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(1) 

ค าน า 
 

การบริหารราชการไทย หรือ ระบบราชการไทยนั้นเป็นเป็นกลไกที่มีความส าคัญและจ าเป็น
อย่างยิ่งของรัฐบาลในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ดังนั้น การท าความเข้าใจเกี่ยวกับระบบ
ราชการ จึงเป็นเรื่องที่มีความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับนักศึกษาในสาขาวิชารัฐศาสตร์ -รัฐ
ประศาสนศาสตร์ ซึ่งอาจรวมถึงสาขาวิชาอ่ืนๆ ด้วยเพราะการบริหารราชการหรือระบบราชการนั้น
เป็นเรื่องที่ใกล้ตัวของพลเมืองทุกคนที่ต้องได้เข้าไปเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะในสังคมปัจจุบัน 
ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นที่
ต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบราชการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้การบริหารราชการเกิดประสิทธิภาพ
แก่ประชาชนอย่างแท้จริง  

ต าราเล่มนี้ จัดท าขึ้นเพ่ือใช้ประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาการบริหารราชการไทย 
ส าหรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี สาขารัฐประศาสนศาสตร์ จึงเน้นในการปูพ้ืนฐานความรู้ในด้านการ
บริหารราชการไทยซึ่งมีเนื้อหาประกอบด้วย แนวคิดและหลักการบริหารราชการพัฒนาการของระบบ
ราชการไทย การบริหารราชการไทยในปัจจุบัน ปัญหาและแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย การ
ปฏิรูประบบราชการ และระบบราชการที่พึงประสงค์ในอนาคต  

ขอขอบคุณเจ้าของผลงานทุกท่านที่ผู้เขียนได้ใช้เป็นหลักในการศึกษาค้นคว้าและได้น ามาใช้
อ้างอิง และขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่ช่วยให้ต าราเล่มนี้ส าเร็จออกมาได้ โดยเฉพาะ
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ศูนย์การศึกษาบึงกาฬ ที่ได้สร้างความหวังและแรงปรารถนาทาง
วิชาการให้เกิดข้ึนเพื่ออ านวยประโยชน์ให้กับนักศึกษาและผู้ที่มีความสนใจในวิชาการแขนงนี้ หวังเป็น
อย่างยิ่งว่าต าราเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและเป็นประโยชน์ต่อการเพ่ิมพูนความรู้วิชาการ
ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์ให้ยิ่งๆ ขึ้นไป 

 
ชลาทิพย์ ชัยโคตร 
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บทน า 
 

การบริหารราชการจากอดีตถึงปัจจุบัน 

 

ระบบราชการถือเป็นกลไกที่ส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งของรัฐในการให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน 
ดังนั้น การท าความเข้าใจกับระบบราชการและการพัฒนาระบบราชการให้มีประสิทธิภาพจึงเป็นสิ่งที่มี
ความจ าเป็นอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะการปรับหรือพัฒนาระบบราชการให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของ
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศในแต่ละยุค แน่นอนว่าระบบราชการไทยแต่เดิมในอดีต
นั้นเกิดขึ้นภายใต้สังคมในระบบเกษตรกรรม ที่สภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจสังคมและการเมืองด ารงอยู่ภายใต้
ระบบการผลิตและความสัมพันธ์ทางสังคมและการเมืองของผู้คนเป็นไปอย่างเรียบง่าย ไม่สลับซับซ้อน แต่ใน
ปัจจุบัน ที่ระบบเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองได้เปิดกว้างและมีความสลับซับซ้อนมากขึ้นจึงจ าเป็นต้องได้รับ
การพัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอย่างต่อเนื่อง ถึงแม้ในเชิงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ระบบราชการไทยจะมีการ
พัฒนาปรับปรุงอยู่บ้าง แต่ก็เป็นที่รับรู้กันว่าการพัฒนาปรับปรุงราชการไทยตั้งแต่อดีตมา มีการด าเนินใน
ลักษณะของการปฏิรูปเพียง 3 ครั้งเท่านั้นกล่าวคือ 

ครั้งแรก ในสมัยอยุธยา ในสมัยพระบาทสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ที่มีการจัดระบบราช การ
แบบจตุสดมภ์ โดยมีต าแหน่งอัครมหาเสนาบดี 2 ต าแหน่งคือสมุหนายกและสมุหกลาโลม ท าหน้า ที่เป็น
หัวหน้าข้าราชการฝุายพลเรือนและฝุายทหาร และมีเสนาบดีชั้นจตุสมด์อีก 4 ต าแหน่งคือ เสนาบดีกรม
เวียง เสนาบดีกรมวัง เสนาบดีกรมพระคลังและเสนาบดีกรมนาท าหน้าที่บริหารงานราชการจนมาถึงการ
ปฏิรูปครั้งที่ 2  

ครั้งที่สอง การปฏิรูปสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู
หัวรัชกาลที่ 5 จึงมีการปฏิรูประบบราชการครั้งที่ 2 ซึ่งเกิดจากเหตุผลและความจ าเป็นหลัก 2 ประการคือ
ปัญหาอันเกิดจากภัยการคุกคามของลัทธิ ลาอาณานิคมซึ่งแผขยายลุกลามมาทางแถบเอเชียตะวันออก
เฉียงใต และอีกเหตุผลหนึ่งคือเกิดจากความดอยประสิทธิภาพของระบบราชการสวนกลางแบบจตุสดมภ
ซึ่งไมสามารถดูแลจัดการการปกครองหัวเมืองต่างๆ ได้ ผลจากการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้ ท าให้
ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลง ระบบราชการสวนกลาง และระบบราชการสวนภูมิภาคใหม่ รวมถึงมีการ
จัดให้มีการปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นด้วย กลาว คือ มีการยกเลิกระบบจตุ สดมด์ในสมัยอยุธยา โดยมีระบบ
ราชการส่วนกลางแบบใหม่ในรูปแบบกระทรวงซึ่งมีทั้งหมด 12 กระทรวง ขณะที่ระบบราชการส่วนภูมิภาค
ไดเปลี่ยนจากรูปแบบหัวเมืองชั้นใน หัวเมืองชั้นนอก และเมืองประเทศราช มาเปนรูปแบบการปกครองส
วนภูมิภาค โดยมีมณฑลเทศาภิบาล เปนกลไกส าคัญของการปกครองสวนภูมิภาค (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน
, มปป. น.1) ในสวนของการปกครองทองถิ่นนั้น ไดริเริ่มให้มีการจัดตั้งการปกครองท้องถิ่นในรูปแบบ
การสุขาภิบาล ขึ้นเปนครั้งแรกท่ีทาฉลอม และภาย 
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หลังไดมีการขยายรูปแบบการสุขาภิบาลไปยังพื้นท่ีอ่ืน ๆ 

ครั้งที่สาม การปฏิรูประบบราชการในยุคปัจจุบัน ซึ่งก าหนดเอาในช่วงปี 2540 เป็นต้นมาซึ่ง
มีความพยายามในการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแผนแมบทการปฏิรูป
ระบบราชการ พ.ศ. 2540-2544 เพ่ือรองรับการแกปญหาของระบบราชการในภาวะวิกฤต ซึ่งไดแก
มาตรการปรับลดคาใชจายดานบุคคลภาครัฐ มาตรการปรับขนาดก าลังคนภาครัฐและมาตรการปรับ
ลดบทบาทภารกิจ ภาครัฐ โดยก าหนดใหมีการปฏิรูประบบราชการไทยใน 5 ประเด็น คือ  

 1) การจัดบทบาทภารกิจและโครงสรางของระบบราชการ  
 2) การปรับปรุงวิธีการท างานและการบริหารงาน   
 3) ปฏิรูประบบงบประมาณ  
 4) ปฏิรูประบบบริหารบุคคลและ  
 5) ปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรมของ  
ขาราชการจนมาถึงความพยายามปฏิรูประบบราชการในสมัยปัจจุบันให้เป็นระบบราชการ 

4.0 ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไทยแลนด์ 4.0  

เนื่องจาก“ระบบราชการ”ไม่ใช่ระบบแบบปิดที่มีความสมบูรณ์แบบที่ทุกประเทศหรือทุกสังคม 
จะสามารถน ารูปแบบใดรูปแบบหนึ่งที่ประสบผลส าเร็จในพ้ืนที่แห่งหนึ่งหรือประเทศแห่งใดแห่งหนึ่ง ไป
ใช้ได้กับทุกพ้ืนที่หรือทุกประเทศ ดังนั้น การศึกษาระบบราชการจึงจ าเป็นต้องศึกษาทั้งตัวระบบหรือตัว
องค์กรราชการและสภาวะแวดล้อมทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและการเมืองที่มีอิทธิพลต่อการ
ด าเนินงานของระบบราชการและรัฐบาล เพราะเมื่อโครงสร้างทางสังคมเปลี่ยนไปจากงคมเกษตรไปสูการ
เปนสังคมกึ่งเกษตรกึ่งอุตสาหกรรม ระบบการเมืองเป็นแบบเปดขณะที่ภาคเอกชนและภาคประชาชนได
พัฒนามากขึ้นจ าเป็นที่ภาคราชการตองมีการปรับตัวอยางขนานใหญ ทั้งดานบทบาท อ านาจ หนาที่ โครง
สราง การบริหารงานบุคคล การบริหารงบประมาณและการควบคุมตรวจสอบเพ่ือใหสามารถท าหนาที่ได
อยางสอดคลองกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมตางๆ ที่ด าเนินอยูในเวลานี้  

ดังนั้น ในต าราว่าการบริหารราชการไทยเล่มนี้จึงได้แบ่งเนื้อหาออกเป็น 6 ส่วนหรือ 6 บท 
เพ่ือให้ครอบคลุมเนื้อหาที่มีความส าคัญและจ าเป็นต่อการท าความเข้าใจกับการบริหารราชการไทย คือ 

บทที่ 1 ว่าด้วยแนวคิดและหลักการบริหารราชการ ซึ่งมีสาระส าคัญคือ 

บทที่ 2 ว่าด้วยพัฒนาการของระบบราชการไทย 

บทที่ 3  ว่าด้วยการบริหารราชการไทยในปัจจุบัน 

บทที่ 4 ว่าปัญหาและการพัฒนาระบบราชการไทย 

บทที่ 5 ว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ 

บทที่ 6 ว่าด้วยระบบราชการที่พึงประสงค์ในอนาคต 

บทที่ 7 ว่าด้วยกรณีตัวอย่าง การจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
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บทท่ี 1 

แนวคิดและหลักการบริหารราชการ 
 

เป็นที่ยอมรับกันว่า“การบริหารราชการ”ถือเป็นกลไกหลักท่ีส าคัญในการพัฒนาคุณภาพชีวิต
โดยรวมของคนในชาติ เนื่องจากการบริหารราชการนั้นเกี่ยวข้องบทบาทและภารกิจของหน่วยงานของ
ภาครัฐทุกประเภทผ่านองค์การขนาดใหญ่ที่เราเรียกกันว่า“ระบบราชการ”เพ่ือน านโยบายของรัฐไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น การบริหารราชการจึงรวมเอาองค์ความรู้
หรือแง่มุมของศาสตร์ด้านต่างๆ ไว้อย่างหลากหลายในบทนี้จึงควรพิจารณาถึงแนวคิดและหลักการ
บริหารราชการในส่วนเบื้องต้นก่อนว่าการบริหาราชการคืออะไร แตกต่างจากการบริ หารด้านอ่ืนๆ
อย่างไร รวมถึงการพิจารณาถึงที่มาและความหมายของระบบราชการโดยมีประเด็นที่ส าคัญดังนี้ คือ 

 

การบริหารราชการคืออะไร 
 

 การบริหารราชการ แปลมาจากศัพท์ภาษาอังกฤษว่า public administration ซึ่งหมายถึงการ
บริหารงานภาครัฐในวงการศึกษาในสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์นั้นมักนิยมแยก“การบริหาร”(adm- 

inistration) และ“การจัดการ”(management)ออกจากกันเพ่ือให้เห็นความต่างที่ใช้ในการบริหาร
จัดการของภาครัฐและภาคธุรกิจ  
 เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ (2556, น.1-3) ให้ความหมายการบริหารโดยอ้างอิงค านิยามของพจนานุ 
กรมฉบับ อ๊อกฟอร์ด (Oxford Dictionary) ไว้ว่า  
 “การบริหาร” หมายถึง “การกระท าเกี่ยวกับการบริหาร” ซึ่งหมายถึงการจัดกิจกรรมทางการ
บริหารการสั่งการและการควบคุมทางการบริหารหรือใช้กระท าทางการบริหารโดยวิเคราะห์ให้เห็นว่าราก 
ศัทพ์ของค าว่าการบริหารหรือ administration มาจากค าว่า“minor”ต่อมาได้กลายเป็น“ministrare” 
หมายถึง รับใช้ (to serve)ภายหลังจึงหมายถึงปกครอง(to govern)ขณะที่รากศัพท์ของค าว่า การจัดการ
หรือ management นั้นมาจากค าว่า“manus”ซึ่งหมายถึง“ควบคุมด้วยตนเอง”(control by hand) ที่
สื่อถึงการเน้นผลลัพธ์ 
 การบริหารงานภาครัฐในยุคแรกจึงเป็นกิจกรรมรับใช้ประชาชน ซึ่งข้าราชการต้องด าเนินนโยบาย
ตามที่ได้รับมาจากรัฐจึงมีความเกี่ยวข้องกับกฎระเบียบต่างๆ การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติและการ
จัดการส านักงานยิ่งกว่านั้น การบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐยังมีประเพณีว่าผู้ปฏิบัติต้อง
ยึดถือหลักการเฉพาะ เช่น ความพร้อมรับผิดต่อสาธารณะ (public accountability) ความเป็นธรรม
(equity)และการกระท าตามกฏหมาย (ligality) แต่อย่างไรก็ตาม เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ มองว่าแนวความ 
คิดของ “การบริหาร” และ “การจัดการ” ในปัจจุบันมีความใกล้เคียงกันมากขึ้นทั้งนี้เนื่องจากภาครัฐได้ 
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รับเอาแนวคิด เครื่องมือและเทคนิคของการจัดการที่ใช้ในภาคธุรกิจมาใช้กับภาครัฐมากขึ้น เพราะ
ภาครัฐประสบปัญหาเรื่องประสิทธิภาพขององค์กรในยุคที่ผ่านมา 
 จากแนวคิดและความหมายการบริหารงานของภาครัฐที่ เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ ได้ให้ไว้ดังกล่าว 
จึงอาจสรุปได้ว่า การบริหารงานราชการคือการบริหารงานของภาครัฐ ที่มีความสัมพันธ์กับกิจกรรม 
กระบวนการทางการบริหารที่ต้องอาศัยกลไกต่างๆ ด าเนินการเพ่ือให้งานส าเร็จบรรลุผลตามนโยบาย
แห่งรัฐที่วางไว้  
 สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2546, น.5-6) อธิบายความหมายของการบริหารราชการ ไว้อย่างกระชับโดย
การแยกพิจารณาความหมายของค าว่า การบริหาร และค าว่า ราชการ ออกจากกันก่อนเพ่ือให้เห็นที่มา
และความสัมพันธ์กัน กล่าวคือ การบริหาร (Administration) หมายถึง ความพยายามในการที่จะร่วมมือ
กันด าเนินงานของหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ราชการ (Public) หมายถึง ข้อ
ราชการหรือกิจการต่างๆ ที่รัฐพึงปฏิบัติทั้งในส่วนที่เกี่ยวกับราชการพลเรือนและราชการทหารของฝุาย
บริหารร่วมทั้งกิจการต่างๆ ของฝุายนิติบัญญัติและฝุายตุลาการด้วยการบริหาราชการ (Public 

Administration) ในทัศนะของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ จึงหมายถึง ความพยายามในการที่จะร่วมมือด าเนิน 
งานของส่วนราชการต่างๆ หรือด าเนินกิจการต่างๆ ที่รัฐต้องปฏิบัติให้บรรลุเปูาหมายที่วางไว้ 
 วิรัช วิรัชนิภาวรรณ (2545, น.1-2, สืบค้นจาก http://www.wiruch.com/ ) ได้กล่าวถึงความ 
หมายของการบริหารหน่วยงานภาครัฐ ไว้ในบทความเรื่อง “ความหมายและขอบเขตของรัฐประ 
ศาสนศาสตร์” ไว้เป็น 2 ลักษณะ 

 ลักษณะแรก การให้ความหมายการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐโดยใช้“กระ บวน
การบริหาร” มาก าหนดในการให้ความหมาย กล่าวคือ การบริหาร หมายถึงการด าเนินงาน หรือการจัด 
การใดๆ ของหนวยงานของรัฐและ/หรือเจา หนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับ คน สิ่งของ และ หนวยงาน โดย
ครอบคลุมเรื่องตาง ๆ เชน  
  (1) การบริหารนโยบาย (Policy) 

  (2) การบริหารอ านาจหนาที่ (Authority)  

  (3) การบริหารจริยธรรม (Morality)  

  (4) การบริหารที่เกี่ยวของกับสังคม (Society)  

  (5) การวางแผน (Planning)  

  (6) การจัดองคการ (Organizing)  

  (7) การบริหารทรัพยากรมนุษย (Staffing)  

  (8) การอ านวยการ (Directing)  

  (9) การประสานงาน (Coordinating)  

  (10) การรายงาน (Reporting) และ  
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  (11) การงบประมาณ (Budgeting) 

 ลักษณะที่สอง การให้ความหมายการบริหารราชการหรือการบริหารงานภาครัฐโดยใช้“ปัจจัยที่
มีส่วนส าคัญต่อการบริหาร”มาก าหนดในการให้ความหมาย กล่าวคือ การบริหารราชการ หมายถึง 
การด าเนินงาน หรือการจัดการใดๆ ของหนวยงานของรัฐ และ/หรือ เจาหนาที่ของรัฐที่เกี่ยวของกับ 
คน สิ่งของ และหนวยงาน โดยครอบคลุมในเรื่องตางๆ เชน (1) การบริหารคน (Man) (2) การบริหาร
เงิน (Money) (3) การบริหารวัสดุอุปกรณ (Material) (4) การบริหารงานทั่วไป (Management) 

และ (5) การบริหารจริยธรรม (Morality) 

 ดังนั้น การบริหารงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งเรียกว่า การบริหารรัฐกิจ (public administra- 

tion) จึงมีวัตถุประสงค์หลักในการจัดตั้ง คือ การให้บริการสาธารณะ (public services) ซึ่งครอบ 
คลุมถึงการอ านวยความสะดวก การรักษาความสงบเรียบร้อย ตลอดจนการพัฒนาประชาชนและประ 
เทศชาติ เป็นต้น การบริหารส่วนนี้เป็นการบริหารของหน่วยงานของภาครัฐ (public or gover 

nmental organization) ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น เช่น 
การบริหารงานของหน่วยงานของส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กรม หรือเทียบเท่า การบริหารงาน
ของจังหวัดและอ าเภอ การบริหารงานของหน่วยการบริหารท้องถิ่น หน่วยงานบริหารเมืองหลวงรวม
ตลอดทั้งการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐวิสาหกิจ  
 สุเทพ เอ่ียมคง ให้ความหมายของการบริหารราชการแผ่นดินไว้ในฐานข้อมูลการเมืองการ
ปกครองของสถาบันพระปกเกล้า ผ่านบทความเรื่อง การบริหารราชการแผ่นดิน(สืบค้นจาก http://- 

wiki.kpi.ac.th/index.php?title) ไว้ดังนี้ 
 การบริหารราชการ หมายถึง การก าหนดนโยบายและทิศทางการจัดปกครองประเทศในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง การปกครอง การต่างประเทศ ไปในแนวทางและวิธีการที่จะเป็นไปเพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐมีประสิทธิภาพรวมถึงการออกกฎระเบียบ
ต่าง ๆ มารองรับตลอดจนการบังคับการให้เป็นไปตามกฎหมายตามที่อ านาจนิติบัญญัติคือรัฐสภาให้
ความเห็นชอบตราขึ้นใช้บังคับ 

 จะเห็นได้ว่าความหมายของการบริหาราชการนั้นอาจมองหรือตีความได้ในสองลักษณะ 
กล่าวคือมองการบริหารราชการในมุมที่แคบที่หมายเอาเฉพาะการบริหารงานโดยมีข้าราชการและ
ลูกจ้างของส่วนร่วมราชการเป็นผู้ปฏิบัติเท่านั้น ส่วนในอีกลักษณะหนึ่ง มองว่าการบริหารราชการ คือ 
การบริหารสาธารณะหรือการบริหารองค์กรสาธารณะ (public organization) ซึ่งหมายรวมเอา
หน่วยงานของรัฐ (governmental agencies) ทุกประเภทไว้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ
ฝุายบริหาร เช่น กระทรวง ทบวง กรม รัฐวิสาหกิจต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและยังรวมไปถึง
หน่วยงานราชการฝุายนิติบัญญัติและฝุายตุลาการด้วย(พิทยา บวรพัฒนา, 2544, น.1) 
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ความต่างระหว่างการบริหารราชการกับการเมืองและการบริหารธุรกิจ 

   

1. การบริหารราชการกับการเมือง  
       แนวคิดการบริหารราชการกับการเมือง ถูกให้ความส าคัญในมุมมองที่แตกต่างกันไปในแต่ละ
ยุคสมัยผ่านพัฒนาการของแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในแต่ละยุคเริ่มตั้งแต่การบริหารจัดการภาครัฐแนว
เก่า (Old Public Management) สู่การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่(New Public Management) และ
สุดท้ายในยุคปัจจุบันคือ แนวคิดการบริหารสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) 
   ถึงแม้ในการบริหารประเทศนั้น จะประกอบไปด้วยขั้นตอนที่ส าคัญ 2 ขั้นตอนคือการ
ก าหนด นโยบาย(Policy Determination)และการน านโยบายไปปฏิบัติ(Policy Implementation)
ซึ่งข้ันตอนการก าหดนโยบายนั้น จะเป็นหน้าที่ของฝุายการเมืองส่วนการน านโยบายไปฏิบัตินั้นจะเป็น
หน้าที่ของฝุายข้าราชการประจ า (สมาน รังสิโยกฤษฎ์ , 2546, น.6) ดังนั้น แนวคิดในการแยกการ
บริหารราชการออกจากการเมืองนั้นจึงเป็นแนวคิดท่ีมีความส าคัญและมีอิทธิพลต่อการบริหารราชการ
ในยุคแรกๆ ผ่านนักคิดคนส าคัญๆ ในแวดวงรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ไม่ว่าจะเป็นแนวคิด
ของ วิลสัน (Woodrow Wilson) แนวคิดของ กู้ดนาว (Frank J.Goodnow) รวมถึงแนวคิดของ วิล 
ลอฟบี (William F.Willoughby) ซึ่งต่างเสนอให้แยกบทบาท หน้าที่ของฝุายการเมืองและข้า 
ราชการประจ าออกจากกัน  
   วิลสัน (Wilson,1887 อ้างถึงในปกรณ์ ศิริประกอบ, 2558, น.6) มีแนวความคิดว่า “การ
บริหารวางอยู่นอกขอบเขตการเมือง ค าถามการบริหารไม่ใช่ค าถามการเมือง ถึงแม้ว่าการเมือง
ก าหนดหน้าที่ให้การบริหาร การบริหารไม่ควรได้รับความทุกข์ทรมานในการถูกชี้น าในที่ท างาน” ข้อ 
เสนอให้แยกการเมืองออกจากการบริหารของวิลสัน มีผลต่อแนวคิดการบริหารราชการที่ส าคัญในยุค
ดังกล่าว กล่าวคือการบริหารได้กลายเป็นหลักเทคนิคที่รัฐหรือประเทศต่างๆ สามารถจะหยิบยืมหลัก
หรือเทคนิคการบริหารที่มีประสิทธิภาพมาใช้ได้เลย เพราะไม่จ าเป็นต้องสนใจเรื่องเจตนารมณ์ทาง
การเมืองของประเทศนั้นๆ  
  ขณะที่ กู้ดนาว (Goodnow, 1900) มองว่า การเมือง เป็นเรื่องของเจตนารมณ์ของรัฐ ส่วนการ
บริหารเป็นเรื่องของน าเจตนารมณ์ของรัฐไปปฏิบัติ ในทัศนะของกู้ดนาว เขามองว่าการบริหารนั้น เป็น
เรื่องทางเทคนิคคล้ายกับรูปแบบการก่อสร้างทางวิศวกรรม ซึ่งต้องมีชุดหรือองค์ความรู้ที่แน่นอนที่เป็น
แบบหรือมาตรฐานเดียวกันในการปฏิบัติ ซึ่งสามารถแยกออกได้จากการเมือง แนวคิดการแยกการเมือง
กับการบริหารออกจากกันดังกล่าวยังสอดคล้องกับแนวคิดเรื่องหลักเกณฑ์ทางการบริหารของนักคิดอีก
กลุ่มหนึ่งในช่วงเวลาดังกล่าวคือ แนวคิดการบริหารของ กูลิค กับ เออร์วิค (Gulick & Urwick) แนวคิด
องค์กรราชการหรือองค์กรขนาดใหญ่ของแมกซ์ เวเบอร์ (Max Weber) รวมถึงแนวคิดของ เฟรดเดริก
เทย์เลอร์ (Frederick W. Tayler)  
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  ที่มาของการแยกการเมืองกับการบริหารออกจากกันในยุคดังกล่าวอีกประการหนึ่ง คือมองว่า
แต่ละฝุายไม่ควรก้าวก่ายหน้าที่ของกันและกัน ฝุายการเมืองควรมีหน้าที่เฉพาะการก าหนดนโยบาย
สาธารณะที่ยึดโยงกับปัญหาและความต้องการของประชาชนและประเทศชาติเป็นหลัก ส่วนการน า
นโยบายมาสู่การปฏิบัตินั้น เป็นเรื่องเชิงเทคนิคที่ต้องอาศัยความรู้ ความช านาญและกลไกลของระบบ
ราชการจึงควรปล่อยให้เป็นหน้าที่ของข้าราชการประจ าดังที่ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2546, น.6-7) มอง
ว่า การบริหารราชการประจ านั้น ต้องอาศัยผู้มีความรู้ความสามารถในด้านต่างๆ เป็นผู้ปฏิบัติและต้อง
ปฏิบัติต่อเนื่อง จึงไม่สมควรให้ฝุายการเมืองเข้ามายุ่มย่าม ก้าวก่าย เพราะเกรงว่าจะน าไปสู่การเล่น
พรรคเล่นพวก ในการบรรจุและแต่งตั้งการเลื่อนขั้นเงินเดือนการเลื่อนต าแหน่งเป็นต้น ซึ่งจะท าลาย
ขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการประจ าได้ ดังนั้น การบริหารราชการตามแนวคิดใน
ยุคข้างต้นนี้ จึงเป็นเพียงกลไกหรือเครื่องมือทางการบริหารที่จะท าให้เปูาหมายของฝุายการเมือง
ประสบความส าเร็จ  
  อย่างไรก็ตาม แนวคิดการแยกการเมืองออกจากการบริหารอย่างเด็ดขาดดังกล่าว ถูกวิพากษ์
เป็นอย่างมากผ่านงานของกลุ่มนักวิชาการ เช่น แอบเปิลบี (Paul Appleby) กอส (John M Gaus) และ
ลอง (Norton E.Long) เป็นต้น ว่าเป็นแนวคิดที่ไม่สมจริง หรือไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างแท้จริง 
เนื่องจากภาครัฐเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการทางการเมือง ดังนั้น ข้าราชการประจ าย่อมมีส่วนในการ
ก าหนดนโยบายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ และในทางกลับกัน ฝุายการเมืองก็มีหน้าที่ในการน านโยบายรัฐไป
ปฏิบัติด้วย ไม่มากก็น้อย (อเนก เหล่าธรรมทัศน์และวลัยพร รัตนเศรษฐ, 2557, น.28) ดังนั้นความ 
สัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการกับการเมืองนั้น แม้ในทางทฤษฎีจะสามารถแยกกันได้อย่างชัดเจน 
แต่ในทางปฏิบัติแล้วเป็นที่ยอมรับกันว่ามีความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กันอย่างแยกกันไม่ออก ดังที่มีค า
เปรียบเทียบซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า การเมืองกับการบริหารเป็นคนละด้านของเหรียญอันเดียวกัน 

2. การบริหารราชการกับการบริหารธุรกิจ 

  ในการบริหารราชการหรือการบริหารธุรกิจนั้น มีทั้งความเหมือนและความแตกต่าง ใน
ส่วนที่เหมือนหรือคล้ายกันได้แก่แนวคิดหรือหลักการบริหารทั่วๆ ไป เช่น การจัดโครงสร้างองค์กร 
การวางแผนงาน การบริหารบุคลากร การบริหารงบประมาณ การควบคุมและตรวจสอบเป็นต้น แต่
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เหมือนกันระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารทางธุรกิจนั้น เป็นแค่หลักการ
พ้ืนฐานการบริหารทั่วๆ ไปเท่านั้น แต่สิ่งที่แตกต่างกันนั้นต่างหาก ได้กลายเป็นสิ่งที่มีความส าคัญมาก 
ต่อรูปแบบการบริหารองค์กรของภาครัฐและองค์กรเอกชนหรือองค์กรทางธุรกิจ 

  ความแตกต่างระหว่างการบริหารราชการในองค์กรของภาครัฐกับการบริหารธุรกิจใน
องค์กรเอกชนนั้น อาจมองได้หลากหลายทั้งในด้านการบริหาร ทั้งในด้านตัวองค์กรทั้งในด้านบุคลากร
และงบประมาณ เป็นต้น แต่ในทัศนะของ พิทยา บวรพัฒนา (2544, น.7-12) อาจสรุปลักษณะที่แตก 
ต่างกันที่ส าคัญได้ 5 ประการ คือ 
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  1. เปูาหมายการบริหารงาน เนื่องจากการบริหารธุรกิจในองค์กรเอกชนนั้น มีเปูาหมายที่
ชัดเจนในการด าเนินงานเพ่ือให้เกิดผลก าไร ดังนั้น ผลก าไรจึงถือเป็นตัวชี้วัดความส าเร็จของการ
บริหารธุรกิจที่ส าคัญ วัตถุประสงค์และเปูาหมายดังกล่าวจึงมีผลต่อการจัดโครงสร้างองค์กรท าให้
องค์กรธุรกิจมีรูปแบบการบริหารงานที่หลากหลายตามสภาพของธุรกิจแต่ละประเภท เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพทางการบริหารเพราะถ้าองค์กรใดประสบภาวะขาดทุนอาจน าไปสู่การยกเลิกกิจการได้
ทันทีส่วนเปูาหมายของการบริหารราชการในหน่วยงานภาครัฐนั้นจะแตกต่างออกไป เนื่องจากการ
บริหาราชการจะค านึงถึงประโยชน์สาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อปัญหาและความต้อการของประชาชน
เป็นหลัก ดังนั้น ระบบการบริหาราชการจึงเป็นระบบเปิดที่ต้องรับฟังเสียงจากกลุ่มต่างๆ ในสังคม ไม่
ว่าจะเป็นพรรคการเมือง กลุ่มผลประโยชน์ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และข้อเรียกร้องของประชาชน 
จึงมักท าให้ก่อข้อขัดแย้งในการบริหารงาน เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์ขององค์กรได้ 
  2. ลักษณะหรือรูปแบบการท างาน เนื่องจากการบริหารราชการในองค์กรภาครัฐต้อง
ค านึงถึงความถูกต้องและสามารถตรวจสอบได้ การบริหารงานจึงต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎระเบียบ
ของทางราชการ การก าหนดขอบเขตแห่งอ านาจ ตลอดจนความรับผิดชอบของข้าราชการที่ต้องมี
ระเบียบรองรับเป็นลายลักษณ์อักษร ขณะที่การบริหารธุรกิจในองค์กรเอกชน จะมีความคล่องตัวกว่า
มาก เนื่องจากผู้บริหารมีอ านาจเด็ดขาดในการบริหารงานบุคคล 

  3. ที่มาและลักษณะการท างานของฝุายบริหาร เนื่องจากฝุายบริหารขององค์กรภาครัฐ 
มักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอๆ เพราะมีการโยกย้ายสลับสับเปลี่ยนอาจด้วยเหตุผลทางการเมืองและ
ระบบระเบียบทางราชการท าให้ฝุายบริหารมักขาดการวางแผนการบริหารงานในระยะยาวแต่มักจะ
วางแผนการบริหารงานในระยะเวลาสั้นๆ เพ่ือสร้างผลงานให้ปรากฏชัดผ่านโครงการหรือกิจกรรมที่
จะตอบสนองต่อความต้องการของฝุายการเมืองในระยะเวลาอันรวดเร็ว จนน าไปสู่การละเลยโครง 
การในระยะยาวที่จะเป็นประโยชน์ต่อประชาชน 

  4. ความขัดแย้งภายในองค์กร เนื่องจากการบริหารในองค์กรภาครัฐเป็นการบริหาร
ภายใต้สภาวะแวดล้อมแบบเปิดที่เกี่ยวพันกับหลายกลุ่มหลายองค์กรขณะเดียวกันข้าราชการก็ต้อง
ปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัดภายใต้แรงกดดันจากฝุายต่างๆ จึงมักจะท าให้เกิดความขัดแย้ง 
อีกท้ังการแบ่งส่วนราชการออกเป็นฝุายต่างๆ ในระดับกรม กอง ค่อนข้างเด็ดขาดแต่ขณะเดียวกันเนื้อ
งานและภารกิจกลับมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน จึงมักท าให้เกิดประสานในการประสานงานเพ่ือ
อ านวยประโยชน์ให้กับประชาชนที่เกี่ยวข้อง 
  5. การเป็นเจ้าของและแหล่งเงินทุน เนื่องจากการบริหารราชการในองค์การสาธารณะนั้น 
จัดเป็นองค์กรที่มีรัฐเป็นเจ้าของและแหล่งเงินทุนที่ส าคัญนั้นมาจากรัฐเอง โดยเฉพาะการได้รับการจัดสรร
งบประมาณแผ่นดินซึ่งส่วนหนึ่งมาจากภาษีอากรถึงแม้จะมีองค์กรสาธารณะบางส่วนจะมีเงินทุนส่วนหนึ่ง
มาจากภาคเอกชน เช่น รัฐวิสาหกิจ ซึ่งอาศัยรายได้ที่เก็บจากประชาชนที่ใช้บริการ ตลอดจนการหาแหล่ง
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ทุนอ่ืนด้วยการกู้ยืมเงินจากแหล่งทุนที่ไม่ใช่รัฐบาลไทย แต่องค์กรสาธารณะเหล่านี้ ก็ล้วนมีรัฐเป็นเจ้าของ
ซึ่งจะต่างจากองค์กรเอกชน ที่มีเอกชนเป็นเจ้าของกิจการและแหล่งเงินทุน จึงมีอ านาจอิสระในการบริหาร
องค์กรและงบประมาณเพ่ือวัตถุประสงค์คือผลก าไรของตัวเองอย่างคล่องตัว 
  ขณะที่ในงานของ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2546, น.8-10) ได้เปรียบเทียบให้เห็นความแตก 
ต่างระหว่างการบริหารราชการกับการบริหารงานของธุรกิจเอกชนในสาระส าคัญเพ่ิมข้ึนอีกบางประการ
เช่น ในประเด็นเกี่ยวกับที่มาของอ านาจและรูปแบบการบริหารโดยชี้ให้เห็นว่าการบริหารราชการด าเนิน
ไปภายใต้กรอบของกฎหมายหลักคือกฎหมายรัฐธรรมนูญที่แบ่งอ านาจสูงสุดออกเป็น 3 ฝุายคือฝุายนิติ
บัญญัติ ฝุายบริหารและฝุายตุลาการเพ่ือให้เกิดการถ่วงดุลย์อ านาจซึ่งเป็นหลักประกันสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชนจึงกล่าวได้ว่า การบริหารราชการมีลักษณะเป็นสากลส่วนการบริหารธุรกิจไม่ได้มีที่มาเช่นที่
กล่าวมา องค์กรธุรกิจจึงสามารถก าหนดรูปแบบและวิธีการบริหารงานของตนได้อย่างอิสระที่ไม่ขัดต่อ
กฏหมายที่ให้อ านาจไว้ส่วนในอีกประเด็นหนึ่งที่มีสาระส าคัญแตกต่างกันคือความสัมพันธ์กับฝุาย
การเมืองเนื่องจากการบริหารราชการคือการน าเอานโยบาย(Policy)จากฝุายการเมืองมาสู่การปฏิบัติ 
(Imple-ment) ท าให้การบริหารราชการมีความเกี่ยวสัมพันธ์กับฝุายการเมืองเหมือนลูกโซ่ ขณะที่การ
บริหาร ธุรกิจแม้จะมีความสัมพันธ์กับฝุายการเมืองบ้าง แต่ความสัมพันธ์ดังกล่าวก็ด าเนินไปเพ่ือความ
เจริญ ก้าวหน้าและความอยู่รอดขององค์กรธุรกิจนั้นๆ  
  จึงสามารถสรุปลักษณะที่ส าคัญของการบริหารราชการได้ 4 ประการ คือ 

1.   การบริหาราชการมีลักษณะการท างานโดยใช้เหตุผลตามหลักการบริหารและ
ระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

2.   การบริหารราชการมีลักษณะเป็นการตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน 

3.   ผู้ปฏิบัติงานหรือข้าราชการเป็นผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลือกสรรมาแล้วว่าเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถในงานนั้นๆ 

4.   การบริหารราชการมีลักษณะเป็นการด าเนินการที่ต่อเนื่องกันไป ไม่ว่ากลุ่มใด 
หรือพรรคการเมืองใดจะเข้ามาบริหารประเทศ 

 

ระบบราชการ 
 

 ระบบราชการ (Bureaucracy) เป็นค าที่มีความหมายค่อนข้างกว้างขวางและรับรู้กันว่าเป็น
กลไกการบริหารงานของรัฐที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง จึงอาจกล่าวได้ว่าระบบราชการเป็นการบริ  
หารจัดการของรัฐอย่างหนึ่ง ซึ่งเป็นองค์กรรูปแบบพิเศษที่ลักษณะและโครงสร้างองค์กรเป็นแบบ
เฉพาะที่แตกต่างไปจากองค์กรอ่ืนๆ อย่างไรก็ตามเมื่อว่าโดยความหมายระบบราชการมีผู้ให้ความ 
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หมายไว้อย่างหลากหลายแตกต่างกันไป เอกวิทย์ มณีธร (2551, น.12-13) ได้รวบรวมความหมายของ
นักวิชาการท่านต่างๆ ไว้ดังนี้ 
 จอห์น ดอร์ซีย์ (John Dorsey) ให้ค าอธิบายไว้ว่า ระบบราชการ หมายถึง “สาธารณะหรือ
ส่วนประกอบต่างๆ ของการบริหารรัฐบาลในระบบการเมือง” 

 เทเลอร์ โคล (Taylor Cole)  ให้ค าอธิบายว่า ระบบราชการ หมายถึง “บุคคลกลุ่มหนึ่งซึ่ง
ก าลังปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ที่มีความส าคัญยิ่งต่อชุมชนและรัฐ” 

 ขณะที่ Webster’s New World Dictionary ได้ให้ความหมายของระบบราชการไว้ดังนี้ “การ
บริหารงานของรัฐบาลที่มีข้าราชการเป็นผู้ปฏิบัติงาน อันมีลักษณะเป็นงานตามแบบฉบับของส่วน
ราชการต่างๆ บรรดาข้าราชการผู้ปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานทางบริหารต่างๆ วิธีปฎิบัติราชการ การเน้น
ถึงอ านาจ การรวมอ านาจ พลังอ านาจที่มีอยู่ในองค์กรบริหารต่างๆ” (กุลธน ธนาพงศธร, 2532, น.5-6) 
 สร้อยตระกูล อรรถมานะ (2543, น.163) ให้ความหมายไว้ว่า ระบบราชการคือการจัดรูป แบบ
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงและมีขนาดใหญ่สลับซับซ้อน ดังนั้น จึงต้องมีกฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับ
ต่างๆ มากมาย ทั้งนี้เพ่ือรวมกลุ่มของมนุษย์จะได้มีระเบียบแบบแผนที่ชัดเจนแน่นอน” 

 จากนิยมต่างๆ ข้างต้น จึงอาจสรุปได้ว่า ระบบราชการ (Bureaucracy) คือกลไกที่ส าคัญใน
การบริหารงานของภาครัฐที่ถูกประดิษฐ์คิดค้นขึ้นให้มีลักษณะเป็นองค์กรที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ 
ประกอบด้วยระบบ ระเบียบ กฎเกณฑ์ที่มีความเป็นมาตรฐานในการบังคับใช้อย่างเสมอภาคกันเพ่ือ
อ านวยประโยชน์สาธารณะแก่ประชาชนในประเทศนั้นๆ 

 การพิจารณาให้ความหมายของระบบราชการ นอกจากจะดูผ่านองค์ประกอบ ลักษณะและ
กระบวนการรวมถึงวิธีปฏิบัติงานของระบบราชการนั่นที่กล่าวมาแล้วเราอาจพิจารณาระบบราชการ
ในฐานะองค์กรการบริหารงานรูปแบบหนึ่งได้อีกด้วย ดั่งเช่นในงานของพิทยา บวรพัฒนา (2544 , น.
6-7) ได้พิจารณาระบบราชการในฐานะองค์กรสาธารณะโดยได้แบ่งองค์กรสาธารณะตามนโยบาย
ออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

 1. องค์กรสาธารณะที่ท าหน้าที่ให้บริการต่อประชาชนโดยตรง (distributive public organ- 

ization) องค์กรประเภทนี้ มีภารกิจและอ านาจ หน้าที่ในการจัดการ อ านวยการหรือจัดบริการตาม
ภารกิจของตัวเองให้กับประชาชนโดยตรง เช่น กระทรวงสาธารณสุข ให้บริการด้านสาธารณสุขหรือ
สุขภาพแก่ประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ ให้บริการด้านการศึกษา การประปาส่วนภูมิภาค ท าหน้าที่
ในการจัดบริการน าประปาแก่ประชาชนที่อยู่ในส่วนภูมิภาค เป็นต้น 

 2. องค์กรสาธารณะที่ท าหน้าที่ดูแลและควบคุมกิจกรรมต่างๆ ของประชาชนในสังคม (Reg- 

elative public organizations) โดยปกติแล้วรัฐจะมีการออกกฎหมายระเบียบแบบแผนต่างๆ เพ่ือ
ดูแลควบคุมหน่วยงานต่างๆ และประชาชนให้อยู่ภายใต้กรอบของกฎหมาย เช่น รัฐ ไทยมีประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์และประมวลกฎหมายอาญาเป็นหลักในการควบคุมความประพฤติของประ 
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ชาชนการจัดบริการสินค้าต่างๆ โดยภาคเอกชนในรูปของการจัดการทางธุรกิจ ดังนั้น องค์การของรัฐ
ประเภทนี้จะท าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลก ากับให้บริษัทเอกชนเหล่านี้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ได้
วางไว้ 
 3.  องค์กรสาธารณะที่ท าหน้าที่จัดสรรทรัพยากรของบุคคลและกลุ่มบุคคลในสังคมเสียใหม่
(redistributive public organizations) การด าเนินงานขององค์กรสาธารณะประเภทนี้มีวัตถุประ 
สงค์ที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสังคมของประเทศ เช่น การที่รัฐมีนโยบายเก็บภาษีรายได้ 
ที่ดิน ทรัพย์สินต่างๆ จากคนรวยในอัตราสูงเพ่ือให้เกิดการกระจายทรัพยากรและน าเงินที่เก็บได้มาใช้
ในกิจกรรมเพ่ือช่วยเหลือทางสังคม รัฐจ าเป็นต้องท าผ่านหน่วยงานหรืองค์กรที่ก าหนดบทบาทและ
อ านาจหน้าที่ขึ้นมาใหม่ ตัวอย่างในสังคมไทย เช่น ส านักงานปฏิรูปที่ดินเพ่ือเกษตรกรรมที่ท าหน้าที่
จัดหาที่ดินเพ่ือจัดสรรให้กับเกษตรกรที่ยากจน เป็นต้น 

 ขณะที่ กุลธน ธนาพงศธร (2522, น.157-162 อ้างถึงในประสิทธิ์ ดีจงเจริญ, 2554, น.11-13) 
ได้ประมวลความหมายของระบบราชการไว้เป็น 4 กลุ่มความคิดดัวยกัน คือ 

  กลุ่มที่ 1 : ให้ความหมายของระบบราชการโดยพิจารณาในแง่โครงสร้างขององค์กร (Orga- 

nizational Structure) ซึ่งมี Victor Thomson และ Wallace Sayre เป็นผู้น าความคิดนี้ โดย Victor 

Thomson ได้อธิบายว่า องค์การที่จะถือว่าเป็นระบบราชการจะต้องประกอบด้วยการจัดล าดับอ านาจ
หน้าที ่หรือ ล าดับชั้นการบังคับบัญชาที่สลับซับซ้อนมากกว่าการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะ
ด้าน (Specialization) (Victor A. Thompson, 1964, p.3-4) ส่วน Wallace Sayre ได้ให้ความเห็นเพ่ิม 
เติมว่านอกจากจะประกอบด้วยล าดับชั้นการบังคับบัญชาของอ านาจหน้าที่แล้วยังจะต้องประกอบด้วย
ลักษณะอ่ืนๆ อีก กล่าวคือมีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญเฉพาะด้าน มีระเบียบข้อบังคับ มีระบบ
การจัดเก็บเอกสารต่างๆ รวมถึงมีเจ้าหน้าที่ซึ่งมีทักษะและบทบาทเฉพาะด้าน  
  กลุ่มที่ 2 : ให้ความหมายของระบบราชการโดยพิจารณาในแง่พฤติกรรมของคนหรือกิจ 
กรรมที่องค์กรนั้นๆ แสดงออกทั้งในรูปของปกติวิสัยและผิดปกติวิสัย การแสดงออกในรูปปกติวิสัย 
หมายถึง พฤติกรรมที่มีเปูาหมายหรือวัตถุประสงค์ที่แน่นอนและสมควรที่พึงกระท า ส่วนพฤติกรรมที่
ผิดปกติวิสัย เช่น การยึดถือระเบียบที่เคร่งครัดจนเกินไป การล่าช้าหรือการรวบอ านาจมากเกินไป 
เป็นต้น 

  กลุ่มที่ 3 : ให้ความหมายของระบบราชการโดยพิจารณาในแง่ความส าเร็จตามเปูาหมาย 
(Objective Achievement) เพราะองค์กรที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ให้บรรลุเปูาหมายและ
วัตถุประสงค์ขององค์กร ถือว่าเป็นระบบราชการ เช่น Peter Blau ให้ค าจ ากัดความของระบบราชการว่า 
คือองค์กรที่มีประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหางาน หรือมีแนวทางปฏิบัติทางสังคมเพ่ือผลประโยชน์ของ
ประสิทธิภาพในการบริหาร  
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  กลุ่มที่ 4 : ให้ความหมายของระบบราชการโดยพิจารณาถึงบทบาท (Role) ของระบบราช 
การซึ่งมีความเห็นแตกแยกออกเป็น 2 ฝุาย ฝุายแรกมี Max Weber เป็นผู้น ามีความเชื่อว่าระบบราช 
การเป็นสิ่งดีงาม ก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมากมาย ฝุายที่สองมีความเชื่อว่า ระบบราชการก่อให้เกิดข้อ
เสียหายมากกว่าประโยชน์ที่จะได้รับ ระบบราชการไม่อาจมีประสิทธิภาพได้ เนื่องจากไม่ได้ค านึงถึงผล
ก าไรและขาดทุนเช่นองค์กรทางธุรกิจ ซึ่งจะท าให้ไม่เกิดแรงจูงใจที่เพียงพอต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่ นอกจากนี้ยังเห็นว่าระบบราชการเป็นแหล่งที่มีการใช้อ านาจเกินขอบเขต ไม่ยืดหยุ่น ขาด
ความริเริ่ม มีกฎข้อบังคับและวิธีปฏิบัติที่ล่าช้าและมีรายละเอียดหยุมหยิมมากเกินความจ าเป็น 

  อย่างไรก็ตาม เมื่อศึกษาความหมายของระบบราชการโดยส่วนรวมแล้วจะเห็นว่าระบบ
ราชการเป็นระบบที่มุ่งผลส าเร็จตามเปูาหมาย (Objective Achievement) ขององค์กร ดังนั้น โครง 
สร้างของระบบราชการ จึงประกอบด้วยปัจจัยต่างๆ ที่ส าคัญดังนี้ (ประสิทธิ์ ดีจงเจริญ, 2554, น.12) 

1. ล าดับชั้นการบังคับบัญชา 
2. ความรับผิดชอบ 

3. การแบ่งงานหน้าที่และการฝึกอบรมให้มีความช านาญเฉพาะด้าน 

4. การมีระเบียบวินัย 

5. การรวม การควบคุมแนะน าไว้ที่จุดศูนย์กลาง 
6. การมีระเบียบกฎเกณฑ์ท่ีแน่นอนตายตัว 

 1.  ความเป็นมาของระบบราชการ 
 แนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการนั้น อาจแบ่งได้เป็นสองลักษณะใหญ่ๆ คือ แนวคิดเกี่ยวกับ

ระบบราชการในอุดมคติ และแนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการเชิงประจักษ์ ส าหรับแนวคิดเกี่ยวกับระบบ
ราชการในอุดมคตินั้นถูกน าเสนอโดย แมกซ์ เวเบอร์ (Max Webber) นักสังคมวิทยาชาวเยอรมันที่ได้
เสนอรูปแบบองค์กรในอุดมคติ โดยเรียกลักษณะองค์กรแบบนี้ว่า Bureaucracy หรือระบบราชการซึ่ง  
เวเบอร์ (Webber) สร้างขึ้นจากการสังเกตเห็นแนวโน้มปรากฏการณ์ขององค์กรในยุโรป 

 ส่วนที่มาของระบบราชการของเวเบอร์นั้น ถูกน ามาเผยแพร่เมื่อต้นศตวรรษที่ 20 ในช่วงที่
ประชาชนในสหรัฐอเมริกาก าลังเบื่อหน่ายและขาดความนับถือในรัฐบาล เนื่องจากใช้ระบบพรรคพวก 
(spoils system) ในการบริหารงานซึ่งระบบบริหารมักมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยครั้ง ตามการเปลี่ยน 
แปลงของพรรคการเมืองที่ชนะการเลือกตั้ง ท าให้การบริหารขาดประสิทธิภาพและมักมีปัญหาการ
คอร์รัปชั่นปรากฏให้เห็นโดยทั่วไป เมื่อระบบราชการของ เวเบอร์ ถูกน าเสนอจึงได้รับการขานรับและ
สนับสนุนจากกลุ่มหัวก้าวหน้าในยุคดังกล่าว เพ่ือสร้างระบบการบริหารขึ้นมาใหม่ เพ่ือยกเลิกระบบ
พรรคพวกและแยกการบริหารออกจากการเมือง โดยมีการจัดตั้งระบบราชการอาชีพขึ้น ให้ยึดหลัก
เหตุผลและยึดถืออ านาจหน้าที่ตามกฎหมายในระยะต่อมาระบบราชการตามแบบของเวเบอร์ได้มีการ
ปรับแก้แนวคิดใหม่ โดยการประยุกต์ใช้แนวคิดการจัดการอย่างเป็นวิทยาศาสตร์  ( scientific 



13 

management) ของ เทเลอร์ (Taylor) เพ่ิมเข้ามา ซึ่งมีหลักแนวคิดที่ส าคัญคือเป็นวิธีการท างานที่มี
ประสิทธิภาพโดยอาศัยมาตรฐานการท างานและเป็นวิธีการท างานที่ดีที่สุด (one-best way) และในเวลา
ต่อมาระบบราชการยังได้มีการน าแนวทางการบริหารแบบมนุษยสัมพันธ์ (human relations approach) 
มาปรับใช้เพ่ือให้การบริหารในระบบราชการได้รู้จักการจูงใจผู้ปฏิบัติงาน ไม่ใช่เน้นที่การควบคุมและสั่ง
การเพียงอย่างเดียว การพัฒนาแนวคิดและเทคนิคบริหารระบบราชการเช่นที่กล่าวมานี้ ได้ท าให้ระบบ
ราชการมีประสิทธิภาพดีกว่าแนวทางอ่ืนๆ เมื่อเข้าสู่ศตวรรษที่ 20 จึงพบว่าประเทศต่างๆ ได้รับเอาระบบ
ราชการไปใช้เป็นแนวทางการบริหารภาครัฐเป็นส่วนมาก จนท าให้ในเวลาต่อมาระบบราชการได้มีฐานะ
เหมือนกับระบอบการปกครองหรือระบอบเศรษฐกิจอย่างหนึ่งของรัฐไปเรียบร้อยแล้ว 

 ส่วนแนวคิดเกี่ยวกับระบบราชการอีกแนวคิดหนึ่งคือระบบราชการเชิงประจักษ์ นั้นเป็นการ
มองและตีความระบบราชการจากสภาพการณ์ที่เกิดขึ้นจริงว่ามีลักษณะเป็นเช่นไร ซึ่งนักวิชาการที่เสนอ
มุมมองต่อระบบราชการในแนวทางนี้มีหลายท่าน เช่น เพจก์ (Page,1992) และ วอลโด (Waldo, 1980) 
ซึ่งอาจสรุปมุมมองของทั้งสองท่านได้ดังนี้ (เรืองวิทย์ เกษสุวรรณ, 2556, น.27-28) กล่าวคือ ส าหรับเพจก์ 
(Page) นั้น ได้เสนอความเห็นว่าระบบราชการนั้น มีความหมายอย่างน้อย 4 ความหมายคือ  

 (1) ระบบราชการเป็นระบบของกฎเกณฑ์ (bureaucracy as a system of rule) หมาย 
ความว่าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ใช้กฎเกณฑ์มากว่าคนอ่ืน 

  (2) ระบบราชการเป็นรูปแบบความประพฤติ (bureaucracy as a mode of conduct) 
หมายถึงความประพฤติของข้าราชการที่พบเห็นทั่วไป ซึ่งหมายถึงรูปแบบความประพฤติจนกลายเป็น
ธรรมเนียม ประเพณี  

 (3) ระบบราชการเป็นแนวคิดเรื่องความมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพ (burea- 

ucracy as a concept of efficiency or inefficiency) ซึ่งความหมายดัง กล่าว ต้องการเสนอมุมมองที่
โต้งแย้งกับแนวคิดในเชิงอุดมคติของ เวเบอร์ที่เชื่อว่าหากท าตามระบบราชการแล้วการบริหารงานจะมี
ประสิทธิภาพเสมอ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ระบบราชการ อาจมีประสิทธิภาพหรือไม่มีประสิทธิภาพก็ได้ 
ดังที่มีข้อเท็จจริงที่มีการวิพากษ์ถึงความไม่มีประสิทธิภาพของระบบราชการอยู่อย่างมากมายในยุคต่อๆ 
มา  

  (4) ระบบราชการเป็นกลุ่มทางสังคม (bureaucracy as a social group) ซ่ึงเสนอมุม 
มองระบบราชการว่ามีความหมายในฐานะกลุ่มทางสังคมกลุ่มหนึ่งในสังคม มุมมองและข้อเสนอของเพจก์ 
ดังกล่าวสอดคล้องกับการวิเคราะห์ของ วอลโด (Waldo) ที่ได้สรุปความหมายของระบบราชการว่ามี 2 

ลักษณะกล่าวคือ ลักษณะแรกเป็นความหมายในแง่ลบที่นิยมพูดถึงกัน (popular-pejorative) ส่วนอีก
ลักษณะหนึ่งเป็นความหมายในเชิงพรรณนาและวิเคราะห์ถึงระบบราชการ ว่ามีปัญหาและที่มาที่ไป 

 อย่างไร ซึ่งแสดงให้เห็นว่านักวิชาการยุคหลังให้ความสนใจระบบราชการตามความเป็นจริง
ที่เกิดขึ้นมากกว่าจะมองระบบราชการในเชิงอุดมคติเหมือนที่เวเบอร์เสนอไว้ 
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 2.  แนวคิด ทฤษฎีระบบราชการ 

  ความเป็นจริงแล้ว ระบบราชการในยุคปัจจุบันได้มีพัฒนาการรวมถึงได้มีการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงและพัฒนามาอย่างต่อเนื่องซึ่งเราสามารถจัดกรอบแนวคิดทฤษฎีทางรัฐประศาสนศาสตร์
ที่ถูกน ามาใช้ในการบริหารจัดการภาครัฐได้เป็น 3 ยุคหรือ 3 รูปแบบ คือ การบริ หารจัดการภาครัฐแนว
เก่า (Old Public Administration) การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) 
และการบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service) การบริหารจัด การภาครัฐในแต่ละรูปแบบ
นั้น ต่างมีกรอบแนวคิด ทฤษฎีที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบทางการบริหารที่แตกต่างกัน ซึ่งในหัวข้อ 3.2 

ที่ว่าด้วยแนวคิด ทฤษฏีระบบราชการในบทที่ 1 นี้ จะน าเสนอเฉพาะแนวคิด ทฤษฎีระบบราชการ ใน
รูปแบบการบริหารจัดการภาครัฐแนวเก่า (Old Public Administ- ration) เท่านั้น ส่วน แนวคิด ทฤษฎี
ระบบราชกานในอีก 2 รูปแบบที่เหลือจะได้น าไปน าเสนอในบทที่ 6 ที่ว่าด้วยเรื่องระบบราชการที่พึง
ประสงค์ในอนาคต 

  แนวคิด ทฤษฎีระบบราชการ : การบริหารจัดการภาครัฐแนวเก่า (Old Public Administ- 

ration) 

  แนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญที่มีอิทธิพลต่อระบบราชการในยุคแรกหรือที่เรียกว่ายุคการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวเก่า (Old Public Administration) นั้น มีหลายแนวคิด ทฤษฎีด้วยกัน ในหนังสือนี้จะ
น าเสนอเฉพาะแนวคิด ทฤษฎีที่ส าคัญเพียง 3 แนวคิด ทฤษฎีเท่านั้น คือ  

     1) ทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติ (Ideal-Type Bureaucracy)  
     2) หลัก POSDCORB  
     3) วิทยาศาสตร์การจัดการ (Scientific Management)  
  ทฤษฎีระบบราชการในอุดมคติ (Ideal-Type Bureaucracy) ถูกน าเสนอโดย เวเบอร์ 
(Weber) นักวิชาการชาวเยอรมันโดยเขาได้เสนอหลักการในเชิงอุดมคติไว้ว่า หากองค์กรใดมีลักษณะ
ตามทฤษฏีนี้แล้ว องค์กรนั้นจะมีประสิทธิภาพมากที่สุด โดยที่คุณลักษณะของระบบราชการและข้า 
ราชการในอุดมคติ สามารถสรุปได้ดังนี้ (ปกรณ์ ศิริประกอบ, 2558, น.8-15) 

1) คุณลักษณะส าคัญของระบบราชการ  
1.1)  ยึดหลักอาณาเขตที่เป็นทางการและประจ าอยู่กับที่ (Fixed and Official Jur-

isdictional Area) ดังนั้น จึงมีผลให้โครงสร้างและหน้าที่ขององค์กรในระบบราชการมีลักษณะตายตัว 
การใช้ค าสั่งมีลักษณะตายตัวแน่นอนและถูกจ ากัดด้วยกฎระเบียบ เฉพาะบุคคลที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
จึงสามารถท างานในระบบได้ 

1.2)  สายล าดับขั้นบังคับบัญชาและอ านาจเป็นไปตามการจ าแนกต าแหน่งตาม
ลักษณะต าแหน่ง ซึ่งรวมไปถึงการมีผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชา โดยผู้ใต้บังคับบัญชาต้องเชื่อ
ฟังค าสั่งผู้บังคับบัญชา 
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1.3)  การบริหารจัดการในองค์กรต้องใช้เอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและมีการ
เก็บรักษาเอกสารเหล่านั้นไว้เป็นอย่างดี ข้าราชการจะต้องแยกชีวิตการท างานกับชีวิตส่วนตัวออกจาก
กัน รวมถึงทรัพย์สินส่วนตัวต้องแยกออกจากทรัพย์สินราชการ 

1.4)  การบริหารจัดการภายในองค์กรราชการนอกจากจะต้องมีความทันสมัยแล้ว 
ข้าราชการที่ท างานในองค์กรจะต้องได้รับการฝึกอบรมให้เป็นมืออาชีพในการท างานด้วย 

1.5)  ต้องมีข้าราชการท างานในองค์กรแบบเต็มเวลา ข้าราชการไม่สามารถที่จะมา
ท างานแบบไม่เต็มเวลาเหมือนแต่ก่อนได้ 

1.6)  การบริหารจัดการในองค์กรต้องท าตามกฎระเบียบที่เคร่งครัด ข้าราชการในระ 
บบราชการต้องได้รับการเรียนรู้และฝึกฝนจนมีความรู้เกี่ยวกับกฎระเบียบเป็นอย่างดี 

2) คุณลักษณะส าคัญของข้าราชการ 

2.1) ต้องผ่านการสอบแข่งขัน เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความสามารถ เนื่องจาการสอบ 
แข่งขันเป็นวิธีการคัดเลือกที่มีความยุติธรรมมากกว่าการแต่งตั้งคนซึ่งอาจจะไม่มีความ สามารถเข้ามา
ท างาน ดังนั้น การสอบแข่งขันเพ่ือคัดเลือกคนเข้ามาท างานจึงเป็นไปตามทฤษฎีระบบคุณธรรม 
(Merit System) ท าให้ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีเกียรติในสังคม 

2.2) ข้าราชการเป็นต าแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้งจากผู้ที่มีอ านาจสูงกว่า ต่างจากนัก 
การเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชน จึงไม่ถือเป็นข้าราชการ คุณลักษณะที่ส าคัญอีกประการ
หนึ่งคือปูองกันการไล่ออก หรือการโยกย้ายที่เป็นดุลยพินิจส่วนบุคคล 

2.3) ต าแหน่งข้าราชการจัดว่าเป็นต าแหน่งที่มีสถานการณ์จ้างตลอดชีวิต เพ่ือเป็น
การการันตีว่าข้าราชการจะได้ตั้งอกตั้งใจในการท างานอย่างเต็มที่โดยไม่ต้องห่วงเรื่องของแรงกดดัน
อ่ืนๆ  

2.4) ข้าราชการจะได้รับค่าตอบแทนเป็นเงินเดือนและเมื่อข้าราชการเกษียณอายุก็
จะได้รับบ าเหน็จบ านาญจากการปฏิบัติงาน 

2.5) ข้าราชการเป็นอาชีพที่มีความก้าวหน้าทางอาชีพ กล่าวคือจะอยู่ในสายล าดับ
ขั้นการบังคับบัญชาและจะมีการเลื่อนต าแหน่งจากต าแหน่งที่ต่ ากว่า ความส าคัญน้อยกว่าและ
เงินเดือนน้อยกว่าไปสู่ต าแหน่งที่สูงกว่า ส าคัญกว่าและเงินเดือนสูงกว่า 
 3.   ความส าคัญของการบริหารราชการ 

     “การบริหารราชการ” ถือเป็นกลไกหลักที่มีความส าคัญในการพัฒนาประเทศเพราะหาก
การบริหารราชการไม่มีประสิทธิภาพ ย่อมส่งผลกระทบความก้าวหน้าและความมั่นคงของประเทศ ทั้ง
ทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง เนื่องจากการบริหารราชการนั้นเกี่ยวข้องบทบาทและภารกิจ
ของหน่วยงานของภาครัฐทุกประเภทผ่านองค์การขนาดใหญ่ที่เราเรียกกันว่า “ระบบราชการ” เพราะ
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การบริหาราชการเป็นการน าเอานโยบายของรัฐไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลลัพธ์ที่ประสงค์อย่างมีประ 
สิทธิภาพ ซึ่งอาจสรุปความส าคัญของการบริหารราชการได้ดังนี้  

1)  เป็นการน าเอานโยบายรัฐไปสู่การปฎิบัติ เพราะเมื่อรัฐได้ก าหนดนโยบายในการด า 
เนินการเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ว นโยบายดังกล่าวอาจถูกบันทึกในรูปของกฎหมาย ระเบียนวิธีปฏิบัติ 
หรือแผนงานต่างๆ ส่วนราชการต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องจะต้องแปลงนโยบายและแผนเหล่านั้นสู่การ
ปฏิบัติต่อไป 

2)  การมีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบาย ถึงแม้การก าหนดนโยบายจะเป็นอ าหน้าหน้าที่
ของฝุายการเมือง การการบริหารราชการยังมีส่วนในการก าหนดนโยบาย ซึ่งกระท าได้ใน 2 ขั้นตอน 
คือ ก่อนที่ฝุายนิติบัญญัติและหัวหน้าฝุายบริหารจะตัดสินใจก าหนดนโยบายมักจะอาศัยข้อมูลจาก
หน่วยราชการส่วนต่างๆ ที่มีความช านาญและเชี่ยวชาญเพ่ือน ามาก าหนดนโยบาย และหลังจาก
ก าหนดนโยบายแล้ว มักอาศัยข้าราชการเพ่ือจัดท ารายละเอียด เพ่ือให้นโยบายมีความชัดเจนยิ่งขึ้น 

3)  เป็นไกลไกส าคัญในการด ารงไว้และพัฒนาวัฒนธรรมของสังคม เนื่องจากการบริหาร
ราชการเป็นกลไกท่ีส าคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมือง การ
บริหารราชการจึงเป็นเสมือนตัวน าการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางสังคมวัฒนธรรม ซึ่งความก้าวหน้า
ทางสังคมมักขึ้นอยู่กับความมีประสิทธิภาพในการบริหารงานของภาครัฐอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ 
 4.  โครงสร้างของระบบราชการ 

   ระบบราชการ คือ ระบบความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลภายในองค์กรของรัฐที่แสดงถึงสถานะ
อ านาจและบทบาทของแต่ละคน แต่ละฝุาย ซึ่งแสดงถึงต าแหน่งและพฤติกรรมที่คาดหวังของบุคคลนั้นๆ
ก่อให้เกิดการแบ่งงานกันท าตามความถนัดหรือความช านาญเฉพาะด้านแต่มีระบบของการประสานบูรณา
การเพ่ือควบคุมและตรวจสอบการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพลักษณะพ้ืนฐานโครงสร้างที่ส าคัญ
ขอบระบบราชการตามที่ เวเบอร์ได้กล่าวไว้ มี 7 ประการ (เอกวิทย์ มณีธร, 2551, น.21-24) 

