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บทคัดย่อ
	 บทความนี้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในรูปแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่	 ที่จะต้องศึกษากระบวนการหลัก
การวางแผนการบริหาร	 เพื่อเป็นหลักพื้นฐานของการจัดการด้านงานบริการสาธารณะ	 ในที่นี้ได้แก่การบริหารการคลัง	 ซึ่งการ
บริหารการคลังที่มีประสิทธิภาพจะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจในสังคม	โดยนำาเสนอแนวทางการบริหาร	
ขอบขา่ยการบรหิาร	และกรอบการจดัระเบยีบการคลงัทีจ่ะสามารถนำามาประยกุตใ์ชก้บัการบรหิารภาครฐัในปจัจบุนั	เพือ่ใหเ้กดิ
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป

คำ�สำ�คัญ: การบริหารการคลัง การจัดการภาครัฐแนวใหม	่

Abstract
	 This	article	discusses	about	the	role	of	the	government	in	a	new	public	management	form	relating	to	
the	management	planning	process,	and	the	principle	of	public	service	management.	This	article	focuses	on	
fiscal	management,	in	which	the	effective	management	will	be	able	to	drive	the	sustainable	economics	in	
the	society.	The	administration	approach,	scope	of	management	and	fiscal	organization	are	also	presented.	
All	these	will	be	applied	to	public	administration	to	achieve	an	effective	management	in	the	future.	
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บทนำา
	 อ งค์ ก ารหน่ วยงานภาครั ฐต้ อ ง เผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ	 ด้าน	 และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลด้าน
งานบริการต่างๆ	มากมาย	ดังนั้น	การพัฒนาด้านการบริหาร
โดยยดึหลกัของการบรหิารหลายมติ	ิและการประยกุตศ์าสตร์
การบริหารของภาคเอกชน	(Private	Sector	Management	
Science)	เพื่อขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะ	ในมุมมองการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่	(New	Public	Management:	NPM)	
จึงเป็นกุญแจสำาคัญในการจัดการงานของภาครัฐ	 เพื่อให้เกิด
ประโยชน์และประสิทธิภาพในด้านงานบริการสาธารณะ	
(Preston	&	Post,	2013)	ทั้งนี้	การจัดการภาครัฐแนวใหม่มี
บทบาทในสหราชอาณาจกัรกวา่ทศวรรษ		มกีารถกเถยีง	และ
คน้ควา้เพือ่พจิารณาถงึแผนการและการดำาเนนิงานทีเ่กีย่วขอ้ง
กบัหนว่ยงานภาครฐั	โดยมวีตัถปุระสงคร์ว่มกนัเพือ่ใหเ้กดิการ
จดัการภาครฐัแนวใหม	่จากการทีห่นว่ยงานภาครฐัแตล่ะภาค
ส่วนมีแนวทางการดำาเนินงานแตกต่างกัน	 การนำาการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาเป็นฐานคิดในการบริหารจึงอาจแตกต่าง
กนัในแตล่ะภาคสว่น	ทัง้ดา้นงบประมาณการเงนิและการคลงั	
ฐานประชาชนที่รับบริการ	และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	รวมถึง
การวางแผนงานระหวา่งหนว่ยงานภาครฐัและหนว่ยงานภาค
เอกชน	ผูน้ำาของหนว่ยงานตอ้งพนิจิพเิคราะห	์และศกึษาหลกั
การการจัดการภาครัฐแนวใหม่	 ว่ามีขั้นตอนและรายละเอียด
สอดคล้อง	 และเพียงพอต่อการบริหารในหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบเพียงใด
	 การจัดการภาครัฐแนวใหม่น่าจะเป็นกุญแจสำาคัญใน
การบริหารงานภาครัฐในทุกภาคส่วน	 เพื่อให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพในด้านงานบริการสาธารณะ	 แต่ปัญหา
การนำาการจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้	 คือ	 ผู้บริหารบาง
รายยังคงมีทัศนคติที่จะปฏิบัติการทำางานโดยยึดอำานาจแบบ
เดิมๆ	ในขณะที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่	เปรียบประชาชน
ที่เป็นผู้รับบริการเสมือนลูกค้า	 การให้บริการงานสาธารณะ
จึงเน้นนำาหลักการบริหารองค์การภาคเอกชนมาใช	้ เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการบริการ	 และเป็นแนวทาง
เพื่อพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ	 ทั้งนี้	 การจัดการ
ภาครฐัแนวใหมม่หีลกัพืน้ฐานสำาคญัหลายประการ	(Schiavo-
Campo	 &	McFerson,	 2008)	 อาทิ	 การขจัดรูปแบบการ
บรหิารแบบเดมิทีเ่ปน็รากฐานฝงัลกึออกจากทศันคตผิูบ้รหิาร	
(Colonization)	 การกระจายอำานาจการบริหารจัดการ	 เพื่อ
สรา้งการตรวจสอบระหวา่งกนั	(De-Coupling)	การลดอำานาจ
ผกูขาด	(Reduce	Monopoly)	ดงันัน้	สิง่สำาคญัของการบรหิาร
ภาครัฐแนวใหม่ให้ลุล่วงไปได้	 คือ	 ต้องเปลี่ยนแปลงมุมมอง

