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การพัฒนาระบบราชการไทย การพัฒนาองคการ และการสรางองคการที่เรียนรู
ปณรส มาลากุล ณ อยุธยา
ผูชวยศาสตราจารย ภาควิชารัฐประศาสนศาสตร
คณะรัฐศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

1. บทนํา
ในโลกยุคโลกาภิวัตน ประเทศจะตองปรับตัวใหทันกับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก
และระบบราชการซึ่งเปรียบเสมือนกระดูกสันหลังของประเทศ ก็จะตองมีการปฏิรูปเพื่อใหสามารถ
บริหารประเทศใหอยูรอดและเจริญกาวหนาไปได
ในบทความนี้เปนการเสนอมุมมองการปฏิรูประบบราชการไทย โดยมุงวิเคราะหใหเห็นถึง
เหตุผลความจําเปน และกระบวนการในการปฏิรูประบบราชการ โดยเฉพาะการนําเครื่องมือ
ทางการบริหารสมัยใหมมาใชในการพัฒนาระบบราชการใหสามารถเรียนรูไดเทาทันกระแสการ
เปลี่ยนแปลง โดยหวังวาจะชวยสรางความเขาใจในการปฏิรูประบบราชการใหกวางขวางและลึกซึ้ง
ขึ้น และจะชวยใหผูอานซึ่งเปนเจาของระบบราชการไดสนใจมีสวนรวมในการปฏิรูประบบราชการ
มากยิ่งขึ้น

