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แนวคิดทั่วไปเกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ
ความหมายและความสําคัญของการปฏิรป
ู ระบบราชการและการปฏิรป
ู การจัดการภาครัฐ

การบริหารงานภาครัฐจะตองเปลีย่ นแปลง เพือ่ ใหสามารถตอบสนองตอ สภาพแวดลอมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในและ
ภายนอกได จึงเกิดแนวคิดของการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐ ( Public Management Reform)
ขึน้ มา โดยเฉพาะภายใตแนวคิดของการจัดการภาครัฐสมัยใหม ( New Public Management) ทีม่ งุ ใหเกิดความสนใจทีจ่ ะ
ปฏิรูประบบการบริหารภาครัฐเพื่อเพิ่มผลผลิตใหมากขึ้น
การปฏิรปู ระบบราชการ เปนการปรับปรุง เปลีย่ นแปลงหรือออกแบบใหมอยางมีเปาหมาย โดยใหความสําคัญตอ
โครงสราง กลไก และกระบวนการทํางานในระบบราชการ เพือ่ แกไขปญหาตาง ๆ ทีเ่ กิดขึน้ ในการทํางานของระบบราชการ
และเพือ่ ใหเกิดความคลองตัวในการตอบสนองตอสภาพแวดลอมทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอก
สวนการปฏิรปู
การจัดการภาครัฐ เปนการมุง แสวงหาทางเลือกทีเ่ ปนแนวคิดการบริหารการจัดการใหม ๆ เพือ่ นํามาปรับปรุง เปลีย่ นแปลง
หรือออกแบบวิธกี ารบริหารการจัดการใหม ๆ โดยมีเปาหมายเพือ่ มุง ไปสูก ารเพิม่ ผลผลิตของการบริหารงานของรัฐใหสงู ขึน้
คุณลักษณะสําคัญของการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐ
แนวคิดเกีย่ วกับการปฏิรปู ระบบราชการ มีคณ
ุ ลักษณะทีส่ าํ คัญอยางนอย 6 ประการ คือ
1. ใหความสําคัญตอทัง้ การปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู ระบบการจัดการภาครัฐ โดยไมไดจาํ กัดเฉพาะในแงมมุ
ของการปฏิรปู ระบบราชการทีเ่ นนเฉพาะการปฏิรปู ที่ โครงสราง กลไก และกระบวนการทํางานเหมือนแตเดิม แตจะมาให
ความสําคัญตอการปฏิรปู ระบบการการจัดการภาครัฐเพิม่ ขึน้ ดวย โดยเฉพาะอิทธิพลจากแนวคิดของการจัดการภาครัฐ
สมัยใหม (New Public Management) ไดทําใหเกิดการตื่นตัวที่จะหาทางเพิ่มผลผลิต ( productivity) จากการทํางานของ
องคกรภาครัฐเพิม่ ขึน้
2. การปฏิรูปเปนเรื่องที่เกี่ยวของกับการนําแนวคิดใหม ๆ มาประยุกตใช เชน เปนรัฐบาลที่ใหความสําคัญตอการแขงขัน
(a competitive government) เปนตน
3. แนวคิดของการปฏิรปู ใหม ๆ มีลกั ษณะเนนในเชิงบูรณาการทีเ่ ปนสหวิทยาการมากขึน้ ดังจะเห็นไดจากมีการนําแนวคิด
ทางดานเศรษฐศาสตรมาใชมากขึน้ เชน ทฤษฎีทางเลือกสาธารณะ ( Public Choice Theory) นําแนวคิดของการ
ประเมินผลแบบมีตวั ชีว้ ดั ทีใ่ ชในภาคธุรกิจมาใชในการประเมินผลการบริหารงานของภาครัฐ ตัวอยางการประเมินทีใ่ ห
ความสําคัญตอผลสําเร็จของงานโดยใชตวั ชีว้ ดั KPI (Key Performance Indicator) และ Balanced Scorecard เปนตน
