
การบริหารราชการยุคใหม่ 
New Public Management 

                                                ดร. สมโภชน์ นพคุณ 

 

1. Structure ของระบบการบริหารราชการแผ่นดิน  
1. ส่วนกลาง Centralization 

2. ส่วนภูมิภาค  Deconcentration 

3. ส่วนท้องถิ่น Decentralization = Local Self Government 

    



 2.ระบบการบริหารราชการแผ่นดิน มีผลต่อ รูปแบบ แนวทาง วิธีการ 
    และกระบวนทัศน์ ในการปฏิบัติราชการของทุกภาคส่วน 
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• รวมศูนย์ทั้งงาน เงิน บุคคล 

• ล่าช้าไม่ทันการเปลี่ยนแปลง 
• ไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่จริง 

   

ส่วนกลาง 
 

  

สั่งการ ควบคุม โดยตรงจากส่วนกลาง 
(ครอบคลุมทุกพ้ืนท่ีของประเทศ) 

   

ผลเป็น ? 
    

  

ส่วนกลาง 

 

  

ส่วนภูมิภาค 

 

  

ส่วนท้องถิ่น 

 

  

ประชาชน 
 



• ไม่เป็นคนของพื้นที่ 
• ไม่เข้าใจบริบทของพื้นที่จริง 
• การเปลี่ยนผู้บริหาร / ขรก.  
  บ่อยๆ ท าให้ไม่ผูกพันและไม่มุ่งม่ัน 
• ปัดความรับผิดชอบ โยนกลับส่วนกลาง 

   

ส่วนภูมิภาค 

   

รับนโยบาย ระเบียบ มาปฏิบัติในภูมิภาค 
(ครอบคลุมทุกพื้นที่ในภูมิภาค) 

   

ผลเป็น ? 
 

  “ตัวแทนส่วนกลาง  
มากกว่าตัวแทน 

คนในภูมิภาค – พื้นท่ี” 



สว่นทอ้งถ่ิน 

สว่นภมูิภาค 

/ 

• น่าจะพัฒนาประชาสังคมได้ดี แต่ ? 
• ยังคุ้นกับการรอค าสั่ง จาก ส่วนกลาง หรือ ตัวแทน 

 ส่วนกลาง 
• ยังไม่เป็น Autonomous  Body ท่ีแท้จริง 
• ต้องพึ่งส่วนกลางด้านงบประมาณ และ เทคโนโลยี 

• พื้นฐานการเมืองอ่อนแอ 

• สถานภาพ (Status) ของการเป็นข้าราชการท้องถ่ิน ? 
   

ส่วนท้องถิ่น 
เป็นการปกครอง – บริหาร โดยตัวแทนของท้องถ่ิน / 

ท้องท่ี ฝึกการมีส่วนรวมของประชาสังคม  
Local Self Government 

   

ผลเป็น ? 
 

  

ส่วนกลาง 
 

ส่วนกลางต้องปรับกลับ  ให้เป็น  
 

ประชาชนในพื้นที่ 

"ร่วมมือและ
 
  

บูรณาการกัน”
 
  



3. Q : จะต้องปฏิบัติงานราชการ (ยุคใหม่)  
อย่างไรเพื่อให้ท้องถ่ินเข้มแข็งพึ่งตนเอง? 

(ขอประชุม/อภิปรายกลุ่ม 20 นาท)ี 



4. สรุป การบริหารราชการยุคใหม่ 
     ที่ทุกคนอยากเห็นและให้เป็นจริง 

1. เป็นราชการที่ชี้น าทางประชาสังคม   เป้าหมายอนาคต 

2. เป็นราชการท่ีส่งเสริม สนับสนุนให้ ภาคส่วนอื่น ๆ มาร่วมด าเนินการ 
3. เป็นราชการท่ีมีแผนงาน ระยะยาว และสั้น ให้มีความต่อเน่ือง 
4. เป็นราชการท่ีมีเทคโนโลยี ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพ – ประสิทธิผล 

