิดชอบตามนโยบายพื้นฐานแหงรัฐ 6 กระทรวง ไดแก สํานักนายกรัฐมนตรี 

กระทรวงกลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง

ยุติธรรม 2) กลุมกระทรวงยุทธศาสตรและการพัฒนาประเทศ 10 กระทรวง ไดแก กระทรวงการ

พัฒนาสังคมและความมั่นคงมนุษย กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวง

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม กระทรวงพาณิชย กระทรวงแรงงาน กระทรวงวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข และกระทรวงอุตสาหกรรม 3) กลุมกระทรวง

ขนาดเล็กท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับภารกิจเรงดวนท่ีเกิดข้ึนเปนครั้งคราวตามความเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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4 กระทรวง ไดแก กระทรวงทองเที่ยวและกีฬา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

กระทรวงพลังงาน และกระทรวงวัฒนธรรม 

  ในสวนการบริหารราชการสวนภูมิภาคไดมีการปรับเปล่ียนราชการบริหารจากเดิมท่ีผูวา

ราชการจังหวัดเปนผูบริหารในลักษณะผูประสานสวนราชการตางๆ ที่ประจําอยูในจังหวัดใหเปน

ผูบริหารสูงสุดระดับจังหวัด (Chief Executive Officer : CEO ) หรือผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณา

การการพัฒนา (ผู วา CEO) ที่ม ีอํานาจในการบริหารมากขึ ้น โดยเปรียบจังหวัดเหมือนหนวย

ยุทธศาสตรทางธุรกิจ (Strategic Business Unit : SBU ) ที ่สามารถวินิจฉัยขอมูล ปญหาอุปสรรค 

รวมทั้งกําหนดแนวทางแกไขปญหาและดําเนินการตัดสินใจอยางครบวงจร เพื่อใหการดําเนินงาน

ภายในจังหวัดเปนไปดวยความรวดเร็วสามารถแกปญหาและตอบสนองความตองการของประชาชน

ในจังหวัดไดอยางมีประสิทธิภาพ พรอมกับกําหนดใหสวนราชการตาง ๆ ภายในจังหวัดตองปฏิบัติงาน

รวมกัน ตลอดจนใชทรัพยากรรวมกันในการปฏิบัติงานได และยังกําหนดใหจังหวัดรวมกลุมกันใน

ลักษณะจังหวัด (Cluster) เพื่อปฏิบัติงานในเชิงยุทธศาสตรรวมกันตอไปได 

  สําหรับการบริหารราชการสวนทองถิ่นไดมีการปรับปรุงโครงสรางและรูปแบบการ

บริหารใหสอดคลองกับเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ และสอดคลองกับแนวทางปฏิรูประบบราชการ 

โดยมีการปรับปรุงกฎหมายเพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวมในการปกครองตนเองมากข้ึน พรอม

กับเรงกระจายอํานาจและถายโอนภารกิจดานบริการสาธารณะตาง ๆ สูองคกรปกครองสวนทองถิ่น

มากข้ึน และยังปรับปรุงกฎหมายเพื่อกําหนดใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกรูปแบบตองมา

จากการเลือกต้ังโดยตรงจากประชาชน 

  จากวิวัฒนาการการพัฒนาระบบราบราชการไทยทั้ง 4 ยุค จะเห็นไดวา การบริหาร

ราชการไทยไดมีการพัฒนาการบริหารมาอยางตอเนื่อง โดยการพัฒนาการบริหารที่ผานมามักจะให

ความสําคัญกับการปรับโครงสราง การจัดแบงสวนราชการ และการจัดอัตรากําลังเปนสําคัญ สวนการ

ปรับบทบาท ภารกิจ วิธีการบริหารราชการ กฎหมาย งบประมาณ และวัฒนธรรมการบริหารเพิ่ง

ไดรับความสําคัญในระยะหลังๆ โดยเฉพาะตั้งแตมีการจัดทําแผนแมบทการปฏิรูประบบราชการและ

แผนปฏิรูปการบริหารภาครัฐเปนตนมา 

 1.2 ลักษณะทัว่ไปของการบรหิารราชการไทย 

 สําหรับลักษณะทั ่วไปของระบบราชการไทย ระบบราชการไทยมีลักษณะที ่ปรัชญา 

เวสารัชช (2539 : 5-6) และจุมพล หนิมพานิช (2550 : 402-405) ไดนําเสนอมีสาระสําคัญในลักษณะ

คลายกัน สรุปไดดังไปนี้ 

  1.2.1 ระบบราชการไทยมีบทบาทและภารกิจครอบคลุมพื้นที่ทั้งหมดของทั้งประเทศ 

โดยทั่วไประบบราชการไทยถือเปนองคการขนาดใหญที ่สลับซับซอน แบงสวนราชการออกเปน

กระทรวง ทบวง กรม ฝายฯลฯ มีลําดับขั้นการบังคับบัญชาที่ลดหลั่นกันลงมา มีการแบงงานกันทํา
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ตามความถนัด ตามหลักการแลวยังคงถือระบบคุณธรรม โดยคํานึงถึงความรูความสามารถและทักษะ 

เนนการบริหารงานโดยอาศัยกฎระเบียบ ขอบังคับเปนกรอบกําหนดแนวทางปฏิบัติของขาราชการ 

  1.2.2 บทบาทและภารกิจของระบบราชการไทยตั้งแตอดีตจนถึงเปลี่ยนแปลงไปตาม

สภาพแวดลอมทางการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชย ระบบราชการไทย

เปนระบบเจาขุนมูลนาย ซึ่งปฏิบัติตามคําสั่งเบื้องบน ระบบราชการมีหนาที่สําคัญในการปกครอง

ปองกันประเทศ ดูแลความสงบเรียบรอยของสังคม ออกกฎหมายกฎระเบียบ ควบคุม ดูแลท้ังทางดาน

เศรษฐกิจ การเมืองและสังคมโดยประชาชนไมมีสวนรวมหรือมีสวนรวมในฐานะผู ทําตามคําสั ่ง 

ประชาชนไมอยูในฐานะท่ีจะสามารถเรียกรองใหรัฐกระทําการใด ๆ เพื่อตนเองได 

  1.2.3 เมื่อประเทศไดพัฒนาข้ึน ประชากรมีจํานวนมากข้ึน แรงกดดันจากภายนอกและ

ภายในไดเพิ่มมากข้ึน ยิ่งเมื่อมีการเปล่ียนแปลงการปกครองแผนดินเมื่อ พ.ศ. 2475 ซึ่งนําเอาแนวคิด

ประชาธิปไตยโดยประชนเปนเจาของประเทศเขามาใชในประเทศไทย ภารกิจและบทบาทตาง ๆ ที่

ตอบสนองความตองการของประชาชนก็ยิ่งเพิ่มขึ้น บทบาทภารกิจตางๆ ของระบบราชการที่นํามา

ปฏิบัตินั้นไดมาจากแผนและนโยบายของรัฐบาล ซึ่งกําหนดออกมาแตละชวงสมัยในรูปของกฎหมาย 

กฎระเบียบ คําส่ัง มติคณะรัฐมนตรี และอื่น ๆ 

  1.2.4 ระบบราชการไทยในปจจุบัน มีบทบาทในการกําหนดกติกา ควบคุม ตรวจสอบ 

ใหเปนไปตามกฎระเบียบ ดําเนินกิจการสาธารณะที่ไมมีผูใดรับผิดชอบ รักษาความสงบเรียบรอย 

สงเคราะห พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้งระดมทรัพยากรมาสนับสนุนการบริหารงานของรัฐ 

บทบาทดังกลาวยังยึดตามแนวดั้งเดิมซึ่งขึ้นกับสมมติฐานท่ีวารัฐมีภาระทุกชนิดในการดําเนินการเพื่อ

ประโยชนของสังคม 

  1.2.5 การบริหารราชการของไทยเปนไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ

แผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแบงภารกิจการบริหารราชการของประเทศเปนสามสวน คือ การบริหาร

ราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น แยกขาราชการออกเปนสามฝาย คือขาราชการฝาย

นิติบัญญัติ ขาราชการฝายบริหาร และขาราชการฝายตุลาการ 

  1.2.6 หนวยงานบริหารราชการประกอบดวย กระทรวง ทบวง กรม หนวยงานบริหาร

สวนภูมิภาคประกอบดวย จังหวัด และอําเภอ และมีหนวยงานบริหารสวนทองถิ่นประเภทตาง ๆ 

ประกอบดวย องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวนตําบล กรุงเทพ และเมือง

พัทยา หนวยงานที่มากมายประกอบดวยความหลากหลายของขาราชการประเภทตาง ๆ กอใหเกิด

ความซับซอนและยุงยากในการบริหารงานของรัฐโดยอาศัยแนวทางมาตรฐานเดียวกัน การบริหารโดย

ใชเกณฑมาตรฐานไดกลายเปนปญหาซึ่งสงผลกระทบตอประสิทธิภาพการบริหารราชการของสวน

ราชการตาง ๆ ดังตัวอยางเชน มาตรการกําหนดขนาดกําลังคนลนงานของสวนราชการ แตกอปญหา

ขาดกําลังคนในหลายหนวยงาน เปนตน 
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  1.2.7 ในแงระบบงาน ระบบราชการไทยก็เปนแบบเดียวกับระบบราชการของประเทศท่ี

กําลังพัฒนาท้ังหลาย คือ มีสายการบังคับบัญชายาว มีกระบวนการปฏิบัติงานที่ยุงยากซับซอน เนน

กระบวนการและวิธีปฏิบัติงานมากกวาเนนผลงาน ขาดการประสานงานกัน ปฏิบัติงานโดยอาศัยฐาน

กฎระเบียบเปนหลัก จึงมีกฎระเบียบมากมายหลายกฎระเบียบ ไมทันสมัย ไมชัดเจน ไมเปนระบบ

แบบแผนท่ีสามารถคนควาและนํามาอางอิงไดท่ัวไป ไมตอบสนองความตองการเรงดวนของประชาชน

ไดเพียงพอ คําอธิบายที่ประชาชนไดรับอยูเสมอเมื่อราชการไมสามารถตอบสนองความตองการของ

ตนไดคือ ตองปฏบัิติตามระเบียบไมสามารถดําเนินการเปนอยางอื่นได แตขณะเดียวกันท้ังประชาชน

และขาราชการบางคนไดอาศัยชองวางของระเบียบ การหลีกเลี่ยง หรือการละเมิดกฎระเบียบเปน

ชองทางในการแสวงหาประโยชนสวนตน 

  นอกจากนี้ สมาน รังสิโยกฤษฏ (2546 : 1-2) ไดอธิบายลักษณะระบบราชการไววา มี

ลักษณะเปนการบริหารงาน จากองคการขนาดใหญที่มีความสลับซับซอน มีลักษณะแบงงานกันทํา 

เพื่อใหเกิดความชํานาญเฉพาะอยาง มีการจัดลําดับข้ันการบังคับบัญชา เพื่อควบคุมตรวจสอบใหเกิด

ความถูกตอง มีการยึดกฎและระเบียบที่เปนลายลักษณอักษร เพื่อใหเกิดความแนนอนและความ

ชัดเจนในการทํางาน ซึ่งเปนไปตามทฤษฎีของการจัดระบบราชการ สําหรับการจัดระเบียบการบริหาร

ราชการนั้นไดแบงออกเปน 3 สวน คือ ระบบบริหารราชการสวนกลาง ระบบบริหารราชการสวน

ภูมิภาค และระบบบริหารราชการสวนทองถ่ิน 

 ดังนั้นระบบบริหารราชการไทยจึงมีลักษณะเปนไปตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผนดินที่กําหนดใหมีการบริหารราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น มีบทบาทภารกิจ

ตามกฎหมาย มีองคการ โครงสรางท่ีเปนแบบแผน มีระบบงานท่ีมีภารกิจในดานตาง ๆ มีบุคลากรของ

รัฐท่ีทําหนาท่ีใหบริการประชาชน นอกจากนี้ภายใตกฎระเบียบตางๆ อาจทําใหเปนอุปสรรคของการ