4. แนวคิดของการปฏิรปู มุง ไปสูก ารหาทางเพิม่ ผลผลิตจากองคการภาครัฐ ซึง่ สอดคลองกับขอบเขตของรัฐประศาสน
ศาสตรในปจจุบนั ทีใ่ หความสําคัญตอการจัดการภาครัฐสมัยใหม ( New Public Management) โดยมีจดุ มุง หมายเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพของการบริหารและการดําเนินงานในภาครัฐใหสูงขึ้น
5. การปฏิรูปเปนเรื่องของการนําไปใชในขอบเขตที่กวาง ( dramatic) และใหญครอบคลุมทั้งระบบ ( entire system)
เนือ่ งจากการปฏิรปู เปนเรือ่ งทีม่ ผี ลกระทบตอระบบราชการและประชาชนในวงกวาง การปฏิรปู จึงมุง เนนทีจ่ ะนําแนวคิด
ใหม ๆ มาใชกบั ทัง้ ระบบราชการมากกวาทีจ่ ะนําไปใชในขอบเขตแคบเพียงแคหนวยงานเดียวเทานัน้
6. การปฏิรูปมีลักษณะเปนกระบวนการที่เปนพลวัต (dynamic) ทัง้ นีเ้ พราะสภาพแวดลอมของการบริหารงานภาครัฐไดมี
การเปลีย่ นแปลงตลอดเวลา ขณะทีร่ ะบบราชการมีปญ
 หาทีส่ ะสมในการทํางานตลอดมา มีกลไกการทํางานทีย่ งั ขาด
ความคลองตัว มีกฎระเบียบมากและลาสมัย มีสายการบังคับบัญชาทีย่ าว มีวฒ
ั นธรรม องคการทีเ่ ปนอุปสรรค รวมถึงมี
การเรียกรองจากเอกชน ประชาชน และกลุม ผลประโยชนตา ง ๆ มากขึน้ ฯลฯ ดวยเหตุน้ี การปฏิรปู ระบบราชการและการ
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ปฏิรปู การบริหารงานภาครัฐจึงมีลกั ษณะทีเ่ ปนกระบวนการของการปรับปรุงอยางตอเนือ่ ง ( continuous improvement)
ซึ่งเปนหัวใจหลักสําคัญของระบบการบริหารคุณภาพ ทั่วทั้งองคการ (Total Quality Management - TQM)
การปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐมีความสําคัญ ดังตอไปนี้
1. เพื่อแกไขปญหาพื้นฐานเดิมที่องคการแบบระบบราชการมีอยูผลที่สืบเนื่อง เนื่องมาจากองคการแบบระบบ
ราชการทีม่ ลี กั ษณะเปนองคการขนาดใหญ มีความซับซอนสูง มีการทํางานทีย่ ดึ กฎระเบียบเปนลายลักษณอกั ษร มีการ
กําหนดอํานาจหนาทีท่ เ่ี ปนทางการ มีสายการบังคับบัญชายาว ผลทีเ่ กิดขึน้ ก็คอื องคการระบบราชการมีแนวโนมทีจ่ ะ
ทํางานยึดถือเอากฎระเบียบเปนหลักมากกวาทีจ่ ะยึดถือเปาหมาย มีการออกกฎระเบียบทีม่ ากและหลายอยางมีความ
ลาสมัยไมสอดคลองกับสภาพแวดลอมทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป
2. เพื่อเปนเครื่องมือในการทํางานเพื่อตอบสนองตอการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมที่เกิดขึ้น ซึ่งการ
เปลีย่ นแปลงของสภาพแวดลอมในการบริหารงานภาครัฐอาจจะมาจากทัง้ ภายในและภายนอกองคการ
3. เพื่อใหเกิดความทันสมัย เอทซิโอนี่ ( Etzioni) มองวาองคการทีเ่ ปนทางการจะตองเปนองคการทีใ่ ชรปู แบบของ
เหตุและผลและความมีประสิทธิภาพ ใหสอดคลองกับความทันสมัยของสังคมทีเ่ กิดขึน้ โดยองคการจะตองมีการแสดงออก
ถึงคุณคาในการทํางานทีใ่ ชวธิ กี ารทํางานในการบรรลุเปาหมายโดยใชหลักเหตุและผล ยึดหลักความมีประสิทธิผลและ