2. เหตุผลของการพัฒนาระบบราชการ
โลกที่เปลี่ยนแปลงไป
การพัฒนาดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารไดทําใหโลกกาวสูยุคโลกาภิวัตน ซึ่ง
ทําใหประเทศตางๆ ตองรับผลกระทบจากกระแสสําคัญ เชน เศรษฐกิจเสรีไรพรมแดน (Global
Market Economy) สังคมบนฐานแหงความรู (Knowledge-based Society) และ กระแส
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล (Democratic Governance)
ประเทศที่เรียนรูปรับตัวไดทันโลกก็จะอยูรอดและกาวหนาไปไดในโลกของการแขงขัน
สวนประเทศที่ไมสามารถเรียนรูและปรับตัวใหทันกับโลกยุคโลกาภิวัตนนี้ได ก็จะประสบปญหา
ตางๆ มากมาย
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ประเทศไทยในกระแสโลกาภิวัตน
ประเทศไทย เมื่อครั้งที่ไดเชื่อมตอเศรษฐกิจของไทยเขากับเศรษฐกิจโลกในการเปดเสรี
ทางการเงินดวย Bangkok International Banking Facilities (BIBF) ในเวลาไมนาน ธุรกิจ
อุตสาหกรรมของไทยก็ลมละลายตองขายกิจการกันระเนระนาด ปญหาสังคมตางๆ เกิดขึ้นตามมา
มากมาย
ถึงขนาดที่ประชาชนเกิดความเบื่อหนายจนกระทั่งลุกขึ้นมาเรียกรองใหมีการปฏิรูป
การเมืองโดยการแกไขรัฐธรรมนูญ ใน พ.ศ. 2540
ความลมเหลวดังกลาวทําใหประเทศตองปรับตัวขนานใหญ เชน ตองมีการปฏิรูปการเมือง
เพื่อเปลี่ยนวิธีการบริหารประเทศใหเปนประชาธิปไตยและมีธรรมาภิบาล (Good Governance) มาก
ขึ้นโดยการประกาศใชรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 ตองมีการปฏิรูปการศึกษา
โดยจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอยางนอย 12 ป เพื่อใหประชาชนไดเรียนรูทันโลก และตองมีการฟนฟู
เศรษฐกิจ จัดระบบสวัสดิการรองรับคนที่ตกงานไปจากธุรกิจอุตสาหกรรมในเมืองจํานวนมาก เชน
การจัดใหมีกองทุนหมูบาน พักหนี้เกษตรกร และหลักประกันสุขภาพถวนหนา หรือ โครงการ “30
บาทรักษาไดทุกโรค” เปนตน
การปฏิรูปในดานตางๆ ที่กลาวมาทําใหหนวยงานภาครัฐตองมีภารกิจเพิ่มมากขึ้น
ไมวาจะเปนในดานการจัดสวัสดิการใหคนวางงานจํานวนมาก การฟนฟูเศรษฐกิจ ตลอดจนการจัด
การศึกษาใหคนทั้งประเทศไดรูทันโลก ฯลฯ แตในขณะเดียวกันรัฐกลับจะตองมีกําลังคนและ
งบประมาณที่นอยลง ทั้งนี้เพราะสภาพเศรษฐกิจที่ตกต่ําผนวกกับกระแสเศรษฐกิจเสรี และกระแส
ประชาธิปไตยที่เนนใหรัฐตองจํากัดบทบาท ขนาด และการใชทรัพยากรนอกจากนี้ ภายใตกระแส
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล รัฐบาลก็ไมสามารถที่จะดําเนินการตางๆ ไดตามชอบใจไดเหมือน
ในสมัยกอนๆ การดําเนินโครงการตางๆ เชน สรางเขื่อน สรางโรงไฟฟา หรือวางทอกาซ ฯลฯ
จะตองดําเนินการอยางโปรงใส ตองใหประชาชนมีสวนรวมแสดงความคิดเห็นอยางกวางขวาง
เมื่อรัฐตอง “ทํางานมากขึ้น” แตตอง “ใชคนใชเงินและใชอํานาจนอยลง” ก็ยอมสะทอนให
เห็นถึงความจําเปนที่จะตองปรับเปลี่ยนวิธีการและกลไกในการบริหารงานภาครัฐในดานตางๆ จึง
จําเปนที่จะตองมีการปฏิรูประบบบริหารราชการแผนดิน ซึ่งหากพิจารณาจากมุมมองทางวิชาการ
ดาน “การพัฒนาองคการ” (Organizational Development หรือ OD) ก็จะเห็นวาสิ่งที่เกิดขึ้นกับการ
บริหารภาครัฐของไทยนั้น เปนธรรมชาติขององคการที่เปนระบบเปดซึ่งยอมไดรับผลกระทบจาก
สภาพแวดลอม และจะตองพยายามปรับตัวเพื่อจัดการกับสภาพการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพื่อความ
อยูรอดและเจริญกาวหนา
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3. การปฏิรูประบบราชการโดยการพัฒนาระบบราชการ
การปรับตัวของระบบบริหารภาครัฐของไทย
ในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารภาครัฐของไทยเพื่อรองรับกระแสโลกาภิวัตน ในชวงของ
รัฐบาลชุด พ.ต.ท. ทักษิณ ชินวัตร เริ่มปรากฎเปนรูปธรรมเมื่อไดมีการประกาศใชพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน เมื่อเดือนตุลาคม 2545 ซึ่งทําใหมีการปรับโครงสรางการแบงสวน
ราชการใหมจาก 14 กระทรวง 1 ทบวง มาเปน 20 กระทรวง และไดมีการกําหนดใหมี
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยใหมีสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(สํานักงาน ก.พ.ร.) เปนหนวยงานขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการ โดยการปฏิรูประบบราชการ
ในยุคนี้จึงเรียกวา “การพัฒนาระบบราชการ” เครื่องมือที่สําคัญคือ
1. แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550)
2. พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ.
2546 ซึ่งออกตามมาตรา ๓/๑ และมาตรา ๗๑/๑๐(๕) แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. 2545
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการมอบอํานาจ พ.ศ. 2546
4. โครงการพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปนการจัดการเรียนรูจากการ
ปฏิบัติ (Action Learning Program) เพื่อพัฒนาผูวาราชการจังหวัดและผูบริหาร
ของกระทรวงนํารองในการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามหลักการและแนวทางใน
การพัฒนาระบบราชการ
สําหรับสาระสําคัญของการพัฒนาระบบราชการซึ่งขับเคลื่อนดวยเครื่องมือตางๆ ตามที่
กลาวมานี้ หากพิจารณาจากมุมมองทางดานการบริหารการเปลี่ยนแปลงก็จะเห็นวาการพัฒนาระบบ
ราชการในครั้งนี้ เปนการนําหลักการและเครื่องมือในการพัฒนาองคการ และองคการที่เรียนรู มา
ประยุกตใช นั่นเอง โดยจะเห็นไดจากวิเคราะหถึงจุดมุงหมายและยุทธศาสตรตางๆ ในการพัฒนา
ระบบราชการดังนี้
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จุดมุงหมายของการพัฒนาระบบราชการ
ในดานจุดมุงหมายของการพัฒนาระบบราชการ ใน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ไดกําหนดวิสัยทัศนไววา
พัฒนาระบบราชการไทยใหมีความเปนเลิศ สามารถรองรับ
กับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัตน โดยยึดหลักการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี และประโยชนสุขของประชาชน1
ซึ่งจากวิสัยทัศนดังกลาวจะเห็นไดวาเปนความพยายามที่จะปรับเปลี่ยนระบบราชการให
สามารถปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมใน “ยุคโลกาภิวัตน” และ “การทํา
ใหระบบราชการไทยมีความเปนเลิศ” ก็สะทอนถึงความพยายามที่จะทําใหเกิดการเรียนรูของ
องคการที่จะพัฒนาการบริหารงานดานตางๆ จนกระทั่งมีความเปนเลิศ
สิ่งที่ตองปรับเปลี่ยนในการพัฒนาระบบราชการ
ใน แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ไดกําหนด
ยุทธศาสตรการพัฒนา ไว 7 ประการคือ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1

การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน
การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน
การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ
การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม
การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม
การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย
การเปดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ.
2550, กรุงเทพ: สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2546, หนา 12.

5
ซึ่งการปรับเปลี่ยนในดานตางๆ เหลานี้ หากพิจารณาโดยอาศัยกรอบแนวคิด McKinsey’s 7
S 2 ก็คือการปรับตัวแปรสําคัญในการบริหารองคการทั้ง 7 ประการใหสนับสนุนและสอดคลองกัน
นั่นเอง กลาวคือ
1. ยุทธศาสตรที่ 1 “การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทํางาน” ก็คือ การ
ปรับเปลี่ยน ยุทธศาสตร (Strategy) ในการดําเนินงานใหเหมาะกับภาวะที่ตองมีงานมากขึ้น แตมีเงิน
และคนนอยลง ซึ่ง กระบวนการวิธีการทํางานตามยุทธศาสตร เดิมยอมใชไปไดอีกไมนาน
2. ในยุทธศาสตรที่ 2 “การปรับปรุงโครงสรางการบริหารราชการแผนดิน” ฏ็คือ การ
ปรับเปลี่ยนโครงสราง (Structure) หรือวิธีการ “จัดทัพ” เพื่อใหสอดรับกับยุทธศาสตรใหม ซึ่งใน
การพัฒนาระบบราชการก็มุงเนนการจัดโครงสรางโดยเชื่อมโยง
“หนาที่”
(Function
Departmentalization) คือ กระทรวง ทบวง กรม กับ “พื้นที่” (Regional Departmentalization) ซึ่ง
หมายถึงจังหวัดและกลุมจังหวัด ในลักษณะเมตริกซ (Matrix) โดยใหยึดจุดเนนตามนโยบายของ
รัฐบาล ที่เรียกวา “Agenda” เขาไปดวยอีกมิติหนึ่ง
3. ในยุทธศาสตรที่ 3 “การรื้อปรับระบบการเงินและการงบประมาณ” นั้นเปนการ
นําเอาระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน (Performance-based Budgeting System) มาใชโดยการ
กําหนดใหมีการทําคํารับรองผลการปฏิบัติราชการที่มีตัวชี้วัดผลงานอยางชัดเจน
และจัดสรร
งบประมาณไปตามเปาหมายที่กําหนดไว และใหสวนราชการไดมีอิสระในการบริหารจัดการโดย
ไมติดยึดกับกฎระเบียบตางๆ จนมากเกินไป ซึ่งก็คือการปลดพันธนาการของกฎระเบียบเพื่อใหสวน
ราชการสามารถเลือกวางระบบระเบียบวิธีปฏิบัติไดเอง หรือเปนการใหอิสระในการจัดระบบงาน
(System) นั่นเอง
4. ยุทธศาสตรที่ 4 “การสรางระบบบริหารงานบุคคลและคาตอบแทนใหม” ก็คือการ
ปรับเปลี่ยนระบบการบริหารงานบุคคล เพื่อใหสามารถจัดการทรัพยากรบุคคล (Staff) ใหมีขีด
สมรรถนะ และทักษะความสามารถ (Skill) ที่สอดคลองกับยุทธศาสตร โครงสรางและระบบงาน
ใหมนั่นเอง
5. ยุทธศาสตรที่ 5 “การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยม” เปนปจจัย
ที่สําคัญตอความสําเร็จของการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งหากพิจารณาจากกรอบแนวคิด 7 S ก็คือ
การปรับคานิยมรวม (Shared Values) ของระบบราชการนั่นเอง
2