ทํางานในดานตางๆ ซึ่งจะนําเสนอในหัวขอตอไป 

 1.3 ปญหาของระบบราชการไทย 

 ในสวนของปญหา ระบบราชการไทยเผชิญหรือมีปญหาตาง ๆ กลาวคือ เมื่อเทียบกับระบบ

ราชการของประเทศอื่น ๆ ระบบราชการไทยก็ตกอยูในสภาพปญหาท่ีประเทศพัฒนาแลวเคยประสบ

มากอนเชนกัน ซึ่ง กระมล ทองธรรมชาติ และพรศักดิ์ ผองแผว (2551 : 110-116) ไดอธิบายวา ที่

ผานมาจากผลการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับปญหาของระบบราชการพบวา สวนใหญงานของระบบราชการ

ยังมีความลาชา มีขั้นตอนมากเนื่องจากกฎระเบียบตาง ๆ ที่ลาสมัย ไมเหมาะกับสภาพปจจุบัน ขาด

เทคโนโลยีที่ทันสมัย เกิดปญหาประสิทธิภาพในระบบราชการ ขาราชการจํานวนไมนอยขาดความ

กระตือรือรนในการทํางาน ขาดสํานึกถึงความรับผิดชอบตอประเทศชาติและประชาชน ทํางานโดยยึด

ติดกับกฎหมายกฎระเบียบ มีทัศนคติเชิงลบตอระบบราชการ มีการเลนพรรคเลนพวก ถือลําดับ

อาวุโสเปนหลัก โดยไมคํานึงถึงความสามารถเทาที ่ควร ปญหาการคอรัปชั่น และการแสวงหา

ผลประโยชนเพื ่อตนเองและกลุมจากทรัพยากรสวนรวมของชาติ ซึ ่งสวนหนึ ่งสืบเนื ่องมาจาก
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คาตอบแทนในภาคราชการยังปรับปรุงไมทันกับสภาพเศรษฐกิจปจจุบันท่ีคาครองชีพเพิ่มสูงข้ึนและท่ี

สําคัญเกิดจากระบบที่ยอหยอนในแงของโครงสราง กระบวนการทํางาน และกอบความคิดในการ

ปฏิบัติราชการ 

 นอกจากนี้ ปรัชญา เวสารัชช (2539 : 22-24) ไดอธิบายถึงปญหาตาง ๆ ของระบบราชการ

ที่พบจากการศึกษาวิจัยที่สําคัญสวนใหญ ไดแก การแทรกแซงทางการเมือง การขยายตัวของ

หนวยงาน การบริหารบุคคล ปญหาภารกิจ และโครงสรางปญหากฎระเบียบ ปญหาพฤติกรรม

ขาราชการ โดยแตละปญหามีลักษณะ ดังนี้ 

  1.3.1 ปญหาการแทรกแซงทางการเมือง การแทรกแซงทางการเมืองในดานตาง ๆ เชน

การโยกยายแตงต้ังแทบทุกระดับ การใชอิทธิพลตอการใชดุลยพินิจและการปฏิบัติงานของขาราชการ 

การเรียกรองผลประโยชนจากขาราชการ การเรียกรองหรือกดดันใหขาราชการกระทําการเบี่ยงเบน

จากธรรมเนียมปฏิบัติ หลักการ และกฎระเบียบท่ีพึงกระทําหรือความเปนกลาง เหลานี้เปนสภาพซึ่งมี

การกลาวขานมากขึ้นทุกทีในบรรดาขาราชการประจําปจจุบัน เปนที่แนนอนวา การแทรกแซงทาง

การเมืองเชนนี้ไมอาจกระทําไดโดยลําพัง แตตองอาศัยการตอบสนองความรวมมือจากขาราชการบาง

คนที่ไดรับผลประโยชนรวมดวย และยังปรากฏไมบอยครั้งนักที่ขาราชการการเมืองไดรับการลงโทษ

เนื่องจากการแทรกแซงของตน 

  1.3.2 ปญหาการขยายตัวของหนวยงาน นับต้ังแต พ.ศ. 2475 เปนตนมา ระบบราชการ

ขยายตัวมากข้ึน โดยเฉพาะในระดับกรม มีการต้ังสวนราชการข้ึนใหม ซึ่งไปทําหนาท่ีซํ้าซอนกับความ

รับผิดชอบของกรม กระทรวงอื่น ทําใหสิ้นเปลืองงบประมาณ เพิ่มจํานวนขาราชการ เกิดปญหาการ

ปรับคาตอบแทนใหเหมาะสมกับสภาพคาครองชีพ นําไปสูปญหาคนลนงาน และการสูญเสียกําลังคน

ระดับคุณภาพ เชนหนวยงานที่ดูแลทรัพยากรนํ้าอยางเดียวมีถึง 30 หนวยงาน หนวยงานท่ีดูแลเรื่อง

การจราจรมี 10 กวาหนวยงาน หรือหนวยงานท่ีดูแลดานการศึกษา อนามัย และการพัฒนาชุมชนก็มี

มากกวาหนึ่งหนวยงาน แตปรากฏวา ยกเวนในเรื่องปลีกยอยแลว ไมมีหนวยงานใดเลยท่ีรับผิดชอบใน

การเผชิญปญหาเรื่องใดเรื่องหนึ่งจนครบวงจร 

  1.3.3 ปญหาการบริหารงานบุคคล องคการกลางในการบริหารงานบุคคลมีเปนจํานวน

มากไปจากเดิม แตละองคการพยายามสงเสริมประโยชนแกขาราชการของตนจนเกิดความแตกตางลัก

ล่ันระหวางขาราชการในกลุม ขาดการวางแผนกําลังคนในภาครัฐท่ีชัดเจน โดยสอดประสานกับความ

ตองการของกําลังคนในประเทศในแตละชวงเวลา มีคนลนงานและกําลังคนขาดในแตละหนวยงาน 

ขาดการประเมินผลงานที่สามารถชี้วัดคุณคาบุคคลไดเพียงพอเพื่อกําหนดรางวัลและผลตอบแทนที่

เหมาะสม ระบบจําแนกตําแหนงกลายเปนเครื ่องมือสงเสริมความกาวหนาของขาราชการโดยไม

สอดคลองกับเจตนารมณของการจําแนกตําแหนงฯลฯ ขาดแรงจูงใจใหขาราชการอุทิศตนเพื่องาน

อยางแทจริง คาตอบแทนไมสอดคลองกับความเปนจริงในแงผลงาน ภาวะความขาดแคลน และการ

แขงขันกับภาคเอกชนจึงนําไปสูภาวะที่ภาวการณทํางานตํ่ากวาระดับ การประพฤติมิชอบและความ
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ยอยหยอนของผลงาน ระบบบริหารบุคคลท่ีเปนอยูไมสามารถแยกแยะและใหการปฏิบัติท่ีแตกตางกัน

ตอผูอุทิศตนจริงจังกับผูไมอุทิศตนเพื่องาน บอยครั้งท่ีฝายหลังไดประโยชนมากกวาฝายแรก 

  1.3.4 ปญหาภารกิจและโครงสราง ภารกิจของระบบราชการยังไมไดรับการทบทวนให

สอดคลองกับบริบทใหมของสังคมไทย ยังขาดเปาหมาย ทิศทาง และนโยบายที่แนนอนชัดเจนเปน

รูปธรรมอันสามารถประเมินไดอยางแทจริง จึงสงผลสะทอนตอโครงสรางเดิมซึ่งรองรับภารกิจใหมโดย

เพิ่มหนวยงานใหม แตยังรักษาหนวยงานเดิมไว เมื่อประกอบกับการเนนภารกิจในเชิงหนาที่เฉพาะ 

แทนที่จะเปนการเนนประเด็นหรือปญหาลักษณะครบวงจร ก็ทําใหเกิดปญหาการกําหนดบทบาท

หนาท่ีท่ีชัดเจนของหนวยงาน ความซํ้าซอนดานภารงานของ กระทรวง ทบวง กรมตาง ๆ มีการขยาย

องคการออกไปโดยไรทิศทาง อนึ่งโครงสรางการบริหารราชการยังเปนแบบรวมอํานาจ มีสายการ

บังคับบัญชาหลายข้ันตอน จึงเปนอุปสรรคตอการกระจายการพัฒนาลงไปสูระดับทองถ่ิน เมื่อถึงคราว

จําเปนในการกระจายอํานาจ ก็มักไมไดเตรียมความพรอมของหนวยงานที่จะรับมอบอํานาจอยาง

เพียงพอ จึงมักเกิดความสูญเสีย ความผิดพลาด และความดอยประสิทธิภาพติดตามมา 

  1.3.5 ปญหาดานกฎระเบียบ ประเทศไทยเปนประเทศที่อาศัยฐานของกฎหมายเปน

กรอบดําเนินงานของราชการ ความยุงยากในการออกกฎหมายและความซํ้าซอนในภารกิจของ

หนวยงานไดนํามาซึ่งการมีกฎ ระเบียบ และขั้นตอนการดําเนินงานมากมาย ซํ้าซอน ลาสมัยไม

เหมาะสมกับสภาพการณปจจุบัน มีการใชชองวางของกฎหมายเพื่อประโยชนของบางคนบางกลุม 

นอกจากนี้ กฎระเบียบยังเปนอุปสรรคขัดขวางที่สําคัญตอการประกอบการของภาคเอกชนในธุรกิจท่ี

ตองการความรวดเร็วฉับไวดังที่เปนอยู จึงเปดโอกาสใหเกิดความฉอฉล ไมโปรงใสในการดําเนินงาน

ของภาคราชการ รวมท้ังสรางความยุงยากไมคลองตัวในการปรับโครงสราง การยุบเลิกหนวยงานท่ีไม

จําเปน หรือการกระจายอํานาจภารกิจทั้งหลายในระบบราชการเองและการกระจายสูภาคเอกชน 

นอกจากนี้ผูปฏิบัติงานที่สุจริตยังไมกลาใชดุลพินิจของตนเองใหเหมาะสม และไมกลาทําการใดที่

แตกตางไปจากท่ีกําหนด ดวยเกรงวาจะเปนการกระทําผิด 

  1.3.6 พฤติกรรมขาราชการถึงแมในภาพรวมขาราชการสวนใหญยังเปนขาราชการ

คุณภาพ และปฏิบัติหนาที่ตามปกติของตนดวยดี แตพฤติกรรมที่ไมพึงปรารถนาบางประการของ

ขาราชการในเรื่องของความทุจริต การใชทรัพยากรของรัฐเพื่อประโยชนสวนตนและผูอื่น ทัศนคติท่ีไม

เอื้อตองานบริการ การขาดความรับผิดชอบและสํานึกในหนาที่ การอุทิศตน หรือการเลนพรรคเลน

พวกยังคงเปนประเด็นท่ีมีการวิพากษวิจารณอยางกวางขวางและดูจะมากข้ึนตามลําดับ 

 ดังนั ้นจะเห็นวาปญหาของระบบบริหารราชการไทยจะเปนปญหาที่เกี ่ยวของกับระบบ

ราชการท่ียังมีความลาชา การขยายตัวของหนวยงานราชการ มีโครงสรางและภารกิจท่ีมีความซํ้าซอน

ขาดความชัดเจน การบริหารบุคคลยังมีระบบอุปถัมภ ทําใหบุคลากรขาดแรงจูงใจในการปฏิบัติหนาท่ี

นอกจากนี้ยังถูกแทรกแซงทางการเมือง 
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 จากที่กลาวมาและลักษณะทั่วไปของระบบราชการไทย รวมถึงปญหาของระบบราชการ

ไทย จะเห็นไดวาระบบราชการไทย นับต้ังแตสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัวรัชกาลที่ 

5 ทรงปฏิรูประบบราชการเปนครั้งแรก หลังจากนั้นเปนตนมาจนถึงพ.ศ. 2545 จึงไดมีการปฏิรูปอีก

ครั้งซึ่งระหวางนั้นมีเพียงการปรับปรุง เสริมแตงเพียงเล็กนอย นอกจากนี้แลวในทางการเมือง รัฐบาล

เกือบทุกสมัยมักมีนโยบายปรับปรุงประสิทธิภาพระบบราชการ แตทําไปทํามาก็ไมมีอะไรที่เปน

รูปธรรมที่จะแสดงใหเห็นวาระบบราชการมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ขาวคราวเกี่ยวกับการคอรัปชั่น

ในวงราชการก็มิไดลดลง ในทางกลับกันกลับมีแนวโนมเพิ่มมากขึ้นจนกลายเปนตนทุนตัวหนึ่งในการ