การเพิม่ ผลผลิต (Productivity)
4. เพือ่ ตอบสนองตอความตองการและความคาดหวังของประชาชน แนวคิดของการปฏิรปู อาจมิไดเกิดขึน้ มาจาก
ภายในองคการเทานัน้ ในบางกรณีแนวคิดของการปฏิรปู อาจเกิดขึน้ จากประชาชนทีอ่ ยูภ ายนอกองคการได เนือ่ งจาก
ประชาชนใหความสนใจตอบริการทีไ่ ดรบั จากองคการทีเ่ กิดขึน้ รวมถึงแนวคิดของการปฏิรปู อาจไดรบั การสนับสนุนหรือ
ความคาดหวังจากประชาชนภายนอกองคการได เชน ความคาดหวังในความมีประสิทธิภาพขององคการ การมีจติ สํานึก
ในการใหบริการ การมีจิตสํานึกในการเปนขาราชการที่ดี เปนตน
สําหรับการเกิดขึ้นของการปฏิรูปวาจะมีหัวขอเรื่องใดบางนั้น Brunsson and Olsen ไดให ขอคิดไวอยางนาสนใจ
วา เมือ่ มีชอ งวางระหวางผลการปฏิบตั งิ านทีเ่ กิดขึน้ จริงขององคการกับความคาดหวังของประชาชน มักจะถูกหยิบยกขึน้
มาเปนหัวขอการปฏิรูป
ปจจัยที่มีอิทธิพลตอการปฏิรูประบบราชการและการปฏิรูปการจัดการภาครัฐ

ในการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐของประเทศหนึง่ ๆ นัน้ กลาวไดวา มีปจ จัยตาง ๆ ทีเ่ ขา
มาเกีย่ วของเปนจํานวนมาก ทัง้ ทีเ่ ปนปจจัยทีม่ าจากภายในองคการและปจจัยทีม่ าจากภายนอกองคการ สรุปใหเห็นถึง
ปจจัยที่สําคัญอยางนอย 6 ปจจัยที่สําคัญ ไดแก
1. ปจจัยทางดานความคิดของการปฏิรปู
การปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐจะทําสําเร็จหรือไม ตามแนวคิดของจอหน สจวต มิลล
(John Stuart Mill) ในหนังสือเรื่อง Considerations on Representative Government ที่ตีพิมพในป ค.ศ. 1862 ที่มองวา
จะตองพิจารณาใหความสําคัญตอการพิจารณาดวยวาผูท ท่ี าํ การปฏิรปู ควรจะมีเสรีภาพในการสรางทางเลือกของการ
ปฏิรูปหรือไม มาก-นอย ขนาดใด
ความคิดของการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐ อาจจะมาจากบทบาทของทีป่ รึกษาของ
รัฐบาลหรือผูเชี่ยวชาญก็ได ซึ่งไดนําเสนอตอผูบริหารรัฐบาลเพื่อใหพิจารณาหรือทําการตัดสินใจ ซึ่ง
Brunsson and
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Olsen เห็นวาความแตกตางระหวางความคิดในการตัดสินใจปฏิรปู กับการนําแนวคิดของการปฏิรปู ไปปฏิบตั ิ จะตองถูกให
ความสําคัญ โดยความคิดในการตัดสินใจปฏิรูปจะตองเปนบทบาทของผูนํา ขณะที่การนําไปปฏิบัติเปนบทบาทของกลุม
ที่มิใชผูนํา ดังตัวอยางในกรณีของการปฏิรูประบบราชการของประเทศสหรัฐอเมริกา ที่หนวยงานที่รับผิดชอบตอการปฏิรูป
ระบบราชการ คือ The National Performance Review (NPR) ทีก่ ารดําเนินงานของ NPR ไดรบั อิทธิพลอยางมากจากที่
ปรึกษา คือ David Osborne และ Ted Gaebler ผูเขียนหนังสือ Reinventing Government
2. ปจจัยทางดานการเมือง
ปจจัยหนึง่ ทีส่ าํ คัญทีม่ อี ทิ ธิพลอยางมากตอการเกิดขึน้ ของนโยบายการปฏิรปู ระบบราชการ/การปฏิรปู การ จัดการ
