1. ผลกทรประชุมการ!}ร้นป'!'เก!}กระหร^กำVเนศฬสิช นุ ละรรการพัเรจัต
กรมบญซีกลิาง่โด้จด1ทาคูม่ อี การ'ป!)'บดังานตามกร!ะทรวงฯ ขึน้ ใ,๗ เสปอศณะกรรมการวิน จิ กัฬ ญหา
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุกาสรัฐ ซึง่ คณะกรรมการเห็น,ซอ'นคูร่ อ'หกรนบ้ญซ้กลางเสนอเมอวันท 11
สิงหาคม 2564 โดยปีก'ารฟลีย่ นฟJลง,หลักการ'จาก1เติม!ปี,นดังนี้
^
2.1) การจัดซือ้ จัดจ้างครัง้ หนึง่ ทีม่ วี งพนไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐสามารถจัศ« อจัตจ้าง
โดยวิธเี ฉทาะเจาะจง ดามมาตรา 56 วรรคหนึง่ (2) (ข) แห่งทระราชบัญ ญด๊การจัดซือ้ จัดจ้างา กับผูป้ ระกอบการ
รายใดรายหนึง่ ก็ได้
2.2) การช่วยเหลือสนับสนุบผูป้ ระกอบการ SMEs ทีก่ ำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุจาก
ผูป้ ระกอบการ SMEs ตามรายการสินค้าหรือบริการทีม่ รี ายซึอ่ ดามทีส่ าั นักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกสางน'สะ
ชนาดย่อม (สสว.) ได้ซน้ื บัญ ซเว้โดยให้ไซ้เงินงบประมาณจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุดงั กล่าวไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 30 ของ
งบประมาณในการจัด ซือ้ จัด จ้างพัส ดุท อ่ี ยูใ่ นบัญ ขรายซึอ่ ผูป้ ระกอบการ SMEs ซึง่ การส่งเสริมสนับสมุนแบ่ง
ออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่
1) การส่งเสริม สนับ สบุน ผูป้ ระกอบการ SMEs ในเซ้งพืน้ ที่ โดยพิจารณาจากพืน้ ทีท่ ไ่ี ด้ร บั
งบประมาณหรือพืน้ ทีท่ จ่ี ะนำพัสดุนน้ั ไปไซ้งาน โดยให้เชิญผูป้ ระกอบการ SMEs ไม่นอ้ ยกว่า 3 ราย เสนอราคาโดย
วิธ คี ดั เล อื ก ป ร บั แ ก ไ้ ข ให เ้ พ ม่ื เป น็ “ ไ ฝ น อ้ ย ก ว า่ 6 ร า ย ” เพ อ่ื ให เ้ ก ดิ ก าร แ ช ง่ ข นั ม าก ข น้ึ
2) การให้แต้มต่อด้านราคากับผูป้ ระกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าราคาตาสุดของผู้
เสนอราคารายอืน่ ไม่เกิน ร้อยละ10 โดยให้ใขักฃั วิลืประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทัง้ วิล คื ดั เลือกกรณีทใ่ี ซ้
เกฌฑ์ราคาเป็นเกณฑ์ไนการพิจารณาด้วย ซึง่ เดิมกำหนดให้ไซ้กบั วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ทโ่ี ซ้เกณฑ์ราคา
เป็นเกณฑ์Iนการพิจารณาเท่านัน้
2.3) กรณีทห่ี น่วยงานของรัฐซือ้ หรือจ้วงพัสดุทไ่ี ม่มผี สิตภายในภายประเทศ หน่วยงานของรัฐสามารถ
กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือขอบเขตของงาบตามความต้องการทีไ่ ซ้พสั ดุนน้ั โดยไม่หอ้ งขออบุมดั ิจาก

ห้วหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผูม้ สี ำนาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้

2.4) งาบจ้างก่อสร้างและงานจ้างทีน่ ใิ ช่งานก่อสร้าง กรณีทว่ี งเงินไม่เกิน 500,000 บาท และกรณีท่ี
ลัญ ญาไม่เกิน 60 วัน กรณีงานจ้างก่อสร้างผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็น คูส่ ญ
ั ญาไม่ต อ้ งจัดทำแผนการไซ้พ สั ดุท ผ่ี สิต