พัฒนาเศรษฐกิจขอประเทศไปแลว  

2. การปฏิรูประบบราชการภายใตแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 ภายใตบริบทของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลาอันเรียกวาโลกาภิวัตนทําใหเกิด

แนวคิดเกี่ยวกับการจัดการสมัยใหมที ่ถูกนํามาใชในองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งมีสวน

สําคัญทําใหหนวยงานตางๆ ตองปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพื่อใหเกิดการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ

เกิดผลลัพธท่ีตองการ มีประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 2.1 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 การบริหารงานภาครัฐ (Public Administration) ไดใหความสําคัญตอการปฏิบัติตาม

กรอบแนวคิดหรือตัวแบบระบบราชการในอุดมคติซึ่งแนวคิดดังกลาวถูกคิดคนและพัฒนาขึ้นโดยนัก

สังคมวิทยาชาวเยอรมันที่ชื่อ Max Weber โดยหลักการแลวการบริหารงานภาครัฐในแนวทางนี้เนน

ใหความสําคัญตอโครงสรางสายการบังคับบัญชา การส่ังการตามลําดับช้ันท่ีชัดเจนและแนนอน มีการ

แบงงานกันทําตามความเชี่ยวชาญชํานาญการ สรางความมั่นคงแนนอนในอาชีพการรับราชการการ

ปฏิบัติงานเปนไปตามระเบียบและแบบแผนมาตรฐานที่วางไวอยางเครงครัด เนนความเสมอภาคเทา

เทียมกัน และไมคํานึงถึงตัวบุคคลในการใหบริการประชาชน เพื่อใหเกิดประสิทธิภาพและความ

ยุติธรรม สามารถควบคุมการใชอํานาจดุลพินิจและทุจริตประพฤติมิชอบ ปองกันการแทรกแซงทาง

การเมืองและเลนพรรคเลนพวก (ทศพร ศิริสัมพันธ, 2557 : 443) ยึดหลักกฎหมายและบันทึกเปน

ลายลักษณอักษรกฎระเบียบการเลื่อนชั้นเลื่อนตําแหนงตามหลักอาวุโสและความสามารถการแยก

ผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนขององคการ (วรเดช จันทรศร, 2541 : 27-28) ตอมาในชวง

หลังสงครามโลกครั ้งที ่ 2 แนวคิดการบริหารงานดั ้งเดิมหรือตัวแบบประเพณีนิยมก็ไดรับการ

วิพากษวิจารณจากนักวิชาการจํานวนหนึ่ง เชน Herbert Simon (อางถึงใน พิทยา บวรวัฒนา, 2557 

: 194) ถึงกับชี้ใหเห็นวาหลักการบริหารตาง ๆ เปนเพียงสุภาษิต (Proverbs) ที่มีความขัดแยงในตัวท่ี

เกิดขึ้นจริงไดยากในทางปฏิบัติและยังไดชี ้ใหเห็นวาเปนการไมสมเหตุสมผลที่เราจะทึกทักวาการ

จัดการแบบลําดับชั้นจะเปนวิธีการท่ีมีประสิทธิภาพสูงสุดกลาวคือการบริหารระบบราชการไมใชเปน
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วิธีการที่จะทําใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเสมอไปประกอบกับการดําเนินงานของภาครัฐในชวงเวลา

กอนหนานั้นนอกจากจะไมบรรลุผลเทาท่ีควรแลวยังไดสรางปญหาตาง ๆ เกิดข้ึนตามมาอีกมากมาย 

 สภาพปญหาตาง ๆ เหลานี้ไดทําใหประชาชนเสื่อมศรัทธาตอการบริหารงานของภาครัฐ

อยางมากทําใหการบริหารภาครัฐในขณะนั้นมักไดรับการวิพากษวิจารณกันในดานตาง ๆ อยูบอยครั้ง

เชนการมีขนาดใหญโตไมคลองตัวมีขีดความสามารถในการตอบสนองตอความเปลี่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมไดไมรวดเร็ว (เทพศักด์ิ บุณยรัตพันธุ, 2557 : 194) นอกจากนี ้โกลดสมิท (2552 : 27) 

ยังไดอธิบายเพิ่มเติมวา ยิ่งกวานั้นวิธีการบริหารงานภาครัฐแบบด้ังเดิมท่ียึดการบังคับบัญชาตามลําดับ

ชั้นไมสามารถตอบสนองความตองการของยุคสมัยที่เต็มไปดวยความซับซอนและเปลี่ยนแปลงอยาง

ฉับไวไดระบบบริหารราชการท่ีไมยืดหยุนการปฏิบัติงานโดยยึดแบบแผนตามขั้นตอนปฏิบัติงานอยาง

เครงครัดมีขอบเขตงานที่แคบรวมทั้งมีตัวแบบการปฏิบัติการและวัฒนธรรมที่เนนความตองการ

ภายในเปนหลักทั้งหมดนี้ไมเหมาะสมอยางยิ่งในการรับมือกับปญหาซึ่งมักอยูนอกเหนือขอบเขตการ

ควบคุมของหนวยงานภาครัฐ  

 โดยในชวงตนทศวรรษท่ี 1980 บรรดาผูนําทางการเมืองตระหนักถึงธรรมชาติความไมยั่งยืน

ของระบบการรวมอํานาจการใหบริการสาธารณะผูนําทั้งหลายในยุโรปเอเชียและอเมริกาเหนือเริ่ม

สํารวจแนวทางการใชจายงบประมาณที่ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการจัดทําบริการสาธารณะ

รวมตลอดทั้งเรื่องสวัสดิการสาธารณะการขนสงสุขภาพและอื่น ๆ โดยที่กอนหนานี้ก็ตองประสบกับ

ความทาทายทางการคลังอันเนื่องมาจากวิกฤตินํ้ามันในชวงปลายป ค.ศ. 1970 รวมตลอดท้ังธรรมชาติ

เศรษฐกิจโลกท่ีมีความผันผวนอยางตอเนื่องในขณะนั้นกลายเปนแรงกระตุนท่ีสําคัญทําใหนักวิชาการ

และนักปฏิบัติการตองคนหาแนวทางการบริหารภาครัฐใหม (Denhardt and Grubbs, 2003 : 334-

335) ทั้งนี้ สุรศักดิ์ ชะมารัมย (2560 : ออนไลน) ไดอธิบายวา เพื่อรับมือกับสภาพการณดังกลาว

ท้ังหมดจึงเปนปจจัยสําคัญท่ีผลักดันทําใหรัฐจําตองดําเนินการปฏิรูประบบการบริหารจัดการเสียใหม

เพื่อใหสามารถปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมที่เปล่ียนแปลงไปไดอยางเหมาะสมยิ่งข้ึนซึ่งเรียกกระแส

การปฏิรูปที่เกิดขึ ้นดังกลาวในทางวิชาการวา “การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public 

Management : NPM)” โดยถือกันวา NPM เปนเรื่องของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนใหมในการ

บริหารจัดการภาครัฐซึ่งมีรูปแบบท่ีเปล่ียนแปลงหรือแตกตางไปจากเดิมเปนอยางมาก 

 Yamamoto (2003 : 6) ไดอธิบายวา การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม (NPM) เกิดมา

จากการรวมตัวของ 2 กระแสแนวคิดหลักซึ่ง Hood อธิบายวาการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม

กอก ําเน ิดมาจากการหลอมรวมแนวคิดที ่แตกตางก ัน 2 กระแสโดยกระแสแนวคิดแรก คือ 

เศรษฐศาสตรสถาบันใหม (New Institutional Economics) ซึ่งเกิดมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ 

(Public Choice Theory)  ทฤษฎีผู วาจาง-ตัวแทน (Principal-Agent Theory) และทฤษฎีตนทุน-

ธุรกรรม (Transaction Theory) ซึ่งมองการเมืองเปรียบเสมือนปรากฏการณทางการตลาดและอีก

กระแสแนวคิดหนึ่งคือการจัดการนิยม (Managerialism) ซึ่งเปนแนวคิดท่ีเกี่ยวของกับการปฏิรูปการ
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บริหารภาครัฐโดยนําเอาวิธีการหรือเทคนิคตางๆของภาคธุรกิจเอกชนมาใชหรือเปนการบริหารงานท่ี

เลียนแบบภาคธุรกิจเอกชน 

 ในแงลักษณะสําคัญของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมแมจะมีนักวิชาการแสดงทัศนะไว

อยางหลากหลายแตนักวิชาการรุ นแรก ๆ ที่นําเสนอแนวคิดนี้ไดอยางครอบคลุมที่สุดคือ Boston 

(1996 อางถึงใน ทศพร ศิริสัมพันธ, 2557 : 450-451) โดยไดสรุปใหเห็นถึงลักษณะสําคัญของการ

บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 10 ประการ ดังตอไปนี้ 

  1) มีความเช่ือวาการบริหารงานมีลักษณะความเปนสากลสภาพหรือไมมีความแตกตาง

อยางเปนนัยสําคัญระหวางการบริหารงานของภาคธุรกิจเอกชนและการบริหารงานภาครัฐ 

  2) ปรับเปลี่ยนการใหนํ ้าหนักความสําคัญไปจากเดิมที่มุงเนนการควบคุมทรัพยากร 

(ปจจัยนําเขา) และกฎระเบียบเปนเรื่องของการควบคุมผลผลิตและผลลัพธหรือปรับเปล่ียนจากการให

ความสําคัญในภาระรับผิดชอบตอกระบวนงาน ไปสูภาระรับผิดชอบตอผลสัมฤทธิ์ 

  3) ใหความสําคัญตอเรื่องทักษะการบริหารจัดการมากกวาการกําหนดนโยบาย 

  4) โอนถายอํานาจการควบคุมของหนวยงานสวนกลาง เพื่อใหอิสระและความคลองตัว

แกผูบริหารของแตละหนวยงาน 

  5) ปรับเปลี ่ยนโครงสรางหนวยงานราชการใหมใหมีขนาดเล็กลงในร ูปแบบของ

หนวยงานอิสระในกํากับโดยเฉพาะการแยกสวนระหวางภารกิจงานเชิงพาณิชย (การกํากับดูแล

ควบคุม) ภารกิจงานเชิงนโยบายและการใหบริการออกจากกันอยางเด็ดขาด 

  6) เน นการแปรสภาพกิจการของร ัฐให เป นของเอกชนและให ม ีการจ างเหมา

บุคคลภายนอก รวมทั้งการประยุกตใชวิธีการจัดจางและการแขงขันประมูลงาน เพื่อลดตนทุนและ

ปรับปรุงคุณภาพการใหบริการ 

  7) ปรับเปลี่ยนรูปแบบสัญญาจางบุคลากรของภาครัฐใหมีลักษณะเปนระยะสั้นและ

กําหนดเงื่อนไขขอตกลงใหมีความชัดเจนสามารถตรวจสอบได 

  8) เลียนแบบวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชนเชนการวางแผนกลยุทธและ

แผนธุรกิจการทําขอตกลงวาดวยผลงาน การจายคาตอบแทนตามผลงานการจัดจางบุคคลภายนอกให

เขามาปฏิบัติงานเปนการช่ัวคราวเฉพาะกิจการพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานและการให

ความสําคัญตอการสรางภาพลักษณท่ีดีขององคการ 

  9) มีการสรางแรงจูงใจและใหรางวัลตอบแทนในรูปของตัวเงินมากข้ึน 

  10) สรางระเบียบวินัยและความประหยัดในการใชจายเงินงบประมาณโดยพยายามลด

ตนทุนคาใชจายและเพิ่มผลผลิต 

 ดังนั้นสรุปไดวา การบริหารจัดการภาครัฐแบบใหมเกิดขึ้นมาจากสาเหตุของระบบบริหาร

ราชการแบบด้ังเดิม ไดรับการวิพากษวิจารณวามีสภาพท่ียังไมเอื้อตอการตอบสนองตอสภาพแวดลอม

ที่เปลี่ยนไป มีลักษณะลาชา ขาดความคลองตัว มีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักระเบียบที่เครงครัด 
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ปญหาเหลานี้นําไปสูการบริหารงานภาครัฐท่ีขาดประสิทธิภาพ ซึ่งหลายประเทศไดประสบปญหาที่มี