Thomas J. Peters and Robert H. Waterman, Jr., In Search of Excellence, เรียบเรียงโดย วีรชัย ตันติวี
ระวิทยา, ดั้นดนหาความเปนเลิศ, กรุงเทพฯ : บริษัท ซีเอ็ดยูเคชั่น จํากัด, 2528.
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6. สําหรับยุทธศาสตรที่ 6 “การเสริมสรางระบบราชการใหทันสมัย” โดยการนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพและความทันสมัย และยุทธศาสตรที่ 7 “การเป
ดระบบราชการใหประชาชนเขามามีสวนรวม” ก็เปนการปรับเปลี่ยนแบบแผนพฤติกรรม (Style)
ในการปฏิบัติราชการนั่นเอง
กลาวโดยสรุปก็คือ การพัฒนาระบบราชการตาม แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) ก็คือการปรับเปลี่ยนสวนตางๆ ของระบบราชการไทยตามตัวแปร
ตางๆ ในกรอบแนวคิด McKinsey’s 7 S นั่นเอง
แผนภาพที่ 1 กรอบแนวคิด McKinsey’s 7 S

Strategy

กลยุทธ
Structure

Style

โครงสราง

System

สไตล
Shared
Values
คานิยมรวม

ระบบ

Skill

ทักษะ
Staff

บุคลากร
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4. เครื่องมือทางการบริหารที่นํามาใสในการพัฒนาระบบราชการ
นอกจากการปรับเปลี่ยนตัวแปรทางการบริหารทั้ง 7 ประการตาม McKinsey’s 7 S แลว
การพัฒนาระบบราชการในครั้งนี้ ยังเปนการนําเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหมมาประยุกตใชกับ
ระบบบริหารราชการอีกเปนจํานวนมาก โดยเครื่องมือสวนใหญที่นํามาใชจะมีกําหนดไวใน พระ
ราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ซึ่งเครื่องมือตางๆ
ไดแก
1. การจัดการเชิงกลยุทธ (Strategic Vision Management) 3ซึ่งเปนเคื่องมือที่จะชวย
ใหผูบริหารไดศึกษาทบทวนสถานการณภายนอกและภายในองคการ เพื่อกําหนดวิสัยทัศน พันธกิจ
และยุทธศาตรในการดําเนินงานขององคการใหสอดคลองกับสถานการณ โดยเฉพาะในสถานการณ
ที่ “งานมาก แตมีเงินและคนนอย” ซึ่งเครื่องมือชิ้นนี้ปรากฎใน พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑ
และวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เชน ใน มาตรา 33 ที่ให ใหสวนราชการจัดใหมี
การทบทวนภารกิจของตนวาภารกิจใดมีความจําเปน หรือสมควรที่จะไดดําเนินการตอไปหรือไม
โดยคํานึงถึงแผนการบริหารราชการแผนดิน นโยบายของ คณะรัฐมนตรี กําลังเงินงบประมาณของ
ประเทศ ความคุมคาของภารกิจและสถานการณอื่นประกอบกัน และ ในมาตรา 16 ที่ ใหสวน
ราชการจัดทําแผนปฏิบัติราชการของสวนราชการนั้น โดยจัดทํา เปนแผนสี่ป และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําป ซึ่งจะตองสอดคลองกับแผนการบริหารราชการแผนดินตามมาตรา ๑๓ เปนตน
2. การจัดการโดยมุงผลสัมฤทธิ์ (Result-based Management) ซึ่งเปนการ
ปรับเปลี่ยนการบริหารราชการใหมามุงเนนที่การบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจ โดยใหมีการกําหนด
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ (Key Performance Indicators) และเปาหมาย และใหจัดสรรงบประมาณตาม
เปาหมายนั้น โดยใหอิสระแกสวนราชการในการเลือกวิธีการปฏิบัติ แตจะตองมีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ที่กําหนดไวอยางชัดเจน ซึ่งระบบการบริหารแบบมุงผลสัมฤทธิ์
นั้นปรากฎใน พระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
ในมาตรา 9 คือ ในการบริหารราชการเพื่อใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ สวนราชการตอง
จัดทําแผนปฏิบัติราชการโดยใหมีรายละเอียดของ ขั้นตอน ระยะเวลาและงบประมาณที่จะตองใช
เปาหมายของภารกิจ ผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ และตัวชี้วัดความสําเร็จของภารกิจ และ สวนราชการ