ภาครัฐ ตลอดจนการสรางความสําเร็จของการนํานโยบายการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐไป
ปฏิบัติ ซึ่งในประเด็นนี้ไดรับการสนับสนุนจากนักวิชาการหลายทาน เชน โรเนส ( Roness) คลิสเตนเซน ( Christensen)
เปนตน ตางก็มคี วามเห็นวา ความสําเร็จของการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐนัน้ ผูน าํ ทาง
การเมืองจะตองใหความสําคัญลําดับสูงตอการปฏิรปู ดวย ดังตัวอยางในกรณีความสําเร็จของการปฏิรปู ระบบ ราชการ
ของอดีตนายกรัฐมนตรีแธตเชอร ของประเทศอังกฤษ ทีม่ จี ดุ เดนมากในเรือ่ งความตัง้ ใจจริงของผูน าํ รัฐบาลและรัฐบาล
Brunsson and Olsen มองวาการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐจะใหความสําคัญตอเฉพาะการ
ประยุกตองคความรูแ ตเพียงอยางเดียวไมได แตจะตองพิจารณาปจจัยทางการเมืองประกอบดวย
3. ปจจัยดานการนําแนวคิดของการปฏิรปู ไปปฏิบตั ิ
ในการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐ ปจจัยทีส่ าํ คัญอีกประการหนึง่ ก็คอื ความเขาใจงายใน
กระบวนการปฏิรปู โดยทีก่ ารปฏิรปู มีความจําเปนทีจ่ ะตองคิดสรางสรรคใหงา ยและทําใหการตัดสินใจมีความเขาใจทีง่ า ย
เพื่อที่จะสงตอสําหรับการนําการปฏิรูปไปสูการปฏิบัติ ซึ่งในกระบวนการของการปฏิรูปนั้น Brunsson and Olsen มองวา
ในขั้นตอนของการนําการปฏิรูปไปปฏิบัติเปนเรื่องที่ยากมากที่สุด โดยเฉพาะถาเปนการเปลี่ยนแปลงในเรื่องที่เปน
สัญลักษณขององคการ (organizational symbol) การ เปลีย่ นแปลงพฤติกรรมของคนในองคการ
4. ปจจัยดานการสนับสนุนหรือการตอตานการปฏิรูป
ในกระบวนการของการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐ อาจพบวาการปรับปรุงองคการอาจจะ
สงผลกระทบทีไ่ มคาดหวังเกิดขึน้ ไดในลักษณะทีส่ ง ผลใหเกิดความขัดแยงขึน้ มาภายในองคการและระหวางองคการได
ทั้งนี้เนื่องจากผูไดรับผลกระทบจากการปฏิรูปอาจจะตอตานการปฏิรูปที่เกิดขึ้น เนื่องจากไมเห็นดวยกับวิธีการหรือ
แนวทางที่ผูที่ทําการปฏิรูปนํามาใช เชน กรณีของการตอตานการแปรรูปรัฐวิสาหกิจที่เกิดขึ้นในหลายองคกร ที่ทําใหเกิด
ความขัดแยงกับผูท ท่ี าํ การปฏิรปู รวมถึงความขัดแยงภายในองคการระหวางพนักงานกับผูบ ริหาร การตอตานการปฏิรปู ที่
เกิดขึน้ ในประเทศอังกฤษ สมัยนายกรัฐมนตรีแธตเชอร เปนตน ซึง่ Brunsson and Olsen เห็นวา แมวาผูที่ทําการปฏิรูปจะ
คิดวาเปนแนวทางหรือทางเลือกที่ถูกตองในการแกไขปญหาที่เกิดขึ้น แตผูที่ตอตานการปฏิรูปอาจจะอยูในสภาพการณ
ของการไมใชเหตุผล หรือตองการทีจ่ ะปกปองผลประโยชนของตนเองได
5. ปจจัยดานองคกรทีร่ บั ผิดชอบการปฏิรปู
ในการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐใหประสบผลสําเร็จนัน้ จะตองมีองคกรทีร่ บั ผิดชอบ
โดยตรงทีม่ คี วามเขมแข็งในการทําหนาทีแ่ ละมีขดี ความสามารถ คอยสนับสนุนกระบวนการปฏิรปู รวมถึงการพยายาม