5. เป็นราชการท่ีมีความคล่องตัว ยืดหยุ่น ในกระบวนการ วิธีการ 
6. เป็นราชการท่ีสามารถตอบสนองความต้องการของประชาสังคม 

ได้จริงทันการณ์ 



7. เป็นราชการท่ีมีความ โปร่งใส รับผิดชอบ พร้อมให้ตรวจสอบ 

8. เป็นราชการของประชาชน – ท้องถ่ิน มิใช่ของส่วนกลาง (ทั้งหมด) 
9. เป็นราชการท่ีมีวัฒนธรรม – ค่านิยม เพื่อความสุขและคุณภาพชีวิตท่ีดี

ของประชาสังคม 

10.  เป็นราชการท่ีมีวิสัยทัศน์ วางแผนการพัฒนา และป้องกันมากกว่า 
 มุ่งแต่แก้ปัญหาท่ีมีอยู่ 

11.  เป็นราชการท่ีมี “ข้าราชการ” ท่ีมี สมรรถนะ การท างานสูง 
 และตั้งใจจริงเพื่อประชาชน ด้วย “คุณธรรม” และมีความรับผิดชอบ 

12.  เป็นราชการที่มี การพัฒนา ความรู้ ความสามารถให้แก่ข้าราชการ  
      อย่างจริงจัง เป็นระบบ และต่อเน่ือง 
 



5. ค่านิยมในการปฏิบัติราชการ ควรปรับไปเป็นอะไร 

 ค่านิยม (Values) ในการปฏิบัติงาน/ราชการ มีผลต่อ 

1. วิธีคิด – วิเคราะห์ ภารกิจ 

2. วิธีแก้ปัญหา และ การตัดสินใจ 

3. วิธีการสื่อสาร ติดต่อ ประสานงานกับคนอื่น ๆ  
4. วิธีการท างานร่วมกัน กับผู้บังคับบัญชา และกับประชาชน 

 ค่านิยมเป็นของบุคคล (แต่ละคน) และของระบบงาน / ราชการ 
1. แต่ละคน จะมีผลต่อการก ากับพฤติกรรมของตนเอง 
2. ของระบบ / ราชการ จะมีผลต่อ “วัฒนธรรมร่วม” ในงาน 



    ดังนั้น Q : วัฒนธรรมในการรับราชการและการปฏิบัติ  
                   ราชการควรเป็นอะไร อย่างไร?  

(ขอประชุม/อภิปรายกลุ่ม 20 นาท)ี 



    6.ค่านิยมยุคใหม่ เพ่ือสร้างสรรค์ ระบบราชการยุคใหม่ 
       ท่ีทุกคนอยากเห็นให้เกิดขึ้น คือ  

1. กล้ายืนหยัดในความถูกต้อง และเรียนรู้อยู่เสมอ 

2. มีความซื่อสัตย์ สุจริต และ รับผิดชอบ 

3. ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส - สามารถตรวจสอบได้ 
4. ไม่เลือกปฏิบัติ ปฏิบัติต่อคนอื่นด้วยความเท่าเทียมและเสมอภาค 

ด้วยจิตมุ่งบริการ 
5. มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ท่ีมีผลถึงประชาชน 

6. ท างานร่วมกันเป็นทีม และให้ความร่วมมืออย่างเต็มใจ 



7. เป้าหมายที่เป็นจุดเน้น (Focus) ของการบริหาร/ปฏิบัติราชการยุคใหม่ 

1. เน้นกฎระเบียบวิธีปฏิบัติราชการ (Bureaucratic - Orientation) 
2. เน้นผลงานจากการปฏิบัตริาชการ (Productivity – Orientation) 

3. เน้นตอบสนองความต้องการของประชาชน (People - Orientation) 