3

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมใน Dignam, L., Strategic Management: Concepts, Decisions, Cases., New York:
Irwin, 1990.
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ตองจัดใหมีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติราชการ
มาตรฐานที่ ก.พ.ร. กําหนด

ซึ่งตองสอดคลองกับ

3. การจัดการตนทุนฐานกิจกรรม (Activity-Based Costing)4 ซึ่งเปนเครื่องมือสําคัญ
ในการบริหารตนทุนคาใชจายในกิจกรรมตางๆ และในการกําหนดคาใชจายตอหนวยผลผลิต เพื่อ
นําไปใชในการจัดทําคําของบประมาณในระบบงบประมาณแบบมุงเนนผลงาน โดยการการจัดการ
ตนทุนฐานกิจกรรม ปรากฎในพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบา
นเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ในมาตรา 21 ที่ใหสวนราชการจัดทําบัญชีตนทุนในงานบริการสาธารณะแต
ละประเภทขึ้นตามหลักเกณฑและวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และใหคํานวณรายจายตอหนวย
ของงานบริการสาธารณะที่อยูในความรับผิดชอบ และรายงานใหสํานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง
และ ก.พ.ร. ทราบ นอกจากนี้ การคํานวณคาใชจายตอหนวยยังเปนการสงเสริมใหมีการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ซึ่งในมาตรเดียวกันไดกําหนดไววา ในกรณีที่รายจายตอหนวยของงานใดสูงกวาราย
จายตอหนวยของสวนราชการอื่น ใหสวนราชการนั้นจัดทําแผนการลดรายจายตอหนวยของงาน
บริการสาธารณะดังกลาวเสนอสํานัก งบประมาณ กรมบัญชีกลาง และ ก.พ.ร. ทราบ ซึ่งเปน
เครื่องมือสําคัญสําหรับการบริหารงานในยามที่ “งานมาก แตมีเงินและคนนอย”
4. การรื้อปรับระบบงาน (Business Process Reengineering) 5 ซึ่งหมายถึงการรื้อ
กระบวนงานขั้นตอนเดิมออก แลวออกแบบกระบวนงานขั้นตอนใหมโดยนําเทคโนโลยีสมัยใหม
มาใชเพิ่มประสิทธิภาพ ลดระยะเวลา และตนทุนอยางเหนผลไดชัด ซึ่งในพระราชกฤษฎีกาฉบับ
ดังกลาวไดกําหนดไวในหลายมาตรา เชน มาตรา ๒๗ ใหสวนราชการจัดใหมีการกระจายอํานาจ
การตัดสินใจเกี่ยวกับการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการ ใหแก ผูที่มีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการในเรื่องนั้นโดยตรง เพื่อใหเกิดความรวดเร็วและลดขั้นตอนการปฏิบัติ
ราชการ มาตรา ๒๙ ใหสวนราชการแตละแหงจัดทําแผนภูมิขั้นตอนและระยะเวลาการดําเนินการ
และในมาตรา ๓๐ ใหเปนหนาที่ของปลัดกระทรวงที่จะตองจัดใหสวนราชการที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การบริการประชาชนรวมกันจัดตั้งศูนยบริการรวม
เพื่ออํานวยความสะดวกแกประชาชนให
สามารถติดตอเจาหนาที่ ณ ศูนยบริการรวมเพียงแหงเดียว

4

61 – 66.