ของผู้บริหารเพื่อเปิดรับและเรียนรู้กระบวนการด้านหลักการ
บรหิารรปูแบบใหม	่พรอ้มเปดิใจศกึษากระบวนการ	และหลกั
การด้านการวางแผนในส่วนราชการ
	 การบริหารการคลังถือเป็นภารกิจสำาคัญประการหนึ่ง
ของภาครัฐ	 เพราะเสถียรภาพของเศรษฐกิจคือภาพสะท้อน
เสถียรภาพในการบริหารประเทศ	หน้าที่ของภาครัฐนอกจาก
การบรหิารงานตามความเหมาะสมแลว้	ภาครฐัอาจใชก้ลไกอืน่	
เช่น	 กลไกนิติบัญญัติ	 กลไกตุลาการ	 และกลไกทางกฎหมาย	
เพื่อให้เศรษฐกิจดำาเนินไปอย่างเรียบร้อยและมีเสถียรภาพ	
นอกจากนี้	 ภาครัฐสามารถเลือกใช้นโยบายการคลังควบคู่
ไปกับนโยบายทางสังคมอื่นๆ	 เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่าง
รวดเร็วทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น	 เพราะสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา	 จำาเป็นอย่างยิ่ง
ที่การบริหารงานของภาครัฐในกิจการต่างๆ	 ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น	
	 แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
	 พื้นฐานด้านการสั่งสมองค์ความรู้ของการจัดการภาค
รัฐแนวใหม่มีความสำาคัญยิ่ง	 เนื่องจากจะสร้างให้เกิดการ
บริหารที ่มีรูปแบบการจัดการแนวใหม่ที ่ชัดเจน	 และจะ
ส่งผลต่องานบริการสาธารณะอย่างแท้จริง	 ดังนั้น	 ผู้นำาหรือ	
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐมีความจำาเป็นที่จะต้องศึกษาและ
วิจัยสถานการณ์	 รวมทั้งวิเคราะห์เชิงนโยบายด้านต่างๆ	
เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำาหนดร่างนโยบายการควบคุม	 และ
การประเมินผล	 ทั้งนี้	 จะต้องจัดการภายใต้ระบบ	 หรือกฎ-
ระเบียบราชการในส่วนราชการนั้นๆ	 โดยจะต้องศึกษาหลัก
การออกแบบกระบวนการและการจัดการองค์การ	 รวมทั้ง
การจัดการนโยบายภายใต้หลักการและทฤษฎี	 เพื่อนำาไปสู่
ประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจน	 ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสังคม	
(Social	Problem)	และสามารถนำานโยบายไปปฏบิตัไิดอ้ยา่ง
มีประสิทธิภาพ	และก่อให้เกิดประสิทธิผลของภาคประชาชน
ทุกภาคส่วน
	 สำาหรับกรอบการทบทวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่	
(Barzelay,	2001)	กอ่นการตดัสนิใจดำาเนนินโยบายหรอืมาตร
การใดๆ	การจดัการภาครฐัแนวใหมเ่สนอใหม้กีารทบทวนหลกั
การบริหารก่อน	เพื่อวิเคราะห์	แนวทาง	การดำาเนินการ	และ
ผลกระทบ	โดยสามารถดำาเนินการได้	2	แนวทาง	คือ	การวิจัย
กระบวนการ	 เพื่อให้ได้รูปแบบหรือนโยบายที่เป็นไปได้	 และ
นำามาใชป้ระกอบในการตดัสนิใจเพือ่กำาหนดนโยบาย	และการ
ศกึษาขอ้คดิเหน็และขอ้โตแ้ยง้ของนโยบาย	เพือ่ศกึษาแนวทาง
และรูปแบบการบริหารที่เคยใช้อยู่เดิม	แล้วนำามาพัฒนาปรับ
ใช้เพื่อการบริหารในรูปแบบใหม่	ดังภาพที่	1
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ภาพที่ 1	การทบทวนเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ที่มา:	Barzelay	(2001)