หาทางลดการตอตานของการเปลีย่ นแปลง ตัวอยางในกรณีของประเทศสหรัฐอเมริกา ในสมัยของประธานาธิบดีบลิ
คลินตัน ก็ไดมกี ารจัดตัง้ หนวยงานทีเ่ รียกวา " The National Performance Review (NPR)" ขึน้ มารับผิดชอบโดยตรง
สําหรับในกรณีของประเทศไทยนัน้ ก็มกี ารจัดตัง้ "สํานักงานคณะกรรมการปฏิรปู ระบบราชการ" ขึ้นมาทําหนาที่ โดย
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เริม่ แรกสังกัด สํานักงานคณะกรรมการขาราชการพลเรือน ซึง่ ตอมาไดเปลีย่ นแปลงมาเปน "สํานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ" หรือ ก.พ.ร. เปนตน
6. ปจจัยดานการติดตามและประเมินผลการปฏิรปู
ปจจัยทีส่ าํ คัญยิง่ อีกประการหนึง่ ของการปฏิรปู ระบบราชการและการปฏิรปู การจัดการภาครัฐก็คอื การประเมินผล
ความสําเร็จที่เกิดขึ้นจากการปฏิรูป จําเปนที่จะตองมีการประเมินผลระดับความสําเร็จของการปฏิรูปที่เกิดขึ้นดวยวามี
ความสําเร็จเกิดขึน้ ในระดับใด มีเรือ่ งใดทีส่ ามารถปฏิรปู ไดตามเปาหมายทีต่ อ งการ และมีเรือ่ งใดทีย่ งั คงมีปญ
 หาหรือ
อุปสรรคในทางปฏิบัติที่ทําใหการปฏิรูปไมประสบผลสําเร็จเทาที่ควร เพื่อที่จะไดนํามาวิเคราะหและหาทางแกไขตอไป ซึ่ง
ในประเด็นนี้ บราวน ( Brown) เฟลดแมนและมารช ( Feldman and March) สไตนนแมนและไมวัลด ( Steinman and
Miewald) เลวิทและมารช (Levitt and March) ไดใหขอสังเกตไววา ผูที่ทําหนาที่ปฏิรูปมักจะไมคอยสนใจที่จะประเมินผล
วา ผลการปฏิรปู สามารถดําเนินการไดสาํ เร็จตามเปาหมายหรือไม
แนวคิดเกี่ยวกับ Reinventing Government

แนวคิดของ Reinventing Government กลาวไดวา ไดรบั อิทธิพลอยางมากจากผลงานในหนังสือเรือ่ ง " Reinventing
Government" ตีพิมพในป ค.ศ. 1992 ซึง่ เขียนโดย David Osborne และ Ted Gaebler ซึง่ แนวคิดของ Reinventing นี้
ไดรบั การกลาวถึงอยางมากในประเทศสหรัฐอเมริกา ถึงกับไดรบั การกลาวถึงจากนักวิชาการหลายทาน ไดแก
Gabrielian, Holzer และ Nufrio วาเปนพาราไดมทไ่ี ดรบั การยอมรับสูงสุดในทางรัฐประศาสนศาสตรในชวงทศวรรษ
1990 24 โดยสรุปแลวปรัชญาและความคิดในการเปลีย่ นโฉมภาคราชการ ( Reinventing Government) ในหนังสือ
ดังกลาวนั้นมีดังตอไปนี้
1. ตองการใหระบบราชการทําหนาทีเ่ ปนพีเ่ ลีย้ งมากกวาใหระบบราชการลงมือทํางานเอง
(a catalytic
government)
2. ตองการใหระบบราชการเปนระบบที่ชุมชนเปนเจาของและเปนระบบราชการที่มอบอํานาจใหกับประชาชนไป
ดําเนินการเอง มากกวาทีจ่ ะเปนกลไกทีค่ อยใหบริการแตอยางเดียว (a community-owned government)
3. ตองการใหระบบราชการมีลกั ษณะของการแขงขันการใหบริการสาธารณะ (a competitive government)
4. ตองการใหระบบราชการเปนระบบทีข่ บั เคลือ่ นดวยภารกิจมากกวาขับเคลือ่ นดวยกฎระเบียบ ( a mission driven government)
