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บทคัดย่อ
บทความนี้กล่าวถึงบทบาทหน้าที่ของภาครัฐในรูปแบบการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ที่จะต้องศึกษากระบวนการหลัก
การวางแผนการบริหาร เพื่อเป็นหลักพื้นฐานของการจัดการด้านงานบริการสาธารณะ ในที่นี้ได้แก่การบริหารการคลัง ซึ่งการ
บริหารการคลังที่มีประสิทธิภาพจะสามารถขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของเศรษฐกิจในสังคม โดยนำ�เสนอแนวทางการบริหาร
ขอบข่ายการบริหาร และกรอบการจัดระเบียบการคลังทีจ่ ะสามารถนำ�มาประยุกต์ใช้กบั การบริหารภาครัฐในปัจจุบนั เพือ่ ให้เกิด
การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพได้ต่อไป
คำ�สำ�คัญ: การบริหารการคลัง การจัดการภาครัฐแนวใหม่
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.
Keywords: Fiscal Management, New Public Management
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บทนำ�

องค์ ก ารหน่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งเผชิ ญ กั บ การ
เปลี่ยนแปลงในทุกๆ ด้าน และการเพิ่มขึ้นของข้อมูลด้าน
งานบริการต่างๆ มากมาย ดังนั้น การพัฒนาด้านการบริหาร
โดยยึดหลักของการบริหารหลายมิติ และการประยุกต์ศาสตร์
การบริหารของภาคเอกชน (Private Sector Management
Science) เพื่อขับเคลื่อนงานบริการสาธารณะ ในมุมมองการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ (New Public Management: NPM)
จึงเป็นกุญแจสำ�คัญในการจัดการงานของภาครัฐ เพื่อให้เกิด
ประโยชน์ แ ละประสิ ท ธิ ภ าพในด้ า นงานบริ ก ารสาธารณะ
(Preston & Post, 2013) ทั้งนี้ การจัดการภาครัฐแนวใหม่มี
บทบาทในสหราชอาณาจักรกว่าทศวรรษ  มีการถกเถียง และ
ค้นคว้าเพือ่ พิจารณาถึงแผนการและการดำ�เนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
กับหน่วยงานภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์รว่ มกันเพือ่ ให้เกิดการ
จัดการภาครัฐแนวใหม่ จากการทีห่ น่วยงานภาครัฐแต่ละภาค
ส่วนมีแนวทางการดำ�เนินงานแตกต่างกัน การนำ�การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาเป็นฐานคิดในการบริหารจึงอาจแตกต่าง
กันในแต่ละภาคส่วน ทัง้ ด้านงบประมาณการเงินและการคลัง
ฐานประชาชนที่รับบริการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
การวางแผนงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานภาค
เอกชน ผูน้ �ำ ของหน่วยงานต้องพินจิ พิเคราะห์ และศึกษาหลัก
