
1. ผลกทรประชมุการ!}ร้นป'!'เก!}กระหร^กำVเนศฬสชินุละรรการพเัรจตั
กรมบญซกีลาิง่โดจ้ด1ทาคูม่อีการ'ป!)'บดังานตามกร!ะทรวงฯ ข้ึนใ,๗ เสปอศณะกรรมการวนิจิกฬัญหา 

การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดกุาสรฐั ซึง่คณะกรรมการเหน็,ซอ'นคู่รอ'หกรนบญ้ซก้ลางเสนอเมอวันท 11 
สิงหาคม 2564 โดยปกี'ารฟลีย่นฟJลง,หลักการ'จาก1เติม!ปี,นดังน้ี ^

2.1) การจดัซือ้จดัจา้งครัง้หนึง่ทีม่วีงพนไมเ่กนิ 500,000 บาท หนว่ยงานของรฐัสามารถจศั« อจตัจา้ง 
โดยวธิเีฉทาะเจาะจง ดามมาตรา 56 วรรคหน่ึง (2) (ข) แหง่ทระราชบญัญดก๊ารจดัซือ้จดัจา้งา กบัผูป้ระกอบการ 
รายใดรายหน่ึงก็ได้

2.2) การช่วยเหลอืสนบัสนบุผู้ประกอบการ SMEs ทีก่ำหนดใหห้นว่ยงานของรัฐจัดซือ้จัดจ้างพสัดุจาก 
ผูป้ระกอบการ SMEs ตามรายการสนิคา้หรอืบรกิารทีม่รีายซึอ่ดามทีส่าันกังานสง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกสางน'สะ 
ชนาดยอ่ม (สสว.) ไดซ้ืน้บญัซเวโ้ดยใหไ้ซเ้งนิงบประมาณจดัซือ้จดัจา้งพสัดดุงักลา่วไมน่อ้ยกวา่รอ้ยละ 30 ของ 
งบประมาณในการจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุีอ่ยูใ่นบญัขรายซึอ่ผูป้ระกอบการ SMEs ซึง่การสง่เสรมิสนบัสมนุแบง่ 
ออกเปน็ 2 ลักษณะ ได้แก่

1) การสง่เสรมิสนบัสบนุผูป้ระกอบการ SMEs ในเซง้พืน้ที ่ โดยพจิารณาจากพืน้ทีท่ ีไ่ดร้บั 
งบประมาณหรือพ้ืนท่ีท่ีจะนำพัสดุน้ันไปไซ้งาน โดยใหเ้ชญิผู้ประกอบการ SMEs ไม่นอ้ยกว่า 3 ราย เสนอราคาโดย 
ว ธิ คี ดั เล อื ก  ป ร บั แ ก ไ้ ข ใ ห เ้พ ืม่ เป น็  “ ไ ฝ น อ้ ย ก ว า่  6 ร า ย ” เพ ือ่ ใ ห เ้ก ดิ ก า ร แ ช ง่ ข นั ม า ก ข ึน้

2) การใหแ้ตม้ตอ่ดา้นราคากบัผูป้ระกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสงูกวา่ราคาตาสดุของผู ้
เสนอราคารายอืน่ไมเ่กนิรอ้ยละ10 โดยใหใ้ขกัฃัวลิืประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์รวมท้ังวลิคืดัเลอืกกรณีทีใ่ซ ้
เกฌฑร์าคาเปน็เกณฑไ์นการพจิารณาด้วย ซ่ึงเดิมกำหนดให้ไซ้กับวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสท์ีโ่ซเ้กณฑร์าคา 
เปน็เกณฑI์นการพจิารณาเทา่นัน้

2.3) กรณทีีห่นว่ยงานของรฐัซือ้หรอืจว้งพสัดทุีไ่มม่ผีสติภายในภายประเทศ หนว่ยงานของรฐัสามารถ 
กำหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรอืขอบเขตของงาบตามความตอ้งการทีไ่ซพ้สัดนุัน้โดยไม่ห้องขออบมุดัิจาก 
ห้วหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีสำนาจเหนือข้ึนไปหน่ึงช้ัน