5

R. Kaplan, ‘One Cost System isn’t Enough’, Havard Business Review, January – February 1988, pp.

Michael Hammer and James Champy, Reengineering the Corporation: A Manifesto for Business
Revolution. New York: Harper Collins Publishers, 1993.
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5. การบริหารวงรอบเวลา (Cycle-time Management) ซึ่งเปนการจัดการกับ
ระยะเวลาที่ใชในการปฏิบัติงานตางๆ ใหสามารถควบคุมระยะเวลาแลวเสร็จ หรือในการดําเนินงาน
ขั้นตอนตางๆ อยางรวดเร็วทันกาล ซึ่งปรากฎในพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการ
บริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เชนใน มาตรา 37 ที่ใหสวนราชการกําหนดระยะเวลาแล
วเสร็จของงานแตละงานและประกาศใหประชาชนและขาราชการทราบเปนการทั่วไป หาก ก.พ.ร.
พิจารณาเห็นวางานนั้นสามารถกําหนดระยะเวลาแลวเสร็จใหเร็วกวาเดิมได ก.พ.ร. จะกําหนดเวลา
แลวเสร็จใหสวนราชการนั้นตองปฏิบัติก็ได
และใหเปนหนาที่ของผูบังคับบัญชาที่จะตอง
ตรวจสอบใหขาราชการปฏิบัติงานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา ซึ่งจากมาตรการดังกลาวจะเห็นวา
สวนราชการตางๆ จะตองหันมาพิจารณาปรับปรุงวงรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงานของตนเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนมากยิ่งขึ้น
6. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management) 6 ซึ่งเปนการจัด
ใหมีการบริหารคุณภาพและประสิทธิภาพในการดําเนินงานในทุกๆ
สวนขององคการเพื่อให
สามารถสนองความตองการและสรางความพึงพอใจใหแกลูกคาทั้งภายนอกและภายในองคการให
ไดมากที่สุด ซึ่งหมายถึงจะตองมีการรับฟงความตองการ และสํารวจความพึงพอใจของลูกคา
ผูใชบริการอยูเสมอ ซึ่งในเรื่องนี้ ในพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการ
บานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดไว เชน ในมาตรา 45 ใหสวนราชการ จัดใหมีคณะผูประเมิน
อิสระดําเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการเกี่ยวกับผลสัมฤทธิ์ของภารกิจ
คุณภาพการใหบริการ ความพึงพอใจของประชาชนผูรับบริการ ความคุมคาในภารกิจ และในมาตรา
42 ใหสวนราชการที่มีอํานาจออกกฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศ เพื่อใชบังคับกับสวนราชการ
อื่น มีหนาที่ตรวจสอบวากฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศนั้น เปนอุปสรรคหรือกอใหเกิดความยุ
งยาก ซ้ําซอน หรือความลาชา ตอการปฏิบัติหนาที่ของสวนราชการอื่นหรือไม เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขใหเหมาะสมโดยเร็วตอไป เปนตน ซึ่งทั้งสองกรณีสะทอนใหเห็นวาสวนราชการ
จะตองมีการทบทวนปรับปรุงการดําเนินงานของตนใหสอดคลองกับความตองการของผูรับบริการ
อยูเสมอ
7. การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Technology Management) ซึ่ง
เปนเครื่องมือสําคัญในการดําเนินงานขององคการสมัยใหมที่ตองมีกระบวนงานที่ทันสมัย มีวงรอบ
ของระยะเวลาการปฏิบัติงานสั้น และมีตนทุนในกิจกรรมตางๆ ลดลง และตองการสื่อสารที่รวดเร็ว
ทั่วถึงและถูกตองแมนยํา ซึ่งในพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบาน
6

Brounds, G. , Yorks, L., Adams, M. and Ranney, G., Beyond Total Quality Management, New York:
McGraw-Hill, 1994.
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เมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดกําหนดเรื่องการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาใชไวในหลาย
มาตรา เชน มาตรา 39 ใหสวนราชการจัดใหมีระบบเครือขายสารสนเทศของสวนราชการเพื่อ
อํานวยความสะดวกใหแกประชาชนที่จะสามารถติดตอสอบถามหรือขอขอมูลหรือแสดงความ
คิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของสวนราชการ หรือใน มาตรา 41 ที่กําหนดให ในกรณีที่สวน
ราชการไดรับคํารองเรียน เสนอแนะ หรือความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติราชการ โดยมีขอมูลและ
สาระตามสมควร ใหเปนหนาที่ของสวนราชการนั้นที่จะตองพิจารณาดําเนินการใหลุลวงไป และ
ใหแจงใหบุคคลนั้นทราบผลการดําเนินการดวย ทั้งนี้ อาจแจงใหทราบผานทางระบบเครือขาย
สารสนเทศของสวนราชการดวยก็ได
จากทั้ง 7 ประการที่ไดกลาวมาจะเห็นไดวาในการพัฒนาระบบราชการไดมีการนําเครื่องมือ
การบริหารสมัยใหมมาประยุกตใชในระบบราชการเปนจํานวนมาก ซึ่งหากนําเครื่องมือเหลานี้มา
จัดเรียงเปนแผนภาพก็จะไดเห็นความเชื่อมโยงกันดังรูปตอไปนี้
แผนภาพที่ 2 เครื่องมือทางการบริหารในการพัฒนาระบบราชการ

