การบริหารภาครัฐแนวใหม
(New Public Management : NPM)
ถามองการพัฒนาการการจัดการภาครัฐแนวใหมจะเห็นวา พัฒนามาจากการจัดการภาครัฐในยุคพาราไดมที่ 6 โดยเฉพาะ
การจัดการภาครัฐในแนวทางการจัดการเพื่อการปลดปลอยและแนวทางการจัดการที่มุงเนนตลาด และการจัดการภาครัฐ
ทั้ง 2 แนวทางนี้ก็มีรากฐานมาจากทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ และเศรษฐศาสตรเชิงสถาบันใหม หรือเศรษฐศาสตร
องคการมีลักษณะเดนคือ ความพยายามแกปญหาของระบบราชการแบบดั้งเดิม โดยเฉพาะอยางยิ่งการปรับปรุงในดาน
ประสิทธิภาพและการใหบริการประชาชน ซึ่งหัวใจสําคัญของการจัดการภาครัฐแนวใหมก็คือ การปฏิรูประบบราชการ
นั้นเอง
เหตุผลของการปฏิรูประบบราชการ
1.เนื่องจาก กระแสโลกาภิวัตน ที่ทุกประเทศมีแนวโนมที่จะมีการเปดเสรีในดานตาง ๆทําให เศรษฐกิจเกิดการไร
พรมแดน และมีการแขงขันในเวทีโลกรุนแรงมากขึ้น สังคมมีเขาสูยุคแหงการเรียนรู กระแสสังคมเขาสูยุคประชาธิปไตย
การบริหารจัดการแนวใหมที่ยึดหลักธรรมาภิบาลจึงสงผลให สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกประเทศเปลี่ยนแปลง
ไปอยางรวดเร็วจึงมีความจําเปนอยางยิ่งสําหรับองคกรทั้งภาครัฐและเอกชนที่ตองเพิ่มศักยภาพและความยืดหยุนในการ
ปรับเปลี่ยนเพื่อตอบสนองความตองการของระบบที่เปลี่ยนแปลงไป
2.ระบบราชการไทยมีปญหาที่สําคัญคือ ความเสื่อมถอยของระบบราชการ และการขาดธรรมาภิบาล ถาภาครัฐไม
ปรับเปลี่ยนและพัฒนาการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อไปสูองคกรสมัยใหม โดยยึดหลักธรรมาภิบาล ก็จะสงผลบั่น
ทอนความสามารถในการแขงขันของประเทศ ทั้งยังเปนอุปสรรคตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในอนาคตดวย ดังนั้น
แนวทางการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหมคือการเปลี่ยนแปลงสภาพการณที่เปนอยูในปจจุบัน ใหเปนองคกรสมัยใหม ที่
ยึดหลักธรรมาภิบาล ซึ่งจะสงผลทําใหภาครัฐทํางานอยางมีประสิทธิภาพ โดยการปรับเปลี่ยนก็คือตองปรับเปลี่ยนระบบ
การบริหารจัดการของภาครัฐดังนี้
- ปรับวิธีการบริหารงานใหมีประสิทธิภาพและเนนผลงาน
- ปรับการบริหารงานใหเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได
- ปรับบทบาทภารกิจและกลยุทธโดยใหเอกชน และชุมชนมีสวนรวม
ซึ่งการปฏิรูปราชการ ก็เปนการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารการจัดการของภาครัฐซึ่งอาศัยแนวคิดการปฏิรูปราชการที่วา
1.ระบบเดิมลาสมัยและขาดประสิทธิภาพ เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ และไมตอบสนองตอความตองการ ตอ
ประชาชน และการเปลี่ยนแปลงของสังคม
2. เนื่องจากเกิดภาวะวิกฤติ ทําใหราชการตองลดขนาดลง และปรับปรุงระบบใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น เพื่อประหยัด
งบประมาณ และใชงบประมาณใหเกิดประโยชนสูงสุด
หลักสําคัญ แผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐเปนการปฏิรูปในลักษณะองครวม เพื่อเปลี่ยนแปลงระบบบริหารภาครัฐไปสู
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ แนวใหม ที่เนนการทํางานโดยวัดผลสัมฤทธิ์ / มีการวัดผลที่เปนรูปธรรมโปรงใส มีการ