5. ตองการใหระบบราชการเปนระบบทีใ่ หความสําคัญตอผลของการปฏิบตั งิ านมากกวาสนใจถึงปจจัยนําเขา
ทางการบริหารงานและขั้นตอนการทํางานทั้งหลาย (a results-oriented government)
6. ตองการใหระบบราชการเปนระบบทีม่ งุ สนองตอบตอการเรียกรองของลูกคามากกวาทีจ่ ะสนองตอบตอความ
ตองการของตัวระบบราชการและขาราชการเอง ( a customer-driven government)
7. ตองการใหระบบราชการดําเนินงานในลักษณะทีเ่ ปนแบบรัฐวิสาหกิจมุง การแสวงหารายไดมากกวาการใช
จาย (an enterprising government)
8. ตองการใหระบบราชการเปนระบบทีม่ กี ารเฝาระวังลวงหนา คือ ใหมกี ารเตรียมปองกันปญหาทีอ่ าจจะเกิดใน
อนาคตมากกวาทีจ่ ะคอยใหปญ
 หาเกิดขึน้ แลวคอยตามแก ( an anticipatory government)
9. ตองการใหระบบราชการเปนระบบทีม่ กี ารกระจายอํานาจจากขางบนลงไปสูข า งลางตามลําดับชัน้ โดยเนนให
ขาราชการระดับปฏิบตั งิ านหลักมีสว นรวมในการตัดสินใจและการทํางานเปนทีม ( a decentralized government)
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10. ตองการใหระบบราชการเปนระบบทีป่ รับเปลีย่ นไปตามกลไกของตลาด ( a market-oriented government)
แนวคิดของ Reinventing Government ไดรบั การสนับสนุนอยางจริงจังในสมัยประธานาธิบดีคลินตัน ผานการ
ทํางานของหนวยงานทีเ่ รียกวา National Performance Review ที่ถูกตั้งขึ้นในป ค.ศ. 1993 รวมถึงการไดรบั การสนับสนุน
จากหนวยงาน National Commission on State and Local Public Service อีกทั้งไดรับการหยิบยกขึ้นมาเปนวาระของ
การประชุมสัมมนา และถามองในภาพกวางแลว Peters and Pierre เห็นวาเรื่องของ Reinventing Government ถูก
นําไปเชือ่ มโยงกับแนวคิดการจัดการภาครัฐสมัยใหม (New Public Management) ดวย 26
ในสวนของการนําแนวคิดของ Reinventing Government ไปใชเปนเครือ่ งมือในการจัดการภาครัฐสมัยใหมนน้ั
Jeffrey L. Brudney and Deil S. Wright ไดทาํ การสํารวจหัวขอเรือ่ งทีม่ คี วามสนใจในการนําไปใชใน American State
Administrative Agencies โดยเปรียบเทียบขอมูลระหวางป ค.ศ. 1994 กับ ค.ศ. 1998 พบวามีขอบเขตครอบคลุมใน
หัวขอเรื่องตาง ๆ ตอไปนี้ คือ 27
1) การวางแผนกลยุทธเพือ่ กําหนดความชัดเจนของภารกิจ (Mission)
2) การฝกอบรมเพือ่ ปรับปรุงการใหบริการแกประชาชน
3) การปรับปรุงคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณคาในการทํางานของเจานาที่
4) การลดระดับชัน้ ของการบังคับบัญชา
5) การสํารวจเปรียบเทียบ (Benchmarking) เพื่อการวัดผลงานที่เกิดขึ้น
6) การกระจายอํานาจในการตัดสินใจ
7) การจัดสรางระบบการวัดความพึงพอใจของลูกคาหรือประชาชน
8) การปรับปรุงระบบการจัดซือ้
9) การลดภาระคาใชจา ยของหนวยงาน
10) การแปรรูปกิจกรรมของรัฐใหเปนเอกชน (Privatization)
11) การปรับปรุงกฎระเบียบดานการบริหารงานบุคคล