 4.1  ล าดับชั้นการบังคับบัญชา (Hierarchy) เป็นลักษณะที่ส าคัญของโครงสร้างระบบ
ราชการ เพ่ือแสดงให้เห็นว่าต าแหน่งใดหรือหน่วยงานใดอยู่ในล าดับชั้นอ านาจหน้าที่ใดในองค์กร 
ลดหลั่นกันลงไป ซึ่งมีผลคือ 

        1) ผู้อยู่ในระดับชั้นที่สูงกว่ามีอ านาจบังคับบัญชาเหนือกว่าผู้ที่อยู่ในระดับชั้นที่ต่ า
กว่า ทั้งในเรื่องของการควบคุมและลงโทษ เพ่ือให้งานและองค์กรมีความเป็นเอกภาพ 

         2) เกิดระบบความสัมพันธ์ระหว่างหน่วยงานย่อยต่างๆ ในองค์กรระบบราชการ 
ซึ่งเกิดจากการติดต่อสื่อสาร การประสานงาน 

         3) แต่ละหน่วยงานต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนดไว้ในแนวทาง
เดียวกัน ก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทางาน 
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 4.2  ความรับผิดชอบ (Responsibility) ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องมีความ
รับผิดชอบต่อการกระท าซึ่งต้องสามารถตรวจสอบได้โดยผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น ทั้งนี้ เนื่องจาก
ข้าราชการไม่ได้มาจากเลือกตั้งของประชาชน ดังนั้น ความรับผิดชอบและการตรวจสอบจึงเป็นหน้าที่
ของผู้บังคับบัญชา 

 4.3   ความสมเหตุสมผล (Rationality) คือความเป็นเหตุเป็นผลในการปฏิบัติงาน ที่ต้อง
มีความสอดคล้องระหว่างแนวทางหรือวิธีปฏิบัติกับเปูาหมายภายใต้เงื่อนไขต่างๆ ดังนี้ 

  1)   เมื่อก าหนดระเบียบวิธีปฏิบัติงานไว้แล้ว ต้องยึดปฏิบัติตามระเบียบกฎเกณฑ์
ที่ก าหนดไว้ 

  2)   มีการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้เข้าใจกฎระเบียบและแนวปฎิบัติก่อนที่จะได้รับ
มอบหมายงาน 

  3)   มีการแยกทรัพย์สินส่วนตัวของเจ้าหน้าออกจากทรัพย์สินส่วนร่วมราชการ
อย่างชัดเจน 

  4)   กฎระเบียบต่างๆ หรือการกระท าทางการบริหารต้องท าเป็นลายลักษณ์อักษร 
เว้นแต่มีก าหนดให้กระท าโดยวาจาหรือวิธีการอ่ืนและต้องมีการจัดเก็บเอกสารเพ่ือการค้นคว้าอ้างอิงไ 

 4.4   การมุ่งสู่ความส าเร็จ (Achievement orientation) ประสิทธิผลในการท างานจะ
เกิดขึ้นได้ต้องอาศัยปัจจัยสนับสนุน ดังนี้ 

  1)   เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้หลักของความมีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
เพ่ือก่อให้เกิดประสิทธิผลต่องานมากที่สุด 

  2)   ความมีประสิทธิภาพจะเกิดได้เมื่อมีการแบ่งงานกันท าตามความช านาญ
เฉพาะด้านและมีการมอบหมายงานโดยค านึกถึงความถูกต้องเหมาะสม 

  3)   ต้องพิจารณาค้นหาวิธีปฏิบัติงานที่ถูกต้องเหมาะสมกับลักษณะงาน 
หน่วยงาน สถานที่และเวลาที่จะปฏิบัติงานนั้นๆ 

 4.5   การท าให้เกิดความแตกต่างหรือการมีความช านาญเฉพาะด้าน (Differentiation 

or Specialization) โดยการแบ่งส่วนงานออกเป็นแผนกต่างๆ หรือส่วนงานต่างๆ ตามลักษณะงานที่
ต้องใช้ความช านาญเฉพาะด้าน ซึ่งสามารถแบ่งได้ 5 ประเภทคือ 

  1) การแบ่งส่วนงานตามพ้ืนที่หรือาณาเขต เป็นการแบ่งส่วนงานโดยยึดพ้ืนที่หรือ
อาณาเขตประเทศเป็นหลัก เช่น การแบ่งราชการส่วนภูมิภาค เป็นจังหวัด และอ าเภอต่างๆ 

  2) การแบ่งส่วนราชการตามหน้าที่หรือภารกิจ เช่นการแบ่งส่วนราชการออกเป็น
กระทรวง ทบวง กรม ตามหน้าที่และภารกิจ 

  3) การแบ่งส่วนราชการตามลูกค้าหรือผู้รับบริการ โดยค านึงถึงความแตกต่างของ
ลูกค้าหรือผู้รับบริการเป็นส าคัญ เช่น การแบ่งส่วนงานในกระทรวงศึกษาธิการออกเป็น ส านักงาน
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ประถมศึกษา หรือ ส านักงานคณะกรรมศึกษาขั้นพื้นฐาน ส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เป็นต้น
ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมในแต่ละยุค 

  4) การแบ่งส่วนงานตามขั้นตอนหรือกระบวนการของงาน โดยค านึงถึงขั้นตอนที่
ต้องปฎิบัติตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ หลักจากนั้นจึงก าหนดส่วนงานผู้รับผิดชอบในแต่ละข้ันตอน 

  5) การแบ่งส่วนงานตามระยะเวลาของการปฏิบัติงาน โดยการจ าแนกช่วงเวลา
ของการปฏิบัติงานออกเป็นกะ ในแต่ละกะจะมีผู้รับผิดชอบในช่วงนั้นๆ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นลักษณะ
งานที่ต้องท าตลอดทั้งวัน เช่น งานรักษาความปลอดภัย เป็นต้น 

 4.6   ระเบียบวินัย (Discipline) ระเบียบวินัยถือเป็นเครื่องมือหรือกลไกที่ส าคัญในการ
ควบคุมความประพฤติของสมาชิกในองค์กร เนื่องจากระบบราชการเป็นองค์กรขนาดใหญ่ที่ประกอบ 
ด้วยสมาชิกจ านวนมากที่ต้องเก่ียวข้องกับการออกและรับค าสั่งต่างๆ เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 
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บทท่ี 2 

พัฒนาการของระบบราชการไทย 
 

           ระบบราชการถือว่าเป็นองค์กรหรือเปนสถาบันที่มีความส าคัญและมีบทบาทอยางยิ่งในทาง
การเมืองการปกครองของไทย เนื่องจากระบบราชการไดหยั่งรากลึกลงอยางมั่นคงและและได้
กลายเป็นสถาบันที่มีพลังอ านาจในสังคมไทยอยางสืบเนื่องตอกันมาอย่างยาวนาน ดังนั้นหากจะเข้าใจ
ในระบบราชการไทย จ าเปน  อยางยิ่งที่ตองศึกษาพัฒนาการหรือความเป็นมาของระบบบริหาร
ราชการไทย เพ่ือใหรับรูถึงความเปนมาในอดีตตั้งแต่แรก เพราะปัญหาของระบบราชการไทยในปัจจุ 
บัน ส่วนหนึ่งล้วนได้รับอิทธิพลมาจากลักษณะทางวัฒนธรรมและโครงสร้างของระบบราชการตั้งแต่
อดีต 

           ในรายงานการวิจัย “โครงการศึกษารวบรวมขอมูลดานการเมืองการปกครองของไทย ขอมู
ลพื้นฐานเกี่ยวกับระบบราชการกับการเมือง” ของศูนยวิจัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 
(2546, น.1-8)  ได้กล่าวถึงพัฒนาหรือความเป็นมาของระบบราชการไว้อย่างน่าสนใจโดยแบ่งพัฒนา 
การทางประวัติศาสตร์ของระบบราชการในยุคต่างๆ ได้ ดังนี้ 
 

จากอาณาจักรสุโขทัยสูกรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา 
 
   ในราวป พ.ศ. 1780 ได้มีชนชาติไทกลุมหนึ่งไดตั้งตัวเปนอิสระจากอิทธิพลการปกครองของ
อาณาจักรขอมและสถาปนากรุงสุโขทัยขึ้นเปนราชธานี โดยมีอขุนศรีอินทราทิตย เป็นผู้ปกครอง 
ลักษณะสังคมของสุโขทัยระยะแรกนั้น เปนสังคมขนาดไมใหญจึงท าใหผูปกครองและราษฎรมีความ
สัมพันธกันอยางใกลชิด ซึ่งเรียกการปกครองในชวงตนนี้ว่ามีลักษณะแบบ “พอปกครองลูก” แตอยาง
ไรก็ตามในภายหลัง อาณาจักรสุโขทัยไดแผขยายอาณาเขตออกไปเป็นอย่างมาก ท าใหโครงสรางทาง
สังคมของสุโขทัยมีความซับซอนมากขึ้น ระบบพอปกครองลูก จึงถูกแทนที่ดวยการปกครองแบบ 
“ธรรมราชา” หรือกษัตริยผู้ทรงคุณธรรมเยี่ยงพระพุทธองค มโนทัศนของผู้ปกครองแบบธรรมราชา
นับวาเปนพัฒนาการของการเมืองการปกครองที่ซับซอนขึ้นของอาณาจักรสุโขทัย (ลิขิต ธีระเวคิน , 
2540, น.17.) 
  แต่อย่างไรก็ตาม การศึกษาความเปนมาของระบบขาราชการในสมัยสุโขทัยเปนเรื่องค่อนข้าง
ยาก เนื่องจากไมมีหลักฐานที่กล่าวถึงระบบขุนนางซึ่งเป็นที่มาของระบบราชการโดยตรง แตจาก
หลักฐานที่ปรากฎในหลักศิลาจารึกก็ไดมีการกลาวอางถึง “ขุนนาง” บาง ดังศิลาจารึกหลักที่ 2 วัดศรี
ชุม ตอนหนึ่งวา “...เปนขุนยี่ขุนนาง...” และในหนังสือไตรภูมิพระรวงตอนเปตภูมิก็มีกลาวถึงค าวาขุน
นางเหมือนกัน แตความหมายในสมัยนั้นจะตรงกับสมัยนี้หรือไม ตอบไมได (ส.พลายนอย, 2537, น.2) 
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  เหตุผลที่ท าใหระบบขุนนางในสมัยสุโขทัยไมมีบทบาทเดนชัดนั้น คงเป็นเพราะในชวงแรก
สุโขทัยยังมีขนาดไมใหญโตนัก พระมหากษัตริยสามารถดูแลอาณาประชาราษฎร์ไดดวยพระองคเอง ต
อมาเมื่อสังคมมีความซับซอนจึงท าใหขุนนางเข้ามามีบทบาทในทางการปกครอง แตก็คงไมมากนัก 
คงเปนเพียงกลไกการบริหารใหกับกษัตริยเท่านั้น เพราะยังไมปรากฎหลักฐานที่ชัดแจงวาในสมัย
สุโขทัยมีขุนนางที่มีอ านาจและบทบาททางการเมืองการปกครองที่เขมแข็งพอที่จะทาทายพระราช
อ านาจของกษัตริยสุโขทัย (มานพ  ถาวรวัฒนสกุล, 2532, น.273) 
 ภายหลังที่อาณาจักรสุโขทัยเสื่อมถอยลงนั้น ไดมีการสถาปนา “กรุงเทพทวารวดีศรีอยุธยา” 
ขึ้นเปนราชธานี เมื่อพระเจาอูทองขึ้นครองราชย ได้ทรงน าระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชยมาใช้ในการ
ปกครอง โดยได้รับอิทธิพลการปกครองจากขอม ท าให้ความสัมพันธระหวางผูปกครองและราษฎร์
เปลี่ยนไปจากพอปกครองลูก ได้กลายมาเป็น“นายกับบาว” หรือ “เจากับขา” พระมหากษัตริย อยู่ใน
ฐานะทรงเปนสมมติเทวราชที่ทุกคนตองเคารพบูชา อยุธยาเปนสังคมที่มีขนาดใหญขึ้น พระมหา
กษัตริยจึงได้มอบอ านาจบางสวนใหแก่ราชวงศและขุนนางเพ่ือเป็นตัวแทนในการปกครอง ดวยเหตุนี้
ในสมัยอยุธยา กลุ่มขุนนางขาราชการ จึงกลายเปนกลุมคนที่มีบทบาท อยางสูงในการบริหารราชการ
แผนดิน ระบบศักดินาได้ถูกน ามาใช้ในทางการปกครองด้วยการควบคุมก าลังคนและจ าแนกฐานะทาง
สังคมของผู้คน โดยเฉพาะในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้ทรงตราพระไอยการต าแหนงนาพล
เรือนและพระไอยการต าแหนงนาทหารหัวเมืองขึ้นมารองรับระบบศักดินา จึงอาจกลาวไดวาระบบ
บริหารราชการแผนดินอยางเปนแบบแผนไดถือก าเนดิขึ้นในสมัยนี้ ซึ่งถือเปนรากฐานการปกครองของ
ไทยที่ยาวนานกวา 400 ป จนถึงรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว อีกทั้งต าแหน
งในระบบบริหารได้กลายเปนสิ่งที่ท าใหขุนนางสามารถใชเปนฐานในการสั่งสมอ านาจและอิทธิพล
ทางการเมือง ระบบขุนนางจึงกลายเปนอีกขั้วหนึ่งของอ านาจซึ่งมีความเขมแข็งจนสามารถทาทาย
พระราชอ านาจของพระมหากษัตริยอยุธยาอยูหลายครั้ง  
 

ระบบขุนนางและขาราชการ  
 

 พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดใหความหมายของค าวาขุนนางไวว
าหมายถึง “ขาราชการบรรดาศักดิ์”และใหความหมายของค าวา “บรรดาศักดิ์” ไววาหมายถึง “ฐานะ
ของขุนนางซึ่งไดรับพระราชทานเนื่องจากต าแหนง และ ตอมาไมเนื่องจากต าแหนง” แต่หมอบรัดเลย
ไดใ้หความหมายที่ตางออกไป โดยหมายถึง “การที่ขาราชการผูใหญผูนอยทั้งปวงที่ทานไดเลี้ยงนางไว
นั้นคือความที่รักษานางไวนั่นเอง” ขณะที่สมเด็จกรมพระยาด ารงราชานุภาพ ทรงวินิจฉัยวา ค าว่า ขุน
นาง ความบงชัดเรียกรวมทั้งชายและหญิง คือ ขาราชการกับภรรยา  
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 สวนค าวา “ขาราชการ” พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พุทธศักราช 2525 ไดใหความหมาย
ไววา “คนที่ท าราชการตามท าเนียบ ผู ปฏิบัติราชการในสวนราชการ”และใหความหมายของค าวา 
“ราชการ” ไววา “การงานของรัฐบาลหรือของพระเจาแผนดิน” ขณะที่หมอบรัดเลย ไดใหความหมายไววา 
“ขาราชการ คือคนเปน มหาดเล็กหลวง เปนตน คือเปนผูท าการของกษัตริย” ส่วนค าวา “ราชการ” 
หมายถึง “การของกษัตริยคือการของเจาชีวิต บันดาการหลวงทั้งสิ้นนั้นเรียกวาราชการทั้งนั้น”จากที่กล่าว
มาจะเห็นได้ว่าค าว่า ขาราชการ ในปจจุบันไม่ไดหมายเฉพาะผู้ปฏิบัติกิจการงานใหกับพระมหากษัตริยเท
านั้น แตหมายถึงคนที่ท างานใหกับรัฐดวย ดังที่มานพ  ถาวรวัฒนสกุล (มานพ  ถาวรวัฒนสกุล, 2532, น. 
260-261) ไดให้ความหมายของขุนนางและขาราชการไววา “ขุนนางและขาราชการเปนบุคคลกลุมเดียวกัน
ที่ปฏิบัติกิจการหนาที่ภายใตองคพระมหากษัตริย โดยขาราชการเป็นค ารวมที่ใชเรียกบุคคลทุกคนที่ปฏิบัติ
หนาที่ใหกับพระมหากษัตริย ไมวาจะมี ต าแหนงหรือยศศักดิ์สูงต่ าามาก นอยเพียงไร สวนขุนนางจะเป
นค ารวมที่ใชเรียกขาราชการชั้นผูใหญ ที่มีต าแหนงสูง ดังปรากฏในกฎหมายตราสามดวง วา “ขุนนางผู
ใหญ” กับ “ขาราชการผูนอย” แต่ภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 ค าวา “ขุนนาง” ไมใช
เปนค ารวมเรียกขาราชการที่มีต าแหนงสูงอีกตอไป ในขณะที่ค าวา “ขาราชการ” ยังคงใชเปนค ารวมเรียก
บุคคลที่ปฏิบัติราชการใหกับรัฐสืบตอมา”  
 

ระบบราชการสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว  
 

 รูปแบบการบริหารราชการแผนดินในชวงตนรัตนโกสินทร (พ.ศ. 2325–2430) ซึ่งสืบทอดมา
ตั้งแตสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ไม่สามารถตอบสนองตอสภาพปญหาตางๆ ได้ดีนัก เนื่องจาก
ไมมีการแบงอ านาจหนา ที่ของหนวยงานตางๆ ไว้อย่างเป็นระบบงานบางอย่างมีความซ้ าซอน แต่งาน
บางอยางไมมีหนวยงานที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน ระบบราชการในสมัยนั้น จึงอาจกล่าวไดวาคอนขาง
จะลาหลังเมื่อเทียบกับระบบราชการของกลุ่มประเทศตะวันตกที่มีการจัดองคกรที่ทันสมัยกวาและ
สามารถตอบสนองตอสภาพปญหาตางๆ ไดรวดเร็วกวา การปฏิรูปการบริหารราชการแผนดินในสมัย
ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลาเจาอยูหัว จึงเป็นการปฏิรูปบระบบราชการที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่ง ถือกันว่าเปนการเปลี่ยนแปลงแบบพลิกแผนดินเพราะระบบการปกครองแบบ เดิมหยั่งรากลึกมา
นานกวา 400 ป ส่วนสาเหตุที่ท าให้เกิดการปฏิรูประบบราชการในช่วงดังกล่าว ก็เนื่องมาจากเหตุผล
หลายประการ กล่าวคือ รัชการที่ 5 ทรงตองการที่จะสรางสยามใหเปนปกแผนหรือมีลักษณะเปนรัฐ
เดี่ยวเนื่องจากสยามในอดีตมีระบบการปกครองแบบหลายศูนยอ านาจ โดยเฉพาะหัวเมืองประเทศ
ราชซึ่งอยู่ห่างไกลจากอ านาจของเมืองหลวงนั้น มีความเสี่ยงตอการสูญเสียอาณาเขตได้ง่าย ดังนั้น 
การรวบอ านาจเข้าไว้ที่ส่วนกลางก็เพ่ือปองกันการลาอาณานิคมของชาติตะวันตกที่ก าลังคุกคามอยูใน
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ภูมิภาคนี้  สวนเหตุผลอีกประการหนึ่ง คือ เพื่อเปนการเสริมสรางราชบัลลังกของพระองคใหแข็งแกรง 
ยิ่งขึ้น เพราะทรงดึงอ านาจที่อยูในมือขุนนางใหกลับเขามารวมศูนยอยูที่องคพระมหากษัตริยอีกครั้ง 
         1.  การรวมศูนย์อ านาจการปกครองเข้าสู่ส่วนกลาง 
  การปฏิรูปของพระองคนั้น ได้ทรงเริ่มโดยการเตรียมคนให้พร้อมก่อน ด้วยการสงพระเจานอง
ยาเธอ พระราชโอรสและขุนนางไปศึกษาที่ยุโรปและเมื่อสรางคนใหสามารถรองรับงานไดแลวจึงทรงจัด
ระเบียบการบริหารภายในใหมีระบบ เช่น ใหขุนนางมาปฏิบัติงานในเวลาราชการที่ส านักงาน และยังได้
ทรงยกเลิกระบบกินเมืองโดยใหขุนนางรับเงินเดือนจากรัฐบาลแทน ส่วนในดานโครงสรางการบริหาร
ราชการ ไดทรงจัดตั้งกรมเสนาบดีขึ้น 12 กรม คือ กรมมหาดไทย กรมพระกลาโหม กรมทากรมวัง กรม
เมือง กรมนา กรมโยธาธิการ กรมยุทธนาธิการ กรมธรรมาการ กรมยุติธรรม กรมมุรธาธรและกรมพระคลัง
มหาสมบัติ ในภายหลังได้ยกกรมต่างๆ ทั้ง 12 ขึ้นให้มีฐานะเปนกระทรวง เพ่ือใหหนวยงานตางๆ มีตนสัง
กัดอยางแนนอนและเพ่ือใหเสนาบดีกระทรวงตางๆ มีอ านาจในการบริหารสวน ราชการไดทั่วถึง ดังนี้ คือ
(วิชชุกร นาคธน, 2560, น.48-50) 

 1. กระทรวงมหาดไทย มีหน้าที่ในการบังคับบัญชาหัว เมืองฝุายเหนือ และเมืองลาว
ประเทศราช     

 2. กระทรวงกลาโหม  มีหน้าที่บังคับบัญชาหัวเมืองปักษ์ใต้ชายฝั่งทะเลตะวันออก 
ดินแดนฝั่งตะวันตกของอาณาจักร และหัวเมืองมลายู ประเทศราช  

 3. กระทรวงวัง รับผิดชอบดูแลกิจการของพระมหากษัตริย์ และเรื่องเกี่ยวกับราชการ 
ซึ่งพระมหากษัตริย์ต้องทรงวินิจฉัย รวมถึงเก่ียวกับการตรา กฎหมายต่าง ๆ     

 4. กระทรวงเมืองหรือกระทรวงนครบาล  ดูแลเกี่ยวกับการรักษาความเรียบร้อยในเขต
นครหลวง รวมถึงกิจการต ารวจ (การโปลิศ) กิจการเกี่ยวกับราชฑัณฑ์     

 5. กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ ดูแลเกี่ยวกับการจัดเก็บภาษีและอากรประเภทต่างๆ 
เงินรายได้และเงินรายจ่ายของแผ่นดิน 

 6. กระทรวงยุติธรรม ดูแลเกี่ยวกับคดีต่างๆ ทั้งคดีแพ่ง คดีอาญา กิจการศาลยุติธรรม 
และกระบวนการยุติธรรม ตลอดจนผลิตบุคลากรด้านกฎหมาย     

 7. กระทรวงการต่างประเทศ ดูแลกิจการด้านการต่างประเทศ การเจริญสัมพันธไมตรี
กับประเทศต่าง ๆ สนธิสัญญาระหว่างประเทศ ตลอดจนพิธีการเกี่ยวกับการทูตการรับรองราชอาคัน 
ตุกะ 

 8. กระทรวงเกษตราธิการ ดูแลและส่งเสริมกิจการด้านการเกษตรรวมถึงปุาไม้และ
ทรัพยากรธรรมชาติ เช่น แร่และของมีค่า 

 9. กระทรวงธรรมการ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับด้านการศึกษา การจัดตั้งและควบคุม
มาตรฐานของโรงเรียนต่างๆ กิจการเกี่ยวกับพระสงฆ์และศาสนา 
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 10. กระทรวงโยธาธิการ ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการก่อสร้าง กิจการคมนาคม ขนส่ง 
การติดต่อสื่อสารไปรษณีย  ์โทรเลข การรถไฟ 

 11. กระทรวงมุรธาธิการ ดูแลเกี่ยวกับการเก็บรักษาพระราช ลัญจกร เก็บรักษากฎ 
หมายประเภทต่างๆ ตลอดจนหนังสือราชการประเภทต่างๆ 

 12. กระทรวงยุทธนาธิการ ดูแลกิจการเก่ียวกับทหารบก และทหารเรือ 

        แต่ภายหลังไดลดฐานะกระทรวงยุทธนาธิการลงเปนกรมในสังกัดกระทรวงกลาโหม จึง
ท าให้มีหนวยราชการส่วนกลาง 11 กระทรวง สันนิษฐานกันว่าการปรับปรุงระบบการบริหารราชการ 
สวนกลางนี้  นาจะได้รับอิทธิพลจากระบบบริหารของประเทศตะวันตกโดยเฉพาะแนวทางของประ 
เทศอังกฤษ ผ่านการส่งคนไปศึกษาเล่าเรียนและการที่พระองค์ได้เสด็จไปดูงานต่างประเทศเป็น
จ านวนมาก นอกจากนี้ในยุคดังกล่าว ยังมีการจางผูเชี่ยวชาญจากตางประเทศให้เขามาเปนที่ปรึกษา
ในหน่วยงานของทางราชการต่างๆ จ านวนมาก จึงท าใหระบบราชการเกิดการเปลี่ยนแปลงเหมือน  
อยางประเทศตะวันตกมากขึ้นการปรับปรุงโครงสร้างทางการบริหารโดยการแบ่งความรับผิดชอบ
ทางการบริหารราชการการแผ่นดิน ออกตามความช านาญเฉพาะด้านที่ชัดเจน และสอดคล้องกับ
ภารกิจของชาติที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช่นนี้ นับว่าเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้งส าคัญที่
ท าให้การบริหารราชการในส่วนกลางซึ่งเป็นศูนย์กลางของการปกครองประเทศมีความ ชัดเจนและมี
ความเป็นสากลดังเช่นนานาอารยประเทศยิ่งขึ้น  

       นอกจากการปฏิรูปการบริหารราชการในสวนกลางแลวพระบาทสมเด็จพระจุลจอม 
เกล้าเจาอยูหัวยังทรงปฏิรูปการบริหารราชการในสวนภูมิภาคอีกดวย โดยพระองค์ให้ยุบหัวเมือง
ประเทศราชและหัวเมืองทั้งหลายเข้าด้วยกันเพ่ือรวบอ านาจเข้าสู่ศูนย์กลางแล้วจัดรูปแบบการ
ปกครองเป็นมณฑลเทศาภิบาลครอบคลุมทั้งพระราชอาณาจักร ทั้งนี้ ก็เพ่ือเอกภาพในการบริหาร
ราชการและเพ่ือปองกันการรุกรานของลัทธิลาอาณานิคมดังกล่าว 

 2.  การปฏิรูปการปกครองส่วนภูมิภาค 

     ในอีกส่วนหนึ่ง รัชกาลที่ 5 ได้ทรงปรับปรุงกลไกการบริหารราชการ โดยสงเจาหนาที่
จากสวนกลางไปประจ ายังมณฑลต่างๆ และได้สั่งยกเลิกระบบเดิมที่แต่ก่อนให หัวเมืองขึ้นกับ
กระทรวงตางๆ หลายกระทรวงเปลี่ยนให้มาขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยเพียงกระทรวงเดียว โดยทรง
เริ่มปรับปรุงจากหัวเมืองในเขตชายแดนที่มีปัญหาในด้านความมั่นคงก่อน ซึ่งเมื่อเปลี่ยนเป็นมณฑล
แล้วแตละมณฑลจะมีขาหลวงใหญมาประจ าการเปนผูบริหารในเขตนั้นๆ โดยตรง เนื่องจากก่อนที่จะ
มีการปฏิรูปการปกครองในสมัยรัชกาลที่ 5 นั้น หัวเมืองต่างๆ แต่ละเมืองจะมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครอง 
ความสัมพันธ์ระหว่างเมืองหรือหัวเมืองกับเมืองหลวงค่อนข้างจะเป็นอิสระ การควบคุมจากส่วนกลาง
มีไม่มากนัก เนื่องจากมีข้อจ ากัดเรื่องระยะทางการคมนาคมและการติดต่อสื่อสาร เมื่อมีการปฏิรูป
โครงสร้างการบริหารราชการเช่นนี้ เมื่อส่วนกลางมีด าริงานราชการในเรื่องใด ก็จะสั่งการไปยังข า
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หลวงใหญเหลา นั้น ณ ที่วาการมณฑลนั้นๆ และขาหลวงใหญก็จะสั่งตอไปยังหัวเมืองในบังคับบัญชาอี
กชวงหนึ่ง ท าให้เกิดความสะดวกในการบริหารราชการมากยิ่งขึ้น เนื่องจากได้ลดขั้นตอนและพ้ืนที่
ทางการปกครองให้เหลือน้อยแห่งลง และพบว่าในป 2440 มีการยกเลิกและยุบรวมหัวเมืองต่างๆ 
และจัดตั้งเป็นมลฑลแลวถึง 16 มณฑล โดยมีมณฑลจันทบุรีและมณฑลปตตานี เปนสองมณฑลสุด   
ทายในช่วงสิ้นรัชกาล ท าใหรูปแบบการปกครองสวนภูมิภาคของสยามเปนระบบเดียวกันทั้งหมด ซึ่ง
แบ่งออกเป็น มณฑล เมือง แขวง ต าบล และหมู่บ้าน โดยมีรายละเอียด ดังนี้     

 1. การปกครองมณฑล เป็นรูปแบบการปกครองซึ่งรวมเอาเมืองหรือหัวเมืองจ านวนหนึ่ง
เข้าไว้ด้วยกัน จัดตั้งขึ้นเป็นหน่วยการปกครองเรียกว่า มลฑล มีสมุหเทศาภิบาลมณฑลซึ่งเป็น
ข้าราชการสังกัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้ควบคุมดูแล สมุหเทศาภิบาลมณฑลได้รับการคัดเลือกจาก
ข้าราชการที่มีความรู้ ความสามารถและมีความซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ไว้วางพระราชหฤทัยของพระบาท 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ท าหน้าที่ต่างพระเนตรพระกรรณในการดูแลบ าบัดทุกข์บ ารุงสุขของราษฎร  
การปกครองมณฑลเทศาภิบาลด าเนินการในรูปของคณะกรรมการ ซึ่งประกอบด้วย ข้าหลวงเทศาภิ  
บาลเป็นประธานคณะกรรมการ และหัวหน้าส่วนราชการของ กระทรวงอ่ืนๆ ที่ส่วนกลางส่งมาประจ า
อยู่ในมณฑลนั้น เป็นคณะกรรมการเรียกว่า คณะกรมการมณฑล อ านาจหน้าที่ของสมุหเทศาภิบาล
มณฑล คือ การควบคุมดูแลการ บริหารราชการของเมืองต่างๆ ที่อยู่ภายในสังกัดของมณฑลให้ปฏิบัติ
หน้าที่ตาม นโยบาย ระเบียบ และกฎหมายที่ส่วนกลางและกระทรวงมหาดไทยก าหนด  

 2. การปกครองเมืองหรือหัวเมือง ก่อนการปฏิรูปการปกครองเมืองหรือหัวเมืองต่างๆ ใน
ราชอาณาจักรไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด นับเป็นหน่วยการปกครองที่มีความส าคัญ และมีบทบาทในการ
ควบคุมก าลังคนและทรัพยากรต่าง ๆ ของราชอาณาจักรเมือง แต่ละเมืองมีความเป็นอิสระในการ
ปกครองตนเองสูงมาก ทั้งนี้ เนื่องจากความห่างไกลและความไม่ทันสมัยของระบบการคมนาคมและ
การสื่อสารนั้นเองท าให้กรุงเทพซึ่งเป็นเมืองหลวงหรือศูนย์กลางในการบริหารไม่สามารถควบคุมบังคับ
บัญชาบรรดาเมืองหรือหัวเมืองเหล่านั้นได้อย่างมีประสิทธิภาพ รัชกาลที่ห้า จึงจัดระบบการปกครอง
ของเมืองเสียใหม่ โดยให้เมืองเป็นส่วนย่อยของมณฑลมีผู้ว่าราชการเมือง ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้ รับ
การแต่งตั้งจากส่วนกลางออกไปปกครอง โดยให้สังกัดอยู่กับกระทรวงมหาดไทย การปกครองของ
เมืองแบ่งออกเป็น แขวง (อ าเภอ) ต าบลและหมู่บ้าน ผู้ว่าราชการเมืองเป็นข้าราชการระดับสูงมี
อ านาจหน้าที่ในการควบคุมบังคับบัญชาบรรดาข้าราชการทุกกระทรวง ที่ส่งไปปฏิบัติหน้าที่อยู่ในเมือง
นั้นในฐานะตัวแทนของรัฐบาล แต่กระบวนการตดัสินใจเชิงนโยบายของเมืองให้กระท าในรูปของ
คณะกรรมการ ซึ่งมีชื่อเรียกว่า กรมการเมือง ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือกรมการเมืองในท าเนียบ 
ไดแก ปลัดเมือง ยกกระบัตร ผูชวยราชการ จาเมือง ฯลฯ กับกรมการเมืองนอกท าเนียบ ไดแก ผู
ทรงคุณวุฒิหรือคหบดีในทองถิ่นนั้น 
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 3. การปกครองแขวง ต าบลและหมู่บ้าน ในปี พ.ศ. 2440 ได้มีการประกาศใช้กฎหมาย
การ ปกครองท้องที่ในระดับ แขวง ต าบลและหมู่บ้าน ซึ่งถือว่าเป็นฐานรากทางการปกครองของ
ประเทศอย่างแท้จริง เนื่องจากเป็นหน่วยการปกครองที่อยู่ใกล้ชิดกับราษฎรมากที่สุดเรียกว่า พระ 
ราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ ร.ศ. 116 เพ่ือ จัดระบบการปกครองระดับแขวง (อ าเภอ) ต าบล
และหมู่บ้าน 

 ในระดับอ าเภอ จะมีมีนายอ าเภอเปนหัวหนา มีปลัดอ าเภอเปนผูชวย และสมุหบัญชี
อ าเภออีกคนหนึ่ง สามต าแหนงนี้เปนกรมการอ าเภอ แตละอ าเภอก็จะแบงออกเปนหลายต าบลการ
จัดตั้งแขวงหรืออ าเภอซึ่งมีกรมการอ าเภอเป็นผู้ปกครองนั้น มีวัตถุประสงค์จะให้เป็นหน่วยในการควบ 
คุมและช่วยเหลือ การปฏิบัติงานของหน่วยการปกครองระดับต าบลและหมู่บ้าน ในเรื่องที่เป็นความ
จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานในการด ารงชีวิตของราษฎร  ส่วนการปกครองในระดับต าบลและหมู่บ้านนั้นเป็น
การปกครองในระดับฐานรากของประเทศ มีวัตถุประสงค์ จะให้ประชาชนได้มีการปกครองกันเอง 
เนื่องจากรู้จักสภาพของท้องถิ่นของตน ตลอดจน ความต้องการของคนในท้องถิ่นนั้นๆ ได้ดีกว่าจึง
ต้องการให้การปกครองระดับนี้ เป็นการปกครองโดยราษฎรในพ้ืนที่นั้นเอง ซึ่งในระดับต าบลจะมีมี
ก านันเปนหัวหนา ที่ตั้งขึ้นโดยที่ประชุมของผูใหญบานซึ่งเปนหัวหนาของหมูบาน ต่าง ๆ แต่ละต าบลก็
จะแบ่งออกเป็นหลายหมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านก็จะมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้าหรือผู้ปกครอง 
 

ระบบราชการก่อนและหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  
 

          1)  ระบบราชการกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475  

  ระบบราชการในชวงกอนการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475 หรือในรัชสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวนั้น ในเชิงโครงสรางสวนราชการตางๆ นั้นยังคงรูปแบบของ
ระบบราชการที่มีมาแตครั้งรัชกาลที่ 5 และรัชกาลที่ 6 แต่อาจมีการปรับปรุงบางสวนเพ่ือใหมีความ
เหมาะสมกับสภาวการณของบานเมืองในแต่ละช่วงเวลาเท่านั้น เชน การยุบรวมกระทรวงคมนาคม
และกระทรวงพาณิชยเปนกระทรวงคมนาคมและพาณิชยการ ดวยทรงเล็งเห็นวากระทรวงทั้งสอง 
(ในขณะนั้น) ตางมีภาระหนาที่ที่สอดคลองกันหากยุบรวมแลวจะท าใหเกิดประโยชนมากขึ้น เปนตน 
ในดานการบริหารสวนภูมิภาค ไดทรงยุบเลิก ยกเลิก ต าแหนงปลัดมณฑลและอุปราชประจ าภาค รวม
ไปถึงยุบเลิกมณฑลบางมณฑลและยุบเลิกจังหวัดบางจังหวัด เพ่ือใหเหมาะสมกับสภาพทองที่และเพ่ือ
ประหยัดงบประมาณรายจายของแผนดิน การปรับปรุงระบบราชการภูมิภาคในครั้งนั้นเปนผลเนื่อง
จากในขณะที่ทรงขึ้นครองราชย ไดเกิดภาวะเศรษฐกิจตกต่ าทั่วโลก รัฐบาลมีความจ าเปนที่จะตอง
รักษาสถานภาพทางการคลังไว จึงตองลดรายจายลงดวยการสั่งปลดขาราชการ ออกประมาณ 17 
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เปอรเซ็นตของขาราชการซึ่งมีอยูในขณะนั้นประมาณ 47,000 คน (เกศินี หงสนันท, อ้างถึงใน ศูนย
วิจัย คณะรัฐศาสตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2546, น.9)  

 สิ่งส าคัญประการหนึ่งที่พระบาทสมเด็จพระปกเกลาเจาอยูหัวไดทรงวางรากฐานไวกับ
ระบบราชการไทยก็คือ ทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ ใหตราพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน
ขึ้นเปนครั้งแรก ถึงแม้ก่อนหน้านี้จะมีขอบังคับลักษณะการปกครองทองที่ ร.ศ.116 อยู่แลว แต
หน่วยงานต่างๆ ยังขาดบรรทัดฐานในทางปฏิบัติรวมกันโดยเฉพาะอยางยิ่งระบบงานบริหารบุคคล   
เชน การรับคนเขาท างาน การเลื่อนต าแหนง เป็นต้น ยังยึดติดอยูกับ พระมหากษัตริยและตัวบุคคล 
เปนหลัก ซึ่งสามารถสรุปหลักส าคัญๆ ที่ไดทรงมีพระราชด าริไว 4 ประการ คือ 

1.   ใหขาราชการพลเรือนทั้งหมดอยูภายใตระเบียบเดียวกัน 

2.   ใหเลือกสรรผูมีความรูความสามารถเขารับราชการโดยเสมอภาคและยุติธรรม 

3.   ใหขาราชการพลเรือนรับราชการเปนอาชีพ กล่าวคือ ใหขาราชการพลเรือนสา 
มัญไดรับเงินเดือนตลอดเวลาที่รับราชการอยู และใหขาราชการพลเรือนสามัญไดรับบ าเหน็จบ านาญ
เมื่อออกจากราชการ 

4.   ใหขาราชการพลเรือนมีวินัย โดยพระราชบัญญัตินี้ไดบัญญัติถึงวินัยและการ
ลงโทษไว้ 
          2)   ระบบราชการหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475-2534 

 ภายหลังจากคณะราษฎรได เขายึดอ านาจและเปลี่ยนแปลงการปกครองแผ นดิน 
คณะราษฎรไดท าการปรับปรุงระบบบริหารราชการแผนดินทั้งหมด เพ่ือใหสอดคลองกับระบบ
รัฐธรรมนูญ โดยมีการประกาศใชพระราชบัญญัติวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินแหงราช
อาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 แบงระบบการบริหารออกเปน 3 สวน คือ ราชการสวนกลาง ราชการสวน
ภูมิภาค และราชการสวนทองถิ่น  
                   1. การบริหารราชการส่วนกลาง ราชการสวนกลางไดก าหนดใหแบงสวนราชการออก
เปนกระทรวง ทบวง กรม โดยแตละกระทรวงมีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเปนผูบังคับบัญชาสูงสุด และ
มีปลัดกระทรวงเปนต าแหนงขาราชการประจ าสูงสุด หากกระทรวงใดมีราชการหลายอยางอาจจะแยก
เปนทบวงโดยมีรัฐมนตรี คนหนึ่งรับผิดชอบ และแตละกระทรวงจะแบงราชการออกเปน (1) ส านัก
เลขานุการรัฐมนตรี (2) ส านักงานปลัดกระทรวง และ (3) กรมหรือทบวงการเมืองที่เทียบเทากรม เว
นแตบางกระทรวงที่ ไมตองแยกออกเปนกรม โดยมีอธิบดีเปนต าแหนง ขาราชการประจ าสูงสุด
เหมือนกันทุกกรม เวนแตกฎหมายบัญญัติใหเปนอยางอ่ืน และในแตละกรมจะแยกออกไปเปนกอง 
แผนก หรือหมวดตามแตปริมาณและคุณภาพของงานที่ปฏิบัติอยู  
                    2. การบริหารราชการส่วนภูมิภาค ยกเลิกมณฑลให้เหลือเพียงจังหวัดและอ าเภอ
เท่านั้นโดยให้ขึ้นตรงต่อกระทรวงมหาดไทย โดยมีผู้ว่าการจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาบรรดาข้าราชการ
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ในจังหวดัและนายอ าเภอ ในส่วนของการปกครองท้องที่ ซึ่งเป็นส่วนย่อยของอ าเภอให้คงรูปแบบ
ต าบลและหมู่บ้านไว้ตามเดิม  
  3.  การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ยังคงรูปแบบของสุขาภิบาลไว้ แต่ได้มีการประกาศใช้
พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พ.ศ 2476 ขึ้น ซึ่งก าหนดให้มีการจัดระบบการปกครองท้องถิ่นรูป 
แบบเทศบาลขึ้น ในท้องที่ที่มีความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และมีประชากรหนาแน่นพอสมควร โดยแบ่ง
เทศบาลออกเป็น 3 ระดับ คือ เทศบาลต าบลเทศบาลเมือง และเทศบาลนคร 
      ในปลายป พ.ศ.2500 จอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต ไดท าการรัฐประหารและตั้งรัฐบาลเขา
ปกครองประเทศ อยางไรก็ตามรัฐบาลของจอมพลสฤษดิ์ก็มิไดเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบราชการจาก
เดิมเทาใดนัก แตก็ถือไดวารัฐบาลสมัยจอมพลสฤษดิ์ไดใหความส าคัญกับระบบราชการเปนอยางมาก 
ประกอบกับชวงเวลาดังกลาวธนาคารโลกและองคการบริหารวิเทศกิจของประเทศสหรัฐอเมริกาไดเขามา
มีบทบาทในการกระตุน ใหรัฐบาลไทยมีการปรับปรุงระบบราชการใหทันสมัยขึ้น โดยการใหทุนขา
ราชการเปนจ านวนมากเพ่ือไปศึกษาวิชาการทางดานรัฐประศาสนศาสตร หรือ บริหารรัฐกิจ (Public 

Administration) จนมีการตจัดตั้งคณะรัฐประศาสนศาสตรขึ้นที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ต่อมาได้กลาย
เปนสถาบันบันฑิตพัฒนบริหารศาสตร (NIDA) พร้อมๆ กับที่ระบบราชการไทยมีการขยายตัวอย่างมาก 
โดยมีการจัดตั้งหน่วยงานระดับ กรม กอง รวมทั้งการเพิ่มจ านวนข้าราชการมากขึ้น อัตราการขยายตัว
ของระบบราชการไทย เพ่ิมสูงสุดในช่วง พ.ศ. 2512 – 2522 ซึ่งเป็นช่วงของการพัฒนาประเทศให้เป็น
ประเทศอุตสาหกรรม ภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3 และ 4 ที่มุ่งเป็นการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ ผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาติ (GDP) เพ่ือการมุ่งสู่ความทันสมัย (modern- 

ization) ตามแนวทางการพัฒนาภายใต้อุดมการณ์เสรีนิยมประชาธิปไตยแบบตะวันตก (วิชชุกร นาคธน, 

2560, น.59)  ซึ่งสอดคล้องกับงานศึกษาของ วรเดช จันทรศร (2536) ที่ชี้ให้เห็นถึงการขยายตัวของ
ระบบราชการไทยในช่วงระหว่างปี พ.ศ.2476 – 2522 ได้อย่างชัดเจนโดยจ านวนกระทรวงได้เพ่ิมจาก 7 
กระทรวง เป็น 13 กระทรวง ขณะที่จ านวนกรมเพ่ิมจาก 45 กรม เป็น 131 กรม ส่วนกอง ได้เพ่ิมจาก 
143 กอง ไปเป็น 1,264 กอง  
    ในป พ.ศ.2532 รัฐบาลในขณะนั้นซึ่งน าโดยพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ ไดมีแนวคิด
และความพยามในการปรับปรุงประสิทธิภาพของการบริหารราชการ โดยได ออกระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการปฏิบัติราชการเพ่ือประชาชนของหนวยงานของรัฐ พ.ศ.2532 ใหสวน
ราชการก าหนดขั้นตอนของการด าเนินงานและก าหนดระยะเวลาของการด าเนินงานไว ว่างานแต่ละ
ขั้นตอนใชเวลาสั้นที่สุดจ านวนกี่วัน หากไม่สามารถด าเนินการใหแลวเสร็จตามที่ก าหนดไว้ ประชาชน
สามารถรองเรียนได ทั้งนี้ เพื่อแก้ปัญหาความล่าช้าในการปฏิบัติงานของข้าราชการในหน่วยงานต่างๆ 
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ระบบราชการชวง พ.ศ.2534 – ปัจจุบัน  
 

 ในป พ.ศ.2434 ไดมีการตราพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ.2534 ขึ้นใช
แทนประกาศคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 218 ซึ่งใชมาตั้งแต พ.ศ.2515 และไดตราพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.2534 ขึ้นเพ่ือปรับปรุงโครงสรางระบบราชการบริหารของประเทศ และใน 
ป พ.ศ.2536 ไดมีการตราพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับ ที่8) พ.ศ.2536 ขึ้น ซึ่ง
ท าให้มีการจัดตั้ง กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคมขึ้น โดยโอนอ านาจหน าที่ออกมาจาก
กระทรวงมหาดไทย มีผลท าใหราชการสวนกลางมีหนวยงานระดับกระทรวงอยูทั้งสิ้น 15 หนวยงาน 
ไดแก ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง กลาโหม กระทรวงการคลัง กระทรวงการตางประเทศ กระ 
ทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิชย กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
ยุติธรรม กระทรวงแรงงานและสวัสดิการสังคม กระทรวงวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม 
กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงยุติธรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และ ทบวง  
มหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่ารัฐบาลในแต่ละสมัยโดยเฉพาะหลังเปลี่ยนแปลงการปกครองจะมีมีความ
พยายามในการปรับปรุงระบบการบริหารราชการแผ่นมาอยู่ตลอด แตจะเห็นได้ว่าเปนแต่เพียงการ
ปรับปรุงในรายละเอียดปลีกยอยเทานั้น แต่โครงสร้างหลักของระบบราชการยังคงเป็นเช่นเดิม ถึงแม้
สภาพแวดล้อมต่างๆ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองจะมีการเปลี่ยนแปลงไปจากอดีตเป็น
อย่างมากก็ตาม สิ่งที่เห็นได้ชัดขึ้นระบบราชการใหญ่โตขึ้นเรื่อย ๆ แตประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
กลับอยูในทิศทางท่ีตรงกันขาม นั่นคือ การด าเนินงานลาชา ยึดติดอยูกับระเบียบ ประเพณี ขาดความ
ยืดหยุนในการปฏิบัติงาน ท าใหในระยะหลังป พ.ศ.2537 เปนตนมา ไดมีความ พยายามอยางยิ่งทั้งใน  
สวนของรัฐบาลและนักวิชาการตาง ๆ ไดพยายามที่จะปรับปรุงระบบราชการ ใหมีความคลองตัวขึ้น
และมีโครงสรางที่เล็กลง 
 ระบบราชการหลังรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540  
 ภายหลังจากที่ประเทศไทยได ประกาศใช รัฐธรรมนูญ พ.ศ.2540 หรือที่ เรียกกันว า 
รัฐธรรมนูญฉบับประชาชน สาระส าคัญประการหนึ่งที่บัญญัติไว ในรัฐธรรมนูญมาก็คือการกระจาย 
อ านาจใหกับทองถิ่นมากยิ่งขึ้นและถายโอนอ านาจของกระทรวง ทบวง กรม ไปใหแกองคการ 
บริหารสวนทองถิ่นมากข้ึน จึงท าใหรัฐบาลตองปรับภารกิจของสวนราชการใหสอดคลองกับบทบัญญัติ
ในรัฐธรรมนูญ จะเห็นไดวาแนวโนมในการจัดโครงสรางระบบราชการไทย จะมีขนาดเล็กลง มีการจัด
แบงอ านาจหนาที่ใหชัดเจนยิ่งขึ้นเพ่ือลดปญหาการปฏิบัติงานที่ซ้ าาซอนกันระหวางหนวยงาน และที่
ส าคัญคือพยายามกระจายบทบาทและอ านาจหนาที่ไปยังองคกรบริหารสวนทองถิ่นมากยิ่งขึ้น เพ่ือให
สอดคลองกับสภาวการณปจจุบันและบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2540 
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บทท่ี 3 

การบริหาราชการไทย 
 

 การบริหารราชการไทยนั้น เป็นไปตามการจัดระเบียบบริหาราชการแผ่นดิน ซึ่งประกอบด้วย
ลักษณะที่ส าคัญคือการจัดโครงสร้างของหน่วยงานราชการและองค์กรภาครัฐ รวมไปถึงการจัดสรร
อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ เพ่ือให้หน่วยงานต่างๆ ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ของรัฐ 

 

แนวคิดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

 

 แนวคิดการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินมีอยู่ 3 หลักใหญ่คือ 

 1.  หลักการรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) หมายถึงการรวมอ านาจปกครองทั้ง หมด
ไว้ที่รัฐส่วนกลาง คือการบริหารราชการส่วนกลาง อันได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม เป็นผู้ด าเนิน การ
ปกครอง 
 2.  หลักการแบ่งอ านาจการปกครอง (Deconcentralization) คือการที่ราชการบริหารส่วน 
กลางแบ่งอ านาจหน้าที่ที่เป็นของราชการบริหารส่วนกลางบางส่วนให้กับราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่
เจ้าหน้าที่ การแต่งตั้งโยกย้าย การบังคับบัญชายังเป็นของราชการบริหารส่วนกลางอยู่ 
 3.  หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) คือการมอบอ านาจการบริหาร
ราชการแผ่นดิน โดยมอบอ านาจทั้งในด้านการเมืองและบริหารให้กับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

 

หลักการรวมอ านาจการปกครอง (Centralization)  

  

 มีลักษณะส าคัญคือ 1) มีการรวมอ านาจในการบังคับหน่วยการปกครองต่างๆ ไว้ที่ส่วนกลาง 
เพ่ือให้ส่วนกลางสามารถใช้อ านาจในการบังคับบัญชาได้อย่างเด็ดขาดและทันต่อสถาน การณ์ 2) มี
การรวมอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการไว้ที่ส่วนกลาง เมื่อเกิดปัญหาต้องมีการตัดสินใจ อ านาจในการตัด 
สินใจวินิจฉัยสั่งการขั้นสุดท้ายจะอยู่ที่ส่วนกลาง หน่วยการปกครองส่วนกลางจะมีอ านาจในการสั่งการ
ครอบคลุมพ้ืนที่ทั้งประเทศ 3) มีการรวมอ านาจในการบังคับบัญชาไว้ที่ส่วนกลาง 
 หลักการรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) จะถูกน ามาใช้ผ่านการบริหารราชการ
ส่วนกลาง (Central Administration) ซึ่งการบริหารราชการส่วนกลาง นับเป็นการบริหารที่มี
ความส าคัญในฐานะผู้น านโยบายจากผู้ก าหนดนโยบายมาปฏิบัติในขั้นตอนแรก เพราะเมื่อมีการก า  
หนดนโยบายจากรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีแล้ว นโยบายที่ถูกก าหนดขึ้นนั้น ต้องถูกน ามาปฏิบัติ โดย
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หน่วยงานซึ่งถือเป็นเครื่องมือของรัฐบาล ซึ่งในที่นี้ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานที่เป็น
การบริหารราชการส่วนกลาง โดยการจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง ถูกก าหนดให้ประกอบด้วย 

 1) ส านักนายกรัฐมนตรี มีฐานะเป็นกระทรวง ท าหน้าที่ประสานงานระหว่างกระทรวง
ต่างๆ รวมทั้งงานในระดับชาติอ่ืนๆ มีนายกรัฐมนตรีเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ มีหน้าที่ในการ
ก าหนดนโยบายของส านักนายกรัฐมนตรีให้สอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ 
และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักนายกรัฐมนตรี โดยอาจมีรองนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี หรือมีทั้งรองนายกฯและรัฐมนตรี เป็นผู้ช่วยสั่งและปฏิบัติ
ราชการตามที่นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

 2) กระทรวงหรือทบวงซึ่งมีฐานะเทียบเท่ากระทรวง ถือเป็นหน่วยงานของราชการ
ส่วนกลางที่ใหญ่ที่สุด ซึ่งรับผิดชอบงานของประเทศในด้านใดด้านหนึ่ง แต่ละกระทรวงจะมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการและแปลงนโยบายของกระทรวงให้สอดคล้อง
กับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีก าหนดหรืออนุมัติ และรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของกระทรวง โดย
จะมีรัฐมนตรีช่วยฯหรือไม่ก็ได้ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยประกอบด้วยกระทรวงทั้งหมด 19 
กระทรวง (ไม่รวมส านักนายกรัฐมนตรีที่มีฐานะเทียบเท่ากระทรวง) ซึ่งแต่ละกระทรวงมีหน้าที่ในการ
ปฏิบัติราชการดังนี้ 

2.1) กระทรวงกลาโหม (Ministry of Defense) 

2.2) กระทรวงการคลัง (Ministry of Finance) 

2.3) กระทรวงการต่างประเทศ (Ministry of Foreign Affairs) 

2.4) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา (Ministry of Tourism and Sports) 

2.5) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความม่ันคงของมนุษย์ (Ministry of 

Social Development and Human Security) 

2.6) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์(Ministry of Agriculture and 

Cooperatives ) 

2.7) กระทรวงคมนาคม (Ministry of Transport) 

2.8) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (Ministry of Natural 
Resources and Environment) 

2.9) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ( Ministry of 

Information and Communication Technology - MICT) 

2.10) กระทรวงพลังงาน (Ministry of Energy) 

2.11) กระทรวงพาณิชย์ (Ministry of Commerce) 

2.12) กระทรวงมหาดไทย (Ministry of Interior) 
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2.13) กระทรวงยุติธรรม (Ministry of Justice) 

2.14) กระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) 

2.15) กระทรวงวัฒนธรรม (Ministry of Culture) 

2.16) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Ministry of Science and 
Technology) 

2.17) กระทรวงศึกษาธิการ (Ministry of Education of Thailand) 

2.18) กระทรวงสาธารณสุข (Ministry of Public Health) 

2.19) กระทรวงอุตสาหกรรม (Ministry of Industry) 

3) ทบวงซึ่งสังกัดส านักนายกรัฐมนตรีหรือกระทรวง เป็นหน่วยงานที่มีขนาด
ใหญ่กว่ากรมแต่เล็กกว่ากระทรวง ทบวงอาจสังกัด ส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือเป็นทบวง
อิสระก็ได้ ซึ่งในปัจจุบัน ประเทศไทยไม่มีหน่วยราชการในระดับ ทบวง ภายหลังจากที่มีการยุบ
รวมเข้ากับกระทรวงศึกษาธิการ 

4) กรมหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นกรม ซึ่งสังกัดหรือไม่
สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง นอกจากนี้ยังมีหน่วยงานที่ไม่สังกัดส านักนายก 
รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงการเมืองใดเช่นราชบัณฑิตยสถาน ส านักพระราชวัง ส านักราชเลขาธิ  
การ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ และส านักงานอัยการสูงสุด ปัจจุบันขอบข่ายหน้าที่ของการบริหาร
ราชการส่วนกลาง ทั้งในระดับ กระทรวง ทบวงกรม ที่ได้กล่าวไปแล้วนั้น หลายประการได้มีการถ่าย
โอนภารกิจที่มีความคล้ายคลึงหรืออยู่ภายในขอบเขตหน้าที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
ต่างๆ อย่างไรก็ตาม เป็นแต่เพียงภารกิจของบางกระทรวงเท่านั้นที่สามารถถ่ายโอนให้แก่ท้องถิ่นได้ 
ซึ่งส่วนใหญ่แล้วจะเป็นภารกิจของหน่วยงานที่มีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการด าเนินชีวิต 
ประจ าวัน เป็นการให้บริการสาธารณะในขั้นพ้ืนฐานโดยทั่วไป ซึ่งภารกิจของบางกระทรวงก็ไม่สามา - 
รถถ่ายโอนให้อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของท้องถิ่นได้ เช่น ภารกิจของกระทรวงกลาโหม กระทรวง 
การคลัง กระทรวงการต่างประเทศ เป็นต้น  

การบริหารราชการส่วนกลางนี้ มีหลักการส าคัญที่ใช้ในการบริหารราชการคือ 
หลักการรวมอ านาจการปกครอง (Centralization) ซึ่งหมายถึง การจัดระเบียบการปกครองภายในรัฐ
โดยให้รัฐแต่ผู้เดียวเป็นผู้ด าเนินการปกครองหรือจัดท าบริการสาธารณะต่างๆ ให้แก่ประชาชนทั่วทุก
ท้องถิ่นในอาณาเขตของรัฐ โดยรวมอ านาจในการตัดสินใจ การวินิจฉัยสั่งการเป็นยุติเด็ดขาดอยู่ที่รัฐ 
หรือรัฐบาล และกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ในฐานะเป็นศูนย์กลางในการปกครองซึ่งตามกฎหมาย
ปกครองไทยเรียกว่า ราชการบริหารส่วนกลาง โดยเจ้าหน้าที่หรือข้าราชการในราชการบริหารส่วน 
กลาง ซึ่งอยู่ในการบังคับบัญชาของหัวหน้าในส่วนกลางเป็นผู้ด าเนินการปกครองทุกท้องถิ่นในอาณา
เขตของรัฐ (โกวิทย์ พวงงาม ,2550, น.65)  
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การรวมอ านาจนี้จะมีลักษณะที่ส าคัญคือจะมีการรวมก าลังทหารและก าลัง
ต ารวจให้ขึ้นกับราชการส่วนกลาง มีการมอบอ านาจในการสั่งการไว้กับราชการส่วนกลาง และมีล าดับ
ขั้นตามสายการบังคับบัญชา โดยมีวินัยเป็นเครื่องมือบังคับให้ปฏิบัติตามค าสั่ง นอกจากนี้แล้ว การ
แต่งตั้ง ถอดถอน เจ้าหน้าที่ท้ังในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคจะเป็นอ านาจของราชการส่วนกลางทั้งสิ้น 
การบริหารราชการส่วนกลางที่ใช้หลักการรวมอ านาจนี้ แม้จะมีข้อดี ที่ท าให้อ านาจของรัฐบาลมีความ
มั่นคง การสั่งการและบังคับบัญชาเป็นเอกภาพ (Unity) ท าให้สามารถอ านวยประโยชน์ให้กับประชา 
ชนโดยมีมาตรฐานเดียวกันทั่วทั้งประเทศ (Uniformity) และใช้ทรัพยากรที่มีอยู่ในการบริการประชา 
ชนอย่างทั่วถึง เสมอภาคกัน (Equality) และถือเป็นการประหยัดทรัพยากร (Economical) ทั้งใน
ส่วนของบุคลากรและเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ที่มีรวมกันที่ส่วนกลาง แต่ก็มีข้อเสียต่อหัวใจของการ
บริหารราชการ อยู่หลายประการเช่นกัน ได้แก่ การรวมอ านาจในการบริหารไม่อาจอ านวยประโยชน์
ให้แก่ประชาชนในแต่ละแห่งทั้งประเทศได้อย่างทั่วถึง และการให้บริการนั้น ก็ไม่เป็นไปตามความต้อง 
การที่แท้จริงของประชาชนในแต่ละแห่งได้ ทั้งยังก่อให้เกิดความล่าช้าในการด าเนินงาน เนื่องจากต้อง
รอค าสั่งการจากส่วนกลาง และค าสั่งเหล่านั้นยังอาจมีข้อยุ่งยากในทางปฏิบัติและไม่สอดคล้องกับ
สภาวะของแต่ละท้องถิ่น  

ที่ส าคัญ การรวมอ านาจยังถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญในการปกครองประเทศตาม
ระบอบประชาธิปไตย เพราะขัดขวางการเรียนรู้วิธีการปกครองตนเองตามหลักการกระจายอ านาจ
เพ่ือแก้ไขข้อบกพร่องดังกล่าว จึงมีแนวคิดให้มีการแบ่งงานและการตัดสินใจในการบริหารงานราชการ
ออกจากส่วนกลางแล้วให้มีกลไกการบริหารส่วนอ่ืนรองรับการท างานที่เคยเป็นของราชการส่วนกลาง 
แต่เนื่องจากเหตุผลหลายประการท าให้แม้จะมีแนวคิดการแบ่งงานและการตัดสินใจการให้บริการ
สาธารณะกับประชาชนออกจากส่วนกลาง แต่กลไกที่รัฐบาลกลางได้สร้างขึ้นเพ่ือรองรับหน้าที่ที่ได้
แบ่งออกจากส่วนกลางนั้น ยังคงมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิดกับการบริหารราชการส่วนกลาง จนเรียก
ได้ว่าเป็นแขนขาของการบริหารราชการส่วนกลาง กลไกการบริหารงานที่ได้สร้างขึ้นนี้ คือ การบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค 

 

หลักการแบ่งอ านาจการปกครอง (Deconcentralization)  

 

 คือการที่ราชการบริหารส่วนกลางแบ่งอ านาจหน้าที่ที่เป็นของราชการบริหารส่วนกลางบาง 
ส่วนให้กับราชการบริหารส่วนภูมิภาค แต่เจ้าหน้าที่ การแต่งตั้งโยกย้าย การบังคับบัญชายังเป็นของ
ราชการบริหารส่วนกลางอยู่ โดยมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
 1) มีการแบ่งอ านาจที่เป็นของราชการบริหารส่วนกลางบางส่วน 

 2) อ านาจในการสั่งการ ควบคุมบังคับบัญชา ยังเป็นของราชการบริหารส่วนกลาง 
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 หลักการแบ่งอ านาจการปกครอง (Deconcentralization) จะถูกน ามาใช้ผ่านการบริหารราช 
การส่วนภูมิภาค (Provincial Administration) ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในภูมิภาค โดยให้มีข้าราชการส่วน
ภูมิภาคที่แต่งตั้งไปจากส่วนกลางท าหน้าที่บริหารรับผิดชอบโดยต้องการแก้ไขข้อบกพร่องของหลัก การ
รวมอ านาจที่ถือเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการบริหารราชการโดยมุ่งหวังให้การบริหารราชการ สามารถ
ตอบสนองกับความต้องการที่แท้จริงของประชาชน ได้อย่างรวดเร็ว คล่องตัว และทั่วถึงมากขึ้น โดยยังคง
มีความมั่นคงทางอ านาจและมีเอกภาพในการปกครองและการสั่งการ จึงได้มีการมอบหน้าที่ที่ส่วนกลาง
รับผิดชอบอยู่ให้แก่ส่วนภูมิภาคเพ่ือเป็นตัวแทนของรัฐบาลกลางในการด าเนินการตามหน้าที่ที่ให้ไว้นั้น
โดยยึดหลักการแบ่งอ านาจปกครอง (Deconcentration) 

 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 254 3 ซึ่งเป็นกฎหมายหลักที่ใช้ในการ
บริหารราชการแผ่นดินของไทย ได้บัญญัติให้การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนภูมิภาคประกอบด้วย 

   1.  จังหวัด เป็นหน่วยงานราชการส่วนภูมิภาคที่ใหญ่ที่สุด เกิดจากการรวมท้องที่หลายๆ 
อ าเภอเข้าด้วยกัน มีฐานะเป็นนิติบุคคล ภายในจังหวัดจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับนโยบายและ
ค าสั่งจากรัฐบาล คณะรัฐมนตรี กระทรวง ทบวง กรม มาปฏิบัติ รวมทั้งท าหน้าที่เป็นหัวหน้าบังคับ
บัญชาบรรดาข้าราชการซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในราชการส่วนภูมิภาคในเขตจังหวัด และรับผิดชอบในราชการ
จังหวัดและอ าเภอ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด หรือทั้ง 2 ต าแหน่งที่จะ
สามารถปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ทั้ง 3 ต าแหน่งนี้สังกัดกระทรวงมหาดไทย 

       นอกจากนั้นยังมี ปลัดจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ที่กระทรวงทบวง 
กรมต่างๆ ส่งมาประจ าท าหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือผู้ว่าราชการจังหวัด และมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการ
ในส่วนของการบริหารราชการส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม นั้น ในจังหวัด ในจังหวัดหนึ่งๆ 
ยังให้มีคณะกรรมการจังหวัด ท าหน้าที่เป็นที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการจังหวัดในการบริหารราชการจังหวัด 
และให้ความเห็นชอบในการจัดท าแผนพัฒนาจังหวัดและอาจมีการปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่กฎหมายหรือ
มติของคณะรัฐมนตรีก าหนด คณะกรรมการจังหวัดประกอบด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัด รองผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนึ่งคนที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย ปลัดจังหวัด อัยการจังหวัดซึ่งเป็นหัวหน้าที่ท าการอัยการ
จังหวัด รองผู้บังคับการต ารวจซึ่งท าหน้าที่หัวหน้าต ารวจภูธรจังหวัด หรือผู้ก ากับการต ารวจภูธรจังหวัด
และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด รวมทั้งหัวหน้าส านักงานจังหวัด ท าหน้าที่เป็นกรรมการและ
เลขานุการ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธาน โดยการแบ่งส่วนราชการของจังหวัดนั้น พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 บัญญัติให้ประกอบด้วย 

  1.2  ส านักงานจังหวัด การบริหารราชการทั่วไปภายในจังหวัด และการวางแผนพัฒนา
จังหวัดนั้น จะมีส านักงานจังหวัด โดยมีหัวหน้าส านักงานจังหวัดเป็นผู้บังคับบัญชาข้าราชการ และ
รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการของส านักงานจังหวัด โดยส านักงานจังหวัดท าหน้าที่เป็น “คณะท างาน” 
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ในงานด้านนโยบายและแผน ตลอดจนปฏิบัติงานด้านเลขานุการของผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งอาจกล่าวได้
ว่า ส านักงานจังหวัดเป็นศูนย์ประสานงานหรือศูนย์อ านวยการของจังหวัดนั่นเอง 
    2.  ส่วนราชการต่างๆ ซึ่งกระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ตั้งขึ้นมาประจ าในพ้ืนที่ในจังหวัด 