2.4) งาบจา้งกอ่สรา้งและงานจา้งทีน่ใิชง่านกอ่สรา้ง กรณทีีว่งเงนิไมเ่กนิ 500,000 บาท และกรณทีี ่
ลญัญาไมเ่กนิ 60 วัน กรณงีานจา้งกอ่สรา้งผูป้ระกอบการทีเ่ปน็คูส่ญัญาไมต่อ้งจดัทำแผนการไซพ้สัดทุีผ่สติ 
ภายในประเทศและแผนการใชเ้หลก็ภายใบประเทศ หรอืงานจา้งทีว่ใปทีน่ใิชง่านกอ่สรา้งผูป้ระกอบการทีเ่ปน็ 
คูส่ญัญาไมห่อ้งจคัทำแผนการใขพัสัชทุีผ่ลคืภายในประเทศ

2.5) งาบจา้งกอ่สรา้งและงานจา้งทีน่ไิชง่านกอ่สรา้ง กรณทีีว่งเงินเกนิ 500,000 บาท และกรณทีีส่ญัญา 
เกนิ 60 วัน กรณงีานจ้างกอ่สรา้งใหคู้ส่ญัญาตอ้งจดัทำแผนการใซพ้สัดทุีผ่สติภายในประเทศและแผนการไซเ้หลก็ 
ภายในประเทศหรืองานจ้างทัว่ไปทีม่ใีชง่านกอ่สร้างผูป้ระกอบการทีเ่ปน็คูส่ญัญา ต้องจัดทำแผนการไซ้พสัดุท่ีผสิต 
ภายในประเทศ เดมิกำหนดใหจ้ดัทำแผนยืน่ใหห้นว่ยงานซองรฐัภายใน 30 วัน นบัลดัจากวนัลงนามในสญัญา 
ปรับแก๒ัใหม่เป็น กำหนดใหจ้ดัทำแผนยืน่ใหห้นว่ยงานของรฐัภายใน 60 วนั นบักดัจากวนัลงนามในสญัญา
2. ผลการฉกอบรมการพฒันาความเผ่านระบบ E-tralnlng จำนวน 1 เย่ือง

การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่ 
1 .โครงสร้างและระบบการบริหารราชการเฟนดินของประเหคไทย

หลกัการพืน้ฐานใบการจดัโครงสรา้งและระบบการบรหิารราชการแผน่ดนิของทกุประเทศจะมฐาน
ความคิดสำคัญมาจากกรอบแนวคิดเรื่องรัฐประขาขาดิ (National state) และหลักกฎหมายมหาซบโดยม ี
สาระสำคัญ ดงันี้



1.1) รฐัมฐีานะเปน็บคุคล
ในบมุมองของกฎหมายม'หาซบ รัฐสมยัใหม ่ (M odem  S tate) จะมฐีานะเปน็บคุคลอกีคนหนึง่แยก 

ตา่ง,หาก,จาก,ปจีเ'จก,ซนแต่ละคน'ซึง่เป็น'ราษฎ'5หรีอเป็นพลฟ้องขอ'รตบ หรืออกีนยัหปงีรฐัมคีวามสามารถหจะทรง 
สิทธิหรือมีหน้าท่ีต่างๆ ตามกฎหมายแยกตา่งหากจากนจัเจกซนแตล่ะคบทีฟ่บ้รกษฎ,รทรยืฟบ้ทลฟ อ้งซ0งตน บี 
เจตนาของตนเองแยกตา่งหากจากเจตนาของนจัเจกซบแตล่ะคบทีเ่ปบ็,ราษฎรทรี®เปบ็ทลฟ8้งซ13'3ตบ าล า โดยรัฐ 
จะเปน็เจา้ของอำนาจปกครองแผน่ดนิทีเ่รยีกวา่ “อำนาจอธิปไตย”

1.2) องคกรขอฬฐฟน้มปัฎนิตัการแทนรเัทีน่เมคีวัคน
รฐัจะมฐีานะเปน็บคุคล แตก่เ็ปน็บคุคลโนแง่นามธรรมหรือบดิบิคุคลเทา่นัน้ หา'ได้มีตัวตนและมืซีวต 