การการจัดการภาครัฐแนวใหม่ ว่ามีขั้นตอนและรายละเอียด
สอดคล้อง และเพียงพอต่อการบริหารในหน่วยงานภาครัฐที่
รับผิดชอบเพียงใด
การจัดการภาครัฐแนวใหม่น่าจะเป็นกุญแจสำ�คัญใน
การบริหารงานภาครัฐในทุกภาคส่วน เพื่อให้เกิดประโยชน์
และประสิทธิภาพในด้านงานบริการสาธารณะ แต่ปัญหา
การนำ�การจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้ คือ ผู้บริหารบาง
รายยังคงมีทัศนคติที่จะปฏิบัติการทำ�งานโดยยึดอำ�นาจแบบ
เดิมๆ ในขณะที่การจัดการภาครัฐแนวใหม่ เปรียบประชาชน
ที่เป็นผู้รับบริการเสมือนลูกค้า การให้บริการงานสาธารณะ
จึงเน้นนำ�หลักการบริหารองค์การภาคเอกชนมาใช้ เพื่อเป็น
แรงกระตุ้นให้เกิดการปรับปรุงการบริการ และเป็นแนวทาง
เพื่อพัฒนาการให้บริการที่มีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มหี ลักพืน้ ฐานสำ�คัญหลายประการ (SchiavoCampo & McFerson, 2008) อาทิ การขจัดรูปแบบการ
บริหารแบบเดิมทีเ่ ป็นรากฐานฝังลึกออกจากทัศนคติผบู้ ริหาร
(Colonization) การกระจายอำ�นาจการบริหารจัดการ เพื่อ
สร้างการตรวจสอบระหว่างกัน (De-Coupling) การลดอำ�นาจ
ผูกขาด (Reduce Monopoly) ดังนัน้ สิง่ สำ�คัญของการบริหาร
ภาครัฐแนวใหม่ให้ลุล่วงไปได้ คือ ต้องเปลี่ยนแปลงมุมมอง
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ของผู้บริหารเพื่อเปิดรับและเรียนรู้กระบวนการด้านหลักการ
บริหารรูปแบบใหม่ พร้อมเปิดใจศึกษากระบวนการ และหลัก
การด้านการวางแผนในส่วนราชการ
การบริหารการคลังถือเป็นภารกิจสำ�คัญประการหนึ่ง
ของภาครัฐ เพราะเสถียรภาพของเศรษฐกิจคือภาพสะท้อน
เสถียรภาพในการบริหารประเทศ หน้าที่ของภาครัฐนอกจาก
การบริหารงานตามความเหมาะสมแล้ว ภาครัฐอาจใช้กลไกอืน่
เช่น กลไกนิติบัญญัติ กลไกตุลาการ และกลไกทางกฎหมาย
เพื่อให้เศรษฐกิจดำ�เนินไปอย่างเรียบร้อยและมีเสถียรภาพ
นอกจากนี้ ภาครัฐสามารถเลือกใช้นโยบายการคลังควบคู่
ไปกับนโยบายทางสังคมอื่นๆ เพื่อให้การบริหารเป็นไปอย่าง
รวดเร็วทันการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น เพราะสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา จำ�เป็นอย่างยิ่ง
ที่การบริหารงานของภาครัฐในกิจการต่างๆ ต้องปรับเปลี่ยน
เพื่อให้ทันต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่
พื้นฐานด้านการสั่งสมองค์ความรู้ของการจัดการภาค
รัฐแนวใหม่มีความสำ�คัญยิ่ง เนื่องจากจะสร้างให้เกิดการ
บริ ห ารที่ มี รู ป แบบการจั ด การแนวใหม่ ที่ ชั ด เจน และจะ
ส่งผลต่องานบริการสาธารณะอย่างแท้จริง ดังนั้น ผู้นำ�หรือ
ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐมีความจำ�เป็นที่จะต้องศึกษาและ
วิ จั ย สถานการณ์ รวมทั้ ง วิ เ คราะห์ เชิ ง นโยบายด้ า นต่ า งๆ
เพื่อเป็นพื้นฐานในการกำ�หนดร่างนโยบายการควบคุม และ
การประเมินผล ทั้งนี้ จะต้องจัดการภายใต้ระบบ หรือกฎระเบียบราชการในส่วนราชการนั้นๆ โดยจะต้องศึกษาหลัก
การออกแบบกระบวนการและการจัดการองค์การ รวมทั้ง
การจัดการนโยบายภายใต้หลักการและทฤษฎี เพื่อนำ�ไปสู่
ประเด็นเนื้อหาที่ชัดเจน ตอบโจทย์ในการแก้ไขปัญหาสังคม
(Social Problem) และสามารถนำ�นโยบายไปปฏิบตั ไิ ด้อย่าง
มีประสิทธิภาพ และก่อให้เกิดประสิทธิผลของภาคประชาชน
ทุกภาคส่วน
สำ�หรับกรอบการทบทวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่
(Barzelay, 2001) ก่อนการตัดสินใจดำ�เนินนโยบายหรือมาตร
การใดๆ การจัดการภาครัฐแนวใหม่เสนอให้มกี ารทบทวนหลัก
การบริหารก่อน เพื่อวิเคราะห์ แนวทาง การดำ�เนินการ และ
ผลกระทบ โดยสามารถดำ�เนินการได้ 2 แนวทาง คือ การวิจัย
กระบวนการ เพื่อให้ได้รูปแบบหรือนโยบายที่เป็นไปได้ และ
นำ�มาใช้ประกอบในการตัดสินใจเพือ่ กำ�หนดนโยบาย และการ
ศึกษาข้อคิดเห็นและข้อโต้แย้งของนโยบาย เพือ่ ศึกษาแนวทาง
และรูปแบบการบริหารที่เคยใช้อยู่เดิม แล้วนำ�มาพัฒนาปรับ
ใช้เพื่อการบริหารในรูปแบบใหม่ ดังภาพที่ 1
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ภาพที่ 1 การทบทวนเกี่ยวกับการจัดการภาครัฐแนวใหม่
ที่มา: Barzelay (2001)
กระบวนการสำ�คัญในการบริหาร คือ หลักการวางแผน
การบริหาร เพื่อเป็นหลักพื้นฐานของการจัดการด้านงาน
บริการสาธารณะ (Public Service) ดังภาพที่ 1 การขับเคลื่อนให้เกิดความยั่งยืนของการดำ�เนินการ ภายใต้กรอบ
ภาระหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐ ถือเป็นวัตถุประสงค์หลัก
และเป็นเป้าหมายสำ�คัญยิ่งในการขับเคลื่อนประเทศให้ก้าว
เข้าสู่การพัฒนา ในการนี้การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
จะต้องประกอบไปด้วยปัจจัยหลายประการ เริ่มต้นจากการ
ทำ�ความเข้าในใจสถานภาพของภาคเศรษฐกิจ การศึกษา
ความต้องการหลักของภาคสังคมว่ามีความต้องการในวิถชี วี ติ
ด้านใด เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐสามารถกำ�หนดเป้าประสงค์
หรือวัตถุประสงค์ให้ชัดเจน เมื่อได้วัตถุประสงค์ที่ชัดเจนแล้ว
ต่อมาคือการวิเคราะห์และวางแผนปัจจัยนำ�เข้าเพื่อตอบ
วัตถุประสงค์ทกี่ ำ�หนด และการกำ�หนดกิจกรรมหรือโครงการ
เพื่อดำ�เนินงานนั้นๆ ภายหลังการดำ�เนินงานแล้ว สิ่งที่สำ�คัญ