	 กระบวนการสำาคญัในการบรหิาร	คอื	หลกัการวางแผน
การบริหาร	 เพื่อเป็นหลักพื้นฐานของการจัดการด้านงาน
บริการสาธารณะ	 (Public	 Service)	 ดังภาพที่	 1	 การขับ-
เคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของการดำาเนินการ	 ภายใต้กรอบ
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ	 ถือเป็นวัตถุประสงค์หลัก	
และเป็นเป้าหมายสำาคัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าว
เข้าสู่การพัฒนา	 ในการนี้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ	 เริ่มต้นจากการ
ทำาความเข้าในใจสถานภาพของภาคเศรษฐกิจ	 การศึกษา
ความตอ้งการหลกัของภาคสงัคมวา่มคีวามตอ้งการในวถิชีวีติ
ด้านใด	 เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกำาหนดเป้าประสงค์
หรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน	 เมื่อได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว	
ต่อมาคือการวิเคราะห์และวางแผนปัจจัยนำาเข้าเพื่อตอบ
วตัถปุระสงคท์ีก่ำาหนด	และการกำาหนดกจิกรรมหรอืโครงการ
เพื่อดำาเนินงานนั้นๆ	ภายหลังการดำาเนินงานแล้ว	สิ่งที่สำาคัญ

ต่อการประเมิน	 คือ	 การย้อนมองในประเด็นวัตถุประสงค์ที่
กำาหนด	 ซึ่งต้องสอดรับกับความต้องการของภาคสังคม	 ทั้งนี้
หน่วยงานต้องมีการประเมินท้ังผลผลิต	และผลลัพธ์ประกอบกัน	
ทั้งในรูปของผลตอบแทนที่เป็นตัวเงินและที่ไม่ใช่ตัวเงิน		
เพื่อศึกษาว่า	 ผลลัพธ์ที่เกิดนั้นมาจากการมีส่วนร่วมในการ
กำาหนดวัตถุประสงค์เริ่มต้นหรือไม่	 โครงการหรือกิจกรรม
ที่ดำาเนินการสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไร							
จึงจะสามารถตอบได้ว่าการดำาเนินงานมีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด	 อีกทั้งต้องศึกษาถึงประสิทธิผลของการดำาเนิน
งาน	ผา่นตน้ทนุในการดำาเนนิการ	การตอบสนองความตอ้งการ
ของประชาชน	และความยัง่ยนื	ความเสมอภาคของการดำาเนนิ
งานนั้นๆ	สิ่งสำาคัญที่ต้องคำานึงถึง	คือ	ทุกภาคส่วนจะต้องไม่	
สูญเสียสภาพแวดล้อม	และคงสภาพแวดล้อมหรือส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที ่มีอยู ่	สามารถสรุปแผนผังการบริหารได	้
15	ขั้นตอนในภาพที่	2
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ภาพที่ 2	แผนผังการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ที่มา:		Pollitt	และ	Bouckaert	(2011)