SVM
Strategic Vision
Management

HRM

ABC

Human Resource
Management

Activity-Based
Costing

BPR
Business
Process
Reengineering

TQM

RBM

Total Quality
Management

CTM
Cycle-Time
Management

ITM
Information
Technology
Management
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5. การพัฒนาระบบราชการกับการเรียนรูขององคการ
จากที่กลาวมาจะเห็นไดวาในการพัฒนาระบบราชการในครั้งนี้ สวนราชการไทยจะตอง
เรียนรูที่จะปรับตัวใหเขากับสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป และยังจะตองเรียนรูที่จะประยุกตใช
เครื่องมือในการบริหารสมัยใหมมากมาย ซึ่งยอมจะทําใหมีความปนปวน ระส่ําระสายบางซึ่งเปน
ธรรมชาติของการเรียนรูที่จะตองมีการปลดเปลื้องความรู ความคิด กระบวนทัศน ความเคยชิน และ
วิธีปฏิบัติเดิมๆ ออกไป และนําสิ่งใหมเขามาแทนที่ แตทั้งนี้ก็เพื่อใหเกิดกระบวนทัศนในการมอง
โลก มองปญหาจากมุมมองใหม ดวยแนวคิดใหม ซึ่งจะนําไปสูพฤติกรรมการปฏิบัติราชการในแนว
ใหม ซึ่งหากพิจารณาถึงเครื่องมือทางการบริหารที่มากับการพัฒนาระบบราชการแลว ก็จะเห็นวา
มุมมองใหมที่สวนราชการพึงเรียนรูไดแก
1. การปรับมุมมองในเชิงยุทธศาสตรใหม แทนที่จะมองแคการดําเนินงานประจําไปตาม
กฎระเบียบไปแบบวันตอวัน ซึ่งนาจะเกิดจากการที่ไดมีการทบทวนสถานการณและ
จัดวางยุทธสาสตรใหม ในกระบวนการจัดการเชิงกลยุทธ
2. การนําระบบการจัดการแบบมุงเนนผลสัมฤทธิ์ จะชวยใหมีการปรับมุมมองมามุงเนนที่
ผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจหลัก แทนการมุงเนนการทําตามระเบียบขั้นตอนของงานประจํา
ซึ่งจะทําใหเกิดการแขงขันกันสรางผลสัมฤทธิ์ของงานแทนที่จะแขงกันในเรื่องอื่นๆ ที่
อาจไมเกี่ยวของกับประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
3. การนําระบบการคํานวณตนทุนฐานกิจกรรมมาใช จะชวยใหมีการปรับมุมมองใหหัน
มาสนใจเรื่องตนทุนในการดําเนินงานของแตละกิจกรรม ซึ่งแตเดิมมาสวนราชการ
ไทยแทบจะไมเคยทราบวาแตละกิจกรรมนั้นมีตนทุนในการดําเนินการมากนอยแค
ไหน
4. การนําการบริหารวงรอบเวลา และการรื้อปรับระบบงาน จะชวยใหมีการปรับมุมมอง
ใหหันมาพิจารณาเรื่องกระบวนงาน ขั้นตอน และวงรอบเวลาในการดําเนินงาน เพื่อหา
แนวทางในการปรับลดขั้นตอนในการดําเนินงานใหกระชับคลองตัวยิ่งขึ้น และเพื่อ
ไมใหใชอัตรากําลังมากเกินไป
5. การบริหารคุณภาพทั่วทั้งองคการ จะชวยใหมีการปรับมุมมองมาพิจารณาเรื่องคุณภาพ
การตอบสนองความตองการของผูใชบริการ มากกวาที่จะมุงสนองนโยบายของ
ผูบริหาร หรือระบบราชการดวยกันเอง
6. การนําเรื่องการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชจะชวยใหมีการปรับมุมมองจากการ
ปฏิบัติราชการไปแบบวันตอวันโดยไมไดคํานึงถึงเทคโนโลยีที่กาวหนาไปอยาง
รวดเร็ว เพราะคิดวาเทคโนโลยีนั้นแพง ไมคุมคา มาเปนการมองหาวิธีการเพิ่มคุณคา
ของงานโดยการนําเทคโนโลยีมาเปนเครื่องชวย
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และหากพิจารณาถึงเครื่องมือทางการบริหารที่กลาวมา ก็จะเห็นวา ขั้นตอนการดําเนินการ
ของแตละเครื่องมือ จะประกอบดวยขั้นตอนหลักที่คลายๆ กันคือ
1. การตรวจวินิจฉัย (Diagnosis) สภาพปญหาขององคการ เชน ในการจัดการเชิงกลยุทธก็
คือ การทํา SWOT Analysis เพื่อวิเคราะหสถานการณ ในการบริหารตนทุนฐาน
กิจกรรม ก็คือการวิเคราะหตนทุนของแตละกิจกรรม เปนตน
2. การสรางทีมงานเพื่อรวมกันวางแผนและดําเนินการในการนําเครื่องมือการบริหาร
เหลานั้นมาใช
3. การสรางความเขาใจรวมกันถึงจุดมุงหมาย ประโยชน วิธีการและผลของการ
เปลี่ยนแปลง
4. การระดมการมีสวนรวมจากฝายตางๆ ในองคการ โดยเฉพาะผูที่จะถูกผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงในการนําเครื่องมือมาประยุกตใชในองคการ
5. การเรียนรูจากประสบการณรวมกันในการนําเครื่องมือการบริหารมาประยุกตใช ไมวา
จะมีการประเมินผลอยางเปนทางการหรือไมก็ตาม
6. การปรับเปลี่ยนมุมมององคการของตนที่แตกตางไปจากเดิม
ซึ่งทั้ง 6 ประการสะทอนถึงกระบวนการเรียนรูขององคการ ซึ่งหากพิจารณาตามแนวคิด
ของ Peter Senge7 ก็จะเห็นวาการนําเครื่องมือในการพัฒนาระบบราชการเหลานี้ไปประยุกตใช จะ
ชวยใหเกิด
1. การคิดและมองสิ่งตางๆ อยางเปนระบบเชื่อมโยงกัน (Systems Thinking)
2. การปรับเปลี่ยนมุมมองขององคการ (Mental Model)
3. การสรางวิสัยทัศนรวมกัน (Shared Vision) ซึ่งมาจากความพยายามที่จะใหฝายตางๆ
เขามารวมกันขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง
4. การเสริมสรางขีดความสามารถสวนบุคคล (Personal Mastery) ซึ่งจะเกิดขึ้นอยาง
ชัดเจนในหมูผูที่มีสวนรวมเปนแกนในการผลักดันการเปลี่ยนแปลง
5. การเรียนรูรวมกันเปนทีม (Team Learning) คือ การที่ไดรวมกันพิจารณาปญหา
รวมกันวางแผนแกปญหา รวมกันดําเนินการแกปญหา และเรียนรูผลจากการรวมกัน
ดําเนินการ
7