ต่อการประเมิน คือ การย้อนมองในประเด็นวัตถุประสงค์ที่
กำ�หนด ซึ่งต้องสอดรับกับความต้องการของภาคสังคม ทั้งนี้
หน่วยงานต้องมีการประเมินทัง้ ผลผลิต และผลลัพธ์ประกอบกัน
ทั้ ง ในรู ป ของผลตอบแทนที่ เ ป็ น ตั ว เงิ น และที่ ไ ม่ ใช่ ตั ว เงิ น
เพื่อศึกษาว่า ผลลัพธ์ที่เกิดนั้นมาจากการมีส่วนร่วมในการ
กำ�หนดวัตถุประสงค์เริ่มต้นหรือไม่ โครงการหรือกิจกรรม
ที่ดำ�เนินการสามารถขับเคลื่อนเศรษฐกิจได้หรือไม่อย่างไร       
จึงจะสามารถตอบได้ว่าการดำ�เนินงานมีประสิทธิภาพมาก
น้อยเพียงใด อีกทั้งต้องศึกษาถึงประสิทธิผลของการดำ�เนิน
งาน ผ่านต้นทุนในการดำ�เนินการ การตอบสนองความต้องการ
ของประชาชน และความยัง่ ยืน ความเสมอภาคของการดำ�เนิน
งานนั้นๆ สิ่งสำ�คัญที่ต้องคำ�นึงถึง คือ ทุกภาคส่วนจะต้องไม่
สูญเสียสภาพแวดล้อม และคงสภาพแวดล้อมหรือส่งเสริม
สภาพแวดล้อมที่มีอยู่ สามารถสรุปแผนผังการบริหารได้
15 ขั้นตอนในภาพที่ 2
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ภาพที่ 2 แผนผังการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
ที่มา:  Pollitt และ Bouckaert (2011)
การบริหารการคลัง
พืน้ ฐานการบริหารการคลังทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และสร้าง
ประสิทธิผลต่องานทางด้านการคลัง หน่วยงานภาครัฐจะต้อง
กำ�หนดประเด็นสำ�คัญในการบริหาร ให้แยกออกเป็นขอบข่าย
ที่สำ�คัญ 4 ขอบข่าย ดังต่อไปนี้ การจัดการและการคัดเลือก
ผู้นำ� (Organizational Alignment and Leadership) การ
จัดการนโยบายและการวางแผน (Policies and Processes)
การจัดการส่วนบุคคล (Personnel Management) และ
ข้อมูลข่าวสาร (Information)
การจัดการและการคัดเลือกผู้นำ�  เพื่อเป็นผู้กำ�หนด
ทิศทางการคลังในทุกภาคส่วน จะต้องมีการบริหารงานด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างให้สอดคล้องกับหน่วยงาน สอดคล้องกับ
ความต้องการในด้านประโยชน์ และสอดคล้องกับเป้าประสงค์
ของแผนงาน หรือแผนกลยุทธ์ รวมทั้งกำ�หนดขอบเขตความ
รับผิดชอบและบทบาทหน้าที่ให้ชัดเจน ทั้งนี้ ผู้นำ�จะต้องมี
ความสามารถ มีความซื่อสัตย์ และสามารถประสานงานได้ดี
ทุกภาคส่วนของหน่วยงานภาครัฐ
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การจัดการนโยบายและการวางแผน จะต้องใช้หลักการ
เชิงกลยุทธ์เข้ามาเป็นฟันเฟืองในการขับเคลือ่ น มีการประเมิน
ผลกระทบภายในองค์การในการจัดสรรงบประมาณ และต้อง
มีการประเมินผลกระทบภายนอกควบคู่ด้วยเช่นกัน เพื่อการ
จัดการที่มีประสิทธิภาพ การคลังจะต้องสร้างความร่วมมือ    
กับทุกองค์การ และทุกหน่วยงานทั้งหน่วยงานภาครัฐและ   
หน่วยงานภาคเอกชน มีการจัดการผู้จัดจำ�หน่าย (Supplier)
ลดการผูกขาด (Reduce Monopoly) เน้นประสิทธิภาพใน
การตรวจสอบและการกำ�กับดูแลสัญญา ใส่ใจในการรับผิดชอบ
ทางการเงิน
การจัดการงานบุคคล การสั่งสมทุนมนุษย์ การสร้าง
วัฒนธรรมในองค์การมีแต่ความซื่อสัตย์และมีกระบวนการ
กำ � กั บ ดู แ ลที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ก ารควบคุ ม อย่ า งชั ด เจน  
สนับสนุนการสร้างพฤติกรรมทีม่ จี ริยธรรมในการปฏิบตั หิ น้าที่
ข้อมูลข่าวสาร การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเข้า
มาจัดการข้อมูล มีการติดตามผล การวางฐานข้อมูลทาง
การเงินและระบบนั้นจะต้องให้ง่ายต่อความเข้าใจในระดับ             
ผูบ้ ริหาร มีระบบป้องกัน และการจัดการให้ขอ้ มูลเป็นความลับ