	 การบริหารการคลัง
	 พืน้ฐานการบรหิารการคลงัทีม่ปีระสทิธภิาพ	และสรา้ง
ประสิทธิผลต่องานทางด้านการคลัง	หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
กำาหนดประเดน็สำาคญัในการบรหิาร	ใหแ้ยกออกเปน็ขอบขา่ย
ที่สำาคัญ	4	ขอบข่าย	ดังต่อไปนี้	การจัดการและการคัดเลือก
ผู้นำา	(Organizational	Alignment	and	Leadership)	การ
จัดการนโยบายและการวางแผน	(Policies	and	Processes)	
การจัดการส่วนบุคคล	 (Personnel	 Management)	 และ
ข้อมูลข่าวสาร	(Information)	
	 การจัดการและการคัดเลือกผู้นำา	 เพื่อเป็นผู้กำาหนด
ทิศทางการคลังในทุกภาคส่วน	 จะต้องมีการบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับหน่วยงาน	 สอดคล้องกับ
ความตอ้งการในดา้นประโยชน	์และสอดคลอ้งกบัเปา้ประสงค์
ของแผนงาน	หรือแผนกลยุทธ์	 รวมทั้งกำาหนดขอบเขตความ	
รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน	 ทั้งนี้	 ผู้นำาจะต้องมี
ความสามารถ	มีความซื่อสัตย์	และสามารถประสานงานได้ดี
ทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐ

	 การจดัการนโยบายและการวางแผน	จะตอ้งใชห้ลกัการ
เชงิกลยทุธเ์ขา้มาเปน็ฟนัเฟอืงในการขบัเคลือ่น	มกีารประเมนิ
ผลกระทบภายในองคก์ารในการจดัสรรงบประมาณ	และตอ้ง
มีการประเมินผลกระทบภายนอกควบคู่ด้วยเช่นกัน	 เพื่อการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ	 การคลังจะต้องสร้างความร่วมมือ				
กับทุกองค์การ	และทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและ			
หน่วยงานภาคเอกชน	มีการจัดการผู้จัดจำาหน่าย	(Supplier)	
ลดการผูกขาด	(Reduce	Monopoly)	เน้นประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบและการกำากับดูแลสัญญา	ใส่ใจในการรับผิดชอบ
ทางการเงิน
	 การจัดการงานบุคคล	 การสั่งสมทุนมนุษย์	 การสร้าง
วัฒนธรรมในองค์การมีแต่ความซื่อสัตย์และมีกระบวนการ
กำากับดูแลที่มีประสิทธิภาพมีการควบคุมอย่างชัดเจน		
สนบัสนนุการสรา้งพฤตกิรรมทีม่จีรยิธรรมในการปฏบิตัหินา้ที่
	 ข้อมูลข่าวสาร	 การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า	
มาจัดการข้อมูล	มีการติดตามผล	การวางฐานข้อมูลทาง	
การเงินและระบบนั้นจะต้องให้ง่ายต่อความเข้าใจในระดับ													
ผู้บริหาร	มีระบบป้องกัน	และการจัดการให้ข้อมูลเป็นความลับ
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ผลสุดท้าย