ลักษณะเหมือนกัน การจัดการภาครัฐแบบใหม (New Public Management) ท่ีองคการภาครัฐไดรับ

อิทธิพลจากแนวคิดของ Boston. ที่ไดอธิบายแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมที่มีจุดประสงคหลัก

เพื่อใหการบริหารภาครัฐมีความทันสมัย มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลง

ของสังคมโลก 

 2.2 คุณลักษณะที่สําคัญของการปฏิรูประบบราชการ 

 การปฏิรูประบบราชการเปนแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมเพื ่อหาทางเพิ่ม

ประสิทธ ิภาพและเพิ ่มผลผลิตของระบบราชการรวมทั ้งระบบบริหารงานภาครัฐใหสูงขึ ้น มี

ความสามารถในการปรับตัวใหสอดคลองกับภายในและภายนอกท่ีเปล่ียนแปลงไป ดังนั้นจากลักษณะ

ของการจัดการภาครัฐแนวใหมสงผลใหประเทศตางๆ ตองมีการปฏิรูประบบราชการในประเทศเพื่อให

เกิดความมีประสิทธิภาพ และมีประสิทธิผลเกิดผลลัพธตามเปาหมายที่กําหนดไว โดยคุณลักษณะที่

สําคัญเกี่ยวกับการปฏิรูปราชการซึ่ง เทพศักด์ิ บุณยรัตนพันธุ (2557 : 196-197) ไดอธิบายไว มีดังนี้ 

  2.2.1 ใหความสําคัญตอการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูประบบการจัดการภาครัฐ 

โดยไมไดจํากัดเฉพาะแงมุมของการปฏิรูประบบราชการท่ีเนนเฉพาะการปฏิรูปท่ีโครงสราง กลไกและ

กระบวนการทํางานเหมือนเดิม แตจะใหความสําคัญตอการปฏิรูประบบการจัดการภาครัฐเพิ่มข้ึนดวย 

โดยเฉพาะจากอิทธิพลแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม (New Public Management) ไดเกิดทําให

การต่ืนตัวท่ีจะหาทางเพิ่มผลผลิต (Productivity) จากการทํางานขององคกรภาครัฐเพิ่มข้ึน 

  2.2.2 การปฏิรูปเปนเรื่องเกี่ยวกับการนําความคิดใหมๆ มาประยุกตใช เชน เปนรัฐบาล

ท่ีใหความสําคัญตอการแขงขัน (A Competitive Government) เปนรัฐบาลท่ีมุงเนนความสําเร็จของ

งาน (A Result-Oriented Government) เปนตน 

  2.2.3 แนวคิดของการปฏิรูปใหม ๆ มีลักษณะเนนในเชิงบูรณาการที่เปนสหวิทยาการ

มากขึ้น ดังจะเห็นไดจากมีการนําแนวความคิดเศรษฐศาสตรมาใชมากขึ้น เชน ทฤษฎีทางเลือก

สาธารณะ (Public Choice Theory) เปนตน รวมถึงการนําแนวคิดดานการบริหารธุรกิจมาใชมากข้ึน 

เชนเปนรัฐบาลท่ีมุงใหความสําคัญตอภารกิจ (Mission) มากกวาท่ีจะใหความสําคัญตอกฎระเบียบ นํา

แนวคิดการประเมินผลแบบตัวชี้วัดที่ใชในธุรกิจมาใชในการประเมินผลการบริหารงานของภาครัฐ 

ตัวอยางการประเมินที่ใหความสําคัญตอผลสําเร็จของงานโดยใชตัวชี้วัด KPI (Key Performance 

Indicator) และ Balance Scorecard เปนตน 

  2.2.4 แนวคิดของการปฏิรูปมุงไปสูการหาทางเพิ่มผลผลิตจากองคกรภาครัฐ ซึ ่ง

สอดคลองกับขอบเขตของรัฐประศาสนศาสตรในปจจุบันที่ใหความสําคัญตอการจัดการภาครัฐ

สมัยใหม (New Public Management) โดยมีจุดมุงหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการบริหารและ

การดําเนินงานในภาครัฐใหสูงข้ึน 
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  2.2.5 การปฏิรูปเปนเรื ่องของการนําไปใชในขอบเขตที่กวาง (Dramatic) และใหญ

ครอบคลุมทั้งระบบ (Entire System) เนื่องจากการปฏิรูปเปนเรื ่องที่มีผลกระทบตอระบบราชการ

และประชาชนในวงกวาง การปฏิรูปจึงมุงเนนที่จะนําแนวความคิดใหมๆ มาใชกับระบบราชการมาก

วาท่ีจะนําไปใชในขอบเขตแคบเพียงแคหนวยงานเดียวเทานั้น 

  2.2.6 การปฏิร ูปมีลักษณะเปนกระบวนการที่เปนพลวัตร (Dynamic) ทั ้งนี ้เพราะ

สภาพแวดลอมของการบริหารงานภาครัฐไดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา ขณะที่ระบบราชการมี

ปญหาที่สะสมในการทํางานตลอดมา มีกลไกการทํางานที่ขาดความคลองตัว มีกฎระเบียบมากและ

ลาสมัย มีสายการบังคับบัญชาที่ยาว มีวัฒนธรรมองคการที่เปนอุปสรรค รวมถึงการเรียกรองจาก

เอกชน ประชาชน และกลุมผลประโยชนตาง ๆ มากข้ึน ฯลฯ ดวยเหตุนี้ การปฏิรูประบบราชการและ

การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐจึงมีลักษณะที่เปนกระบวนการของการปรับปรุงอยางตอเนื ่อง 

(Continuous Improvement) ซึ่งเปนหัวใจหลักสําคัญของระบบการบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ 

(Total Quality Management : TQM) 

  นอกจากนี้ Peters (1995 : 11-13) ไดอธิบายวาลักษณะการปฏิรูประบบราชการวา คือ 

การทําใหรัฐบาลทํางานใหเหมือนเอกชน ซึ่งเปนไปตามหลักการท่ีเรียกวา การจัดการภาครัฐแนวใหม 

(New Public Management) หรือ บางทีก็ใชคําที่นิยมเรียกกันอยางอื่น เชน “การประดิษฐขึ้นมา

ใหม” (Reinvention)หรือ “การรื้อปรับระบบ” (Re-Engineering) ซึ่งมีฐานคติวา ถารัฐบาลทําตาม

แนวทางที่ภาคเอกชนทําแลวจะสามารถแกปญหาการบริหารรัฐบาลในการปฏิรูประบบราชการยึด

เปาหมาย 3 ประการ คือ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และประชาธิปไตย มีลักษณะ คือ 

   1) รัฐบาลตองปรับปรุงระบบบริหารใหเปนมิตรตอลูกคาและพนักงาน คือ กระตุนให

ขาราชการปฏิบัติตอประชาชน เหมือนเปนลูกคาท่ีปฏิบัติกันในภาคเอกชน 

   2) ปรับระบบราชการใหมีลําดับชั้นนอยลง โดยใหผูปฏิบัติงานระดับลางได รับมอบ

อํานาจการตัดสินใจมากข้ึน 

   3) ปรับปรุงคุณภาพของการบริการภาครัฐใหมีการจัดการคุณภาพท้ังองคการ มีการ

มอบอํานาจการตัดสินใจ และใหผูมีสวนไดสวนเสียมีสวนรวมในการพัฒนาคุณภาพ การบริการของ

ภาครัฐ 

  ท้ังนี้การปฏิรูประบบราชการมีความสําคัญ ดังนี้ (Bozeman, 2000 : 2) 

   1) เพื่อแกไขปญหาเดิมท่ีองคการแบบราชการมีอยู 

   ผลท่ีสืบเนื่อง เนื่องมาจากองคการแบบราชการท่ีมีลักษณะเปนองคการขนาดใหญ มี

ความซับซอนสูง มีการทํางานท่ียึดกฎระเบียบเปนลายลักษณอักษร มีการกําหนดอํานาจหนาท่ีท่ีเปน

ทางการ มีสายการบังคับบัญชายาว ผลที่เกิดขึ้นคือ องคการราชการมีแนวโนมที่จะทํางานยึดถือเอา

กฎระเบียบเปนหลักมากวาที่จะยึดถือเปาหมาย มีการออกกฎระเบียบที่มากและหลายอยาง มีความ

ลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมท่ีเปล่ียนแปลงไป มีการขยายหนวยงานออกไปเปนจํานวนมาก 
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รวมทั้งความสามารถในการตอบสนองความตองการและความคาดหวังขงอประชาชนมีขอจํากัดมาก 

หลายเรื่องมีความลาชาที่ไมสามารถแกไขปญหาใหแกประชาชนได ซึ่งคําวา ความลาชา หรือ Red 

Tape นั้นไดกลายมาเปนสัญลักษณท่ีสําคัญของระบบราชการ ซึ่งเขาเห็นวาแมวากฎระเบียบจะชวย

ทําใหองคการแบบระบบราชการจะมีเสถียรภาพ มีความตอเนื ่องของการทํางานใหความสําคัญตอ

เรื่องความเสมอภาค หรือมีขอดีหลายประการก็ตาม ในทางตรงกันขามกฎระเบียบก็ทําใหเกิดสภาวะ

ท่ีเรียกวา การเบ่ียงเบนหรือการทําผิดหนาที่ท่ีตั้งไวได (Dysfunction) ซึ่งกฎระเบียบเหลานี้ เขามอง

วาเปนตัวท่ีกอใหเกิดสภาพความลาชาในองคการแบบระบบราชการ 

   2) เพื ่อเปนเคร ื ่องมือในการทํางานเพื ่อตอบสนองตอการเปลี ่ยนแปลงของ

สภาพแวดลอมท่ีเกิดข้ึน 

   การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมในการบริหารงานภาครัฐจะมาจากทั้งภายในและ

ภายนอกองคการ การเปลี่ยนแปลงภายในอาจเปนผลมาจากการเปลี่ยนแปลงในวิสัยทัศน (Vision) 

พันธกิจ (Mission) หรือกลยุทธ (Strategy) ขณะที่การเปลี่ยนแปลงจากภายนอกอาจมาจากปญหา

สาธารณะและความคาดหวังของผูม ีสวนไดสวนเสียตาง ๆ เชน ประชาชน นักการเมือง กลุ ม

ผลประโยชน เปนตนโดยการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ จะทําใหการ

บริหารงานภาครัฐเกิดความชัดเจนในพันธกิจและความรับผิดชอบ ซึ่งนําไปสูการปรับโครงสรางของ

องคการภาครัฐใหสอดคลองกับพันธกิจที่เปลี่ยนแปลงไป เชนการจัดกลุมพันธกิจที่เหมือนกันหรือ

คลายคลึงเขาไวดวยกัน และนําไปสูการกําหนดใหหนวยงานท่ีมีพันธกิจท่ีเหมือนกันหรือคลายคลึงกัน

มารวมไวโครงสรางองคการเดียวกันใหเกิดความชัดเจนและเอกภาพในการบริหาร เปนตน โดยเฉพาะ

แนวคิดของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ จะใหความสําคัญตอการปรับตัวท่ีใหความสําคัญตอเศรษฐกิจ

และการใชหลักการของกลไกตลาด ซึ่งเนนใหความสําคัญอยางมากตอสภาพแวดลอมภายนอก 

   3) เพื่อใหเกิดความทันสมัยตอกระแสความเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

   องคการที ่เปนทางการจะตองเปนองคการที ่ใชรูปแบบเหตุและผลและความมี

ประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับความทันสมัยของสังคมท่ีเกิดข้ึน โดยองคการจะตองมีการแสดงออกถึง

คุณคาในการทํางานที่ใชวิธีการทํางานในการบรรลุเปาหมายโดยใชหลักเหตุและผล ยึดหลักความมี

ประสิทธิผลและการเพิ่มผลผลิต (Productivity) ดวยเหตุนี้องคการจะตองมีการประเมินผลการทํา

กิจกรรมตางๆ และหาทางตอบสนองตอโอกาสใหมๆ และการทาทายใหมๆ ที่เกิดขึ้นโยการปรับปรุง

โครงสราง (Restructuring) 