(1) เน้นกฎระเบียบ
การปฏิบัติราชการ 

(3) ตอบสนอง
ประชาชน 

(2) เน้นผลงาน 

บริบทยุคใหม่ 
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8. ระบบราชการกบัการพฒันาประเทศ 

 4  เสาหลกั ค  ้าจุนการพฒันาประเทศชาติ 

การบริหารกจิการ 

บ้านเมืองที่ด ี
  สังคมที่มี 
 ความเอือ้อาทร 

ประเทศชาติ 
มัน่คงมเีสถียรภาพ 

เกดิการพฒันาแบบยัง่ยืน 

               ประเทศชาติมคีวาม    
   สามารถสูงในการแข่งขนั    
   ในเวทโีลกยุคโลกาภิวฒัน์ 

เสาหลกัที ่1 

ภาคประชาชน 

(Civil Society) 

เสาหลกัที ่3 

ภาคการเมือง 

ระดับท้องถ่ิน-ระดับชาติ  
(Political Systems) 

เสาหลกัที ่2 

ภาคธุรกจิเอกชน 

(Enterpreneur) 

เสาหลกัที ่4 

ภาคราชการทีม่ี
ความเข้มแขง็ 

(Strong 

Bureaucracy) 

การมี ส่วนร่วม 

          ของ ประชาชน 



9. พระราชกฤษฎกีาว่าด้วยหลกัเกณท์การบริหารกจิการ
บ้านเมืองทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา ๖ 

                การบริหารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีได้แก่การบริหารราชการ เพือ่บรรลุเป้าหมาย     
 ดงัต่อไปน้ี 

     1.  เกดิประโยชน์สุขของประชาชน 

     2.  เกดิผลสัมฤทธ์ิต่อภารกจิของรัฐ 

     3.  มปีระสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกจิของรัฐ 

     4.  ไม่มขีั้นตอนการปฏิบติังานเกนิความจ าเป็น 

     5.  มกีารปรับปรุงภารกจิของส่วนราชการให้ทนัต่อสถานการณ์ 

     6.  ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการ            
          ตอบสนองความต้องการ 

     7.  มกีารประเมนิผลการปฏิบติัราชการอย่างสม า่เสมอ 



การมุ่งอนาคต - ควบคุมตน 

แรงจูงใจใฝ่สมัฤทธ์ิ 

การเสริมสร้างกระบวนทศัน์และ 

คุณลกัษณะขา้ราชการยคุใหม่ 

คิดเชิงบวก เช่ืออ านาจในตนเอง 

มีค  าอธิบายเชิงจริยธรรม 



     พฤตกิรรมทีส่ร้างคุณค่าใหม่ของข้าราชการทีป่ระชาชน/สังคมคาดหวัง 

•  ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ตามที่ให้ค ามั่น (commitment) ไว้ 

•  ให้การบริการประชาชน เสมอภาค เป็นธรรม โปร่งใส 

• ปรับค่านิยมในการท างานให้รับกบั “ ราชการยุคใหม่ “ 
•  มคีวามยืดหยุ่น ให้ควบคุมตวัเอง เพราะคนไม่ชอบการบังคบั 

•  ทนัโลก ทนัเหตุการณ์  เรียนรู้เสมอ 

  * ใช้กฎระเบียบเป็นแนวทางในการปฏิบัติ ไม่ใช่ควบคมุ/บังคับ 

•  เอือ้อ านวยประโยชน์ต่อสาธารณชน 

•  ร่วมมือ ประสานงานทีมุ่่งประโยชน์ส่วนรวม 

•  ต้องมวีสัิยทศัน์ มุ่งผลสัมฤทธ์ิ  

•  พฒันางานในหน้าที่ให้เกดิประสิทธิภาพ  
•  ซ่ือสัตย์ สุจริต ยืนหยดัในความถูกต้อง 

•  ปฏิบัตงิานและปฏิบัติตนให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา พฒันาชาตบ้ิานเมือง 