ภายในประเทศและแผนการใช้เหล็กภายใบประเทศ หรืองานจ้างทีว่ ใปทีน่ ใิ ช่งานก่อสร้างผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็น
คูส่ ญ
ั ญาไม่หอ้ งจัคทำแผนการใขัพสั ชุทผ่ี ลืคภายในประเทศ
2.5) งาบจ้างก่อสร้างและงานจ้างทีน่ ไิ ช่งานก่อสร้าง กรณีทว่ี งเงินเกิน 500,000 บาท และกรณีทส่ี ญ
ั ญา
เกิน 60 วัน กรณีงานจ้างก่อสร้างให้คสู่ ญ
ั ญาต้องจัดทำแผนการใซ้พสั ดุทผ่ี สิตภายในประเทศและแผนการไซ้เหล็ก
ภายในประเทศหรืองานจ้างทัว่ ไปทีม่ ใี ช่งานก่อสร้างผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญา ต้องจัดทำแผนการไซ้พสั ดุทผ่ี สิต
ภายในประเทศ เดิมกำหนดให้จดั ทำแผนยืน่ ให้หน่วยงานซองรัฐภายใน 30 วัน นับลัดจากวันลงนามในสัญญา
ปรับแกั๒ใหม่เป็น กำหนดให้จดั ทำแผนยืน่ ให้หน่วยงานของรัฐภายใน 60 วัน นับกัดจากวันลงนามในสัญญา

2. ผลการฉกอบรมการพัฒนาความเผ่านระบบ E-tralnlng จำนวน 1 เยือ่ ง

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
1 .โครงสร้างและระบบการบริหารราชการเฟนดินของประเหคไทย

หลักการพืน้ ฐานใบการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารราชการแผ่นดินของทุกประเทศจะมฐาน

ความคิดสำคัญมาจากกรอบแนวคิดเรื่องรัฐประขาขาดิ (National state) และหลักกฎหมายมหาซบโดยมี
สาระสำคัญ ดังนี้
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1.1) รัฐมีฐานะเป็นบุคคล
ในบุมมองของกฎหมายม'หาซบ รัฐสมัยใหม่ (Modem State) จะมีฐานะเป็นบุคคลอีกคนหนึง่ แยก
ต่าง,หาก,จาก,ปจี เ'จก,ซนแต่ละคน'ซง่ึ เป็น'ราษฎ'5หรีอเป็นพลฟ้องขอ'รตบ หรืออีกนัยหปีงรัฐมีความสามารถหจะทรง
สิทธิหรือมีหน้าทีต่ า่ งๆ ตามกฎหมายแยกต่างหากจากนัจเจกซนแต่ละคบทีฟ่ บ้ รกษฎ,รทรืยฟ้บทลฟ อ้ งซ0งตน บี
เจตนาของตนเองแยกต่างหากจากเจตนาของนัจเจกซบแต่ละคบทีเ่ ป็บ,ราษฎรทรี®เป็บทลฟ้8 งซ13'3ตบ าลา โดยรัฐ
จะเป็นเจ้าของอำนาจปกครองแผ่นดินทีเ่ รียกว่า “อำนาจอธิปไตย”
1.2) องคกรขอฬฐฟ้น มัป ฎิน ตั การแทนรัเทีน่ เมีควั คน
รัฐจะมีฐานะเป็นบุคคล แต่กเ็ ป็นบุคคลโนแง่นามธรรมหรือบิดบิ คุ คลเท่านัน้ หา'ได้มตี วั ตนและมืซวี ต
จิตใจดังเซ่นบุคคลธรรมดา ดังนัน้ รัฐจึงย่อมไม่สามารถใซอำนาจอธิปไตย อันได้แก่ อำบาจด้านนิตบิ ญ
ั ญัติ อำนาจ
ด้านตุลาการ และอำนาจด้านการ'บริหาร โดยกระท่าการต่างๆ เป็น 3 ประเภทดังกล่าวข้างด้นได้ดว้ ยตนเอง รัฐ
จำต้องมีบคุ คลธรรมดาคนหนึง่ หรือคณะหนึง่ เป็นอย่างน้อยเป็นผูใ้ ช้อำนาจอธิปโตยกระท่าการต่างๆ ทัง้ 3 ประ๓ ทุ
แทนตนและในนามของตน และเราจะเรียกบุคคลธรรมดาทีโ่ ซ้อำนาจอธิปไตยของรัฐแทนรัฐและในนามของรัฐนี้
เรียกว่า "องค์กรซองรัฐ,’

1.3) การไข้อำนาจรัฐพงดำเนินการโดยร*เหคักการแปงเพทอำนาจ

รัฐในฐานะนิตบิ คุ คลอาจใช้อำนาจอธิปไตยของตนกระท่าการต่างๆ โดยผ่านทางองค์กรเพยงองค์กร
เดียวกัโด้ ดังเซ่น ในการปกครองระนอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ พระมหากพัรยิ ท์ รงใช้อำนาจอธิปไตยกระท่าการ