   4) เพื่อตอบสนองความตองการและความคาดหวงัของประชาชน 

   แนวคิดการปฏิรูปมิไดเกิดจากภายในองคการเทานั้น ในบางกรณีแนวคิดของการ

ปฏิรูปอาจเกิดขึ้นจากประชาชนที่อยูภายนอกองคการได เนื่องจากประชาชนใหความสนใจตอการ

บริการท่ีไดรับจากองคการท่ีเกิดข้ึน รวมถึงแนวคิดของการปฏิรูปอาจไดรับการสนับสนุนหรือคาดหวัง

จากประชาชนภายนอกองคการได เชน ความคาดหวังในความมีประสิทธิภาพขององคการ การมี
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จิตสํานึกในการใหบริการ การมีจิตสํานึกในการเปนขาราชการท่ีดี เปนตน ดวยเหตุนี้การปฏิรูประบบ

ราชการและการปฏิรูปการจัดการภาครัฐจึงไดหันมาใหความสําคัญตอภาคประชาชนเพิ่มมากขึ้น 

โดยเฉพาะแนวคิดของการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ 

 สรุปไดวา แนวคิดของการปฏิรูประบบราชการในปจจุบันจึงมองทั้งปจจัยที่อยู ภายใน

องคการ โดยมีการใชองคการเปนเครื่องมือหรือวิธีการในการเปลี่ยนแปลง และมองปจจัยภายนอก

องคการ ซึ ่งจะตองใหความสําคัญตอปจจัยดานระบบราชการและปจจัยดานการตอบสนองตอ

สภาพแวดลอมตางๆ ที่เกิดข้ึนซึ่งมีความเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาและตอบสนองตอความตองการและ

ความคาดหวังของประชาชน 

 ดังนั้น จะสังเกตเห็นการปฏิรูประบบราชการของประเทศตางๆ ในปจจุบันจึงใหความสําคัญ

กับความเปลี่ยนแปลงในทุกมิติของระบบราชการเพื่อใหระบบราชการมีสมรรถนะที่สูงขึ ้นตอการ

ตอบสนองตอการบริหารการพัฒนาประเทศใหเปนไปตามเปาหมาย 

3. การปฏิรูประบบราชการไทย 

 จากแนวค ิดการจัดการภาคร ัฐแนวใหมที ่ม ุ งถ ึงการจัดระบบบริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพทําใหรัฐบาลไทยในสมัยตางๆ ไดมีแนวคิดใหการพัฒนาระบบบริหารราชการใหมี

ประสิทธิภาพโดยการปฏิรูประบบบริหารในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ 

 3.1 ความจําเปนในการปฏิรูประบบราชการไทย  

 การบริหารราชการไทยนอกเหนือจากการปฏิรูปเพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน

และภารกิจของราชการอันเปาหมายหลักแลวปจจัยแวดลอมตาง ๆ ไมวาจะเปนเศรษฐกิจ สังคม 

การเมือง เทคโนโลยีและวิทยาการก็ลวนก็ลวนมีอิทธิพลที่สงผลใหองคการตาง ๆ ทั้งภาครัฐและ

ภาคเอกชนจําเปนตองมีการปฏิรูปเพื่อตอบสนองการเปล่ียนแปลง สําหรับประเทศไทยมีความจําเปน

ในการปฏิรูประบบราชการซึ่ง (นราธิป ศรีราม, 2559 : 10-11) และไกรยุทธ ธีรตยาคีนันท (2534 : 

1-25) ไดอธิบายเหตุผลและความจําเปนของการปฏิรูประบบราชการ สมารถสรุปได ดังนี้ 

  3.1.1 การเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอม ระบบบริหารราชการไทยจัดเปนระบบหรือ

องคประกอบยอยหนึ่งของสังคม เมื่อสภาพแวดลอมตาง ๆ ทั้งภายในและภายนอกเปลี่ยนแปลงไป 

ระบบการบริหารราชการไทยยอมตองปรับตัวเพื่อรองรับการเปล่ียนแปลง ตลอดจนพัฒนาใหสามารถ

ตอบสนองความตองการของประชาชนภายใตการเปลี ่ยนแปลงของสภาพแวดลอมไดอยางมี

ประสิทธิภาพ และท่ีผานมาระบบการบริหารราชการไทยยังมีปญหาทางการบริหารหลาย ๆ ประการ

ดังกลาวไวแลว 

  3.1.2 โครงสรางขนาดใหญทําใหงานลาชา ระบบราชการไทยจากอดีตมีขนาดใหญ มี

ความสลับซับซอน มีสายการบังคับบัญชามาก เปนปญหาที่ขาดการแกไขหรือปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

สงผลตอการขาดประสิทธิภาพ ไมสามารถตอบสนองตอความตองการของประชาชนไดอยางนาพอใจ
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จําเปนตองมีการปฏิรูปใหเกิดประสิทธิภาพ มีขนาดองคการท่ีเล็กลง สามารถใหบริการเพื่อตอบสนอง

ความตองการของประชาชนไดมากข้ึน 

  3.1.3 ความลาสมัยของกฎหมาย กฎ ระเบียบและขอบังคับตางๆ การบริหารราชการ

ไทยที่ผานมา ยังไมไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบังคับตาง ๆ โดยยังพบวากฎหมาย 

กฎระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ หลายฉบับที่ใชอยูยังเปนอุปสรรคในการบริหารและการปฏิบัติงาน

อันอาจสงผลใหเกิดความลาชาในการทํางาน และขาดประสิทธิภาพในการทํางาน 

  3.1.4 การมุงระเบียบวิธีมากกวาการมุงเนนผลงาน กระบวนการบริหารราชการไทยที่

ผานมามุงเนนระเบียบเปนเปาหมายในการปฏิบัติงานมากวาผลของงาน จึงไมสามารถตองสนองตอ

ความตองการของประชาชนไดมากนัก การปฏิรูปการปฏิบัติงานโดยมุงเนนผลงานจึงเปนความจําเปน

อยางยิ่งสําหรับการบริหารราชการไทยยุคใหม 

  3.1.5 พฤติกรรมท่ีไมพึงประสงค พฤติกรรมการการบริหารของขาราชการไทยท่ีผานมา

มักถูกวิพากษวิจารณในแงลบมาโดยตลอดโดยเฉพาะการถูกมองวาปฏิบัติงานไมคุมคากับภาษีอากร

ของประชาชน ทํางานแบบเชาชามเย็นชาม ใหความสําคัญกับกฎระเบียบและผูบังคับบัญชามากกวา

ประชาชน การปฏิรูปพฤติกรรมการทํางานของขาราชการและเจาหนาท่ีรัฐจึงเปนวาระเรงดวนสําหรับ

การบริหารราชการไทย 

  3.1.6 ขาดการนําเทคนิคเครื่องเมือการบริหารงานยุคใหมมาประยุกตใชในการทํางาน

การบริหารราชการไทยที่ผานาขาดการนําเทคนิคการบริหารงานสมัยใหมมาประยุกตใชในการเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการทํางาน สงผลใหไมสามารถทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และ

ประหยัดเทาท่ีควร การปฏิรูปดานการบริหารอาจนําเทคนิคการบริหารสมัยใหม เชน การนําหลักการ

บริหารมุงผลสัมฤทธิ์มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานภาคราชการ จึงเปนวิธีหนึ่งในการชวยเพิ่ม

ประสิทธิภาพในการบริหารราชการไทยได 

  3.1.7 การใชเทคโนโลยีสมัยใหมยังมีอยูอยางจํากัด การบริหารราชการไทยที่ผานมามี

การนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานคอนขางนอย สงผลใหการจัดเก็บขอมูลที่

เปนระบบ ขอมูลตาง ๆ ที่มีอยู ก็กระจัดกระจายไปสวนราชการตางๆ ทําใหยากตอการนํามาใช

ประโยชนทั้งในเชิงปฏิบัติการและเชิงบริหาร การปฏิรูปราชการไทยโดยเฉพาะการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศมาใชในการทํางานจึงจะชวยใหการปฏิบัติงานและการตอบสนองความตองการของ

ประชาชนเปนไปอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

  3.1.8 ผูบริหารและผูปฏิบัติงานภาครัฐจําเปนตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่อง การที่

จะทําใหระบบการบริหารราชการไทยสามารถดําเนินงานบรรลุเปาหมาย เพื่อตอบสนองความตองการ

ของประชาชนไดอยางพึงพอใจสูงสุดจําเปนตองพัฒนาความรูทางการบริหารของบุคคลภาคราชการ 

โดยเฉพาะตัวผูบริหารใหมีความรูและทักษะทางการบริหารเพิ่มมากข้ึน เพื่อนําความรูและทักษะตางๆ 

เหลานั้นมาประยุกตใชในหนวยงานใหประสบความสําเร็จตอไป 
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 นอกจากนี้ Peters (1995 : 141-146) ไดใหเหตุผลและความจําเปนในการปฏิรูประบบ

ราชการวา โครงสรางของรัฐบาลและระบบราชการมีความใหญโตซับซอน มีขอบเขตกวางขวางมาก

เกินขีดความสามารถ หรือมีสภาพปญหาเกี่ยวกับการการจัดทํานโยบายสาธารณะที ่ประชาชน

ยากลําบากในการเขามามีสวนรวม 

 จากประเด็นดังกลาวมา จะพบวาการปฏิรูประบบราชการไทยนั้นมีความสําคัญและจําเปน 

เพราะหากขาดการพัฒนาปรับปรุงใหทันสมัยแลว ยอมจะสงผลใหองคการนั้นหยุดอยูกับที่และเกิด

ปญหาตางๆในดานการบริหาร ตลอดจนไมสามารถปรับตัวใหเขากับการเปล่ียนแปลงได 

 3.2 หลักการปฏิรูปการบระบบริหารราชการไทย 

 การปฏิรูปการบริหารราชการไทยในแตละยุคสมัย จะอาศัยหลักการท่ีแตกตางกันไปโดยมัก

ข้ึนอยูกับสมัยนิยม ทางการบรหิารและสถานการของประเทศและอิทธิพลจากภายนอกประเทศ 

 นับตั้งแตประกาศใชระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 และพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 ตลอดจนมีการจัดต้ังคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เปนตนมา 

การพัฒนาการบริหารราชการไทยจะอาศัยหลักธรรมาภิบาลหรือหลักบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 

(Good Governance) เปนหลักการสําคัญในการพัฒนาการบริหารราชการไทย ดังจะเห็นไดจาก

วิสัยทัศนของคณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการท่ีปรากฏในแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทยแตละฉบับ ตั ้งแตแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2546-2550) ที ่วา 

“พัฒนาระบบราชการใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตนโดยยึด

หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี และประโยชนสุข ของประชาชน” ขณะที่แผนยุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบบริหารราชการไทย (พ.ศ. 2551-2555)มีการกําหนดวิสัยทัศนไววา “ระบบบริหาร

ราชการไทยมุ งเนนประโยชนสุขของประชาชน และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ มีขีด

สมรรถนะสูง สามารถเรียนรู ปรับตัวและตอบสนองตอการเปล่ียนแปลง ยึดมั่นในหลักจริยธรรมและ

ธรรมาภิบาล” สําหรับแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556-2561) มีการกําหนด

วิสัยทัศนการพัฒนาระบบราชการไทยไววา “ระบบราชการไทยมุงเนนการพัฒนาการทํางานเพื่อ

ประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ

บานเมืองท่ีดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศบูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพของงานภาครัฐ 

ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน สรางความโปรงใสตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ ใหเปนท่ี

นาเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน” 

 จากวิสัยทัศนการพัฒนาระบบบริหารราชการไทยตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ

ไทยท้ังสามระยะจะเห็นไดวาแตละระยะแตละแผน จะมีการปรับเปล่ียนวิสัยทัศของการพัฒนาระบบ

บริหารราชการไทยแตละประเด็น หนึ่งในวิสัยทัศนท่ีไมมีการเปล่ียนแปลงตลอดระยะเวลาการใชแผน

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยทั้งสามแผนคือ การยึดหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี



 308 

หรือหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ดังนั้นจึงอาจกลาวไดวาการพัฒนาระบบราชการไทยท่ี

ผานมานั้นยึดหรือใหความสําคัญกับหลักการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีอยางมาก ซึ่ง นราธิป ศรีราม 

(2551 : 304-305) ไดอธิบายวา หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีหรือธรรมาภิบาลจึงถือเปน