กระบวนทศัน์ใหม่ในการบริหารงาน/ท างานราชการ 

• มุ่งผลสัมฤทธิ ์

• ตอบสนองความต้องการของประชาชน 

• เน้นคุณภาพของงาน ท างานแบบมอือาชพี 

      (มีความรู้และความสามารถไว้วางใจได้) 
• ค านึงถงึความคุ้มค่าในการใช้งบประมาณ 

• มมีาตรฐาน วัดและประเมนิผลได้ชัดเจน 

• ท างานด้วยความรับผิดชอบเตม็ที ่ 
• มกีารคดิค่าใช้จ่ายในการใช้บริการทีจ่ าเป็น 

• เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ไม่เลือกปฏบัิต ิ

• มคีวามคล่องตัว ยดืหยุ่น เรียบง่าย  
     ปรับเปลีย่นง่าย พร้อมรับการเปลีย่นแปลง 



1. กลา้ยนืหยดั 

ท าในส่ิงถูกตอ้ง 
 

2. ซ่ือสตัย/์  
รบัผิดชอบ 

3. ไมเ่ลือกปฏิบติั 
5. โปร่งใส 

ตรวจสอบได ้

4. มุง่ผลสมัฤทธ์ิ 

ของงาน 

ค่านิยมสรา้งสรรค ์

ของเจา้หนา้ท่ี 

ของรฐั 

ค่านิยมสรา้งสรรคข์องเจา้หน้าท่ีของรฐั 



     10. วิทยากร คาดหวัง ในช่วงชีวิตน้ี จะเห็น   

1. ระบบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เข้มแข็งตามความคาดหวัง และ  
มีค่านิยม สร้างสรรค์ ท่ีกล่าว 

2. ข้าราชการท้องถ่ิน มีความมุ่งมั่น ต้ังใจ และเรียนรู้การท างาน  
เป็นข้าราชการมืออาชีพ มีคุณภาพสูง 

3. สถานะภาพ (Status) ของข้าราชการท้องถ่ิน ทัดเทียม หรือสูงกว่า 

ข้าราชการส่วนกลาง 
4. ข้าราชการท้องถ่ินทั้งระบบ เป็นที่พึ่งของประชาชน เน้น ประชา

สังคมท่ีเข้มแข็ง 
 



       10. วิทยากร คาดหวัง ในช่วงชีวิตน้ี จะเห็น   

5. สามารถ สนับสนุน ส่งเสริม พัฒนา และค้ าจุน การเมือง  
การปกครอง ระบอบประชาธิปไตย ท่ีมีพระมหากษัตริย์ 
ทรงเป็นพระประมุข 

6. เป็นระบบราชการ โดยประชาชน ของประชาชน และ  
เพื่อประชาชนในท้องถ่ิน 

7. ค ากล่าวท่ีว่า มั่นคง มั่งค่ังและยั่งยืนเป็นจริงได้ เพราะข้าราชการ
ท้องถ่ิน ร่วมมือกับข้าราชการอื่น ๆ ได้จริง 

 



 

 

                                                                    

           

 

 

                 Grow Yourself 

 

วางแผนน าพาชีวิตการรบัราชการสู่ความส าเรจ็ 

     (เป็นขา้ราชการท่ีดี-เก่ง-เป็นท่ียอมรบั) 



จดุเนน้ส าคญัในการปฏิบตัริาชการ/ท างานใหเ้ป็นท่ียอมรบั           

1. ตวัเอง.........คนเตม็คน (Whole Person-Better Human Being) 

2. ผูอ่ื้น-สมาชิกรว่มทีม....ความหลากหลายท่ีมีจุดมุ่งหมายร่วมกนั 

3. ผูบ้งัคบับญัชา-ผูบ้รหิารระดบัสูง... เคารพใหเ้กียรตแิละใหข้อ้มูล 

                                ขอ้คิดเห็นและขอ้เสนอแนะ  
                                บนหลกัการ-หลกัวิชาท่ีถูกตอ้ง 
4. องคก์รท่ีตวัเองสงักดัรว่มอยู่........... เสริมสรา้งวฒันธรรมและช่ือเสียง 
                                 พรอ้มความมีประสิทธิภาพ-   
                                                     ประสิทธิผลของ องคก์ร 
5. สงัคม-ชุมชน-ประเทศชาต.ิ.......... เป็นพลเมืองท่ีดี แสดงออก 