ผลเบื้องต้น

ปัจจัยส่งออกโครการ/
กิจกรรม

ปัจจัยนำาเข้า

ความต้องการ

วัตถุประสงค์

สถานการณ์
เศรษฐกิจ

ประสิทธิภาพ

องค์การหรือโครงการ

คุ้มค่า
ประโยชน์ถาวร/ยั่งยืน

คลัง

ปร
ะส

ิทธ
ิผล
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ภาพที่ 3	ขอบข่ายการบริหารการคลัง
ที่มา:	จากการสังเคราะห์โดยผู้เขียน

	 สำานักงานบริหารงานทั่วไปของสหรัฐ	(U.S.	General	Accountability	Office:	GAO)	ได้นำาเสนอกรอบการจัดระเบียบ
การบริหารการคลังไว้	โดยมีการกำาหนดประเด็นสำาคัญๆ	ที่จะทำาให้การบริหารการคลังภาครัฐประสบความสำาเร็จ	ประกอบด้วย
ทั้งสี่ขอบข่ายตามภาพที่	3	เช่นกัน	และได้กำาหนดประเด็นสำาคัญ	องค์ประกอบย่อยและปัจจัยกำาหนดความสำาเร็จที่แตกต่างกัน	
ดังแสดงในตารางที่	1

ตารางที่ 1	กรอบการจัดระเบียบการคลัง

ประเด็นสำาคัญ
(Critical Area)

องค์ประกอบ
(Elements)

ปัจจัยกำาหนดความสำาเร็จ
(Success Factors)

การจัดการและ
ความเป็นผู้นำา

วัตถุประสงค์และความต้องการ ความเหมาะสมในงาน

การจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์

กำาหนดความรับผิดชอบและบทบาทที่ชัดเจน

ด้านผู้นำา ผู้นำามีความเข้มแข็งและความสามารถ

ผู้นำามีความซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่างที่ดี

ผู้นำามีความสามารถในการสื่อสาร

นโยบายและ	
ขั้นตอน

การวางแผนกลยุทธ์ การประเมินความต้องการภายในและผลกระทบจาก
สถานการณ์ภายนอก

การจัดการที่มีประสิทธิภาพ สร้างความร่วมมือกับองค์การอื่น

การจัดการกับตัวแทนจำาหน่าย

การตรวจสอบและกำากับดูแลสัญญาที่มีประสิทธิภาพ

มีความรับผิดชอบทางการเงิน

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

การจัดการและ
การคัดเลือกผู้นำา

นโยบายและ
การวางแผน

ข้อมูลข่าวสาร
การจัดการ
งานบุคคล



8 วารสารนักบริหาร  
Executive Journal  

	 การตรวจสอบความพร้อมที่ภาครัฐพึงปฏิบัติการ	ถือ-	
เป็นเสาหลักที่จะขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณแผ่นดิน	 การ
ลงลึกและให้ความสำาคัญกับกระบวนการ	 15	ขั้นตอน	 (ภาพ
ที่	2)	นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำาคัญ	การบริหารของผู้บริหาร
ส่วนราชการไม่ควรมองเพียงแค่ทฤษฎีระบบ	 (System	
Theory)	 แต่เพียงอย่างเดียว	 จากรายละเอียดประเด็น	
ดงักลา่ว	เปน็ทีช่ดัเจนวา่	กระแสสงัคม	เศรษฐกจิ	และการเมอืง
ของภาคประชาชนเปน็จดุเริม่ตน้ของการขบัเคลือ่นงานบรกิาร
สาธารณะภายใตก้ารวางแผนงาน		ผูเ้ขยีนพจิารณาแลว้พบวา่	
จุดเริ่มต้นของงานบริการสาธารณะยังขาดความชัดเจน	 ขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน	 และยังมีการแทรกแซง
อำานาจจากกลุ่มอำานาจที่มีบทบาทต่อการขับเคลื่อนงาน
บรกิารสาธารณะ	การใชง้บประมาณยงัไมก่อ่ใหเ้กดิประโยชน์
สูงสุด	ทำาให้ผลลัพธ์ที่ได้ของการจัดการไม่สามารถตอบสนอง
ทกุภาคสว่นในสงัคม	ดงันัน้	การบรหิารและการใชง้บประมาณ
ในแต่ละส่วนราชการเป็นส่วนสำาคัญยิ่งที่หลายฝ่ายต้องศึกษา	
เพื่อให้การบริหารงาน	 และงบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อภาคประชาชน	และสังคม	เพื่อให้ระบบงบประมาณมีการ
หมุนเวียนกลับเข้าสู่ฐานระบบของรัฐต่อไป	และไม่เกิดการ		
ขาดดุลของส่วนงบประมาณติดต่อกันในแต่ละปีงบประมาณ	
ทัง้นี	้จำาเปน็ตอ้งทำาความเขา้ใจ	และใสใ่จในการศกึษาขัน้ตอน
และหลักการการบริหารเพื่อก่อให้เกิดการใช้งบประมาณของ
คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด	ภายใต้
ปัจจัยสำาคัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเอง

ที่มา:	GAO	(n.d.)

ประเด็นสำาคัญ
(Critical Area)

องค์ประกอบ
(Elements)

ปัจจัยกำาหนดความสำาเร็จ
(Success Factors)

การจัดการ
บุคลากร

การลงทุนในทุนมนุษย์ การคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมตามความต้องการของ
องค์การ

สนับสนุนพฤติกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม กำาหนดเป้าหมายการอบรม

สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การแห่งความซื่อสัตย์และมี
กระบวนการกำากับดูแล

สารสนเทศ ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน การติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง

รูปแบบข้อมูลการเงินที่สะดวกต่อการใช้งาน

การวิเคราะห์รายจ่าย

การป้องกันและการเก็บรักษาความลับ การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ

ระบบการจัดเก็บและการป้องกันข้อมูล

	 เปา้หมายในการบรหิารการคลงัตามแนวการจดัการ
ภาครัฐแนวใหม่
	 เป็นที่ชัดเจนว่า	 การร้อยเรียงถึงหลักของการบริหาร
การคลังที่มีประสิทธิภาพ	 ในประเทศที่พัฒนาแล้วจะมี
กระบวนการกำาหนดครบถ้วนทั้งสี่ขอบข่าย	 เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ	โดยนโยบายทีแ่สดงใหเ้หน็ความตอ้งการที่
จะแกไ้ขปญัหาสาเหตรุากฐานทีแ่ทจ้รงิ	เปน็นโยบายทีก่ำาหนด
ออกมาภายใตห้นว่ยงานภาครฐัทีม่คีวามพรอ้ม	คอื	เปน็หนว่ย
งานภาครฐัรปูแบบใหมใ่นประเทศทีพ่ฒันาแลว้	(Developed	
Country)	พบวา่	จากหลายนโยบายระบปุระเภทชอ่งทางการ
แก้ไขปัญหาเป็นที่ชัดเจน	 และมีการใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามามี
ส่วนร่วม	ที่กล่าวมานี้	อาจเป็นสาเหตุสำาคัญที่เกิดขึ้น	และคง
ปฏเิสธไมไ่ดว้า่ประเทศทีพ่ฒันาแลว้	มเีสถยีรภาพทางการเมอืง
และความตอ่เนือ่งทางการเมอืง	โดยผูก้ำาหนดนโยบายมโีอกาส
เปน็อยา่งมากทีจ่ะเรยีนรูจ้ากประสบการณ	์	แกไ้ขขอ้ผดิพลาด
ในการดำาเนินการปรับแต่งได้อย่างตอบสนองต่องานบริการ
สาธารณะทีพ่งึกระทำา		ประเทศทีพ่ฒันายอ่มมเีปา้หมายสำาคญั
ในด้านการคลังของรัฐบาลใน	3	ประเด็นสำาคัญ	ประเด็นแรก
คือ	บริหารการคลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	ประเด็นที่สอง	
คือ	สร้างความเสมอภาคในการจัดสรรเงินงบประมาณเข้ามา	
บริหารประเทศ	และประเด็นสุดท้ายคือ	การบริหารการคลัง
จะต้องสร้างการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ	
ดังภาพที่	4
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ภาพที่ 4	ตัวแบบ	เป้าหมายการบริหารการคลัง	
ที่มา: จากการสังเคราะห์โดยผู้เขียน