หลักการสําคัญสําหรับการพัฒนาระบบราชการไทย สําหรับองคประกอบหรือหลักการสําคัญของการ

บริหารกิจการบานเมืองที่ดีตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการสรางระบบบริหารกิจการ

บานเมืองและสังคมท่ีดี พ.ศ. 2542 นั้นจะประกอบไปดวยหลักการ 6 ประการ ดังนี ้

  1) หลักนิติธรรม หมายถึง การตรากฎหมายท่ีถูกตอง เปนธรรม การบังคับการใหเปนไป

ตามกฎหมาย การกําหนดกติกา และการปฏิบัติตามกฎ กติกาท่ีตกลงกันไว โดยคํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ

ละความยุติธรรม ดังนั ้นการปฏิบัติราชการจึงตองใหความสําคัญกับการปฏิบัติตามกฎหมาย 

กฎระเบียบโดยกฎหมาย กฎ ระเบียบที่ตราขึ้นก็จะตองมีความทันสมัยและเอื้อตอการบริหารงานที่

คลองตัว 

  2) หลักคุณธรรม หมายถึง การยึดมั ่นในความถูกตองดีงาม การปฏิบัต ิราชการ 

หนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐจึงตองปฏิบัติงานดวยความชอบธรรมเปนไปตามมาตรฐานคุณธรรม

จริยธรรมที่กําหนดไว ตลอดจนมีจรรยาบรรณการปฏิบัติงานทั้งจรรยาบรรณตอตนเอง ตอหนวยงาน 

ตอผูรวมงานตอประชาชนและสังคม 

  3) หลักความโปรงใส หมายถึง การสรางความไววางใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุงกลไก

การทํางานขององคการใหมีความโปรงใส ดังนั้นการตัดสินใจและการปฏิบัติราชการตาง ๆ ของภาค

ราชการตองสามารถเปดเผยขอมูลขาวสารตอสาธารณะได และพรอมที่จะถูกตรวจสอบไดจาก

ภาคเอกชนและประชาชน 

  4) หลักความมีสวนรวม หมายถึง การเปดโอกาสใหประชาชนและภาคเอกชนมีสวนรวม 

ทั้งในการเชิงการรับรูและการเสนอความคิดเห็น การปฏิบัติราชการจึงตองเปดโอกาสใหภาคเอกชน

และประชาชนมีสวนรวมในการดําเนินงานมากขึ้น โดยมีการกําหนดระบบการมีสวนรวม การรับฟง

ความคิดเห็น การประชาพิจารณ การรับเรื่องราวรองทุกขท่ีชัดเจน ซึ่งนอกจากประชาชนจะมีสวนรวม

ในการบริหารราชการเพิ่มมากข้ึนแลว การบริหารภายในภาคราชการยังตองเปดโอกาสและสนับสนุน

ใหบุคลากรมีสวนรวมในการบริหารงานภายในเพิ่มมากข้ึนดวย 

  5) หลักความรับผิดชอบ หมายถึง การตระหนักในสิทธิ หนาที่ ความสํานึกในความ

รับผิดชอบตอสังคม การใสใจปญหาสาธารณะของบานเมือง การกระตือรือรนในการแกไขปญหา 

ตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นท่ีแตกตาง และความกลาที่จะยอมรับผลดีและเสียจากการกระทํา

ของตนของขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติราชการจึงตองมีการกระจายอํานาจการ

ตัดสินใจลงสูระดับลางใหมากขึ้น เพื่อใหความรับผิดชอบทุกระดับมีความชัดเจน และมีการรายงาน

ประจําป รายงานผลการปฏิบัติงานที่มีตัวชี้วัดความสําเร็จ พรอมกับรณรงคใหเจาหนาที่ของรัฐและ

ประชาชนมีความรับผิดชอบดวย 
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  6) หลักความคุมคา หมายถึง การบริหารจัดการและใชทรัพยากรที่มีอยูอยางจํากัดให

เกิดประโยชนสูงสุดแกสวนรวม ในการปฏิบัติราชการทุกหนวยงานจะตองใชทรัพยากรอยางประหยัด 

โดยมีการรายงานผลการปฏิบัติงานและแสดงประสิทธิภาพการใชทรัพยากรตอสาธารณะ นอกจากนี้

แลวผูบริหารจะตองทบทวนงานในความรับผิดชอบท้ังหมดของหนวยงานเพื่อพิจารณาถายโอนงานท่ี

ไมใชงานหลักของหนวยงานไปใหภาคธุรกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น หรือประชาชนดําเนินการ

แทน และหนวยงานยังตองมีการนําเทคโนโลยีสมัยใหมมาใชในการปฏิบัติงาน พรอมกับพัฒนา

ความสามารถของเจาหนาท่ีของรัฐอยางเปนระบบและตอเนื่อง 

 ในการนําหลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดีมาใช ในการพัฒนาการบริหารราชการไทยก็

เพื่อใหการบริหารราชการบรรลุเปาหมาย 7 ประการคือ 1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 2) เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 4) ไมมีข้ันตอน

การปฏิบัติงานเกินความจําเปน 5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 6) 

ประชาชนไดร ับการอํานวยความสะดวก และไดรับการตอบสนองความตองการ และ 7) มีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งไดแก การตรวจสอบและวัดผลการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิด

ระบบการควบคุมตนเอง 

 นอกจากนี้นอกจากนี้ เฉลิม ศรีผดุง และอิศเรศ ศันนียวิทยกุล (2559 : 30-31) ไดเห็นวา

การปฏิรูปราชการไทยจะมีลักษณะสําคัญ คือ 

  1) ระบบการทํางานของขาราชการไดมุงเนนการทํางานเปนทีมมากขึ้น ทั้งภายในสวน

ราชการ และการบร ิหารราชการในตางประเทศ โดยในตางประเทศไดมีการจัดตั ้ง “TEAM 

THAILAND” ขึ้นในสถานเอกอัครราชทูต โดยมีการทํางานเปนทีม เพื่อเสริมสรางศักยภาพองคการ

ภาครัฐใหมีความเขมแข็ง และมีเอกภาพในการบริหารงาน เพื่อเพิ่มพูนศักยภาพในการแขงขันกับ

ประเทศตางๆ ในเวทีโลกไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  2) การดําเนินงานมุงเนนในลักษณะองครวม บูรณาการ และสรางเครือขายการทํางน

ระหวางหนวยงานมากขึ้น โดยเฉพาะการดําเนินงานรวมกันของหนวยงานกลางตาง ๆ ที่ปฏิบัติงาน

เชิงนโยบายในการดําเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐที่จะชวยกันและผนึกกําลังกัน 

ผลักดันใหการปฏิรูปราชการบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายท่ีกําหนดไว 

  3) สวนราชการไดใหความสําคัญในเรื ่องการประเมินผลการดําเน ินงานเพื ่อวัด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการดําเนินงานมากข้ึน โดยเฉพาะอยางยิ่งจากการท่ีสํานักงาน ก.พ. 

รวมกับสวนราชการตาง ๆ ไดร วมกันดําเนินงานโดยวางระบบ Result-Based Management 

System (RBMS) ซึ่งเปนระบบหนึ่งในการดําเนินงานตามแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ เพื่อสามารถ

นํามาใชในการประเมินผลการดําเนินงานของสวนราชการและขาราชการไดอยางเปนรูปธรรมชัดเจน

เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานขององคการ 
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  4) การดําเนินงานดานตาง ๆ ของสวนราชการมีความเปนมาตรฐานสากลมากขึ้น เพื่อ

รองรับกับสถานการณการแขงขันที่รุนแรงในสังคมยุคโลกาภิวัตน ดังจะเห็นไดจากการท่ีสวนราชการ

ตางๆ รวมกับสํานักงาน ก.พ. ไดรวมมือกันดําเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบมาตรฐานสากลของ

ประเทศไทยดานการจัดการและสัมฤทธิ์ผลของงานภาครัฐเพื่อพัฒนาระบบการบริการประชาชนของ

รัฐเขาสูระบบมาตรฐานสากล ซึ่งจะชวยใหบรกิารภาครัฐเปนไปดวยความรวดเร็ว เสมอภาค เปนธรรม

และประชาชนไดรับความพึงพอใจในการรับบริการจากภาครัฐ 

  5) สวนราชการใหความสําคัญในเรื่องการกระจายอํานาจมากขึ้น โดยเฉพาะการถาย

โอนบริการสาธารณะไปสูองคการปกครองสวนทองถิ่น หลายหนวยงานไดมีการทบทวนบทบาท

อํานาจหนาที่ของหนวยงานและถายโอนบางภารกิจใหกับองคการปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้งให

ความสําคัญในการปรับปรุงหลักเกณฑการจัดสรรรายไดและเงินอุดหนุนใหแกองคกรดังกลาว บทบาท

ดําเนินงานของขาราชการไดปรับเปลี่ยนจากการควบคุมและปฏิบัติงานเองมาเปนบทบาทในลักษณะ

สงเสริม สนับสนุน และอํานวยการ (Facilitator) การเปล่ียนแปลงดังกลาวจึงเปนการเริ่มตนที่ดีของ

การกระจายอํานาจไปสูทองถิ่น ทั้งนี้ เพื่อใหบริการของรัฐถึงมือประชาชนอยางรวดเร็วและทั่วถึง 

ตลอดจนตอบสนองปญหาความตองการพื้นฐานของชุมชนในทองถ่ินไดอยางถูกตอง 

 การบริหารงานภาครัฐในปจจุบันไดยึดทิศทางและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธมากข้ึน โดย

ไดม ีการกําหนดแผนกลยุทธ ในสวนราชการตาง ๆ เพื ่อใชเปนหลักในการดําเน ินงานใหเกิด

ประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ท้ังนี้ เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 

 นอกจากนี้ รัชยา ภักดีจิตต (2555 : 55-56) ไดอธิบาย ลักษณะการปฏิรูประบบราชการ

ไทยไววาตองมีแนวทางกวาง ๆ 4 แนวทาง คือ 

  1) การปรับปรุงประสิทธิภาพ 

  2) การลดขนาดและกระจายอํานาจ 

  3) การบริหารมุงสูความเปนเลิศ 

  4) ใหความสําคัญกับการบริการประชาชน 

 ดังนั้น การปฏิรูประบบบริหารราชการไทยจะเปนไปตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

บริหารราชการไทย ซึ่งปจจุบันใชระหวางป พ.ศ. 2556-2561 มีวิสัยทัศนวา ระบบราชการไทยมุงเนน

การพัฒนาประเทศเพื่อประชาชนและรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

และการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยมุงเนนวิธีการทํางานเพื่อใหเกิดประโยชนแกประชาชน เกิด

ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจแหงรัฐ เกิดกระบวนการทํางานที่มีประสิทธิภาพภายใตแนวคิดการบริหาร

ภาครัฐแนวใหม 

 3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบบริหารราชการไทย 

 การนําหลักการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมมาใชในประเทศไทย นับเปนการปฏิรูปวิธกีาร

บริหารราชการไทยเพื่อกอใหเกิดประสิทธิภาพ สอดคลองกับสภาพแวดลอมที่มีการเปลี่ยนแปลงที่มี
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อยูตลอดเวลา ภาครัฐมีการจัดทําเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบอบบริหารราชการไทย มีดังนี ้      

(บุญเกียรติ การะเวกพันธุ และคณะ, 2560 : ออนไลน) 

  3.3.1 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ี 5) พ. ศ. 2545 เหตุผลใน

การตราพระราชบัญญัตินี้คือเพื่อเปนการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพื่อใหสามารถปฏิบัติงาน

ตอบสนองตอการพัฒนาประเทศและการใหบริการแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดย

กําหนดใหการบริหารราชการแนวใหมตองมีการกําหนดนโยบาย เปาหมายและแผนการปฏิบัติงาน

เพื่อใหสามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแตละระดับไดอยางชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการ

บานเมืองที่ดีเปนแนวทางในการกํากับการกําหนดนโยบายและปฏิบัติราชการ และเพื่อใหกระทรวง

สามารถจัดการบริหารใหเปนไปตามเปาหมายได จึงกําหนดใหมีรูปแบบการบริหารใหมโดยกระทรวง

สามารถแยกสวนราชการจัดต้ังเปนหนวยงานตามภาระหนาท่ี เพื่อใหเกิดความคลองตัวและสอดคลอง