2.  อ าเภอ เป็นหน่วยราชการส่วนภูมิภาครองจากจังหวัด จัดตั้งขึ้นโดยการรวมต าบลหลายๆ 
ต าบลเข้าด้วยกัน ไม่มีฐานะเป็นนิติบุคคล ในอ าเภอหนึ่งมีนายอ าเภอเป็นหัวหน้าปกครอง บังคับบัญ 
ชาข้าราชการในอ าเภอ และรับผิดชอบงานบริหารราชการของอ าเภอ และมีปลัดอ าเภอและหัวหน้า
ส่วนราชการประจ าอ าเภอซ่ึง กระทรวง ทบวง กรม ต่างๆ ส่งมาประจ าให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยเหลือ
นายอ าเภอและมีอ านาจบังคับบัญชาข้าราชการฝุายบริหารส่วนภูมิภาคซึ่งสังกัดกระทรวง ทบวง กรม 
นั้นในอ าเภอ 

 การแบ่งส่วนราชการของอ าเภอ มีความคล้ายคลึงกับการแบ่งส่วนราชการของจังหวัด
กล่าวคือ ประกอบด้วย ส านักงานอ าเภอ มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับราชการทั่วไปของอ าเภอนั้นๆ โดยมี
นายอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับบัญชาและรับผิดชอบ และประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ ซึ่งกระ 
ทรวง ทบวง กรม ได้ตั้งขึ้นในอ าเภอนั้นๆ มีหัวหน้าส่วนราชการประจ าอ าเภอเป็นผู้ปกครองบังคับ
บัญชารับผิดชอบตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2543 ได้ก าหนดให้เพียง
จังหวัดและอ าเภอเท่านั้นที่เป็นการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ส่วนต าบลและหมู่บ้าน มิใช่การ
ปกครองส่วนภูมิภาคตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน แต่อาจถือเป็นการปกครองส่วน
ภูมิภาคตามพระราชบัญญัติลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งในที่นี้จะขอกล่าวถึงการจัดระเบียบ
ปกครองต าบลและหมู่บ้านไว้ด้วย กล่าวคือ 

3.  การจัดระเบียบปกครองต าบล จัดตั้งขึ้นโดยพระราชกฤษฎีกาโดยการรวมหลายๆ หมู่บ้าน
เข้าด้วยกัน ผู้ท าหน้าที่ในต าบลประกอบด้วย ก านัน มีฐานะเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายแต่ไม่มี
ฐานะเป็นข้าราชการ เพราะก านันไม่ได้รับเงินเดือนจากงบประมาณแผ่นดินหมวดเงินเดือนแต่ได้รับ
เงินตอบแทนต าแหน่งก านันอันไม่ถือเป็นเงินเดือน การเข้ามาด ารงต าแหน่งก านัน จะมาจากการ
เลือกตั้งของประชาชน โดยเลือกมาจากผู้ใหญ่บ้านในเขตต าบลนั้นตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่า
ด้วยการเลือกตั้งก านันผู้ใหญ่บ้าน ก านัน ท าหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตต าบล เกี่ยวกับการรักษา
ความสงบเรียบร้อยในต าบล คดีอาญา ตรวจตราดูแลและรักษาสิ่งที่เป็นสาธารณประโยชน์ นอกจากนี้
แล้วภายในต าบลยังประกอบด้วย แพทย์ประจ าต าบลและสารวัตรก านัน ซึ่งท าหน้าที่ช่วยเหลือ งาน
ของก านันในด้านต่างๆ 

4.  การจัดระเบียบการปกครองหมู่บ้าน ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน เป็นผู้ได้รับการเลือกตั้งมา
จากราษฎรในหมู่บ้าน มีอ านาจหน้าที่ปกครองราษฎรที่อยู่ในเขตหมู่บ้าน และมีอ านาจหน้าที่ในทาง
ปกครองและรักษาความสงบเรียบร้อยของราษฎรตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติลักษณะปกครอง
ท้องที่ พ.ศ.2457 ในหมู่บ้าน ยังประกอบด้วย ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และคณะกรรมการหมู่บ้าน มีหน้าที่
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ช่วยเหลือและให้ค าปรึกษาแก่ผู้ใหญ่บ้านในการปกครองหมู่บ้านการบริหารราชการของส่วนภูมิภาคนี้ 
เราจะเห็นได้ถึงหน่วยงานและตัวแทนต่างๆ ของรัฐบาลกลางที่ถูกส่งออกมาประจ ายังพ้ืนที่จังหวัด
ต่างๆ  

  สิ่งเหล่านั้นแสดงให้เราเห็นถึงหลักการแบ่งอ านาจปกครอง (Deconcentration) ที่
ราชการส่วนกลางมีต่อส่วนภูมิภาค โดยถือเป็นการแบ่งเบาภาระของราชการส่วนกลาง เพราะจะมี
การมอบอ านาจในการวินิจฉัยสั่งการบางส่วนให้แก่เจ้าหน้าที่ของราชการส่วนกลาง ที่ได้รับการแต่งตั้ง
โดยราชการส่วนกลาง ที่ถูกส่งออกไปประจ าเพ่ือปฏิบัติราชการยังพ้ืนที่ต่างๆ ของประเทศ โดยยังคง
เงื่อนไขให้ราชการส่วนกลางเป็นผู้วางระเบียบแบบแผนในการปฏิบัติราชการ เพ่ือให้เป็นแนวทาง
เดียวกัน ซึ่งจากลักษณะของหลักการแบ่งอ านาจ จะยังเห็นได้ถึงการเป็นส่วนหนึ่งของหลักการรวม
อ านาจ เนื่องจากทุกสิ่งของหลักการแบ่งอ านาจยังคงต้องขึ้นอยู่กับส่วนกลางทั้งสิ้นแม้ว่าจะมีความ
พยายามในการปรับปรุงแก้ไข ข้อบกพร่องของหลักการรวมอ านาจในการบริหารราชการส่วนกลาง 
โดยให้มีการแบ่งอ านาจสู่การบริหารราชการส่วนภูมิภาค แต่การด าเนินการตามหลักการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค ก็ยังคงมีข้อบกพร่องอยู่อีกหลายประการโดยเฉพาะจากการที่ประเทศไทย มีการ
จัดรูปแบบรัฐเป็นแบบรัฐเดี่ยว (Unitary State) จึงเห็นได้ถึงลักษณะของการรวมอ านาจการตัดสินใจ
ไว้ในส่วนกลางค่อนข้างสูง ซึ่งส่งผลถึงประสิทธิภาพของการท างาน คือ ท าให้การบริหารงานเป็นไป
อย่างล่าช้า เพราะการที่จะตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ต้องส่งเรื่องไปยังส่วนกลาง เพ่ือขอความเห็นชอบ ซึ่ง
ก่อให้เกิดความล่าช้าในการแก้ปัญหา และก่อให้เกิดความสิ้นเปลือง ท าให้การด าเนินงานขาดผลลัพธ์ที่
มีประสิทธิภาพเมื่อประกอบกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน ดังที่ สมาน รังสิโยกฤษฎ์ 
(2543, น. 54-57) กล่าวไว้ว่า โดยที่ในปัจจุบันสภาพการณ์ต่างๆ ได้เปลี่ยนแปลงไปมาก กล่าวคือ 
แม้ว่าจะยังคงใช้หลักการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางก็ตาม แต่ศูนย์รวมอ านาจได้กระจายไปอยู่ตาม
กระทรวง ทบวง กรมต่างๆ มากมาย ดังนั้นหน่วยราชการในส่วนภูมิภาคใดจะมีอ านาจมากน้อย
เพียงใด จึงขึ้นอยู่กับหัวหน้าส่วนราชการระดับรัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี ว่าจะแบ่งหรือมอบ
อ านาจไปให้หน่วยราชการในส่วนภูมิภาคมากน้อยเพียงใด นอกจากนั้น ในกรณีที่เป็นแผนงานหรือ
โครงการใหญ่ๆ ที่จะไปปฏิบัติในส่วนภูมิภาค ส่วนราชการเจ้าของงบประมาณจะลงไปด าเนินการเอง
โดยให้เหตุผลว่า เพื่อความคล่องตัวและประสิทธิภาพในการด าเนินงาน ดังนั้น โครงการที่หน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาคจะได้รับการแบ่งหรือมอบอ านาจให้ด าเนินการ มักจะเป็นโครงการที่มีวงเงินงบประมาณ
ไม่มากนัก 

กล่าวโดยสรุปแล้ว การบริหารราชการส่วนกลางและการบริหารราชการส่วนภูมิภาคก็ยังคง
ประสบปัญหาอยู่หลายประการ เช่นปัญหาของการคงอ านาจไว้ที่ส่วนกลางมากเกินไป ถึงแม้จะมีการ
บริหารราชการส่วนภูมิภาค แต่ก็มิได้มีการแบ่งหรือมอบอ านาจให้มากนัก ปัญหาการจัดตั้งและขยาย
หน่วยราชการทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างต่อเนื่องอันมีผลท าให้ต้องมีการเพ่ิมก าลังคนและ
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งบประมาณในแต่ละปีเป็นจ านวนมาก และเกิดการซ้ าซ้อนและเหลื่อมล้ ากันระหว่างหน่วยงาน
ราชการเอง ปัญหาการขาดการประสานงานกันระหว่างหน่วยงานกลาง ทั้งหน่วยงานด้านนโยบายและ
แผนด้านก าลังคน ด้านงบประมาณและการเงินการคลัง ท าให้การด าเนินงานตามแผนงานมีปัญหา 
ปัญหาหน่วยราชการในภูมิภาคมีมากมายทั้งท่ีเป็นหน่วยงานของส่วนกลางและของส่วนภูมิภาค ซึ่งแม้
จะมีตัวแทนของส่วนกลางไปอยู่ยังจังหวัดต่างๆ แล้ว ส่วนกลางยังจัดตั้งหน่วยราชการที่เป็นของ
ส่วนกลางอีกมากมายทั้งที่เป็นระดับภาค เขต จังหวัด อ าเภอ ซึ่งท าให้การบริหารราชการส่วนภูมิภาค
ไม่มีเอกภาพ เกิดการซ้ าซ้อนปัญหาการไม่มีการมอบอ านาจ หรือเพ่ิมอ านาจให้ผู้ปฏิบัติงานในภูมิภาค
อย่างเพียงพอ ซึ่งเกิดจากการที่ส่วนกลางไม่ค่อยแบ่งอ านาจให้หน่วยงานในส่วนภูมิภาคมากนัก ท าให้
ไม่ค่อยมีบทบาทในการก าหนดนโยบายและวางแผนปฏิบัติงานล่วงหน้าได้ และยังมีหลายกรณีที่ต้อง
ขอความเห็นชอบจากส่วนกลาง ท าให้การบริหารงานรวมถึงการให้บริการประชาชนล่าช้า ปัญหา
ผู้ปฏิบัติงานได้รับการแต่งตั้งจากส่วนกลาง และส่วนใหญ่มิใช่บุคคลในพ้ืนที่ ท าให้ผู้ปฏิบัติงานไม่มี
พันธะความรับผิดชอบ (Accountability) ต่อพ้ืนที่และประชาชน แต่จะมีพันธะและความรับผิดชอบ
ต่อหัวหน้าส่วนราชการระดับต่างๆ ในส่วนกลางมากกว่าเนื่องจากเป็นผู้ที่ให้คุณให้โทษ 

 

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization)  

 

 คือการมอบอ านาจการบริหารราชการแผ่นดิน โดยมอบอ านาจทั้งในด้านการเมืองและบริหาร
ให้กับราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โดยมีลักษณะส าคัญดังนี้ 
 1)  มีการแยกหน่วยการปกครองเป็นนิติบุคคลต่างหากจากราชการบริหารส่วนกลาง มีความ
เป็นอิสระในการก าหนดนโยบาย การบริหารงาน การจัดท าบริการสาธารณะและจัดท างบประมาณ มี
เจ้าหน้าที่ของตนเอง 
 2)   ผู้บริหารมาจากการเลือกตั้ง 
 3)   มีความเป็นอิสระในการด าเนินงาน ราชการบริหารส่วนกลางมีเพียงอ านาจในการก ากับมิ
ให้มีการกระท าท่ีไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

หลักการกระจายอ านาจการปกครอง (Decentralization) จะถูกน ามาใช้ผ่านการบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น (Local Administration) เนื่องจากในปัจจุบันความซับซ้อนและ หลากหลายของ
สังคมได้เพ่ิมมากขึ้นตามลักษณะสังคมที่เรียกว่า “โลกาภิวัฒน์” (Globalization) ท าให้องค์กรของ
ภาครัฐในการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคที่มีอยู่ตามไม่ทันความเปลี่ยนแปลงและไม่
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างเท่าทันรวมถึงขาดประสิทธิภาพและประสิทธิ  
ผลในการด าเนินงาน  ทั้งนี้ เนื่องจากความเป็นอยู่ของประชาชนถือเป็นหัวใจส าคัญของการบริหาร
ราชการแผ่นดิน  องค์กรภาครัฐจึงมีความพยายามในการปรับตัวขนานใหญ่ ด้วยวิธีการต่างๆ เช่น การ



37 

ลดขนาดของภาครัฐ (Downsizing) โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงาน
ของรัฐ (Privatization) รวมถึงการกระจายอ านาจหน้าที่ไปยังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น 
แนวคิดของการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงเกิดขึ้น เนื่องจากจะเป็นหนทางที่
จะสามารถตอบโจทย์ที่ถือเป็นหัวใจของการบริหารราชการได้อย่างแท้จริง  

จุดเด่นของการปกครองส่วนท้องถิ่นคือ การปกครองของประชาชนในท้องถิ่น จากแนวคิด
ที่เชื่อกันว่า ประชาชนในท้องถิ่นย่อมทราบปัญหาที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นของตนเอง ทั้งยังอยู่ใน ฐานะที่
จะแก้ปัญหาและตอบสนองความต้องการของท้องถิ่นได้ตรงประเด็นรวดเร็วและดีกว่าเมื่อเปรียบเทียบ
กับการให้ผู้ที่มาจากส่วนกลางหรือ ส่วนภูมิภาค เข้ามาแก้ไขปัญหาหรือพัฒนา ในแนวทางที่ไม่ตรงกับ
ความต้องการของท้องถิ่น เพราะไม่สามารถรับรู้ ถึงปัญหา สาเหตุของปัญหา และแก้ปัญหาที่มีอยู่ใน
ท้องถิ่นได้อย่างตรงจุด และเมื่อการปกครอง ส่วนท้องถิ่น เกิดจากการบริหารงานของท้องถิ่นเอง ท า
ให้เชื่อได้ว่าจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพมากกว่า ทั้งนี้เนื่องจากการ
บริหารงานนั้น ไม่ต้องด าเนินไปตามสายการบังคับบัญชา หรือตามสายงานเดียวกับการปกครอง
ส่วนกลางและส่วนภูมิภาค แม้จะมีสายการบังคับบัญชา แต่ก็อยู่ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ของตนเอง ในทางตรงกันข้าม การปกครอง ส่วนท้องถิ่น ได้ให้อ านาจให้ผู้บริหารของท้องถิ่น สามารถ
ตัดสินใจในการด าเนินนโยบายแก้ปัญหา ของท้องถิ่นได้ด้วยตนเอง รวมถึงยังมีความรวดเร็วและมี
ประสิทธิภาพจากการที่ไม่ต้องเสียเวลา และสิ้นเปลืองทรัพยากรในการเรียนรู้ปัญหาและความ
ต้องการของท้องถิ่นอีกด้วย    

นอกจากนี้ จุดเด่นอีกประการหนึ่งของการปกครองส่วนท้องถิ่นยังอยู่ที่คนในท้องถิ่น ย่อม
มีความรักและความผูกพันกับท้องถิ่นของตนมากกว่าผู้ที่มาจากท้องถิ่นอ่ืน ดังนั้น จึงเชื่อกันว่าผู้น า
ท้องถิ่นจะด าเนินการ บริหารงานด้วยความรับผิดชอบต่อท้องถิ่นของตนเอง เพราะจะต้องมีชีวิตที่ผูก  
พันกับท้องถิ่นของตนตั้งแต่เกิดจนตาย และเมื่อพิจารณาถึงรูปแบบและลักษณะของการปกครองส่วน
ท้องถิ่นแล้ว ยังอาจกล่าวได้ว่า การปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นการบ่มเพาะและเป็นรากฐานที่ส าคัญของ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้ จากการวิจัยพบว่าประเทศที่มีการปกครองระบอบประชา 
ธิปไตยท่ีพัฒนาแล้วส่วนใหญ่เป็นประเทศที่มีระบบการปกครองส่วนท้องถิ่นที่พัฒนาและเข้มแข็ง การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่นของประเทศไทย  ในปัจจุบันมีอยู่ 2 รูปแบบ คือ  รูปแบบทั่วไป ซึ่งในปัจจุ 
บันมีอยู่ 3 รูปแบบองค์กร คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.)  องค์การบริหารส่วนต าบล (อบต.)  
และเทศบาล  ส่วนรูปแบบพิเศษ ที่จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไปตามพ้ืนที่แต่ละแห่ง ซึ่งในปัจจุบัน มี
อยู่ 2 รูปแบบคือ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา 

การจัดให้มีการส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับอิทธิพลจากหลักการกระจายอ านาจ
ปกครอง (Decentralization) ซึ่งเป็นระบบการบริหารการปกครองที่รัฐบาลกลางหรือรัฐบาลแห่งชาติ 
กระจายอ านาจบางส่วนให้แก่หน่วยการปกครองท้องถิ่น เพ่ือให้มีอ านาจด าเนินกิจการภายในอาณาเขต
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ของตนโดยปราศจากการแทรกแซงการกระจายอ านาจเป็นการโอนหรือยกอ านาจให้ (Devolution) เป็น
การให้ความรับผิดชอบแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเด็ดขาดส่วนกลางจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงหรือ
ยกเลิกมิได้ เพราะสัมพันธภาพระหว่างส่วนกลางกับส่วนท้องถิ่นมิใช่เป็นสายการบังคับบัญชาองค์การ
ปกครองท้องถิ่นเป็นนิติบุคคลต่างหากแยกจากส่วนกลาง โกวิทย์ พวงงาม (2550: 71) ได้รวบรวมลักษณะ
ส าคัญของการกระจายอ านาจปกครองไว้ โดยเห็นว่า การกระจายอ านาจปกครองจะมีการแยกหน่วยงาน
ออกไปมีฐานะเป็นองค์กรนิติบุคคล อิสระจากราชการส่วนกลาง  โดยมีงบประมาณและเจ้าหน้าที่ของ
ตนเอง มีอิสระในการจัดท าบริการสาธารณะที่ได้รับมอบหมายโดยไม่ต้องขอรับค าสั่งจากราชการบริหาร
ส่วนกลาง แต่ยังคงต้องได้รับการควบคุมดูแลให้ปฏิบัติหน้าที่โดยถูกต้อง โดยจะมีเจ้าหน้าที่ที่มาจากการ
เลือกตั้งจากราษฎรในท้องถิ่นทั้งหมดหรือบางส่วน ทั้งนี้ เพ่ือให้ราษฎรในท้องถิ่นได้เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ปกครอง     

จากลักษณะส าคัญของการปกครองส่วนท้องถิ่นที่ยึดการกระจายอ านาจเป็นหลักในการ
บริหารงาน  ประกอบกับปัญหาที่ส่วนกลางและส่วนภูมิภาคไม่อาจแก้ไขได้ ท าให้หลายฝุายตระหนัก
ถึงข้อดีของการปกครองส่วนท้องถิ่นและหลักการกระจายอ านาจโดยมีการให้เหตุผลสนับสนุนการ
กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่นอย่างครอบคลุมทั้ง 3  ด้านที่ส าคัญของการบริหารราชการ กล่าวคือ   

1.  เหตุผลทางด้านการบริหารและทางเศรษฐกิจ   
     1) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดสรรบริการสาธารณะท้องถิ่น (Local Public Goods) 

เนื่องจากการผลิตสินค้าและบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะสามารถตอบสนอง ประชาชนใน
ท้องถิ่นได้ตรงกับสิ่งที่ประชาชนต้องการอย่างแท้จริง เพราะองค์กรท้องถิ่นย่อมทราบความต้องการของ
ประชาชนได้ดีกว่ารัฐบาลกลาง อีกทั้งยังเป็นการเปิด โอกาสให้ผู้ที่ได้รับเลือกเข้ามาเป็นผู้บริหารสามารถ
แสดงความคิดริเริ่มหรือสร้างนวัตกรรมท้องถิ่น (Local Innovation) เพ่ือความสอดคล้องกับบริบทของ
แต่ละท้องถิ่น ทั้งยังมี ประสิทธิภาพจากช่องทางการตรวจสอบการท างานจากประชาชนในท้องถิ่นได้
อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น 

      2) ช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี เพราะเป็นแรงดึงดูดให้ธุรกิจและประ 
ชาชนในท้องถิ่นเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น เนื่องจากมีข้อมูลและความใกล้ชิดกับธุรกิจและประชาชนใน 
ท้องถิ่นมากกว่าที่รัฐบาลกลางมี ที่ส าคัญเมื่อมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด 
นโยบายและบริหารทรัพยากรของท้องถิ่น จะท าให้ประชาชนตระหนักถึงความเป็นเจ้าของและรับรู้
อย่างถูกต้องว่า ภาษีที่ตนเองต้องจ่ายจะถูกน าไปใช้ท าอะไรและมีประโยชน์กลับมาที่ตนเอง และสังคม
อย่างไรบ้าง ท าให้ประชาชนมีจิตส านึกในการเสียภาษีโดยสมัครใจมากข้ึน   

  3) ช่วยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการก าหนดนโยบายและบริหารทรัพยากร
ของท้องถิ่นได้ครอบคลุมอย่างเป็นองค์รวมเนื่องจากหากมีการกระจายอ านาจและเปิดโอกาสให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการทรัพยากรของ ท้องถิ่น
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ตั้งแต่ขั้นเริ่มต้น คือ การแสดงความคิดเห็นในส่วนของปัญหานโยบาย การก าหนดนโยบาย (Policy 

Formulation) จะท าให้ประชาชนมีความรู้สึกถึงความเป็นผู้ริเริ่มนโยบาย และจะมีความสมัครใจใน
การให้ความร่วมมือในกระบวนการขั้นตอนของการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ (Policy Implemen- 

tation)  และเมื่อการปฏิบัติตามนโยบายมีผลสัมฤทธิ์ไม่ว่าจะเป็นไปในแนวทางใด จะส าเร็จหรือ
ล้มเหลวความ แตกแยกก็จะไม่เกิดขึ้นกับสังคมส่วนรวมเนื่องจากประชาชนทุกคนถือเป็นส่วนหนึ่งของ
นโยบายดังกล่าว หรือหากนโยบายดังกล่าวน าไปสู่ผลส าเร็จ ก็จะยิ่งส่งผลดีต่อ แนวคิดการกระจาย
อ านาจ 

  4)  การกระจายอ านาจทางการเมืองการปกครองให้แก่ท้องถิ่น  โดยมีการถ่ายโอน
ภาระ หน้าที่ทางด้านการจัดบริการสาธารณะท้องถิ่นให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นได้บริหารทรัพยากร
เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมเหล่านั้นด้วยตนเอง ถือเป็นการแบ่งเบาภาระหน้าที่ของรัฐบาลกลาง 
เนื่องจากงานบริการสาธารณะบางประเภทท้องถิ่นสามารถท าได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยตนเอง โดย
ที่ไม่จ าเป็นต้องเป็นการด าเนินงานโดยรัฐบาลกลาง ทั้งนี้ เพ่ือให้รัฐบาลกลางได้ใช้ทรัพยากรที่มีในการ
มุ่งด าเนินงานเพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ เช่นกิจกรรมที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 
กิจกรรมทางความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กิจกรรมทางเศรษฐกิจของประเทศ เป็นต้น 

2.   เหตุผลทางด้านการเมือง   
 1)  การกระจายอ านาจถือเป็นรากฐานของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

เพราะ การกระจายอ านาจการปกครองและการคลัง เป็นการช่วยส่งเสริมกระบวนการประชาธิปไตย
ในระดับท้องถิ่นและระดับรากหญ้าให้มีความเข้มแข็ง ทั้งยังเป็นการปลูกฝังอุดมการณ์การปกครอง
แบบประชาธิปไตยให้กับประชาชนในท้องถิ่น  เนื่องจากมีการเปิดโอกาสให้ประชาชนในท้องถิ่นมี 
ส่วนร่วมในการปกครองและการบริหารทรัพยากรของท้องถิ่น ตั้งแต่ขั้นของการเลือกผู้แทนเข้าไป
บริหารและปกครอง จนถึงในระดับที่ประชาชนต้องการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ ทรัพยากรของ
ตนด้วยตนเอง 

 2)  การกระจายอ านาจเป็นรากฐานในการฝึกฝนผู้น าทางการเมืองของประเทศ 
เนื่องจากการกระจายอ านาจการปกครองและการคลัง เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนที่สนใจ
การเมืองและต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการบริหารงานท้องถิ่นของตนเอง สามารถฝึกฝนตนเองในการ
เข้ามาบริหารงานเพื่อให้มีประสบการณ์ในระดับท้องถิ่น ซึ่งถือเป็นระดับย่อยของการเมือง และเมื่อผู้ที่
เข้ามาบริหารการเมืองท้องถิ่นมีความแข็งแกร่งและความเชี่ยวชาญทางด้านการบริหารงานทาง การ 
เมืองอย่างเพียงพอ ส่วนใหญ่คนเหล่านั้นจะผันตัวเองเพ่ือที่จะก้าวไปสู่การเป็นนักการเมืองในระดับ 
ชาติหรืออาจกล่าวได้ว่า การกระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น จะก่อให้เกิดสนามการเรียนรู้และ ฝึกฝน
ทางด้านการเมือง 
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3.   เหตุผลทางด้านสังคม   
 1)  การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการด าเนินการบริหารทรัพยากรของท้อง 

ถิ่นด้วยตนเอง รวมถึงการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการท างานของฝุายการ 
เมืองท้องถิ่น ถือเป็นปัจจัยส่งเสริมการรวมกลุ่ม ร่วมมือกันเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาคประชา
สังคม (Civil Society)  ซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างความร่วมมือในด้านต่างๆ ของประชาชนใน
ท้องถิ่น   

 2)  การกระจายอ านาจให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นใน
การบริหารทรัพยากรท้องถิ่นจะประกอบด้วยการแสดงความคิดเห็นของแต่ละคนซึ่งมีมุมมองที่
แตกต่างกันออกไปและถือเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ของ
ประชาชนในท้องถิ่น ดังนั้น ยังอาจกล่าวได้ว่าการกระจายอ านาจถือเป็นแหล่งการเรียนรู้ที่ส าคัญของ
คนในท้องถิ่นเช่นกัน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

บทท่ี 4  
ปัญหาและการพัฒนาระบบราชการไทย 

 

การจัดโครงสร้างระบบบริหารราชการไทยได้เน้นหลักการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลางมาตั้งแต่อดีต
ทั้งนี้เนื่องมาจากความจ าเป็นในยุคดังกล่าวที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการล่าอาณานิคม(Colonization) 
จึงมีเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องปฏิรูปโครงสร้างการบริหารราชการโดยการรวมศูนย์อ านาจเข้าไว้ที่
ส่วนกลาง เพ่ือให้เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารราชการ แต่เมื่อยุคสมัยเปลี่ยนไปโครงสร้างการ
บริหารราชการของไทยมีการเปลี่ยนแปลงน้อยมาก ถึงแม้ประเทศไทยจะมีการปฏิวัติเปลี่ยนแปลงการ
ปกครองมาเป็นระบอบประชาธิปไตย ตั้งแต่ปี พ.ศ.2475 เป็นต้นมาแล้วก็ตาม แต่ระบบและโครงสร้าง
การบริหารราชการไทยยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงมากนัก ถึงแม้จะมีความพยายามในการปรับปรุงเปลี่ยน 
แปลงมาเป็นระยะอยู่เรื่อยๆ ก็ตาม แต่ระบบการบริหารราชการยังมีปัญหาในเรื่องของประสิทธิภาพใน
การบริหารงานมาอยู่ตลอด โดยเฉพาะการด าเนินงานที่ล่าช้า (Red Tape) เป็นไปอย่างไม่ทั่วถึง รวมถึง
ปัญหาความเชื่อมั่นของประชาชนต่อระบบราชการ  และเป็นที่ยอมรับกันว่า ระบบราชการไทยใน
ปัจจุบันนอกจากจะไม่ช่วยสนับสนุนและเอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การศึกษาและวัฒน- 
ธรรมให้เป็นไปตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติและนโยบายของรัฐบาลแล้ว ยังเป็นอุปสรรค
ต่อการแข่งขันด้านการค้าในเวทีโลกอีกด้วย ซึ่ง สมาน รังสิโยกฤษฎ์ (2546, น.52-58) ได้วิเคราะห์
สถานการณ์ปัญหาของระบบราชการไทยออกเป็น 4 ด้านที่ส าคัญ คือ 

1. ปัญหาหลักของระบบราชการไทย 

2. ปัญหาการบริหารราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

3. ปัญหาการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

4. ปัญหาการบริหารงานบุคคล 

 

ปัญหาหลักของระบบราชการไทย 
 

 การบริหารราชการไทยหรือระบบราชการไทยเป็นระบบการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางเป็น
หลัก ซึ่งยึดหลักปรัชญาของการบริหารประเทศมาตลอดเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 100 กว่าปีและยังคงด า 
รงอยู่จนถึงปัจจุบัน โดยยังไม่มีการปรับปรุงหรือปฏิรูปอย่างเป็นรูปธรรม เพ่ือให้สามารถรองรับและ
สอดคล้องกับความเจริญของภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของประชาคมโลกรวมถึงระบอบการปก 
ครองแบบประชาธิปไตย แต่เนื่องจากปัญหาของระบบราชการไทยมีมาก จึงสามารถแยกออกเป็น 3 

หัวข้อย่อยได้ คือ ปัญหาอันเนื่องมาจากการยึดติดกับปรัชญาการบริหารยุคเก่า ปัญหาอันเกิดจากพระ 
ราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 และปัญหาของระบบราชการยุคโลกาภิวัฒน์ 
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 1. ปัญหาอันเนื่องมาจากการยึดติดกับปรัชญาการบริหารยุคเก่า นั้นลักษณะหลายประการ
ด้วยกัน กล่าวคือ 

(1) การเน้นบทบาทของรัฐในฐานะเป็นผู้ควบคุมและด าเนินกิจการทุกอย่างเสียเอง ซึ่งมี
ผลท าให้การบริหาราชการมีลักษณะผูกขาดสูง ไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน เพ่ือให้การด าเนินงานมี
ประสิทธิภาพและมีผลท าให้ระบบราชการไทยมีขนาดใหญ่โตเกินไปจนเป็นภาระหนักในด้านงบประ 
มาณของประเทศ 

(2) การเน้นการรวมอ านาจเข้าสู่ส่วนกลางอย่างเป็นระบบ มีผลท าให้การบริหารราชการ
เป็นการบริหารโดยข้าราชการเพ่ือข้าราชการแบบเบ็ดเสร็จ ไม่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วน
ร่วมตามระบบการปกครองแบบประชาธิปไตย 

(3) เน้นการจัดการโครงสร้างองค์การและการบริหารงานแบบระบบราชการ โดยเน้นเอก 
ภาพการบังคับบัญชาซึ่งจัดให้มีสายการบังคับบัญชาหลายขั้นตอน อ านาจสูงสุดอยู่ที่เบื้องบนและแบ่ง
อ านาจลดหลั่นกันลงไป แต่ทุกอย่างต้องย้อนกลับขึ้นไปสู่การตัดสินใจจากข้างบน มีผลท าให้เกิด
ปัญหาความล่าช้าและเกิดปัญหาการประสานงานระหว่างหน่วยงานราชการด้วยกันเอง 

(4) เน้นการขยายตัวของหน่วยราชการ เพ่ือเข้าไปรับผิดชอบในภารกิจต่างๆ ให้มากขึ้น 
นอกจากจะท าให้ระบบราชการมีขนาดใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ แล้วยังท าให้เกิดความซ้ าซ้อนในภารกิจและการ
ปฏิบัติงานเพิ่มขึ้นโดยไม่จ าเป็น 

(5) เน้นการใช้กฎระเบียบและการควบคุม โดยมีการใช้กฎระเบียบเป็นเปูาหมายในการ
ปฏิบัติงานแทนที่จะใช้เป็นเพียงเครื่องมือ 

(6) เน้นการผูกขาดแนวคิดและยัดเยียดการให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจะเห็นได้จากการ
ก าหนดเปูาหมายและนโยบายของรัฐบาลมักจะมากจากข้าราชการประจ ามากกว่าความริเริ่มใหม่ๆ 
ของฝุายการเมืองมีผลท าให้การด าเนินการเป็นไปเพื่อประโยชน์ของข้าราชการมากกว่าประชาชน 

การบริหารราชการไทยเปรียบเสมือนการบริหารงานขององค์การขนาดใหญ่ ซึ่งจะประสบ
ปัญหาในการบริหารงานที่หลากหลาย เนื่องจากภารกิจต่างๆเกี่ยวข้องกับประชาชนทั้งประเทศ ซึ่งมี
ความต้องการที่หลายหลาย แต่ทรัพยากรในการบริหารมีอย่างจ ากัด รวมทั้งต้องบริหารงานภายใต้
กฎหมายและระเบียบที่เคร่งครัด ส่งผลให้การบริหารราชการไทยประสบปัญหาหลายประการ โดย
สามารถสรุปปัญหาต่างๆ ได้ดังนี้ (ส านักพัฒนาระบบบริหารบุคคลภาครัฐ ส านักงาน ก.พ., 2545: 3-5; 

อมร ธรรมโสภณ, 2552: 7-14;  ส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม, 2557: 5-6; โกวิทย์ พวงงาม, 2550: 
5-8; อภิรักษ ์สิทธิสมบูรณ์, 2544: 22 และส านักงาน ก.พ., 2544: 3-15) 

1. ปัญหาเชิงโครงสร้าง กล่าวคือ ระบบราชการมีขนาดใหญ่ตามอายุที่เพ่ิมขึ้น มีการแบ่ง
โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ที่ซับซ้อน ส่งผลให้มีสายการบังคับบัญชาและการก ากับดูแลหลายชั้น 
เพราะฉะนั้นการท างานของระบบราชการจึงมีขั้นตอนมาก ใช้ระยะเวลาด าเนินการนาน ล่าช้า และ
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เกิดความสิ้นเปลืองในการบริหารงาน นอกจากนี้ด้วยเหตุที่ระบบราชการมีขนาดใหญ่จึงส่งผลให้
ผู้บังคับบัญชาไม่สามารถก ากับดูแลการปฏิบัติงานได้อย่างครบถ้วนและรอบคอบ จนเกิดความเสียหาย
ต่องานและเปิดโอกาสให้มีการทุจริตเกิดขึ้น นอกจากนี้การขยายตัวของระบบราชการยังเป็นไปอย่าง
ไร้ทิศทางจึงส่งผลให้เกิดหน่วยงานขึ้นมาจ านวนมาก โดยไม่ได้ยุบเลิกหน่วยงานเก่าลง ส่งผลให้เกิด
ความซ้ าซ้อนในการท างานระหว่างหน่วยงานต่างๆ เกิดการเกี่ยงงานเพ่ือปัดความรับผิดชอบ และเกิด
การท างานซ้ าซ้อน ซึ่งเป็นผลมาจากความไม่ชัดเจนระหว่างบทบาทของหน่วยงานในระดับล่างและ
ระดับปฏิบัติการของระบบราชการ 

2. ปัญหาระบบอุปถัมภ์ ระบบราชการไทยยึดหลักการรวมอ านาจไว้ที่ส่วนกลาง และใช้
กฎระเบียบอย่างเคร่งครัดเป็นหลักในการปฏิบัติงานอีกทั้งยังก าหนดให้ผู้บังคับบัญชามีอ านาจเด็ดขาด
ในการให้ความดีความชอบแก่ข้าราชการผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาส่งผลกระทบต่ออุดมการณ์และพฤติกรรม
ของข้าราชการเป็นจ านวนมาก กล่าวคือท าให้ข้าราชการยอมปฏิบัติตามค าสั่งของนัก การเมืองและ
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาที่อยู่ในส่วนกลางโดยไม่โต้แย้ง ส่งผลให้เกิดระบบอุปถัมภ์ขึ้น
ภายในระบบราชการ เพราะแต่ละบุคคลต่างมีผลประโยชน์ตอบแทนซึ่งกันและกัน โดยผู้บังคับบัญชา
มีอ านาจให้ความดีความชอบหรือเอ้ือผลประโยชน์แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา ส่วนผู้ใต้บังคับ บัญชาก็มีหน้าที่
ตอบแทนบุญคุณผู้บังคับบัญชาผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ความจงรักภักดี การให้ผลประ โยชน์ รวมทั้ง
การเป็นฐานอ านาจของผู้บังคับบัญชา ซึ่งระบบอุปถัมภ์แฝงอยู่มากในระบบบริหารงานบุคคลภาครัฐ
ตั้งแต่กระบวนการสรรหาและคัดเลือก การให้ความดีความชอบ และความก้าวหน้าในอาชีพ ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวได้ฝังรากลึกมาอย่างยาวนานในสังคมไทยและยากที่จะแก้ไขได้ในเร็ววัน 

3. ปัญหาในการปรับตัวตามสภาพแวดล้อม กล่าวคือ ระบบราชการไม่สามารถปรับ 
เปลี่ยนหรือปรับปรุงการบริหารงานได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมที่มีการพลวัตอยู่
ตลอดเวลา โดยเฉพาะสภาพแวดล้อมทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ส่งผลให้ระบบราชการ
ไม่สามารถตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนที่มีความหลากหลายและซับซ้อนมาก
ขึ้น แม้บางหน่วยงานได้พยายามปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามการเปลี่ยนแปลง แต่บางครั้งก็ประสบ
ความล้มเหลว และบางแห่งก็ประสบความส าเร็จในการเปลี่ยนแปลง แต่สุดท้ายก็ไม่สามารถประสาน
เชื่อมต่อกับหน่วยงานอื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะหน่วยงานเหล่านั้นยังยึดวิธีการบริหารแบบเดิม
ไม่ได้มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงให้สอดรับกัน 

4. ปัญหาในการบริหารงานบุคคล กล่าวคือ การท างานของข้าราชการขาดความกระตือ 
รือร้น เน้นการปฏิบัติงานที่ยึดตามกฎหมาย ระเบียบ กฎ และข้อบังคับท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผลให้ไม่สามารถ
ตอบสนองต่อปัญหาและความต้องการของประชาชนได้อย่างเต็มที่ อีกทั้งยังมีปัญหาระบบอุปถัมภ์
แฝงอยู่ระบบบริหารงานบุคคลทั้งการสอบคัดเลือก การแต่งตั้ง การประเมินผลการปฏิบัติ งาน และ
การให้ความดีความชอบ ที่ไม่ได้ยึดหลักคุณธรรมและหลักความสามารถ แต่เป็นไปตามระบบอุปถัมภ์ 
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ทั้งจากความสัมพันธ์ระหว่างเครือญาติ ความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชากับผู้ใต้บังคับบัญชาภายใน
องค์การ ตลอดจนความสัมพันธ์ระหว่างผู้บังคับบัญชาระดับสูงขององค์การกับนักการเมือง ซึ่งปัญหา
ดังกล่าวเป็นปัญหาที่ฝั่งรากลึกอยู่ในสังคมไทยมาอย่างยาวนาน และแก้ไขให้ประสบความส าเร็จได้ยาก 

5. ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ กล่าวคือ การทุจริตเป็นปัญหาที่ร้ายแรงของประ 
เทศโดยแทรกซึมอยู่ในสังคมทุกระดับ และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม การเมือง และเป็นการท าลายหลักคุณธรรมในระบบราชการทั้ง ศีลธรรม จริยธรรม และความ 
ชอบธรรม ซึ่งการทุจริตได้ส่งผลกระทบทางลบต่อทุกภาคส่วนในสังคม โดยการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบสามารถกระท าได้หลายรูปแบบ อาทิเช่น การเรียกรับผลประโยชน์ การรับสินบน การทุจริตใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง การใช้อ านาจหน้าที่ในการหาผลประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง การ
ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว การไม่เปิดเผยข้อมูล หรือเปิดเผยข้อมูลไม่
ครบถ้วน หรือบิดเบือนข้อมูล การน าทรัพย์สินหรือเวลาราชการไปใช้เพ่ือประโยชน์ส่วนตน และการ
เลือกปฏิบัติ เป็นต้น  

6. ปัญหาในการบริหารราชการส่วนภูมิภาค ปัญหาการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคมี
หลายประการ อันเป็นผลมาจากการกระจายอ านาจไปสู่ท้องถิ่น รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงการจัด 
รูปแบบการบังคับบัญชาหน่วยงานส่วนภูมิภาคกับการสังกัดกับหน่วยราชการส่วนกลาง โดยมีการปรับ 
เปลี่ยนหน่วยงานส่วนภูมิภาคบางหน่วยงานให้มาขึ้นตรงต่อหน่วยราชการส่วนกลาง ส่งผลต่อการขาด
เอกภาพในการบริหารราชการของผู้ว่าราชการจังหวัด กล่าวคือ ส่งผลให้ประสิทธิภาพในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาคลดลง เป็นอุปสรรคในการก ากับดูแลการบริหารราชการแผ่นดิน และการแก้ไข
ปัญหาต่างๆภายในจังหวัด 

นอกจากนี้การประสานการด าเนินงานของจังหวัดกระท าได้ยากขึ้น เนื่องจากมีหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคทั้งในระดับจังหวัดและระดับอ าเภอปรับเปลี่ยนไปสังกัดหน่วยงานราชการส่วนกลางมาก
ขึ้น ส่งผลให้ไม่สามารถบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่อยู่ในพ้ืนที่จังหวัดให้ได้ผลอย่างเต็มที่ 
เพราะผู้ว่าราชการจังหวัดขาดอ านาจในการบังคับบัญชาหรือสั่งการท าได้เพียงการขอความร่วมมือ
เท่านั้น รวมทั้งหน่วยงานราชการส่วนกลางยังประสบปัญหาทางด้านทรัพยากรหรือเครื่องมือที่ใช้ใน
การแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในกรณีฉุกเ ฉิน เร่งด่วน หรือเกิดภัยพิบัติต่างๆ 
เนื่องมาจากหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบโดยตรงที่ตั้งอยู่ในพ้ืนที่จังหวัดปรับเปลี่ยนไปสังกัดใน
หน่วยงานราชการส่วนกลาง ส่งผลให้ไม่สามารถสั่งการหรือบังคับบัญชาได้โดยตรง ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การแก้ไขปัญหาต่างๆในพื้นที ่

7. ปัญหาในการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงาน
ราชการที่มีความใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับการกระจายอ านาจมาจาก
ส่วนกลาง มีความเป็นอิสระในการบริหารงาน และผู้บริหารมาจากการเลือกตั้งโดยตรงจากประชาชน 
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โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือแก้ไขปัญหาภายในพ้ืนที่ และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน แต่อย่าง 
ไรก็ตามการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นก็ยังประสบปัญหาในการบริหารงานอยู่หลายประการ โดยอาจ
จ าแนกออกเป็น 3 ด้าน ดังต่อไปนี้ 

 1) ปัญหาด้านอ านาจของท้องถิ่น ประกอบไปด้วย ปัญหาด้านอ านาจในการบริหารจัด 
การตนเองและความเป็นอิสระของท้องถิ่น กล่าวคือ ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีการกระจายอ านาจให้
ท้องถิ่นน้อยเกินไป และมีการควบคุมตรวจสอบมากเกินไป องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงขาดอิสระ
ในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังประสบปัญหาด้านอ านาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 
การทับซ้อนกันของอ านาจระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับส่วนท้องถิ่น และปัญหาความไม่ชัดเจนใน
การก าหนดอ านาจหน้าที่ของท้องถิ่น  

 2) ปัญหาด้านโครงสร้างของท้องถิ่น กล่าวคือ โครงสร้างระบบการบริหารงานของท้อง 
ถิ่นไม่เป็นประชาธิปไตย ไม่ชัดเจน และเหลื่อมล้ ากับการบริหารประเทศในภาพรวม นอกจากนี้ระบบ 
งานยังมีความซับซ้อนและไม่ชัดเจนอยู่หลายประการ รวมทั้งปัญหาการคัดเลือก การเลือกตั้ง หรือ
แต่งตั้ง ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆเข้าสู่อ านาจด้วย 

 3) ปัญหาด้านการบริหารงานของท้องถิ่น ซึ่งประสบปัญหาอยู่หลายประการ อาทิ ประ 
การแรกคือ ปัญหาด้านนโยบายและแผนการบริหารท้องถิ่น เช่น ปัญหาการก าหนดนโยบายและแผน 
การน านโยบายและแผนไปปฏิบัติ การควบคุมตรวจสอบ และการประเมินผลการปฏิบัติงาน เป็นต้น 
ประการต่อมาคือ ปัญหาด้านทรัพยากรบุคคลของท้องถิ่น ที่การบริหารงานบุคคลยังไม่ชัดเจน มีปัญหา
การจ้างงานเกินความเหมาะสมจนส่งผลกระทบต่อการบริหารงบประมาณของท้องถิ่น และประการ
สุดท้าย คือ ปัญหาทางด้านการคลังของท้องถิ่น ซึ่งประกอบไปด้วย ปัญหาด้านรายได้และงบประมาณ
ของท้องถิ่น กล่าวคือท้องถิ่นสามารถหารายได้ด้วยตนเองได้น้อย ต้องพ่ึงพางบประมาณจากส่วนกลาง
เป็นหลัก จึงขาดความเป็นอิสระในการบริหารงาน นอกจากนี้ยังมีปัญหาความโปร่งใสและประสิทธิภาพ
ในการบริหารทรัพยากรของท้องถิ่น 

 4) ปัญหาการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
รูปแบบการทุจริตที่หลากหลาย อาทิเช่น การทุจริตด้านงบประมาณ (การท าบัญชี การจัดซื้อจัดจ้าง 
และการเงินการคลัง) การทุจริตโดยตัวบุคคล (โดยเฉพาะผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น 
โดยการเอ้ือประโยชน์ให้พวกพ้องหรือกลุ่มญาติผ่านการจ้างเหมาและจัดซื้อจัดจ้าง) การทุจริตที่เกิด
จากช่องว่างของระเบียบและกฎหมาย (เป็นผลมาจากส านักงานตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบไม่ทั่วถึง 
และเกิดจากการที่ผู้บริหารท้องถิ่นมีความเข้มแข็งเพราะสมาชิกสภาท้องถิ่นมาจากกลุ่มการเมือง
เดียวกัน จึงขาดการตรวจสอบถ่วงดุล) ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากการขาดความรู้ความเข้าใจ และขาด
คุณธรรมจริยธรรม ตลอดจน (บุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งขาดความรู้ความ
เข้าใจในงานของตน รวมทั้งการแสวงหาผลประโยชน์ของผู้บริหารท้องถิ่นจากช่องโหว่ทางกฎหมาย 
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แสดงถึงการไม่มีคุณธรรมและจริยธรรม) ปัญหาการทุจริตที่เกิดจากอ านาจ บารมี และอิทธิพล (ข้า  
ราชการการเมืองครอบง าข้าราชการประจ า รวมทั้งการใช้อิทธิพลขมขู่หรือกีดกันผู้เสนอราคารายอ่ืน) 
ตลอดจนปัญหาการทุจริตที่เกิดจากระบบการตรวจสอบที่ขาดความหลากหลายในการตรวจสอบจาก
ภาคส่วนต่างๆ (องค์กรส่วนกลาง เช่น สตง. และ ป.ป.ช. ไม่สามารถตรวจสอบองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้ทุกแห่ง เพราะองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีจ านวนมาก จึงต้องใช้วิธีการสุ่มเพ่ือตรวจสอบ
ความโปร่งใสในการบริหารงาน) 

ขณะที่ ศศิมัณฑ์ จันทวงศ์ (2557) มองว่าระบบราชการไทยมีปัญหาที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน 
โดยปัญหาที่ส าคัญของระบบราชการ คือ 

(1) ปัญหาเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ เป็นปัญหาหลักและเรื้อรังที่สะสม
มานาน ไม่อาจแก้ไขได้อย่างรวดเร็วและเบ็ดเสร็จ ท าให้ภาพลักษณ์ของระบบราชการไทยติดอยู่กับ
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นอย่างแยกไม่ออก การปฏิรูประบบราชการจึงเป็นมาตรการส าคัญที่จะช่วย
แก้ไขสภาพปัญหานี้ให้ลดน้อยลงหรือหมดไปในที่สุด 

(2) ปัญหาเรื่องขนาดของระบบราชการไทย ระบบราชการไทยมีโครงสร้างของส่วนราชการที่
มีขนาดใหญ่ ซับซ้อนมีอัตราก าลังข้าราชการเป็นจ านวนมาก ท าให้ระบบราชการมีระบบการบริหาร 
งานที่ไม่คล่องตัว ประสบกับปัญหาด้านค่าใช้จ่ายของบุคลากรที่มีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นทุกปี ก่อให้เกิดภา 
ระด้านงบประมาณอย่างไม่สิ้นสุดและมีผลกระทบต่องบประมาณในการพัฒนาประเทศด้านอ่ืน ๆ 
อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ความจ าเป็นของรัฐในการปฏิรูประบบราชการเพ่ือแก้ไขปัญหานี้ จึงเป็นปัญหา
เฉพาะหน้าที่ต้องเร่งรัดด าเนินการ 

(3) ปัญหาเรื่องประสิทธิภาพในการบริหารราชการ ระบบราชการไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์ถึง
ประสิทธิภาพการบริหารงานอยู่เสมอเมื่อเทียบกับการบริหารงานในภาคเอกชน การบริหารงานราช 
การที่ผ่านมาส่วนใหญ่ไม่มีการประเมินผลการปฏิบัติงานว่างานนั้นมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
เพียงใด ขาดตัวชี้วัดในการด าเนินงาน ท าให้ไม่สามารถวิเคราะห์ถึงความคุ้มทุนและผลสัมฤทธิ์ของการ
ด าเนินงานของส่วนราชการได้อย่างชัดเจน แต่โดยที่ประชาชนต้องการได้รับบริการสาธารณะจากรัฐที่
มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ รวดเร็ว ความคาดหวังของประชาชนโดยทั่วไปจึงต้องการเห็นภาพลักษณ์
ใหม่ของระบบราชการไทยในแนวทางดังกล่าว จึงนับเป็นปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่แสดงให้เห็นถึง
เหตุผลและความจ าเป็นของการปฏิรูประบบราชการเพ่ือแก้ปัญหาในด้าน ประสิทธิภาพของการให้  
บริการประชาชน 

(4) ปัญหาการบริหารงานแบบรวมศูนย์อ านาจ กล่าวคือราชการบริหารส่วนกลาง ซึ่งได้แก่
กระทรวง ทบวง กรม มีความเข้มแข็ง การบริหารงานและการตัดสินใจมีลักษณะรวมศูนย์ไว้ที่
ส่วนกลางทั้งหมด แม้ว่าจะมีการมอบอ านาจการบริหารงานให้กับราชการส่วนภูมิภาคก็ตาม แต่การ
บริหารงานของราชการส่วนภูมิภาคก็ยังไม่สามารถใช้อ านาจเด็ดขาดหรือมีความอิสระในการตัดสินใจ



47 

ได้มากนัก ยังต้องยึดนโยบายจากส่วนกลางเป็นหลัก ทรัพยากรการบริหารส่วนใหญ่จึงขึ้นอยู่กับการ
จัดสรรจากส่วนกลาง 

(5) ปัญหาโครงสร้างส่วนราชการที่ไม่คล่องตัว โครงสร้างการบริหารงานภาครัฐในปัจจุบันมี
ลักษณะที่ไม่ยืดหยุ่นขาดความคล่องตัว การบริหารยึดติดกับกรอบตามอ านาจหน้าที่ที่กฎหมาย
ก าหนดเป็นหลัก ท าให้การบริหารไม่สอดคล้องกับกระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมได้อย่างทัน
การณ์ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรท าได้ไม่คล่องตัว และเนื่องจากโครงสร้างองค์กรมีขนาดใหญ่ 
ท าให้การปรับรื้อต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการด าเนินการ 

(6) ปัญหากฎระเบียบ เทคโนโลยีและวิธีปฏิบัติงานไม่ทันสมัย การบริหารงานภาครัฐเป็นการ
บริหารงานโดยยึดโยกับกฎหมายและระเบียบต่างๆเป็นจ านวนมาก กฎระเบียบบางเรื่องเป็นอุปสรรค
ต่อการบริหารงานภาครัฐและไมทันสมัย นอกจากนั้นเทคโนโลยีต่างๆ ที่น ามาใช้ในระบบราชการยัง
ขาดความทันสมัย เมื่อเทียบกับการด าเนินงานของภาคเอกชน ตลอดจนการบริหารงานภายใต้ระบบ
ราชการเป็นการบริหารที่ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด การบริหารงานให้ความส าคัญกับ
กระบวนการมากกว่าเปูาหมาย ท าให้การบริหารงานขาดความคล่องตัว 

(7) ปัญหาก าลังคนภาครัฐไม่มีคุณภาพ ก าลังคนภาครัฐที่มีอยู่ในระบบราชการปัจจุบันส่วน
ใหญ่ยังขาดคุณภาพและมีความจ าเป็นต้องได้รับการพัฒนาในหลาย ๆ ด้านอย่างเร่งด่วน ก าลังคนส่วน
ใหญ่ยังขาดความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และยึดติดกับการท างานแบบเดิม ทั้งนี้อาจเป็นผลสืบเนื่องมา 
จากความมั่นคงในระบบราชการท าให้ก าลังคนภาครัฐขาดความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน เนื่อง  
จากอยู่ในสถานะของต าแหน่งที่มีเสถียรภาพและม่ันคงค่อนข้างสูง 

(8) ปัญหาค่าตอบแทนและสวัสดิการที่ไม่เหมาะสม ข้าราชการเป็นกลุ่มบุคคลที่มีรายได้และ
ค่าตอบแทนค่อนข้างต่ าเมื่อเทียบกับบุคคลกลุ่มอ่ืนๆ ที่ปฏิบัติงานในภาคต่างๆ ทั้งนี้เนื่องจากภาค
ราชการเป็นองค์การขนาดใหญ่ ท าให้การปรับปรุงค่าตอบแทนและสวัสดิการท าได้ค่อนข้างล าบาก 
เนื่องจากภาครัฐต้องใช้งบประมาณด าเนินการเป็นจ านวนมาก รวมถึงค่าตอบแทนที่ได้รับไม่สอดคล้อง
กับกลไกตลาด ท าให้รายได้ของข้าราชการอยู่ในระดับต่ าและไม่สัมพันธ์กับภาวะค่าครองชีพที่เพ่ิมสูง
ขึ้นอยู่ตลอดเวลา 

(9) ปัญหาทัศนคติและค่านิยมดั้งเดิม ระบบราชการเป็นระบบที่ให้ความส าคัญกับล าดับชั้น
ของการบังคับบัญชาท าให้ข้าราชการไม่กล้าแสดงความคิดเห็นเท่าที่ควร รวมทั้งการต้องเคารพใน
ระบบอาวุโสของการท างานท าให้ข้าราชการรุ่นใหม่ไม่สามารถแสดงศักยภาพในการท างานได้อย่าง
เต็มที่ ทัศนคติและค่านิยมดั้งเดิมในภาคราชการดังกล่าวจึงไม่เปิดโอกาสให้มีการส่งเสริมคนเก่ง คนดี 
คนที่มีความรู้และความสามารถ ได้ใช้โอกาสในการแสดงศักยภาพการท างานได้อย่างเต็มที่เท่าที่ควร 
ตลอดจนข้าราชการมักจะเคยชินกับระบบการรับค าสั่งและน ามาปฏิบัติมากกว่าที่จะคิดริเริ่มและ
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สร้างสรรค์ รวมทั้งขาดความกล้าหาญที่จะโต้แย้งเมื่อเห็นว่าค าสั่งนั้นไม่ถูกต้องหรือการปฏิบัติงานนั้น
ไม่เหมาะสมที่จะปฏิบัติ 

 นอกจากนี้ยังพบว่าระบบราชการไทยมีปัญหาด้านอ่ืนๆ ที่ส าคัญอีกคือ 

 1)  ปัญหาด้านทัศนคติและค่านิยมของข้าราชการไทย 

1.1) ข้าราชการไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติและค่านิยมที่ยกย่องในอ านาจความมั่งคั่ง 
เกียรตินิยม และชื่อเสียง  

1.2) ข้าราชการไทยส่วนใหญ่ยกย่องในระบบอาวุโส ความสัมพันธ์ระหว่าง
ข้าราชการชั้นผู้น้อยกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จึงมีศักดิ์ศรี ผู้เหนือกว่าและผู้ต่ ากว่า  

1.3) ข้าราชการมีจ านวนมากและส่วนใหญ่เป็นผู้มีความรู้สูง จึงเป็นกลุ่มที่มี พลัง
อ านาจการต่อรองทางการเมืองสูงและสามารถเรียกร้องผลประโยชน์ให้กับกลุ่มตนได้ 

1.4) การปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการบางกลุ่มยังประสานและอ านวยความสะดวก
แก่ประชาชนยังไม่ดีเท่าท่ีควร และยังมีความคิดในระบบศักดินาแบบเดิมปรากฎอยู่ 

 2) ปัญหาด้านคุณธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการไทย 

2.1) ปัญหาการเล่นพรรคเล่นพวกในระบบราชการไทย 

2.2) ปัญหาด้านการรักษาวินัยและคุณธรรมในการปฏิบัติงานของข้าราชการบาง
กลุ่มซึ่งยังมีการปฏิบัติไม่ถูกต้องตามระเบียบและขาดความเป็นธรรมต่อประชาชนผู้มาใช้บริการในบาง
เรื่องปัญหาดังกล่าวเกิดข้ึนได้กับข้าราชการทุกประเทศเช่นเดียวกัน 

3)  ปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบราชการไทย 

  ปัญหาด้านประสิทธิภาพของระบบราชการไทย หมายถึง การที่ข้าราชการยังไม่สา - 
มารถให้บริการและรับใช้ประชาชนได้อย่างเต็มที่หรือเป็นที่น่าพอใจของประชาชน ปัญหาการขาดประ 
สิทธิภาพของระบบราชการไทย ได้แก่ ข้าราชการในท้องถิ่นยังมีการตัดสินใจช้าเพราะอ านาจบางเรื่อง
ยังอยู่ในส่วนกลางการขยายตัวของหน่วยงานโดยไม่มีขอบเขต การขาดเอกภาพในการบริหารงาน
บุคคลต่างๆ และการมีกฎระเบียบ และวิธีการปฏิบัติที่ยุ่งยากซับซ้อน 

 

 

แนวทางการพัฒนาระบบราชการ 
 

แนวทางในการแก้ไขปัญหาเรื่องประสิทธิภาพนี้ จ าเป็นต้องเริ่มจากการจัดกลุ่มภารกิจของ
ภาครัฐใหม่ เพื่อให้ภาครัฐท างานในเรื่องท่ีจ าเป็นเท่านั้น มีการถ่ายโอนงานที่รัฐหมดความจ าเป็นที่ต้อง
เป็นผู้ด าเนินการให้ภาคธุรกิจเอกชน และภาคประชาชนการกระจายอ านาจหน้าที่ให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้บริการประชาชนและแก้ไขปัญหาในระดับพ้ืนที่ ซึ่งจะท าให้ประชาชนสามารถรับ
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บริการได้อย่างทั่วถึงและสอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริง การจัดกลุ่มภารกิจของกระทรวง ทบวง 
กรมใหม่เพ่ือให้มีกรอบการท างานที่ชัดเจนไม่ทับซ้อนกัน ก าหนดเปูาหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานโดย
มีตัวชี้วัดผลงานที่ชัดเจน เมื่อส่วนราชการต่าง ๆ มีความชัดเจนในหน้าที่ มีเปูาหมายและดัชนีวัดผล
งานไว้เช่นนี้ การประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลจะกระท าได้อย่างเป็นรูปธรรมต่อไป 

ความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการได้กลายเป็นปัญหาที่ส าคัญมาก เพราะหลายๆ เรื่องที่
เกิดปัญหาขึ้นมาแล้วแต่หาผู้รับผิดชอบไม่ได้ ซึ่งเป็นเรื่องที่กังขาและไม่เป็นที่พอใจของประชาชนอย่าง
มาก ปัจจัยส าคัญในเรื่องนี้อยู่ที่การจัดสรรอ านาจ หน้าที่ ความรับผิดชอบที่ไม่ชัดเจน มีคณะกรรมการ
มากมาย มีขั้นตอนการท างานที่ยาก และขาดระบบตรวจสอบที่มีประสิทธิภาพทั้งภายในและภายนอก
ระบบราชการ ท าให้หน่วยงานราชการรายงานผลงานเฉพาะที่ประสบผลส าเร็จเท่านั้น หลีกเลี่ยงที่จะ
รายงานปัญหา อุปสรรคที่เกิดขึ้น และเมื่อเกิดความผิดพลาดหรือเกิดความเสียหายต่อประชาชน
ขึ้นมา ก็มักค้นหาผู้รับผิดชอบโดยตรงไม่พบ และท าให้ผู้ได้รับความเสียหายไม่ได้รับการเยียวยาแก้ไข
ปัญหาอย่างจริงจังเหมาะสม เรื่องความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนี้สัมพันธ์กับปัญหาเรื่อง
ประสิทธิภาพโดยที่เรื่องประสิทธิภาพจะเน้นในส่วนของระบบงานตั้งแต่การก าหนดเปูาหมาย การ
วัดผลงาน การจัดสรรทรัพยากรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  ส่วนเรื่องความรับผิดชอบจะเน้นอยู่ที่ตัว
เจ้าหน้าที่ผู้บริหารงาน ผู้ปฏิบัติงานในแต่ละระดับ 

แนวคิดในการปฏิรูประบบราชการจึงต้องท าให้เกิดความรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการคือ
การมีเจ้าภาพที่จะแก้ไขปัญหาในกระทรวงและในจังหวัด การมีเจ้าภาพในการตัดสินใจและการมี
เจ้าภาพในการคิดวิเคราะห์และท าหน้าที่ในเรื่องที่ตนรับผิดชอบอย่างจริงจังในลักษณะ “รู้จริง ท า
จริง” การเปลี่ยนและราชการครั้งนี้จะท าให้ทุกส่วนราชการมีตัวชี้วัดผลงานที่เป็นรูปธรรม  และมีการ
ท าสัญญาข้อตกลงในการปฏิบัติงานกันเป็นล าดับชั้น จากผู้บริหารสูงสุดคือ เจ้ากระทรวง เรียงลง
มาถึงเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับล่าง วิธีนี้จะท าให้ข้าราชการทุกคนรู้เปูาหมายในการท างานที่ชัด 
เจนและต้องรับผิดชอบต่อเปูาหมายที่ได้ท าข้อตกลงไว้ มีการประเมินผลงานอย่างเป็นระบบ และมี
การให้รางวัลและลงโทษตามผลงานซึ่งได้ตกลงไว้ในสัญญาข้อตกลงด้วยความรับผิดชอบในที่นี้จะ
รวมถึงการรายงานผลงานขึ้นมาตามล าดับบังคับบัญชา ให้ผู้บริหารประเทศ  รัฐสภาและประชาชน
ได้รับทราบด้วย และกรณีที่การท างานไม่ได้เป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ หรือประชาชนมีข้อสงสัยใน
การท างานเรื่องใด ข้าราชการที่รับผิดชอบในเรื่องนั้นมีหน้าที่ชี้แจงท าความเข้าใจกับประชาชนด้วยว่า
ที่งานไม่บรรลุเปูาหมาย เกิดจากสาเหตุอะไร ตอบประเด็นข้อสงสัยของประชาชนให้ชัดเจนและพร้อม
ที่รับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา 

ปัญหาส าคัญอีกประการหนึ่งในภาคราชการปัจจุบัน คือการทุจริตประพฤติมิชอบและปัญหา
คอร์รัปชันซึ่งเป็นเสมือนมะเร็งร้ายที่บ่อนท าลายสังคม เป็นปัญหาที่รัฐบาลชุดปัจจุบันได้ประกาศ
สงครามไว้ ปัญหานี้เกิดจากปัจจัยหลายด้าน ทั้งเกิดจากระบบและบุคคล ในส่วนของระบบเป็นเพราะ
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ราชการมีความใหญ่โต ซับซ้อน การตรวจสอบท าได้ไม่ทั่วถึง กฎระเบียบยุ่งยากและมีมากมาย และมี
ช่องโหว่ที่เปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ใช้ดุลพินิจโดยปราศจากการถ่วงดุล ระบบการตรวจสอบไม่มี
ประสิทธิภาพ ค่าตอบแทนข้าราชการต่ ากว่าเอกชนมากในขณะที่กฎหมายก าหนดให้ผู้ที่อยู่ในภาครัฐมี
อ านาจมาก หากผู้มีอ านาจขาดคุณธรรม ใช้ระบบพวกพ้องในการโยกย้ายแต่งตั้งข้าราชการใน
ต าแหน่งระดับสูง และหลาย ๆ กรณีข้าราชการระดับสูงร่วมกับฝุาการเมืองเป็นผู้ลงมือกระท าการ
ทุจริต โดยผ่านเจ้าหน้าที่ระดับกลางและล่าง 

แนวทางการปฏิรูปเพื่อแก้ไขปัญหานี้คือ การผูกมัดความรับผิดชอบของผู้มีอ านาจในข้อตกลง
การท างาน การสร้างกระบวนการท างานที่ชัดเจนโปร่งใส เพ่ือการตรวจสอบได้ การสร้างระบบถ่วงดุล
การใช้อ านาจและดุลพินิจ การบริหารงานบุคคลในระบบเปิด การตอบแทนผลงานโดยเทียบเคียงได้
กับอัตราในตลาดแรงงาน  การสร้างกลไกการตรวจสอบ ตั้งแต่การก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ในการ
อนุมัติอนุญาตการจัดซื้อจัดจ้างที่เปิดเผยโปร่งใส และมีมาตรการปูองปรามที่จริงจังเพ่ือให้มีการลง 
โทษผู้เกี่ยวข้องได้อย่างจริงจัง  นอกจากนี้ก็ต้องปรับปรุงระบบบริหารงานบุคคลให้ข้าราชการได้รับ
การปฏิบัติที่เป็นธรรม และมีการพัฒนาทัศนคติ ค่านิยมของข้าราชการอย่างต่อเนื่อง มีระบบการให้ข้า 
ราชการที่ด้อยคุณภาพออกจากราชการได้โดยไม่ถือว่าเป็นข้อบกพร่องของบุคคล เพ่ือให้การเข้า-ออก
จากราชการกระท าได้อย่างรวดเร็วมากข้ึน 