Peter Senge, The Fifth Discipline: The Art and Science of the Learning Organization., New York:
Currency Doubleday, 1990.
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6. บทสรุป
จากมุมมองขององคการเรียนรูดังที่กลาวมานี้ จะเห็นไดวา การพัฒนาระบบราชการในครั้ง
นี้ นับวาเปนการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญของระบบราชการไทย เพราะเปนการปฏิรูประบบราชการ
ครั้งแรกที่ไดบูรณากการความคิดและเครื่องมือในการบริหารอยางเปนระบบเชื่อมโยงกัน โดยที่
หลายสวนก็ไดเริ่มดําเนินการไปแลว เชน โครงการพัฒนาผูนําการบริหารการเปลี่ยนแปลง ซึ่งเปน
การจัดการเรียนรูจากการปฏิบัติ (Action Learning Program) ซึ่งทําใหมีการกําหนดยุทธศาสตร และ
ตัวชี้วัดผลการดําเนินงานของจังหวัด กลุมจังหวัด และของกระทรวงและกลุมภารกิจในกระทรวง
นํารอง
อยางไรก็ตามความสําเร็จของการพัฒนาระบบราชการตองอาศัยการมีสวนรวมและความรู
ความเขาใจของฝายตางๆ ไมวาจะเปนตัวขาราชการเอง ฝายการเมือง และประชาชนผูเปนเจาของ
ระบบราชการ ซึ่งก็หวังวาบทความนี้คงจะมีสวนชวยเสริมสรางความเขาใจเกี่ยวกับหลักการ เหตุผล
และเครื่องมือทางการบริหารที่ไดมีการนํามาใชในการพัฒนาระบบราชการ และหวังวาหากทุก
ฝายๆ ไดรวมกันผลักดันการพัฒนาระบบราชการใหกาวไปสูความสําเร็จตามที่ตองการ ในวันนั้น
ขาราชการไทยอาจเปนผูที่พรอมที่จะปฏิบัติราชการเพื่อประโยชนสุขของประชาชนอยางแทจริง
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