กับเปาหมายของงานที่จะตองปฏิบัติและกําหนดใหมีกลุมภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ที่มีงาน

สัมพันธกัน เพื่อที ่จะสามารถกําหนดเปาหมายการทํางานรวมกันไดและมีผู รับผิดชอบกํากับการ

บริหารงานของกลุมภารกิจนั้นโดยตรง เพื่อใหงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและรวดเร็วรวมทั้งใหมี

การประสานการปฏิบัติงานและการใชงบประมาณเพื่อที่จะใหการบริหารงานของทุกสวนราชการ

บรรลุเปาหมายของกระทรวงไดอยางมีประสิทธิภาพและลดความซํ้าซอน มีการมอบหมายงานเพื่อลด

ขั้นตอนการปฏิบัติราชการและสมควรกําหนดการบริหารราชการในตางประเทศใหเหมาะสมกับ

ลักษณะการปฏิบัติหนาที่และสามารถปฏิบัติการไดอยางรวดเร็วและมีเอกภาพโดยมีหัวหนาคณะ

ผูแทนเปนผูรับผิดชอบในการบริหารราชการ  นอกจากนี้สมควรใหมีคณะกรรมการพัฒนาระบบ

ราชการใหเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดสวนราชการและการปรับปรุงระบบการ

ทํางานของภาคราชการใหมีการจัดระบบราชการอยางมีประสิทธิภาพตอไปได  

  ในมาตราที ่  3/1 ไดก ําหนดใหการพัฒนาระบบราชการตองสอดคลองก ับการ

เปล่ียนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและความตองการของประชาชนและทันการตอการบริหาร

ราชการตามพระราชบัญญัตินี้ตองเปนไปเพื่อประโยชนสุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของ

รัฐความมีประสิทธิภาพความคุมคาในเชิงภารกิจแหงรัฐ การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจ

และยุบเลิกหนวยงานท่ีไมจําเปน การกระจายภารกิจและทรัพยากรใหแกทองถ่ิน การกระจายอํานาจ

ตัดสินใจ การอํานวยความสะดวกและการตอบสนองความตองการของประชาชน ทั้งนี ้โดยมี

ผูรับผิดชอบตอผลของงาน  การจัดสรรงบประมาณและการบรรจุแตงต้ังบุคคลเขาดํารงตําแหนงหรือ

ปฏิบัติหนาท่ีตองคํานึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง  

  ในการปฏิบัติหนาท่ีของสวนราชการตองใชวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดีโดยเฉพาะ

อยางยิ่งใหคํานึงถึงความรับผิดชอบของผูปฏิบัติงาน การมีสวนรวมของประชาชน การเปดเผยขอมูล

การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 
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  3.3.2 พระราชกฤษฎีกาวาดวยการบริหารจัดการบานเมืองที่ดี พ. ศ. 2546 ไดกําหนด

ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการเพื่อเปนไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหมดังนี้ 

   1) เกิดประโยชนสุขของประชาชน  

   2) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 

   3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 

   4) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน  

   5) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอเหตุการณ 

   6) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก และไดรบัการตอบสนองความตองการ 

   7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอยางสมํ่าเสมอ ซึ่งไดแก การตรวจสอบและวัดผล

การปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดระบบการควบคุมตนเอง  

  3.3.3 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการพ. ศ. 2546-2550 ไดกําหนดเปาประสงค

หลัก ของการพัฒนาระบบราชการ 4 ประการ 

   1) พัฒนาคุณภาพการใหบริการประชาชนท่ีดีข้ึน  

   2) ปรับบทบาทภารกิจและขนาดใหมีความเหมาะสม  

   3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการทํางานใหอยู ในระดับสูงเทียบเทา

เกณฑสากล 

   4) ตอบสนองตอการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

  โดยกําหนดพุทธศาสตร 7 ดานเพื่อใหการบริหารราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

ดังนี้ 

   ยุทธศาสตร  1 การปรับเปล่ียนกระบวนการทํางานและวิธีการทํางาน 

   ยุทธศาสตร 2 การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน 

   ยุทธศาสตร 3 การปรับรื้อระบบการเงินและการงบประมาณ 

   ยุทธศาสตร 4 การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม 

   ยุทธศาสตร 5 การปรับเปล่ียนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม 

   ยุทธศาสตร 6 การเสริมสรางระบบระบบราชการใหทันสมัย 

   ยุทธศาสตร 7 การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

  3.3.4 แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2551–2555) ไดกําหนด

เปาประสงคหลักในการพัฒนา 4 ประการ คือ 

   1) ประชาชนมีความพึงพอใจในระบบราชการ 

   2) สวนราชการและหนวยงานของรัฐสามารถปรับรูปแบบการทํางานและเปดให

ประชาชนเขามามีสวนรวม 
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   3) สวนราชการและหนวยงานของรัฐสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะและมีความพรอม

ในการดําเนินงาน 

   4) ประชาชนมีความเชื ่อมั ่นและไววางใจในระบบราชการและมียุทธศาสตรการ

พัฒนาระบบราชการ 4 ยุทธศาสตร คือ 

    ยุทธศาสตรที ่ 1ยกระดับการใหบริการและการทํางานเพื่อตอบสนองความ

คาดหวังและความตองการของประชาชนที่มีความสลับซับซอนหลากหลายและเปลี่ยนแปลงไปอยาง

รวดเร็ว 

    ยุทธศาสตรที ่ 2 ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการเกิดการ

แสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายกับฝายตาง ๆรวมท้ังเปดใหประชาชนเขามามีสวนรวม 

    ยุทธศาสตรที่ 3 มุงสูการเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะสูงบุคลากรมีความพรอม

และความสามารถ ในการเรียนรู คิดริเริ่มเปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางเหมาะสมตอสถานการณ

ตางๆ 

    ยุทธศาสตรท่ี 4 สรางระบบการกํากับดูแลตนเองท่ีดี เกิดความโปรงใส มั่นใจและ

สามารถตรวจสอบไดรวมทั้งทําใหบุคลากรปฏิบัติงานอยางมีจิตสํานึกความรับผิดชอบตอตนเองตอ

ประชาชนและตอสังคมโดยรวม 

  3.3.5 การบริหารงานภาครัฐแนวใหมตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556-2561)  

 นราธิป ศรีราม (2559 : 58-59) ไดอธิบายวา แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556-2561) กําหนดวิสัยทัศนของการพัฒนาระบบราชการ ไววา “ระบบราชการไทยมุงเนน

พัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ ภายใตหลักธรรมาภิบาล

ของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศ บูรณาการและเพิ่ม

ประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการทํางานกับทุกภาคสวน สรางความโปรงใส ตอตานการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบใหเปนท่ีนาเช่ือมั่นศรัทธาของประชาชน” 

 ระบบราชการไทยจะตองใหคุณคา ความสําคัญและยึดมั่นในปรัชญา หลักการและแนวทาง 

ดังนี้ 

  1) ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ผลักดันใหหนวยงานของรัฐกําหนดทิศทางการทํางานใน

ระยะยาวใหชัดเจน สอดคลองนโยบายของรัฐบาล คํานึงถึงประโยชนสุขของประชาชน เปดโอกาสให

มีสวนรวมและรับฟงความคิดเห็นเพื่อไปปรับปรุงบริการ เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชน 

อํานวยประโยชนวางระบบ การจัดการขอรองเรียนและแกไขความเดือดรอนของประชาชน ตลอดจน

เตรียมระบบการบริหารในภาวะฉุกเฉิน เพื่อเปนท่ีพึ่งพาของประชาชนในภาวะวิกฤต 

  2) ลดบทบาทภารกิจของภาครัฐใหดําเนินการเฉพาะสวนที ่เปนภารกิจที ่ร ัฐควร

ดําเนินการลดความซํ้าซอน ปรับปรุงขั้นตอนการทํางาน และเพิ่มขีดสมรรถนะของหนวยงาน พัฒนา
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รูปแบบการบริหารและกระบวนการ ทํางานใหม สรางขีดสมรรถนะ คานิยมและวัฒนธรรมองคการ 

ใชเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีทันสมัยมาสนับสนุนในการทํางาน ทํางานดวยความรวดเร็ว โปรงใส มีความ

พรอมตอการเปล่ียนแปลง 

  3) บูรณาการการทํางานของภาครัฐและในระดับตาง ๆ พัฒนารูปแบบการทํางานใหมี

ความสอดคลองเชื่อมโยงกัน เพื่อรองรับการดําเนินงานนโยบายสําคัญของประเทศและระดมสรรพ

กําลังบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญในแตละสาขาเพื่อผลักดันการนํานโยบายสูการปฏิบัติ รวมถึงเพิ่ม

บทบาทของภาคสวนอื่นๆ ในสังคมที่ม ีความพรอม เชน ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม และ

ภาคเอกชน เขามารวมดําเนินการ 

  4) เสริมสรางความสามารถในการแขงขันระดับพื้นที่ใหเปนศูนยความเจริญในระดับ

ภูมิภาคเช่ือมโยงอาเซียนเพื่อใหเกิดความรวมมือในการทํางาน การใชทรัพยากรใหมีประสิทธิภาพเกิด

ความคุมคา เปนไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดพื้นท่ีเปนหลัก 

  5) ลดการควบคุมท่ีกอใหเกิภาระ อุปสรรคหรือความยุงยากตอการประกอบกิจการหรือ

การดําเนินชีวิตของประชาชน สรางความโปรงใส และความเชื่อมมั่นศรัทธา เปนที่พึ่งของประชาชน 

และรวมมือกับภาคสวนอื่น ในการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

  6) พัฒนาและสรรหาผูท่ีมีความสามารถสูงเขามารับราชการ สรางผูนําการเปล่ียนแปลง

ในทุกระดับ เสริมสรางทัศนคติที ่ดี สรางคุณธรรม จริยธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิต จัดสวัสดิการ 

ทบทวนระบบคาตอบแทนท่ีเหมาะสม 

  7) สรางความพรอมและขับเคลื่อนระบบราชการไทยเขาสูประชาคมอาเซียน และเวที

โลก 

  จากหลักการและแนวทางที่ควรใหความสําคัญใน 7 ประการขางตน สอดคลองกับการ

กําหนดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 3 หัวขอ 7 ประเด็นยุทธศาสตร คือ 

  ยกระดับองคการสูความเปนเลิศ 

   1) การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 

   2) การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ 

   3) การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด 

   4) การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

  พัฒนาอยางยั่งยืน 

   5) การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือ ระหวางภาครัฐ 

ภาคเอกชน และภาคประชาชน 

   6) การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื ่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการ

แผนดิน 
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  กาวสูสากล 

   7) การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

 ในแตละประเด็นยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 มีสาระสําคัญ 

ดังนี้ 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน พัฒนางาน

บริการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจ ตอ

คุณภาพการใหบริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง มีการนําเทคโนโลยี

สารสนเทศท่ีเหมาะสมมาใชเพื่อใหประชาชนสามารถใชบริการไดงายและหลากหลายรูปแบบ เนนการ

บริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยาง

แทจริง พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมท้ังเสริมสรางวัฒนธรรมการบริการ

ที่เปนเลิศ โดยมีกลยุทธที ่สําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรนี ้ คือ (1) พัฒนาระบบการใหบริการ

ประชาชน (2) เสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการที่เปนเลิศ และ (3) พัฒนาระบบการจัดการขอ

รองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี

ความเปนมืออาชีพ พัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูองคการแหงความเปนเลิศ โดยเนนการ

จัดโครงสราง องคการท่ีมีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูแบบเรียบงาย (Simplicity) มีระบบการทํางานท่ี

คลองตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศนในการทํางาน เนนการคิดริเริ่มสรางสรรค (Creativity) 

พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคการ เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ สรางคุณคาในการ

ปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคาใชจาย ในการดําเนินงานตางๆ และสรางความรับผิดชอบตอสังคม 

อนุรักษสิ่งแวดลอมท่ียั่งยืน โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ คือ (1) พัฒนาหนวยงาน

ของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง (2) พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประ

สิทธิภาพระบบราชการ (3) เพิ ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดตนทุน และสงเสริม

นวัตกรรม และ (4) สรางความรับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิด

ประโยชนสูงสุด วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของราชการอยางครบวงจร โดยคํานึงถึง

คาใชจายที ่ผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost) เพื ่อใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือสราง

มูลคาเพิ่ม สรางโอกาส และสรางความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสีย

ส้ินเปลืองและเปลาประโยชน รวมทั้งวางระบบและมาตรการที่จะมุงเนนการบริหารสินทรัพยเพื่อให

เกิดผลตอบแทนคุมคา สามารถลดตนทุนคาใชจายโดยรวม มีตนทุนที่ตํ่าลงและลดความตองการของ

สินทรัพยใหมที่ไมจําเปน โดยมีกลยุทธที่สําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ คือ บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐอยางครบวงจรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา และสะทอนตนทุนท่ีแทจริงของภาครัฐ 
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  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 4 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ สงเสริม

การทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพื่อแกปญหาการแยกสวนในการปฏิบัติงาน 

ระหวางหนวยงานรวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหาร

สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น ในรูปแบบของการประสานความรวมมือที่หลากหลาย 

ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงานมาสรางคุณคาใหกับงานตาม

เปาหมายที่กําหนด เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากร

อยางคุมคา โดยมีกลยุทธที่สําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ คือ (1) ออกแบบและพัฒนาระบบการ

บริหารงานแบบบูรณาการ และ (2) ปรับปรุงความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการ

บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สงเสริมใหหนวยงานราชการทบทวนบทบาทและ

ภารกิจของตนใหมีความเหมาะสม โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวมของประชาชน มุงเนนการ

พัฒนารูปแบบความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคสวนอื่น การถายโอนภารกิจบางอยางที่ภาครัฐไม

จําเปนตองดําเนินงานเองใหภาคสวนอื่น รวมทั้งการสรางความรวมมือหรือความเปนภาคีหุนสวน 

(Partnership) ระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น โดยมีกลยุทธที่สําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ คือ 

(1) ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ของหนวยงานของรัฐใหเหมาะสม ถายโอนภารกิจและ

กิจกรรมท่ีภาครัฐไมจําเปนตองปฏิบัติเองใหภาคสวนตางๆ และ (2) สงเสริมการบริหารราชการระบบ

เปดและการสรางเครือขาย 

  ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 6 การยกระดับความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรัทธา ในการ

บริหารราชการแผนดินสงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูล

ขาวสารและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ รวมท้ังสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวม

ในการตรวจสอบ การทํางานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรและมาตรการในการ

ตอตานการทุจริตคอรรัปชันใหบรรลุผลสัมฤทธิ์อยางเปนรูปธรรม โดยมีกลยุทธที่สําคัญตามประเด็น

ยุทธศาสตรนี ้ คือ (1) สงเสริมและวางกลไกสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ และ (2) 

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานคอรรัปชัน 

  ประเด็นยุทธศาสตรที่ 7 การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน เตรียมความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการกาวเปนสูประชาคม

อาเซียน รวมท้ังประสาน พัฒนาเครือขายความรวมมือกันในการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลใน

ภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนําไปสูความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง 

และความเจริญผาสุกของสังคมรวมกัน โดยมีกลยุทธท่ีสําคัญตามประเด็นยุทธศาสตรนี้ คือ (1) พัฒนา

ระบบบริหารงานของหนวยงานที่มีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน และ (2) 

เสริมสรางเครือขายความรวมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน 
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 จากประเด็นยุทธศาสตรจะเห็นไดวา ระบบบริหารราชการไทยไดมีการพัฒนาตามแผน

ยุทธศาสตรแตละชวงเวลา มีการพัฒนาระบบการบริหารภายในทั้งการปรับปรุงโครงสราง ระบบการ

บริหารจัดการใหเกิดประสิทธิภาพ มีสมรรถนะที่พรอมใหบริการแกประชาชาน มีการบูรณาการ

ประสานการทํางานทุกภาคสวน สรางความโปรงใส ทั ้งนี ้เพื ่อตอบสนองตอความตองการของ

ประชาชน และการเขาสูการเปนประชาคมอาเซียนอยางเต็มรูปแบบ ท้ังนี้ประเด็นยุทธศาสตรดังกลาว

มามีพื้นฐานมาจากแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมและการปฏิรูประบบราชการในประเทศ

ตางๆ ท่ีประสบผลสําเร็จ และเปนตนแบบในการปฏิรูประบบบริหารราชการไทย 

 3.4 แนวโนมการบริหารราชการไทย 

 จากแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม และการปฏิรูประบบราชการไทยยอมสงผล

ใหระบบราชการไทยในอนาคตจะมีสมรรถนะตามที่ Osborne and Gaebler (1992 อางใน จุมพล 

หนมิพานิช, 2550 : 366-367) และ Willson (1989 : 369) ท่ีไดอธิบายถึงแนวทางการบริหารภาครัฐ

แนวใหมจะสงผลใหระบบราชการในประเทศตาง ๆ มีลักษณะ ดังนี้ 

  1) การใหบริการของภาครัฐแกประชาชนในอนาคตใชกลไกตลาดมากข้ึน 

  2) การบริหารระบบราชการจะมีความยืดหยุนมากข้ึน 

  3) การบริหารราชการในอนาคตจะมีลักษณะของการบริหารแบบมีสวนรวมมากข้ึน 

  4) การใหบริการแกประชาชนในอนาคตจะตองมีลักษณะเขมขน 

 นอกจากนี้ สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน (2545 : 5-7) ไดอธิบายถึงการ

ขับเคล่ือนระบบราชการไทยไปสูอนาคตในลักษณะบทบาทดังนี้ 

  1) จากภารกิจที่ไมจําเปนและใหความสําคัญตอการกําหนดบทบาทภารกิจหลักให

ชัดเจน เพื ่อปรับระบบและโครงสร างราชการใหมีเอกภาพชัดเจน มีบทบาที ่เหมาะสม แตมี

ประสิทธิภาพ 

  2) ปรับปรุงระบบบริหารงานของหนวยราชการเพื่อบังเกิดความคลองตัวในการบริหาร 

มีการวัดผลสําเร็จของงานในระดับตางๆ ไดอยางเปนรูปธรรมและสามารถตรวจสอบได 

  3) การบริหารงบประมาณใหสอดคลองกับนโยบายและยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

  4) จัดระบบการบริหารงานบุคคล และเงินเดือนคาตอบแทนของระบบราชการ เพื่อ

สรางขาราชการมืออาชีพ มีกลไกการสงเสริมใหคนมีคุณภาพสูงมารับราชการเปนอาชีพ 

  5) ระบบราชการตองเปนการตอบสนองความตองการของประชาชนและเปดโอกาสให

ประชาชานมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจ และการตรวจสอบงานภาครัฐมากข้ึน 

 นอกจากนี้ จุมพล หนิมพานิช. (2550 : 425) ไดอธิบายถึงแนวโนมของระบบราชการไทย

ในอนาคตวาจะตองม ี

  1) การกระจายอํานาจทางการบริหาร 

  2) การแปรสภาพกิจกรรมของรัฐใหเปนเอกชนนั้นคือจะตองมีการแปรรูปรัฐวิสาหกิจ 
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  3) การทําระบบการประเมินแบบเปดมาใชในหนวยงานของรัฐ 

  4) การปฏิรูปกฎหมายและระเบียบท่ีสําคัญ 

  5) การปฏิรูประบบงบประมาณของไทย 

  6) ปรัชญาการบริหารภาครัฐจะตองทําสหการผูกขาดของรัฐ 

 จะเห็นไดวา จากแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม สงผลทําใหระบบบริหาร

ราชการไทยจําตองมีการปฏิรูปตามยุทธศาสตรตาง ๆ ดังไดกลาวมาแลว ในอนาคตระบบบริหาร

ราชการไทยก็จะมีลักษณะการบริหารงานที่ยืดหยุน มีระบบกลไกตลาดเขามาเกี่ยวของ องคการ

ราชการจะตองมีการแขงขันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาการบริหารงาน มีขาราชการที่มีสมรรถนะสูงเขามา

ปฏิบัติงาน รวมท้ังการเปดโอกาสใหประชาชนไดเขามามีสวนรวมในการบริหารงานมากข้ึน ท้ังนี้ เพื่อ

เปาหมายในการตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 

สรปุ 

 การพัฒนาระบบราชการไทยมีวิวัฒนาการมาเปนระยะเวลานานหลายยุคสมัย มียุคแหงการ

พัฒนาการบริหารราชการไดเปน 4 ยุคไดแก 1) ยุคกอนการปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2435 2) 

ยุคปฏิรูปการปกครองแผนดิน พ.ศ. 2435 3) ยุคหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองแผนดิน พ.ศ. 

2475 4) ยุคปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2545  โดยเฉพาะในยุคลาสุดนี้เปนการพัฒนาระบบราชการ

เพื่อแกไขปญหาที่เกิดขึ้นจากการบริหารราชการทั้งดานโครงสราง ข้ันตอน กฎ ระเบียบ คําสั่ง พฤติ

กรรมการบริหารราชการอันเกิดจากบุคลากรของรัฐ ทําใหภาคราชการไทยตองมีการเปลี่ยนแปลง

เพื่อใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกที่มุงพัฒนาการบริหารงานภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ

ภายใตช่ือวาการจัดการภาครัฐแนวใหม 

 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหมเกิดมาจากการหลอมรวมแนวคิดท่ีแตกตางกัน 2 กระแส

โดยกระแสแนวคิดแรกคือเศรษฐศาสตรสถาบันใหม (New Institutional Economics) ซึ่งเกิดมาจาก

ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ (Public Choice Theory) ทฤษฎีผู ว าจาง-ตัวแทน (Principal-agent 

Theory) และทฤษฎีต นท ุน-ธ ุรกรรม (Transaction Theory) ซ ึ ่งมองการเม ืองเปร ียบเสมือน

ปรากฏการณทางการตลาดและอีกกระแสแนวคิดหนึ่งคือการจัดการนิยม (Managerialism) ซึ่งเปน

แนวคิดที่เกี่ยวของกับการปฏิรูปการบริหารภาครัฐโดยนําเอาวิธีการหรือเทคนิคตางๆของภาคธุรกิจ

เอกชนมาใชหรือเปนการบริหารงานที่เลียนแบบภาคธุรกิจเอกชนโดยมีลักษณะลดขั้นตอน ลดขนาด

โครงสรางองคการ รวมท้ังพฤติกรรมการดําเนินงานโดยมุงผลลัพธสุดทายมากกวาวิธีการทํางาน 

 ผลของการปฏิรูปและการพัฒนาระบบราชการไทยภายใตแนวคิดการจัดการภาครัฐแนว

ใหมเปนท่ีคาดหมายไววาจะมีระบบราชการท่ีมีคุณภาพ ประสิทธิภาพ สามารถตอบสนองพันธกิจและ

ภารกิจในการใหบริหารแกประชาชน และประเทศชาติไดอยางสมบูรณมีขนาดกะทัดรัด และโปรงใส
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ตรวจสอบได และยึดผลประโยชนของประชาชนเปนศูนยกลางภายใตยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

ราชการไทย โดยใชหลักการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดีหรือหลักธรรมาภิบาล 

คําถามทายบท 

 1. จงอธิบายความแตกตางของระบบบริหารราชการไทยในสมัยสมบูรณาญาสิทธิราชยกับ

สมัยหลังการเปล่ียนแปลงระบอบประชาธิปไตย (หลังพ.ศ. 2475) 

 2. จงอธิบายปญหาของระบบบริหารราชการไทยในดานตาง ๆ อยางนอย 3 ดาน 

 3. จงอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหมที่สงผลกระทบตอการปฏิรูประบบ

ราชการ 

 4. จงอธิบายเหตุผลที่สําคัญของการปฏิรูประบบราชการและลักษณะของการปฏิรูประบบ

ราชการในประเทศไทย 

 5. จงอธิบายยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2556-2561 เกี่ยวกับวิสัยทัศน

ในการพัฒนาระบบราชการและวัตถุประสงคแหงการพัฒนาเพื่อมุงสูความเปนเลิศ 
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