 

ประโยชน์จากการปฏิรูปราชการต่อประเทศชาติโดยรวม 

 

การปฏิรูปราชการที่ถูกทิศทางจะท าให้ระบบราชการมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น มีศักยภาพและ
สมรรถนะสูงในการพัฒนาประเทศ ซึ่งจะมีส่วนช่วยส่งเสริมให้ประเทศไทยโดยรวมมีความสามารถใน
การแข่งขัน มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะงานการทบทวนบทบาท ภารกิจในภาพรวมของทุก
กระทรวงพร้อมกันในครั้งนี้ได้ค านึงถึงบทบาทของภาครัฐตามรัฐธรรมนูญ ที่ให้ภาครัฐท าเฉพาะเรื่อง
จ าเป็นเท่านั้น และจะสนับสนุนให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมในระบบเศรษฐกิจเสรี และกระจาย
อ านาจให้ท้องถิ่นและภาคประชาชน ท าให้บทบาทหน้าที่ของภาครัฐมีความเหมาะสม สอดคล้องกับ
ภาวะเศรษฐกิจ สังคมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว มีระบบราชการเป็นกลไกการก ากับดูแลที่ดี ซึ่ง
สามารถสร้างความเป็นธรรมและความสงบสุขในสังคมไทยได้อย่างยั่งยืน 

การมีระบบบริหารราชการที่ดีจะท าให้ประเทศสามารถคลี่คลายแก้ไขปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจ
และปัญหาสังคมได้อย่างยั่งยืนและมีประสิทธิภาพ การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างระบบ
ราชการใหม่จะท าให้ระบบราชการมีความกระชับ ชัดเจน และเป็นเอกภาพในการบริหารงานและการ
ให้บริการมากขึ้น ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้ลดความซ้ าซ้อนของหน่วยงานราชการประหยัดงบประมาณใน
ระยะยาวหน่วยราชการแต่ละหน่วยมีบทบาทหน้าที่ที่ชัดเจน การจัดสรรทรัพยากร การวัดผลงาน 
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และการบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลมีความสะดวด และมีความชัดเจนมากขึ้นกว่าในอดีตการ
ปรับบทบาทของหน่วยงานราชการให้ท าบทบาทหลักและลดละเลิกภารกิจที่ไม่จ าเป็น  ภารกิจที่
ท้องถิ่นและภาคเอกชนสามารถด าเนินการได้จะท าให้ภาคราชการส่วนกลางเน้นการท างานด้าน
นโยบายอย่างจริงจัง ท างานเชิงคุณภาพ และจะมีขนาดเล็กลงได้ในอนาคต มีหน่วยงานใหม่ ๆ มาดูแล
ภารกิจหลักที่ส าคัญของประเทศในสังคมยุคใหม่ เช่น กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
เป็นต้น  โดยจะมีรัฐมนตรีและผู้บริหารระดับสูงดูแลรับผิดชอบงานอย่างจริงจังการปรับระบบการบริ  
หารราชการใหม่จะต้องด าเนินการควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้าง  เพ่ือที่จะท าให้เกิดประสิทธิภาพ  มี
ความชัดเจนในการบริหารงาน  บทบาทหน้าที่  ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้อง ทุกระดับ และสร้าง
ความมั่นใจว่ากระทรวง ทบวง กรมใหม่มีการท างานเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนเป็นหลัก มีการ
บริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล ในอนาคตหากระบบราชการมีความสุจริตโปร่งใส ควบคู่ไปกับศักย 
ภาพสมรรถนะสูงจะมีส่วนในการสร้างความมั่นใจให้ภาคเอกชนทั้งภายในและนอกประเทศ ประเทศ
ไทยจะได้รับการยอมรับจากประชาคมโลกมากขึ้นว่าเป็นประเทศที่มีการบริหารจัดการของภาครัฐที่ดี 
โปร่งใส น่าเชื่อถือ และเป็นประเทศที่มีการทุจริตน้อยเป็นที่ยอมรับได้ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่นศรัทธา
ในการลงทุน การท่องเที่ยว และการเจรจาในเวทีโลก 

 การปฏิรูประบบราชการประชาชนและภาคธุรกิจเอกชนจะได้รับประโยชน์ดังนี้  
ระบบราชการจะมีบทบาทที่ชัดเจนและไม่เป็นอุปสรรคขัดขวางหรือเป็นเครื่องถ่วงรั้งความ

เจริญและการพัฒนาของประชาชนและภาคเอกชนจะได้รับบริการที่ดีมีคุณภาพ และรวดเร็ว อันมา
จากการปรับประสิทธิภาพในการให้บริการ การลดขั้นตอนการตัดสินใจมีข้าราชการที่เป็นมืออาชีพ 
และลดความเป็นเจ้าขุนมูลนายประชาชนมั่นใจและเชื่อมั่นในระบบราชการว่าจะเป็นที่พ่ึงให้ประชา 
ชนได้ประชาชนจะได้รับประโยชน์โดยตรงและโดยอ้อมจากการที่ราชการมีความสามารถในการพัฒนา
ประเทศประชาชนได้รับประโยชน์จากบริหารสาธารณะต่าง ๆ คุ้มค่ากับภาษีอากรที่เสียให้รัฐ ซึ่งมา
เกิดจากความสามารถในการลดความสูญเสีย ความสูญเปล่าจากความซ้ าซ้อนของงานหลังการปฏิรูป 
เมื่อระบบราชการที่โปร่งใส สุจริต ประชาชนทุกระดับทุกพ้ืนที่ควรได้รับบริการที่มีมาตรฐานที่เท่า
เทียมกันและเป็นธรรมข้าราชการที่ให้บริการประชาชนมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่และผลของงาน
มากขึ้น ซึ่งจะท าให้ประชาชนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเต็มที่และตรงตามความต้องการ 

ดังนั้น การปฏิรูปที่เปลี่ยนบทบาทภาครัฐจากการเป็นผู้ปฏิบัติไปเป็นผู้ก ากับดูแล สนับสนุน
ส่งเสริม และอ านวยความสะดวกแก่ภาคธุรกิจและภาคประชาชน การท าให้กระทรวงมีบทบาทภารกิจ
ที่ชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน มีเจ้าภาพที่จะดูแลปัญหาและรับผิดชอบต่องาน และมีการบริหารโดยค านึงถึง
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยมีรัฐสภาที่มาจากผู้แทนประชาชนและองค์กรอิสระตาม
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รัฐธรรมนูญตรวจสอบการท างานอย่างใกล้ชิดจึงเป็นการสนับสนุนและสร้างความเข้มแข็งให้ภาคธุรกิจ
เอกชน องค์กรประชาชน และภาคประชาสังคมได้ดีขึ้นกว่าเดิม 

 

การปฏิรูปกับผลกระทบต่อข้าราชการ 
 
 ปฏิรูปแล้วจะมีผลกระทบต่อข้าราชการอย่างไร 

 การขยายตัวของก าลังคนในภาคราชการที่ผ่านมา เพ่ือรองรับการให้บริการสังคมตามความ
ต้องการที่เพ่ิมขึ้น และปัญหาที่เกี่ยวกับระบบข้าราชการ ส่งผลให้ก าลังคนในระบบราชการที่เพ่ิมมากขึ้น มี
บุคลากรที่ไม่เหมาะสมกับงาน และมีการกระจุกตังเองของก าลังคนในบางหน่วยงานในขณะที่เกิดภาวะ
ขาดแคลนก าลังคนในอีกหลายหน่วยงาน โดยปกติของการปฏิรูปและการปรับปรุงประสิทธิ ภาพในหลาย
ประเทศและหน่วยงานเอกชนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางเศรษฐกิจและการเงิน และจ าเป็นต้องปฏิรูป
ปรับเปลี่ยน มักเลือกวิธีลดขนาดก าลังคนหรือปลดคนออกเพ่ือลดต้นทุนการผลิต แต่ส าหรับประเทศไทย 
หากพิจารณาถึงสัดส่วนของข้าราชการต่อประชากรแล้ว จะเห็นว่ายังไม่ใคร่จะเป็นปัญหาที่รุนแรงเหมือน
ในบางประเทศ  ดังนั้น ประเด็นการปลดข้าราชการออกจึงไม่ใช่หลักประเด็นในการปฏิรูราชการช่วงนี้ 
ประเด็นส าคัญน่าจะเป็นปัญหาในการเกลี่ยอัตราก าลังให้สมดุล อย่างไรก็ตามราชการส่วนกลางจ าเป็น 
ต้องลดขนาดและต้องปรับบทบาทเป็นผู้สนับสนุน การลดขนาดราชการของไทยจึงต้องเน้นการขจัด
บทบาทที่ไม่จ าเป็น ลดภารกิจที่ซ้ าซ้อน ถ่ายโอนภารกิจให้ท้องถิ่น และหาวิธีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพและประหยัดมากขึ้น โดยการถ่ายโอนภารกิจให้ผู้ที่เหมาะสม ทั้งภาคเอกชน หรือ ภาค
ประชาสังคม เป็นผู้ด าเนินการแทน ภารกิจที่กฎหมายก าหนดให้เป็นภารกิจของท้องถิ่นก็ควรโอนองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ ดังนั้น ส าหรับก าลังคนในส่วนเกินก็ใช้วิธีเกลี่ยอัตราก าลังจากส่วนที่
หมดความจ าเป็นไปท าภารกิจใหม่ โดยยังคงจ านวนอัตราก าลังไว้ไม่ให้เพ่ิมขึ้น วิธีนี้เป็นนโยบายที่รัฐบาล
ชุดนี้ได้ตัดสินใจเลือกที่จะด าเนินการในระยะแรก ซึ่งน่าจะเป็นสิ่งที่ทุกฝุายพอใจ (Win-win approach) 

เพราะข้าราชการที่อยู่ส่วนใหญ่เป็นผู้มีประสบการณ์และมีความรู้หากปลอดออกจากราชการช่วงนี้ก็จะ
ประสบปัญหาว่างงาน เนื่องจากระบบเศรษฐกิจยังอยู่ในช่วงชะลอตัว ผู้ที่ว่างงานก็จะกลับกลายเป็นหน่วย
การผลิตที่ไม่มีผลิตภาพและคุณค่าต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมไทยเท่ากับอยู่ท างานในระบบต่อไป อย่าง
น้อยก็ยังสามารถน าก าลังแรงงานของข้าราชการส่วนนี้ไปพัฒนาประเทศ หรือหามาตรการที่จะส่งเสริมให้
บุคลากรกลุ่มนี้มีโอกาสในการสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิจต่อสังคมจะเป็นทางเลือกที่ดีกว่า เป็นการสร้าง
ความมั่นใจให้กับข้าราชการโดยรวม ให้มีขวัญก าลังใจในการท างาน  มีความรู้สึกมั่นคง มีก าลังใจในการ
ช่วยพัฒนาปรับปรุงระบบราชการและเป็นการสร้างแนวร่วมในการปฏิรูประบบราชการให้รุดหน้าต่อไป ซึ่ง
จะมีส่วนช่วยลดกระแสความขัดแย้งและการต่อต้านจากผู้ที่อาจจะสูญเสียประโยชน์บางกลุ่ม 
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สภาพปัญหาปัจจุบันในอ านาจหน้าที่ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับท้องถิ่น 

 

ปัจจุบันการบริหารงบประมาณก็มีความซ้ าซ้อนอยู่ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาค (ผู้ว่า
ราชการจังหวัด) กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยกตัวอย่างในกรณีขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) 
ตามแนวคิดการบริหารส่วนภูมิภาค ในรูปแบบมณฑลนั้นเห็นว่าเป็นรูปแบบที่ดีอยู่ในตัวแล้ว ส่วนราชการ
บริหารส่วนภูมิภาคในระดับจังหวัดนั้น เห็นว่า น่าจะเป็นบทบาทของท้องถิ่น ก็คือ อบจ. เทศบาล อบต. 
ซึ่งเป็นการปกครองท้องถิ่นที่มีอยู่เต็มพ้ืนที่ทั่วประเทศ และมีพ้ืนที่ครอบคลุมพ้ืนที่ของราชการบริหารส่วน
ภูมิภาคไว้ทั้งหมดด้วย 

ด้วยเหตุนี้ การก าหนดให้บทบาทหน้าที่ของ “กลุ่มจังหวัด” หรือที่เราก าลังเรียกในร่าง
รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ว่า “การบริหารราชการภาค” ให้มีอ านาจหน้าที่ในการแก้ไขปัญหาในระดับที่ใหญ่ขึ้น 
สมกับบทบาทของ “ภูมิภาค” ที่ต้องมีหน้าที่กว้างขวางใหญ่โตตามแนวคิดพระราชกฤษฎีกาบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 ได้กล่าวถึงการแก้ไขปัญหาในระดับภูมิภาค “เชิงบูรณา
การ” ไว้แล้ว เมื่อร่างรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้บัญญัติรองรับการบริหารงานแบบ “กลุ่มจังหวัดแบบบูรณา
การ” อีกครั้งก็ถือว่าเป็นการดียิ่ง เพราะกลับมาให้ความส าคัญการบริหารราชการแผ่นดินในรูปแบบ
มณฑลอีกครั้งในรูปของ “กลุ่มจังหวัด” แต่ทั้งนี้ ควรได้มีการแบ่งแยกอ านาจกันให้ชัดเจนระหว่าง นายก
องค์การบริหารส่วนจังหวัด (นายก อบจ.) กับผู้ว่าราชการจังหวัด โดยที่ผู้ว่าราชการจังหวัดควรมาท าหน้าที่
ในการพัฒนาแทนบทบาทของนายก อบจ. โดยเป็นผู้ของบประมาณยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดมาพัฒนา
จังหวัด โดยมีผู้ด าเนินการคือ นายอ าเภอ ซึ่งเป็นราชการบริหารส่วนภูมิภาคในระดับรองลงไป 

หากมีการมอบอ านาจหน้าที่ของ นายก อบจ.ให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัดแล้ว ต่อไปหากเป็นการ
พัฒนารูปแบบการปกครองท้องถิ่นให้มีความแข็งแกร่ง และมีการใช้งบประมาณที่โยงยึดกับประชาชนใน
พ้ืนที่นายก อบจ. เดิมก็ควรปรับเปลี่ยนเป็น “นายก อปท.” ในรูปการปกครองท้องถิ่นแบบใหม่ เช่น 
“รูปแบบจังหวัดจัดการตนเอง” ต่อไป เป็นต้น 

ส าหรับกระบวนการจัดท าแผนพัฒนานั้น มีขั้นตอนกระบวนการก าหนดแผนพัฒนาที่มาจาก
ความต้องการของประชาชน โดยผ่าน “แผนพัฒนาอ าเภอที่เกินศักยภาพของท้องถิ่น” เพ่ือบรรจุไว้ใน 
“แผนพัฒนาขององค์การบริหารส่วนจังหวัด” ซึ่ง อบจ. มีหน้าที่เสนอของบประมาณตามอ านาจหน้าที่ตาม
ข้อ 10 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 
2548 [9] หากปรับบทบาทหน้าที่ให้มีการบริหารราชการภาค (ตามความหมายของมณฑลหรือใน
ความหมายกลุ่มจังหวัดในปัจจุบัน) อ านาจในระดับจังหวัดให้เป็นของ อปท. หรือของท้องถิ่น ก็จะท าให้
สามารถของบประมาณ และบริหารงบประมาณเองได 

กรณีปัญหาที่ใหญ่ขึ้น หรือปัญหาที่มีความเกี่ยวพันกันหรือคาบเกี่ยวในพ้ืนที่หลายจังหวัด 
อาทิเช่น ปัญหาเรื่องการขาดแคลนน้ า ปัญหาความแห้งแล้ง ปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัญหาการท่องเที่ยว
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เชิงบูรณาการ ปัญหาการประมงในย่านทะเล ฯลฯ เป็นต้น ปัญหาเหล่านี้ล้วนเป็นปัญหาที่มีขอบเขต
กว้างขวาง กระจายพ้ืนที่ไปเป็นกลุ่ม เป็นโซน การแบ่งแยกกันท าเป็นเล็ก ๆ จึงไม่เกิดประโยชน์ใด ๆ 
เพราะไม่สามารถแก้ไขปัญหาในเชิงบูรณาการได้ ที่ต้องมีการแก้ไขปัญหาที่ครบวงจรโดยหน่วยงาน
ราชการที่ใหญ่และมีอ านาจขอบเขตที่กว้างกว่า การให้ “บริหารราชการภาค” เป็นผู้บริหารจัดการจึง
มีความเหมาะสมอย่างยิ่ง เพราะจะท าให้การบริหารงานจัดการ “บริการสาธารณะ” เกิดประโยชน์
สูงสุดโดยตรงต่อประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพราะไม่ซ้ าซ้อน เปรียบเสมือนแม่น้ า
สายเดียวกัน ที่แบ่งงานกันท า 

แม้จะมีความเห็นของนักวิชาการบางท่าน และประชาชนบางส่วน ไม่เห็นด้วยในการบริหาร
ราชการส่วนภูมิภาค โดยมีแนวคิดให้ยกเลิกการบริหารราชการส่วนภูมิภาค (จังหวัด อ าเภอ) [10] โดย
อ้างเหตุผลเพราะแต่ละพ้ืนที่ได้เห็นถึงสภาพปัญหาของการรวมศูนย์อ านาจไว้ที่ส่วนกลางและแบ่ง
อ านาจเพียงเล็กน้อยไปสู่ส่วนภูมิภาค ท าให้ปัญหาต่างๆไม่ได้รับการแก้ไขอย่างทันท่วงทีในพ้ืนที่ 
ปัญหาเล็ก ๆ น้อย ๆ ถูกโยนเข้าไปสู่ส่วนกลาง โดยตัวแทนของส่วนภูมิภาคในพ้ืนที่ไม่สามารถแก้ไข
ปัญหาได้เลย มิหน าซ้ ากลับเป็นการเพ่ิมขั้นตอนของการอนุมัติอนุญาตต่าง ๆ ของภาคธุรกิจ
อุตสาหกรรมให้มากขึ้นไปอีก แทนที่จะสามารถติดต่อได้โดยตรงกับการบริหารราชการส่วนกลางที่มี
อ านาจโดยตรง เป็นต้น 

แต่อย่างไรก็ตาม การแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่มีการยกเลิกเพิกถอนการบริหารราชการส่วน
ภูมิภาค อาจก่อให้เกิดปัญหาตามมามากมาย เกินกว่าที่คาดคิดไว้ ฉะนั้น การปรับเปลี่ยนรูปแบบการ
บริหารงานแบบภูมิภาคให้แข็งแกร่งขึ้นจึงเป็นสิ่งที่ดี และจ าเป็นกว่าการยุบเลิกเสีย ด้วยเหตุผลหลักที่
ส าคัญก็คือ การจัดตั้ง “การบริหารราชการภาค” นั้น เป็นการแก้ไขปัญหาแบบเบ็ดเสร็จเชิงบูรณาการ
ที่สอดคล้องกับปัญหาในพ้ืนที่ ท าให้ขอบเขตใน “การจัดสรรงบประมาณ” เพ่ือการแก้ไขปัญหาประ 
ชาชนในพ้ืนที่ได้กระจายลงสู่พ้ืนที่ได้อย่างเหมาะสมกับสภาพปัญหาที่มีการแบ่งแยกกลุ่มแยกโซนใน
แต่ละภูมิภาคไว้แล้ว 

 

การพัฒนาระบบราชการไทย 

 

ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ได้วิเคราะห์ การพัฒนาระบบราชการไทยการพัฒนาองค์การและ
การสร้างองค์การที่เรียนรู้ (2546) ไว้อย่างน่าสนใจว่าในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ประเทศจะต้องปรับตัวให้
ทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก และระบบราชการซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ 
ก็จะต้องมีการปฏิรูปเพ่ือให้สามารถบริหารประเทศให้อยู่รอดและเจริญก้าวหน้าไปได้ โดยชี้ให้เห็น
เหตุผลของการพัฒนาระบบราชการ ดังต่อไปนี้ 
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1.  โลกที่เปลี่ยนแปลงไป 

 การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้ท าให้โลกก้าวสู่ยุคโลกาภิวัตน์ ซึ่ง
ท าให้ประเทศต่างๆ ต้องรับผลกระทบจากกระแสส าคัญ เช่น เศรษฐกิจเสรีไร้พรมแดน (Global 

Market Economy) สังคมบนฐานแห่งความรู้ (Knowledge-based Society) และ กระแสประชา 
ธิปไตยและธรรมาภิบาล (Democratic Governance) ประเทศที่เรียนรู้ปรับตัวได้ทันโลกก็จะอยู่รอด
และก้าวหน้าไปได้ในโลกของการแข่งขัน ส่วนประเทศที่ไม่สามารถเรียนรู้และปรับตัวให้ทันกับโลกยุค
โลกาภิวัตน์นี้ได้ ก็จะประสบปัญหาต่างๆ มากมาย 

2.  ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน์ 
 ประเทศไทย เมื่อครั้งที่ได้เชื่อมต่อเศรษฐกิจของไทยเข้ากับเศรษฐกิจโลกในการเปิดเสรี

ทางการเงินด้วย Bangkok International Banking Facilities (BIBF) ในเวลาไม่นาน ธุรกิจอุตสาหกรรม
ของไทยก็ล้มละลายต้องขายกิจการกันระเนระนาด ปัญหาสังคมต่างๆ เกิดขึ้นตามมามากมาย ถึงขนาดที่
ประชาชนเกิดความเบื่อหน่ายจนกระทั่งลุกขึ้นมาเรียกร้องให้มีการปฏิรูป การเมืองโดยการแก้ไข
รัฐธรรมนูญ ใน พ.ศ. 2540 

 ความล้มเหลวดังกล่าวท าให้ประเทศต้องปรับตัวขนานใหญ่ เช่น ต้องมีการปฏิรูปการ 
เมืองเพ่ือเปลี่ยนวิธีการบริหารประเทศให้เป็นประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) 

มากขึ้นโดยการประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ต้องมีการปฏิรูปการศึกษา 
โดยจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานอย่างน้อย 12 ปี เพ่ือให้ประชาชนได้เรียนรู้ทันโลกและต้องมีการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจ จัดระบบสวัสดิการรองรับคนที่ตกงานไปจากธุรกิจอุตสาหกรรมในเมืองจ านวนมาก เช่น 
การจัดให้มีกองทุนหมู่บ้าน พักหนี้เกษตรกร และหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า หรือ โครงการ “30 
บาทรักษาได้ทุกโรค” เป็นต้น 

 การปฏิรูปในด้านต่างๆ ที่กล่าวมาท าให้หน่วยงานภาครัฐต้องมีภารกิจเพ่ิมมากขึ้น ไม่ว่า
จะเป็นในด้านการจัดสวัสดิการให้คนว่างงานจ านวนมาก การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัด
การศึกษาให้คนทั้งประเทศได้รู้ทันโลก ฯลฯ แต่ในขณะเดียวกันรัฐกลับจะต้องมีก า ลังคนและ
งบประมาณที่น้อยลง ทั้งนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ าผนวกกับกระแสเศรษฐกิจเสรี และกระแส
ประชาธิปไตยที่เน้นให้รัฐต้องจ ากัดบทบาท ขนาด และการใช้ทรัพยากรนอกจากนี้ ภายใต้กระแส
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล รัฐบาลก็ไม่สามารถที่จะด าเนินการต่างๆ ได้ตามชอบใจได้เหมือนใน
สมัยก่อนๆ การด าเนินโครงการต่างๆ เช่น สร้างเขื่อน สร้างโรงไฟฟูา หรือวางท่อก๊าซ ฯลฯ จะต้อง
ด าเนินการอย่างโปร่งใส ต้องให้ประชาชนมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็นอย่างกว้างขวาง 

 เมื่อรัฐต้อง “ท างานมากข้ึน” แต่ต้อง “ใช้คนใช้เงินและใช้อ านาจน้อยลง” ก็ย่อมสะท้อน
ให้เห็นถึงความจ าเป็นที่จะต้องปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกในการบริหารงานภาครัฐในด้านต่างๆ จึง
จ าเป็นที่จะต้องมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน ซึ่งหากพิจารณาจากมุมมองทางวิชาการด้าน 
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“การพัฒนาองค์การ” (Organizational Development หรือ OD) ก็จะเห็นว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับการ
บริหารภาครัฐของไทยนั้น เป็นธรรมชาติขององค์การที่เป็นระบบเปิดซึ่งย่อมได้รับผลกระทบจาก
สภาพแวดล้อม และจะต้องพยายามปรับตัวเพ่ือจัดการกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพ่ือความ
อยู่รอดและเจริญก้าวหน้า 
 

การปฏิรูประบบราชการโดยการพัฒนาระบบราชการ 
 

1.  การปรับตัวของระบบบริหารภาครัฐของไทย 

 ในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐของไทยเพ่ือรองรับกระแสโลกาภิวัตน์ ในช่วงของ
รัฐบาลชุด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เริ่มปรากฎเป็นรูปธรรมเมื่อได้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ซึ่งท าให้มีการปรับโครงสร้างการแบ่งส่วนราช 
การใหม่จาก 14 กระทรวง 1 ทบวง มาเป็น 20 กระทรวง และได้มีการก าหนดให้มี คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน 
ก.พ.ร.) เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ โดยการปฏิรูประบบราชการในยุคนี้จึง
เรียกว่า “การพัฒนาระบบราชการ” เครื่องมือที่ส าคัญคือ 

 1. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) 
 2. พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 

2546 ซึ่งออกตามมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ ๕) 
พ.ศ. 2545 

 3. ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ. 2546 

 4. โครงการพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการจัดการเรียนรู้จากการ
ปฏิบัติ (Action Learning Program) เพ่ือพัฒนาผู้ว่าราชการจังหวัดและผู้บริหารของกระทรวงน า
ร่องในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามหลักการและแนวทางในการพัฒนาระบบราชการ 

 ส าหรับสาระส าคัญของการพัฒนาระบบราชการซึ่งขับเคลื่อนด้วยเครื่องมือต่างๆ ตามที่
กล่าวมานี้ หากพิจารณาจากมุมมองทางด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นว่าการพัฒนาระบบ
ราชการในครั้งนี้ เป็นการน าหลักการและเครื่องมือในการพัฒนาองค์การ และองค์การที่เรียนรู้ มา
ประยุกต์ใช้ นั่นเอง กล่าวคือ 

 2.  จุดมุ่งหมายของการพัฒนาระบบราชการ 
     ในด้านจุดมุ่งหมายของการพัฒนาระบบราชการ ในแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบ

ราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่าพัฒนาระบบราชการไทยให้มีความ
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เป็นเลิศ สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน์ โดยยึดหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี และประโยชน์สุขของประชาชน ซึ่งจากวิสัยทัศน์ดังกล่าวจะเห็นได้ว่าเป็นความพยายาม
ที่จะปรับเปลี่ยนระบบราชการให้สามารถปรับตัวเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมใน 
“ยุคโลกาภิวัตน์” และ “การท าให้ระบบราชการไทยมีความเป็นเลิศ” ก็สะท้อนถึงความพยายามที่จะ
ท าให้เกิดการเรียนรู้ขององค์การที่จะพัฒนาการบริหารงานด้านต่างๆ จนกระท่ังมีความเป็นเลิศ 

 3.  สิ่งท่ีต้องปรับเปลี่ยนในการพัฒนาระบบราชการ 
 ใน แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ได้ก าหนด

ยุทธศาสตร์การพัฒนา ไว้ 7 ประการคือ 

 1.  การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน 

   2.  การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 

   3.  การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 

   4.  การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 
   5.  การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม 

   6.  การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 

   7.  การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

  ซึ่งการปรับเปลี่ยนในด้านต่างๆ เหล่านี้ หากพิจารณาโดยอาศัยกรอบแนวคิด McKinsey’s 
7 S  ก็คือการปรับตัวแปรส าคัญในการบริหารองค์การทั้ง 7 ประการให้สนับสนุนและสอดคล้องกัน
นั่นเอง กล่าวคือ 

  1.   ยุทธศาสตร์ที่ 1 “การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน” ก็คือ การปรับ เปลี่ยน 
ยุทธศาสตร์ (Strategy) ในการด าเนินงานให้เหมาะกับภาวะที่ต้องมีงานมากขึ้น แต่มีเงินและคนน้อยลง ซึ่ง 
กระบวนการวิธีการท างานตามยุทธศาสตร์ เดิมย่อมใช้ไปได้อีกไม่นาน 

  2.   ในยุทธศาสตร์ที่ 2 “การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน” คือการปรับ 
เปลี่ยนโครงสร้าง (Structure) หรือวิธีการ “จัดทัพ” เพ่ือให้สอดรับกับยุทธศาสตร์ใหม่ ซึ่งในการพัฒนา
ระบบราชการก็มุ่งเน้นการจัดโครงสร้างโดยเชื่อมโยง “หน้าที่” (Function Departmen- talization) คือ 
กระทรวง ทบวง กรม กับ “พ้ืนที่” (Regional Departmentalization) ซึ่งหมายถึงจังหวัดและกลุ่มจังหวัด 
ในลักษณะเมตริกซ์ (Matrix) โดยให้ยึดจุดเน้นตามนโยบายของรัฐบาล ที่เรียกว่า “Agenda” เข้าไปด้วย
อีกมิติหนึ่ง 

  3.  ในยุทธศาสตร์ที่ 3 “การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ” นั้นเป็นการน า เอา
ระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน (Performance-based Budgeting System) มาใช้โดยการ
ก าหนดให้มีการท าค ารับรองผลการปฏิบัติราชการที่มีตัวชี้วัดผลงานอย่างชัดเจน และจัดสรรงบประมาณ
ไปตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ และให้ส่วนราชการได้มีอิสระในการบริหารจัดการโดยไม่ติดยึดกับกฎระเบียบ
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ต่างๆ จนมากเกินไป ซึ่งก็คือการปลดพันธนาการของกฎระเบียบเพ่ือให้ส่วนราชการสามารถเลือกวาง
ระบบระเบียบวิธีปฏิบัติได้เอง หรือเป็นการให้อิสระในการจัดระบบงาน (System) นั่นเอง 

  4.  ยุทธศาสตร์ที่ 4 “การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม” ก็คือการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล เพ่ือให้สามารถจัดการทรัพยากรบุคคล (Staff) ให้มีขีดสมรรถนะ 
และทักษะความสามารถ (Skill) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ โครงสร้างและระบบงานใหม่นั่นเอง 

  5.  ยุทธศาสตร์ที่ 5 “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม” เป็นปัจจัยที่
ส าคัญต่อความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งหากพิจารณาจากกรอบแนวคิด 7 S ก็คือ การปรับ
ค่านิยมร่วม (Shared Values) ของระบบราชการนั่นเอง 

  6.   ส าหรับยุทธศาสตร์ที่ 6 “การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย” โดยการน าเทค โนโลยี
สารสนเทศมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพและความทันสมัย และยุทธศาสตร์ที่ 7 “การเปิดระบบราชการให้
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม” ก็เป็นการปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรม (Style) ในการปฏิบัติราชการ
นั่นเอง 

  กล่าวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาระบบราชการตาม แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ก็คือการปรับเปลี่ยนส่วนต่างๆ ของระบบราชการไทยตามตัวแปรต่างๆ ใน
กรอบแนวคิด McKinsey’s 7 S นั่นเอง 

 

เครื่องมือทางการบริหารที่น ามาใส่ในการพัฒนาระบบราชการ 
 

นอกจากการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางการบริหารทั้ง 7 ประการตาม McKinsey’s 7 S แล้ว การ
พัฒนาระบบราชการในครั้งนี้ ยังเป็นการน าเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้กับระบบ
บริหารราชการอีกเป็นจ านวนมาก โดยเครื่องมือส่วนใหญ่ที่น ามาใช้จะมีก าหนดไว้ใน พระราชกฤษฎีกา ว่า
ด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเครื่องมือต่างๆได้แก่ 

1.  การจัดการเชิงกลยุทธ์ (Strategic Vision Management)[2] ซึ่งเป็นเคื่องมือที่จะช่วยให้
ผู้บริหารได้ศึกษาทบทวนสถานการณ์ภายนอกและภายในองค์การ เพ่ือก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธ
ศาตร์ในการด าเนินงานขององค์การให้สอดคล้องกับสถานการณ์ โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ “งานมาก แต่
มีเงินและคนน้อย” ซึ่งเครื่องมือชิ้นนี้ปรากฎใน พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เช่น ใน มาตรา 33 ที่ให้ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการทบทวนภารกิจของตน
ว่าภารกิจใดมีความจ าเป็น หรือสมควรที่จะได้ด าเนินการต่อไปหรือไม่ โดยค านึงถึงแผนการบริหารราชการ
แผ่นดิน นโยบายของ คณะรัฐมนตรี ก าลังเงินงบประมาณของประเทศ ความคุ้มค่าของภารกิจและ
สถานการณ์อ่ืนประกอบกัน และ ในมาตรา 16 ที่ ให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการของส่วน
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ราชการนั้น โดยจัดท า เป็นแผนสี่ปี และแผนปฏิบัติราชการประจ าปี ซึ่งจะต้องสอดคล้องกับแผนการ
บริหารราชการแผ่นดินตามมาตรา ๑๓ เป็นต้น 

2.  การจัดการโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนการ
บริหารราชการให้มามุ่งเน้นที่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยให้มีการก าหนดตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Key 

Performance Indicators) และเปูาหมาย และให้จัดสรรงบประมาณตามเปูาหมายนั้น โดยให้อิสระแก่
ส่วนราชการในการเลือกวิธีการปฏิบัติ แต่จะต้องมีการประเมินผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่
ก าหนดไว้อย่างชัดเจน ซึ่งระบบการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์นั้นปรากฎใน พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 9 คือ ในการบริหารราชการเพ่ือให้
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ส่วนราชการต้องจัดท าแผนปฏิบัติราชการโดยให้มีรายละเอียดของ 
ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะต้องใช้ เปูาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัด
ความส าเร็จของภารกิจ และ ส่วนราชการ ต้องจัดให้มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตาม
แผนปฏิบัติราชการ ซึ่งต้องสอดคล้องกับมาตรฐานที่ ก.พ.ร. ก าหนด 

3.  การจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing)[3] ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญในการ
บริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายในกิจกรรมต่างๆ และในการก าหนดค่าใช้จ่ายต่อหน่วยผลผลิต เพ่ือน าไปใช้ในการ
จัดท าค าของบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงาน โดยการการจัดการต้นทุนฐานกิจกรรม 
ปรากฎในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 
21 ที่ให้ส่วนราชการจัดท าบัญชีต้นทุนในงานบริการสาธารณะแต่ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และใหค านวณรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
และรายงานให้ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ นอกจากนี้ การค านวณค่าใช้จ่ายต่อ
หน่วยยังเป็นการส่งเสริมให้มีการปรับปรุงประสิทธิภาพ ซึ่งในมาตรเดียวกันได้ก าหนดไว้ว่า ในกรณีที่
รายจ่ายต่อหน่วยของงานใดสูงกว่าราย จ่ายต่อหน่วยของส่วนราชการอ่ืน ให้ส่วนราชการนั้นจัดท า
แผนการลดรายจ่ายต่อหน่วยของงานบริการสาธารณะดังกล่าวเสนอส านัก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง 
และ ก.พ.ร. ทราบ ซึ่งเป็นเครื่องมือส าคัญส าหรับการบริหารงานในยามที่ “งานมาก แต่มีเงินและคนน้อย” 

4.  การรื้อปรับระบบงาน (Business Process Reengineering)[4] ซึ่งหมายถึงการรื้อ
กระบวนงานขั้นตอนเดิมออก แล้วออกแบบกระบวนงานขั้นตอนใหม่โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ิม
ประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และต้นทุนอย่างเห็นผลได้ชัด ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาฉบับดังกล่าวได้ก าหนด
ไว้ในหลายมาตรา เช่น มาตรา ๒๗ ให้ส่วนราชการจัดให้มีการกระจายอ านาจการตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง 
การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ ให้แก่ ผูที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการด าเนินการในเรื่องนั้น
โดยตรง เพ่ือให้เกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติราชการ มาตรา ๒๙ ให้ส่วนราชการแต่ละแห่ง
จัดท าแผนภูมิข้ันตอนและระยะเวลาการด าเนินการ และในมาตรา ๓๐ ให้เป็นหน้าที่ของปลัดกระทรวงที่
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จะต้องจัดให้ส่วนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริการประชาชนร่วมกันจัดตั้งศูนย์บริการร่วม เพ่ือ
อ านวยความสะดวกแก่ประชาชนให้สามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ ศูนย์บริการร่วมเพียงแห่งเดียว 

5.  การบริหารวงรอบเวลา (Cycle-time Management) ซึ่งเป็นการจัดการกับระยะเวลา
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานต่างๆ ให้สามารถควบคุมระยะเวลาแล้วเสร็จ หรือในการด าเนินงานขั้นตอน
ต่างๆ อย่างรวดเร็วทันกาล ซึ่งปรากฎในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เช่นใน มาตรา 37 ที่ให้ส่วนราชการก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานแต่
ละงานและประกาศให้ประชาชนและข้าราชการทราบเป็นการทั่วไป หาก ก.พ.ร. พิจารณาเห็นว่างาน
นั้นสามารถก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จให้เร็วกว่าเดิมได้ ก.พ.ร. จะก าหนดเวลาแล้วเสร็จให้ส่วน
ราชการนั้นต้องปฏิบัติก็ได้ และให้เป็นหน้าที่ของผู้บังคับบัญชาที่จะต้องตรวจสอบให้ข้าราชการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเวลา ซึ่งจากมาตรการดังกล่าวจะเห็นว่าส่วนราชการต่างๆ จะต้อง
หันมาพิจารณาปรับปรุงวงรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของตนเพ่ืออ านวยความสะดวกให้แก่
ประชาชนมากยิ่งขึ้น 

6.  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ (Total Quality Management) [5] ซึ่งเป็นการจัด
ให้มีการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพในการด าเนินงานในทุกๆ ส่วนขององค์การเพ่ือให้สามารถ
สนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งภายนอกและภายในองค์การให้ได้มากที่สุด 
ซึ่งหมายถึงจะต้องมีการรับฟังความต้องการ และส ารวจความพึงพอใจของลูกค้าผู้ใช้บริการอยู่เสมอ 
ซึ่งในเรื่องนี้ ในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
2546 ได้ก าหนดไว้ เช่น ในมาตรา 45 ให้ส่วนราชการ จัดให้มีคณะผู้ประเมินอิสระด าเนินการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ คุณภาพการให้บริการ 
ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการ ความคุ้มค่าในภารกิจ และในมาตรา 42 ให้ส่วนราชการที่มี
อ านาจออกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศ เพ่ือใช้บังคับกับส่วนราชการอ่ืน มีหน้าที่ตรวจสอบว่า
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ หรือประกาศนั้น เป็นอุปสรรคหรือก่อให้เกิดความยุ่งยาก ซ้ าซ้อน หรือความ
ล่าช้า ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการอ่ืนหรือไม่ เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เหมาะสม
โดยเร็วต่อไป เป็นต้น ซึ่งทั้งสองกรณีสะท้อนให้เห็นว่าส่วนราชการจะต้องมีการทบทวนปรับปรุงการ
ด าเนินงานของตนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้รับบริการอยู่เสมอ 

7.  การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) ซึ่งเป็น
เครื่องมือส าคัญในการด าเนินงานขององค์การสมัยใหม่ที่ต้องมีกระบวนงานที่ทันสมัย มีวงรอบของ
ระยะเวลาการปฏิบัติงานสั้น และมีต้นทุนในกิจกรรมต่างๆ ลดลง และต้องการสื่อสารที่รวดเร็ว ทั่วถึง
และถูกต้องแม่นย า ซึ่งในพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
พ.ศ. 2546 ได้ก าหนดเรื่องการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใช้ไว้ในหลายมาตรา เช่น 
มาตรา 39 ให้ส่วนราชการจัดให้มีระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการเพ่ืออ านวยความสะดวก
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ให้แก่ประชาชนที่จะสามารถติดต่อสอบถามหรือขอข้อมูลหรือแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ราชการของส่วนราชการ หรือใน มาตรา 41 ที่ก าหนดให้ ในกรณีที่ส่วนราชการได้รับค าร้องเรียน 
เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ โดยมีข้อมูลและสาระตามสมควร ให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการนั้นที่จะต้องพิจารณาด าเนินการให้ลุล่วงไป และ ให้แจ้งให้บุคคลนั้นทราบผลการ
ด าเนินการด้วย ทั้งนี้ อาจแจ้งให้ทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการด้วยก็ได้ 

     จากทั้ง 7 ประการที่ได้กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาระบบราชการได้มีการน า
เครื่องมือการบริหารสมัยใหม่มาประยุกต์ใช้ในระบบราชการเป็นจ านวนมาก ซึ่งหากน าเครื่องมือ
เหล่านี้มาจัดเรียงเป็นแผนภาพก็จะได้เห็นความเชื่อมโยงกันดังรูปต่อไปนี้ 

 

การพัฒนาระบบราชการกับการเรียนรู้ขององค์การ 
 

     จากที่กล่าวมาจะเห็นได้ว่าในการพัฒนาระบบราชการในครั้งนี้ ส่วนราชการไทยจะต้อง
เรียนรู้ที่จะปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป และยังจะต้องเรียนรู้ที่จะประยุกต์ใช้เครื่อง 
มือในการบริหารสมัยใหม่มากมาย ซึ่งย่อมจะท าให้มีความปั่นปุวน ระส่ าระสายบ้างซึ่งเป็นธรรมชาติ
ของการเรียนรู้ที่จะต้องมีการปลดเปลื้องความรู้ ความคิด กระบวนทัศน์ ความเคยชิน และวิธีปฏิบัติ
เดิมๆ ออกไป และน าสิ่งใหม่เข้ามาแทนที่ แต่ทั้งนี้ก็เพ่ือให้เกิดกระบวนทัศน์ในการมองโลกมองปัญหา
จากมุมมองใหม่ ด้วยแนวคิดใหม่ ซึ่งจะน าไปสู่พฤติกรรมการปฏิบัติราชการในแนวใหม่ ซึ่งหาก
พิจารณาถึงเครื่องมือทางการบริหารที่มากับการพัฒนาระบบราชการแล้ว ก็จะเห็นว่ามุมมองใหม่ที่
ส่วนราชการพึงเรียนรู้ได้แก่ 

 1.  การปรับมุมมองในเชิงยุทธศาสตร์ใหม่ แทนที่จะมองแค่การด าเนินงานประจ าไป
ตามกฎระเบียบไปแบบวันต่อวัน ซึ่งน่าจะเกิดจากการที่ได้มีการทบทวนสถานการณ์และจัดวางยุทธสา
สตร์ใหม่ ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ์ 

 2.  การน าระบบการจัดการแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ จะช่วยให้มีการปรับมุมมองมา
มุ่งเน้นที่ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลัก แทนการมุ่งเน้นการท าตามระเบียบขั้นตอนของงานประจ า ซึ่งจะ
ท าให้เกิดการแข่งขันกันสร้างผลสัมฤทธิ์ของงานแทนที่จะแข่งกันในเรื่องอ่ืนๆ ที่อาจไม่เกี่ยวข้องกับ
ประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 

 3.  การน าระบบการค านวณต้นทุนฐานกิจกรรมมาใช้ จะช่วยให้มีการปรับมุมมองให้
หันมาสนใจเรื่องต้นทุนในการด าเนินงานของแต่ละกิจกรรม ซึ่งแต่เดิมมาส่วนราชการไทยแทบจะไม่
เคยทราบว่าแต่ละกิจกรรมนั้นมีต้นทุนในการด าเนินการมากน้อยแค่ไหน 
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 4.  การน าการบริหารวงรอบเวลา และการรื้อปรับระบบงาน จะช่วยให้มีการปรับมุม 
มองให้หันมาพิจารณาเรื่องกระบวนงาน ขั้นตอน และวงรอบเวลาในการด าเนินงาน เพื่อหาแนวทางใน
การปรับลดขั้นตอนในการด าเนินงานให้กระชับคล่องตัวยิ่งขึ้น และเพ่ือไม่ให้ใช้อัตราก าลังมากเกินไป 

 5.  การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองค์การ จะช่วยให้มีการปรับมุมมองมาพิจารณาเรื่อง
คุณภาพ การตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการ มากกว่าที่จะมุ่งสนองนโยบายของผู้บริหารหรือ
ระบบราชการด้วยกันเอง 

 6.  การน าเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้จะช่วยให้มีการปรับมุมมองจาก
การปฏิบัติราชการไปแบบวันต่อวันโดยไม่ได้ค านึงถึงเทคโนโลยีที่ก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว เพราะคิดว่า
เทคโนโลยีนั้นแพง ไม่คุ้มค่า มาเป็นการมองหาวิธีการเพ่ิมคุณค่าของงานโดยการน าเทคโนโลยีมาเป็น
เครื่องช่วย 

 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) 
 

ก.พ.ร. จัดท า แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย  (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) เพ่ือ
เป็นแนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยด าเนินไปอย่างต่อเนื่องและ บังเกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม  โดยมีเปูาประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพ่ือ  สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่
ความยั่งยืน  

นับตั้งแต่การปฏิรูประบบราชการเมื่อปี พ.ศ. 2545 ก.พ.ร. ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การ
พัฒนาระบบราชการไทยขึ้นเพ่ือเป็นกรอบทิศทางและแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบ
ราชการไทย โดยจัดท ามาแล้วรวม 2 ฉบับ (พ.ศ. 2546 - พ.ศ. 2550 และ พ.ศ. 2551 - พ.ศ. 2555) 
ส่งผลให้ระบบราชการไทยมีความก้าวหน้าและเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นรูปธรรม สามารถ
ให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ และขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ไปสู่การปฏิบัติได้อย่างมี
ประสิทธิผล 

เพ่ือให้การพัฒนาระบบราชการซึ่งเป็นกลไกส าคัญในการบริหารราชการแผ่นดิน สามารถ
ขับเคลื่อนนโยบายต่างๆ ไปสู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความต่อเนื่อง ก.พ.ร. 
จึงได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการฉบับใหม่ขึ้นซึ่งครอบคลุมช่วง ระยะเวลาระหว่าง
ปี พ.ศ. 2556 ถึงปี พ.ศ. 2561 โดยศึกษาแนวโน้มการพัฒนาระบบราชการในอนาคต  และตัวอย่า ง
การพัฒนาระบบราชการที่ดีในระดับนานาชาติ รวมทั้งระดมความคิดเห็นจากข้าราชการและภาคส่วน
ต่าง ๆ  เพ่ือให้ได้มุมมอง ข้อคิดและข้อเสนอแนะในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการร่วมกัน  
นอกจากนี้ แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) ยังได้รองรับ
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ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ (Country Strategy) ซึ่งเป็นกรอบทิศทางส าคัญที่มีเปูาหมายร่วมกัน
กับทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อน ประเทศไทยอีกด้วย  

ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่  23 เมษายน  2556 ได้มีมติเห็นชอบแผน
ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561) และมอบหมายให้ส่วนราชการ 
และหน่วยงานของรัฐน าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการด าเนินภารกิจของหน่วยงานต่อไป  ซึ่งจะเป็น
การก าหนดกลยุทธ์และมาตรการให้ระบบราชการไทยพร้อมรับการขับเคลื่อน ประเทศให้บรรลุ
เปูาหมายและด าเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน  มีการปรับสมดุลในการท างานร่วมกับภาคส่วนอ่ืน
อย่างมีคุณภาพ  สามารถท างานแบบบูรณาการด้วยการใช้ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน า มีภูมิคุ้มกันที่
ดี ปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอก เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ทุกสถานการณ์  โดยมีเปูาประสงค์ในเชิงยุทธศาตร์เพ่ือ สร้างความเชื่อถือไว้ วางใจ พัฒนาสุขภาวะ 
และมุ่งสู่ความยั่งยืน 

 

บทสรุป 

 

จากมุมมองขององค์การเรียนรู้ดังที่กล่าวมานี้ จะเห็นได้ว่า การพัฒนาระบบราชการในครั้ง
นี้ นับว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งส าคัญของระบบราชการไทย เพราะเป็นการปฏิรูประบบราชการครั้ง
แรกท่ีได้บูรณากการความคิดและเครื่องมือในการบริหารอย่างเป็นระบบเชื่อมโยงกัน โดยที่หลายส่วน
ก็ได้เริ่มด าเนินการไปแล้ว เช่น โครงการพัฒนาผู้น าการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเป็นการจัดการ
เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Action Learning Program) ซึ่งท าให้มีการก าหนดยุทธศาสตร์ และตัวชี้วัดผล
การด าเนินงานของจังหวัด กลุ่มจังหวัด และของกระทรวงและกลุ่มภารกิจในกระทรวงน าร่อง 

อย่างไรก็ตามความส าเร็จของการพัฒนาระบบราชการต้องอาศัยการมีส่วนร่วมและความรู้
ความเข้าใจของฝุายต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นตัวข้าราชการเอง ฝุายการเมืองและประชาชนผู้เป็นเจ้าของ
ระบบราชการ ซึ่งก็หวังว่าบทความนี้คงจะมีส่วนช่วยเสริมสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล 
และเครื่องมือทางการบริหารที่ได้มีการน ามาใช้ในการพัฒนาระบบราชการและหวังว่าหากทุกฝุายๆ 
ได้ร่วมกันผลักดันการพัฒนาระบบราชการให้ก้าวไปสู่ความส าเร็จตามที่ต้องการ ในวันนั้นข้าราชการ
ไทยอาจเป็นผู้ที่พร้อมที่จะปฏิบัติราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนอย่างแท้จริง 
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บทท่ี 5  
การปฏิรูประบบราชการ 

 

ความหมายของการปฏิรูประบบราชการ 
 

เกียรติ การะเวกพันธุ์ และคณะได้ให้ความหมายของการปฏิรูปไว้ว่า การปฏิรูประบบราชการ 
หมายถึงการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดินและพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สอดคล้องกับ
การพัฒนาการเมือง การบริหาร เศรษฐกิจ และสังคม โดยมีเปูาหมายเพ่ือสร้างระบบการบริหารและ
การบริการภาครัฐที่รวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม มีความสามารถในการให้บริการและพัฒนา และ
ให้มีการปฏิบัติงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 

เหตุผลส าคัญของการปฏิรูประบบราชการ   
 

การปฏิรูประบบราชการมีสาเหตุหลัก 3 ประการคือ   
1. สาเหตุด้านโครงสร้าง    ระบบราชการได้ขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างมากในช่วงปี 2512 - 2522 

มีการตั้งหน่วยงานระดับกองเพ่ิมขึ้นถึง 713 กอง ในจ านวนนั้นท าหน้าที่ซ้ าซ้อนกับหน่วยงานเดิมที่มี
อยู่แล้วถึง 548 กองท าท่ีซ่งระบุไม่ได้จัดเจนอีก 49 กอง   ดังนั้น มีเพียง 116 กอง หรือคิดเป็นร้อยละ 
16.3 เท่านั้นที่เป็นกองที่ตั้งขึ้นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ใหม่อย่างแท้จริง ผลที่ตามมาจากการเพ่ิมของจ านวน
กองที่มากข้ึนดังกล่าวคือมีข้าราชการเพ่ิมจ านวนขึ้นอย่างมาก ดังปรากฏในมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที 
23 ธันวาคม 2523 เรื่องแนวการก าหนดส่วนราชการและอัตราก าลังในกระทรวง ทบวง กรม ฝุายพล
เรือน  ดังนี้  “ เนื่องด้วยในระยะ 10 ปีที่ผ่านมาได้มีการเพ่ิมส่วนราชการและอัตราก าลังข้าราชการ
อย่างรวดเร็ว เช่น พ.ศ. 2512 - 2522 ได้เพ่ิมกรมจาก 113 กรม เป็น 131 กรม เพ่ิมกองขึ้นจาก 827 
เป็น 1,264 กอง (กว่า 50%) เพ่ิมจ านวนข้าราชการ จาก 434,000 เป็น  788,000 คน (เกือบ 90%) 

หรือประมาณปีละเกือบ 7% ในขณะที่ประชากรของ ประเทศเพ่ิมขึ้นเพียงปีละ 2.2%  นอกจาก
จ านวนข้าราชการจะเพ่ิมข้ึนอย่างรวดเร็วแล้ว จ านวนลูกจ้างประจ าและลูกจ้างชั่วคราวก็เพ่ิมขึ้นอย่าง
รวดเร็วด้วย กล่าวคือลูกจ้างประจ าเพ่ิมจาก 93,000 คน  ในปี 2522 ส่วนลูกจ้างชั่วคราวเพ่ิมขึ้นจาก 
ประมาณ 80,000 คน เป็น 315,000 ในปี 2522 ซึ่งเป็นการเพ่ิมถึง 1 และ 4 เท่าตัว ตามล าดับใน
ระยะเวลาอันสั้น การเพ่ิมจ านวนข้าราชการและลูกจ้างอย่างรวดเร็วท าให้รัฐบาลต้องจ่ายเงินเดือน
และค่าจ้างเพ่ิมขึ้นจาก 4,156 ล้านบาท มาเป็นเกือบ  32,000  ล้านบาท  ในปี 2522 หรือประมาณ 
5.5 เท่าท าให้งบประมาณด้านนี้ เพ่ิมจาก 16% ของงบประมาณรายจ่ายมาเป็น 20% ถ้ารวม
ค่าตอบแทน และค่า สวัสดิการอ่ืน ๆ แล้ว ค่าใช้จ่ายด้านบุคคลของรัฐจะเป็นจ านวนสูงถึง 40% เมื่อ 
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ค านึงถึงว่ารัฐบาลต้องมีภาระในการพัฒนาเพียงเล็กน้อย”  มติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวเสนอให้เกลี่ย
อัตราก าลังจากหน่วยงานที่มีบุคลากรมากเกินความจ าเป็นไปยังหน่วยงานที่ขาดแคลนอัตราก าลังเพ่ือ
เป็นการลดอัตราการขยายตัวของระบบราชการก็ตาม แต่ในภาพรวมแล้วระบบราชการก็ยังขยายตัว
เพ่ิมในอัตราค่อนข้างสูง 

โครงสร้างของระบบราชการยังคงเติบโตอย่างต่อเนื่องแม้ว่ารัฐบาลจะได้มองเห็นปัญหานี้และ
พยายามแก้ไขมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2523 ก็ตาม ปัญหาการเติบโตของระบบราชการส่งผลกระทบต่องบ 
ประมาณแผ่นดินซึ่งมีอยู่อย่างจ ากัดใน ขณะที่รายจ่ายภาครัฐในด้านการลงทุนและการพัฒนาประเทศ
เพ่ิมสูงขึ้นเรื่อยๆ ตามความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสังคม การขยายตัวเช่นนั้นนอกจากจะสร้าง
ปัญหา ด้านงบประมาณและการคลังของประเทศในระยะยาวแล้วผลการวิจัยของ วรเดช จนัทรศร 
(2538) มีข้อสรุปถึงการขยายตัวในเชิงโครงสร้างดังกล่าวว่า “สาเหตุส าคัญของการขยายหน่วยงานดัง 
กล่าวโดยไม่มีขอบเขตก็เพ่ือให้ ได้มาซ่ึงงบประมาณ อ านาจ ต าแหน่ง เครื่องอุปกรณ์และเพ่ือให้ปฏิบัติ 
งานทุกด้านด้วยตนเองได้อย่างเป็นอิสระและคล่องตัว เป็นการสร้างอาณาจักรครอบจักรวาลขึ้น ท าให้
การควบคุมนโยบาย อัตราก าลังและการงบประมาณ จากหน่วยเหนือเป็นไปโดยล าบาก เนื่องจาก
ความลึกลับซับซ้อนของงานต่าง ๆ การขยายหน่วยงานดังกล่าวเกิดจากการที่เราไม่เคยมีการปรับปรุง
ระบบราชการทั้งระบบหากเป็นเรื่องที่ต่างหน่วยต่างมุ่งแก้ปัญหาที่จุดย่อยในหน่วยงานของตน จึงท า
ให้ กลับเพิม่ปัญหาแก่ส่วนรวมมากข้ึนในลักษณะที่ท าให้ระบบราชการไทยมีหน่วยงานจ านวนมากมาย
ที่ซ้ าซ้อนกัน เหลื่อมล้ าและแย่งงานซึ่งกันและกัน ท าให้การปฏิบัติงานล่าช้า ไม่เป็นไปตามเปูาหมาย 
ขาดประสิทธิภาพ ยึดถือตนเองเป็นหลักมีการปัดความรับผิดชอบมุ่งแต่จะแสวงหาอ านาจและ
ผลประโยชน์ของตนเองมากขึ้น”    

ข้อสรุปจากงานวิจัยดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงปัญหาของระบบราชการที่ค่อนข้างรุนแรงและเป็น
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศอย่างมาก ปัญหาโครงสร้างของระบบราชการรวมทั้งปัญหาการขาด
ประสิทธิภาพของระบบได้มาถึงจุดวิกฤติเมื่อปี พ.ศ. 2540 ซึ่งประเทศไทยประสบปัญหาวิกฤติจาก
ภาวะเศรษฐกิจถดถอยอย่างรุนแรง ส่งผลกระทบทางด้านการเงิน การคลังของประเทศอย่างมาก การ
ปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจซึ่งต้อง ด าเนินการอย่างจริงจังและเร่งด่วน 

2. กระแสโลกาภิวัตน์ การเปลี่ยนแปลกทางเทคโนโลยี ระบบเศรษฐกิจโลกเปลี่ยนแปลงสลับ 
ซับซ้อนและเชื่อมโยงกันมาก ขึ้นโดยกระแสโลกาภิวัตน์และการปรับระเบียบเศรษฐกิจโลกใหม่ท าให้
การแข่งขันทางการค้า การลงทุนและอ่ืนๆ เป็นไปอย่างเสรีภายใต้ระบบเช่นนี้ ประเทศที่มีความพร้อม
ทุกด้านไม่ว่าเศรษฐกิจทุนและเทคโนโลยีจะได้ประโยชน์อย่างมากในขณะที่ประเทศซึ่งไม่มีความพร้อม
จะไม่ได้รับประโยชน์จากระบบนี้และตกเป็นผู้ถูกเอารัดเอาเปรียบตลอดเวลาการเปลี่ยนแปลงด้าน
เทคโนโลยีอย่างรวดเร็วจะเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดนวัตกรรมทางด้านเศรษฐกิจและวิถีชีวิตของมนุษย์
มากยิ่งขึ้น ประเทศท่ีล้าหลังทางเทคโนโลยีจะเป็นประเทศท่ีเสียเปรียบอย่างมาก   
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3. กระแสประชาธิปไตยในประชาคมโลกและภายในประเทศการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก
หลังการสิ้นสุดยุคสงครามเย็นตลอดจนการเปลี่ยนแปลงภายในประเทศมีอิทธิพลต่อแนวคิดและค่านิยม
ในการมีส่วนร่วมของประชาชนในเชิงนโยบายต่างๆ ของรัฐบาลขณะเดียวกันอิทธิพลทางความคิดในเรื่อง
สิทธิมนุษยชนก็เป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มประชาชน ในประเทศต่างๆ ทั่วโลกกระแสความ 
คิดเหล่านี้กดดันให้การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ มีประสิทธิภาพประ 
สิทธิผล และเคารพหลักการแห่งการมีส่วนร่วมของประชาชนและสิทธิมนุษยชาติมากขึ้น ท าให้ภาครัฐ
ต้องปรับเปลี่ยนบทบาทและหน้าที่ของตนอย่างมาก 

จากสาเหตุดังกล่าวข้างต้นก่อให้เกิดเป็นกระแสของการเรียกร้องกดดันให้รัฐบาลและหน่วย งาน
ของรัฐทั้งระบบต้องมีการปรับตัว เพ่ือรองรับกับการ เปลี่ยนแปลงและความคาดหวังที่เพ่ิมของประชาชน
ด้วยการปรับปรุงหลักการ แนวคิดตลอดจนวิธีการท างานอย่างเป็นระบบและจริงจัง มิฉะนั้นจะไม่สามา- 
รถรองรับกับกาเปลี่ยนแปลงของประเทศในอนาคตได้  
 

แนวคิดการปฏิรูประบบราชการ 
 

การปฏิรูประบบราชการมิใช่เป็นสิ่งที่ใหม่ ทุกประเทศในโลกต่างก็มีการปฏิรูประบบราชการ
ให้เอ้ือต่อการพัฒนาประเทศตามล าดับ โดยทดลองใช้วิธีการหลายรูปแบบ ทั้งนี้ต้องพิจารณาถึงองค์  
ประกอบภายในของแต่ละประเทศด้วย อย่างไรก็ดี แนวความคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการที่
หลายประเทศต่างก็มีการน ามาปรับใช้มีอยู่หลายแนวความคิด ได้แก่ 

1. แนวความคิดการประดิษฐ์คิดค้นระบบใหม่ (Reinventing Government) 

แนวความคิดนี้ได้มีการกล่าวขวัญถึงและยอมรับน าไปประยุกต์ใช้กันอย่างแพร่หลายมาก โดย 
เฉพาะในการปฏิรูประบบราชการของประเทศสหรัฐอเมริกาผู้คิดค้นแนวความคิดนี้ได้แก่ Osborne 

และ Gaebler มีเนื้อหาแนวคิดโดยสรุปดังนี้ 
1.1 การที่รัฐมีบทบาทเป็นผู้ก ากับดูแลมากกว่าการเป็นผู้ปฏิบัติ (Catalytic Government: 

Steering rather than rowing) รัฐบาลควรมีบทบาทในการเป็นผู้ก ากับ ดูแล โดยลดบทบาทในการเป็นผู้
ปฏิบัติเองให้น้อยลงเท่าที่จ าเป็น ทั้งนี้ การก ากับดูแลดังกล่าวอาจจะเน้นในบทบาทการตรวจ สอบและ
การให้ความรู้เชิงเทคนิควิชาการมากขึ้น ในขณะเดียวกันก็เน้นการให้เอกชนเข้ามามีบท บาทเป็นผู้ปฏิบัติ
มากยิ่งขึ้นในลักษณะหลายรูปแบบ เช่น รูปแบบของการจ้างเหมาเอกชน 

1.2 การให้อ านาจแก่ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการดูแลตนเอง (Community Owned Gover- 

nment : Empowering rather than serving) นั่นคือ ภาครัฐมิควรไปก้าวก่ายหรือรับผิดชอบในกิจกรรม
งานของชุมชนทั้งหมด เนื่องจากภาครัฐมิได้มีบุคลากรที่ปฏิบัติงานอยู่ในชุมชนตลอด การเปิดโอกาสให้
ชุมชนเป็นผู้ร่วมรับผิดชอบตนเองให้มากที่สุดจะเป็นสิ่งที่เหมาะสม เนื่องจากชุมชนเป็นผู้ใกล้ชิดปัญหา
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ตลอดเวลา การได้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาพัฒนาพ้ืนที่ของตนเองด้วยภูมิปัญญาที่สั่งสมมาแต่
บรรพบุรุษ ย่อมท าให้คนในพ้ืนที่เกิดความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน รู้สึกหวงแหนท าเพ่ือชุมชนของ
ตน 

1.3 การสร้างระบบการแข่งขัน (Competitive Government: Infection competitive into 

service delivery) รัฐบาลนอกจากจะลดบทบาทการเป็นผู้ปฏิบัติเองแล้วยังต้องสร้างระบบการแข่งขัน
ให้เอกชนเข้ามามีบทบาทดังกล่าวแทนด้วยความเสมอภาคด้วย กล่าวคือ ให้เอกชนต่างแข่งขันกันเข้ามา
มีส่วนในการให้บริการประชาชน ทั้งนี้ ภาครัฐต้องมีบทบาทในการเป็นผู้ก าหนดแนวทาง ระเบียบการ 
ตลาดเพ่ือการแข่งขันของภาคเอกชน มิให้เกิดการผูกขาดของภาคเอกชนในการให้บริการประชาชน 

1.4 การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ (Mission-Driven Government : Transforming rule-

driven organizations) สิ่งที่นับเป็นเป็นอุปสรรคที่ส าคัญอย่างหนึ่งของระบบราชการที่ให้บริการแก่
ประชาชนล่าช้าก็คือ การก าหนดระเบียบขั้นตอนและกฎหมายรองรับมากเกินไป ท าให้ข้าราชการต้อง
ยึดถือและปฏิบัติตามโดยไม่กล้าหลีกเลี่ยง เนื่องจากเป็นหลักประกันว่าตนเองจะไม่มีความผิด ดังนั้น 
การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบ กฎหมายให้เอ้ือต่อการให้บริการประชาชนมีขั้นตอนน้อยลง ย่อมจะ
ส่งผลให้การให้บริการประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพขึ้นได้ 

1.5 การจัดสรรงบประมาณโดยมุ่งเน้นการบรรลุเปูาหมาย (Results-Oriented Govern- 

ment: Funding Outcomes, Not Inputs) รัฐควรมีระบบการจัดสรรงบประมาณโดยยึดผลส าเร็จ
ตามเปูาหมายที่ก าหนดไว้ในแต่ละภารกิจเป็นหลัก มิใช่จัดสรรโดยใช้การเพ่ิมยอดวงเงินทีละเล็กละ
น้อย จากยอดวงเงินที่ได้รับการอนุมัติของปีงบประมาณที่ผ่านมาดังเช่นในปัจจุบัน โดยไม่ค านึงถึงว่า
โครงการที่ขอรับการจัดสรรเงินงบประมาณนั้นมีความเหมาะสมที่จะต้องด าเนินการอย่างต่อเนื่องต่อ 
ไปหรือไม ่

1.6 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Customer Driven Government: Meeting 

the Needs of the Customer, not the bureaucracy) โดยการที่รัฐหรือบุคลากรของรัฐต้องใกล้ชิด
ประชาชนเพ่ือรับทราบความต้องการปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน สามารถน ามาก าหนดวิธีการ 
แนวทางแก้ไขได้ถูกต้อง เหมาะสม 

1.7 การจัดหาทรัพยากรให้มากกว่าการใช้ (Enterprising Government: Earning rather than 