การจัดการและ
การคัดเลือกผู้นำ�

นโยบายและ
การวางแผน

การจัดการ
งานบุคคล

ข้อมูลข่าวสาร

ภาพที่ 3 ขอบข่ายการบริหารการคลัง
ที่มา: จากการสังเคราะห์โดยผู้เขียน
สำ�นักงานบริหารงานทั่วไปของสหรัฐ (U.S. General Accountability Office: GAO) ได้นำ�เสนอกรอบการจัดระเบียบ
การบริหารการคลังไว้ โดยมีการกำ�หนดประเด็นสำ�คัญๆ ที่จะทำ�ให้การบริหารการคลังภาครัฐประสบความสำ�เร็จ ประกอบด้วย
ทั้งสี่ขอบข่ายตามภาพที่ 3 เช่นกัน และได้กำ�หนดประเด็นสำ�คัญ องค์ประกอบย่อยและปัจจัยกำ�หนดความสำ�เร็จที่แตกต่างกัน
ดังแสดงในตารางที่ 1
ตารางที่ 1 กรอบการจัดระเบียบการคลัง
ประเด็นสำ�คัญ
องค์ประกอบ
(Critical Area)
(Elements)
การจัดการและ วัตถุประสงค์และความต้องการ
ความเป็นผู้นำ�
ด้านผู้นำ�

นโยบายและ
ขั้นตอน

การวางแผนกลยุทธ์
การจัดการที่มีประสิทธิภาพ

ปัจจัยกำ�หนดความสำ�เร็จ
(Success Factors)
ความเหมาะสมในงาน
การจัดการภายใต้วัตถุประสงค์ตามกลยุทธ์
กำ�หนดความรับผิดชอบและบทบาทที่ชัดเจน
ผู้นำ�มีความเข้มแข็งและความสามารถ
ผู้นำ�มีความซื่อสัตย์และเป็นแบบอย่างที่ดี
ผู้นำ�มีความสามารถในการสื่อสาร
การประเมินความต้องการภายในและผลกระทบจาก
สถานการณ์ภายนอก
สร้างความร่วมมือกับองค์การอื่น
การจัดการกับตัวแทนจำ�หน่าย
การตรวจสอบและกำ�กับดูแลสัญญาที่มีประสิทธิภาพ
มีความรับผิดชอบทางการเงิน

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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ประเด็นสำ�คัญ
องค์ประกอบ
(Critical Area)
(Elements)
การจัดการ
การลงทุนในทุนมนุษย์
บุคลากร
สนับสนุนพฤติกรรมที่ส่งเสริมจริยธรรม

สารสนเทศ

ข้อมูลและเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุน

การป้องกันและการเก็บรักษาความลับ

ปัจจัยกำ�หนดความสำ�เร็จ
(Success Factors)
การคัดเลือกพนักงานที่เหมาะสมตามความต้องการของ
องค์การ
กำ�หนดเป้าหมายการอบรม
สนับสนุนวัฒนธรรมองค์การแห่งความซื่อสัตย์และมี
กระบวนการกำ�กับดูแล
การติดตามข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
รูปแบบข้อมูลการเงินที่สะดวกต่อการใช้งาน
การวิเคราะห์รายจ่าย
การควบคุมที่มีประสิทธิภาพ
ระบบการจัดเก็บและการป้องกันข้อมูล