บริหารงาน ที่รวดเร็ว และคลองตัว สามารถตอบสนองความตองการของสังคมไดอยางถูกตองเหมาะสม
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การปฏิรูปราชการ ( ใชหลัก 4 RE 2 สราง 1 เปด )
1.การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน ( Reprocess )ปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหเปนแบบ มุงไปสูการ
บริหารที่มุงผลสัมฤทธิ์ โดยมีการกําหนดตัวชี้วัดความสําเร็จขององคการดวยมิติอะไรบางแตละหนวยมีตัวอะไรเปนตัวชี้วัด
ผลงานที่เปนรูปธรรม คือ นอกจากจะวัดวา ทําอะไรไดบางแลว ยังจะวัดวาประชาชนไดอะไรดวย
2.การปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ การเงิน และการพัสดุ( Refinance & Budget ) เปนเรื่องการพัฒนาระบบ
การจัดทํางบประมาณที่เนนการควบคุมการใชจายเงินเปนหลักเพื่อใหตรวจสอบไดงายและเนนเปนเครื่องมือในการวางแผน
ดังนั้นงบประมาณจะชี้ใหเห็นถึงวัตถุประสงคหรือยุทธศาสตรของหนวยงาน คือทําใหผูพิจารณางบประมาณสามารถทราบ
ไดวาการจัดสรรงบประมาณนั้นชวยใหองคการบรรลุเปาหมายไดหรือไม และเปนระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงานและ
ผลสัมฤทธิ์ มีการกําหนดเปาหมายของงานอยางเปน รูปธรรม มีดัชนีชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของงาน.
3.การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรมและคานิยม ( Reparadigm )จะมุงที่การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการ
ทํางานและทัศนคติของ เจาหนาที่ของรัฐ จากความคิดความเชื่อเดิม ๆไปเปนองคการแหงการเรียนรู มีคานิยมรักศักดิ์ศรี
มีจริยธรรม รับผิดชอบตอผลงาน
4.การปรับปรุงโครงสรางบริหารราชการแผนดิน ( Reorganised ) มีการปรับปรุงโครงสราง กระทรวง ทบวง กรม
5.สรางระบบบริหารบุคคลและคาตอบแทน จะมีการปรับเปลี่ยนระบบการกําหนดตําแหนงและเงินเดือน จากระบบยึดชั้น
หรือระดับตําแหนง เปนการยึดความสามารถและผลงานพัฒนารูปแบบการจางงานใหมีความ หลากหลาย เชน บาง
ตําแหนงที่ตองการความเชี่ยวชาญ อาจใชการจางพิเศษ จะมีการสรางระบบนักบริหาร ระดับสูง ใหการสรรหาทําไดอยาง
โปรงใสเปดกวางและยึดหลัก "ความสามารถ" มากกวา "อํานาจนิยม" และจะมีการดูแลขนาดกําลังคนใหกระทัดรัด
เหมาะสมกับภารกิจอยางเปนรูปธรรม
6.สรางระบบราชการใหมีความทันสมัย
7.เปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ดังนั้นการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม( New Public Management Xจึงเปนแนวคิดพื้นฐานของการ
บริหารจัดการภาครัฐซึ่งจะนําไปสูการเปลี่ยนแปลงระบบตาง ๆ ของภาครัฐและยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่เปนรูปธรรม มี
แนวทางในการบริหารจัดการดังนี้
- การใหบริการที่มีคุณภาพแกประชาชน
- คํานึงถึงความตองการของประชาชนเปนหลัก
- รัฐพึงทําบทบาทเฉพาะที่รัฐทําไดดีเทานั้น
New Public Management ( การจัดการภาครัฐแนวใหม )
เปนแนวคิดที่ตองการลดบทบาทของภาครัฐในการจัดบริการสาธารณะซึ่งเปนผลมาจากความกาวหนาของเทคโนโลยี