Spending) ข้าราชการควรมุ่งเน้นการจัดหาหรือระดมทรัพยากรจากนอกองค์กรมาใช้จ่ายเพ่ือการบริหาร
จัดการให้คุ้มค่า เกิดประโยชน์สูงสุด จากเดิมมุ่งการใช้จ่ายงบประมาณและทรัพยากรให้หมดภายในปี 
งบประมาณเท่านั้น 

1.8 การมุ่งเน้นการปูองกันมากกว่าการแก้ไขปัญหา (Anticipatory Government: 

Prevention rather than Cure) การปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ ควรจะด าเนินงานแก้ไขปัญหาความ
เดือดร้อน หรือความต้องการของประชาชนควบคู่กันไปกับการวิเคราะห์ที่ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น ใน
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อนาคตและเสนอแนะแนวทางปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้น อันจะเป็นการปูองกันการเกิดปัญหาในระยะ
ยาวได้ 

1.9 การกระจายอ านาจ (Decentralized Government : From hierarchy to partici- 

pation and teamwork) การจัดโครงสร้างระบบองค์กรภาครัฐควรจะมีชั้นการบังคับบัญชาน้อยลง 
เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและรวดเร็วในการปฏิบัติภารกิจเป็นการใช้ก าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ด้วยนอกจากนี้ยังเป็นการกระตุ้นให้ข้าราชการระดับล่างได้แสดงความสามารถคิดสร้างสรรค์สิ่งใหม่ 
รวมถึงการกระจายอ านาจการตัดสินใจทางการบริหารจากรัฐบาลกลางไปสู่รัฐบาลท้องถิ่นมากยิ่งขึ้น 
ให้ประชาชนหรือองค์กรท้องถิ่นมีบทบาทในการตัดสินใจแก้ปัญหาของพ้ืนที่ได้มากยิ่งขึ้น 

1.10 การเปลี่ยนการบริหารแบบผูกขาดเป็นการแข่งขันในระบบตลาด (Market-Oriented 

Government: Leveraging change through the market) หน่วยงานภาครัฐจะต้องลดบทบาท
การเป็นผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ควบคุม ตรวจสอบมาตรฐาน ซึ่งบทบาทผู้ปฏิบัตินั้นควรให้องค์กรเอกชนรับ  
ผิดชอบ ในขณะเดียวกันหน่วยงานภาครัฐก็จะเป็นผู้ก าหนดมาตรฐาน ควบคุมการให้บริการที่เอกชน
รับช่วงไปจากภาครัฐ 

2. แนวความคิดเกี่ยวกับการปรับรื้อระบบใหม่ (Reengineering) แนวคิดนี้มีพ้ืนฐานมาจากการรื้อ
ปรับโครงสร้าง ระบบงานขององค์กรเอกชน ซึ่งสามารถน ามาใช้ได้ประสบความส าเร็จเห็นผลเป็นรูปธรรม
โดยเฉพาะอย่างยิ่งการมุ่งเน้นปรับเปลี่ยนระบบเดิมโดยสิ้นเชิง ได้แก่ แนวคิดของ Hammer และChampy

ซึ่งมีสาระส าคัญของแนวคิดดังกล่าว คือ 

2.1 การเปลี่ยนแปลงจะต้องเกิดจากผู้บริหารระดับสูงที่มีอ านาจตัดสินใจทางการบริหาร
ขององค์การ 

2.2 การเปลี่ยนแปลงต้องพิจารณาทั้งระบบโดยภาพรวม มิใช่พิจารณาเฉพาะส่วนใดส่วน
หนึ่งเท่านั้น 

2.3 มีการน าเทคโนโลยีสมัยใหม่ใช้ตามความเหมาะสมเพื่อลดต้นทุนการผลิต 

2.4 มีการรวมงานที่มีลักษณะเหมือนกันเข้าด้วยกันเพ่ือขจัดความซ้ าซ้อนและลดต้นทุน
ทางการบริหาร 

2.5 ลดการตรวจสอบและการควบคุมให้น้อยลงและมีความยืดหยุ่นในกระบวนการปฏิบัติ  
งานเพ่ืองานบรรลุเปูาหมายที่ตั้งไว้ 

3. แนวความคิดเกี่ยวกับการลดก าลังคนภาครัฐ (Downsizing) แนวความคิดในการลดขนาด
ก าลังคนในภาครัฐมีการยอมรับน าไปใช้กันอย่างแพร่หลาย เนื่องจากหายหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชนต่างก็มีการน าเทคโนโลยี เครื่องมือเครื่องใช้สมัยใหม่มาใช้ในการท างานทดแทน
ก าลังคน ในขณะที่ยังคงมีการจ้างคนอยู่ท าให้เกิดภาวะคนล้นงาน หรือที่เรียกว่า Overstaffing แนวคิด
ดังกล่าวจึงมีการน ามาใช้ ซึ่งนักคิดที่ชื่อ Dessler ได้มีทรรศนะว่า การที่องค์การใดๆ ลดขนาดก าลังคนนั้น 
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ก่อให้เกิดผลดีหลายประการ เช่น ท าให้รูปแบบโครงสร้างขององค์การมีลักษณะแบบราบ มีชั้นการบังคับ
บัญชาน้อยลง เมื่อหน่วยงานมีขนาดเล็กลงจะเอ้ือต่อการติดต่อประสานงานทั้งแบบเป็นทางการและไม่เป็น
ทางการมากขึ้น อีกทั้งเกิดการกระจายอ านาจการตัดสินใจ มีการบริหารจัดการที่รวดเร็วและคล่องตัวใน
ที่สุด 

4. แนวความคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐ แนวคิดเกี่ยวกับการแปรรูปองค์การภาครัฐนี้
ได้มีการกล่าวถึงมานาน แต่มิได้มีการน ามาใช้หรือเล็งเห็นความส าคัญอยู่จริงจังมากนัก จนกระทั่งทุก
ประเทศต่างก็ประสบปัญหาการขาดประสิทธิภาพขององค์การภาครัฐและการใช้จ่ายเงินภาครัฐไปเพ่ือ
ค่าตอบแทนของข้าราชการที่มีมากจนเกินไป จึงมาใช้แนวความคิดดังกล่าว การแปรรูปองค์การภาครัฐนี้
จะเน้นให้ภาครัฐลดบทบาทในการเน้นผู้ปฏิบัติมาเน้นผู้ก าหนดนโยบาย การก าหนดกฎระเบียบ การ
ควบคุม ส่งเสริมสนับสนุนมากขึ้น ซึ่งการแปรรูปองค์การภาครัฐนี้จะมีรูปแบบหรือลักษณะของการแปร
รูปในหลายลักษณะ 

4.1 การจัดตั้งองค์การมหาชน (Autonomy Public Organization) องค์การประเภทนี้ยังคง
ต้องปฏิบัติภารกิจเพ่ือสาธารณชนโดยไม่มุ่งหวังก าไร และภารกิจดังกล่าวยังไม่มีความเหมาะสมที่จะให้
เอกชนเป็นผู้ด าเนินการ เนื่องจากเกี่ยวข้องกับความมั่นคงหรือเป็นบริการภาครัฐขั้นพ้ืนฐาน ดังนั้น รัฐจึง
ควรด าเนินการต่อไปโดยมีการลดกฎระเบียบลง มีการคัดเลือกผู้บริหารเองภายใต้การสนับสนุน
งบประมาณส่วนหนึ่งจากรัฐ และอีกส่วนหนึ่งจากการขายสินค้าหรือบริการของตนเอง 

4.2 การแปรรูปองค์การภาครัฐให้เป็นเอกชน (Privatization) ภารกิจของภาครัฐหลายอย่างที่ไม่
มีผลกระทบต่อความม่ันคงของชาติ เช่น การตรวจสอบบัญชี การออกแบบอาคารหรือสิ่งก่อสร้าง การ
ฝึกอบรม ฯลฯ อาจให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการโดยภาครัฐไม่ต้องรับผิดชอบทั้งในเรื่องก าลังคน
และเงินงบประมาณ ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากกว่า 

4.3 การแปรรูปองค์การรัฐวิสาหกิจให้เป็นองค์การเอกชน (Privatization) จากปัญหาที่องค์การ
รัฐวิสาหกิจประสบอยู่ในปัจจุบัน คือ ผลการปฏิบัติงานยึดกรอบของระบบราชการ ซึ่งไม่สามารถบรรลุ
เปูาหมายในการจัดตั้งเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจได้ ดังนั้น แนวทางในการขจัดปัญหาดังกล่าวจึงเป็นการ
แปรรูปให้เป็นหน่วยงานเอกชน แต่อย่างไรก็ดีต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขของการไม่มีการผูกขาด (Monopoly) 

โดยภาครัฐในระดับนโยบายจะเป็นผู้ควบคุมให้เกิดการแข่งขันโดยเสรี 
4.4 การท าสัญญาให้เอกชนรับจ้างเหมาด าเนินการ (Contract Out) เป็นแนวคิดหนึ่งที่ลด

บทบาทขององค์การภาครัฐลงจากผู้ปฏิบัติมาเป็นผู้ควบคุมระดับนโยบาย วิธีนี้จะให้เอกชนเป็นคู่สัญญา
กับภาครัฐในการผลิตสินค้าและบริการ ซึ่งเป็นการสร้างงานให้ภาคเอกชนและประชาชนมากขึ้น 

5. แนวคิดเกี่ยวกับธรรมาภิบาล (Good Governance) แนวความคิดนี้บางครั้งก็มีผู้เรียกว่า แนวคิด
การบริหารจัดการที่ดี แนวความคิดนี้ได้รับการผลักดันจากธนาคารโลก (World Bank) ในการมุ่งเน้นให้ระ 
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บบการบริหารงานของราชการได้รับความเชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนอย่างแท้จริง ตลอดจนยัง  
ผลให้ประเทศพัฒนาไปในทิศทางท่ีพึงประสงค์ได้ ซึ่งสาระส าคัญของแนวความคิดนี้ประกอบด้วย 

5.1 ความรับผิดชอบต่อสังคมและการพร้อมที่จะรับการตรวจสอบได้ตลอดเวลา (Accoun- 

tability) 

5.2 ความโปร่งใส (Transparency) ในกระบวนการบริหารจัดการทุกข้ันตอน 

5.3 การกระจายอ านาจ (Decentralization) เพ่ือส่งเสริมให้เกิดความรวดเร็ว ความคล่อง 
ตัวในการบริหารงานทุกระดับ ท าให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการปฏิบัติของภาครัฐ 

5.4 การให้อ านาจแก่ประชาชน (Empowerment) เพ่ือให้ประชาชนรับผิดชอบตนเอง มีอ า 
นาจในการจัดการทรัพยากรท้องถิ่น และอ านาจในการตรวจสอบการปฏิบัติงานของภาครัฐได้ 

5.5 การมีส่วนร่วม (Participation) ได้แก่ การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมของ
ผู้ร่วมงานภายในองค์การและระหว่างองค์การ ซึ่งจะก่อให้เกิดวัฒนธรรมการท างานเป็นทีม และเกิด
ลักษณะการท างานสื่อสารสองทาง (Two-way Communication) คือ มีทั้งลักษณะการสั่งการจาก
เบื้องบน (Top-Down) และการน าเสนอจากระดับล่างไปสู่ระดับบน (Bottom-Up) ซึ่งจะท าให้เกิด
ความคิดเชิงสร้างสรรค์หรือนวัตกรรมใหม่ๆ เกิดข้ึนในหน่วยงานได้ 

5.6 หลักนิติธรรม (Legal Framework) การบริหารโดยยึดหลักที่ถูกต้องตามกฎหมาย จะ
ช่วยลดความขัดแย้งในสังคมและองค์การได้ 

5.7 การตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ (Responsiveness) ข้าราชการจะต้องมี
ทัศนคติว่าผู้มาขอรับบริการเปรียบเสมือนลูกค้า ต้องยึดประชาชนหรือผู้มาขอรับบริการมากกว่าที่จะ
มุ่งตอบสนองความต้องการของผู้บังคับบัญชา 

5.8 หลักจริยธรรม (Ethics) องค์การที่บุคลากรทุกระดับในองค์การเป็นผู้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม ย่อมน าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง มีภาพลักษณ์ท่ีดีในสายตาบุคคลภายนอก 

 

ความส าคัญของการปฏิรูประบบราชการ 
 

การเปลี่ยนแปลงของโลกภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ท าให้การแข่งขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น 
สังคมเข้าสู่ยุคแห่งการเรียนรู้ กระแสแห่งประชาธิปไตยท าให้บทบาทของภาคประชาสังคมมีบทบาท
ต่อการบริหารงานภาครัฐเพิ่มมากข้ึน ระบบราชการไทยต้องปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการ
เพ่ือเป็นองค์กรสมัยใหม่ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือ 

 1.  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

 2.  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

 3.  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
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 4.  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

 5.  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 6.  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 

 

จุดมุ่งหมายในกระบวนการปฏิรูประบบราชการ   
 

แม้ว่าแนวคิดเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการซึ่งส่วนใหญ่เป็นของต่างประเทศจะมีอยู่มาก 
มายหลายแนวคิดก็ตาม แต่โดยภาพรวมแล้วก็มีความคล้ายคลึงกันหรือซ้ าซ้อนกันอยู่บ้าง ซึ่งอาจสรุป
ได้ว่ากระบวนการปฏิรูประบบราชการมีจุดมุ่งหมาย ดังนี้  

1. ต้องเป็นระบบราชการที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง   
2. มีการใช้เทคโนโลยีและหลักการทางด้านการบริหารจัดการสมัยใหม่   
3. มีขนาดเล็ก กะทัดรัด และท าภารกิจที่จ าเป็น   
4. กระจายอ านาจ   
5. มีระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงาน มิใช่กิจกรรมที่ไม่มีผลต่อการจัดท าภารกิจหลักของ

องค์กร   
6. มีกฎระเบียบที่เหมาะสมและเท่าท่ีจ าเป็น ลดขั้นตอนความยุ่งยากให้ เหลือเท่าท่ีจ าเป็น  

 

พัฒนาการการปฏิรูประบบราชการไทย 

 

ระบบราชการไทยได้มีการปฏิรูปตามล าดับ เพ่ือให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทั้งภายในและภายนอกประเทศ ซึ่งการปฏิรูประบบราชการไทยมีล าดับ
ในการปฏิรูปที่ส าคัญดังนี้คือ 

1.  การปฏิรูประบบราชการในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ 

     จากเดิมที่ระบบการปกครองอยุธยาตอนต้นใช้ระบอบการปกครองตามแบบอย่างของ
ขอม โดยมีกษัตริย์เป็นศูนย์กลาง และมีเสนาบดี 4 ฝุาย คือ ขุนเมือง ขุนวัง ขุนคลัง ขุนนา[3] แต่การ
ที่อาณาจักรอยุธยาแผ่ขยายออกไปเรื่อยๆ โดยเฉพาะหลังการผนวกอาณาจักรสุโขทัยเข้าเป็นส่วนหนึ่ง
ของอาณาจักรอยุธยาในปี พ.ศ.1981 รวมถึงปัญหาการแย่งชิงอ านาจทางการเมืองตลอดช่วงต้นของ
อาณาจักรอยุธยา ท าให้ต้องปฏิรูปการปกครองเพ่ือให้มีประสิทธิภาพและความมั่นคงยิ่งขึ้น โดยมีการ
ตั้ง กรมกลาโหมและกรมมหาดไทย โดยทั้งสองกรมมีอัครมหาเสนาบดีเป็นผู้บังคับบัญชาและมีอ านาจ
เหนือ เสนาบดีจตุสดมภ์ แยกอ านาจของฝุายทหารและพลเรือนออกจากกันเพ่ือรวมอ านาจเข้าสู่
ศูนย์กลาง ท าให้ราชธานีเป็นศูนย์กลางแห่งอ านาจ นอกจากนี้ สมเด็จพระบรมไตรโลกนาถทรงการจัด
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ระเบียบความสัมพันธ์ระหว่างราชธานีกับหัวเมืองใหม่ โดยให้พ้ืนที่รอบกรุงศรีอยุธยาและอาณาเขต
เมืองลูกหลวงให้มาขึ้นกับเมืองหลวงโดยตรงเป็นเขตปกครองใหม่เรียกว่า ราชธานี จั ดเป็นหัวเมือง
ชั้นใน หัวเมืองนอกวงราชธานีออกไปจัดเป็นหัวเมืองเอกหรือเมืองลูกหลวงเอกและเมืองโทหรือเมือง
ลูกหลวงโท ไกลออกไปจากราชธานีและเมืองลูกหลวงเอกเมืองลูกหลวงโท จะเป็นเขตหัวเมืองใหญ่ 
เรียกว่า เมืองพระยามหานคร 

2.   การปฏิรูประบบราชการในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 

      การแผ่ขยายของลัทธิจักรวรรดินิยมและการท าสนธิสัญญาเบาวริง ส่งผลให้สยามต้องมี
การปรับปรุงระบบการค้า การจัดเก็บภาษี และระบบยุติธรรม การเกิดรัฐชาติ (Nation State) ท าให้
อาณาจักรสยามขยายตัวออกไปเป็นอันมาก และความซับซ้อนของสังคม ระบบการปกครองแบบ
จตุสดมภ์จึงล้าสมัยและขาดประสิทธิภาพ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวจึงทรงยกเลิกการ
ปกครองแบบจตุสดมภ์และตั้งกระทรวงจ านวน 12 กระทรวงในวันที่ 1 เมษายน 2435 เพ่ือท าหน้าที่
บริหารราชการแผ่นดิน คือ 

1.กระทรวงมหาดไทย 

2.กระทรวงนครบาล 

3.กระทรวงโยธาธิการ 
4.กระทรวงธรรมการ 
5.กระทรวงเกษตรพานิชการ 

6.กระทรวงยุติธรรม 

7.กระทรวงมุรธาธร 

8.กระทรวงยุทธนาธิการ 

9.กระทรวงพระคลังมหาสมบัติ 
10.กระทรวงการต่างประเทศ 

11.กระทรวงกลาโหม 

12.กระทรวงวัง 
     การปฏิรูปราชการบริหารส่วนท้องถิ่น โปรดเกล้าให้จัดระเบียบราชการบริหารส่วนท้อง 

ถิ่นโดยตราพระราชบัญญัติก าหนดสุขาภิบาลกรุงเทพฯ พ.ศ.2440 โดยให้กระทรวงนครบาลจัดสุขาภิ  
บาลขึ้นในกรุงเทพฯ และทดลองจัดตั้งสุขาภิบาลที่ต าบลท่าฉลอม เมืองสมุทรสาคร ในปี 2448 และ 
ตราพระราชบัญญัติจัดการสุขาภิบาล ร.ศ.127 (พ.ศ.2452) 

นอกจากนี้ยังทรงปฏิรูปกฎหมายและการศาล มีการยุบรวมปรับปรุงศาลเพ่ือให้ท าหน้าที่ได้ดี
ยิ่งขึ้น และตราพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ. 2451 ให้มีศาลฎีกา ศาลสถิตยุติธรรมกรุงเทพฯ และ
ศาลหัวเมือง 
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3.   การปฏิรูประบบราชการพ.ศ.2476 

     หลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง พ.ศ.2475ได้มีการตราพระราชบัญญัติว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการแห่งราชอาณาจักรสยาม พ.ศ.2476 เพ่ือวางโครงสร้างการบริหารราชแผ่นดินภายใต้
ระบอบการปกครองใหม่ โดยแบ่งการบริหารราชการออกเป็น ราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่น 

4.   การปฏิรูประบบราชการพ.ศ.2545 

     การประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2544 มีการก าหนดนโนบายการ
ปฏิรูประบบราชการ โดยอนุมัติระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิรูประบบราชการ เพ่ือให้
การปฏิรูประบบราชการบรรลุผลได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยให้มีคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการ เรียกโดยย่อว่า "ปรร." ประกอบด้วย นายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีที่
นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการ รองนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีประจ าส านัก
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นรองประธานกรรมการ โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการ
ปฏิรูประบบราชการเป็นกรรมการและเลขานุการ  

    คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการมีอ านาจหน้าที่ที่ส าคัญในการก าหนดนโยบาย 
มาตรการ และแนวทางการด าเนินงานเพ่ือการปฏิรูประบบราชการ จัดท าแผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ราชการเพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี พิจารณาอนุมัติ พิจารณากลั่นกรอง ประเมิน วิเคราะห์และ
เสนอแนะมาตรการหรือแนวทางตัดสินใจเชิงรุกตามนโยบาย 

    ส าหรับการด าเนินการของรัฐบาลในการปฏิรูปเพ่ือจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง
ของรัฐบาลปัจจุบัน ได้มีการท ากรอบแนวคิดทางเศรษฐศาสตร์ คือ ห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chain) 

มาปรับใช้ โดยผสมผสานกับแนวคิดในการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) ซึ่งรัฐบาลได้
ประชุมเชิงปฏิบัติการโดยระดมสมองจากนักการเมืองผู้ทรงคุณวุฒิ นักวิชาการและผู้บริหารระดับสูง
ของทุกกระทรวง พบว่า ภาครัฐในอนาคตจะรับผิดชอบภารกิจหลักรวม 11 กลุ่มภารกิจ โดยมี
รายละเอียดที่ส าคัญดังนี้ 

 1. การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ หรือที่รัฐบาลประกาศเป็น
นโยบายตามที่ได้กล่าวมาข้างต้นว่ามีการน ากรองแนวคิดทฤษฎีและกรณีศึกษาจากต่างประเทศมา
ปรับใช้ในการวิเคราะห์เพื่อปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของส่วนราชการ โดยมีการระดมสมอง
จากผู้ที่เกี่ยวข้องรอบด้านและประชุมหารือ โดยมอบหมายให้รองนายกรัฐมนตรีทุกท่านเป็น
ผู้รับผิดชอบในการควบคุม ดูแล และติดตามความเคลื่อนไหวในกระทรวงที่ตนรับผิดชอบ การปรับ
บทบาท ภารกิจและโครงสร้างของรัฐบาลในชุดนี้มุ่งลดความซ้ าซ้อนของภารกิจที่แต่ละส่วนราชการ
ปฏิบัติอยู่ ถ่ายโอนภารกิจไปให้ท้องถิ่นมากขึ้น ถ่ายโอนภารกิจที่ไม่จ าเป็นให้เอกชนเป็นผู้รับผิดชอบ
แทนภาคราชการ ในขณะเดียวกันก็เพ่ิมบทบาทภาครัฐในการเป็นที่ปรึกษาแนะน าการเป็นผู้ตรวจสอบ 
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(Inspector) ก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเป็นระบบมากขึ้น
ด้วย  

 2.  การมุ่งเน้นการปราบปรามทุจริตและประพฤติมิชอบในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเมื่อ
รัฐบาลได้รับความไว้วางใจจากประชาชนให้จัดตั้งรัฐบาลเพ่ือบริหารประเทศแล้ว รัฐบาลได้พยายาม
ผลักดันนโยบายการปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในวงราชการโดยใช้กลไกของระบบราชการ
นั่นเอง นอกจากนี้รัฐบาลยังมอบหมายให้ส านักงาน ก.พ. ด าเนินโครงการ “ราชการไทยใสสะอาด” 
ซึ่งได้วางกรอบแนวทางปฏิบัติแก่ข้าราชการให้ถือปฏิบัติอย่างจริงจัง และมีระบบการตรวจสอบ
ผลสัมฤทธิ์ของโครงการอย่างต่อเนื่องด้วย 

 3.  การมุ่งเน้นให้รัฐบาลก้าวสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) รัฐบาล
ชุดนี้ได้สร้างระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้องค์การภาครัฐ ธุรกิจและชุมชนต่างๆ ในประเทศไทย โดยมี
เปูาหมายเพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารราชการและการบริการประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ทัน
เหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ 

 

กฎหมายที่ส าคัญในการปฏิรูประบบราชการ 

 

1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 ได้ก าหนดให้การ
พัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการ
ของประชาชนและทันต่อการบริหารราชการตามพระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การ
ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและ
ทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน 

     การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้าที่ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 

2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้
ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
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4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความต้องการ 

7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผล 

การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 
3.  พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม (ฉบับที่ 24) พ.ศ. 2545 ที่ผ่านมาแม้ว่าจะ

มีการปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการหลายครั้ง แต่ยังคงให้มีการปฏิบัติราชการตามโครงสร้างการ
บริหารที่ไม่แตกต่างจากรูปแบบเดิมซึ่งเป็นผลให้การท างานของข้าราชการเป็นไปด้วยความล่าช้า
เพราะมีขั้นตอนการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก และส่วนราชการต่าง ๆ มิได้ก าหนดเปูาหมายร่วมกันและ
จัดกลไกการปฏิบัติงานให้มีความสัมพันธ์กัน จึงเป็นผลท าให้การปฏิบัติงานเกิดความซ้ าซ้อนและ
กระทบต่อการให้บริการแก่ประชาชน แนวทางแก้ไขปัญหาในเรื่องนี้จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงระบบ
ราชการทั้งระบบ โดยการปรับอ านาจหน้าที่ของส่วนราชการขึ้นใหม่ และปรับปรุงการบริหารงานโดย
การจัดส่วนราชการที่ปฏิบัติงานสัมพันธ์กันรวมไว้เป็นกลุ่มงานเดียวกัน ซึ่งจะเป็นพ้ืนฐานที่ส าคัญใน
การปรับระบบการท างานในรูปกลุ่มภารกิจ เพ่ือให้สามารถก าหนดเปูาหมายและทิศทางการ
ปฏิบัติงานของส่วนราชการที่มีความเกี่ยวข้องกันให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีเอกภาพ และเกิด
ประสิทธิภาพ รวมทั้งจะเป็นการลดค่าใช้จ่ายในส่วนงานที่ซ้ าซ้อนกัน เมื่อจัดส่วนราชการใหม่ให้
สามารถปฏิบัติงานได้แล้วจะมีผลท าให้แนวทางความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ มีเปูาหมายที่
ชัดเจน ซึ่งจะสามารถปรับปรุงการท างานของข้าราชการให้มีประสิทธิภาพในระยะต่อไปให้มีกระทรวง 
และส่วนราชการที่มีฐานะเป็นกระทรวง จ านวน 20 กระทรวงดังต่อไปนี้ 

 (1) ส านักนายกรัฐมนตรี 
 (2) กระทรวงกลาโหม 

 (3) กระทรวงการคลัง 
 (4) กระทรวงการต่างประเทศ 

 (5) กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
 (6) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
 (7) กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
 (8) กระทรวงคมนาคม 

 (9) กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 (10) กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

 (11) กระทรวงพลังงาน 

 (12) กระทรวงพาณิชย์ 
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 (13) กระทรวงมหาดไทย 

 (14) กระทรวงยุติธรรม 

 (15) กระทรวงแรงงาน 

 (16) กระทรวงวัฒนธรรม 

 (17) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 (18) กระทรวงศึกษาธิการ 

 (19) กระทรวงสาธารณสุข 

 (20) กระทรวงอุตสาหกรรม 

เหตุผลส าคัญในการปฏิรูปราชการไทย 

 1. เปูาหมายของประเทศไทย จากผลสรุปประชุมเชิงปฏิบัติการ "ร่วมคิด ร่วมวาดฝัน 
เพ่ือพัฒนาประเทศ" เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2546 ณ โรงแรมสวนบัว รีสอร์ท จังหวัดเชียงใหม่ โดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้ก าหนดวิสัยทัศน์ (ฝัน) ให้ประเทศ
ไทยเพ่ิมความส าคัญกับการเพ่ิมผลผลิต ซึ่งต้องลงทุนระยะยาวส าหรับทุนมนุษย์และทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยี โดยต้องอาศัยหลักการ 3 อย่าง ได้แก่ กล้าที่จะฝัน กล้าที่จะท า 
และกล้าที่จะแตกต่าง ดังนั้น ความกล้าของไทยต้องพัฒนาในรูปของวัฒนธรรมทางธุรกิจ และคุณค่า
ของความเป็นไทย ซึ่งได้แก่ ความสนุกสนาน ความเป็นมิตร ความยืดหยุ่นอะลุ้มอล่าย และการเติม
เต็มของวัฒนธรรม ดังนั้น การพัฒนาประเทศไทยจึงเน้นการวาดฝัน 7 ประการ คือ 

  (1) มีฐานการพัฒนาเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ อัตราเงิน
เฟูอต่ า มีรายได้ประชาชนต่อหัวสูงขึ้น 

  (2) เป็นผู้น าบทบาทระหว่างประเทศ ประเทศไทยเป็นผู้ส่งเสริมและประสานการ
ลงทุนและการผลิตของภูมิภาค และระหว่างภาครัฐกับเอกชน 

  (3) มีความเป็นเลิศในสินค้าและบริการที่มีศักยภาพ เป็นผู้น าในตลาดสินค้าและ
บริการจากคุณลักษณะเฉพาะของความเป็นไทย 

  (4) เป็นประเทศนวัตกรรมบนพ้ืนฐานของความรู้และการเรียนรู้ ต้องให้ความส าคัญ
กับเทคโนโลยีที่สร้างขึ้นเอง 
  (5) เป็นสังคมที่เอ้ือต่อการเป็นผู้ประกอบการ มุ่งมั่นสู่ความส าเร็จแต่ยอมรับความ
เสี่ยงต่อความล้มเหลว 

  (6) เป็นสังคมที่ภูมิใจในวัฒนธรรมพร้อมรู้จักเลือกรับวัฒนธรรมภายนอก สร้าง
ประโยชน์จากการสร้างรายได้โดยยังคงความเข้มแข็งของวัฒนธรรมไทย และ 

  (7) เป็นประเทศที่มีสภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เหมาะสม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมและบังคับใช้กฎหมายอย่างจริงจัง ดังนั้น หากมีค าถามว่าท าไมต้องปฏิรูประบบราชการ
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ไทย ก็คงจะได้ค าตอบว่า เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายของประเทศไทยในการพัฒนาประเทศ ต้องใช้กลไก
ของระบบราชการเป็นตัวน าในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง 
 2. "ระบบราชการและข้าราชการ" ปัญหาใหญ่ของความล้มเหลวในการเป็นผู้น าพัฒนา 
การวาดฝันในการพัฒนาประเทศต้องอาศัยพลังทรัพยากรบุคคลในประเทศ ช่วยกันขับเคลื่อนให้ "ฝัน
เป็นจริง" แม้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ. 2545-2549) จะมุ่งพัฒนาชุมชน
เข้มแข็งจริง แต่ในภาคปฏิบัติกลับไม่ได้ผล เหตุเพราะราชการสลัดแนวคิดแบบรวมศูนย์ไม่หลุด ส่วน
ราชการซึ่งเป็นผู้น านโยบายและแผนสู่การปฏิบัติ จะต้องคิดในรูปแบบใหม่ว่าสถานการณ์ปัญหาของ
ประเทศตกในฐานะ เสียเปรียบธุรกิจข้ามชาติ กรอบและทิศทางแก้ปัญหาในภาวะคับขันเช่นนี้ ต้อง
สร้างประชาชนและชุมชนเข้มแข็งเพ่ือต่อสู้ปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจสังไทยไทย แต่โครงสร้างระบบ
ราชการยังยึดติดรูปแบบการท างานแบบรวมศูนย์อ านาจ ต้องสั่งการลงมาจากเบื้องบน หากยังคง
ปล่อยระบบราชการและข้าราชการให้ท างานอย่างเดิม คิดอย่างเดิม การท างานภาครัฐ และภาค
ประชาชนจะคงอยู่ในสภาพแยกส่วน ท าให้เกิดสภาพ การพัฒนาถอยหลังเข้าคลอง ประชาชนเจ้าของ
ประเทศมิได้มีส่วนร่วมแก้ปัญหาอย่างแท้จริง 
 3. ถึงเวลาต้องปฏิรูปราชการ  ราชการไทยปรับตัวไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก 
การปฏิรูปราชการครั้งใหญ่ของไทย ยุคแรกเริ่มในสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี 
พ.ศ. 2427 โดยเน้นแบบอย่างบริหารราชการของประเทศตะวันตกมาใช้ จัดระบบบริหารราชการด้วย
การแบ่งส่วนราชการเป็นกระทรวง ทบวง กรม มีราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค การปฏิรูป
ราชการไทยในยุคที่สอง หลังปี พ.ศ. 2475 การเปลี่ยนแปลงเป็นไปอย่างล่าช้าเพียงเปลี่ยนโครงสร้าง
กระทรวง ทบวง กรม ในปี พ.ศ. 2502 รัฐบาลได้ตั้ง "คณะที่ปรึกษาระเบียบบริหาร" ซึ่งต่อมาได้
เปลี่ยนชื่อหลายครั้งคือ "คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการและระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน" และ 
"คณะกรรมการพัฒนาระบบบริหารราชการแผ่นดิน (คพร.) ตามล าดับในในปี พ.ศ. 2540 ได้เปลี่ยน
ชื่อเป็น "คณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ" (ปปร.) รัฐบาลแต่ละยุคสมัยได้พยายามปฏิรูปราชการ
เรื่อยมา แต่การปฏิรูปราชการยุคใหม่ได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม ในวันที่ 1 ตุลาคม 2545 ในรัฐบาล
ของพันต ารวจโท ทักษิณ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี หลังจากพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 มีผลบังคับใช้ 
 4. ความคาดหวังของการปฏิรูป การเปลี่ยนแปลงครั้งนี้มุ่งหวังปฏิรูปทั้ง "ระบบราชการ" 
และ "ข้าราชการ" 

    (1) ให้หน่วยงานท างานได้ผลส าเร็จสูง 
    (2) เปลี่ยนแปลงวิธีการท างานของระบบและคน 

    (3) มุ่งให้ประชาชนศรัทธาต่อระบบราชการ 

    (4) มุ่งบริการประชาชน 
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    (5) ใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด และ 

  (6) ส่วนราชการช่วยสนับสนุนภาคประชาชนและธุรกิจเอกชนให้เข้มแข็งและเป็น
พ้ืนฐานรากหญ้าของการพัฒนาประเทศ 

 

ผู้ด าเนินการปฏิรูป 

 

รัฐบาล รัฐบาลทุกยุคสมัยได้พยายามที่จะปฏิรูประบบราชการแม้ว่าผลการด าเนินงานไม่อาจ
ส าเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมทั้งหมด เนื่องจากระบบราชการไทยฝังรากลึก อีกทั้งระบบใหญ่โตท าให้มี
ขั้นตอนล่าช้ายุ่งยากในการท างาน นอกจากนี้ปัจจัยส าคัญส าหรับรัฐบาลเองที่แก้ไม่ตก นั่นคือ การขาด
เสถยีรภาพในการท างานอย่างต่อเนื่องของรัฐบาล ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลงผู้น าประเทศบ่อยครั้ง รัฐบาล
ชุดปัจจุบันที่มีพันต ารวจโททักษิณ ชินวัตร เป็นนายกรัฐมนตรี ที่มาจากการเลือกตั้งและเป็นผู้น าพรรค
การเมืองพรรคใหญ่ จึงเป็นความหวังอย่างยิ่งในการผลักดันการปฏิรูปราชการยุคใหม่ 

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ในสมัยพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ เป็นนายกรัฐมนตรีใน รัฐบาล
ที่ผ่านมา ได้มีค าสั่งเมื่อวันที่ 9 มกราคม 2540 ให้แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการ โดยมี
นายกรัฐมนตรีเป็นประธาน รวมทั้งให้ตั้งส านักงานเลขานุการคณะกรรมการปฏิรูประบบราชการสังกัด
ส านักงาน ก.พ. ท าหน้าที่ด้านเลขานุการและด้านวิชาการของคณะกรรมการปฏิรูประบบราช การ ซึ่ง
ผลงานของคณะกรรมการชุดนี้ได้จัดท าแผนแม่บทการปฏิรูประบบราชการ พ.ศ. 2540 - 2544 โดยเน้น
การปรับบทบาทภารกิจและขนาดของหน่วยงานของรัฐ และการปรับปรุงระบบการท างานของหน่วยงาน
ของรัฐรวมทั้งได้ริเริ่มด าเนินการร่างกฎหมายว่าด้วยองค์การมหาชน ในปัจจุบันคณะกรรมการชุดนี้ได้
ปรับเปลี่ยนเป็นคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยอาศัยมาตรา 71/9 แห่ง พ.ร.บ. ระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
เป็นส่วนราชการในส านักนายกรัฐมนตรี ซึ่งไม่มีฐานะเป็นกรม ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี เพ่ือรับผิดชอบใน
งานเลขานุการของ ก.พ.ร. ดังนั้น ก.พ.ร. จึงเป็นผู้เสนอแนะให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการ
พัฒนาระบบราชการ ซึ่งรวมถึงโครงสร้างระบบราชการ ปรับงบประมาณ ระบบบุคลากร มาตรฐานทาง
คุณธรรมจริยธรรม ค่าตอบแทนและวิธีการปฏิบัติราชการอ่ืน กล่าวโดยสรุปงานปฏิรูประบบราชการยุค
ใหม่ มี ก.พ.ร. เป็น ผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจนในการวิเคราะห์เสนอแนะ ฝึกอบรมติดตามประเมินผล รวมทั้ง
จัดท ารายงานประจ าปีต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

ส านักงาน ก.พ. และศูนย์พัฒนาและถ่ายโอนบุคลากรภาครัฐ ส านักงาน 

ก.พ. ยังคงท าหน้าที่ จัดการงานบริหารงานบุคคลภาครัฐ และได้จัดตั้งศูนย์พัฒนาและถ่าย
โอนบุคลากรภาครัฐเพื่อพัฒนาความรู้ทักษะและเจตคติของข้าราชการที่จะถูกถ่ายโอนไปยังหน่วยงาน
อ่ืนอันเป็นผลมาจากการปฏิรูประบบราชการ 
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ส่วนราชการตามโครงสร้างใหม่ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
ส่วนราชการไว้ 20 กระทรวง และส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือ ทบวง 
โดยมีกระทรวงตามโครงสร้างใหม่ได้แก่ 

     1. ส านักนายกรัฐมนตรี 
     2. กระทรวงกลาโหม (เป็นไปตาม พ.ร.บ.จัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม พ.ศ. 2503) 
     3. กระทรวงการคลัง 
     4. กระทรวงการต่างประเทศ 

     5. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 
     6. กระทรวงศึกษาธิการ (เป็นไปตากฎหมายที่เกี่ยวกับการปฏิรูปการศึกษา) 
     7. กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา 
     8. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 
     9. กระทรวงคมนาคม 

     10. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

     11. กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     12. กระทรวงพลังงาน 

     13. กระทรวงพาณิชย์ 
     14. กระทรวงมหาดไทย 

     15. กระทรวงยุติธรรม 

     16. กระทรวงแรงงาน 

     17. กระทรวงวัฒนธรรม 

     18. กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
     19. กระทรวงสาธารณสุข 

     20. กระทรวงอุตสาหกรรม 

     21. ส่วนราชการไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง 
 

วิธีการปฏิรูประบบราชการ 
 

 1.  ตัวอย่างการปฏิรูประบบราชการจากต่างประเทศ ประเทศอังกฤษ  สวีเดน เนเธอร์แลนด์  
ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ ถือว่าเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงในการปฏิรูปการบริหารงานของรัฐบาล
และระบบราชการในช่วง ค.ศ. 1980-1990 ต่อมาในช่วง ค.ศ. 1993-1995 สหรัฐอเมริกาเป็นอีกประ 
เทศหนึ่ง ที่ได้ "ยกเครื่องรัฐบาล" จากเดิมในลักษณะของรัฐบาลในเชิงราชการสู่รัฐบาลในเชิง
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ประกอบการ ซึ่งเน้น "การโยกย้ายทรัพยากรออกจากจุดที่ให้ผลผลิตและผลตอบแทนต่ าไปยังจุดที่ให้
ผลผลิตและผลตอบแทนที่ สูงสุด" โดยรัฐมุ่งสู่ความส าเร็จของประเทศ ไม่ว่าผลงานจะมาจากภาครัฐ
หรือ ภาคเอกชน รัฐบาลภายใต้การน าของประธานาธิบดีบิล คลินตัน ได้พยายามปฏิรูประบบราชการ 
โดยเน้นหลักการ 4 ประการ 

   หลักประการที่1 ขจัดความล่าช้าในการด าเนินงาน โดยใช้ขั้นตอนดังนี้ 
 (1) ปรับเปลี่ยน กระบวนการงบประมาณ 

 (2) กระจายอ านาจนโยบายการบริหารงานบุคคล 

 (3) ปรับเปลี่ยนวิธีการจัดซื้อ 

 (4) ปรับบทบาทหน้าที่ของผู้ตรวจราชการ 

 (5) ขจัดการควบคุมที่ไม่คุ้มค่า และ 

 (6) เพ่ิมอ านาจแก่รัฐบาลระดับมลรัฐ และส่วนท้องถิ่น 

 หลักประการที่2 ให้ความส าคัญต่อลูกค้าเป็นอันดับแรก โดยใช้ 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

  (1) ฟังเสียงลูกค้า และให้ลูกค้าเป็นผู้ก าหนดทางเลือก 

  (2) ท าให้หน่วยงานให้บริการต้องแข่งขัน 

  (3) การสร้างพลวัตตลาด และ 

  (4) ใช้กลไกตลาดเข้าแก้ไขปัญหา 
  หลักประการที่ 3 เพ่ิมอ านาจการตัดสินใจแก่ผู้ปฏิบัติงานเพ่ือหวังผล โดยมีขั้นตอน 6 ขั้น 
ดังนี้ 

           (1) กระจายอ านาจการตัดสินใจ 

          (2) ท าให้เจ้าหน้าที่ทุกคนพร้อมที่จะให้ตรวจสอบเกี่ยวกับผลส าเร็จของงาน 

           (3) ให้เครื่องมือที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ 
           (4) เสริมสร้างคุณภาพชีวิตการท างาน 

          (5) สร้างสัมพันธภาพระหว่างฝุายจัดการและฝุายแรงงาน และ 

          (6) เสริมภาวะผู้น าที่มีประสิทธิผล 

 

 หลักประการที่4 ตัดทอนกลับไปสู่ความจ าเป็นพ้ืนฐาน ได้แก่ 

           (1) ขจัดสิ่งที่ไม่จ าเป็นออกไป 

           (2) เก็บรายได้เพ่ิมข้ึน 

           (3) การลงทุนเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ และ 

           (4) แผนงานรีเอ็นจิเนียริ่งเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่าย 
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 จากบทเรียนของสหรัฐอเมริกาสรุปได้ว่า หัวใจความส าเร็จของการปฏิรูปอยู่ที่การมี
วิสัยทัศน์เกี่ยวกับรัฐบาลและระบบราชการที่ชัดเจน ความมุ่งมั่นของผู้น าประเทศที่ต้องเป็นผู้น า
เปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมการท างานของส่วนราชการ รวมทั้งการยินยอมพร้อมใจของทุกฝุายที่เก่ียวข้อง 
 2.  กฎหมายหลักที่ใช้ในการปฏิรูประบบราชการ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 เป็นพระราชบัญญัติที่
ก าหนดสาระหลักในการจัดโครงสร้างกระทรวง และวางแนวทางการบริหารราชการแผ่นดินแนวใหม่ 
สาระส าคัญของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้แก่  
  (1) การก าหนดโครงสร้างและการบริหารงานใหม่ เพ่ือแบ่งแยกภารกิจให้ชัดเจน โดยให้
กระทรวงในส่วนกลาง เป็นองค์กรระดับนโยบายที่ท างานโดยเน้นยุทธศาสตร์และเปูาหมายการพัฒนา
ประเทศตามนโยบายรัฐบาล  
  (2) การก าหนดระบบความรับผิดชอบและผู้รับผิดชอบต่อผลงานที่ชัดเจน ตั้งแต่รัฐมนตรี
รับผิดชอบตามนโยบายรัฐบาล และความรับผิดชอบของกระทรวง ปลัดกระทรวงรับผิดชอบก าหนด
ยุทธศาสตร์การ จัดสรรทรัพยากรในการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ รองปลัดกระทรวงหัวหน้ากลุ่ม
ภารกิจหรืออธิบดี รับผิดชอบงานปฏิบัติการแต่ละส่วนตามภารกิจ 

  (3) การก าหนดกลไกเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและการสร้างสมดุลในการก ากับดูแล และ  
  (4) การจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) เป็นผู้รับผิดชอบงานปฏิรูป
ระบบราชการให้ชัดเจน ในส่วนของ พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได้ก าหนด
ภารกิจและโครงสร้างของกระทรวง 20 กระทรวง รวมทั้งส่วนราชการที่ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี
และกระทรวงหรือทบวง รวมทั้งได้ออกบทเฉพาะกาลในการโอนกิจการหน้าที่ ทรัพย์สิน งบประมาณ 
ข้าราชการลูกจ้างไปในกระทรวงที่ก าหนดขึ้นใหม่ 

 

สาระของการปฏิรูประบบราชการไทย 

 

 1.  ขอบเขตของการปฏิรูประบบราชการไทยยุคใหม่ได้ก าหนด 

      (1) การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการ รัฐท างานเฉพาะภารกิจที่จ าเป็น
และท าได้ดี กระจายอ านาจให้องค์กรเอกชนภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนเป็นผู้ด าเนินการมากขึ้น 

      (2) การปรับรูปแบบและวิธีการบริหารงานใหม่ มุ่งบริการที่มีคุณภาพสนองความต้องการ
ของประชาชน 

      (3) การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ โดยเน้นผลลัพธ์ (Result-Based budgeting) และมี
การควบคุมตรวจสอบให้โปร่งใส 
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      (4) การปฏิรูประบบบริหารงานบุคคล โดยจัดระบบนักบริหารระดับสูง การให้ค่าตอบ 
แทนที่เหมาะสมเป็นต้น 

      (5) การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมค่านิยมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ปรับตัวใน
การท างานด้วยความรับผิดชอบต่อสาธารณะ ขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 2. ยุทธศาสตร์หลักในการปฏิรูประบบราชการ ได้ก าหนดไว้ 4 ประการ ได้แก่ (1) จัด
โครงสร้างหน่วยงานภาคราชการให้ชัดเจน ระบุผุ้รับผิดชอบและภารกิจ (2) จัดระบบงบประมาณที่ดี 
(3) สร้างระบบท างานที่รวดเร็วและเป็นธรรม และ (4) ปรับปรุงกลไกการท างานให้สามารถแข่งขันได้ 
 3. ระบบงบประมาณแบบใหม่ : กลไกหลักของการบริหารจัดการแนวใหม่ ได้ปรับเปลี่ยน
ระบบงบประมาณให้แตกต่างไปจากระบบเดิมอย่างชัดเจนในหลายประเด็น ได้แก่ (1) จุดเน้นจาก
ระบบ งบประมาณปัจจุบันที่เน้นปัจจัยการผลิตและกระบวนการด าเนินงาน มาเน้นผลผลิตและ
ผลลัพธ์ (2) การวางแผนเปลี่ยนจากเดิมที่เน้นผลปฏิบัติการที่มีรายละเอียดของแผนงาน/ โครงการ/ 
กิจกรรม มาเป็นการเน้นผลผลิตและผลลัพธ์ (3) การจัดท าได้เปลี่ยนจากการก าหนดวงเงินบนพ้ืนฐาน
งบประมาณของปีก่อนมาเป็นการก าหนดวงเงินและภาระงบประมาณรายจ่ายล่วงหน้า เพ่ือแสดง
ค่าใช้จ่ายที่ เกิดขึ้นจากภารกิจที่ ได้รับอนุมัติ (4) การจัดสรรงบประมาณ จากเดิมที่แยกตาม
วัตถุประสงค์ของหมวดรายจ่าย 7 หมวด เปลี่ยนเป็นการลดเหลือ 5 ประเภทเพ่ือความคล่องตัวในการ
ใช้งบประมาณ (5) ความรับผิดชอบจากเดิมไม่ได้ก าหนดชัดเจน มาเป็นการก าหนดผู้รับผิดชอบต่อ
ผลผลิตผลลัพธ์ที่ชัดเจนขึ้น (6) การควบคุมจากเดิมที่เน้นการตรวจก่อนจ่าย (pre-audit) และการ
ควบคุมภายนอก มาเป็นการเน้นการตรวจสอบหลังจ่าย (post-audit) และควบคุมภายใน และ (7) 
การรายงานผล เปลี่ยนจากการเน้นรายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ มาเป็นการเน้นการรายงาน
ผลเปรียบเทียบกับผลผลิต/ ผลลัพธ์ที่เกิดขึ้น 

 

ปัจจัยสู่ความส าเร็จ 

 

 1. การผลักดันจากฝุายการเมือง เริ่มจากผู้น าประเทศมีความมุ่งมั่นทางการเมือง มีเสียง
สนับสนุนมากเพียงพอต่อการเปลี่ยนแปลง และนโยบายรัฐบาลที่ชัดเจนในการปฏิรูปราชการ รวมทั้ง
การตรวจสอบการท างานอย่างเข้มแข็งจากสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา 

 2. ผู้บริหารผู้น าการเปลี่ยนแปลง จากบทบาทและภารกิจที่ปรับเปลี่ยนใหม่ของรัฐมนตรี 
ปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจและอธิบดี จ าเป็นต้องได้ผู้บริหารที่เป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง มี
คุณสมบัติส าคัญของผู้น าการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความยืนหยุ่น มีทักษะการฟัง ทักษะการเจรจา
ต่อรอง ทักษะการประเมินความเสี่ยง วิสัยทัศน์ และทัศนวิสัยทัศน์ (เข้าใจสถานการณ์ปัจจุบันรอบตัว) 
รู้ขั้นตอนของการเปลี่ยนแปลง ได้แก่ การสร้างความรู้สึกเร่งด่วนว่าต้องเปลี่ยนแปลง สร้างคณะท างาน
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แกนน า ก าหนดวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ สื่อสารให้ผู้อ่ืนเข้าใจวิสัยทัศน์ร่วมกัน สนับสนุนให้เกิด การ
ปฏิบัติอย่างกว้างขวาง แสดงให้เห็นผลดีที่ได้รับในระยะแรกเพ่ือผลักดันต่อไป รวบรวมผลที่ได้รับเพ่ือ 
ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมากขึ้น และท าให้การเปลี่ยนแปลงเป็นวัฒนธรรมขององค์การการ
ควบคุมการต่อต้านการเปลี่ยนแปลง ซึ่งมี 3 รูปแบบ ได้แก่ การปฏิเสธการเปลี่ยนแปลง การต่อต้าน
เงียบ และการต่อต้านอย่างเปิดเผย โดยเข้าใจสาเหตุของการต่อต้านอาจมาจาก (1) กลัวเสียอ านาจ
ควบคุม (2) สาเหตุแห่งความเปลี่ยนแปลงไม่ชัดเจน (3) ความคลุมเครือของผลลัพธ์ (4) ความ
กระทันหัน (5) กลัวเสียหน้าเสียศักดิ์ศรี (6) กลัวล าบาก (7) เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตัว (8) ความรู้สึก
ผูกพันกับสิ่งเดิม และ (9) ขาดความม่ันใจในตัวเอง 
      ผู้บริหารยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  ในการเป็นผู้น าการ
เปลี่ยนแปลง ผู้บริหารต้องมีจุดยืนโดยยึดหลักจริยธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมี
ส่วนร่วม หลักความ รับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า 

 3. ข้าราชการ เป็นผู้สนับสนุนการเปลี่ยนแปลงที่แท้จริง ส านักพัฒนาประชาสังคม สถาบัน
ชุมชนท้องถิ่นพัฒนาได้ด าเนินการวิจัยปฏิบัติการในช่วง พ.ศ. 2544-2545 ในเขตพ้ืนที่กรุงเทพมหา 
นคร และ 9 จังหวัดน าร่องคือชัยนาท ประจวบคีรีขันธ์ อุทัยธานี ล าปาง จันทบุรี สกลนคร สุรินทร์ 
ตรัง และนครศรีธรรมราช โดยเน้นกระบวนการสร้างความร่วมมือทางสังคม และการสร้างกระแสทาง
สังคมให้เข้ามาเคลื่อนไหวและติดตามประเมินผลการปฏิรูประบบราชการ พบว่าจุดเริ่มต้นเร่งด่วนที่
ภาครัฐควรปรับเปลี่ยนเร่งด่วนคือ การปฏิบัติตนของข้าราชการ และแนวทางการปรับปรุงการพัฒนา 
การบริการของภาครัฐ ดังนี้ 
 4. การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการปฏิรูประบบราชการ การเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วต้อง
อาศัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ ตัวอย่างของการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือ
ในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์ความรู้มีหลายแบบ เช่น ระบบอีเมล์ ระบบประชุมอิเล็กทรอนิกส์ 
ระบการจัดการเอกสาร ระบบสืบค้นข้อมูลข่าวสาร ระบบการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ การเผยแพร่สื่อ
ผ่านระบบเครือข่าย และการระดมความคิดผ่านระบบเครือข่ายในระบบเศรษฐกิจสังคมยุคใหม่ ซึ่ง
เป็นระบบเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานขององค์ความรู้นั้น จะเน้นสาระส าคัญ 4 ประการ ได้แก่ (1) ศักยภาพ
การแข่งขัน (2) เนื้อหาหรือตัวองค์ความรู้ (3) เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ (4) 
ทรัพยากรมนุษย์ ดังนั้น ทุกส่วนราชการจึงต้องเร่งพัฒนาองค์กรของตนเองให้เป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 
(Learning Organization) โดยพัฒนาองค์ประกอบส าคัญให้ครบ 4 ด้าน 
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ผลส าเร็จที่เกิดขึ้นจริงจากการปฏิรูประบบราชการ 
 

1.  ผลการส ารวจประชาชนสนใจการปฏิรูประบบราชการ ส านักงานสถิติแห่งชาติ ส านัก
นายกรัฐมนตรี ได้จัดท าแบบสอบถามจ านวน 10,000 ชุด เพ่ือส ารวจความรู้ความเข้าใจของประชาชน 
ในขณะที่ร่าง พ.ร.บ. ระเบียบบริการราชการแผ่นดิน และ ร่าง พ.ร.บ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม 
อยู่ในชั้นของการพิจารณาของรัฐสภา และได้รายงานสรุปในช่วงเดือนกันยายน 2545 พบว่าผู้ตอบ
แบบสอบถามร้อยละ 65.7 เคยทราบเคยได้ยินเรื่องการปฏิรูประบบราชการ ในขณะที่ร้อยละ 34.3 
ไม่เคยทราบมาก่อน ในส่วนของสาระที่ประชาชนทราบมากที่สุดจากการปฏิรูประบบราชการคือ 
ประชาชนจะได้รับบริการจากหน่วยราชการได้สะดวกรวดเร็วขึ้น ร้อยละ 50.6 กระทรวงเพ่ิมมากขึ้น 
ร้อยละ 45.8 ข้าราชการมีความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริตมากข้ึน ร้อยละ 36.5 หน่วยราชการมีขนาดเล็ก
ลง ร้อยละ 33.3 ยกระดับความสามารถของหน่วยราชการ ร้อยละ 32.6 สื่อที่ใช้ในการติดตาม
ข่าวสารพบว่ารับทราบจากสื่อโทรทัศน์ ร้อยละ 94.3 รองลงมาร้อยละ 55.7 ติดตามจากสื่อหนังสือ 
พิมพ์ ร้อยละ 33.8 ติดตามจากสื่อวิทยุ ร้อยละ 25.2 ติดตามจากเอกสารทางราชการ ร้อยละ 4.7 ติด 
ตามผ่านทางอินเตอร์เน็ต และร้อยละ 2.9 ติดตามจากสื่ออ่ืน ๆ 

2.  เสียงสะท้อนจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายไพบูลย์ วัฒนศิริธรรม ประธานคณะกรรมการสถาบัน
พัฒนาองค์กรชุมชนได้สะท้อนข้อคิดผ่านสื่อหนังสือพิมพ์ถึงผลงานการปฏิรูปภาครัฐที่พบว่าเกิดผลเป็น
รูปธรรม คือ การออกกฎหมาย 2 ฉบับ ท าให้มีกระทรวงเพ่ิมขึ้นจาก 14 กระทรวงเป็น 20 กระทรวง 
และก่อให้เกิดคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) แต่สิ่งที่ต้องการอันเป็นผลพวงจากการ
ปฏิรูปที่แท้จริงยังต้องรอผลงานให้เกิดขึ้นก่อน ซึ่งอาจต้องอาศัยระยะเวลาอีกช่วงหนึ่งจึงจะพิสูจน์
ทราบได้ เนื่องจากกฎหมาย ดังกล่าวเริ่มใช้เมื่อ 2 ตุลาคม 2545 สาระที่แท้จริงในการปฏิรูปขอให้มุ่งท่ี 

     (1) ระบบราชการมีความสุจริต โปร่งใส รับผิดชอบถูกต้องดีงาม 

     (2) ระบบราชการมีประสิทธิภาพสูงในการปฏิบัติหน้าที่ใช้ทรัพยากรต่าง ๆ อย่างคุ้มค่า 

     (3) ระบบราชการสามารถบรรลุผลงานตามหน้าที่ได้อย่างมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจของ
สังคมโดยรวม 

     (4) ระบบราชการมีการสะสมความรู้และขีดความสามารถเพ่ือพัฒนาตนเองได้อย่างต่อ 
เนื่อง  

   นอกจากนี้ยังได้เสนอแนะว่าจากความคิดริเริ่มของนายกรัฐมนตรีที่ให้รองนายกรัฐมนตรี
ดูแลพื้นที่นั้น ควรพัฒนาไปสู่การมีรัฐมนตรีดูแลกลุ่มจังหวัด และการสนับสนุนให้ "ท้องถิ่น" มีบทบาท
ในการบริหารจัดการตนเอง และการสนับสนุนให้ "ประชาชนมีส่วนร่วม" อย่างครบวงจร หากจัดท าได้
ครบถ้วนตามข้อเสนอดังกล่าว จะช่วยให้การปฏิรูปมีความสมบูรณ์มากขึ้น 
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ก้าวต่อไปของการปฏิรูประบบราชการ 
 

จากการประชุม ก.พ.ร. ในวันที่ 22 มกราคม 2546 ได้มีการแถลงผลงานให้ประชาชนทราบ
ว่าเมื่อปฏิรูประบบราชการครบ 6 เดือนแล้ว หน่วยงานต่าง ๆ จะได้รายงานสรุปว่าด าเนินการอะไรไป
บ้าง ซึ่งจะสามารถสรุปได้ภายในพฤษภาคม 2546 นอกจากนี้ขั้นต่อไปของ ก.พ.ร. ยังได้พิจารณาร่าง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารราชการที่ดี ตามมาตรา 3/1 ของ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 เพ่ือให้เกิดการบริหารงานที่ดีได้อย่างแท้จริง โดยสาระส าคัญจะมี
หลักการส าคัญ 10 ประการ ดังนี้ 

1) การบริหารราชการเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนที่จะต้องมีการสอบถามความเห็นของ
ประชาชนว่า ใน 1 ปี พอใจกับการได้รับบริการจากหน่วยงานของรัฐอย่างไร ถ้าผลส ารวจออกมาแล้ว 
ประชาชนเห็นว่าเป็นสิ่งที่ดีอาจมีการให้เงินเพิ่มพิเศษแก่หน่วยงานนั้น 

2) การบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อหน่วยงานของรัฐ โดยผลการปฏิบัติงานของแต่ละ
หน่วยงานต้องสอดคล้องกับนโยบายที่คณะรัฐมนตรีแถลงต่อสภาและต้องบอกด้วยว่าเมื่อน างบ 
ประมาณไปใช้แล้วจะเกิดผลอย่างไร โดยรัฐมนตรีท าสัญญากับนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงท าสัญญา
กับรัฐมนตรี รวมถึงการท าสัญญาระหว่างผู้บังคับบัญชาในกระทรวงและกรมในทุกระดับชั้น หากไม่
สามารถท าได้ตามสัญญาจะถูกปลด 

3) การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือลดค่าใช้จ่าย โดยจะมีการน าระบบบัญชีต้นทุน
มาใช้เพ่ือประเมินการท างานของหน่วยงานราชการมาเทียบกับเอกชนที่มีลักษณะเดียวกันหรือ 
ใกล้เคียงกัน หากการบริหารงานของหน่วยราชการมีต้นทุนสูงกว่าก็อาจให้เอกชนท าแทน 

4) การบริหารราชการให้เกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ โดยจะดูผลกระทบทางสังคม
เพ่ือเปิดโอกาสให้ส่วนราชการจัดซื้อจัดจ้างแพงขึ้นได้ หากประเมินผลแล้วเห็นว่าเป็นประโยชน์ต่อ
ประชาชนจริง 

5) การจัดให้มีการบริการแบบ One-Stop Service มาใช้ให้มากที่สุด โดยจะออกระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีให้มีการมอบอ านาจโดยเฉพาะในระดับที่ไม่ต้องใช้ดุลยพินิจ จะสามารถมอบ
อ านาจให้ข้าราชการระดับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติได้ แต่หากต้องใช้ดุลยพินิจต้องพิจารณารายละเอียด
เพ่ิมข้ึน 

6) การลดเลิกภารกิจและยุบหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น โดยจะทบทวนทุก 4 ปี ซึ่งในกรณีที่มีการ
ยกเลิกหน่วยงานแล้ว ห้ามตั้งหน่วยงานที่มีภารกิจซ้ าที่ถูกยกเลิกข้ึนมาอีก และประชาชนสามารถโต้ 
แย้งได้ด้วยว่ากฎหมายและภารกิจใดที่ขัดกับรัฐธรรมนูญ สามารถเสนอมาให้ ก.พ.ร. พิจารณา 



87 

7) การกระจายภารกิจให้ท้องถิ่น โดยท้องถิ่นจะต้องท าสัญญาว่าจะน างบประมาณไปใช้
บริการสาธารณะ ถ้าผิดสัญญาจะไม่ให้เงินอุดหนุน และเปิดโอกาสให้ท้องถิ่นสามารถเสนอต่อ
คณะกรรมการการกระจายอ านาจให้สามารถเก็บภาษีอากรได้ หากท้องถิ่นท าได้ดี 

8) การอ านวยความสะดวกและสนองตอบประชาชน โดยให้มีการจัดประชุมร่วมกันระหว่าง
ส่วนราชการกับผู้ใช้บริการปีละครั้ง พร้อมกับบังคับให้แต่ละส่วนราชการมีแบบร้องเรียนของ
ประชาชนและส่วนราชการต่าง ๆ ต้องตอบแบบค าถามของส่วนราชการนั้น ซึ่งแบบร้องเรียนนี้จะ
น ามาพิจารณาให้ขั้นเงินเดือนด้วย 

9) การใช้การบริหารบ้านเมืองที่ดีต่อไปนั้น การสั่งการต่าง ๆ ต้องมีการบันทึกเป็นลายลักษณ์
อักษร จะสั่งการโดยวาจาไม่ได้ แม้ว่าจะมีการสั่งการโดยวาจาก็ไม่สามารถน าไปปฏิบัติได้จนกว่าจะมี
การบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร และในข้อนี้ยังก าหนดให้ข้าราชการที่รู้ว่าหัวหน้าส่วน ราชการหรือ
ผู้ใต้บังคับบัญชารู้ว่าเมื่อมีเรื่องการทุจริตเกิดขึ้น แต่ไม่แจ้งให้ผู้บังคับบัญชา รัฐบาลหรือ ป.ป.ช. ให้ถือ
ว่าข้าราชการผู้นั้นมีความผิดต่อวินัยร้ายแรง 

10) การกระจายอ านาจและตัดสินใจโดยจะมีการบังคับให้ส่วนราชการต่าง ๆ กระจายอ านาจ 
การตัดสินใจทุกระดับ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารราชการแบบใหม่ 

การปฏิรูประบบราชการไทยยุคใหม่ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วเมื่อตุลาคม 2545 ที่ผ่านมา โดยนับจาก
วันที่พระราชบัญญัติบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง
กระทรวงทบวง กรม มีผลบังคับใช้ และก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของส่วนราชการใหม่ 
และเกิดกระแสความสนใจของข้าราชการและประชาชนในวงกว้างอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนในอดีต 
สิ่งที่เกิดข้ึนจริงเมื่อเกิดการปฏิรูประบบราชการได้แก่ การเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากทั้งการเกิด โครงสร้าง
ใหม่ วิธีคิดใหม่ และระบบท างานใหม่ ส่งผลดังนี้ (1) ข้าราชการต้องปรับตัวเองให้เหมาะสมกับสภาพ
ความเปลี่ยนแปลง จึงอาจเกิดแรงต่อต้านจากข้าราชการบางส่วนที่ปรับตัวไม่ทันหรือไม่อยากปรับตัว 
(2) การแข่งขันกันท างานระหว่างส่วนราชการ 20 กระทรวง โดยเฉพาะ 6 กระทรวงใหม่ที่เกิดขึ้น
ภายหลัง (3) ประชาชนสนใจเข้ามาตรวจสอบผลงานอย่างใกล้ชิด เพราะหวังว่าการเปลี่ยนแปลง ครั้ง
นี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศ และประชาชนจะได้ประโยชน์อย่างแท้จริงจากการบริหาร
จัดการภาครัฐชุดใหม่ (4) ต้องระวังมิให้ข้าราชการสนใจแต่โครงสร้างและการเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
โดยละเลยถึงปรัชญาที่แท้จริงของการปฏิรูปที่มุ่งวิธีท างานใหม่ท่ีมีประสิทธิภาพสูงกว่าเดิม 

การปฏิรูประบบราชการจะส าเร็จหรือไม่ขึ้นกับองค์ประกอบหลายปัจจัย ตั้งแต่ (1) การรู้จัก 
ส่งเสริมการตลาดด้วยการประชาสัมพันธ์ให้รู้ว่ากระทรวงตั้งที่ไหน มีภารกิจใหม่อย่างไร และรายงาน 
ผลงานทุกระยะ (2) ผู้บริหารเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี และให้เห็นผลส าเร็จระยะสั้น 3 
เดือน ถึง 6 เดือน ได้อย่างชัดเจน (3) รัฐมนตรีปลัดกระทรวง หัวหน้ากลุ่มภารกิจ/ อธิบดี ต้องปรับตัว
ไปตาม บทบาทใหม่ของการเป็นผู้น าปฏิรูป (4) มีการบริหารการเปลี่ยนแปลงอย่างจริงจังเป็นระบบ
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และต่อเนื่องจนท าให้เกิดความยอมรับให้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ดี (5) ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบ ราชการ (ก.พ.ร.) และส านักงาน ก.พ. ต้องท าหน้าที่เป็นองค์กรพ่ีเลี้ยง แนะน าให้
ค าปรึกษาทางวิชาการแก่ส่วนราชการและข้าราชการ (6) การจัดผู้บริหารเข้าสู่ต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงขององค์กร ต้องเลือกเฟูนคนดี คนเก่ง เข้ามาเป็นผู้น าการเปลี่ยนแปลง และ (7) การมีส่วน
ร่วมของภาคประชาชนและภาคเอกชน โดยเปิดรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ รวมทั้งการให้
ความรู้และสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนให้ตระหนักถึงความส าคัญของระบบราชการที่เป็นเสาหลัก
ในการขับเคลื่อนให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาจนพ่ึงตนเองได้และมีศักยภาพแข่งขันกับประเทศ
อ่ืน ๆ ได้ในเวทีโลก 