ทางนิตบิ ญ
ั ญัติ บริหาร และตุล าการแต่ล ำดังเพีย งองค์เดีย ว แต่สำหรับใบระบอบเสรีประชาธิปไตยทีเ่ น้นการ
คุม้ ครองปกนัองสิท ธิแ ละเสรีภ าพของราษฎรหรือของพลฟ้อ งจากการใช้อำนาจตามอำเภอใจซองผูป้ กครอง
รฐธรรมบูญซองรัฐเสรีประชาธิปไตยจึงได้บญ
ั ญัตจิ ดั ระเบยบการใช้อำนาจอธิปนพ โดยวางอยูบ่ นพึบ้ ฐานของการ
แปงเพกอำนาจ กล่าวคือ มีการกระจายการใช้อำนาจอธิปโตยกระท่าการทางนิตบิ ญ
ั ญัติ ทางบริหาร และตุลาการ
ให้องค์กรของรัฐต่างองค์กรกันเป็นผูใ้ ช้อำนาจแยกต่างหากจากกันโดยแต่ละองค์กรต่างใช้อำนาจอธิปใตยกระท่า
การตามทีร่ ฐั ธรรมบูญมอบหมายอย่างเป็นอีสระ โม่ตอ้ งพิงคำลัง หรีอค์าบัญซาชององค์การอืน่
1.4) หลักการแบ่งแยกอำนาจของรัฐ
การแบ่งแยกอำนาจตามรัฐธรรมบูญของรัฐเสรีประขาธิปโตย สรุปหลักการสำคัญได้ ดังนี้
(1)
บัญ ญัตใิ ห้แยกองค์กรผูใ้ ช้อำนาจอธิปไตยกระท่าการทางตุลาการออกจา
อำนาจอธิป ไตยกระท่าการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละทางบริห าร ซึง๋ รวมเรียก,วา่ “การใช้อำนาจอธิป ไตยกระท่าการ
ทางการฟ้อ ง” อย่างเคร่งครัด กล่าวคือ มอบหมายให้องค์กรตุลาการหรือศาลเป็นผูใ้ ช้อำนาจอธิปไตยพิจารณา
พิพ ากษาอรรถคดีแต่เพียงผูเ้ ดียว ไม่เนัดโอกาสให้องค์กรอืน่ ร่วมใช้อำนาจนีก้ บั ศาล ในด้านกลับกัน ศาลก็จะต้อง
จำกัดตนเองอยูแ่ ต่เฉพาะกับการใช้อำนาจอธิปไตยพิจารณาพิพากษาอรรถคดีเท่านีน้ รัฐธรรมบูญใม่เนัดโอกาสให้
คาลร่วมใช้อำนาจอธิปโตยกระท่าการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ/หรีอทางบรีห ารกับองค์กรอืน่
(2)
ในส่วนทีเ่ กีย่ วกับการจัดระเบียบการใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางน
ทางบริหารนัน้ สามารถจำแนกรัฐบาลได้เป็น 3 ระบบ คือ ระบบสมัข'ชา ระบบประธานาธิบดี และระบบรัฐสภา
- ระนบสมัชชา จะ,โม'มกี ารแบ่งแยกองค์กรผูโ้ ช้อำนาจอธิปโตยกระท่าการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละทาง
บริหารออกจากกัน การใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการดัง 2 ประเภทจะรวมสูนย์อยูท่ อ่ี งค์กรเพียงองค์กรเดียว คือ
รัฐสภา ซึง่ ตามปกติแล้วจะเป็นแบบสภาเดียว
- ระนบประรานาริน ดี มีการแบ่งแยกองค์กรผูใ้ ช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางนิตบิ ญ
ั ญัตแิ ละ
ทางบริหารออกจากกันค่อนช้างเคร่งครัด กล่าวคือ รัฐธรรมนูญมอบหมายให้รฐั สภาเป็นผูใ้ ช้อำนาจอธิปไตยกระทำ
การทางนิตบิ ญ
ั ญัติ มอบหมายให้ประธานาธิบดี (ซึง่ ได้รบั การเลือกตัง้ โดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากประขาขน
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ฟนเดียวกับสมาชิกรัฐสภา)เป็นผูใ้ ช้อำนาจอธิบไ่ ตยกระทำการทางหริหา*น.ละเจตโอกาสให้ทง้ั สององค์กรบเข้าไบ่
ร่วมใช้อำนาจกับอีกองค์กรหนีง้ ได้น อ้ ยกรณีมาก ทัง้ ยังมีขอ้ ห้ามมิให้ประธานาธิบดีแต่งทัง้ สมาชิกรัฐสภา!ป็น
รัฐมนตรี เพือ่ ซวยเหลือตนในการดำเนินการบริหารราชการแผ่นดิบอีกด้วย