สารสนเทศ โดยมีรากฐานมาจาก 2 แนวคิดหลักคือ
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1.เศรษฐศาสตรเชิงสถาบันใหม ( News Institutional Economics )ซึ่งมีแนวคิดที่สงผลตอการปฎิรูป
ระบบการบริหารการจัดการคือ
-การแขงขัน
-ทางเลือกผูรับบริการ
-ความโปรงใส
-โครงสรางระบบสิ่งจูงใจ
2.การจัดการนิยม ( Managerialsm ) คือการนําเอาแนวทางการจัดการแบบธุรกิจนํามาปรับใชในภาครัฐโดย
-เนนการจัดการแบบมืออาชีพ
-มีดัชนีวัดความสําเร็จ
-ใหอํานาจในการใหดุลยพินิจและความอิสระในการจัดการ
-สรางวัฒนธรรมที่เหมาะสม
หลักการที่สําคัญของ NPM
1.มุงผลผลิต
2.การวัดผลปฎิบัติงาน
3.การมีสวนรวมของประชาชน
4.การสรางความโปรงใส
5. การจัดการแบบภาคเอกชน
6.การเนนลูกคา
7. สงเสริมใหมีการแขงขัน
8. การตรวจสอบบทบาทภาครัฐ
9. เนนจิตสํานึกและความรับผิดชอบ
10. ปรับปรุงการจัดการการเงินและบัญชี
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Market - Based Public Administration ( การจัดการบนพื้นฐานการตลาด )
หรืออาจจะเรียกไดวา การบริหารภาครัฐแบบผูประกอบการ ( Entrepreneurial Government )มี
สาระสําคัญคือเปนการบริหารภาครัฐที่เนนบทบาทของผูประกอบการและอยูบนพื้นฐานของกลไกตลาดโดย
- ปรับเปลี่ยนบทบาทจากผูปฎิบัติมาเปนผูกํากับดูแล
- การมุงบรรลุผลลัพท ( Outcome Oriented )
- การมุงปรับปรุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผล คุณภาพในการบริการ
- การจัดการเพื่อการเปลี่ยนแปลง
ดังนั้นจึงมีความจําเปนจะตองเรงพัฒนาองคกรภาครัฐใหมีศักยภาพและความไดเปรียบในการแขงขัน โดยการริเริ่มแนวคิด
ใหมขององคกรในอนาคตซึ่งก็คือ องคกรจะตองมี ดังนั้นรูปแบบขององคกรในอนาคตจะมีลักษณะเปนแบนราบป มีการ
ทํางานเปนทีม และการเชื่อมโยงแบบเครือขายแตโครงสรางดังกลาวจะไมคงที่ตายตัว คือ จะตองมีความยืดหยุน
เตรียมพรอมรับกับการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงในทุกๆ ดาน โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงทางการแขงขันที่รุนแรงใน
ปจจุบัน และการคนหาแนวกลยุทธใหมๆ ที่มีการพัฒนาใหเกิดขึ้นอยูตลอดเวลา องคกรในอนาคตจะใหความสําคัญกับ
ความหลากหลายของการเรียนรู การพัฒนาอยางตอเนื่อง ดังนั้นการบริหารจัดการองคกรภาครัฐในอนาคตจะตองมีการ
นําเครื่องมือการจัดการตาง ๆ ที่มีอยูหลากหลายมาปรับใชในองคกรใหเหมาะสม ดังนั้นการที่จะนําเครื่องมือในการ
บริหารจัดการตาง ๆ มาใชและใหเกิดประโยชนกับองคกรไดอยางแทจริงนั้นตองปฏิบัติดังนี้
- ศึกษาเครื่องมือทางการจัดการตาง ๆ ใหเขาใจถองแทกอนที่จะเริ่มใชงานเนื่องจากเครื่องมือแตละประเภทนั้นมีขอดีและ
ขอเสีย รวมทั้งความเหมาะสมในการใชงานที่แตกตางกัน
- ผูบริหารภายในองคกรจะตองผูที่สนับสนุนและผลักดันการใชเครื่องมือทางการจัดการตาง ๆ ไมใชอาศัยนักวิชาการหรือ
ที่ปรึกษาขางนอกเพียงอยางเดียว แตผูบริหารจัดมีความรูความเขาใจเปนอยางดีและสามารถนําไปประยุทธใชกับองคกรได
อยางเหมาะสม
- ในการนําเครื่องมือในการจัดการมาใชจะตองปรับปรุง พัฒนาเครื่องมือทางการจัดการใหมีความเหมาะสมกับองคกร