 

บทสรุป 

  

 แนวคิดการปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยเป็นปัญหาที่หนักอย่างมากเพราะการสะสมไว้
ซึ่งปัญหามากมายในระบบการบริหาราชการแบบเก่าท าให้การปฏิรูปท าได้ล าบากซึ่งทาง กพร.ได้
สรุปว่าระบบราชการไทย ขาดระบบข้อมูลสนับสนุนขาดบูรณาการระหว่างหน่วยงานการกระจาย
อ านาจการตัดสินใจไปในระดับต่างๆ ไม่เหมาะสมการขาดอุดมการณ์ของชาติที่ก าหนดกรอบเปูาหมาย
ระยะยาวการแทรกแซงจากผู้มีอิทธิพลและการเมืองการที่ราชการยังหวงอ านาจอยู่การขาดกลไกการ
รับฟังประชาชนที่ดีพอและยังเหตุผลนานัปประการที่ประชาชนยังรอคอยการปฏิรูปประเทศไทยอย่าง
จริงจังจากผู้มีส่วนรับผิดชอบ ซึ่งจะเห็นได้ว่า การบัญญัติกฎหมายไว้หลายฉบับที่เกี่ยวการบริหารหนึ่ง
ในนั้นก็คือ หลักธรรมาภิบาลที่มุ่งเน้นไปท่ี ประโยชน์สุขของประชาชนเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐไม่มีขั้นตอนในการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น
มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ประชาชนได้รับความอ านวยความสะดวก
และได้รับการตอบสนองต่อความต้องการและมีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ  
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บทท่ี 6 

ระบบราชการที่พึงประสงค์ในอนาคต 
 

ความหมายของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 

 การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) คือ การปรับเปลี่ยนการบริหาร
จัดการภาครัฐโดยน าหลักการเพิ่มประสิทธิภาพของระบบราชการและการแสวงหาประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติราชการที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ โดยการน าเอาแนวทางหรือวิธีการบริหารงานของภาค เอกชนมาปรับใช้
กับการบริหารงานภาครัฐ เช่น การบริหารงานแบบมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ การบริหารงานแบบมืออาชีพ การ
ค านึงถึงหลักความคุ้มค่า การจัดการโครงสร้างที่กะทัดรัดและแนวราบ การเปิดโอกาสให้เอกชนเข้ามา
แข่งขันการให้บริการสาธารณะ การให้ความส าคัญต่อค่านิยม จรรยาบรรณวิชาชีพ คุณธรรมและจริยธรรม 
ตลอดทั้งการมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนโดยค านึงถึงคุณภาพเป็นส าคัญ 

 

เหตุผลที่ต้องน าแนวคิดการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่มาใช้ 

 

 1.  กระแสโลกาภิวัตน์ ส่งผลให้สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วจึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งส าหรับองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน ที่ต้องเพ่ิมศักยภาพและ
ความยืดหยุ่นในการปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความต้องการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป 

 2.  ระบบราชการไทยมีปัญหาที่ส าคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และขาดธรรมา 
ภิบาล ถ้าภาครัฐไม่ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพ่ือไปสู่องค์กรสมัยใหม่ โดย
ยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะส่งผลบั่นทอนความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ทั้งยังเป็นอุปสรรค
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตด้วย 

      ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่( New Public Management) จึงเป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงระบบต่าง ๆ ของภาครัฐและยุทธ 
ศาสตร์ด้านต่าง ๆ ที่เป็นรูปธรรม มีแนวทางในการบริหารจัดการดังนี้ 
      1.  การให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชน 

      2.  ลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงาน 

      3.  การก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงานทั้งในระดับองค์กร และระ 
ดับบุคคล 

      4.  การสร้างระบบสนับสนุนทั้งในด้านบุคลากร (เช่น การฝึกอบรม ระบบค่าตอบแทน
และระบบคุณธรรม) เทคโนโลยี เพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์ 

 



90 

      5.   การเปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของ
รัฐด้วยกัน และระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน ในขณะเดียวกันภาครัฐก็หันมา
ทบทวนตัวเองว่าสิ่งใดควรท าเองและสิ่งใดควรปล่อยให้เอกชนท า 
 

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 

 หลักใหญ่ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ คือ การเปลี่ยนระบบราชการที่เน้นระเบียบและขั้น 
ตอนไปสู่การบริหารแบบใหม่ซึ่งเน้นผลส าเร็จและความรับผิดชอบ รวมทั้งใช้เทคนิคและวิธีการของ
เอกชนมาปรับปรุงการท างาน การจัดการภาครัฐแนวใหม่  มีหลักส าคัญ 7 ประการ คือ 

 1.  จัดการโดยนักวิชาชีพที่ช านาญการ (Hands-on professional management) หมายถึง ให้
ผู้จัดการมืออาชีพได้จัดการด้วยตัวเอง ด้วยความช านาญ โปร่งใส และมีความสามารถในการใช้ดุลพินิจ 
เหตุผลก็เพราะเมื่อผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายแล้ว ก็จะเกิดความรับผิดชอบต่อการตรวจสอบจาก
ภายนอก 

 2.  มีมาตรฐานและการวัดผลงานที่ชัดเจน (Explicit standards and measures of perfor- 

mance) ภาครัฐจึงต้องมีจุดมุ่งหมายและเปูาหมายของผลงาน และการตรวจสอบจะมีได้ก็ต้องมีจุดมุ่ง 
หมายที่ชัดเจน 

 3.  เน้นการควบคุมผลผลิตที่มากขึ้น (Greater emphasis on output controls) การใช้ทรัพยา 
กรต้องเป็นไปตามผลงานที่วัดได้ เพราะเน้นผลส าเร็จมากกว่าระเบียบวิธี 
 4.  แยกหน่วยงานภาครัฐออกเป็นหน่วยย่อยๆ (Shift to disaggregation of units in the 

public sector) การแยกหน่วยงานใหญ่ออกเป็นหน่วยงานย่อยๆ ตามลักษณะสินค้าและบริการที่ผลิตให้
เงิน นับสนุนแยกกันและติดต่อกันอย่างเป็นอิสระ 

 5.  เปลี่ยนภาครัฐให้แข่งขันกันมากขึ้น (Shift to greater competition in the public sector) 

เป็นการเปลี่ยนวิธีท างานไปเป็นการจ้างเหมาและประมูล เหตุผลก็เพ่ือให้ฝุายที่เป็นปรปักษ์กัน (rivalry) 
เป็นกุญแจส าคัญที่จะท าให้ต้นทุนต่ าและมาตรฐานสูงขึ้น 

 6.  เน้นการจัดการตามแบบภาคเอกชน (Stress on private sector styles of management 

practice) เปลี่ยนวิธีการแบบข้าราชการไปเป็นการยืดหยุ่นในการจ้างและให้รางวัล 

 7.  เน้นการใช้ทรัพยากรอย่างมีวินัยและประหยัด (Stress on greater discipline and parsi- 

mony in resource use) วิธีนี้อาจท าได้ เช่น การตัดค่าใช้จ่าย เพ่ิมวินัยการท างาน หยุดยั้งการเรียกร้อง
ของสหภาพแรงงาน จ ากัดต้นทุนการปฏิบัติ เหตุผลก็เพราะต้องการตรวจสอบความต้องการใช้ทรัพยากร
ของภาครัฐ และ “ท างานมากขึ้นโดยใช้ทรัพยากรน้อยลง” (do more with less) 
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รูปแบบการน าการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ในระบบราชการไทย 

 

 1.  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545 เหตุผลในการตรา
พระราชบัญญัตินี้คือ เพ่ือเป็นการปรับปรุงระบบบริหารราชการเพ่ือให้สามารถปฏิบัติงานตอบสนอง
ต่อการพัฒนาประเทศและการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นโดยก าหนดให้การ
บริหารราชการแนวทางใหม่ต้องมีการ ก าหนดนโยบาย เปูาหมาย และแผนการปฏิบัติงานเพ่ือให้
สามารถประเมินผลการปฏิบัติราชการในแต่ละระดับได้อย่างชัดเจน มีกรอบการบริหารกิจการบ้าน 
เมืองที่ดีเป็นแนวทางในการก ากับการก าหนดนโยบายและการปฏิบัติราชการ และเพ่ือให้กระทรวง
สามารถจัดการบริหารงานให้เป็นไป ตามเปูาหมายได้ จึงก าหนดให้มีรูปแบบการบริหารใหม่ โดย
กระทรวงสามารถแยกส่วนราชการจัดตั้งเป็นหน่วยงานตามภาระหน้าที่ เพ่ือให้เกิดความคล่องตัวและ
สอดคล้องกับเปูาหมายของงานที่จะต้องปฏิบัติและก าหนดให้มีกลุ่มภารกิจของส่วนราชการต่าง ๆ ที่มี
งานสัมพันธ์กัน เพ่ือที่จะสามารถก าหนดเปูาหมายการท างานร่วมกันได้ และมีผู้รับผิดชอบก ากับการ
บริหารงานของกลุ่มภารกิจนั้นโดยตรงเพ่ือให้งานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว รวมทั้งให้มี
การประสานการปฏิบัติงาน และการใช้งบประมาณเพ่ือที่จะให้การบริหารงานของทุกส่วนราชการ
บรรลุเปูาหมาย ของกระทรวงได้อย่างมีประสิทธิภาพและลดความซ้ าซ้อน มีการมอบหมายงานเพ่ือลด
ขั้นตอนการปฏิบัติราชการ และสมควรก าหนดการบริหารราชการในต่างประเทศให้เหมาะสมกับ
ลักษณะการปฏิบัติหน้าที่และสามารถปฏิบัติการได้อย่างรวดเร็วและมีเอกภาพ โดยมีหัวหน้าคณะ
ผู้แทนเป็นผู้รับผิดชอบในการบริหารราชการ นอกจากนี้ สมควรให้มีคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการเพ่ือเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบในการดูแลการจัดส่วนราชการและการปรับปรุงระบบการ
ท างานของภาคราชการให้มีการจัดระบบราชการอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 ใน มาตรา 3/1 ได้ก าหนดให้การพัฒนาระบบราชการต้องสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทาง
เศรษฐกิจ การเมือง สังคม ความต้องการของประชาชนและทันต่อการบริหารราช การตาม
พระราชบัญญัตินี้ต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมี
ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบ
เลิกหน่วยงานที่ไม่จ าเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากรให้แก่ท้องถิ่น การกระจายอ านาจตัดสินใจ 
การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผล
ของงาน การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องค านึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่งในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งให้ค านึงถึงความับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การเปิดเผยข้อมูล การติดตามตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน 



92 

 2.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ได้
ก าหนด ขอบเขต แบบแผน วิธีปฏิบัติราชการ เพื่อเป็นไปตามหลักการบริหารภาครัฐแนวใหม่ ดังนี้ 

1) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 

2) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 

3) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 

4) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 

5) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อเหตุการณ์ 
6) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวก และได้รับการตอบสนองความ 

 7) มีการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างสม่ าเสมอ ซึ่งได้แก่ การตรวจสอบและวัดผล
การปฏิบัติงาน เพ่ือให้เกิดระบบการควบคุมตนเอง 
 3. แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ พ.ศ.2546 - 2550 ได้ก าหนดเปูาประสงค์หลัก
ของการพัฒนาระบบราชการไทย 4 ประการ 

 1) พัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น 

 2) ปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้มีความเหมาะสม 

 3) ยกระดับขีดความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงเทียบเท่า
เกณฑ์สากล 

 4) ตอบสนองต่อการบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย 

 โดยก าหนดยุทธศาสตร์ 7 ด้านเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
  ยุทธศาสตร์ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน ประกอบด้วย 9 
มาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน ประกอบด้วย 4 
มาตรกา 
  ยุทธศาสตร์ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ ประกอบด้วย 8 
มาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ 4 การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ ประกอบด้วย 
7 มาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม ประกอบด้วย 
4 มาตรการ 
  ยุทธศาสตร์ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย ประกอบด้วย 4 มาตรการ 

  ยุทธศาสตร์ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ประกอบด้วย 6 
มาตรการ 
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4.  การประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค ารับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ: KPI 

(Key Performance Indicators) โดยให้มีการประเมินการปฏิบัติราชการ ใน 2 องค์ประกอบ ตาม
หนังสือส านักงานก.พ. ที่ นร 1012/ว 20 ลงวันที่ 3 กันยายน 2552 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ
ประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ และหนังสือส านักงาน ก.พ. ที่ นร 100/ว 
27 ลงวันที่ 29 กันยายน 2552 เรื่อง มาตรฐานและแนวทางก าหนดความรู้ความสามารถ ทักษะ และ
สมรรถนะที่จ าเป็นส าหรับต าแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญ คือ 

 1) ผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติราชการ 

 2) พฤติกรรมการปฏิบัติราชการหรือสมรรถนะ 

 5.  การบริหารราชการแบบบูรณาการ (CEO) ซึ่งมีลักษณะส าคัญคือ 

1) เป็นระบบบริหารจัดการในแนวราบ (Horizontal Management) ที่ใช้การบูรณาการการ
ท างานของทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ในลักษณะ “พ้ืนที่–พันธกิจ–การมีส่วนร่วม” (Area–Functional– Partic 

ipation: A–F–P) ในทุกขั้นตอนของการท างาน เพ่ือสร้างความเป็นหุ้นส่วนทางการพัฒนา (Part nership) 

ในระดับจังหวัด ตลอดจนเพ่ือสร้างการท างานในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

2) เป็นระบบบริหารจัดการที่มีเปูาหมายที่การตอบสนองความต้องการของประชาชนผู้ใช้ 
บริการ (Customer Driven) ด้วยระบบงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของงาน  (Result – based) ด้วยมาตรฐาน
ผลงานขั้นสูง (High Performance Output) 

3) เป็นระบบบริหารจัดการที่อยู่ภายใต้กรอบของบทบัญญัติและเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ 
และโครงสร้างการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินในปัจจุบัน รวมทั้งหลักการการบริหารกิจการ
บ้านเมืองและสังคมที่ดี (Good Governance) แต่ได้รับการสนับสนุนทรัพยากรทางการบริหาร ที่จ าเป็น
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน 

 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.
2556 - พ.ศ.2561) 
 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ.2556 - พ.ศ.2561)]] ได้ก าหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ โดยก าหนดประเด็นยุทธศาสตร์ 7 ยุทธ 
ศาสตร์ ดังนี้ 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน  
 มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนางานบริการของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่ความเป็นเลิศเพ่ือ 
ให้ประชาชนมีความพึงพอใจ ต่อคุณภาพการให้บริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีการน าเทคโนโลยีสารสนเทศ ที่เหมาะสมมาใช้เพ่ือให้ประชาชนสามารถใช้บริการได้ง่าย
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และหลากหลายรูปแบบ เน้นการบริการเชิงรุกที่มี ปฏิสัมพันธ์โดยตรงระหว่างภาครัฐและประชาชน 
การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จอย่างแท้จริง พัฒนาระบบการจัดการ ข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ 
รวมทั้งเสริมสร้างวัฒนธรรมการบริการที่เป็นเลิศ เช่น  

1. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาระบบการเชื่อมโยงงานบริการซึ่งกันและกัน และวาง
รูปแบบ การให้บริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐได้ทุกเรื่อง โดยไม่ค านึงว่าผู้รับ  
บริการจะมาขอรับบริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door) 

2. ยกระดับการด าเนินงานของศูนย์บริการร่วม (One Stop Service) ด้วยการเชื่อมโยงและ 
บูรณาการกระบวนงานบริการที่หลากหลายจากส่วนราชการต่าง ๆ มาไว้ ณ สถานที่เดียวกัน เพ่ือให้
ประชาชนสามารถรับบริการได้สะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เช่น ศูนย์รับค าขออนุญาต ศูนย์ช่วยเหลือเด็ก
และสตรีในภาวะวิกฤต (One Stop Crisis Center: OSCC) เป็นต้น 

3. ส่งเสริมให้ส่วนราชการน าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ามาใช้ในการให้บริการ 
ประชาชน (e-Service) เพ่ือให้สามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้ง่ายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบ การบริการที่
เปิดโอกาสให้ประชาชนเป็นผู้เลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความต้องการของตนเอง (Gover- 

nment You Design) โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาใช้ เช่น m - Government ซึ่งให้บริการผ่าน
โทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile G2C Service) ที่ส่งข้อมูลข่าวสารและบริการถึง ประชาชน แจ้งข่าวภัย
ธรรมชาติ ข้อมูลการเกษตร ราคาพืชผล หรือการติดต่อและแจ้งข้อมูล ข่าวสารผ่านสังคมเครือข่ายออน 
ไลน์ (Social Network) เป็นต้น 

4. ส่งเสริมให้มีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพ่ือเป็นช่องทางของบริการภาครัฐทุก
ประเภท โดยให้เชื่อมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ทุกหน่วยงานของภาครัฐ รวมถึงข้อมูล 
ข่าวสาร องค์ความรู้ ซึ่งประชาชนสามารถเข้าถึงได้ 

5. ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการให้บริการประชาชนที่มีความเชื่อมโยงกันระหว่างหลาย 
ส่วนราชการ น าไปสู่การเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการ เพ่ิมขีด
ความสามารถในการแข่งขัน โดยทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแก้ไข กฎหมาย กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชนของหน่วยงาน ของรัฐ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความ
คล่องตัวและเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ 

6. ส่งเสริมให้มีการน าระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการให้บริการ (Service 

Level Agreement) มาใช้ในภาครัฐ ซึ่งเป็นการก าหนดเงื่อนไขในการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ 
ที่มีต่อประชาชน โดยการก าหนดระดับการให้บริการ ซึ่งครอบคลุมการก าหนดลักษณะ ความส าคัญ 
ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณีท่ีการให้บริการไม่เป็นไปตามที่ก าหนด 

7. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ประโยชน์จากบัตร
ประจ าตัว ประชาชน ในการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลของหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการ
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ให้บริการ ประชาชนตามวงจรชีวิต โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากบัตรสมาร์ทการ์ด (Smart Card) 

หรือ เลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก 

8. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ ค่านิยม และหล่อหลอม
การสร้าง วัฒนธรรมองค์การให้ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตใจที่เอ้ือต่อการให้บริการที่ดี 
รวมถึง เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น 

9. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจ าแนกกลุ่ม
ผู้รับบริการ การส ารวจความพึงพอใจของประชาชนที่ใช้บริการเพ่ือให้สามารถน ามาปรับปรุง และพัฒนา 
คุณภาพการบริการได้อย่างจริงจัง เน้นการส ารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ หลังจากได้รับ
การบริการ และน าผลส ารวจความพึงพอใจมาวิเคราะห์ ศึกษาเปรียบเทียบ เพ่ือปรับ ปรุงประสิทธิภาพการ
ท างาน และเผยแพร่ผลการส ารวจให้ประชาชนทราบ โดยอาจจัดตั้ง สถาบันการส่งเสริมการให้บริการ
ประชาชนที่เป็นเลิศ (Institute for Citizen - Centered Service Excellence) เพ่ือท าหน้าที่ในการ
ส ารวจความคิดเห็น วิเคราะห์ ติดตาม เสนอแนะ การปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแก่
ส่วนราชการต่าง ๆ 

10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการข้อร้องเรียนและแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อน ของประชาชนอย่างจริงจัง โดยเน้นการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑ์และ
กระบวนการ จัดการข้อร้องเรียนให้มีประสิทธิภาพ เป็นมาตรฐาน ตอบสนองทันท่วงที สามารถติด  
ตาม เรื่องร้องเรียนได้ตั้งแต่จุดเริ่มต้นและสิ้นสุดของการให้บริการ รวมไปถึงการมีฐานข้อมูลและ 
ระบบสารสนเทศในการเชื่อมโยงข้อมูลกันระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ 

11. วางหลักเกณฑ์ แนวทาง และกลไกการช่วยเหลือเยียวยาเมื่อประชาชนได้รับความไม่
เป็นธรรม หรือได้รับความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการด าเนินการของภาครัฐและปัญหา 
ที่เกิดจากภัยพิบัติทางธรรมชาติ หรือปัญหาอื่น ๆ ที่รัฐมีส่วนเกี่ยวข้อง 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมี
ความเป็นมืออาชีพ 

 มีเปูาหมายเพ่ือพัฒนาส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐสู่องค์การแห่งความเป็นเลิศโดยเน้นการ
จัดโครงสร้าง องค์การที่มีความทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบง่าย (Simplicity) มีระบบการท า งานที่
คล่องตัว รวดเร็ว ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการท างานเน้นการคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creativity) พัฒนา
ขีดสมรรถนะของบุคลาลากรในองค์การ เน้นการท างานที่มีประสิทธิภาพ สร้างคุณค่าในการปฏิบัติภารกิจ
ของรัฐ ประหยัดค่าใช้จ่าย ในการด าเนินงานต่าง ๆ และสร้างความรับผิด ชอบต่อสังคม อนุรักษ์
สิ่งแวดล้อมที่ยั่งยืน เช่น 
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1. ปรับปรุงหน่วยงานราชการให้มีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซ้ าซ้อน 
มีความ ยืดหยุ่น คล่องตัวสูง สามารถปรับตัวได้อย่างต่อเนื่อง ตอบสนองต่อบทบาทภารกิจหรือบริบท 
ในสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

2. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐมีการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และจัดการความรู้อย่างเป็น
ระบบ เพื่อก้าวไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 

3. ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศตามมาตรฐานสากล โดย
มุ่งเน้น ให้การน าองค์การเป็นไปอย่างมีวิสัยทัศน์ มีความรับผิดชอบต่อสังคม การวางแผนยุทธศาสตร์ และ
ผลักดันสู่การปฏิบัติ การให้ความส าคัญกับประชาชนผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย การปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการให้มีความยืดหยุ่นคล่องตัว การส่งเสริมให้บุคลากรพัฒนา ตนเอง มีความคิดริเริ่ม
และเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยข้อมูลสารสนเทศอย่างแท้จริง และท างานโดยมุ่งเน้นผลลัพธ์
เป็นส าคัญ 

4. ส่งเสริมและพัฒนาหน่วยงานของรัฐไปสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government) 

5. น าเทคโนโลยีมาใช้ภายในองค์การ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริ 
หารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพและรวดเร็วยิ่งขึ้น ยกระดับคุณภาพ การให้บริการประชาชน สร้างความ
โปร่งใสในการด าเนินงานและให้บริการ รวมทั้ง ส่งเสริมให้มีการปฏิบัติงานแบบเวอร์ช่วล (Virtual Office) 

เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ การปฏิบัติราชการ และประหยัดค่าใช้จ่าย 

6. ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซต์ของหน่วยงานให้เป็นไปตามมาตรฐานเว็บไซต์ภาครัฐ (Gove- 

rnment Website Standard) และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหน่วยงานของรฐั (Connected 

Government) ที่สมบูรณ์แบบเพ่ือก้าวไปสู่ระดับมาตรฐานสากล 

7. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ ระบบการให้บริการ 
ภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศบนโครงสร้างพ้ืนฐานหลักที่ทางภาครัฐพัฒนาขึ้น ได้แก่ ระบบเครือ 
ข่ายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information Network: GIN) และเครื่องแม่ข่าย (Government 

Cloud Service: G – Cloud) เพ่ือ ลดค่าใช้จ่าย ทรัพยากร และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

8. น ากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนข้อมูลแห่งชาติ (Thailand e-Government 

Interoperability Framework: TH e-GIF) มาใช้ในการพัฒนาระบบสารสนเทศ ภาครัฐ เพ่ือให้สามารถ
แลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 

9. พัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การภาครัฐ ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลระหว่าง ส่วนราชการ
ด้วยกัน ในลักษณะโครงข่ายข้อมูลที่เชื่อมต่อถึงกัน เพ่ือให้กระบวนการ ท างานมีประสิทธิภาพมากขึ้น 
และส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการในระดับต่าง ๆ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงข้อมูลที่ส าคัญต่อการบริหาร
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ราชการแผ่นดินและการตัดสินใจ ไปยังศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพ่ือให้เกิดการตัดสิน 
ใจบนพื้นฐานของ ข้อมูลที่มีความเป็นปัจจุบันและถูกต้อง 

10. ส่งเสริมให้ส่วนราชการมีแผนการบริหารความต่อเนื่องในการด าเนินงาน (Business 

Continuity Plan) เพ่ือให้สามารถเตรียมความพร้อมรับมือต่อสถานการณ์ฉุกเฉิน ได้ทันท่วงที โดยก า 
หนดแนวทาง ขั้นตอนการช่วยเหลือ การซักซ้อม และ การประชาสัมพันธ์ รวมทั้งก าหนดหน่วยงานรับ 
ผิดชอบหลัก และสนับสนุนให้มี การจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis Management Center) ใน
การบริหาร จัดการสภาวะวิกฤตแต่ละประเภท ทั้งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาค 

11. วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Workforce Plan) ให้มีความเหมาะสม 
ไม่เป็น ภาระต่องบประมาณของประเทศพัฒนาและบริหารก าลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากร 
และประสิทธิภาพของระบบราชการ สร้างความก้าวหน้าในสายอาชีพ (Career Path) สามารถรองรับ
ต่อการเปลี่ยนแปลงและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมทั้งการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ประเทศไปสู่การปฏิบัติ 

12. ส่งเสริมให้มีการวางระบบเตรียมความพร้อมเพ่ือทดแทนบุคลากร เช่น แผนการสืบ
ทอดต าแหน่ง (Succession Plan) เป็นต้น ทั้งในระยะสั้นและระยะยาวและเปิดโอกาสให้บุคคลภาย 
นอกสามารถเข้าสู่ระบบราชการได้โดยง่ายมากขึ้นในทุกระดับรวมทั้งสนับสนุนให้มีการแลก เปลี่ยน
บุคลากรระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน (Talent mobility) ซึ่งสามารถเชื่อมโยง ได้ทั้งสองทางจาก
ภาครัฐไปสู่ภาคเอกชนและจากภาคเอกชนไปสู่ภาครัฐ 

13. ส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐให้ความส าคัญต่อการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ใน
การปฏิบัติ ราชการ โดยเฉพาะการวัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอ้างอิงกับเกณฑ์มาตรฐาน
และ/ หรือแนวทางการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รวมถึงปรับปรุงการท างาน โดยน าเทคนิคต่าง ๆ เกี่ยวกับ 
การเพ่ิมผลิตภาพมาใช้ มุ่งขจัดความสูญเปล่าของการด าเนินงานในทุกกระบวนการ ตัดกิจกรรมที่ไม่มี
ประโยชน์หรือไม่มีการเพ่ิมคุณค่าในกระบวนการออกไป เพ่ิมความยึดหยุ่นขององค์การด้วยการ
ออกแบบกระบวนการใหม่และปรับปรุงกระบวนการเพ่ือสร้างคุณค่าในการปฏิบัติงาน เช่น Lean 

Management เป็นต้น 

14. ส่งเสริมให้มีการน ารูปแบบการใช้บริการร่วมกัน (Shared Services) เพ่ือประหยัด
ทรัพยากร ลดค่าใช้จ่าย ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการท างานของหน่วยงานของรัฐ
โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/ประเภทเดียวกัน (Common Process) ซึ่งเดิม ต่างหน่วยงาน
ต่างด าเนินงานเองเข้ามาไว้ในศูนย์บริการร่วมโดยเฉพาะงานสนับสนุน (Back Office) ได้แก่ ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เป็นต้น 

15. ส่งเสริมให้การปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ จะต้องค านึงถึงความรับผิดชอบต่อ
สังคม (Social Responsibility) เกิดความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีของประชาชน ความสงบ และ
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ปลอดภัยของสังคมส่วนรวม รวมทั้งสนับสนุน เสริมสร้าง พัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง ให้แก่สังคม
และชุมชน เพ่ืออยู่ร่วมกันอย่างสงบสุข 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 : การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด 

 มีเปูาหมายเพ่ือวางระบบการบริหารจัดการสินทรัพย์ของราชการอย่างครบวงจร โดยค านึงถึง
ค่าใช้จ่ายที่ผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership Cost)เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดหรือสร้างมูลค่าเพ่ิม 
สร้างโอกาส และ สร้างความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและ
เปล่าประโยชน์ รวมทั้ง วางระบบและมาตรการที่จะมุ่งเน้นการบริหารสินทรัพย์เพ่ือให้เกิดผลตอบ 
แทนคุ้มค่า สามารถลดต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยรวม มีต้นทุนที่ต่ าลงและลดความต้องการของสินทรัพย์
ใหม่ที่ไม่จ าเป็น เช่น ส่งเสริมให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย์และบูรณาการ
เข้ากับระบบ บริหารจัดการทรัพยากรขององค์การ (Enterprise Resource Planning: ERP) เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์และการบริหารจัดการองค์การโดยรวม และ การลดต้นทุน โดยจัด
ให้มีระบบและข้อมูลเพื่อให้หน่วยราชการใช้ประกอบการวัดและวิเคราะห์ การใช้สินทรัพย์เพ่ือให้เกิด
ผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิดประโยชน์สูงสุด (Asset Utilization) เป็นต้น 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 : การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

 มีเปูาหมายเพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันภายในระบบราชการด้วยกันเองเพ่ือแก้ปัญหาการ
แยกส่วนในการปฏิบัติงาน ระหว่างหน่วยงาน รวมถึงการวางระบบความสัมพันธ์และประสานความ
ร่วมมือระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ในรูปแบบของการประสาน
ความร่วมมือที่หลากหลาย ภายใต้วัตถุประสงค์ เดียวกัน คือ น าศักยภาพเฉพาะของแต่ละหน่วยงาน
มาสร้างคุณค่าให้กับงานตามเปูาหมายที่ก าหนด เพ่ือขับเคลื่อนนโยบาย/ยุทธศาสตร์ของประเทศและ
การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า เช่น 

1. วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศ (Cross 

Functional Management System) ตามห่วงโซ่แห่งคุณค่า (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการ 
ตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า จนกระทั่งปลายน้ า รวมทั้งก าหนดบทบาทภารกิจให้มีความชัดเจนว่าใคร มีความ
รับผิดชอบในเรื่องหรือกิจกรรมใด รวมทั้งการจัดท าตัวชี้วัดของกระทรวงที่มีเปูาหมาย ร่วมกัน (Joint 

KPIs) 

2. การออกแบบโครงสร้างและระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบของหน่วยงานรูปแบบ
พิเศษ เพ่ือให้สามารถรองรับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศที่ต้องอาศัยการ
ด าเนินงานที่มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ไม่ยึดติดกับโครงสร้างองค์การและระบบราชการแบบเดิม 

3. ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้มีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตร์และเปูาหมายร่วมเป็น
หลัก เพ่ือให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส าคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ 
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4. พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่าง ๆ (Multi-Level Gover nance) 

ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพ้ืนที่เป็นหลัก เพ่ือให้เกิด
ความร่วมมือ ประสานสัมพันธ์กันในการปฏิบัติงานและการใช้ทรัพยากรให้เป็นไป อย่างมีประสิทธิภาพ 
เกิดความคุ้มค่าและไม่เกิดความซ้ าซ้อน และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณ ให้เป็นแบบยึดพ้ืนที่เป็นตัว
ตั้ง (Area-based Approach) รวมทั้งวางเงื่อนไขการจัดสรร งบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ในสัดส่วนวงเงินงบประมาณที่เหมาะสม 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 : การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกันระหว่าง
ภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาชน 

 มีเปูาหมายเพ่ือส่งเสริมให้หน่วยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนให้มีความ
เหมาะสม โดยให้ ความส าคัญต่อการมีส่วนร่วมของประชาชน มุ่งเน้นการพัฒนารูปแบบความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐกับ ภาคส่วนอ่ืน การถ่ายโอนภารกิจบางอย่างที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินงานเองให้ภาค
ส่วนอ่ืน รวมทั้ง การสร้างความร่วมมือหรือความเป็นภาคีหุ้นส่วน (Partnership) ระหว่างภาครัฐและภาค
ส่วนอ่ืน เช่น 

1. ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือในรูปภาคีหุ้นส่วนระหว่างภาครัฐกับเอกชน (Public-

Private- Partnership : PPP) เพ่ือให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในด้านต่าง ๆ ที่
จ าเป็นของประเทศที่ต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมาก และภาครัฐยังไม่สามารถด าเนินการ ได้เพียงพอ
กับความต้องการของประชาชน ได้รับการสนับสนุนกลไกการด าเนินการแบบ ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนด้วย
ความชัดเจน โปร่งใส และเกิดการบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ให้มีการลงทุนที่ซ้ าซ้อน มีการใช้
ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจ ากัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด สนับสนุนให้มีการจัดตั้งกองทุนส่งเสริมการลงทุนของ
เอกชนร่วมในกิจการของรัฐ ตลอดจนให้มีหน่วยงาน รับผิดชอบก าหนดมาตรฐาน ส่งเสริม สนับสนุนการ
ร่วมลงทุนเพ่ือไม่ให้เกิดผลกระทบต่อ ความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว 

2. เปิดให้ภาคเอกชนสามารถเข้ามาแข่งขันกันเพ่ือจัดท าบริการสาธารณะแทนภาครัฐ
(Contestability) ในภารกิจของภาครัฐที่ภาครัฐไม่จ าเป็นต้องด าเนินการเองและภาคเอกชน สามารถ
ด าเนินการแทนได้ โดยสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันอย่างเสรีผ่านกลไกตลาด เพ่ือให้ ภาคเอกชนสามารถ
เข้ามาแข่งขันได้โดยง่าย รวมทั้งปูองกันและลดปัญหาการผูกขาดในระยะยาว ตลอดจนท าให้ภาครัฐ
สามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนให้เป็นผู้ก าหนดมาตรฐานและ ระดับการให้บริการ รวมทั้งติดตาม
ตรวจสอบการด าเนินงานของภาคเอกชนให้เป็นไปตาม เงื่อนไขที่วางไว้ได้อย่างแท้จริง 

3. เปิดให้องค์กรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเข้ามาเป็นผู้จัดบริการสาธารณะแทน
ภาครัฐ โดยอาศัยการจัดท าข้อตกลงร่วม (Compact) ในรูปแบบการด าเนินงานในลักษณะหุ้นส่วน 
ระหว่างภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน ซึ่งมีเปูาหมายของข้อตกลงอยู่ที่การร่วมกัน ด าเนิน
ภารกิจจัดบริการสาธารณะแก่ประชาชนให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ 
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4. พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือข่าย (Networked Govern ance) 

โดยการ ปรับเปลี่ยนบทบาท โครงสร้าง และกระบวนการท างานขององค์กรภาครัฐให้สามารถเชื่อมโยง 
การท างานและทรัพยากรต่าง ๆ ของหน่วยงาน ทั้งในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ให้เกิดการ
พ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุ่น เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ มีการตัดสินใจที่รวดเร็ว 
ทันต่อสถานการณ์ เชื่อมโยงระบบการท างานระหว่างองค์กรได้ ด้วยความสะดวกและรวดเร็ว 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 : การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน 

 มีเปูาหมายเพ่ือส่งเสริมและวางกลไกให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
และสร้าง ความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ รวมทั้งส่งเสริมให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบ การท างานของทางราชการ ตลอดจนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และมาตรการในการต่อต้านการ
ทุจริต คอร์รัปชั่นให้บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรม เช่น 

1. เปิดให้ประชาชนมีส่วนร่วม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public 

Scrutiny) และผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก (Independent Assessor) ที่ผ่านการฝึกอบรมและได้รับ
การรับรองเข้ามาด าเนินการสอดส่องดูแลและสอบทานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ รวมทั้ง
วางกลไกสนับสนุนให้ด าเนินการจัดท าราคากลางและข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพ่ือให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ 

2. พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝูาระวังและติดตามตรวจสอบในเรื่องการทุจริต 
คอร์รัปชั่นในเชิงรุก รวมทั้งพัฒนาเครื่องมือวัดระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือ
ใช้ประโยชน์ในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 : การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือเข้าสู่การเป็นประชาคม
อาเซียน 

 มีเปูาหมายเพ่ือเตรียมความพร้อมของระบบราชการไทยเพ่ือรองรับการก้าวเข้าสู่ประชาคม
อาเซียน รวมทั้งประสาน พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกันในการส่งเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลใน
ภาครัฐของประเทศสมาชิก อาเซียน อันจะน าไปสู่ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความมั่นคงทางการเมือง และ
ความเจริญผาสุกของสังคม ร่วมกัน 

 

วิวัฒนาการของแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 

 ทฤษฎีองค์การ และแนวคิดด้านการจัดการในแต่ละยุคที่ผ่านมาเกิดจากบริบทที่แตกต่างกัน
ไป เป็นการช่วยแต่งเติมและพัฒนารูปแบบทางการจัดการให้สอดคล้องกับบริบทนั้นๆ มากขึ้นและเมื่อ
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เกิดแรงขับที่มีอิทธิพลใหม่ๆก็จะส่งผลต่อการเปลี่ยนผ่านกระบวนทัศน์(Paradigm Shifted)และการ
ก้าวข้ามในแต่ละยุคนั้นเป็นการให้คุณค่าและมุมมองต่อปัจจัยหลักของแนวคิดนั้นๆ ที่เปลี่ยนไป ซึ่ง
มักจะเป็นการให้คุณค่าในมุมมองที่ลึกซึ้งมากยิ่งขึ้น โดยสภาพของสิ่งแวดล้อมมีอิทธิพลต่อมุมมอง
ทางการจัดการ ที่เป็นตัวก าหนดรูปแบบแนวคิดทางการจัดการในขณะนั้น ซึ่งการเปลี่ยนผ่านกระบวน
ทัศน์ทางการจัดการ เช่น มุมมองและการให้คุณค่า “คนเป็นเสมือนเครื่องจักร” สู่ “คนมีชีวิตและ
หัวใจ” ก็ส่งผลให้เกิดการก้าวข้ามพรมแดนแห่งยุค Classic ไปยังยุค Neo-Classicและที่ส าคัญการ
เปลี่ยนโครงสร้างทางสังคมจากช่วงเวลาแห่งการปฏิวัติอุตสาหกรรมสู่สังคมโลกาภิวัตน์ที่ส่งผลต่อการ
ทลายก าแพงในยุค ModernไปยังยุคPostmodern ที่มุมมองและการให้คุณค่ามีความลึกซึ้งมากเพ่ือ
การปรับตัวให้อยู่รอดขององค์การ จากองค์การที่ไม่มีชีวิตและการใช้เทคโนโลยีในเชิงระบบ สู่มุมมอง
ที่ว่าองค์การนั้นมีชีวิตและเทคโนโลยีสารสนเทศมีความส าคัญและมีผลกระทบในมิติที่ซับซ้อนดังนั้น
กระบวนทัศน์ของทฤษฎีองค์การหรือแนวคิดการบริหารจัดการทั้งภาครัฐและเอกชน จึงหนีไม่พ้นจาก
กระแสทางสังคมและสภาพแวดล้อม ซึ่งก็คือความเป็นโลกาภิวัตน์อย่างเช่นปัจจุบัน 

 ส าหรับแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management : NPM) พัฒนามา
จากแนวคิดในการบริหารงานภาครัฐ (PublicAdministration) ที่มีแนวปฏิบัติตามกรอบแนวคิดหรือ
ตัวแบบระบบราชการในอุดมคตของแม็คเวเบอร์ (Max Weber) จนกระทั่งในช่วงต้นทศวรรษที่ 1980 
กลุ่มผู้น าทางการเมืองได้หันมาให้ความส าคัญ และตระหนักถึงความไม่ยั่งยืนของระบบการรวมอ านาจ
ในการให้บริการสาธารณะดังนั้น ผู้น าทั้งในยุโรป เอเชีย และอเมริกาเหนือจึงเริ่มใช้จ่ายงบประมาณที่
ประหยัดและมีประสิทธิภาพในการจัดท าบริการสาธารณะมากขึ้นทั้งเรื่องของสวัสดิการสาธารณะ 
ด้านสุขภาพด้านการขนส่ง ที่ก่อนหน้านี้ก็ต้องประสบกับปัญหาวิกฤติน้ ามันในช่วงปลายปีค.ศ. ๑๙๗๐ 
และวิกฤติของเศรษฐกิจโลกที่มีความผันผวนอย่างต่อเนื่องท าให้นักวิชาการและนักปฏิบัติการต้อง
ค้นหาแนวทางการบริหารภาครัฐใหม่๑๐ เพ่ือรับมือกับสภาพกาเปลี่ยนแปลงของโลกที่เป็นไปอย่าง
รวดเร็วทั้งหมดจึงเป็นปัจจัยส าคัญที่ผลักดันท าให้ภาครัฐจ าต้องด าเนินการปฏิรูประบบการบริหาร
จัดการเสียใหม่ เพื่อให้สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปได้อย่างเหมาะสมยิ่งขึ้น
น าไปสู  ่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิวัติการบริหารงานภาครัฐ (A Revolutionary Change)ที่เรียกว่าการ
บริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NewPublic Management : NPM)๑๑ โดยถือกันว่าNPM เป็นเรื่อง
ของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ใหม่ในการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลง หรือ
แตกต่างไปจากเดิมที่ไม่ใช่แค่ในลักษณะของการส่งมอบการบริการทางสังคมหรือการแสดงบัญชี
งบประมาณของรัฐบาลเท่านั้นแต่รวมไปถึงการเปลี่ยนแปลงในด้านโครงสร้างของการบริหารปกครอง
ที่น าเอารูปแบบ หรือวิธีการต่างๆ ของภาคธุรกิจเอกชนมาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทภาคของรัฐ๑๒ 
ซึ่งการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)ได้ตั้งอยู่บนสมมติฐานของความ
เป็นสากลในทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการจัดการ ที่สามารถประยุกต์ใช้ได้ทั้งการบริหารรัฐกิจ
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และการบริหารธุรกิจ ซึ่ง NPM มีวัตถุประสงค์หลัก คือ ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพของภาคราช 
การโดยใช้วิธีการบริหารจัดการแบบภาคเอกชน และมุ่งประสิทธิภาพของกระบวนทัศน์การบริ  หาร
กิจการบ้านเมืองและสังคม ตามหลักความรับผิดชอบตรวจสอบได้(Accountability)ความโปร่งใส
(Transparency)การเปิดเผย (Openness) ความยุติธรรม(Fairness) และความเสมอภาค (Equity) 
๑๓ จะเห็นได้ว่า แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management)เป็นการ
พัฒนาเพ่ือแก้ปัญหาของภาครัฐที่ยึดระบบในการบริหารจนไม่มีความคล่องตัวและไม่สามารถปรับตัว
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกที่มีความเป็นพลวัตร โดยหันให้ความส าคัญต่อการตอบ 
สนองความต้องการของประชาชนและสามารถปรับตัวเข้ากับกระโลกาภิวัตน์ของโลกยุคปัจจุบัน 

 

สาระส าคัญของแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
 

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ว่าเกิดมาจากการรวมตัวของ ๒ กระแสแนวคิดหลักของ
ฮูด (Hood) โดยกระแสแนวคิดแรกคือแนวคิดเศรษฐศาสตร์สถาบันใหม่ (New Institutiona lEconomics) 

ที่เกิดมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ ทฤษฎีผู้ว่าจ้าง-ตัวแทน (Principal-AgentTheory)และทฤษฎี
ต้นทุนธุรกรรม (TransactionTheory)ซึ่งมองการเมืองเปรียบเสมือนปรากฎการณ์ทางการตลาด และอีก
กระแสแนวคิดหนึ่งคือ แนวคิดการจัดการนิยม (Manage rialism)ซึ่งเป็นแนวคิดที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูป
การบริหารภาครัฐโดยน าเอาวิธีการหรือเทคนิคต่างๆของภาคธุรกิจเอกชนมาใช้หรือเป็นการบริหารงานที่
เลียนแบบภาคธุรกิจเอกชนซึ่งแนวคิดของ Christopher Hood ได้อธิบายถึงแนวคิดและลักษณะส าคัญ
ของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ไว้ว่า  

1) เป็นกระบวนการบริหารที่เน้นการบริหารงานในแบบมืออาชีพท าให้ผู้บริหารมีอิสระและ
ความคล่องตัวในการบริหารงาน  

2) เป็นกระบวนการบริหารที่มีการก าหนดวัตถุประสงค์และตัวชี้วัดผลการด าเนินงานอย่าง
ชัดเจน เป็นรูปธรรม  

3) เป็นกระบวนการบริหารที่พยายามปรับปรุงโครงสร้างองค์การเพ่ือท าให้หน่วยงานมีขนาด
เล็กลง และเกิดความเหมาะสมต่อการปฏิบัติงาน  

4) เป็นกระบวนการบริหารที่ให้มีการแข่งขันในการบริการสาธารณะที่จะช่วยปรับปรุง
ประสิทธิภาพให้ดีขึ้น 

5) ปรับเปลี่ยนวิธีการบริหารงานให้มีความทันสมัยและเลียนแบบวิธีการของภาคเอกชน 

6) เป็นกระบวนการบริหารที่เสริมสร้างวินัยในการใช้จ่ายเงินแผ่นดิน เน้นความประหยัดและ
คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากร โดยแนวความคิดของการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่หรือการจัดการนิยม
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(Managerialism) ตั้งอยู่บนสมมุติฐานของความเป็นสากลทฤษฎีการบริหารและเทคนิควิธีการจัดการ
ว่าสามารถน าไปประยุกต์ใช้ได้ทั้งในแงของการบริหารรัฐกิจและบริหารธุรกิจ 

แนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) มุ่งเน้นเรื่องการเติบโต
ขององค์การเป็นส าคัญ เป็นการพิจารณาถึงความสัมพันธ์ขององค์การ ที่จะต้องท าการปรับตัวสมดุลกับ
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกองค์การให้ประสานสนับสนุนกันได้อย่างดีในทุกแง่ทุกมุม 
โดยหลอมรวมหลักการต่างๆ เข้าด้วยกัน เพ่ือให้พร้อมกับปรับตัวที่จะรับกับสิ่งใหม่ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป
ตลอดเวลา๑๖โดยคุณลักษณะส าคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ประกอบด้วย การให้บริการที่มี
คุณภาพแก่ประชาชน การลดการควบคุมจากส่วนกลางและเพ่ิมอิสระในการบริหารให้แก่หน่วยงานการ
ก าหนด การวัด และการให้รางวัลแก่ผลการด าเนินงาน ทั้งในระดับองค์การและระดับบุคคลการสร้าง
ระบบสนับสนุนทั้งในด้านของบุคลากร๑๗เช่น ระบบการอบรม ระบบค่าตอบแทนระบบคุณธรรม และ
เทคโนโลยีเช่น ระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือช่วยให้หน่วยงานสามารถท างานได้บรรลุวัตถุประสงค์และการ
เปิดกว้างต่อแนวคิดในเรื่องของการแข่งขัน ทั้งการแข่งขันระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่าง
หน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของภาคเอกชน 

จะเห็นได้ว่า การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management) เป็นแนวคิด
พ้ืนฐานของการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งจะน าไปสู  ่การเปลี่ยนแปลงระบบต่างๆของภาครัฐและ
ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ ที่เป็นรูปธรรม โดยยึดแนวทางในการให้บริการที่มีคุณภาพแก่ประชาชนค านึงถึง
ความต้องการของประชาชนเป็นหลัก ลดการควบคุมจากส่วนกลาง เพ่ิมอิสระแก่หน่วยงานส่วนภูมิภาค
พัฒนาระบบการบริหารงาน ที่มุ่งผลสัมฤทธิ์มีระบบสนับสนุนทางด้านบุคลากรและเทคโนโลยีและมุ่งเน้น
การแข่งขันระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับเอกชน 

การปฏิรูประบบราชการ คือ การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงรวมถึงการพัฒนาระบบราชการให้มีความ
เหมาะสมตั้งแต่บทบาทหน้าที่ โครงสร้างอ านาจในระดับต่างๆ รูปแบบองค์กร ระบบบริหารและวิธีการ
ท างาน ระบบบริหารงานบุคคล กฎหมาย กฎ ระเบียบ วัฒนธรรมและค่านิยม เพ่ือเปลี่ยนแปลงให้ระบบ
การบริหารงานดีขึ้น ระบบราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลและสมรรถนะเพ่ิม ขึ้นสามารถเอ้ือประโยชน์
และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและสังคมมากขึ้น และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
ในเวทีโลก 

ระบบราชการ ถือได้ว่าเป็น “กลไกรัฐ” ที่ส าคัญในการขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินและ
พัฒนาประเทศ เนื่องจากระบบราชการเป็นองค์กรหลักที่มีอ านาจหน้าที่ในการน านโยบายไปปฏิบัติเพ่ือให้
บรรลุเปูาหมาย ซึ่งในหลายประเทศต่างก็ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาระบบและการปฏิรูประบบราชการ
อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินเกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด 

การปฏิรูประบบราชการในประเทศไทยเป็นเรื่องที่รัฐบาลทุกยุคทุกสมัยให้ความส าคัญ และ
ด าเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สาเหตุที่ท าให้ระบบราชการไทยต้องมีการปฏิรูปก็เนื่องมาจากปัญหาของ
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ระบบราชการไทยที่มีการสั่งสมมาอย่างยาวนาน อาทิ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ปัญหาเรื่องขนาดของ
องค์การที่ใหญ่โต มีความซับซ้อน ผนวกกับจ านวนของบุคลากรที่มีมากส่งผลให้ระบบการบริหารงานไม่
คล่องตัว การท างานเกิดความล่าช้า เพราะยึดติดอยู่กับกฎ ระเบียบ ที่มากเกินไป รวมถึงการมีวิธีการ
ปฏิบัติงานที่ไม่ทันสมัย ฯลฯ นอกจากนี้ยังมีสาเหตุภายนอกประเทศที่เป็นสิ่งผลักดันให้ประเทศไทยต้อง
พัฒนาและปรับปรุงเปลี่ยนแปลงระบบราชการ คือ กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลง
ไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยี
สมัยใหม่ท าให้บุคคลสามารถติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วมากขึ้น จึงท าให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งยุค
ข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นระบบราชการไทยจึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกับสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลก
ได้ 

การพัฒนาระบบราชการ เพ่ือพัฒนาไปสู่การเป็นราชการยุคใหม่จ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงวิธีคิด 
วิธีปฏิบัติ (Paradigm Shift) วิธีการให้บริการต่อประชาชน และความรับผิดชอบที่ข้าราชการพึงมีต่อ
ประชาชนและต่อหน่วยงานด้วยกันเอง (ใน http://www.polpacon7.ru.ac.th /downl /article / 
บทความ%2040.doc สืบค้นเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2551) ดังนั้นในการปฏิรูประบบราชการที่เกิดขึ้นในปี 
พ.ศ. 2545 จึงได้น าแนวคิดการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) โดย
น ามาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิดผสมผสานกับ หลักการของแนวคิดตามระบอบประชาธิปไตยยุคใหม่ที่เน้น
การสร้างระบบราชการที่มีคุณลักษณะของระบบในเชิงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลที่อิงหลักธรรมาภิบาล
และประชาธิปไตย และแนวคิดดังกล่าวนี้ก็ได้น าไปสู่นวัตกรรมในเรื่องของพฤติกรรมใหม่ คือ เรื่องของ
วัฒนธรรมองค์การโดยมีส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) เป็นองค์กรหลักในการ
ขับเคลื่อนนโยบาย ได้ก าหนดแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ซึ่งมีความครอบคลุมใน 5 เรื่อง ได้แก่ 1.ปรับ
บทบาทภารกิจและโครงสร้าง 2. ปรับปรุงวิธีการบริหาร 3. ปฏิรูปวิธีการงบประมาณ 4. ปฏิรูประบบ
บุคคล และ 5. ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาระบบ
ราชการ 

ประเด็นที่น่าสนใจ คือ จากแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ในส่วนของการปรับบทบาทภารกิจ
และโครงสร้าง , การปรับปรุงวิธีการบริหาร, การปฏิรูปวิธีการงบประมาณ, การปฏิรูประบบบุคคล ได้มี
การพูดถึงไปแล้วแต่เรื่องที่มีการพูดถึงน้อยที่สุด คือ เรื่องของการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมใหม่
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งที่จริงแล้ว วัฒนธรรม เป็นสิ่งที่มีความส าคัญต่อการบริหาร เพราะวัฒนธรรมเป็น
รากฐานที่ส าคัญส าหรับการท างานที่จะช่วยให้องค์กรนั้นสามารถขับเคลื่อนไปได้ 

ดังนั้น “การเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การระบบราชการนับว่าเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่าง
ยิ่งดังจะเห็นได้จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ในยุทธศาสตร์ที่ 
5 ได้ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ โดยเน้นการ



105 

สร้างรูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในภาครัฐ เสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อม
ให้เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาระบบราชการ”  

การเชื่อมโยงเรื่องของวัฒนธรรมในระบบราชการที่ก าลังเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ในฐานะที่วัฒนธรรมเป็นนวัตกรรมหนึ่งในด้านการ
บริหารซึ่งจะเสนอในประเด็น แนวคิดการปฏิรูประบบราชการและวัฒนธรรมองค์การ, แนวคิดการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม, บทสรุป/และข้อเสนอแนะ 

ความเป็นมา : อดีต/ปัจจุบันการปฏิรูประบบราชการ 
การปฏิรูประบบราชการไทยในอดีต เมื่อครั้งในสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถ ได้มีการจัด

ระเบียบการปกครองแบบ “จตุสดมภ์” โดยแบ่งภารกิจของราชการออกเป็นเวียง วัง คลัง นา โดยมีสมุหนา
ยก และ สมุหกลาโหมเป็นต าแหน่งหลักในการบริหารราชการแผ่นดิน และในสมัยพระบาทสมเด็จพระ
จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ปฏิรูประบบราชการโดยน าแนวคิดและแบบอย่างการบริหารราชการของประเทศ
ตะวันตกมาใช้ โดยยกเลิกระบบจตุสดมภ์ สมุหนายก สมุหกลาโหม เพ่ือลดความซ้ าซ้อนของงาน มาเป็น
การจัดระบบการการบริหารราชการด้วยการแบ่งส่วนราชการออกเป็นกระทรวง ทบวง กรม เพ่ือจัด
โครงสร้างความสัมพันธ์ของส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นระบบยิ่งขึ้น และใช้ระบบนี้มาจนถึงปัจจุบัน 

สาเหตุของการปฏิรูประบบราชการในปัจจุบัน (ปี พ.ศ.2545) 

1. กระแสโลกาภิวัฒน์ ที่ส่งผลให้โลกเกิดการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วทั้งทางด้านเศรษฐกิจ 
สังคม และการเมือง นอกจากนี้ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้บุคคลสามารถ
ติดต่อสื่อสารกันได้รวดเร็วมากขึ้น จึงท าให้สังคมในปัจจุบันเป็นสังคมแห่งยุคข้อมูลข่าวสาร ดังนั้นระบบ
ราชการไทยจึงต้องมีการปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงการบริหารราชการแผ่นดินให้สอดรับกับสังคมที่
เปลี่ยนแปลงไป 

2. วิกฤตเศรษฐกิจปี 2540 ท าให้รัฐบาลขาดงบประมาณในการพัฒนาประเทศ จึงต้องมีการลด
ค่าใช้จ่าย รวมทั้งการยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่มีความจ าเป็น 

3. ระบบราชการไทยเกิดความล้มเหลว ขาดประสิทธิภาพในการด าเนินงาน อาทิ การทุจริต
คอร์รัปชั่น เนื่องจากการบริหารงานที่ไม่มีความโปร่งใส (ขาดหลักธรรมาภิบาล) การท างานล่าช้า ไม่มี
ความคล่องตัว โครงสร้างขององค์กรที่มีขนาดใหญ่ จ านวนของข้าราชการที่มีมาก การท างานที่ยึดกฎ 
ระเบียบ มากเกินไป ฯลฯ  

จากสาเหตุต่าง ๆ ที่กล่าวข้างต้นนับได้ว่าเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก 
เนื่องจาก ระบบราชการแบบเก่าไม่สามารถที่จะขับเคลื่อนผลักดันการบริหารและพัฒนาประเทศได้ 
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จึงส่งผลให้เกิดความจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ ทั้งนี้ก็เพ่ือให้การบริหารงานเกิดประ สิทธิ
ภาพประสิทธิผลสูงสุด สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน สังคม และประเทศชาติได้อย่าง
ทั่วถึง และสามารถแข่งขันกับนานาประเทศในเวทีโลกได้ 

การปฏิรูประบบราชการไทยในปัจจุบัน ปรากฏเด่นชัดที่สุดในสมัย พ.ต.ท ทักษิณ ชินวัตร 
จุดเริ่มต้นที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนของการปฏิรูประบบราชการในครั้งนี้เกิดขึ้นภายหลังจากที่ได้มี
การประกาศใช้กฎหมายส าคัญ 2 ฉบับด้วยกัน คือ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 
5 พ.ศ. 2545 และพระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ในวันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 
2545 ซึ่งแนวคิดการปฏิรูประบบราชการที่เป็นแนวคิดพ้ืนฐานที่ส าคัญของการปฏิรูปในครั้งนี้ คือ แนวคิด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM) ประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประเทศในกลุ่ม OECD (ประเทศในกลุ่มพัฒนาแล้ว) เช่นประเทศสหราชอาณาจักร 
สหรัฐอเมริกา ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ให้ความส าคัญในการปรับปรุงระบบการบริหารงานภาครัฐ ดังนั้น
การปฏิรูประบบราชการจึงเป็นภารกิจที่รัฐบาลในประเทศต่าง ๆ รวมทั้งประเทศไทยได้ทุ่มเทและพัฒนา
ระบบราชการเพ่ือการเป็นระบบราชการยุคใหม่ ที่ด าเนินการภายใต้หลักธรรมาภิบาล จุดเน้นของการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ มีดังนี้ 

1. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen Center) 

2. มุ่งผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัด (KPI: Key Performance) 

3. ภาครัฐจะต้องลดบทบาทลงโดยการจ้างภาคเอกชนด าเนินการแทน (Out Sourcing) 

4. สรรหาผู้บริหารที่มีสมรรถนะสูงจากบุคคลนอกระบบ (Performance Appraisal) 

5. เน้นการบริหารแบบมืออาชีพ (Professional) 

6. การสวมจิตวิญญาณผู้ประกอบการ (Entrepreneur) โดยน ากลไกตลาด เน้นลูกค้า ท างาน
เชิงรุก ชอบเสี่ยง แสวงหาโอกาส เจรจาต่อรอง ฯลฯ 

7. มุ่งการแข่งขันเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพและการพัฒนา (Competitive to Efficiency and 

Development) 

8. มอบอ านาจการใช้ดุลยพินิจและให้อิสระในการจัดการ (Empowerment) 

9. กระจายอ านาจสู่ท้องถิ่น (Decentralization) 

10. แปรรูปรัฐวิสาหกิจ (Privatization) 

กล่าวโดยสรุปภาพรวมของแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: 

NPM) คือ มีระบบการบริหารงานมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์, มีมาตรฐานวัดได้, ใช้กลไกการตลาด เปิดโอกาส
ในการแข่งขันให้ภาคเอกชน และภาคประชาชนเข้าร่วมลงทุน, โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการให้บริการที่
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ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน ดังนั้นเพ่ือให้ระบบราชการมีความสอดคล้องกับแนวคิดในการ
ปฏิรูป ระบบราชการควรมีลักษณะส าคัญ ดังนี้ 

1. รัฐจะมีบทบาทหน้าที่เฉพาะในส่วนที่จ าเป็นจะต้องท าเท่านั้น เพ่ือเปิดโอกาสให้ ประชาชนและ
ชุมชนมีบทบาทมากขึ้น 

2. การบริหารจัดการภายในภาคราชการจะมีความรวดเร็ว คุณภาพสูงและ ประสิทธิภาพสูง 
3. การจัดองค์กรมีความกะทัดรัด คล่องตัวและปรับเปลี่ยนได้อย่างรวดเร็ว เน้นการท างานที่ใช้

เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือ 

4. มีลักษณะของการท างานที่ทันสมัย ใช้เทคโนโลยี เครื่องมือ อุปกรณ์ท่ีเหมาะสมต่อการท างาน 

5. ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีคุณภาพสูง 
6. ข้าราชการท างานมุ่งผลสัมฤทธิ์ โดยมีประชาชนเป็นเปูาหมาย 

7. มีกลไกการบริหารงานบุคคลที่หลากหลาย มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม เพ่ือเปิดโอกาสให้
บุคคลที่มีความรู้ความสามารถเต็มใจมารับราชการเป็นอาชีพ 

8. มีวัฒนธรรมและบรรยากาศในการท างานแบบมีส่วนร่วม 

9. มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ (ทวีศักดิ์ สูทกวาทิน, 7 กุมภาพันธ์ 2550) 

จากแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ นับได้ว่าเป็นนวัตกรรมทางการบริหารอย่างหนึ่งที่โดย
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ซึ่งเป็นหน่วยงานหลักที่ตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 ให้ด าเนินการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ จึง
ได้น าแนวคิดดังกล่าวมาประยุกต์ใช้เป็นหลักคิด หลักปฏิบัติ โดยส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการได้วางเปูาประสงค์หลักของการพัฒนาระบบราชการไทยไว้ 4 ประการ คือ (1) พัฒนาคุณภาพการ
ให้บริการประชาชนที่ดีขึ้น (2) ปรับบทบาทภารกิจและขนาดให้มีความเหมาะสม (3) ยกระดับขีด
ความสามารถและมาตรฐานการท างานให้อยู่ในระดับสูงและเทียบเท่าเกณฑ์สากล และ (4) ตอบสนองต่อ
การบริหารปกครองในระบอบประชาธิปไตย ทั้งนี้เพ่ือให้การด าเนินงานพัฒนาระบบราชการไทยเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้ก าหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย พ.ศ. 2546-2550 
ประกอบด้วย 7 ยุทธศาสตร์ที่ส าคัญดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การปรับเปลี่ยนกระบวนการท างานและวิธีการท างาน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างระบบริหารบุคคลและค่าตอบแทนใหม่ 
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยม 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 
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แนวคิดวัฒนธรรมองค์การ 
 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง ความรู้ ความคิด ความเชื่อ ข้อสมมุติพ้ืนฐาน (basic assumption) 

และค่านิยมที่มีอยู่ร่วมกันภายในจิตใจของคนจ านวนหนึ่ง หรือส่วนใหญ่ขององค์การ ซึ่งคนกลุ่มดังกล่าวใช้
ระบบความรู้ ความคิด นี้เป็นแนวทางในการคิด ตัดสินใจ และท าความเข้าใจสภาพแวดล้อมภายใน
องค์การ (สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2548. หน้า 5 อ้างอิงใน Davis, 1984; Gregory, 1983; Sackmann, 

1991; Sathe, 1985; Smircich, 1985; Schein, 1985; 1992.) 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง พฤติกรรม หรือการกระท า/การแสดงออกที่ฏิบัติกันอย่างสม่ าเสมอ 
เกิดขึ้นในขณะที่บุคคลในองค์การมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ซึ่งอาจแสดงออกในรูปของ พิธีการ กิจกรรม และ
งานในโอกาสต่าง ๆ ของหน่วยงาน เครื่องแบบการแต่งกาย ภาษาในการสื่อสาร ธรรมเนียมปฏิบัติ/แนว
ปฏิบัติ เป็นต้น (สุนทร วงศ์ไวศยวรรณ, 2548. หน้า 5 อ้างอิงใน Moore & Synder, 1988 ; Trice & 

Beyer, 1984 

วัฒนธรรมองค์การ หมายถึง กฎเกณฑ์ที่ไม่เป็นทางการในหน่วยงาน/องค์การ ที่สมาชิกใน
องค์การต้องเรียนรู้ และได้รับการหล่อหลอม เพ่ือที่สมาชิกจะได้สามารถปฏิบัติงานในหน่วยงาน/องค์การ
ได้อย่างสอดคล้องกลมกลืน และในขณะเดียวกันก็เป็นการควบคุมให้สมาชิกอยู่ในกรอบวิถีปฏิบัติเดียวกัน 
(พีรธร บุณยรัตพันธุ์, 9 มกราคม 2551)  

จากความหมายข้างต้น อาจแยกความหมายของวัฒนธรรมองค์การออกได้เป็น 3 กลุ่ม คือ 1. 