จิตใจดงัเซน่บคุคลธรรมดา ดังน้ัน รัฐจึงย่อมไม่สามารถใซอำนาจอธิปไตย อันได้แก่ อำบาจดา้นนติบิญัญตั ิ อำนาจ 
ดา้นตลุาการ และอำนาจดา้นการ'บรหิาร โดยกระทา่การตา่งๆ เป็น 3 ประเภทดงักลา่วขา้งดน้ไดด้ว้ยตนเอง รัฐ 
จำตอ้งมบีคุคลธรรมดาคนหนึง่หรือคณะหนึง่เปน็อย่างนอ้ยเปน็ผู้ใชอ้ำนาจอธิปโตยกระทา่การตา่งๆ ท้ัง 3 ประ๓ ทุ 
แทนตนและในนามของตน และเราจะเรยีกบคุคลธรรมดาทีโ่ซอ้ำนาจอธปิไตยของรฐัแทนรฐัและในนามของรฐันี ้
เรยีกวา่ "องคก์รซองรัฐ,’

1.3) การไข้อำนาจรัฐพงดำเนินการโดยร*เหคักการแปงเพทอำนาจ
รัฐในฐานะนติิบคุคลอาจใชอ้ำนาจอธิปไตยของตนกระทา่การต่างๆ โดยผา่นทางองคก์รเพยงองคก์ร 

เดยีวกโัด ้ดังเซน่ ในการปกครองระนอบสมบรูณาญาสทิธริาชย ์พระมหากพรัยิท์รงใชอ้ำนาจอธปิไตยกระทา่การ 
ทางนติบิญัญตั ิ บรหิาร และตลุาการแตล่ำดงัเพยีงองคเ์ดยีว แตส่ำหรบัใบระบอบเสรปีระชาธปิไตยทีเ่นน้การ 
คุม้ครองปกนอังสทิธแิละเสรภีาพของราษฎรหรอืของพลฟอ้งจากการใชอ้ำนาจตามอำเภอใจซองผูป้กครอง 
รฐธรรมบญูซองรฐัเสรีประชาธปิไตยจึงไดบ้ญัญตัจิดัระเบยบการใชอ้ำนาจอธปินพ โดยวางอยูบ่นพึบ้ฐานของการ 
แปงเพกอำนาจ กลา่วคอื มกีารกระจายการใชอ้ำนาจอธปิโตยกระทา่การทางนติบิญัญตั ิ ทางบรหิาร และตลุาการ 
ใหอ้งคก์รของรฐัตา่งองคก์รกนัเปน็ผูใ้ชอ้ำนาจแยกตา่งหากจากกนัโดยแตล่ะองคก์รตา่งใชอ้ำนาจอธปิใตยกระทา่ 
การตามทีรั่ฐธรรมบญูมอบหมายอย่างเปน็อสีระ โม่ต้องพิงคำลัง หรีอค์าบัญซาชององค์การอ่ืน

1.4) หลกัการแบง่แยกอำนาจของรฐั
การแบง่แยกอำนาจตามรัฐธรรมบญูของรัฐเสรีประขาธิปโตย สรุปหลักการสำคัญได้ ดังนี้

(1 ) บญัญตัใิหแ้ยกองคก์รผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยกระทา่การทางตลุาการออกจากองคก์รผูใ้ช ้
อำนาจอธปิไตยกระทา่การทางนติบิญัญตัแิละทางบรหิาร ซึง๋รวมเรยีก,วา่ “การใชอ้ำนาจอธปิไตยกระทา่การ 
ทางการฟอ้ง” อยา่งเครง่ครดั กลา่วคอื มอบหมายใหอ้งคก์รตลุาการหรอืศาลเปน็ผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยพจิารณา 
พพิากษาอรรถคดแีตเ่พยีงผูเ้ดยีว ไม่เนัดโอกาสใหอ้งค์กรอืน่ร่วมใช้อำนาจนีก้บัศาล ในดา้นกลบักนั ศาลกจ็ะตอ้ง 
จำกดัตนเองอยูแ่ตเ่ฉพาะกบัการใชอ้ำนาจอธปิไตยพจิารณาพพิากษาอรรถคดเีทา่นีน้ รัฐธรรมบูญใม่เนัดโอกาสให้ 
คาลร่วมใช้อำนาจอธปิโตยกระทา่การทางนิติบัญญัติและ/หรอีทางบรหีารกับองค์กรอ่ืน