ไมใชปรับองคกรใหสอดคลองและเหมาะสมกับเครื่องมือ
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ปญหาในทางปฏิบัติของการปฏิรูประบบราชการ
1. มาตรการควบคุม(ตามระเบียบกฎเกณฑ) ของภาครัฐ และการใชดุลยพินิจ (อยางไมแนนอนและไมชัดเจน) ของ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ เพราะการใชดุลยพินิจ อาจทําใหเกิด Double Standards ที่ทําใหภาคเอกชนบางรายเกิด
ความไดเปรียบเสียเปรียบกัน และสงผลกระทบกับระบบเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม)
2. มีการทํางานที่ไมโปรงใส เอื้อประโยชนพวกพอง
3. ขาดธรรมาภิบาลในการทํางาน
4. ขาดความเปนมืออาชีพในการทํางาน ขาดความรู
ดังนั้น แนวโนมของ “การจัดการภาครัฐ” ในอนาคตจึงมุงไปสู “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจ”
(Privatization)และการใช “บุคคลที่สาม” (Third Party) ในการดําเนินการตางๆ แทนภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
ซึ่งทําใหภาครัฐจําเปนตองอาศัย “ แนวความคิดและวิธีการบริหารจัดการของภาคธุรกิจเอกชน” มาใชมากขึ้นทุกที การ
บริหารจัดการแบบภาคเอกชนเชนวานี้ ทําใหเจาหนาที่ของภาครัฐตองมีความเปนบุคลากรที่มีคุณภาพมากขึ้น
(Qualityfied Personnel) พรอมๆ กับการตองเปน “มืออาชีพ” มากขึ้นดวย(Higher-quality
Professional )
แตโดยที่การบริหารในภาครัฐราชการจะตองอยูภายใตกฎหมายและกฎระเบียบตางๆ มากมาย (ซึ่งตางจากการบริหารของ
ภาคเอกชน) และอยูภายใตหลักการปกครองแบบ “นิติรัฐ” (Rule of Law) ดวย จึงทําใหภาครัฐจําเปนตอง
ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการปกครองแบบเขมงวดเครงครัดมายึดหลักการผอนปรนภายใต “ธรรมาภิบาล” หรือ “การ
กํากับดูแลที่ดี” (Good Governance) มากขึ้น ปญหาในปจจุบัน จึงอยูที่การเรงสรางองคกรเครือขายของภาครัฐ
และภาคเอกชนที่อาศัยหลักการของ “ธรรมาภิบาล” ซึ่งอยูภายใตการกํากับของหลักแหงศีลธรรมจรรยาที่ดีงาม ทุกวันนี้
ภาคเอกชนไมเพียงแตเรียกรองและตองการ Good Governance เทานั้น แตยังเรียกรอง “Good
Judgment” จากเจาหนาที่ของรัฐมากขึ้นทุกขณะดวย
Crisis Management ( การจัดการวิกฤตการณ )
เปนการจัดการการบริหารสภาวะวิกฤติที่เกิดขึ้นภายในองคการเพื่อแกไขปญหาหรือความยุงยากของเหตุการณที่เกิดขึ้นโดย
ไมคาดคิดลวงหนา ซึ่งสงผลกระทบตอระบบการทํางานในองคการ โดยที่ไมสามารถจัดการหรือดําเนินการไดใน
กระบวนการทํางานปกติ
- ขั้นตอนในการเกิดสภาวะวิกฤตการณมักจะพบเปน 4 ขั้นตอนคือ
1.มีสัญญาณเตือน
2.ปวยเต็มขั้น
3. รักษาโดยลองผิดลองถูก
4. เริ่มฟน
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การจัดการในสภาวะวิกฤตินั้นองคการจะตองมีการปรับตัวโดยอาศัยกลยุทธการจัดการวิกฤตไดแกการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางองคการและวัฒนธรรมองคการและการปรับเปลี่ยนกลยุทธขององคการในดานตางๆโดยอาศัยแนวคิด
เกี่ยวกับการจัดการตามสถานการณประกอบกับนําหลักการธรรมาภิบาลมาใชในองคการสงผลใหเกิดผลลัพทคือความอยู
รอดขององคการและการฟนตัวขององคการ
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