- ในระบบรัฐสภา มีการแบ่งแยกองค์กรผูใ้ ซ้อำนาจอธิป ไตยกระทำการทางนิติบ ญั เP และทางบริหาร
เช่นเดียวกับกับในระบอบประธานาธิบดี แต่แตกต่างจากระบอบประธานาธิบดีในข้อทีว่ า่ การแบ่งเพกอำนาจไม่มี
ลักษณะเคร่งครัดเท่า รัฐธรรมยูญมอบหมายให้รฐั สภาเป็นองค์กรหลักในการใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางนิติ
บัญญ้ติ และมอบหมาย'ไห้คณะรฐมนตรี ซึง่ ประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนีง้ และรัฐมนตรีวา่ การกระทรวง และ
รัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงเกจำนวนหนีง่ เป็นองค์กรหลักในการใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางบริหาร แต่
รัฐธรรมนูญเจดโอกาสให้รฐั บาลเช้าไปร่วมใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางนิตบิ ญ
ั ญ้ตกิ บั รัฐสภาไตั
1.5} การไข้อำนาจของรัฐไทยดำเนินการตามแนวทางการแบ่งอำนาจใบระบบรัฐสภา
สำหรับประเทศไทย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ไตัอำหนตแนวทางการจัด
ระเปียบแห่งการใช้อำนาจอธิปไตย โดยวางอยูบ่ นพืบ่ ฐานของหลักการแบ่งแยกอำนาจในระบบรัฐสภา ดังจะเห็นได้
จากความใบมาตรา 3 ทีว่ า่ “อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงซนซาวไทย พระมหากษัตริยผ์ ทู้ รงเป็นประทุขทรงใช้
อำนาจนัน้ ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญ้ตแิ ห่งรัฐธรรมนูญนี'้ ’
2. ความสัมพันอํขององค์กรผูไ้ ข้อำนาจอธิปใคอตามรัฐธรรมนูญ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้จตั วางกลไกเพือ่ ใบเชิงการถ่วงดุลอำนาจซึง่ กันและกัน
ระหว่าง 3 องค์กรหลัก คอ
• องค์กรผ่ายตุลาการ
• องค์กรฝ่ายนิตบิ ญ
ั ญ้ติ
• องค์กรฝ่ายบริหาร
3. การปฏิรปู ระบบราชการใบประเทศใหย (2): การพัฒนาระบบราชการใทอร่วมสมัย
การปฏิรปู ระบบการบรีหารงานภาครัฐในประเทศไทยได้มกี ารดำเนินการมาโดยต่อเบึอ่ งโตยมีรปู แบบและ
แนวทางการปฏิรปู ทีส่ อดรับกันทิศทางของการปฏิรปู ทีไ่ ด้มกี ารดำเนินการในประเทศทีพ่ ฒ
ั นาแล้ว แต่จะมีสตั ราเร่ง
ในการปฏิรปู แบบค่อยเป็น ค่อยไป ท่ามกลางกระแสคราม๗ ส์ยบแปลงทีห่ ลากหลายและรวดเร็ว ใบด้านของ
เศรษฐกิจ สังคม การเมองการปกครอง และตัาบการจัดการความ! สารสนเทศ และเทคโนโลยี มีผลอย่างสูงต่อการ
กำหนดยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาระบบราชการไทย ทีม่ ศี วามจำเป็น ทีจ่ ะตัอ งทบทวนและปรับ ปรูงกลไกการ
บริหารงานของภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ รวดเร็ว มีความคดริเริม่ มีความทันสมัยสอดคล้องกับลังคมยุคใหม่ เพือ่ ให้
ระบบราขการมีความเข้มแข้ง มีภมู คิ มุ้ กันทีด่ เี พียงพอทีจ่ ะสร้างสภาพแวดล้อมให้เอือ้ ต่อการเสริมสร้างรากฐานที่
แข้งแรงทัง้ ทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถแข่งข้นกับนานาประเทศได้ สร้างความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจและ
ลังคม โปร่งใส มีประสิทธิภาพสามารถตรวจสอบได้ เปิดโอกาสให้ทกุ ภาคส่วนของลังคมมีสว่ นร่วมในการบริหาร
ราชการ รวมทัง้ สร้างเสริมให้เกิดความมัน่ ไจและความเซึอ่ นัน้ ศรัทธาไนการปฏิปติงานทุกระดับ เพือ่ ประโยชน์สขุ
ของประซาซนอย่างมัง่ รนต่อโป
4. วลัยทัศน์ใหม่ซรงการพัฒ นาระบบราชการ
ระบบราชการไทยทุง่ เน้บพัฒนาการทำงาบเพือ่ ประชาซน และรักษาผลประโยชน์ชองประเทศชาติ ภายใต้
หลักธรรมาภิบาลชองการบริหารกิจการน้านเมีองทีด่ ี อกระดับ!ตสมรรถนะใปสูค่ วามเป็นเสิศ นูรณาคารและเพืม่
ประสิทธิภาพงานชองภาครัฐ ประสาบการทำงานกับ ทุกภาศ ส่วน สร้างศวามโปร่งใส ต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมชิ อบให้เป็นทีน่ า่ เซึอ่ มัน่ ศรัทธาของประชาชน
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1) ชุทสศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (ห.ส. 2556-2561)
การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ส. 2556-2561) ประกรบด้วย 7 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 1: การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2: การพัฒนาองค์การให้มชื ดี สมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมืความเป็นมืออาชพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3: การเพิม่ ประสิทธิภาพการบริพารสินทรัพย์ชองภาครัฐให้เกิดประโยชน์สงู สุด
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 4: การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 5: การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน แล
ภาคประชาชน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 6: การยกระตับความโปร่งใสและสร้างความฟอมัน่ ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 7: การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพือ่ เช้าส่การเป็นประชาคมอาเซียน
5. แนวคิดร่วมศมัอในการพัฒ นาระบบราชการ
1) N etw orked G overnm ent: Moving Beyond Silos
• ปรับรูปแบบการบริหารจากเดิมทีม่ สี ายการบังคับบัญ ชาหลายชัน้ รดวิธกี ารควบคุมสงการ และไม่
ตอบสนองต่อปีญหาหรือความต้องการทีช่ บ้ ช้อน มาเป็น การประสานการทำงานระหว่างภาครัฐ
ภาคเอกชน และองค์กรทีI่ ม่แสวงหากำไร โดยมุง่ เน้นการบริหารจัดการทรัพยากรเพือ่ สร้างคุณ ค่า
ให้แก่ประชาชน (Public Value) ให้ได้มากยิง่ กว่าเดิม
• เปลีย่ นจากการบริห ารจัด การแบบแนวดิง่ (Vertical Governance) มาเป็น แบบเครือ ข่า ย
(Networked Governance) เพือ่ ตอบสนองความต้องการงานบริการในรูปแบบทีเ่ ป็นการบูรณา
การและเฉพาะตัวทีเ่ พิม่ มากยิง่ ชัน้ เนือ่ งจากมืปญ
็ หาทีช่ บ้ ช้อนทีต่ อ้ งการความช่วยเหลอร่วมมือกัน
แก้ไขระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และระหว่างภาคส่วนต่างๆ มากยิง่ ชัน้
• Public-Private Partnership (PPP) หรือ ทุน้ ส่วนความร่วมมือภาครัฐ-ภาคเอกชน เกิดชัน้ ในหลาย
ประเทศ เพือ่ ใช้ต อบสนองความต้อ งการทีจ่ ำเป็น ชัน้ พืน้ ฐาน อาจจัด ตัง้ ให้อ ยูใ่ นรูป ของ