(2) ในสว่นทีเ่กีย่วกบัการจดัระเบยีบการใชอ้ำนาจอธปิไตยกระทำการทางนติบิญัญตแิละ 
ทางบริหารน้ันสามารถจำแนกรัฐบาลได้เป็น 3 ระบบ คือ ระบบสมัข'ชา ระบบประธานาธิบดี และระบบรัฐสภา

- ระนบสมชัชา จะ,โม'มกีารแบง่แยกองคก์รผู้โช้อำนาจอธิปโตยกระทา่การทางนติิบญัญตัแิละทาง 
บรหิารออกจากกนั การใชอ้ำนาจอธปิไตยกระทำการดงั 2  ประเภทจะรวมสนูยอ์ยูท่ีอ่งคก์รเพยีงองคก์รเดยีว คือ 
รัฐสภา ซึง่ตามปกตแิลว้จะเปน็แบบสภาเดยีว

- ระนบประรานารนิด ีมกีารแบง่แยกองคก์รผูใ้ชอ้ำนาจอธปิไตยกระทำการทางนติบิญัญตัแิละ 
ทางบรหิารออกจากกนัคอ่นชา้งเครง่ครัด กลา่วคอื รัฐธรรมนูญมอบหมายให้รัฐสภาเป็นผู้ใช้อำนาจอธิปไตยกระทำ 
การทางนติิบญัญตั ิมอบหมายใหป้ระธานาธิบดี (ซ่ึงได้รับการเลือกต้ังโดยตรงหรือโดยทางอ้อมจากประขาขน

- ๒ -



-  รก -

ฟนเดยีวกบัสมาชกิรฐัสภา)เปน็ผูใ้ชอ้ำนาจอธบิไ่ตยกระทำการทางหรหิา*น.ละเจตโอกาสใหท้ัง้สององคก์รบเขา้ไบ ่
รว่มใชอ้ำนาจกบัอกีองคก์รหนีง้ไดน้อ้ยกรณมีาก ทัง้ยงัมขีอ้หา้มมใิหป้ระธานาธบิดแีตง่ทัง้สมาชกิรฐัสภา!ปน็ 
รัฐมนตรี เพือ่ซวยเหลอืตนในการดำเนนิการบริหารราชการแผ่นดิบอกีด้วย

- ในระบบรฐัสภา มีการแบง่แยกองคก์รผูใ้ซอ้ำนาจอธปิไตยกระทำการทางนิติบญัเP และทางบรหิาร 
เชน่เดยีวกบักบัในระบอบประธานาธิบด ี แตแ่ตกตา่งจากระบอบประธานาธิบดใีนขอ้ทีว่่า การแบง่เพกอำนาจไมม่ ี
ลกัษณะเครง่ครดัเทา่ รัฐธรรมยูญมอบหมายใหรั้ฐสภาเปน็องคก์รหลกัในการใชอ้ำนาจอธปิไตยกระทำการทางนติ ิ
บัญญติ้ และมอบหมาย'ไห้คณะรฐมนตรี ซ่ึงประกอบด้วยนายกรัฐมนตรีคนหนีง้ และรัฐมนตรีว่าการกระทรวง และ 
รฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวงเกจำนวนหนีง่ เปน็องคก์รหลกัในการใชอ้ำนาจอธปิไตยกระทำการทางบรหิาร แต่ 
รัฐธรรมนูญเจดโอกาสใหรั้ฐบาลเช้าไปร่วมใช้อำนาจอธิปไตยกระทำการทางนิติบัญญติ้กับรัฐสภาไตั

1.5} การไขอ้ำนาจของรฐัไทยดำเนนิการตามแนวทางการแบง่อำนาจใบระบบรฐัสภา 
สำหรับประเทศไทย รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2550 ไตอัำหนตแนวทางการจดั 