ที่มา: GAO (n.d.)
การตรวจสอบความพร้อมที่ภาครัฐพึงปฏิบัติการ ถือเป็นเสาหลักที่จะขับเคลื่อนภายใต้งบประมาณแผ่นดิน การ
ลงลึกและให้ความสำ�คัญกับกระบวนการ 15 ขั้นตอน (ภาพ
ที่ 2) นับว่าเป็นภาระหน้าที่ที่สำ�คัญ การบริหารของผู้บริหาร
ส่ ว นราชการไม่ ค วรมองเพี ย งแค่ ท ฤษฎี ร ะบบ (System
Theory) แต่ เ พี ย งอย่ า งเดี ย ว จากรายละเอี ย ดประเด็ น
ดังกล่าว เป็นทีช่ ดั เจนว่า กระแสสังคม เศรษฐกิจ และการเมือง
ของภาคประชาชนเป็นจุดเริม่ ต้นของการขับเคลือ่ นงานบริการ
สาธารณะภายใต้การวางแผนงาน  ผูเ้ ขียนพิจารณาแล้วพบว่า
จุดเริ่มต้นของงานบริการสาธารณะยังขาดความชัดเจน ขาด
การมีส่วนร่วมจากภาคประชนชน และยังมีการแทรกแซง
อำ � นาจจากกลุ่ ม อำ � นาจที่ มี บ ทบาทต่ อ การขั บ เคลื่ อ นงาน
บริการสาธารณะ การใช้งบประมาณยังไม่กอ่ ให้เกิดประโยชน์
สูงสุด ทำ�ให้ผลลัพธ์ที่ได้ของการจัดการไม่สามารถตอบสนอง
ทุกภาคส่วนในสังคม ดังนัน้ การบริหารและการใช้งบประมาณ
ในแต่ละส่วนราชการเป็นส่วนสำ�คัญยิ่งที่หลายฝ่ายต้องศึกษา
เพื่อให้การบริหารงาน และงบประมาณก่อให้เกิดประโยชน์
ต่อภาคประชาชน และสังคม เพื่อให้ระบบงบประมาณมีการ
หมุนเวียนกลับเข้าสู่ฐานระบบของรัฐต่อไป และไม่เกิดการ  
ขาดดุลของส่วนงบประมาณติดต่อกันในแต่ละปีงบประมาณ
ทัง้ นี้ จำ�เป็นต้องทำ�ความเข้าใจ และใส่ใจในการศึกษาขัน้ ตอน
และหลักการการบริหารเพื่อก่อให้เกิดการใช้งบประมาณของ
คลังได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด ภายใต้
ปัจจัยสำ�คัญคือการมีส่วนร่วมของประชาชนนั่นเอง
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เป้าหมายในการบริหารการคลังตามแนวการจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่
เป็นที่ชัดเจนว่า การร้อยเรียงถึงหลักของการบริหาร
การคลั ง ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว จะมี
กระบวนการกำ�หนดครบถ้วนทั้งสี่ขอบข่าย เพื่อขับเคลื่อน
นโยบายสาธารณะ โดยนโยบายทีแ่ สดงให้เห็นความต้องการที่
จะแก้ไขปัญหาสาเหตุรากฐานทีแ่ ท้จริง เป็นนโยบายทีก่ �ำ หนด
ออกมาภายใต้หน่วยงานภาครัฐทีม่ คี วามพร้อม คือ เป็นหน่วย
งานภาครัฐรูปแบบใหม่ในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว (Developed
Country) พบว่า จากหลายนโยบายระบุประเภทช่องทางการ
แก้ไขปัญหาเป็นที่ชัดเจน และมีการใช้นวัตกรรมใหม่เข้ามามี
ส่วนร่วม ที่กล่าวมานี้ อาจเป็นสาเหตุสำ�คัญที่เกิดขึ้น และคง
ปฏิเสธไม่ได้วา่ ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว มีเสถียรภาพทางการเมือง
และความต่อเนือ่ งทางการเมือง โดยผูก้ �ำ หนดนโยบายมีโอกาส
เป็นอย่างมากทีจ่ ะเรียนรูจ้ ากประสบการณ์  แก้ไขข้อผิดพลาด
ในการดำ�เนินการปรับแต่งได้อย่างตอบสนองต่องานบริการ
สาธารณะทีพ่ งึ กระทำ�  ประเทศทีพ่ ฒ
ั นาย่อมมีเป้าหมายสำ�คัญ
ในด้านการคลังของรัฐบาลใน 3 ประเด็นสำ�คัญ ประเด็นแรก
คือ บริหารการคลังให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประเด็นที่สอง
คือ สร้างความเสมอภาคในการจัดสรรเงินงบประมาณเข้ามา
บริหารประเทศ และประเด็นสุดท้ายคือ การบริหารการคลัง
จะต้องสร้างการเติบโตให้กับระบบเศรษฐกิจของประเทศ
ดังภาพที่ 4

ความเสมอภาค

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

วัตถุประสงค์
ในการดำ�เนินงาน
นโยบายการคลัง
ของประเทศที่พัฒนาแล้ว
การเติบโตทางเศรษฐกิจ