ระบบความรู้และความคิด ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ในจิตใจหรือหัวคิดของคน เป็นส่วนที่ไม่สามารถจับต้อง/สัมผัส 
หรือวัดค่าได้ กล่าวอีกนัยคือ ส่วนที่เป็นนามธรรม 2. พฤติกรรม จะตรงข้ามกับด้านแรก คือ เป็นส่วนที่
สามารถจับต้อง/สัมผัสได้ วัดค่าได้ สามารถมองเห็นเป็นรูปธรรม และ 3. เป็นเครื่องมือ/ กลไก ในการ
ควบคุมและขัดเกลาอย่างไม่เป็นทางการ เพ่ือให้คนในองค์การสามารถท างานได้และอยู่ในกรอบวิถีปฏิบัติ
เดียวกัน 

 1.  ระบบวัฒนธรรมองค์การ 
องค์การหนึ่ง ๆ อาจจะไม่ได้มีวัฒนธรรมเพียงวัฒนธรรมเดียวเท่านั้น แต่อาจมีการผสมผสาน

ของวัฒนธรรมที่หลากหลายเพ่ือแสดงให้เห็นถึงการมีปฏิสัมพันธ์ต่อกัน ฉะนั้นระบบวัฒนธรรมองค์การ
สามารถแบ่งได้เป็น 3 ประเภท (ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์, 2547. หน้า 191 อ้างอิงใน Luthans, 1998) 

วัฒนธรรมหลัก (dominant culture) คือ ค่านิยมหลักซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่ขององค์การ
เชื่อ และยึดถือปฏิบัติตามนั้น 

วัฒนธรรมย่อย (subculture) จะตรงข้ามกับวัฒนธรรมหลัก กล่าวคือ เป็นค่านิยมที่
สมาชิกส่วนน้อยในองค์การมีความเชื่อ และยึดถือปฏิบัติ ซึ่งการเกิดขึ้นของวัฒนธรรมย่อยนั้นมักจะ
เกิดตามภูมิหลังพื้นเพของกลุ่ม/สมาชิกนั้น ๆ เช่น คนที่มีพ้ืนฐานการศึกษา/อายุใกล้เคียงกัน หรืออาจ
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เป็นกลุ่ม/สมาชิก ที่มีการท างานที่มีปฏิสัมพันธ์กันในองค์การและท าให้กลุ่ม/สมาชิกมีความสัมพันธ์
แน่นแฟูนมากขึ้น 

วัฒนธรรมแย้ง (counterculture) คือ การต่อต้าน/ปฏิเสธ วัฒนธรรมที่เป็นบริบทของ
กลุ่ม โดยแสดงออกในรูปแบบของค่านิยม ความคิด ความเชื่อ  
 2.  ระดับของวัฒนธรรมองค์การ 

ระดับของวัฒนธรรมองค์การเป็นการแสดงให้เห็นถึงชั้นหรือความลึกของวัฒนธรรมในแต่ละ
ระบบของวัฒนธรรมองค์การ ในการศึกษาเรื่องของวัฒนธรรมองค์การควรพิจารณาถึงระดับของวัฒนธรรม
องค์การ ซึ่งระดับการวิเคราะห์ของวัฒนธรรมองค์การแบ่งออกเป็น 3 ระดับด้วยกัน 

1. วัฒนธรรมที่สังเกตได้ หรือ วัฒนธรรมทางกายภาพ (observable culture) เป็น
วัฒนธรรมในระดับบน/ระดับพ้ืนผิว ที่สามารถเห็นได้เป็นการแสดงถึงวิธีในการแสดงพฤติกรรมของสมาชิก
ในองค์การ และเป็นแนวทางที่องค์การถ่ายทอดให้แก่สมาชิกใหม่ เพ่ือให้มีพฤติกรรมสอดคล้องกับองค์การ 
วัฒนธรรมในระดับนี้จะเป็นผลของการแสดงออกของสิ่งที่อยู่ภายในหรือวัฒนธรรมในระดับที่ลึกกว่านี้ 
วัฒนธรรมที่สามารถสังเกตเห็นได้จะได้แก่ พิธีกรรมต่าง ๆ สัญลักษณ์ในองค์การ ระเบียบแบบแผนต า 
นานหรือเรื่องราวต่าง ๆ และประวัติศาสตร์ขององค์การ 

2. ค่านิยมหรือคุณค่าร่วมกันขององค์การ (shared values) เป็นระดับของค่านิยมที่อยู่
เบื้องหลังพฤติกรรมหรือการแสดงออกต่าง ๆ ในองค์การเนื่องจากพฤติกรรมจะต้องมีสาเหตุที่มาอธิบาย
พฤติกรรม ค่านิยมร่วมกันจะเป็นเครื่องมือที่เชื่อมโยงพนักงานในองค์การเข้าด้วยกัน การมีความเชื่อและ
ความเห็นร่วมกันจะส่งผลต่อการแสดงพฤติกรรมขององค์การ ซึ่งจะสะท้อนถึงความเชื่อและค่านิยมร่วม 
(การแสดงพฤติกรรมองค์การจะแสดงออกอย่างมีส านึกหรือรู้ตัว สามารถอธิบายได้และไม่ได้ออกมาจากสิ่ง
ที่สัมผัสได้) 

3. ฐานคติร่วมกัน (common assumptions) เป็นระดับของค่านิยมที่ลึกที่สุด กล่าวคือ ใน
ระดับนี้สมาชิกในองค์การจะมีความเชื่อที่รับรู้ร่วมกันว่าเป็นฐานคติร่วมกันขององค์การ ซึ่งทุกคนรับรู้และ
เข้าใจเหมือนกัน จนอาจจะไม่ต้องมีการระบุไว้เป็นลายลักษณ์อักษรอีก 

 3.  แนวคิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์วัฒนธรรมและค่านิยม 

จากแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546-2550) ในยุทธศาสตร์ที่ 5 ได้
ก าหนดให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมของระบบราชการ โดยเน้นการสร้าง
รูปแบบกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงให้เกิดขึ้นในภาครัฐ เสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมให้
เอ้ือต่อการเรียนรู้ สร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และค่านิยมใหม่ที่เอ้ือต่อ
การพัฒนาระบบราชการ 
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ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ได้ก าหนดกรอบการปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์ วัฒนธรรม ค่านิยมของระบบราชการ และพัฒนาข้าราชการ โดยมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ คือ “I AM READY” 

Integrity = ท างานอย่างมีศักดิ์ศรี 
Activeness = ขยันตั้งใจท างาน เชิงรุก 

Morality = มีศีลธรรม คุณธรรม 

Relevancy = รู้ทันโลก, ปรับตัวทันโลก, ตรงกับสังคม 

Efficiency = มุ่งเน้นประสิทธิภาพ 

Accountability = รับผิดชอบต่อผลงานและสังคม  
Democracy = มีใจและการกระท าเป็นประชาธิปไตย, 

มีส่วนร่วมและโปร่งใส 

Yield = มีผลงาน มุ้งเน้นผลงาน 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) กับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและ
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) ท าการวิจัยโครงการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมและค่านิยม โดยได้ก าหนดเกณฑ์ ซึ่งเป็นเกณฑ์มาตรฐานของการสร้างตัวชี้วัดส าหรับน าไปใช้ใน
การพิจารณาคัดเลือกหน่วยงานต้นแบบ (Good Practice- GP) ทั้งจากองค์กรภาครัฐ และเครือข่ายต่างๆ 
โดยที่ในเบื้องต้นนี้ การพิจารณาต้นแบบ (GP) การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม จะ
ประกอบด้วย 6 เกณฑ์ คือ (1) เกณฑ์จากผู้ทรงคุณวุฒิ (2) เกณฑ์จากกระบวนการเรียนรู้และการจัดการ
ความรู้ (3) เกณฑ์การได้รับรางวัลจาก ก.พ.ร. (4) เกณฑ์การจัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public 

Management) (5) เกณฑ์การประเมินทางสังคมและแนวคิดส านักชุมชนเข้มแข็ง และ (6) เกณฑ์การ
ประเมินความส าเร็จของภาคเอกชน ซึ่งมีหน่วยงานที่ได้รับการคัดเลือกจ านวนทั้งสิ้น 18 หน่วยงาน และได้
ด าเนินการคัดเลือกครั้งที่ 2 โดยใช้หลักเกณฑ์ “I AM READY” มาเป็นกรอบในการพิจารณาคัดเลือก
หน่วยงาน หน่วยงานที่มีความเหมาะสมที่จะเข้าไปสังเกตการณ์ จาก 18 หน่วยงานเหลือ เพียง 6 
หน่วยงานเพ่ือศึกษา 

ในเชิงลึกเกี่ยวกับความส าเร็จของกระบวนการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมภายในองค์กร คือ กรมการกงสุล กรมการพัฒนาชุมชน กรมราชทัณฑ์ กรมการขนส่งทางบก 
โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก และส านักงานที่ดิน จังหวัดสงขลา ซึ่งผลของการวิจัย พบว่าแต่ละ
หน่วยงานมีจุดเด่นที่แตกต่างกัน 

กรมการกงสุล ปัจจัยที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนคือ ภาวะผู้น าและการจัดการทีมงานระดับ
บริหาร และ การสื่อสารภายในองค์การเพ่ือเป็นแรงขับเคลื่อนที่ส าคัญในการสร้างการรับรู้ (Perception) 

และความเชื่อ (Belief) ต่อข้าราชการรุ่นใหม่และข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่เดิม ซึ่งเป็นพ้ืนฐานในการสร้าง
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ทัศนคติ (Attitude) ที่น าไปสู่พฤติกรรมที่มุ่งเน้นการให้บริการประชาชนเป็นหลักและสอดคล้องกับ
วิสัยทัศน์ของผู้น าและทีมงานผู้บริหารของกรมฯ ซึ่งผู้น ากรม ฯ ได้ใช้ช่องทางการสื่อสารภายในองค์กรใน
ทุกรูปแบบ อาทิปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ การประชุมข้าราชการ การประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง การ
พบปะสังสรรค์ เป็นต้น ผลคือ ข้าราชการเริ่มคุ้นชินกับค่านิยมร่วมของกรมฯ ซึ่งก่อให้เกิดความเข้าใจใน
ความหมาย แต่ยังไม่ก่อให้เกิดการรับรู้ (Perception) และความเชื่อ (Belief) เนื่องจากข้าราชการในอดีตมี
ทัศนคติและให้คุณค่าในทางด้านวิชาการมากกว่างานในด้านการบริการ ดังนั้นการปรับเปลี่ยนทัศนคติการ
ท างานของข้าราชการกรมฯ ใช้เวลามากพอสมควรเพราะอุปสรรคจากภาระงานที่มากและความเชื่อเดิมๆ 
ของข้าราชการที่ไม่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ผู้น ากรม ฯ เป็นข้อจ ากัดที่ท าให้องค์กรไม่สามารถด าเนินการ
เปลี่ยนแปลงทัศนคติของข้าราชการได้อย่างรวดเร็ว แต่ท้ายสุดเมื่อค่านิยมร่วมของกรม ฯ ที่ได้รับการเน้น
ย้ า กอปรกับจิตส านึกของข้าราชการที่ประจักษ์ในงานประจ าวัน ส่งผลให้ข้าราชการเริ่มมีการรับรู้และ
สร้างความเชื่อว่า “การให้บริการประชาชนคือพันธกิจสูงสุดของข้าราชกรม ฯ” 

กรมราชทัณฑ์ ปัจจัยที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนคือ การปรับเปลี่ยนทัศนคติในการปฏิบัติงาน
ด้วยการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรมของกรมฯ และมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน เช่น
มาตรฐานเรือนจ า 10 ด้าน มาตรฐานความโปร่งใสของเรือนจ า 5 ด้าน นอกจากนี้ยังมีการปรับเปลี่ยนวิถี
ชีวิตบุคลากรและผู้ต้องขังให้ด าเนินชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง และปรับการบริหารงานให้มีคุณธรรม 
รวมทั้งมีการพัฒนาบุคลากรอย่างเต็มศักยภาพ โดยมีการน าเครื่องมือ เช่น HR Scorecard, KM, PMQA, 

Competency เข้ามาช่วยในการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยเป็นการประเมินระบบการการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลทั้งหมด 

กรมการขนส่งทางบก ปัจจัยที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนคือ วิสัยทัศน์ผู้บริหารในการปรับปรุง
ระบบการปฏิบัติงานและบุคลากรทั้งองค์การ รวมถึงความมุ่งมั่น ร่วมมือ ร่วมใจของผู้บริหารและ
ผู้ปฏิบัติงานทุกระดับในการพัฒนาตนเองและระบบการปฏิบัติงาน โดยน านวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่มา
ใช้ในการปฏิบัติงานมากขึ้น เช่น โครงการเลื่อนล้อต่อภาษี (DRIVE THRU FOR TAX), ระบบ E-learning, 

E-exam เป็นต้น มาให้บริการประชาชนเพ่ือให้เกิดการบริการที่ดี สะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง เป็นธรรม และ
โปร่งใส 

กรมการพัฒนาชุมชน ปัจจัยที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนคือ การพัฒนาคน โดยเริ่มจากการ
พัฒนาความคิด เน้นการท างานด้วยใจ 

โรงพยาบาลบ้านตาก จังหวัดตาก ปัจจัยที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนคือ การใช้เครื่องมือการ
จัดการเรียนรู้ หรือ KM (Knowledge Management) และการบริหารบุคลากรที่ดี รวมถึงการสร้าง
ศรัทธาให้ประชาชนเชื่อมั่นต่อการให้บริการของโรงพยาบาล 

ส านักงานที่ดินจังหวัดสงขลา ปัจจัยที่น าไปสู่การปรับเปลี่ยนคือ การพัฒนากระบวนการ
ท างานโดยน าเทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบัติงาน เพ่ือความรวดเร็วในการให้บริการประชาชน รวมทั้งมีการ
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ปรับโครงสร้างของหน่วยงานและมีการพัฒนาบุคลากรอย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง เพ่ือให้เกิดการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และค่านิยมในการท างานที่มุ่งเน้นการบริการประชาชน 

จากที่ผู้เขียนได้ท าการศึกษาผลงานวิจัยโครงการสร้างต้นแบบการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ 
วัฒนธรรมและค่านิยมของหน่วยงานต้นแบบทั้ง 6 หน่วยงานในเบื้องต้นพบว่ากระบวนการน าไปสู่การ
เปลี่ยนแปลงของแต่ละหน่วยงานเริ่มต้นจาก กระบวนการสลายความต้องการที่อยู่ในสภาวะเดิม 
(Unfreezing the status quo) โดยผู้น าของหน่วยงาน เนื่องจากผู้น าของทั้ง 6 หน่วยงานมีวิสัยทัศน์ที่
เหมือนกัน คือ มีความต้องการที่จะปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร/ข้าราชการในด้านการปฏิบัติงานเสีย
ใหม่ โดยมุ่งเน้นการให้บริการแก่ประชาชนเป็นหลักเพ่ือให้ประชาชนเกิดความพึงพอใจและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการสูงสุด ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ เพราะผู้น ามีความเชื่อว่ารูปแบบ
การให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนในอดีตนั้นไม่สามารถที่จะตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน
ได้ ซึ่งในบางหน่วยงานใช้วิธีการในการปรับเปลี่ยนทัศนคติโดยการปฐมนิเทศข้าราชการใหม่ การประชุม
ข้าราชการ การประชาสัมพันธ์ การพบปะสังสรรค์ เป็นต้น ทั้งนี้ก็เพ่ือให้บุคลากร/ข้าราชการมีความเชื่อไป
ในทิศทางเดียวกันกับผู้น า และยอมรับถึงความจ าเป็นในการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น จากนั้นก็น าไปสู่การ
ด าเนินการเปลี่ยนแปลง (Changing) ซึ่งในแต่ละหน่วยงานได้ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีใหม่ ๆ รวมไปถึง
การน าเทคนิคและเครื่องมือทางการบริหารที่มีความแตกต่างและความเหมาะสมของแต่ละองค์กรมาใช้ใน
การปฏิบัติงาน เช่น การจัดให้บริการสาธารณะในรูปแบบของ one stop service, การออกแบบองค์การ
ใหม่, การใช้ระบบคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วยในกระบวนการท างานเพ่ือเป็นการอ านวยความสะดวกสบายใน
การท างานให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งการด าเนินการเปลี่ยนแปลง (changing) นี้
นอกจากจะเป็นการเปลี่ยนแปลงในเรื่องของกระบวนการในการปฏิบัติแล้วยังเป็นการน าไปสู่การสร้าง 
pattern ของพฤติกรรม และบรรทัดฐาน (norm)ใหม่ในการปฏิบัติงานด้วย ภายหลังจากเกิดการ
เปลี่ยนแปลงในองค์การแล้วสิ่งที่สามารถจะท าการเปลี่ยนแปลงนั้นคงอยู่กับองค์การต่อไปก็ต้องมี
กระบวนการในการเข้ามารักษาสภาพ/สภาวะใหม่หลังจากการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่า 
(Refreezing) ซึ่งหากองค์การเปลี่ ยนแปลงไปโดยใช้การพัฒนาองค์การ (O.D.:Organization 

Development) ขั้นตอนนี้ก็จะเป็นการประเมินต่อเทคนิค วิธีการในการเปลี่ยนแปลงองค์การ เพ่ือน าไปสู่
การปรับปรุงการเปลี่ยนแปลง (วันชัย มีชาติ, 2548. หน้า 312-314) ซึ่งในบางหน่วยงานจาก 6 หน่วยงาน
ข้างต้นใช้วิธีการประเมิน เช่น HR Scorecard, KM, PMQA เป็นต้น มาเป็นส่วนส าคัญของการรักษา
สภาวะใหม่หลังการเปลี่ยนแปลงเพ่ือรักษาสภาวะนั้นให้คงอยู่ ผู้เขียนมีข้อสังเกตว่าในการรักษาสภาวะใหม่
หลังการเปลี่ยนแปลงส าหรับการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม สิ่งที่จะสามารถรักษา
สภาวะหลังการเปลี่ยนแปลงวัฒนธรรมองค์การได้ คือ การรักษาสภาวะที่ฐานคติ หรือ จิตใต้ส านึกของคน 
ซึ่งเป็นส่วนที่อยู่ลึกที่สุดของระดับวัฒนธรรมองค์การ กอปรกับคนแต่ละคนย่อมมีฐานคติที่แตกต่างกัน 
และในแต่ละอาชีพก็ย่อมมีฐานคติที่แตกต่างกันด้วย ยกตัวอย่างเช่น ฐานคติของอาชีพครู/อาจารย์ ฐานคติ 



113 

ก็คือต้องการที่จะเผยแพร่ความรู้ให้กับคนทั่วไป ในทางกลับกันบุคคลที่ประกอบอาชีพรับราชการ/
ข้าราชการ ฐานคติหรือความเชื่อดั้งเดิมที่ควรมี ก็คือ การมีใจรักในให้บริการกับประชาชน และการพัฒนา
ประเทศซึ่งมีเป็นส่วนน้อยมาก ในทัศนะของผู้เขียนมองว่าฐานคติ ความเชื่อของข้าราชการส่วนใหญ่จะเป็น
เพ่ือต้องการได้รับเกียรติยศ ศักดิ์ศรี การยกย่องสรรเสริญ ความต้องการอ านาจ และความมั่นคงในอาชีพ 
เป็นต้น เมื่อเป็นเช่นนี้จิตวิญญาณของความเป็นผู้ให้บริการจึงไม่เกิดขึ้นในระบบราชการไทย การ
แสดงออกของพฤติกรรมในการให้บริการประชาชนจึงเป็นแบบนาย กับ บ่าว (วัฒนธรรมแบบเจ้าขุนมูล
นาย) ดังนั้นมิว่าจะมีการน านวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ ๆ หรือ เทคนิคเครื่องมือทางการบริหารมาใช้ แต่ฐาน
คติยังคงเป็นแบบเดิมก็ย่อมไม่ส่งให้เกิดผลดีแต่อย่างไร นั่นหมายความว่าบุคคล/ข้าราชการเมื่อยังมีความ
เชื่อแบบเดิมจะส่งผลให้พฤติกรรมในการให้บริการยังคงเป็นเช่นเดิม อาจหมายรวมไปถึงการต่อต้าน/
ปฏิเสธต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น นอกจากนี้ ปัจจัยส าคัญประการหนึ่งที่ผลักดันให้หน่วยงานข้างต้น
น าไปสู่การปรับเปลี่ยน คือ ผู้น า ย่อมแสดงให้เห็นว่าการปรับเปลี่ยนมิอาจเกิดขึ้นได้เลยหากผู้น าไม่เริ่ม
ด าเนินการก่อน เหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะในระบบราชการไทยผู้ที่มีอ านาจอย่างเด็ดขาดในการสั่งการและ
ตัดสินใจจะขึ้นอยู่ที่ผู้บังคับบัญชาแต่เพียงผู้เดียว และด้วยเหตุแห่งปัจจัยนี้จึงต้องท าการปรับเปลี่ยนฐาน
คติของผู้ใต้บังคบับัญชาเสียใหม่โดยการไม่ยึดติดอยู่ที่ตัวผู้น า เป็นส าคัญในการเปลี่ยนแปลง 

จากการศึกษาการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมผ่านหน่วยงานข้างต้น 
และน ามาวิเคราะห์ในภาพรวมของการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมในระบบราชการ
ไทยทั้งประเทศย่อมส่งผลให้เกิดปัญหา/อุปสรรคในการปรับเปลี่ยน สามารถสรุปและอธิบายได้ดังนี้ 

ปัญหา/อุปสรรคในการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยม 

1. ระบบราชการมีขนาดใหญ่ จ านวนบุคลากร/ข้าราชการมีมาก ท าให้ยากต่อการท า
ความเข้าใจให้ตรงกันและยากต่อการถ่ายทอด  

2. ผู้น า/ผู้บริหาร มีอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลง ในทัศนะของผู้เขียนขอแยกเป็น  2 
ประการ คือ 

ประการแรก ผู้น า/ผู้บริหาร ในระบบราชการล้วนมีวาระในการด ารงอยู่ซึ่งเป็นเงื่อนไขของ
ข้อจ ากัดด้านเวลา ซึ่งในส่วนนี้แสดงให้เห็นถึงว่าผู้น า/ผู้บริหาร แต่ละคนย่อมมีระบบความคิดที่แตกต่าง
กัน อาจส่งผลให้การปรับเปลี่ยนขาดความต่อเนื่องได้ 

ประการที่สอง ผู้น า/ผู้บริหาร ส่วนใหญ่ยังคงมีความคิดแบบเดิม (เชิงอนุรักษ์นิยม) ซึ่งระบบ
ความคิดนั้นจะส่งผลต่อการตัดสินใจของผู้น า/ผู้บริหาร 

3. บุคลากร ต่อต้าน/ปฏิเสธ ไม่ยอมรับต่อการเปลี่ยนแปลง ยังคงยึดติดอยู่กับความคิด ความ
เชื่อ และค่านิยมแบบเดิมในการท างาน ท าให้พฤติกรรมที่แสดงออกมานั้นไม่ยอมรับต่อนวัตกรรมใหม่ 

4. ประชาชนไม่ค่อยตระหนักถึง และให้ความส าคัญต่อการเปลี่ยนแปลงในด้านนี้มาก
เท่าที่ควร เนื่องจากการปรับเปลี่ยนในด้านนี้เป็นสิ่งที่ไกลตัวจากประชาชน กล่าวคือ สิ่งที่ประชาชน
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คาดหวังจากการให้บริการสาธารณะจากระบบราชการ ก็คือ ความสะดวก ความรวดเร็วทันใจ และ
ประหยัดเวลาในการติดต่อขอรับบริการ ซึ่งภายหลังจากที่ได้มีการปฏิรูประบบราชการได้มีการน า
เทคโนโลยีสมัยใหม่ต่าง ๆ เข้ามาใช้ในการอ านวยความสะดวกสบายให้กับบุคลากร/ข้าราชการ และ
ประชาชนแล้วส่งผลต่อการให้บริการสาธารณะมีความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลามากขึ้นกว่าในอดีต
สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง 

5. การปรับเปลี่ยนมุ่งเน้นในสิ่งที่เป็นรูปธรรมมากกว่าสิ่งที่เป็นนามธรรม กล่าวคือ เน้นการ
ปรับเปลี่ยน pattern พฤติกรรม และบรรทัดฐาน (norm) ซึ่งเป็นการเปลี่ยนในระดับพ้ืนผิว/ระดับบนสุด
ของวัฒนธรรมซึ่งสามารถท าการเปลี่ยนแปลงได้ง่ายกว่าการปรับเปลี่ยนในส่วนที่เป็นฐานคติซึ่งเป็นส่วนที่
อยู่ลึกเข้าไปภายในจิตใจหรือหัวคิดของคน 

จากปัญหา/อุปสรรคที่ได้กล่าวมาข้างต้นสะท้อนให้เห็นว่าการเปลี่ยนแปลงในด้านการ
ปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและค่านิยมยังคงเปลี่ยนแปลงและด าเนินการไปได้ช้า และต้องใช้
เวลามากพอสมควรในการเปลี่ยนแปลง เนื่องจากหน่วยงาน/องค์การในแต่ละแห่งย่อมมีวัฒนธรรมของ
องค์การที่มีความแตกต่างกัน ยิ่งไปกว่านั้นหน่วยงานย่อยภายในองค์การยังมีวัฒนธรรมที่มีความแตกต่าง
กันอีกด้วย ถ้าหากการเปลี่ยนแปลงสามารถเปลี่ยนลงไปได้ถึงระดับฐานคติของแต่ละคนย่อมส่งผลให้การ
พัฒนาระบบบริหารภาครัฐสามารถพัฒนาได้อย่างยั่งยืน โดยการใช้วัฒนธรรมซึ่งเป็นนวัตกรรมทางการ
บริหารเป็นเครื่องมือ/กลไกอย่างหนึ่งในการผลักดันและขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ 
 

ความหมายและรากฐานแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
 

การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) เป็นแนวคิดที่อยู่บนพ้นฐานของ
ค่านิยมประชาธิปไตย (value of democracy) ความเป็นพลเมือง (citizenship) และผลประโยชน์
สาธารณะ (public interest) โดยการบริการเพ่ือก่อให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะถือเป็นหัวใจของแนวคิด
การบริการสาธารณะแนวใหม่ต้องการปรับวิธีการคิดเกี่ยวกับโครงสร้างและกระบวนการขององค์การด้วย
การเปิดกว้างให้เกิดการมีส่วนร่วมในการบริการของภาครัฐให้เพ่ิมมากขึ้น แม้ว่าการบริการสาธารณะแนว
ใหม่จะไม่ใช่แนวคิดที่อยู่บนพ้ืนฐานของการวัดผลได้ (immeasurable) แต่ก็เป็นแนวคิดที่ช่วยเติมเต็มให้
เกิดการบริการที่ดีข้ึนกว่าที่ผ่านมา 

การบริหารงานภาครัฐไม่ได้ด าเนินงานเหมือนกับการบริหารธุรกิจแต่เป็นการด าเนินงานบน
พ้ืนฐานความเป็นประชาธิปไตย ข้าราชการจึงไม่ได้ส่งมอบบริการสู่ลูกค้าแต่เขาส่งมอบประชาธิปไตย 
(Denhardt and Denhardt 2007 : xi) นักบริหารรัฐกิจหรือข้าราชการต้องท าหน้าที่ “ฟัง” มากกว่า 
“สั่ง” และ “รับใช้หรือให้บริการ” มากกว่า“การบังคับ หรือควบคุม” (Denhardt and Denhardt 2007 : 
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3) นักบริหารรัฐกิจไม่ได้มุ่งหมายในการปฏิบัติงานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในงานแต่ต้องกระท า เพ่ือสร้าง
คุณภาพ 

ส าหรับแนวคิดพ้ืนฐานหรือรากฐานของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่นั้น ประกอบ ด้วย
รากฐาน 4 ประการหลัก คือ (1) ทฤษฎีประชาธิปไตยพลเมือง (theories of democratic citizenship) 

(2) ตัวแบบชุมชนและประชาสังคม (models of community and civil society) (3) มนุษย์นิยมองค์การ
และรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (organizational humanism and the new public administration) 

และ (4) รัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่ (postmodern public administration) โดยแต่ละแนวคิดมี
สาระส าคัญ คือ 

1) ประชาธิปไตยพลเมือง ความเป็นพลเมืองเป็นเรื่องของความสามารถของบุคคลที่มีอิทธิพลต่อ
ระบบการเมือง โดยมีความตื่นตัวที่จะรวมตัวกัน เพ่ือขับเคลื่อนระบบการเมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับ
พลเมืองอยู่บนพ้ืนฐานของการที่รัฐมีหลักประกัน ว่าพลเมืองต้องสามารถก าหนดทางเลือกให้สอดคล้องกับ
ผลประโยชน์ของตนเองได้โดยผ่านวิธีการต่างๆ และสามารถเข้าร่วมในการบริหารปกครอง (governance) 
ประเทศได้ พลเมืองต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (public interest) มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
(individual interest) มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกิจการของรัฐ (public affairs) ตลอดจนมีส านึกว่าตน
เป็นส่วนหนึ่งของสังคมและมีความผูกพันในเชิงจริยธรรมกับชุมชนและสังคมของตน การที่พลเมืองเห็นถึง
ผลประโยชน์สาธารณะมากกว่า ประโยชน์ส่วนตัวนี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงจิตวิญญาณสาธารณะ (public 

spirit) ซึ่งพลเมืองที่มีจิตวิญญาณสาธารณะจะมีบทบาทอย่างส าคัญ ในการขับเคลื่อนการด าเนินกิจการ
ต่างๆ ของรัฐและภาครัฐก็ต้องให้ความส าคัญหรือมองพลเมืองเป็นพลเมืองไม่ใช่มองเพียงแค่การเป็นผู้มี
สิทธิเลือกตั้งหรือเป็นแค่ลูกค้าที่หวังแต่ผลประโยชน์เฉพาะหน้าหรือผลประโยชน์ระยะสั้น เมื่อภาครัฐมอง
พลเมืองเป็นพลเมืองอย่างแท้จริงรัฐก็ต้องแบ่งอ านาจและลดการควบคุมพลเมือง พร้อมๆ กับสร้างความ
ไว้วางใจและความรับผิดชอบร่วมกันในกระบวนการบริหารปกครอง(governance) 

2) ตัวแบบชุมชนและประชารัฐ ชุมชนเป็นสิ่งที่มีอิทธิพลต่อวิถีชีวิตของพลเมือง โดยชุมชนอยู่บน
พ้ืนฐานของการดูแลซึ่งกันและกัน ความไว้เนื้อเชื่อใจ ท างานร่วมกันเป็นทีม ชุมชนย่อมมีการรวมตัวกัน
อย่างเข้มแข็งและมีระบบการติดต่อสื่อสารและการแก้ไข้ปัญหาความขัดแย้งที่มีประสิทธิผล ความเป็น
ชุมชนจึงเป็นหนทางหนึ่งในการท าให้เกิดความสมานฉันท์การบริหารรัฐกิจต้องเข้ามาช่วยสร้างและสนับ 
สนุนชุมชน โดยส่งเสริมการเกิดและสร้างความเข้มแข็งของสถาบันในชุมชนเพ่ือท าหน้าที่เป็นตัวเชื่อม
ระหว่างรัฐกับพลเมือง สถาบัน ในชุมชนดังกล่าวเช่น ครอบครัว กลุ่มอาสาสมัคร สมาคม กลุ่มอาชีพ ฯลฯ 
สถาบันในชุมชนที่เกิดขึ้นนั้น ล้วนให้ความส าคัญ กับการตอบสนองความต้องการและผลประโยชน์ของ
พลเมือง และเมื่อพลเมืองได้มีส่วนร่วมในชุมชนผ่านสถาบันต่างๆ แล้วย่อมช่วยสร้างประสบการณ์ให้แก่
พลเมืองในการเข้าไปมีส่วนร่วมในระบบการเมืองที่ใหญ่กว่าและเมื่อพลเมืองและสถาบันต่างๆ ในชุมชน
มีการรวมตัวกันอย่างเข้มแข็งย่อมน ามาซึ่งสิ่งที่เรียกว่า “ประชาสังคม” (civil society) โดยประชา
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สังคมเป็นที่ซึ่งพลเมืองมีความผูกพันกัน เข้ามาร่วมสนทนาและถกแถลงเพ่ือการด าเนินงานและพัฒนา
ชุมชน ซึ่งสิ่งที่ เกิดขึ้นไม่ใช่แค่การสร้างความเป็นชุมชนเท่านั้น แต่มันคือการสร้างความเป็น
ประชาธิปไตย 

การที่พลเมืองได้รวมตัวกันจนเกิดเป็นประชาสังคมและได้ท าประโยชน์เพ่ือชุมชนและ
สาธารณะย่อมน ามาซึ่งความภาคภูมิใจของตนเองในอันที่ได้ช่วยก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก
ต่อชุมชนและประเทศชาติการด าเนินการต่างๆ ของภาคประชาสังคมจึงเปรียบเสมือนการเป็น
ขบวนการหรือการเคลื่อนไหวของพลเมืองรากหญ้า (grass-roots citizen-based movement) 

ประชาสังคมท าให้เกิดและสร้างความเข้มแข็งให้กับเครือข่ายชุมชนและช่วยก่อให้เกิดทุนทางสังคม 
(social capital) บทบาทพ้ืนฐานของนักบริหารรัฐกิจที่จะต้องกระท าก็คือการช่วยเหลือ สนับ สนุน
และอ านวยความสะดวกให้แก่ภาคประชาสังคม โดยต้องเข้าใจว่าประชาสังคมและพลเมืองไม่ใช่จะ
กระท าแต่สิ่งที่พวกเขาต้องการเท่านั้น แต่ยังกระท าในสิ่งที่เป็นผลประโยชน์สาธารณะโดยสามารถ
ท างานช่วยเหลือเชื่อมโยงกับการบริหารรัฐกิจได้อีกด้วย 

3) มนุษยนิยมองค์กรและรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ มนุษยนิยมองค์การไม่เห็นด้วยกับตัว
แบบเหตุผลและทางเลือกสาธารณะ เพราะมนุษย์มีข้อจ ากัดในการใช้เหตุผล เนื่องจากแต่ละคนมี
ทักษะในการตระหนักรู้ (skill in self-awareness) ที่แตกต่างกัน มนุษย์ต้องการความอิสระ ต้องการ
เปลี่ยนแปลงจากผู้ถูกกระท า ไปเป็นผู้กระท าและไม่เสมอไปที่มนุษย์จะตัดสินใจเลือกในสิ่งที่ตนเองได้
ประโยชน์สูงสุด ในการปฏิบัติงานตามแนวคิดมนุษย์นิยมจึงต้องไม่เน้นอ านาจหน้าที่และการควบคุม 
แต่จะเน้นการขยายพ้ืนที่ความเป็นอิสระให้แก่บุคคลเพ่ิมมากขึ้น การด าเนินงานต่างๆ โดยเฉพาะการ
เปลี่ยนแปลงองค์การต้องเป็นไปอย่างมีแผน (planned change) สอดคล้องกับแนวคิด “การพัฒนา
องค์การ” (organization development) ที่สนับสนุนการเจริญเติบโตขององค์การที่ต้องควบคู่ไปกับ 
ความเจริญเติบโตของบุคคล มนุษย์นิยมองค์การจึงเป็นแนวคิดทางการบริหารที่เน้นการด าเนินให้
บรรลุผลส าเร็จตามภารกิจขององค์การควบคู่กบัการพฒันาความก้าวหน้าให้กับสมาชิกในองค์การ 
ส่วนรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่ (NPA) ซึ่งจัดเป็นแนวคิดกระแสหลักทางรัฐประศาสนศาสตร์ในอดีต
ที่ผ่านมา ซึ่งเน้น การบริหารรัฐที่มุ่งก่อให้เกิดความเป็นธรรมทางสังคม (social equity) โดย
ข้าราชการต้องท าหน้าที่ในพัฒนาและปกปูองความเป็นธรรม ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
พลเมือง (well-being of citizen) การบริหารรัฐกิจต้องไม่เป็นกลางและไม่ตัดสินหรือให้ความส าคัญ
กับประสิทธิภาพเท่านั้น แต่ต้องให้ความส าคัญกับความเสมอภาคเป็นธรรม และความรับผิดชอบ 

4) รัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่ การบริหารองค์การตามแนวทางการศึกษารัฐประศาสน
ศาสตร์ดั้งเดิมเน้นการควบคุมบังคับบัญชา เหตุผลนิยม และความเชี่ยวชาญด้านเทคนิค ในการ
แสวงหาองค์ความรู้ก็ใช้แนวทางเชิงประจักษ์ที่เน้นข้อเท็จจริงมากกว่าค่านิยม (focus on fact rather 

than value) ซึ่งแนวทางนี้ได้ครอบง าการศึกษารัฐประศาสนศาสตร์มาตั้งแต่ตัวแบบเหตุผล (rational 
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model) ของ Simon จนถึงการศึกษาแนวนโยบายศาสตร์ (policy science)แต่อย่างไรก็ตามในทาง
สังคมศาสตร์ ค่านิยมกับข้อเท็จจริงไม่อาจแยกจากกันได้และในหลายกรณีได้พิสูจน์แล้วว่า ค่านิยม
ส าคัญกว่าข้อเท็จจริงในการท าความเข้าใจพฤติกรรมและการกระท าของมนุษย์เช่น ผลการศึกษา
ทดลองที่ Hawthorne เมื่อแนวทางเชิงประจักษ์ถูกวิพากษ์วิจารณ์จึงต้องหาแนวทางใหม่ในการ
แสวงหาความรู้ ซึ่งแนวทางหนึ่งก็คือการตีความ ( interpretive approach) เพ่ือให้ได้มาซึ่งความรู้
ความเข้าใจในความหมายด้วยการวิพากษ์คุณค่า (value critical ) และวิเคราะห์วาทกรรม 
(discourse) แนวทางเหล่านี้สอดคล้องกับแนวคิดและอุดมการณ์หลังยุคสมัยใหม่ (postmodern) ที่
มุ่งเน้นการวิเคราะห์วาทกรรมมากกว่าการให้ความส าคัญในเรื่องวัตถุประสงค์ มาตรวัดหรือการ
วิเคราะห์เหตุผล รัฐประศาสนศาสตร์หลังสมัยใหม่เห็นว่าในการบริหารปกครอง (governance) ต้องมี
การตีความและวิเคราะห์วาทกรรมที่เปิดเผยและจริงใจระหว่างฝุายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ
ระหว่างพลเมืองกับนักบริหารภาครัฐในลักษณะของการสนทนาและถกแถลงสาธารณะ (public 

dialogue and deliberation) เพ่ือท าให้การบริหารรัฐกิจเกิดความเข้มแข็งและชอบธรรม 

จากรากฐานที่มาของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ทั้ง 4 ประการข้างต้น จะเห็นว่า
แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ให้ความส าคัญกับความเป็นพลเมืองและค่านิยมประชาธิปไตย 
เน้นบทบาทของภาคประชาสังคมในการบริหารภาครัฐ ให้ความส าคัญกับคนที่ปฏิบัติงานในองค์การ 
มุ่งบริหารให้เกิดความเสมอภาคเป็นธรรมตามแนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์แนวใหม่และใช้แนวทางการ
ตีความ การวิพากษ์และวิเคราะห์วาทกรรมในการแสวงหาและอธิบายองค์ความรู้ และเมื่อวิเคราะห์
จากฐานที่มาของแนวคิดแล้วจะเห็นได้ว่า การบริการสาธารณะแนวใหม่ก็ไม่ใช่แนวคิดใหม่ที่ แตกต่าง
จากแนวคิดทางรัฐประศาสนศาสตร์ที่ผ่านๆ มาอย่างชัดเจน โดยยังคงอาศัยแนวคิดทฤษฎีทางรัฐ
ประศาสนศาสตร์อ่ืนๆ มาเป็นพ้ืนฐานในการอธิบายความเป็นมาเป็นไปของการบริการสาธารณะแนว
ใหม่และที่ส าคัญคือการบริการสาธารณะแนวใหม่ดูเหมือนว่าจะเป็นแนวคิดที่อิงและสัมพันธ์กับรั ฐ
ประศาสนศาสตร์แนวใหม่อย่างใกล้ชิดโดยมีจุดเน้นและแนวทางการศึกษาที่คล้ายคลึงกันเป็นอย่าง
มาก 

 สาระส าคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม่ 
การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) เป็นวาทกรรม (discourse) ที่

ตีความและวิพากษ์แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ในอดีต โดยเฉพาะการวิพากษ์แนวคิดการจดัการภาครัฐ
แนวใหม่ (NPM) ตามทัศนะของ David Osborne และ Ted Gaebler ในเรื่อง Reinventing Govern- 

ment ที่ประกอบด้วยหลักการหรือสาระส าคัญ 10 ประการ คือ (cited in Denhardt and Denhardt 

2003 : 16-18) คือ (1) รัฐบาลท าหน้าที่เป็นผู้ควบคุมก ากับทิศทางมากกว่าให้ระบบราชการลงมือท างาน
เอง (catalytic government, steering rather than rowing) (2) ชุมชนเป็นเจ้าของโดยรัฐบาลมอบ
อ านาจให้กับประชาชนไปด าเนินการเองมากกว่าที่จะเป็นกลไกคอยให้บริการแต่อย่างเดียว (a 
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community-owned government, empowering rather than serving) (3) ระบบราชการต้องแข่งขัน
กันในการให้บริการสาธารณะ (competitive government, injecting competition into service 
delivery) (4) ระบบราชการต้องขับเคลื่อนด้วยภารกิจมากกว่า ขับเคลื่อนด้วยกฎระเบียบ (mission – 

driven government, transforming rule-driven organization) (5) ภาครัฐต้องเน้นผลลัพธ์มากกว่า
สนใจปัจจัยน าเข้า (6) การบริหารภาครัฐต้องมุ่งตอบสนองต่อข้อเรียกร้องและความต้องการของลูกค้า
มากกว่าที่จะสนองตอบต่อความต้องการของตัวระบบราชการ (7) ต้องการให้ระบบราชการด าเนินงานใน
ลักษณะที่เป็นผู้ประกอบการมุ่งแสวงหารายได้มากกว่าการใช้จ่าย (8) ภาครัฐต้องมีระบบเฝูาระวังปูองกัน
ปัญหาล่วงหน้ามากกว่าที่จะตามแก้ปัญหา ( 9) รัฐบาลต้องกระจายอ านาจจากสายการบังคับบัญชาไปสู่
การมีส่วนร่วมและท างานเป็นทีม และ (10) รัฐบาลต้องปรับเปลี่ยนไปตามกลไกของตลาด  

จากหลักการหรือสาระส าคัญของ Reinventing Government ข้างต้น ประเด็น“ลูกค้า”แต่
ต้องเป็นผู้สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพ่ือให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจและความร่วมแรงร่วมใจกันระหว่างพล 
เมือง ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลกับพลเมืองไม่เหมือนกับความสัมพันธ์ระหว่างภาคธุรกิจกับลูกค้า
เพราะรัฐบาลไม่เพียงแต่บริการรับใช้ผู้ที่เข้ามาติดต่อหรือขอรับบริการเท่านั้น แต่ยังต้องบริการรับใช้
พลเมืองอ่ืนๆ ในสังคมที่รอคอยการบริการหรืออาจไม่ได้เข้ามาขอรับบริการโดยตรง เช่น พลเมืองที่
ด้อยโอกาสในสังคม พลเมืองที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคต นอกจากนี้พลเมืองบางคนของรัฐบาลอาจมี
ทรัพยากรหรือมีความสามารถมากกว่าคนอ่ืนๆ ในการซื้อสินค้าหรือเรียกร้องการบริการ ซึ่งถ้ามอง
เป็นลูกค้าอย่างภาคเอกชนคนเหล่านั้น ก็ย่อมจะได้รับสินค้าที่รวดเร็วและได้รับการบริการที่ดีกว่า แต่
หากมองในฐานะพลเมืองที่เหมือนๆ กันแล้วการให้บริการต่างๆของรัฐก็ต้องกระท าอย่างเสมอภาคเท่า
เทียมกัน 

แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่เห็นว่าผลประโยชน์สาธารณะเป็นผลประโยชน์ระยะ
ยาว ซึ่งไม่ใช่เพียงแค่ผลประโยชน์ระยะสั้นของลูกค้า ดังนั้น พลเมืองจึงต้องเห็นแก่ผลประโยชน์ของ
ส่วนรวมซึ่งเป็นผลประโยชน์ในระยะยาวมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตัวในระยะสั้น ความเป็นพลเมือง
เมื่อเห็นแก่ผลประโยชน์ของส่วนรวมแล้วก็ต้องเข้ามามีส่วนร่วมและรับผิดชอบต่อชุมชนของตน 
รัฐบาลจึงต้องสนองตอบต่อความต้องการและผลประโยชน์ของชุมชนและพลเมือง โดยกระตุ้นให้
พลเมืองเข้ามามีส่วนร่วมซึ่งเท่ากับการสร้างความรับผิดชอบให้กับพลเมืองไปในตัวด้วยและเมื่อเปิดให้
พลเมืองมีส่วนร่วมแล้วรัฐบาลก็ต้องรับฟังเสียงของพลเมือง 
 การค้นหาผลประโยชน์สาธารณะ  

นักบริหารรัฐกิจจะต้องช่วยท าให้เกิดผลประโยชน์สาธารณะที่พลเมืองต้องการร่วมกัน 
เปูาหมายของการค้นหาผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เพ่ือตอบสนอง ช่วยแก้ปัญหาหรือเป็นทางเลือก
ของบุคคลใดบุคคลหนึ่ง แต่การค้นหาผลประโยชน์ดังกล่าวต้องเป็นความรับผิดชอบร่วมกันของ
พลเมืองกับนักบริหารรัฐกิจ ดังนั้นการค้นหาผลประโยชน์สาธารณะจึงไม่ใช่การหาทางออกง่ายๆ โดย
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การตอบสนองความต้องการของคนใดคนหนึ่งหรือกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งเท่านั้น ผลประโยชน์ของส่วนรวม
ต้องเกิดจากการจากสนทนาพูดคุยถกแถลงหรือปรึกษาหารือและก าหนดร่วมกัน โดยไม่ใช่สิ่งที่ถูก
ก าหนดไว้ล่วงหน้าโดยฝุายการเมืองหรือฝุายราชการ การได้มาซึ่งผลประโยชน์สาธารณะจึงไม่ใช่เรื่อง
ง่าย โดยเมื่อได้มาแล้วรัฐบาลก็ต้องรับประกันว่าผลประโยชน์ดังกล่าวซึ่งเป็นตามต้องการของพลเมือง
นั้นมีความชอบธรรมและก่อให้เกิดความเป็นธรรม ตลอดจนมีลักษณะเป็นผลประโยชน์ในระยะยาว
ของชุมชนและสังคม 

เน้นคุณค่าความเป็นพลเมืองมากกว่าการเป็นผู้ประกอบการ  
ผลประโยชน์สาธารณะคือสิ่งที่มีคุณค่าสูงสุดที่ข้าราชการและพลเมืองต้องร่วมกันก าหนดขึ้น 

และต้องเป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่สังคมมากกว่าการน างบประมาณของรัฐไปให้ผู้ประกอบการ
ด าเนินการเหมือนเป็นเจ้าของงบประมาณ ผลประโยชน์สาธารณะจึงต้องได้รับการตอบสนองโดย
ข้าราชการและพลเมืองที่เสียสละต่อสังคมมากกว่าโดยผู้ประกอบการที่จะกระท าเหมือนว่า งบ 
ประมาณแผ่นดินหรือเงินหลวงคือเงินของตนเอง แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) สนับสนุน
ให้ผู้บริหารภาครัฐเป็นผู้ประกอบการเหมือนกับเจ้าของบริษัทในธุรกิจเอกชน เท่ากับว่า ผู้บริหาร
ดังกล่าวได้กลายเป็นเจ้าของกิจการภาครัฐ การบริหารและด าเนินงานจึงมีวัตถุประสงค์แบบแคบๆ 
เหมือนกบัธุรกิจเอกชนซึ่งก็คือเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพ (productivity) ให้มากที่สุดและท าให้ลูกค้าพอใจ 
(customer satisfaction) และผู้ประกอบการก็ต้องบริหารงานโดยมีความกล้าและยอมรับในความ
เสี่ยง ซึ่งเมื่อมีโอกาสก็ต้องรีบฉกฉวยโอกาสเพ่ือสร้างผลิตภาพ 

ในส่วนแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) นั้น “พลเมืองเป็นเจ้าของรัฐบาล” 
(government is owned by the citizens) นักบริหารรัฐกิจหรือผู้บริหารภาครัฐจึงไม่ใช่ผู้ประกอบ 
การหรือเจ้าของกิจการ นักบริหารรัฐกิจจึงมีหน้าที่บริการรับใช้พลเมือง (serve citizens) เฝูารักษา
ทรัพยากรหรือสมบัติสาธารณะ ปกปักรักษาองค์การภาครัฐ อ านวยความสะดวกให้พลเมืองเกิดการ
สนทนาพูดคุยกันอย่างเป็นประชาธิปไตย เป็นผู้จุดประกายให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชน และเป็น
ผู้น าในการปฏิบัติงานที่ใกล้ชิดประชาชน นักบริหารรัฐกิจ จึงเข้าใจบทบาทของตนในกระบวนการ
บริหารปกครอง (governance process) ว่าเป็นเพียงผู้มีส่วนร่วมที่ต้องมีความรับผิด ชอบในหน้าที่
การงานและการบริการรับใช้พลเมืองเท่านั้นไม่ใช่ผู้ประกอบการหรือเป็นเจ้าของกิจการ 

คิดเชิงกลยุทธ์ปฏิบัติแบบประชาธิปไตย (Think Strategically, Act Democratically)  

นโยบายและแผนงานจะตอบสนองต่อความต้องการของส่วนรวมได้จะต้องเกิดจากกระบวน 
การรวมกลุ่มและความร่วมมือร่วมใจกันนโยบายและแผนต้องเกิดขึ้นจากการคิดในเชิงกลยุทธ์ที่มีการ
พิจารณาปัจจัยแวดล้อม และมีวิสัยทัศน์พันธกิจที่ชัดเจน ซึ่งเมื่อมีการเนินงานตามกลยุทธ์ที่จะให้
บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจที่ก าหนดไว้นั้นจ าเป็นต้องมีการก าหนดบทบาท ความรับผิดชอบและ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ซึ่งไม่ใช่บทบาทหรือภาระรับผิดชอบของรัฐบาลหรือนักบริหารรัฐกิจ
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แต่ฝุายเดียวแต่ต้องเกิดจากความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆ ฝุายที่เกี่ยวข้อง โดยรัฐบาลต้องเปิดกว้างให้
พลเมืองมีส่วนร่วมเพ่ือแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
บริการรับใช้พลเมือง การให้พลเมืองมีส่วนร่วมรับผิดชอบในการบริการสาธารณะและการน านโยบาย
ไปปฏิบัติจึงเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความเป็นประชาธิปไตย เป็นการสร้างโอกาสและความรับผิดชอบ
ให้แก่พลเมือง ซึ่งย่อมท าให้พลเมืองเกิดความภาคภูมิใจในการมีส่วนร่วมเพ่ือประโยชน์สาธารณะ 

การตระหนักในความสามารถรับผิดชอบได้ไม่ใช่เรื่องง่าย (Recognize that Accountability 

Is Not Simple) ตามแนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) ข้าราชการต้องรับผิดชอบต่อตลาด 
(market) ซึ่งก็คือรับผิดชอบต่อลูกค้า ผลิตภาพและผลลัพธ์ของงาน แต่ส าหรับแนวคิดการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) ความรับผิดชอบแค่นั้น ไม่เพียงพอ เพราะแท้จริงแล้วข้าราชการต้อง
รับผิดชอบต่อสังคม และยังต้องมีการขยายผลแห่งความรับผิดชอบไปอย่างกว้างขวาง ทั้งความ
รับผิดชอบต่อกฎหมายรัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชนปทัสถานทางการเมือง มาตรฐานทางวิชาชีพ 
และผลประโยชน์ของพลเมือง 

การให้บริการมากกว่าการก ากับทิศทาง (Serve Rather than Steer) การบริการรับใช้เป็น
บทบาทส าคัญของข้าราชการ โดยต้องมีภาวะผู้น าและมีค่านิยมพ้ืนฐานที่ช่วยสร้างผลประโยชน์
ร่วมกันของพลเมือมากกว่าการพยายามควบคุมหรือก ากับทิศทางของสังคมให้เป็นไปตามที่รัฐบาล
ต้องการ นโยบายสาธารณะจึงไม่ได้เกิดจากการตัดสินใจของรัฐเท่านั้น แต่ต้องเป็นผลจากความผูกพัน
ในประโยชน์สาธารณะของพลเมือง ซึ่งต้องมีการเจรจาต่อรอง พูดคุยสนทนาในผลประโยชน์
สาธารณะที่เป็นที่มาของนโยบายร่วมกัน ข้าราชการต้องช่วยอ านวยความสะดวกคอยไกล่เกลี่ยและ
ประนีประนอม และช่วยแก้ไขปัญหา ซึ่งบทบาทเหล่านี้เป็นบทบาทที่นอกเหนือจากการบริการที่
ข้าราชการควรกระท าด้วยเช่นกัน ดังนั้น นอกจากทักษะในการบริการที่ดีแล้วข้าราชการต้องมีการ
พัฒนาทักษะที่จ าเป็นอ่ืนๆ ไม่ว่าจะเป็นภาวะผู้น า การจัดการความขัดแย้ง การเจรจาต่อรอง การ
ประนีประนอมและการระงับข้อพิพาท 

การให้คุณค่ากับคน ไม่ใช่แค่ผลิตภพ (Value People, Not Just Productivity) องค์การ
ภาครัฐและเครือข่ายต้องเน้นการมีส่วนร่วมและค านึงถึงผลส าเร็จในระยะยาวการปฏิบัติงานภาครัฐจะ
ส าเร็จไดก็ต่อเมื่อได้รับความร่วมแรงร่วมใจและการให้ความส าคัญกับทุกคน การบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) ให้ความส าคัญกับการจัดการผ่านคน (managing through people) โดยนักบริหารรัฐกิจ
ตอ้งเห็นความส าคัญของค่านิยมและผลประโยชน์ของคนในองค์การ นักบริหารรัฐกิจหรือข้าราชการ
ต้องปฏิบัติงานโดยสร้างความยอมรับนับถือให้เกิดข้ึนกับพลเมือง และผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐก็ต้อง
ยอมรับนับถือในความสามารถของข้าราชการเช่นเดียวกัน การบริหารและปฏิบัติงานภาครัฐจึงต้อง
เน้น คนด้วยการเสริมสร้างแรงจูงใจให้เกิดข้ึนแก่ข้าราชการมากกว่า การสร้างเพียงแค่ผลิตภาพในการ
ท างาน 
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จากสาระส าคัญของการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ทั้ง 7 ประการจะพบว่าแม้จะเป็น
แนวคิดเชิงวิพากษ์แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ (NPM) โดยเฉพาะการวิพากษ์ Reinventing 

Government แต่ก็ไม่ได้วิพากษ์สาระส าคัญทั้งหมด โดยมีการเลือกประเด็นหลักๆ มาท าการวิพากษ์
โดยเฉพาะการมองผู้รับบริการเป็นพลเมืองไม่ใช่ลูกค้า การให้คุณค่ากับความเป็นพลเมืองมากกว่าการ
เป็นผู้ประกอบการความรับผิดชอบต่อสังคมมากกว่าตลาดหรือลูกค้า การให้ความส าคัญกับคน
มากกว่าผลิตภาพ และการบริการรับใช้มากกว่าการก ากับทิศทางแล้ปล่อยให้เอกชนเข้ามาด าเนินการ
แทน และจากการสัมภาษณ์ผู้ชี่ยวชาญ 3 ท่าน นอกเหนือจากการน าความเห็นมาสรุปเป็นสาระส าคัญ
ของแนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ข้างต้นแล้ว ผู้เชี่ยวชาญแต่ละท่านยังมีข้อสังเกตเพ่ิมเติมใน
ประเด็นที่ส าคัญๆ ดังนี้ 

ศาสตราจารย์ ดร.บุญทัน ดอกไธสง เห็นว่า สิ่งที่น าเสนอมีลักษณะเป็นวรรณกรรมตามทฤษฎี
ปทัสถานเหมือนกับการเป็นสุภาษิต (proverb) ไม่ใช่ program ตามที่ Simon เคยวิพากษ์วิจารณ์
หลักการบริหารไว้ ความเป็นรูปธรรมและวัดผลได้กระท าได้ยาก แนวคิดดังกล่าวจึงยังมีข้อบกพร่องใน
การน าไปสู่การปฏิบัติท าให้แนวคิด NPM ที่เน้นตัวแบบตลาด ลูกค้าและผลลัพธ์ซึ่งมีความเป็น
รูปธรรมและจับต้องได้มากกว่า ยังมีความเหมาะสมในการน ามาใช้ส าหรับบริหารภาครัฐแต่อย่างไรก็
ตาม NPS ยังมีข้อดีในเรื่องการให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและความเป็น
ประชาธิปไตย 

รองศาสตราจารย์ปภาวดี มนตรีวัต มองว่า NPS เป็นวาทกรรม และมีประเด็นที่เห็นด้วยและ
ไม่เห็นด้วยกับ NPS โดยในส่วนประเด็นที่ไม่เห็นด้วยคือการบริการลูกค้ากับพลเมืองไม่ได้แตกต่างกัน
เพราะมีเปูาหมายเดียวกัน ดังค ากล่าวที่ว่า Serve customers for the sake of the company, 

serve citizens for the sake of the nation and society. ซึ่งหมายถึงการบริการลูกค้า การสร้าง
ความพึงพอใจแก่ลูกค้าก็เพ่ือความอยู่รอดของกิจการขณะที่การบริการพลเมือง การสร้างความพึง
พอใจแก่พลเมืองก็เพ่ือความอยู่รอดของสังคมและประเทศชาติ ฉะนั้น เปูาหมายในการบริการจึงเป็น
เปูาหมายเดียวกันคือเพ่ือความอยู่รอดและในเรื่องความรับผิดชอบได้นั้นจะรับประกัน ได้อย่างไรว่าจะ
มีความชอบธรรมและเป็นธรรม และเพ่ือประโยชน์ระยะยาวของชุมชนและสังคมความเป็นธรรมใน
ความเห็นของใครจะมีพลเมืองกี่คนที่เข้าใจใน “ประโยชน์สาธารณะ” ที่ส่งผลใน “ระยะยาว” ความ
ยากจนและความด้อยการศึกษาท าให้มองเห็นเฉพาะประโยชน์ระยะสั้นที่เป็นธรรมเฉพาะหมู่ตน
เท่านั้น ถ้าเพียงมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่แต่ไม่มีจิตส านึกในการบริการก็คงไม่ส่งผลดีต่อพลเมืองผู้
บริการ  

ในประเด็นผู้ประกอบการก็เห็นว่าการท่ีผู้ประกอบการประสบความส าเร็จได้ก็เพราะการสร้าง
คุณภาพ ไม่ใช่ผลิตภาพเพราะคุณภาพน าไปสู่ความพอใจของลูกค้าและโอกาสความอยู่รอดของกิจการ 
การคิดอย่างผู้ประกอบการจึงเป็นการคิดเพ่ือสร้างความพึงพอใจและความสุขของลูกค้าและพลเมือง 
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ในการบริการสาธารณะและการน านโยบายไปปฏิบัติ คงไม่อาจหลีกเลี่ยงการก ากับดูแลและการ
ก าหนดทิศทางจากรัฐได้เพ่ือให้การบริการเป็นไปในแนวทางที่ถูกต้องและในขณะที่ประเด็นที่เห็นด้วย
กับ NPS คือเรื่องของการให้ความส าคัญกับคุณค่าของคนมากกว่าผลิตภาพ 

 การบริการสาธารณะแนวใหม่กับรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม 

การบริการสาธารณะแนวใหม่ (New Public Service : NPS) มีความแตกต่างจากแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์ดังเดิม (Old Public Administration : OPA) อยู่หลากหลายประการโดยในที่นี้ขอ
วิเคราะห์และสังเคราะห์ถึงความแตกต่างโดยแยกประเด็นให้สอดคล้องกับสาระส าคัญของการบริการ
สาธารณะแนวใหม่ (NPS) 7 ประเด็นมุมมอง คือ 

1) มุมมองต่อประชาชน แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) มองประชาชนเป็นผู้รับ 
บริการ(client) ซึ่งเมื่อพิจารณาจากรากศัพท์ค าว่า “client”จากภาษาลาตินแล้วมาจากค าว่า 
“cliens” ที่หมายถึงการพ่ึงพา (dependent) หรือเป็นผู้ตาม (follower) (Denhardt and Denhar- 

dt 2003 : 57) ผู้รับบริการจึงเป็นผู้คอยรับการช่วยเหลือจากรัฐบาล การให้บริการต่างๆ จึงอยู่ในการ
ควบคุมของรัฐว่าจะจัดบริการใดให้กับผู้รับบริการบ้าง 

ขณะที่แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มองประชาชนเป็นพลเมือง (citizen) ที่มี
สิทธิอ านาจและมีฐานะเป็นเจ้าของรัฐบาลและเป็นเจ้าของการบริการสาธารณะต่างๆ ซึ่งตามทฤษฎี
ประชาธิปไตยแบบพลเมืองพลเมืองในฐานะเจ้าของรัฐบาลจะมีบทบาทร่วมกับนักบริหารรัฐกิจในการ
ค้นหาและก าหนดผลประโยชน์สาธารณะผ่านการสนทนาพูดคุย ถกแถลงถึงค่านิยมที่เป็นผลประโยชน์
สาธารณะ การด าเนินการในลักษณะดังกล่าวย่อมน า มาซึ่งการสร้างประชาธิปไตยของพลเมืองรูป  
แบบใหม่ที่เรียกว่า “ประชาธิปไตยแบบถกแถลง”(deliberation democracy) หรื อเป็นการบริหาร
ปกครองที่ประชาชนมีส่วนร่วมในการปกครองตนเอง (participatory self-governance) 

2) มุมมองต่อผลประโยชน์สาธารณะ แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) ตั้งอยู่บนฐาน
การคิดแบบปฏิฐานนิยม (positivism) โดยมองว่าผลประโยชน์สาธารณะเป็นสิ่งที่จะพบได้ใน
กระบวนการตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเพ่ือที่จะส่งผลให้การน าเจตจ านงสาธารณะ (public will) ไปปฏิ 
บัติบรรลุเปูาหมายได้โดยอัตโนมัติ ซึ่งเป็นธรรมดาอยู่เองที่ในสังคมจะประกอบไปด้วยกลุ่มผล 
ประโยชน์ต่างๆมากมายที่คอยผลักดันให้รัฐเลือกท่ีจะด าเนินนโยบายที่ตอบสนองต่อความต้องการของ
กลุ่ม ภายใต้แรงกดดันเหล่านั้น นักบริหารรัฐกิจจึงต้องมีหน้าที่ในการไกล่เกลี่ยหรือประนีประนอม
ผลประโยชน์ระหว่างกลุ่มต่างๆ วิธีการบริหารรัฐกิจที่ดีท่ีสุด (the best way) ตามแนวคิดปฏิฐานนิยม
จึงต้องมีการแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างการเมืองกับการบริหารออกจากกันอย่างชัดเจน โดยนักการเมือง
ที่มาจากการเลือกตั้งจะเป็นผู้ก าหนดนโยบายสาธารณะหรือผลประโยชน์สาธารณะในขณะที่นัก
บริหารรัฐกิจหรือข้าราชการจะเป็นผู้น านโยบายสาธารณะนั้น ไปปฏิบัติโดยจะต้องยึดหลักความเป็น
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กลาง (neutrality) และประสิทธิภาพ (efficiency) ในการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดการน าส่งบริ 
การสาธารณะหรือผลประโยชน์แก่สังคมให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด 

ในส่วนการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) นั้นให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของประชา 
ชนในฐานะพลเมือง (citizen) ในทุกมิติของการบริหารรัฐกิจโดยเสนอว่านักบริหารรัฐกิจมีบทบาท
อย่างส าคัญในการช่วยให้พลเมืองได้เชื่อมโยงกับผลประโยชน์สาธารณะและในทางกลับกัน ความเห็น
และผลประโยชน์ร่วมกันของพลเมืองก็จะช่วยชี้น าพฤติกรรมและการตัดสินใจของนักบริหารรัฐกิจด้วย
เช่นกัน ตามแนวคิดนี้ ประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองนั่นเองจะเป็นผู้ร่วมกันก าหนดนิยามความ 
หมาย ประเภทและขอบเขตของผลประโยชน์สาธารณะผ่านกระบวนการสนทนา (dialogue) การถก
แถลงหรือปรึกษาหารือ(deliberation)ร่วมกันผลประโยชน์สาธารณะที่เกิดขึ้นจากกระบวนการนี้จึง
ก้าวเลยไปจากสิ่งที่เป็นผลประโยชน์ส่วนตัว 

3) มุมมองต่อคุณค่าความเป็นพลเมืองและบทบาทของนักบริหารรัฐกิจรัฐประศาสนศาสตร์
ดั้งเดิม 

(OPA) ให้ความส าคัญกับบทบาทของรัฐบาลและนักบริหารรัฐกิจในการด าเนินกิจการของรัฐ
ด้วยตนเองบทบาทดังกล่าวเปรียบได้กับ ที่ Nelissen et al. (1999 : cited in Janet V. Denhardt 

and Robert B. Denhardt, 2007: 83)ได้กล่าวว่าเป็นเหมือนหางเสือหรือผู้ก าหนดทิศทางของสังคม 
(steering of society) การมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการบ้านเมืองกระท าได้โดยผ่านกระบวนการ
เลือกตั้งตัวแทนเข้าไปท าหน้าที่แทนตนเองในรัฐบาลหลังจากการเลือกตั้งแล้วจึงเป็นเรื่องยากที่
ประชาชนจะเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการเมืองได้เพราะตามแนวคิดนี้ถือว่าประชาชนได้มอบ
อ านาจในการตัดสินใจให้แก่ตัวแทนของตนไปท าหน้าที่แทนแล้ว ดังนั้น 

ประชาชนจึงมีฐานะเป็นเสมือนผู้รับบริการ (client) จากรัฐแต่เพียงอย่างเดียวอย่างไรก็ตาม 
จากความที่แนวคิดนี้ได้แยกการเมืองออกจากการบริหารนั้นเองได้ท าให้มีความสับสนในการปฏิบัติ
หน้าที่ของนักบริหารรัฐกิจ กล่าวคือ ความที่นักบริหารรัฐกิจต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการ
นโยบายสาธารณะต่างๆในฐานะท่ีเป็นผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความช านาญการเฉพาะด้านที่จะมีผลต่อการ
ตัดสินใจในการด าเนินกิจการของรัฐท าให้เห็นถึงบทบาทที่ซ้อนทับกันระหว่างความเป็นผู้ก าหนด
นโยบายซึ่งถือว่าเป็นบทบาทในทางการเมืองกับความเป็นผู้ที่จะต้องน านโยบายไปปฏิบัติซึ่งเป็น
บทบาทของนักบริหารรัฐกิจอีกทั้งความที่นักบริหารรัฐกิจเป็นข้าราชประจ า ย่อมท าให้ความเกี่ยวข้อง
ในกระบวนนโยบายมีความต่อเนื่องตามไปด้วย ในขณะที่นักการเมืองนั้นมีการผลักกันเปลี่ยนไปตาม
วาระของการเลือกตั้ง ในกรณีที่ความคิดเห็นของนักบริหารรัฐกิจมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจของ
นักการเมืองซึ่งถือว่าเป็นตัวแทนอ านาจในการตัดสินใจของประชาชน จึงน ามาซึ่งความตะขิดตะขวงใจ
ที่จะกล่าวได้อย่างชัดเจนว่าการตัดสินใจที่ได้มาโดยวิธีการดังกล่าวเป็นไปเพ่ือประโยชน์สาธารณะโดย
แท้จริงหรือไม่ นอกจากนี้ยังพบว่านักการเมืองเองก็มีอิทธิพลในเชิงอ านาจการบริหารต่อนักบริหารรัฐ
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กิจด้วยเช่นกัน ในกรณีที่เกิดปัญหาความขัดแย้งหรือความผิดพลาดในกระบวนการนโยบาย นัก 
การเมืองอาจใช้อ านาจทางกฎหมายไปกระทบต่อต าแหน่งหรือการปฏิบัติงานของนักบริหารรัฐกิจได้
จากสภาพการณ์ดังกล่าวท าให้นักบริหารรัฐกิจวางท่าทีในการปฏิบัติงานแบบระมัดระวังรักษาเนื้อ
รักษาตัวเพ่ือรักษาสถานภาพของตน 