ระเปยีบแหง่การใชอ้ำนาจอธิปไตย โดยวางอยู่บนพืบ่ฐานของหลักการแบง่แยกอำนาจในระบบรัฐสภา ดังจะเห็นได้ 
จากความใบมาตรา 3 ทีว่า่ “อำนาจอธปิไตยเปน็ของปวงซนซาวไทย พระมหากษตัรยิผ์ูท้รงเปน็ประทขุทรงใช ้
อำนาจนัน้ทางรัฐสภา คณะรัฐมนตรี และศาล ตามบทบัญญติ้แห่งรัฐธรรมนูญน้ี'’

2. ความสมัพนัอขํององคก์รผูไ้ขอ้ำนาจอธปิใคอตามรฐัธรรมนญู
รัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ได้จัตวางกลไกเพือ่ใบเชงิการถว่งดุลอำนาจซึง่กนัและกนั 

ระหว่าง 3 องค์กรหลัก คอ
• องคก์รผา่ยตลุาการ
• องค์กรฝา่ยนติิบญัญติ้
• องคก์รฝา่ยบรหิาร

3. การปฏริปูระบบราชการใบประเทศใหย (2): การพัฒนาระบบราชการใทอร่วมสมัย
การปฏริปูระบบการบรีหารงานภาครัฐในประเทศไทยไดม้กีารดำเนนิการมาโดยตอ่เบึอ่งโตยมรูีปแบบและ 

แนวทางการปฏรูิปทีส่อดรับกนัทศิทางของการปฏรูิปทีไ่ด้มกีารดำเนนิการในประเทศทีพ่ฒันาแล้ว แตจ่ะมีสัตราเรง่ 
ในการปฏริปูแบบคอ่ยเปน็คอ่ยไป ทา่มกลางกระแสคราม๗ สย์บแปลงทีห่ลากหลายและรวดเรว็ ใบดา้นของ 
เศรษฐกิจ สังคม การเมองการปกครอง และตาับการจดัการความ! สารสนเทศ และเทคโนโลยี มผีลอยา่งสงูตอ่การ 
กำหนดยทุธศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย ทีม่ศีวามจำเปน็ทีจ่ะตอังทบทวนและปรบัปรงูกลไกการ 
บริหารงานของภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพ รวดเร็ว มคีวามคดรเิริม่ มีความทันสมัยสอดคล้องกับลังคมยุคใหม่ เพือ่ให ้
ระบบราขการมคีวามเขม้แขง้ มภีมูคิุม้กนัทีด่เีพยีงพอทีจ่ะสรา้งสภาพแวดลอ้มใหเ้อือ้ตอ่การเสรมิสรา้งรากฐานที ่
แขง้แรงทัง้ทางเศรษฐกจิและสงัคมใหส้ามารถแขง่ขน้กบันานาประเทศได ้สรา้งความเปน็ธรรมทางเศรษฐกจิและ 
ลังคม โปร่งใส มปีระสทิธภิาพสามารถตรวจสอบได ้เปดิโอกาสใหท้กุภาคสว่นของลงัคมมสีว่นร่วมในการบริหาร 
ราชการ รวมทัง้สร้างเสริมใหเ้กดิความมัน่ไจและความเซึอ่นัน้ศรัทธาไนการปฏปิตงิานทกุระดบั เพือ่ประโยชน์สุข 
ของประซาซนอย่างม่ังรนต่อโป

4. วลยัทศันใ์หมซ่รงการพฒันาระบบราชการ
ระบบราชการไทยทุง่เน้บพัฒนาการทำงาบเพ่ือประชาซน และรกัษาผลประโยชน์ชองประเทศชาติ ภายใต ้