                                สิทธิพรอ้มหนา้ท่ี และร่วมรบั 

                                ผิดชอบตอ่สงัคม เพ่ือใหเ้ป็น 

                                สงัคมเอ้ืออาทร สามคัคีกนั 



รูปแบบการพฒันา“ผูน้ า”ตนเองใหป้ระสบความส าเร็จ 

ตนเองท่ีมี
คณุธรรม 

(SELF) 

(Team) 

ทีม  งาน 

(BOSS) 

(ORGANIZATION) 

(SOCIETY-NATIONAL) 

สงัคมชุมชนประเทศชาต ิ

องคก์ร 
ผูบ้ริหาร/หวัหนา้ 



          COOPERATIVE MINDSET  

         (กระบวนทศันท่ี์ใหค้วามรว่มมือ) 
 

1.  พฒันานิสยัทุกวนัใหค้วามรว่มมือกบัผูอ่ื้นเสมอดว้ยความยินดี 
2.  พฒันาทกัษะในการพูด-การสื่อสารดว้ยความจริงใจ และมีเหตผุล 

3.  พฒันาความรูสึ้กถึงสภาพการณ ์/ กลุ่ม-ทีมท่ีมีความแตกตา่ง 
     และรว่มกิจกรรมในทีมงานท่ีร่วมมือกนัจริง 
4.  พฒันากริยาท่ียิ้ มบนใบหนา้ดว้ยความจริงใจและตั้งใจจริง 



              JUMPING ACROSS WORLDS 

      (ท างานเป็นเครือข่ายขา้มกลุม่ตา่งๆ) 
 

 

1.  สรา้งคุณค่าการท างานร่วมกบักลุ่มอ่ืน เป็นเครือข่ายท่ีเขม้แข็ง 
2.  ขยายเครือข่ายของตนใหก้วา้งขวาง และหลากหลาย 

3.  ลดก าแพงกีดกั้นตนเอง  และขยบัไปรว่มกบัคน/กลุ่มอ่ืนๆ ใน 

     กิจกรรมตา่งๆ ท่ีหลากหลายมากข้ึน 

4.   ตระหนักในความสมัฤทธิผลร่วมกนั ไม่เอาเปรียบกนั 



         IGNITING LATENT ENERGY 

       (กระตุน้-จงูใจตนเอง-ผูอ่ื้น มีพลงั) 
 

 

1.  ตั้งค าถามท่ีทา้ทาย และจูงใจผูร้บั/ผูอ่ื้น 

2.  พฒันาสรา้งวิสยัทศันท่ี์น่าสนใจ ท่ีเหมาะสม ในตนเอง และถ่ายทอดไดดี้ 

3.  พฒันาสภาพ-วิธีการท างานท่ีทา้ทายและกระตุน้ความมุ่งมัน่และความ 

     ตั้งใจของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง 
4.  ยดึมัน่ในเป้าหมาย และตั้งอยูบ่นหลกัการท่ีดี และบนความถูกตอัง 



การบริหารงานที่เป็นระบบ: เป้าหมายของการบริหาร/ปฏิบัติราชการยุคใหม ่

  
     ทั้งนี้การบริหารหรือการปฏิบัติงาน ต้องท าอย่างเป็นระบบ และต่อเนื่อง 
   

(1) งานตาม
เป้าหมาย 

(3) ท างาน
ร่วมกันเป็น

ทีม 

(2) ผู้ปฏิบัติ
มีคุณภาพ 

บริบทยุคใหม่
น าเทคโนโลย่ี 
Digital มาใช้ 