ภาพที่ 4 ตัวแบบ เป้าหมายการบริหารการคลัง
ที่มา: จากการสังเคราะห์โดยผู้เขียน
บทสรุป
การบริหารภาคการคลังจะต้องมีการกำ�หนดมาตรการ
การควบคุมและการดำ�เนินการครอบคลุมในทุกมิติ การนำ�
การจัดการภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อการกำ�หนดมาตรการ
หรือแนวทางการบริหาร จะทำ�ให้การบริหารมีประสิทธิภาพ
ยิ่งขึ้น เพราะการจัดการภาครัฐแนวใหม่มีรูปแบบตั้งแต่การ
ศึ ก ษาสภาพแวดล้ อ มและปั ญ หา การศึ ก ษาเอกสารและ                
ผลการดำ�เนินการทีผ่ า่ นมา รวมไปถึงผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ เพือ่
เป็นแนวทางในการกำ�หนดการดำ�เนินการ เพราะการดำ�เนิน
การภายใต้โครงการต่างๆ ต้องลดปัญหาแม้วา่ จะถูกจำ�กัดด้วย
สภาพแวดล้อมและทรัพยากรทีม่ อี ยู่ ปัจจุบนั หลายประเทศใน
อาเซียนประสบปัญหา คือ การทีร่ ฐั บาลไม่สามารถดำ�เนินการ
บริหารได้ตามทีแ่ ถลง จุดอ่อนปัญหาการบริหารการคลังทีไ่ ม่มี
คุณภาพ ขาดการวางแผน ขาดการศึกษาในเชิงลึก และขาด
การวางรากฐานนโยบายสาธารณะเพื่อประชาชน เนื่องจาก
หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์การขนาดใหญ่ทำ �ให้การจัดการ
บริหารจัดการเพื่อให้เป็นไปตามแบบแผนเดียวกันเป็นเรื่องที่
ยาก เช่น การดำ�เนินการตามนโยบาย ผู้ที่ออกนโยบายกับผู้ที่
ดำ�เนินการเป็นบุคคลคนละกลุม่ กัน ถือว่าเป็นอุปสรรคทีส่ �ำ คัญ

ดังนัน้ การร่วมมือกันของทุกภาคส่วนเป็นขัน้ ตอนทีส่ �ำ คัญ โดย
ต้องมีการกำ�หนดเป้าหมายทีช่ ดั เจน แนวทางการดำ�เนินงานที่
แน่นอน เพือ่ ให้ทกุ ภาคส่วนได้ด�ำ เนินการตามแนวทางเดียวกัน
ข้อเสนอแนะ
การบริหารการคลังของไทยควรมีการนำ�การจัดการ
ภาครัฐแนวใหม่มาใช้เพื่อการบริหารการคลัง โดยต้องมีการ
ศึกษาทบทวนการจัดการภาครัฐแนวใหม่ก่อนการตัดสินใจ
ดำ�เนินนโยบายหรือมาตรการใดๆ การจัดการภาครัฐแนว
ใหม่เสนอให้มีการทบทวนหลักการบริหารก่อน เพื่อวิเคราะห์
แนวทาง การดำ�เนินการ และผลกระทบ ร่วมกับการประเมิน
ผลการดำ � เนิ น การมาตรการหรื อ นโยบายดั ง กล่ า ว ทั้ ง ใน
ระหว่างการดำ�เนินการและหลังการดำ�เนินการ เพื่อใช้เป็น
ข้ อ มู ล ประกอบการตั ด สิ น ใจในการบริ ห ารงานครั้ ง ต่ อ ไป     
ภายใต้กรอบการจัดระเบียบที่เน้น ประเด็นสำ�คัญ 4 ประเด็น
หลัก ได้แก่ 1) การจัดการและความเป็นผู้นำ� 2) นโยบายและ
ขั้นตอน 3) การจัดการบุคลากร และ 4) สารสนเทศ เพราะ
ประเด็นสำ�คัญเหล่านี้ถือได้ว่าเป็นองค์ประกอบพื้นฐานของ
การบริหารที่ดี

ปีที่ 34 ฉบับที่ 1
มกราคม-มิถุนายน 2557
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