ขณะที่แนวคิดการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มองว่ากิจการของรัฐหรือผลประโยชน์สา 
ธารณะนั้น เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและมีคุณค่ามากกว่าที่จะมองว่าเป็นเรื่องของผลประโยชน์ส่วนตัว
หรือการมุ่งแต่เพียงประสิทธิภาพและความประหยัด แต่เป็นเรื่องท่ีทุกภาคส่วนในสังคมจะต้องเข้ามามี
ส่วนร่วมเรียนรู้ร่วมปฏิบัติและร่วมรับผลด้วยกันบนพ้ืนฐานของความเป็นพลเมืองในระบอบประ 
ชาธิปไตย (democratic citizenship) ความส าคัญกับประชาชนในฐานะที่เป็นพลเมืองที่จะต้องมี
ความผูกพันเกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ บทบาทของนักบริหารรัฐกิจจึงไม่ใช่ทั้ ง
ผู้ท าเองหรือเป็นผู้ประกอบการนโยบายอย่างใดอย่างหนึ่ง แต่ต้องปรับบทบาทมาเป็นผู้ ท าหน้าที่
สนับสนุนให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการกิจการของรัฐ 

4) มุมมองต่อการน านโยบายไปปฏิบัติรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) ถือว่าการน านโย 
บายไปปฏิบัติ (implementation) เป็นเรื่องของการบริหารรัฐกิจที่รัฐต้องด าเนินเพ่ือน าส่งสินค้าและ
บริการสู่ประชาชนในฐานะผู้รับบริการจากรัฐ หรือกล่าวโดยสรุปได้ว่าการน านโยบายไปปฏิบัติก็คือ
การบริหารงานภาครัฐที่ด าเนินการโดยนักบริหารรัฐกิจซึ่งเป็นเรื่องที่แยกต่างหากจากกระบวนการ
นโยบายที่เป็นบทบาทหน้าที่ของนักการเมืองนั่นเอง ในกระบวนการน านโยบายปฏิบัตินั้นเน้น 
“ประสิทธิภาพ” (efficiency) ซึ่งต้องการวิธีการที่ดีที่สุด (the best way) อันได้แก่การด าเนินการ
แบบรวมศูนย์อ านาจสั่งการอย่างเป็นขั้นตอนจากระดับนโยบายเบื้องบนไปสู่ระดับ ปฏิบัติการผ่านไป
ถึงผู้รับบริการในระดับล่าง (top-down) และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน (Janet V. Denhardt and 

Robert B. Denhardt, 2007: 111) นักบริหารรัฐกิจมีหน้าที่ในการน านโยบายต่างๆ ที่ได้ก าหนดแล้ว
ไปปฏิบัติดว้ยความเป็นกลางและความเป็นมืออาชีพเท่านั้น ดังนั้น ในกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัตินั้น จึงต้องด า เนินการผ่านกระบวนการจัดการแบบวิทยาศาสตร์ซึ่งต้องสามารถท านายผลการ
ด าเนินการได้เน้นการควบคุมพฤติกรรมของผู้ปฏิบัติการในองค์การที่เป็นทางการเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่
ไปตามข้ันตอนวิธีการกฎหมายระเบียบการต่างๆท่ีก าหนดไว้แล้ว ในส่วนของการบริการสาธารณะแนว
ใหม่ (NPS) ได้เสนอว่าในการน านโยบายไปปฏิบัตินั้น จะต้องให้ความส าคัญกับการเข้ามามีส่วนร่วม
ของพลเมือง (citizen engagement) และการสร้างชุมชน ซึ่งถือว่า เป็นส่วนที่ถูกต้องเหมาะสมและ
จ าเป็นของการน านโยบายไปปฏิบัติในระบอบประชาธิปไตย ดังนั้น ในกระบวนการน านโยบายไป
ปฏิบัติ ประชาชนจึงไม่ใช่มีฐานะเป็นแต่เพียงผู้รับบริการหรือลูกค้าอีกต่อไป หากแต่เป็นผู้ที่เข้ามามี
ส่วนร่วนในการดา เนินการอย่างแท้จริง 
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5) มุมมองต่อความรับผิดชอบรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) มีการท างานที่ยึดกฎ 
ระเบียบ กฎหมาย การท างานตามสายบังคับบัญชาและการใช้ดุลยพินิจที่จ ากัด โดยที่เน้นการท างาน
ตามข้ันตอนและโครงสร้างองค์การตามสายการบังคับบัญชาที่สูงกว่าตามเจ้าหน้าที่และศาล หลีกเลี่ยง
การใช้ดุลยพินิจ ท างานตามขั้นตอนขององค์การและหัวหน้างานโดยตรง มองว่าความรับผิดชอบและ
การตอบสนองต่อสาธารณะเป็นสิ่งไม่จ า เป็นและไม่เหมาะสมนักบริหารรัฐกิจท าการแปลงความต้อง 
การของพลเมืองมาสู่นโยบายโดยล าพังทั้งนี้โดยไม่ผ่าน ภาคพลเมือง พลเมืองจึงมีบทบาทน้อยมากใน
การบริหารนโยบายสาธารณะ เช่น Goodnow ได้น าเสนอว่าสิ่งที่ฝุายการการเมืองท าคือแนะน าหรือ
มีอิทธิพลต่อนโยบายของรัฐ ขณะที่การบริหารรัฐกิจคือการบริหารนโยบาย ซึ่ง Denhardt ตีความว่า
พลเมืองมีบทบาทน้อยหรือไม่มีบทบาทโดยตรงในการบริหารนโยบาย 

ในยุคนี้เช่นเดียวกับ Woodrow Wilson ที่มีความพยายามแยกการบริหารออกมาจากการเมือง
และก็ไม่ต้องการให้พลเมืองเขามากาวก่ายการบริหารงานของรัฐโดยตรง ท าให้กระบวนการทางการปก 
ครองและการบริหารเป็นการปิดกั้นผลประโยชน์สาธารณะที่แท้จริงความรับผิดชอบได้นั้นจึงขึ้นอยู่กับ
ผู้เชี่ยวชาญและผู้มีศักยภาพและสมรรถนะและมีพ้ืนฐานที่ตั้งอยู่บนความเป็นวิทยาศาสตร์ (scientific) 

และหลักการ (principle) โดยในยุดดั้งเดิมนั้น เน้นความรับผิดชอบที่เป็นทางการมีกระบวนการอย่างกว้าง
และเป็นกลไกภายใต้โครงสร้างขององค์การเชื่อมโยงกับกระบวนการกฎ ระเบียบและกฎหมายเป็นส าคัญ 

ขณะที่การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) อธิบายว่าแนวความคิดเรื่องความรับผิดชอบ
(accountability) ไม่ใช่เรื่องง่าย นักบริหารรัฐกิจควรให้ความสนใจมากกว่า แนวคิดเรื่องของการตลาดและ
ไม่ใช่เรื่องที่เรียบง่ายแต่มีความสลับ ซับซ้อนโดยภาครัฐควรให้ความสนใจต่อเรื่องของกฎหมาย 
รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน บรรทัดฐาน ค่านิยมทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และผลประโยชน์ของ
พลเมืองเป็นส าคัญ 

นอกจากนี้การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่ยังให้ความตระหนักต่อทั้งการให้ความรับผิดชอบ
ภายใต้แนวคิดการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีในระบอบประชาธิปไตย และความรับผิดชอบต่อการบริหาร 
(administrative responsibilities) ในประเด็นของการวัดประสิทธิภาพ การจัดบริการสาธารณะแนวใหม่
ปฏิเสธความคิดของการวัดแบบง่ายๆ ที่วัดเพียงประสิทธิภาพและมาตรฐานแบบการตลาดที่วัดและ
ตอบสนองต่อพฤติกรรมของลูกค้า (customer) แต่การตอบสนองในภาครัฐนักบริหารรัฐกิจควรตอบสนอง
ต่อผลประโยชน์สาธารณะในสถานการณ์ที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวพันกัน นักบริหารรัฐกิจไม่ควรตัดสินใจ
เองภายในหน่วยงาน แต่ควรอาศัยกระบวนการมีส่วนร่วมจากภาคพลเมืองส าหรับประเด็นการแก้ไขปัญหา
สาธารณะยังคงให้ความส าคัญ ต่อแนวคิดกฎหมาย รัฐธรรมนูญ ค่านิยมของชุมชน บรรทัดฐาน ค่านิยม
ทางการเมือง มาตรฐานวิชาชีพ และผลประโยชน์ของพลเมืองและให้นักบริหารรัฐกิจจัดบริการ
สาธารณะตามท่ีพลเมืองเรียกร้องมากกว่าการค านึงเรื่องต้นทุน 
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6) มุมมองต่อการจัดบริการสาธารณะ การจัดบริการสาธารณะในยุครัฐประศาสนศาสตร์ดั้ง  
เดิม (OPA) มีลักษณะเป็นการจัดการเชิงบริหาร (executive management) โดยมีลักษณะการรวม
อ านาจและความรับผิดชอบไว้ที่ส่วนกลางเป็นส าคัญ และเน้นการสร้างความชอบธรรมให้กับหัวหน้า
งานหรือผู้บริหารระดับสูงและมีระบบโครงสร้างการบริหารเชิงเดี่ยว ในยุคนี้ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลการ
บริหารแยกจากการเมืองและเน้นเรื่องหลักการบริหาร การจัดบริการสาธารณะอยู่ในโครงสร้างองค์ 
การที่เน้นสายการบังคับบัญชา การประสานงาน เน้นการสั่งการและพนักงานจะต้องเชื่อฟังผู้บริหาร
หรือหัวหน้างานแบบที่ไม่อาจโต้แย้งหรือตั้งค าถามได้ ในส่วนของกระบวนการนโยบาย นักบริหารรัฐ
กิจมีบทบาทและอิทธิพลสูงในกระบวนการการพัฒนานโยบาย บทบาทของพลเมืองอยู่ในระดับที่
จ ากัดมาก ทั้งนี้นักบริหารรัฐกิจมักให้ความสนใจกับลักษณะของกฎระเบียบ และการส่งมอบบริการ
สาธารณะโดยตรงประชาชนจึงไม่อาจเข้ามามีส่วนร่วมได้อย่างเต็มที่ท าให้การจัดบริการสาธารณะใน
ยุดดั้งเดิมนั้นมีลักษณะขาดประสิทธิภาพ ยึดติดกับกฎระเบียบ มีลักษณะที่สิ้นหวังและท างานด้วย
ความล่าช้า (red tape) ขณะที่การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) ใช้แนวคิดความมีภาวะผู้น า 
(leadership) เข้ามาใช้กับการจัดบริการสาธารณะโดยเน้นการจัดบริการสาธารณะมาก กว่าการ
ควบคุมก ากับ โดยนักบริหารรัฐกิจเป็นผู้มีบทบาทส าคัญในการเชื่อมต่อในการท างานและการมีส่วน
ร่วมกับภาคพลเมือง โดยอาศัยภาวะผู้น า ในการช่วยเหลือพลเมืองให้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยน
ความคิดและบอกในสิ่งที่ตนต้องการ แทนที่การก ากับหรือควบคุมสังคมและให้เอกชนเป็นผู้จัดท า
บริการสาธารณะซึ่งเป็นลักษณะของการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

7) มุมมองต่อคุณค่าของคน แนวคิดรัฐประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม (OPA) เน้นการใช้การควบคุม
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการท างาน ระบบคุณค่าผูกติดกับระบบราชการ พลเมืองไม่สามารถมา
เกี่ยวข้องในกระบวนการท างานเว้นแต่ว่าจะเป็นผู้จัดท าเองโดยตรง ในบริบทของงานบริหารบุคคล
คนงานหรือพนักงานจะท างานให้ก็ต่อเมื่อได้รับเงินค่าจ้างและเมื่อคนงานท างานได้ผลงานที่ไม่ดีก็จะ
ถูกลงโทษและการท างานมักเป็นท าตามค าสั่งมากกว่ามีความคิดสร้างสรรค์ในส่วนมุมมองเรื่องของ
ผลิตภาพนั้น ประสิทธิภาพถูกนิยามผ่านต้นทุนและผลผลิต โดยในยุคดังเดิมนั้นให้ความส าคัญกับ
ผลผลิตมากกว่าคุณค่าของพลเมืองกระบวนการท างานตกอยู่ภายใต้โครงสร้างขององค์การและผู้  
เชี่ยวชาญ วัตถุประสงค์ในการผลิตนั้นแตกต่างจากแนวคิดทางการตลาดที่มุ่งเฉพาะส่วนบุคคล เพราะ
การผลิตในยุคดั้งเดิมนั้นเน้นที่คนจ านวนมากให้เกิดการใช้ต้นทุนที่ต่ าที่สุดแต่ได้ผลผลิตออกมาสูงสุด
ลูกจ้างและพนักงานถูกพิจารณาว่าเป็นต้นทุนอย่างหนึ่งในกระบวนการผลิต จึงจัดหาเงินเดือนและจูง
ใจในขั้น ต่ าเพ่ือลดต้นทุน เน้นประสิทธิภาพที่องค์การจะได้รับแต่ไม่ได้มองถึงคุณภาพชีวิตระยะยาว
ของมนุษย์ในองค์การและไม่ได้ค านึงถึงมิติในเรื่องชุมชนและพลเมือง ประเด็นที่เกี่ยวกับชุมชนภาค
พลเมืองและความเป็นประชาธิปไตยจึงตกอยู่ภายใต้พ้ืนที่ของความเป็นการเมืองและอยู่ภายนอกพ้ืนที่
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ของการบริหารรัฐกิจ ซึ่งนั่นหมายความว่า พลเมืองและคุณค่าของคนได้ถูกเพิกเฉยในแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์ดั้งเดิม 

ส าหรับการบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) เน้นการให้คุณค่ากับการบริการสาธารณะเป็น
ส าคัญสมมติฐานเกี่ยวกับเรื่องแรงจูงใจและการให้คุณค่ากับพลเมืองจึงมีความแตกต่างจากแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในยุคดั้งเดิม (OPA) โดยในยุคดั้งเดิมมีสมมติฐานในการมองประชาชนแบบทฤษฎี X 

ของ McGregor ซึ่งอธิบายว่า ประชาชนมีลักษณะขี้เกียจไม่ฉลาด ขาดความกระตือรื้อร้นและ
หลีกเลี่ยงในการรับผิดชอบงาน โดยที่ต้องถูกควบคุมและมีการลงโทษเพ่ือให้ได้ผลงานตามคาดหวัง 
แต่การบริการสาธารณะแนวใหม่ (NPS) มองตามทฤษฎี Y ว่ามนุษย์เป็นผู้มีเกียรติ น่าเชื่อถือ สามารถ
แสดงความเป็นเจ้าของความเป็นพลเมืองตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของความสามารถที่ จะท าการแลกเปลี่ยน
ความคิดเห็นและค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ ในการบริการสาธารณะแนวใหม่ได้ให้คุณค่ากับความ
เป็นธรรม ความเสมอภาค การตอบสนองการให้ความเคารพ พันธะสัญญา ซึ่งไม่เน้นเรื่อง
ประสิทธิภาพเป็นหลัก นักบริหารรัฐกิจต้องตระหนักในการให้บริการโดยตั้ งอยู่บนวิถีของ
ประชาธิปไตย การมีตัวตนอยู่ของนักบริหารรัฐกิจไม่ใช่เป็นไปเพ่ือท างานตามโครงสร้างตามแนวคิดรัฐ
ประศาสนศาสตร์ในยุคดั้งเดิม (OPA) ในฐานะลูกจ้างและไม่ใช่การมีส่วนร่วมในระบบตลาด การ
บริการสาธารณะแนวใหม่เป็นอะไรที่นักบริหารรัฐกิจ จะต้องสร้างแรงจูงใจและท าอะไรที่มากไปกว่ า
การจ่ายเงินหรือเรื่องของความมั่นคง แต่ต้องมุ่งไปที่การสร้างให้เกิดความแตกต่างในชีวิตความเป็นอยู่
ของพลเมือง 
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บทท่ี 7 

การบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทย 
  

การบริหารงานบุคคล นับเป็นส่วนส าคัญของกระบวนการทางการบริหารไม่ว่าจะเป็นการ
บริหารงานในองค์การภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตามในทางการบริหารถือว่าทรัพยากรบุคคลเป็น
องค์ประกอบที่ส าคัญที่สุดต่อประสิทธิภาพหรือผลส าเร็จของการปฏิบัติงาน ในระบบราชการนั้น
บุคลากรหมายถึงข้าราชการ ตลอดจนพนักงานและลูกจ้างซึ่งมีอยู่เป็นจ าวนมาก ในส่วนกลางได้แก่ 
กระทรวง ทบวง กรม หรือ หน่วยงานเทียบเท่ากรมต่างๆ ส่วนภูมิภาคได้แก่ข้าราชการที่ปฏิบัติงานอยู่
ในจังหวัด และอ าเภอต่างๆ ส่วนท้องถิ่นซึ่งได้แก่ข้าราชการหรือพนักงานที่สังกัดอยู่ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ดังนั้น จะเห็นได้ว่าข้าราชการหรือพนักงานของรัฐซึ่งมีจ านวนมากนี้ได้กระจายอยู่ทั่ว
ประเทศและมีบทบาทอย่างส าคัญต่อการจัดให้บริการสาธารณะในฐานะผู้น านโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
(policy implementation) ความส าเร็จและประสิทธิภาพของการบริหารราชการแผ่นดินจึงขึ้นอยู่
กับคุณภาพของ ข้าราชการสูงมาก   

ความหมายของการบริหารงานบุคคล ความหมายของการบริหารงานบุคคลนั้นได้มีนักวิชา 
การให้ความหมายไว้เป็นจ านวนมาก เช่น เฟลิกซ์ เอ. ไนโกร (Felix A. Nigro, 1959) ให้ความ หมาย
ว่า เป็นศิลปะเก่ียวกับการเลือกสรรคนเข้าท างานตลอดจนถึงการดูแลใช้งานให้คนที่ปฏิบัติงานอยู่แล้ว
สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดส่วนนักวิชาการ ไทย เช่น สมพงษ์ เกษมสิน (2516) 

ให้ความหมายว่า “การบริหารงานบุคคลเป็นการจัดการเกี่ยวกับบุคคล นับตั้งแต่การสรรหาบุคคลเข้า
ปฏิบัติงานการดูแลบ ารุงรักษาจนกระทั่งพ้นไปจากการปฏิบัติงานส่วนสุกิจ จุลละนันท์ (2505) ให้
ความหมายว่า “หมายถึงกระบวนการที่เกี่ยวกับการวางนโยบาย การวางแผนโครงการ ระเบียบและ
วิธีด าเนินการเกี่ยวกับบุคคลหรือเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานในองคก์ ารใดองค์การหนึ่งเพ่ือให้ได้มาใช้
ประโยชน์และบ ารุงรักษาไว้ซึ่งทรัพยากรมนุษย์ที่มีประสิทธิภาพและมีปริมาณเพียงพอ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานบรรลุผลส าเร็จตามเปูาหมาย”  

โดยสรุป การบริหารงานบุคคล หมายถึงกระบวนการบริหารจัดการ ทั้งหมดเกี่ยวกับคนหรือ
บุคคลากร ที่จะสามารถปฏิบัติงานให้กับองค์การอย่างพอเพียงในการท าภารกิจ และปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพสูงสุดนับแต่เริ่มต้นเข้าสู่องค์การจนกระทั่งพ้นจากหน้าที่ภายใต้ทรัพยากรที่มีอยู่  

หลักการส าคัญของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ หลักการส าคัญของการบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ หมายถึง แนวทางในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลซึ่งได้ศึกษาทดลองและเป็นที่
ยอมรับกันอย่างเป็นสากลว่าเป็นวิธีการที่ท าให้การบริหารงานบุคคลมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ท าให้ประเทศชาติและประชาชนได้รับผลประโยชน์สูงสุด ซึ่งมีหลักการส าคัญคือ หลักผลประโยชน์
สูงสุดของทางราชการและหลักการบริหารงานโดยระบบคุณธรรม (merit system)  
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1. หลักผลประโยชน์สูงสุดของทางราชการ  ในกระบวนการของการบริหารไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ
การวางแผน การจัดรูปแบบองค์การ การบริหารงานบุคคล การควบคุมบังคับบัญชา การประ สานงาน 
หรือการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงาน การวิจัยและพัฒนาก็ดี ทั้งหมดนี้มุ่งสู่เปูาหมายเดียวกัน คือ 
ผลประโยชน์สูงสุดขององค์การไม่ว่าจะเป็นองค์การภาครัฐ หรือภาคเอกชนก็ตามในกรณีขององค์การ
ภาครัฐ ผลประโยชน์สูงสุดขององค์การอยู่ที่การสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุภารกิจหรือพันธกิจของ
หน่วยงานตามที่กฎหมายหรือนโยบายที่หน่วยเหนือก าหนด เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชนและ
ประเทศชาติสูงสุด รวดเร็วทันกับความต้องการของประชาชน และใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 
การบริหารงานบุคคลของภาครัฐหรือนัยหนึ่งระบบการบริหารงาน บุคคลของข้าราชการนั้นเป็นหนึ่งใน
กระบวนการทางการบริหารรัฐกิจที่มีความส าคัญสูงสุดที่จะสามารถท าให้การบริหารงานของรัฐสามารถ
บรรลุผลตามหลักการข้างต้นได้ ดังนั้น หลักการของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ คือ การจัดหาบุคลากร
ซึ่งมีความรู้ความสามารถที่ตรงและเหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานในอันที่จะสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพและซื่อสัตย์สุจริตอีกทั้งต้องค านึงถึงการสร้างขวัญและก าลังใจให้ผู้ปฏิบัติงาน
ตลอดจนพัฒนาขีดความสามารถของข้าราชการให้ปฏิบัติ  งานได้อย่างมีประสิทธิภาพทันกับความ
เปลี่ยนแปลงและความต้องการของสังคมและประเทศชาติอยู่เสมอ   

2. หลักการบริหารโดยระบบคุณธรรม การบริหารโดยระบบคุณธรรม (merit system) ถือเป็น
หลักการส าคัญของการบริหารงานบุคคลในภาครัฐทั้งระบบ เนื่องจากมีแนวคิดว่าประสิทธิภาพของ
องค์การข้ึนอยู่กับความรู้ความสามารถของผู้ปฏิบัติงานมิใช่ชาติตระกูลหรือระบบเครือญาติ ตลอดจน
สามารถอธิบายการกระท าแต่ละอย่างได้ด้วยเหตุผลอันวิญญูชนทั่วไปพึ งยอมรับได้ ระบบคุณธรรม
ประกอบดว้ยองค์ประกอบ 4 ประการ คือ    

    2.1 ความเสมอภาคในโอกาส (equal of opportunity) หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ความ 
สามารถและคุณสมบัติอย่างเดียวกันจะต้องได้รับโอกาสที่จะได้รับการคัดเลือกสรรหาการบรรจุแต่งตั้งหรือ
การเลื่อนต าแหน่งต่างๆ อย่างเท่าเทียมกันจะต้องไม่มีการเลือกปฏิบัติในโอกาสหรือสถานการณ์แบบ
เดียวกันต่อบุคคลที่มีคุณสมบัติแบบเดียวกัน หลักการแห่งความเสมอภาคนี้มาจากหลักการพ้ืนฐานแห่ง
ความเสมอภาคของบุคคลตามระบอบประชาธิปไตยนั่นเอง    

    2.2 ความรู้ความสามารถ (competence) หมายถึงหลักการที่ตัดสินบุคคลโดยยึดหลักความรู้
ความสามารถเป็นเกณฑ์ นับเป็นหลักการส าคัญที่เปรียบเสมือนหัวใจส าคัญของระบบคุณธรรม เนื่องจาก
หลักการที่ว่าการปฏิบัติงานขององค์การภาครัฐ จะสามารถบรรลุวัตถุประสงค์และเปูาหมายได้อย่างมี
ประสิทธิภาพย่อมต้องอาศัยข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถเป็นประการส าคัญ ดังนั้น กระบวนการ
คัดเลือกหรือสรรหาจะต้องพยายามทุกวิถีทางที่จะได้มาซึ่งบุคคลที่มีความรู้ ความสามา รถสูงสุดเท่าที่จะ
หาได้เพ่ือจะได้ปฏิบัติงานให้ตรงกับ วัตถุประสงค์หรือเปูาหมายขององค์การมากที่สุด หลักความรู้
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ความสามารถนี้ โดยทั่วไปแล้วย่อมมีความส าคัญอยู่เหนือเรื่องของชาติตระกูล เพศ อายุ เชื้อชาติ หรือ 
ศาสนา หรือความสัมพันธ์ส่วนบุคคลในระบบอุปถัมภ์    

    2.3  ความมั่นคงแห่งอาชีพ (security of tenure) หลักการในเรื่องความมั่นคงแห่งอาชีพก็คือ 
กฎเกณฑ์แห่งความยุติธรรมในการปฏิบัติตามหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานหลักการนี้ถูกก าหนดขึ้นเพ่ือมิให้ผู้
ปฏิบัติหน้าที่อย่างถูกต้องตามกฎหมายต้องถูกกลั่นแกล้ง หรือใส่ความ หากแต่ต้องยึดหลักความถูกต้อง
ของเหตุผลและระเบียบกฎหมาย ต้องมีการเปิดโอกาสให้ทุกคนที่เกี่ยวข้องได้ชี้แจงแสดงเหตุผลแห่งการ
ปฏิบัติหน้าที่ หากผู้ใดมิได้กระท าความผิดย่อมไม่ต้องถูกลงโทษหรือกลั่นแกล้งให้เกิดการเสียประโยชน์อัน
พึงมีพึงได้ตามหลักการที่กฎหมายก าหนด   

    2.4  หลักแห่งความเป็นกลางทางการเมือง (political neutrality) หมายถึงข้าราชการเป็นนัก
ปฏิบัติงานมืออาชีพ (professional) ปฏิบัติงานอยู่บนพ้ืนฐานแห่งกฎหมายและองค์ความรู้ภายใต้ศาสตร์
ต่าง ๆ มีความเป็นกลาง มุ่งต่อผลของงานตามหลักวิชาการ มีจุดมุ่งหมายที่ประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ ย่อมไม่ควรถูกแทรกแซงโดยอ านาจทางการเมืองหรือผู้มีอ านาจซึ่งมิได้สั่งการบนพ้ืนฐานแห่ง
กฎหมายและหลักการทางวิชาการที่ถูกต้องข้าราชการพึงปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้ค านึงถึงตัว
บุคคล พรรคการเมืองหรือกลุ่มผลประโยชน์ใดโดยเฉพาะ 

 

ขอบเขตของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  
 

ขอบเขตของการบริหารงานบุคคลภาครัฐ หมายถึง อ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบตลอด 
จนกิจกรรมต่างๆ ที่ผู้รับผิดชอบหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลภาครัฐพึง
ต้องด าเนินการ เพื่อให้การบริหารงานบุคคลภาครัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลซึ่งประ 
กอบด้วยลักษณะงานหรือกิจกรรมต่างๆ ดังนี้   

1. การวางแผนก าลังคน (manpower planning) 

    การวางแผนก าลังคน เป็นเรื่องที่มีความ ส าคัญอย่างยิ่งในกระบวนการบริการงานบุคคล
ภาครัฐ เนื่องจากมีผลต่อการบริหารงานของระบบราช การทั้งประเทศการวางแผนก าลังคนผิดพลาด 
อาจหมายถึงการขาดแคลนบุคลากรที่มีความจ าเป็นต่อหน่วยงานราชการต่าง ๆ ท าให้หน่วยงานนั้นๆ 
ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานได้ตามแผน งานหรือตามความต้องการของประชาชน ในที่สุด
อาจเกิดผลกระทบต่อประชาชนและประเทศชาติโดยส่วนรวม ในทางตรงกันข้ามการวางแผนก าลังคน
ซึ่งเกินความจ าเป็นที่จะต้องใช้งานในแต่ละหน่วยงาน ย่อมส่งผลกระทบต่อระบบงบประมาณ
ค่าใช้จ่ายของประเทศในระยะยาว อีกทั้งก่อให้เกิดปัญหาคนล้นงานซึ่งท าให้หน่วยงานขาด 
ประสิทธิภาพได้ การวางแผนก าลังคนเป็นเรื่องที่ยุ่งยากและมีความสลับซับซ้อนมาก เนื่องจากมีตัว
แปรต่างๆ เกี่ยวข้องกับกระบวนการวางแผนค่อนข้างมาก ทั้งยังมีปัจจัยต่างๆ ซึ่งคาดหมายได้ยาก 
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เช่น การเปลี่ยนแปลงทางสังคม เศรษฐกิจ การเมือง กฎหมาย ทั้งในประเทศและต่างประเทศที่
เรียกว่ากระแสโลกาภิวัตน์ (globalization) และที่ส าคัญคือการเปลี่ยน แปลงของเทคโนโลยีซึ่งอาจ
ก่อให้เกิดผลกระทบต่อความต้องการบุคลากรค่อนข้างมาก    

2. การก าหนดต าแหน่ง (classification of position) 

   หมายถึง การก าหนดว่าในแต่ละหน่วยงานซึ่งมีภารกิจที่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายนั้น เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล หน่วยงานนั้นจ าเป็นต้องใช้ผู้ปฏิบัติงานใน
ลักษณะใดบ้างแต่ละลักษณะของงานจะต้องใช้บุคลากรเท่าใด ใช้วุฒิการศึกษาด้านใด มีความ
รับผิดชอบหรือความยากง่ายของงานแต่ละส่วนต้องใช้บุคลากรวุฒิใด ระดับใด เป็นผู้รับผิดชอบ       

    2.1 วัตถุประสงค์ของการก าหนดต าแหน่ง การจะก าหนดต าแหน่งได้นั้นต้องมีการวิ 
เคราะห์งานและเขียนค าอธิบายลักษณะงาน (Job description) ก่อนจากนั้นจึงก าหนดต าแหน่งให้
เหมาะสมกับโครงสร้างที่ก าหนดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้     

           2.1.1 สามารถใช้คนให้เหมาะสมกับงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานในแต่ละเรื่องแต่ละ
ระดับได้รับการปฏิบัติโดยคนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานนั้นมากที่สุด ทั้งความรู้ ทักษะและ
ประสบการณ์ ในการท างาน      

           2.1.2 สามารถก าหนดขอบเขตและความรับผิดชอบของงาน เนื่องจากการปฏิบัติ  
งานต่างๆ ภายในองค์การ มักจะมีขอบเขตและความรับผิดชอบแตกต่างกันออกไป งานบางอย่างมี
ขอบเขตและความรับผิดชอบในการปฏิบัติไม่มากนัก แม้จะมีความผิดพลาดหรือบกพร่องอยู่บ้างก็ไม่
กระทบกระเทือนต่อองค์การ หรือประชาชนผู้รับบริการมากนัก เช่นงานธุรการ พิมพ์ดีด แต่ถ้าเป็น
เรื่องท่ีต้องใช้การตัดสินใจและผลของการตัดสินใจนั้นกระทบต่อภารกิจและประสิทธิภาพประสิทธิผล
ขององค์การสูง เช่นงานด้านความม่ันคง งานด้านวิศวกรรมหรืองานด้านการวางแผนเศรษฐกิจ ก็ย่อม
มีความจ าเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้และประสบการณ์ เพ่ือให้การตัดสินใจนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องและมี
ประสิทธิภาพสูงสุด     

           2.1.3 ก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ได้อย่างเหมาะสม หมายถึงต าแหน่ง
และค่าตอบแทนจะต้องเป็นสัดส่วนกัน ต าแหน่งที่มีหน้าที่และความรับผิดชอบสูง ควรจะต้องได้รับค่า 
ตอบแทนและสิทธิประโยชน์ ต่างๆ มากกว่าตาแหน่งที่มีขอบเขตและความรับผิดชอบต่ ากว่านอก 
จากนั้นยังมีหลักที่เรียกว่า equal pay for equal work หรือการก าหนดระดับมาตรฐานของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ให้มีความเป็นธรรมและเป็นมาตรฐาน (standard) เดียวกันซึ่งถือเป็น
เรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งในการบริการงานบุคคล    

    2.2  ขอบเขตของการก าหนดต าแหน่ง การก าหนดต าแหน่งข้าราชการต้องครอบคลุม
เรื่องต่าง ๆ ดังนี้    

 2.2.1 การวิเคราะห์ภารกิจและปริมาณงานของหน่วยงาน 
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 2.2.2 การวิเคราะห ์ก าหนดจ านวนและประเภทของต าแหน่ง 
 2.2.3 การก าหนดชื่อต าแหน่ง 
 2.2.4 การก าหนดคุณสมบัติของแต่ละต าแหน่งหรือคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่ง 
 2.2.5 การก าหนดระดับของต าแหน่งหรือระดับต าแหน่ง  
 2.2.6 การก าหนดอัตราเงินเดือนของแต่ละระดับและต าแหน่ง   
    2.3 ประเภทของการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ 
           ในระบบราชการไทยนั้นได้มีการก าหนดต าแหน่งข้าราชการ (พลเรือนสามัญ) 

ออกเป็น 3 ประเภท คือ     
 2.3.1 ต าแหน่งประเภททั่วไป ได้แก่ผู้ปฏิบัติงานที่ไม่ได้ใช้ความรู้ด้านเทคนิคเฉพาะ

ด้านหรือเป็นในลักษณะวิชาชีพที่ต้องฝึกฝนเป็นกรณีพิเศษหรือใช้ทักษะเฉพาะ 

 2.3.2 ต าแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ เช่น แพทย์ พยาบาล 
เภสัชกร ทันตแพทย์ วิศวกร สถาปนิก เป็นต้น 

 2.3.3 ต าแหน่งประเภทบริหารระดับสูงหรือระดับกลาง ประเภทบริหารระดับสูง 
ได้แก่ หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง ทบวง กรม หรือจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะ
เทียบเท่ากรม เอกอัครราชทูต ผู้ว่า ราชการจังหวัด เป็นต้น ส่วนผู้บริหารระดับกลาง ได้แก่ หัวหน้า
ส่วนราชการระดับ ผู้อ านวยการกองหรือหัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด นายอ าเภอ เป็นต้น 
นอกจากนั้นแล้วในระบบก าหนดต าแหน่งของราชการไทยยัง ได้ก าหนดหน้าที่และความรับผิ ดชอบ
ของงานโดยแบ่งออกเป็น 11 ระดับ เริ่มตั้งแต่ระดับ 1 ซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานระดับล่างสุดมีหน้าที่และ
ความรับผิดชอบน้อยที่สุด จนถึงระดับ 11 ซึ่งเป็นต าแหน่งของปลัดกระทรวงถือเป็นต าแหน่งสูงสุด
ของ ข้าราชการประจ า    

3.  การก าหนดค่าตอบแทน (compensation)  

      การก าหนดค่าตอบแทนเป็นเรื่องส าคัญในกระบวนการบริหารงานบุคคลทั้งภาครัฐและ
ภาคเอกชนซึ่งมีเนื้อหาและรายละเอียดค่อนข้างมาก โดยจะกล่าวถึงรายละเอียดอยู่ในส่วนการบริหาร
ค่าจ้างและเงินเดือนซึ่งอาจสรุปสาระส าคัญเก่ียวกับหลักการพ้ืนฐานของการก าหนดค่าตอบแทน ดังนี้ 

3.1 ความยุติธรรมและเพียงพอ (equity and adequacy)    

3.2 หลักความม่ันคงในการยึดถือเป็นอาชีพ (security)    

3.3 หลักการจูงใจ (incentive)  

3.4 หลักการควบคุมให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถจ่ายได้ภายใต้ระบบงบประมาณแผ่นดิน 
(control and ability to pay)     

     หลักความยุติธรรมและเพียงพอ หมายถึง การก าหนดค่าตอบแทนต้องค านึงถึงความ
ยุติธรรมโดยคิดจากปริมาณงาน ความยากง่ายของงาน ความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นในการท างาน 
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ตลอดจนผลตอบแทนที่หน่วยงานจะได้รับจากการปฏิบัติงานนั้น ค่าจ้างหรือเงินเดือนที่ดีจะต้องค านึง
ความเพียงพอแห่งการด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีเกียรติ มีศักดิ์ศรีและสามารถมีสิ่งจ าเป็นในชีวิตได้ครบ 
ถ้วน นอกจากนั้นจะต้องก่อให้ผู้ปฏิบัติงานรู้สึกมั่นคง ในการที่จะยึดถือเป็นอาชีพได้ อีกทั้งมีแรงจูงใจ
ที่ดีในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในท่ามกลางสภาวะของการแข่งขันระหว่าง
ผลตอบแทนภาครัฐกับภาคเอกชนซึ่งใน ระยะ 20–30 ปี ที่ผ่านมาภาคเอกชนเติบโตขึ้นอย่างต่อ เนื่อง
ส่งผลให้การก าหนดอัตราค่าจ้างของภาคเอกชนสูงกว่าภาครัฐค่อนข้างมาก ท าให้แรงจูงใจให้คนดี คน
เก่ง เข้ารับราชการน้อยลงตามล าดับซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของการ
ปฏิบัติงานภาครัฐและประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับบริการอย่างมาก แต่อย่างไรก็ตาม ข้อจ ากัดประการ
ส าคัญของการก าหนดค่าจ้างเงินเดือนของภาครัฐ ก็คือ ระบบงบประมาณแผ่นดินของประเทศ ซึ่งมีอยู่
จ ากัด รัฐจะต้องก าหนดสัดส่วนของค่าจ้างเงินเดือนไม่ให้สูงเกินไปจนกระทบต่องบประมาณแผ่นดินใน
ด้านการลงทุนและการพฒันาประเทศด้านอื่น ๆ ด้วย        

ระบบราชการมีหลักการและวิธีการก าหนดค่าตอบแทนแตกต่างกับภาคเอกชนอยู่ค่อนข้าง 
มาก กล่าวคือในภาคเอกชนนั้น การก าหนดอัตราเงินเดือน หรือค่าตอบแทนขึ้นอยู่กับข้อตกลง
ระหว่างผู้ว่าจ้าง (บริษัท) กับลูกจ้าง หากเป็นที่พอใจกันทั้งสองฝุายก็ตกลงท าสัญญาว่าจ้าง ไม่มีหลัก 
เกณฑ์ชัดเจนถึงการก าหนด ค่าจ้างขั้นต่ าหรือข้ันสูง หลักเกณฑ์ในการพิจารณาอาจดูจากวุฒิการศึกษา
หรือประสบการณ์ในการท างานว่าตรงกับงานที่ต้องปฏิบัติมากน้อยเพียงใดตลอดจนพิจารณาปัจจัย
อ่ืนๆ ว่าจะเป็นประโยชน์กับบริษัทมากน้อยเพียงใดเป็นต้น ส่วนการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนหรือเลื่อน
ต าแหน่งก็แล้วแต่ผู้ประกอบการแต่ละรายจะก าหนดหลักเกณฑ์ของตนเองเป็นกรณีเฉพาะ       

ส่วนการก าหนดค่าจ้างเงินเดือนของภาครัฐนั้นจะต้องเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนด และเป็น
มาตรฐานเดียวกันทั่วประเทศ ส าหรับผู้ปฏิบัติงานในต าแหน่งเดียวกันและระดับเดียวกัน เช่น ต า 
แหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับ 3 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งและระดับเดียวกันจะต้องได้รับ
เงินเดือนเท่ากันไม่ว่าจะอยู่ในสังกัดกระทรวง ทบวง กรม ใดหรือจังหวัดใดก็ตามโดยอยู่ภายใต้
ข้อก าหนดของพระราชบัญญัติเงินเดือนและเงินประจ าต าแหน่ง พ.ศ. 2538 ซึ่งก าหนดให้มีคณะ 
กรรมการคณะหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการพิจารณาเงินเดือนแห่งชาติหรือเรียกชื่อย่อว่า กงช.ซึ่งมี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธาน คณะกรรมการนี้มีอ านาจหน้าที่ส าคัญ คือ รวบรวมและ
วิเคราะห์ข้อมูลเพ่ือพิจารณาทบทวนเกี่ยวกับการก าหนดอัตราเงินเดือน เงินประจ าต าแหน่ง 
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลต่าง ๆ ของข้าราชการ ตลอดจนให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่
คณะรัฐมนตรีให้มีการพิจารณาทบทวนจัดท า โครงสร้างของเงินเดือน ค่าจ้าง เงินประจ าต าแหน่ง  
สวัสดิการและประโยชน์เกื้อกูลของข้าราชการ และลูกจ้างต่างๆ ของส่วนราชการให้มีความเหมาะสม
สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจและสังคมที่มีการ เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดขวัญและ
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ก าลังใจแก่ข้าราชการและลูกจ้างทั้งหมดของรัฐอันจะน ามาซึ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติ   

4.   การสรรหาบุคลากร (recruitment)  

      การสรรหาบุคลากร หรือข้าราชการเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐถือเป็นหัวใจส า 
คัญของการบริหารงานบุคคลที่มีคุณภาพ เนื่องจากคนดี มีความรู้ความสามารถ มีอุดมการณ์และมี
ความซื่อสัตย์นั้นย่อมเป็นก าลังส าคัญของหน่วยงาน และประเทศชาติ       

4.1 หลักการในการสรรหาบุคลากร หลักการส าคัญของการสรรหาบุคลากร คือ การกระ 
ท าทุกวิถีทาง เพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคคลที่มีคุณลักษณะดังกล่าว ซึ่งกระบวนการสรรหาบุคลากรนี้เป็นทั้ง
ศาสตร์และศิลปะโดยมีหลักการในการสรรหาบุคลกรที่ส าคัญ ดังนี้     

 4.1.1 ระบบคุณธรรม (merit system)    

 4.1.2 พิจารณาวัตถุประสงค์ขององค์การและภารกิจที่ต้องปฏิบัติ ซึ่งจะต้องได้คนที่
เหมาะสมกับงาน (put the right man on the right job)      

 4.1.3 เป็นไปตามนโยบาย และระเบียบกฎหมาย    
4.2 วิธีการสรรหาบุคลากร การสรรหาบุคลากรที่เหมาะสมกับงานนั้นผู้มีอ านาจหน้าที่ใน

การเลือกสรรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจลักษณะงานของต าแหน่งที่จะต้องสรรหาเป็นอย่างดีว่างาน
ในต าแหน่งนั้นจะต้องปฏิบัติงานอะไรและอย่างไร จากนั้นจึงวิเคราะห์ว่างานลักษณะเช่นนั้นต้องใช้
บุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์  ตลอดจนบุคลิกภาพอย่างไรจึงจะมีความเหมาะสม
แล้วจึงมาก าหนดวิธีการต่าง ๆ ในรายละเอียดเพ่ือให้ได้มาซึ่งบุคลลากรที่มีคุณสมบัติเช่นนั้น โดย
ก าหนดขึ้นในลักษณะของกฎหมาย ระเบียบ กฎ หรือข้อบังคับของทางราชการแล้วแต่กรณีและเมื่อได้
ก าหนดขึ้นเป็นกฎหมายหรือระเบียบว่าด้วยการสรรหาบุคลากรแล้วก็ต้องถือปฏิบัติเป็นมาตรฐานและ
ด าเนินการให้เป็นไปตามนั้นโดยทั่วไปการสรรหาบุคลากรในระบบราชการสามารถปฏิบัติได้ 2 วิธี 
ดังนี้     

 4.2.1 สอบแข่งขัน     
 4.2.2 คัดเลือก     
 การสรรหาบุคคลเข้ารับราชการโดยทั่วไปให้ใช้วิธีการ สอบแข่งขัน โดยคณะกรรม 

การข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) เป็นผู้ก าหนดคุณสมบัติ หลักเกณฑ์วิธีการด าเนินการสอบแข่งขัน 
หลักสูตรที่ใช้ในการสอบ การประกาศ รายชื่อ การขึ้นบัญชีผู้สอบได้ตลอดจนการยกเลิกบัญชีนั้น แต่
กรณีต่างๆ นี้ ก.พ.อาจ มอบอ านาจให้หน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินการแทนก็ได้ ส่วนการบรรจุบุคลคล
เข้ารับราชการจะต้องเรียกบรรจุบุคคลที่สอบขึ้นบัญชีโดยเรียงตามล าดับก่อนหลังที่สอบได้แต่ในบาง
กรณีหากหน่วยราชการบางหน่วยมีความจ าเป็นจะต้องใช้การคัดเลือก บุคคลเข้ารับราชการเนื่องจาก
เห็นว่าการสอบโดยวิธีการตามปกติจะไม่เกิดผลดี หรือ อาจได้บุคคลที่ไม่ตรงกับความต้องการของ
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หน่วยงานจะขอใช้วิธีการคัดเลือกโดยขออนุมัติ ก.พ.เป็นกรณีพิเศษหากได้รับการอนุมัติก็สามารถ
ด าเนินการคัดเลือกเป็นกรณีพิเศษได้ 

 การสรรหาบุคลากรโดยการสอบแข่งขันและการคัดเลือกนั้น มิได้มีแต่เฉพาะกรณี
ของการสรรหาบุคลากรใหม่เพ่ือบรรจุเข้าเป็นข้าราชการเท่านั้น แต่อาจ หมายรวมถึงการสอบแข่งขัน
และการคัดเลือกบุคลากรเพ่ือเข้าสู่ต าแหน่งบางต าแหน่งหรือการให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้นก็ได้ เช่น 
กรณีของต ารวจชั้นประทวนที่จะเข้าสู่ต าแหน่งนายต ารวจสัญญาบัตร อาจต้องมีการสอบแข่งขันหรือ
สอบคัดเลือก ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส านักงานต ารวจแห่งชาติก าหนด หรือกรณีปลัดอ าเภอจะ
เลื่อนระดับเป็นนายอ าเภอ ก็จะต้องมีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในโรงเรียน นายอ าเภอ เพ่ือให้มี
คุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ที่จะบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งนายอ าเภอ หรือกรณี  การเลื่อนต าแหน่ง
ของหน่วยทหารหรือต ารวจบางหน่วย อาจก าหนดคุณสมบัติเฉพาะเพ่ือการคัดเลือกให้ด ารงต าแหน่ง
สูงขึ้นก็ได ้

 4.3 การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง เมื่อสอบแข่งขันหรือคัดเลือกได้แล้ว ขั้นตอนต่อไป 
คือขั้นตอนของการบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งซึ่งก าหนดให้มีผู้ มีอ านาจในการบรรจุแต่งตั้งข้า 
ราชการแต่ละระดับ แตกต่างกันออกไป ดังนี้     

4.3.1 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งตั้งแต่ระดับ 1 ถึงระดับ 7 ในส่วน 
กลางให้อธิบดีกรมท่ีข้าราชการผู้นั้นสังกัดเป็นผู้มีอ านาจในการสั่งบรรจุแต่งตั้ง กรณีเป็นข้าราชการใน
ส่วนภูมิภาคซึ่งไม่ใช่หัวหน้าส่วนราชการให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้ง     

4.3.2 การบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระดับ 8 ให้อธิบดีซึ่งเป็นผู้บังคับ 
บัญชาเป็นผู้สั่งบรรจุแต่งตั้ง ทั้งนี้โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงนั้นก่อน     

4.3.3 การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 9 (ผู้บริหารระดับสูง) ให้ปลัดกระ 
ทรวงซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาของข้าราชการผู้นั้นเป็นผู้สั่งบรรจุ แต่งตั้งเว้นแต่ในส่วนราชการระดับกรมที่
ไม่สังกัดกระทรวงให้อธิบดีเป็นผู้มีอ านาจ สั่งบรรจุแต่งตั้ง     

4.4.4 การบรรจุแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 10 (ผู้บริหารระดับสูง เช่น อธิบดี รอง
ปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง ผู้ว่าราชการจังหวัด) กรณีท่ีเป็นส่วนราชการที่สังกัดกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงซึ่งหน่วยงานนั้นสังกัดอยู่เสนอรัฐมนตรีเพ่ือน าเข้าพิจารณาในคณะรัฐมนตรี เมื่อ
คณะรัฐมนตรีอนุมัติแล้วให้ปลัดกระทรวงเป็นผู้มีค าสั่งบรรจุและให้นายกรัฐมนตรีน าความขึ้นกราบทูล 
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง     

4.4.5 การบรรจุและแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งระดับ 11 ซึ่งเป็นต าแหน่งผู้บริหาร
ระดับสูงสุดของข้าราชการประจ า (ต าแหน่งปลัดกระทรวงหรือหน่วยงานที่ก าหนดให้ผู้บริหารสูงสุด
เป็นระดับ 11) ให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัดน าเสนอ คณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณาอนุมัติ เมื่อคณะรัฐมนตรี
อนุมัติแล้วให้รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เป็นผู้มีค าสั่งบรรจุ และให้นายกรัฐมนตรีน าความกราบบังคมทูลเพ่ือ
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ทรงพระกรุณา โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง เป็นที่น่าสังเกตว่าการบรรจุแต่งตั้งข้าราชการให้ด ารงต าแหน่งระ 
ดับสูงตั้งแต่ระดับ 10  ขึ้นไปซึ่งเป็นต าแหน่งระดับอธิบดี รองปลัดกระทรวง ผู้ตรวจราชการกระทรวง
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งถือว่าเป็นต าแหน่งระดับส าคัญ ต่อกระบวนการบริหารราชการแผ่นดิน กระ 
บวนการบรรจุแต่งตั้ง ต้องพิจารณากลั่นกรองอย่างละเอียดรอบคอบ นอกจากนั้นยังต้องปฏิบัติงาน
เชิงนโยบายร่วมกับรัฐบาลอย่างใกล้ชิด กฎหมายจึงวางหลักเกณฑ์การพิจารณาแต่งตั้งให้ต้องผ่านการ 
อนุมัติของคณะรัฐมนตรีก่อน นอกจากนั้นต าแหน่งเหล่านี้ถือว่ามีความส าคัญต่อบ้านเมืองในฐานะเป็น
ตัวแทนของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในการดูแลทุกข์สุขของประชาชน ต่างพระเนตร พระกรรณ
ซึ่งเป็นประเพณีทางการปกครองที่สืบทอดมาตั้งแต่สมัยโบราณจึงก าหนดให้มีการโปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง
จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในฐานะองค์พระประมุขของประเทศซึ่งทรงใช้อ านาจอธิปไตย ใน
ส่วนของอ านาจฝุายบริหารและต้องการให้ผู้ได้รับการแต่งตั้งพึงตระหนักถึงภารกิจส าคัญที่ต้องปฏิบัติ
ต่อประชาชนประเทศชาติและองคพ์ระมหากษัตริย์   

5.  การพัฒนาบุคลากร (human resources development)    

     การพัฒนาบุคลากร หมายถึง การด าเนินการเสริมสร้างเพ่ิมพูนความรู้ทักษะทัศนคติที่ดี
ตลอดจนการปลูกฝังและเพ่ิมพูนคุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพรวมถึงการปฏิบัติตนเหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ       

5.1 ข้อควรพิจารณาในการพัฒนาบุคลากรการพัฒนาบุคลากรมีประเด็นส าคัญที่ควรพิจาร 
ณาดังนี้     

 5.1.1 วัตถุประสงค์ของการพัฒนาบุคลากร คือ เพ่ือพัฒนาความรู้ (knowledge) พัฒนา
ทักษะ (skills) พัฒนาทัศนคติ (attitude) และเพ่ือพัฒนาพฤติกรรมอันพึงประสงค์(behavior)     

 5.1.2 วิธีการในการพัฒนาบุคลากร เช่นพัฒนาโดยการ ฝึกอบรมทั้งในห้องเรียนและนอก
ห้องเรียนหรือฝึกอบรมในขณะปฏิบัติงานจริง (on the job training) พัฒนาโดยการศึกษาดูงาน การ
ลาศึกษาต่อ การพัฒนาตนเองโดยการอ่าน ฟัง สังเกต สอบถามผู้รู้ ฯลฯ     

 5.1.3 หลักการพฒันาบุคลากร ควรเน้นการพัฒนาอย่างเป็น ระบบมีการก าหนดแผนงาน
และวิธีการอย่างชัดเจน พัฒนาอย่างต่อเนื่องและพัฒนา อย่างทั่วถึง     

 5.1.4 ประเมินผลการพัฒนาบุคลากร ประเมินผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนาประเมินหลัก 
สูตรการอบรม ประเมินวิทยากร ประเมินความเหมาะสม ของเอกสารประกอบการอบรมประเมิน
ความเหมาะสมของกิจกรรมประกอบการ อบรม ประเมินระยะเวลาของการฝึกอบรม ประเมินสถานที่
และการจัดการด้านการ อ านวยความสะดวกของการอบรม และประเมินข้อเสนอแนะของผู้เข้าอบรม      

 5.1.5 ผลของการพัฒนาบุคลากร หากการพัฒนาบุคลากรได้ ด าเนินการอย่างถูกต้อง
เหมาะสมผลลัพธ์ที่ได้คือ การมีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ มีทัศนคติที่ดี ขวัญและก าลังใจ ตลอดจน
คุณธรรมและจริยธรรมเป็นที่ยอมรับส่งผลให้องค์การสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างสมบูรณ์   
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 5.2 แนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ตามกฎหมายมีการก าหนดหลัก 
เกณฑ์และแนวทางในการพัฒนาบุคลากรในหน่วยงานของรัฐ ดังนี้     

  5.2.1 เมื่อมีการบรรจุแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการ ก่อนที่จะมี การมอบหมายให้
ปฏิบัติงานจริง ให้มีการพัฒนาบุคลากรเพ่ือให้รู้ระเบียบแบบแผน และวิธีปฏิบัติราชการ บทบาทและ
หน้าที่ของข้าราชการในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และแนวทาง
ปฏิบัติตนเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี โดยให้ยึดหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่ ก.พ. ก าหนด     

  5.2.2 ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่พัฒนาผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ 
ทัศนคติ คุณธรรมและจริยธรรม อันจะท าให้ปฏิบัติหน้ าที่ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด     

  5.2.3 ให้มีการพัฒนาข้าราชการพลเรือนก่อนเลื่อนขั้นแต่งตั้ง ให้ด ารงต าแหน่งบาง
ต าแหน่ง เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะ ทัศนคติที่ดี คุณธรรมและจริยธรรมอันจะท าให้ปฏิบัติหน้าที่
ราชการในต าแหน่งนั้นอย่างมีประสิทธิภาพตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. ก าหนด     

  5.2.4 พัฒนาข้าราชการโดยการให้ไปศึกษาเพ่ิมเติมทั้งใน ประเทศ และการให้ไป
ศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในต่างประเทศ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.พ. หรือ
คณะรัฐมนตรีก าหนด    

 ดังนั้น จึงสรุปได้ว่า การพัฒนาบุคลากรเป็นเรื่องที่มีความส าคัญต่อข้าราชการและระบบ
ราชการอย่างมากเนื่องจากการพัฒนาบุคลากรจะเป็นเครื่องมือส าคัญที่จะช่วยท าให้ข้าราชการมี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และพฤติกรรมที่ดี ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งจะส่งผลกระทบในภาพรวม
ต่อหน่วยงาน ประชาชน และ ประเทศชาติในที่สุด   

6.   การเสริมแรงจูงใจ (motivation)    

      ความหมาย  การเสริมแรงจูงใจ หมายถึง แรงขบหรือพลังที่ผลักดันให้มนุษย์ แสดง
พฤติกรรมอย่างใดอย่างหนึ่ง (Lewis and Peterson, 1974) แรงจูงใจของมนุษย์ มีทั้งในทางลบและ
ทางบวก แรงจูงใจทางลบ หมายถึง แรงจูงใจที่จะกระท าสิ่งที่ไม่ดี การใช้ความรุนแรง เป็นต้น ส่วน
แรงจูงใจทางบวก หมายถึง  แรงจูงใจในเชิงสร้างสรรค์ การคิดที่จะกระท าในสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์ต่อ
ตนเองและผู้อ่ืน การเสริมสร้างแรงจูงใจเป็นสิ่งส าคัญต่อการบริการงานบุคคล ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือ
ภาคเอกชน การเสริมสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสมจะท าให้คนท างานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ แต่หาก
ขาดแรงจูงใจ ผลที่ได้รับก็คือ การท างานที่ไร้ประสิทธิภาพ ไม่สร้างสรรค์ ทุจริต เฉื่อยชา ซึ่งจะส่งผล
กระทบต่อการท างานของหน่วยงานและประเทศชาติอย่างยิ่ง การเสริมสร้างแรงจูงใจเป็นการน า เอา
ความรู้ทางจิตวิทยาเข้ามาประยุกต์กับการบริหารงานบุคคลในการกล่าวเรื่องการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ในการปฏิบัติราชการ  
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7.   การรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย (discipline)    

     วินัย หมายถึง สิ่งที่พึงปฏิบัติ แบบอย่าง หรือธรรมเนียมการปฏิบัติซึ่งได้รับการยอมรับ
หรือปฏิบัติสืบต่อกันมาหรือนัยหนึ่งบรรทัดฐานแห่งการปฏิบัติ ก าหนดไว้โดยกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง 
ซึ่งสั่งการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ข้าราชการทุกคนมีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายเหนือ
ประชาชน แต่การใช้อ านาจและหน้าที่นั้นต้องใช้เพ่ือให้บรรลุผลตามเจตนารมณ์แห่งกฎหมายเพ่ือให้
เกิดผลดีต่อประเทศชาติและประชาชน แต่อย่างไรก็ตามข้าราชการที่ดีมีอยู่เป็นจ านวนมาก ในขณะที่
ข้าราชการบางส่วนอาจไม่ปฏิบัติตนภายใต้กรอบแห่งกฎหมาย หากแต่ อาศัยอ านาจหน้าที่นั้นไปแสวง
ผลประโยชน์ในทางมิชอบ เพ่ือตนเองและพวกพ้อง ไม่ว่าจะเป็นในลักษณะของการใช้อ านาจหน้าที่
โดยมิชอบด้วยกฎหมาย หรือละเว้น การใช้อ านาจหน้าที่โดยมิชอบด้วยกฎหมาย เพ่ือแลกกับ
ผลประโยชน์อันเกิดจากการ ใช้อ านาจ หรือละเว้นการใช้อ านาจก็ตาม  ดังนั้น เพ่ือเป็นการควบคุมมิ
ให้ข้าราชการปฏิบัติตนอย่างไม่ถูกต้อง ตามที่กฎหมายก าหนดไว้ กระบวนการของการบริการงานบุค 
คลภาครัฐจึงก าหนด เรื่องวินัยและการรักษาวินัย ตลอดจนการด าเนินการทางวินั ยของข้าราชการ
เอาไว้ใน หมวด 4 และหมวด 5 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ซึ่ง
นับเป็นส่วนที่มีรายละเอียดมากที่สุดของกฎหมายฉบับนี้     

 7.1 ข้อก าหนดทางวินัย วินัยและการรักษาวินัย มีจุดมุ่งหมายที่จะก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติหน้าที่และการปฏิบัติตนของข้าราชการโดยมีข้อก าหนดต่างๆ  ดังนี้     

  7.1.1 ข้าราชการต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระ
มหากษัตร์ทรงเป็นประมุข      

  7.1.2 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ห้ามมิให้อาศัยหรือยอม
ให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์มิว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม     

  7.1.3 ข้าราชการต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความวิริยะอุตสาหะรักษาผลประโยชน์
ของทางราชการ ตลอดจนเสียสละและอุทิศตนเพื่อผลประโยชน์ของราชการ     

  7.1.4 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ     
  7.1.5 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามค าสั่งอันชอบด้วยกฎหมายของผู้บังคับบัญชา โดย

ไม่ขัดหรือหลีกเลี่ยง รวมถึงไม่กระท าการอันเป็นการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตนและไม่รายงานเท็จต่อ
ผู้บังคับบัญชา         

  7.1.6 ข้าราชการต้องสุภาพ เรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระท าการอย่างใด
ที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน รวมทั้งต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างข้าราชการด้วยกันและผู้
ร่วมปฏิบัติราชการ   

    7.1.7 ข้าราชการต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ความเป็นธรรม และให้การสง 
เคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการด้วยความสุภาพเรียบร้อย ห้ามมิให้ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดข่ี 
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หรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ การไม่ปฏิบัติตามความในมาตรานี้เป็นความผิดวินัยร้ายแรง     
 7.2 โทษทางวินัย การที่ข้าราชการไม่ปฏิบัติตนอยู่ภายในกรอบแห่งวินัยที่กฎหมาย

ก าหนดย่อมได้รับโทษซึ่งมีระดับที่แตกต่างกันไปตามความร้ายแรงแห่งการ ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้อก าหนดแห่งวินัยนั้น โทษทางวินัยส าหรับข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดไว้ 5 สถาน ดังนี้     

  7.2.1 ภาคทัณฑ์     
  7.2.2 ตัดเงินเดือน     
  7.2.3 ลดขั้นเงินเดือน     
  7.2.4 ปลดออก     
  7.2.5 ไล่ออก     
 โทษทางวินัยทั้ง 5 สถานนั้นอาจแบ่งเป็น 2 ลักษณะคือ ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง อัน

ได้แก่ โทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน และลดขั้นเงินเดือน ส่วนโทษที่เป็นความผิดวินัยร้ายแรง ได้แก่โทษ
ปลดออกและไล่ออก การแบ่ง ออกเป็นโทษทางวินัยไม่ร้ายแรงและร้ายแรงนั้น เพ่ือประโยชน์ใน
กระบวนการด าเนินการทางวินัยแก่ผู้กระท าความผิดวินัยต่อไป เมื่อข้าราชการถูกกล่าวหาว่ากระท า
ความผิดวินัยและข้อกล่าวหานั้นมี มูล ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยเพ่ือให้ได้
ความจริงและยุติธรรมโดยเร็ว กรณีเป็นความผิดวินัยไม่ร้ายแรงให้ด าเนินการตามที่ผู้บังคับบัญชา
เห็นสมควรและต้องแจ้งข้อกล่าวหาให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบ รวมถึงต้องเปิดโอกาสให้ผู้ถูกกล่าวหาได้
ชี้แจงแสดงพยานหลักฐานประกอบค าชี้แจง หากพยานหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาไม่ ชัดเจนหรือ
สรุปไม่ได้ว่าผู้ถูกกล่าวหากระท าความผิดวินัยจริง ผู้บังคับบัญชามีอ านาจในการสั่งยุติเรื่อง แต่หาก
พยานหลักฐานประกอบข้อกล่าวหาสามารถสรุปความผิดชัดเจนผู้บังคับบัญชาต้องสั่งลงโทษ
ข้าราชการผู้กระท าความผิดวินัยนั้นตามควรแก่กรณี ซึ่งจะต้องพิจารณาองค์ประกอบต่างๆ ประกอบ
กัน เช่น เจตนาของผู้กระท าความผิด ผลเสียหายอันเกิดจากการกระท าความผิด ความดีความชอบที่
เคยปฏิบัติมาของผู้กระท าความผิดหรือการกระท าความผิดที่เกิดข้ึนเป็นความผิดครั้งแรกหรือความผิด
ที่เกิดขึ้นซ้ าอีกเป็นต้น ผลจากการกระท าความผิดนั้น หากเป็นการกระท าความผิ ดไม่ร้ายแรง ให้
ผู้บังคับบัญชาพิจารณาลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือนหรือลดขั้นเงินเดือน แล้วแต่กรณีความหนักเบา
แห่งการกระท าและเหตุอันควรบรรเทาโทษ หากเป็นกรณีความผิดร้ายแรง ผู้บังคับบัญชาจะต้องสั่ง
ลงโทษ ปลดออกหรือไล่ออกเท่านั้น โทษใดจะเป็นความผิดวินัยร้ายแรงหรือไม่ก าหนดไว้ใน
พระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ในส่วนของวินัยและการ รักษาวินัย(หมวด 4)    

 7.3 การอุทธรณ์ เมื่อผู้บังคับบัญชาสั่งลงโทษประการใดให้ข้าราชการผู้ถูกลงโทษนั้นมี
สิทธิอุทธรณ์ เพ่ือขอความเป็นธรรมได้ โดยอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ เพ่ือพิจารณาอย่างรอบคอบอีก
ครั้ง ตามลักษณะแห่งโทษทางวินัยและสังกัดของ ข้าราชการนั้น  
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สรุป   
 

การบริหารงานบุคคลของระบบราชการไทยเป็นเรื่องส าคัญเรื่องหนึ่งของการบริการราชการ
แผ่นดิน เนื่องจากข้าราชการคือตัวขับเคลื่อนระบบราชการที่แท้จริง ระบบราชการจะมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลสามารถปฏิบัติภารกิจของ หน่วยงานได้ส าเร็จลุล่วงตามกฎหมายเป็นประโยชน์ต่อ
ประเทศชาติและประชาชน เพียงใดย่อมขึ้นอยู่กับข้าราชการที่มีคุณภาพและความซื่อสัตย์สุจริต สิ่งนี้
จะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยการมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีประสิทธิภาพตามหลักวิชาการเท่านั้น หลักการ
ส าคัญของการบริหารงานบุคคล ต้องยึดหลักผลประโยชน์สูงสุดของราชการและหลักการบริหารโดย
ระบบคุณธรรม  การบริหารงานบุคคลภาครัฐมีขอบเขตการด าเนินการค่อนข้างกว้าง ครอบคลุม
ภารกิจของข้าราชการตั้งแต่ก่อนเข้ารับราชการไปจนพ้นจากระบบราชการ ตลอดไปจนถึงข้าราชการ
ที่พ้นจากระบบราชการ เสียชีวิตลง ซึ่งถือเป็นเรื่องการสร้างแรงจูงใจให้คนดีมีความสามารถสนใจรับ
ราชการเพ่ือท าประโยชน์ให้แก่ประเทศชาติและประชาชนมากยิ่งข้ึน 
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