คณะกรรมการนโยบายทีด่ แู ลความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกขบ ใบด้านต่างๆ เช่น ประเทศ
อังกฤษมือ งค์ก รทีเ่ กิด จากห้น ส่วนความร่วมมือ ภาครัฐ -ภาคเอกชน คือ th e Private Finance
initiative ใต้มกี ารสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ถนนชัน้ หลายแห่งหลายสาย
2) Flexible G overnm ent: Revam ping W orkforce System s
• ปรับเปลีย่ นระบบบริหารงานภาครัฐใหม่ให้มฅี วามยืดหยุน่ คล่องตัว เพือ่ ขจัดแนวคิดการบริหารงาน
ภาครัฐแบบเดิมทีม่ ลื กั ษณะเป็นแบบควบคุม-ตังการ และมีสายการบังคับบัญชาหลายชัน้

• ป!'1บระบบการบรหารงานบุคคลทีล่ า้ สมัย ระบบทีร่ งกับการจำแนกตำแหน่ง (Job Classifications)
ทีไ่ ม่ยดื หยุน่ มีเนตอนการหำงานมากมาย และจำกัดอำนาจการตัดสิน ใจของคนทีห่ ำงานระดับ
ปฎิบตั กิ าร (Front Lines) ให้ทนั สมัยยิง่ ขึน้ ยืดหยุน่ มากขึน้ เพือ่ เพิม่ ผลิตภาพ และเพีอ่ เรียน!ทักษะ
ใหม่ๆ ทีเ่ ป็นปิจจัยแห่งความส่าเร็จในการบริหารงานภาครัฐรูปแบบใหม่
• รือ้ ปรันอุปสรรคทีห่ ำให้เกิดความไม่คล่องตัวในระบบการบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ เช่น ระบบการ
บริหารงานบุคคล ระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ
• ฉกอบรมทีเ่ บนทักษะความ!ใหม่ๆ ในการหำงานแบบเครือข่าย เช่น การบริห ารจัดการสัญ ญาจ้าง
การหำงานใบลักษณะภาคี/หุน้ ส่วน การเป็นผูฉ้ ลาดซือ้ และการบริหารธุรกิจรวมทัง้ ทักษะต่างๆ ที่
จำเป็นสัาหรับการบริหารจัดการภาครัฐนบวใหม่ เซ่น การสร้างทีมงาน การบริหารจัดการโครงการ
การวิเคราะห์ความฟยง และการเจรจาต่อรอง
3) M ulti-channel G overnm ent: Im proving A ccess
• ศร้างช่องทางให้บริการหลายรูปแบบเป็นการบริหารงานโดยให้ประชาซบเป็นสูบยีก ลางโดยเสนอ
ซ่องทางทีห่ ลากหลายให้ประชาชนชนใต้เข้าถืงการบริการชองภาครัฐหลายๆ ต้านในชีวติ ประจำวัน
เซ่น ต้านการคมบาคม ซบส่ง การเดินทาง การให้บริการทีจ่ อดรถ ห้องสบุด ต้านการท่องเทีย่ ร หรือ
แม้แต่ตา้ นความปลอดภัยใบทีส่ าธารณะผ่านซ่องทางต่างๆ เซ่น อินเทอร์เน์ตโทรสัพห์ เคาน์เตอร์
บริการ ไปรษณีย์ มือถือ Kiosks และ Podcasts
• ร่วมมือจากหน่วยงาบต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยอาจเปิดช่องทางผ่านธนาคาร บริษทั นายหน้า
ซือ้ ขายหุน้ ร้านชายเครือ่ งกีห า เว็บใซต์ทอ่ งเทีย่ ว สมาคมผูค้ า้ และองค์กรหรือหน่วยงานทีม่ กื าร
ติดต่อสัมพันธ์กบั กลุม่ ลูกค้า/ประชาชนทีภ่ าครัฐต้องการให้ใข้ชอ่ งทาง
• ตัง้ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (O ne-stop Service) เป็นการให้บริการทีต่ อบสนองความต้องการชอง
ประชาชน ณ จุด เคีย ว แต่ให้การบริการใต้หลายเรือ่ ง หลายซ่องทาง เซ่น อินเทอร์เน์ตออนใลน์
โทรศัพห์ หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหน้าที่

(นางสาววัชรี แช่ตง้ั )
นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