บทสรุป
	 การบรหิารภาคการคลงัจะตอ้งมกีารกำาหนดมาตรการ
การควบคุมและการดำาเนินการครอบคลุมในทุกมิติ	 การนำา
การจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อการกำาหนดมาตรการ
หรือแนวทางการบริหาร	 จะทำาให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น	 เพราะการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีรูปแบบตั้งแต่การ
ศึกษาสภาพแวดล้อมและปัญหา	การศึกษาเอกสารและ																
ผลการดำาเนนิการทีผ่า่นมา	รวมไปถงึผลกระทบทีเ่กดิขึน้	เพือ่
เป็นแนวทางในการกำาหนดการดำาเนินการ	 เพราะการดำาเนิน
การภายใตโ้ครงการตา่งๆ	ตอ้งลดปญัหาแมว้า่จะถกูจำากดัดว้ย
สภาพแวดลอ้มและทรพัยากรทีม่อียู	่ปจัจบุนัหลายประเทศใน
อาเซยีนประสบปญัหา	คอื	การทีร่ฐับาลไมส่ามารถดำาเนนิการ
บรหิารไดต้ามทีแ่ถลง	จดุออ่นปญัหาการบรหิารการคลงัทีไ่มม่ี
คุณภาพ	ขาดการวางแผน	ขาดการศึกษาในเชิงลึก	และขาด
การวางรากฐานนโยบายสาธารณะเพื่อประชาชน	เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์การขนาดใหญ่ทำาให้การจัดการ
บริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนเดียวกันเป็นเรื่องที่
ยาก	เช่น	การดำาเนินการตามนโยบาย	ผู้ที่ออกนโยบายกับผู้ที่
ดำาเนนิการเปน็บคุคลคนละกลุม่กนั	ถอืวา่เปน็อปุสรรคทีส่ำาคญั	

ดงันัน้	การรว่มมอืกนัของทกุภาคสว่นเปน็ขัน้ตอนทีส่ำาคญั	โดย
ตอ้งมกีารกำาหนดเปา้หมายทีช่ดัเจน	แนวทางการดำาเนนิงานที่
แนน่อน	เพือ่ใหท้กุภาคสว่นไดด้ำาเนนิการตามแนวทางเดยีวกนั	

ข้อเสนอแนะ
	 การบริหารการคลังของไทยควรมีการนำาการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อการบริหารการคลัง	 โดยต้องมีการ
ศึกษาทบทวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก่อนการตัดสินใจ	
ดำาเนินนโยบายหรือมาตรการใดๆ	 การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่เสนอให้มีการทบทวนหลักการบริหารก่อน	เพื่อวิเคราะห์	
แนวทาง	การดำาเนินการ	และผลกระทบ	ร่วมกับการประเมิน
ผลการดำาเนินการมาตรการหรือนโยบายดังกล่าว	 ทั้งใน
ระหว่างการดำาเนินการและหลังการดำาเนินการ	 เพื่อใช้เป็น
ข้อมูลประกอบการตัดสินใจในการบริหารงานครั้งต่อไป					
ภายใต้กรอบการจัดระเบียบที่เน้น	ประเด็นสำาคัญ	4	ประเด็น
หลัก	ได้แก่	1)	การจัดการและความเป็นผู้นำา	2)	นโยบายและ
ขั้นตอน	3)	การจัดการบุคลากร	และ	4)	สารสนเทศ	เพราะ
ประเด็นสำาคัญเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
การบริหารที่ดี
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