หลักธรรมาภ ิบาลชองการบรหิารกจิการนา้นเมอีงทีด่ ีอกระดบั!ตสมรรถนะใปสูค่วามเปน็เสศิ นรูณาคารและเพืม่ 
ประสทิธภิาพงานชองภาครฐั ประสาบการทำงานกบัทกุภาศส่วน สรา้งศวามโปรง่ใส ตอ่ตา้นการทจุรติและ 
ประพฤตมิชิอบใหเ้ปน็ทีน่า่เซึอ่ม่ันศรทัธาของประชาชน
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1) ชทุสศาสตรก์ารพฒันาระบบราชการไทย (ห.ส. 2556-2561)
การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ส. 2556-2561) ประกรบดว้ย 7 ประเดน็ยุทธศาสตร์ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 1: การสร้างความเปน็เลศิในการใหบ้ริการประชาชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 2: การพัฒนาองค์การให้มืชีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บคุลากรมคืวามเปน็มอือาชพ 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 3: การเพิม่ประสิทธิภาพการบริพารสินทรัพย์ชองภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ประเด็นยุทธศาสตร์ที ่ 4: การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบรูณาการ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่ 5: การสง่เสริมระบบการบริหารกจิการบานเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครฐั ภาคเอกชน แล
ภาคประชาชน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่6: การยกระตับความโปร่งใสและสร้างความฟอม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที ่7: การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพือ่เชา้สก่ารเปน็ประชาคมอาเซยีน 
5. แนวคดิรว่มศมอัในการพฒันาระบบราชการ

1) N etw orked G overnm ent: M oving B eyond Silos
• ปรบัรปูแบบการบรหิารจากเดมิทีม่สีายการบงัคบับญัชาหลายชัน้ รดวธิกีารควบคมุสงการ และไม่ 

ตอบสนองตอ่ปญีหาหรอืความตอ้งการทีช่บ้ชอ้น มาเปน็การประสานการทำงานระหวา่งภาครฐั 
ภาคเอกชน และองคก์รทีI่มแ่สวงหากำไร โดยมุง่เนน้การบรหิารจดัการทรพัยากรเพือ่สรา้งคณุคา่ 
ใหแ้กป่ระชาชน (Public Value) ใหไ้ดม้ากย่ิงกว่าเดมิ

• เป ล ีย่น จากการบ รหิ ารจดัการแบ บ แน วด ิง่ (Vertical G overnance) มาเป น็ แบ บ เครอืขา่ย 
(N etworked G overnance) เพือ่ตอบสนองความตอ้งการงานบรกิารในรปูแบบทีเ่ปน็การบรูณา 
การและเฉพาะตวัทีเ่พิม่มากยิง่ชัน้ เนือ่งจากมปืญ็หาทีช่บ้ชอ้นทีต่อ้งการความชว่ยเหลอรว่มมอืกนั 
แกไ้ขระหว่างหน่วยงานภาครัฐต่างๆ และระหว่างภาคสว่นตา่งๆ มากย่ิงชัน้

• Public-Private Partnership (PPP) หรือ ทุน้สว่นความร่วมมอืภาครัฐ-ภาคเอกชน เกิดช้ันในหลาย 
ประเทศ เพ ือ่ใชต้อบสนองความตอ้งการท ีจ่ำเปน็ช ัน้พ ืน้ฐาน อาจจดัต ัง้ใหอ้ย ูใ่นรปูของ 
คณะกรรมการนโยบายทีด่แูลความรว่มมอืระหวา่งภาครฐัและเอกขบ ใบดา้นตา่งๆ เชน่ ประเทศ 
องักฤษมอืงคก์รทีเ่กดิจากหน้สว่นความรว่มมอืภาครฐั-ภาคเอกชน คอื th e  Private Finance 
initiative ใต้มีการสร้างโรงเรียน โรงพยาบาล ถนนช้ันหลายแห่งหลายสาย

2) F lex ib le G overnm en t: R evam ping W orkforce System s
•  ปรบัเปลีย่นระบบบริหารงานภาครัฐใหมใ่หม้ฅีวามยืดหยุ่นคลอ่งตวั เพือ่ขจดัแนวคดิการบรหิารงาน 

ภาครัฐแบบเดิมทีม่ลืกัษณะเปน็แบบควบคุม-ตังการ และมสีายการบงัคับบญัชาหลายช้ัน



• ป!'1บระบบการบรหารงานบคุคลทีล้่าสมัย ระบบทีร่งกบัการจำแนกตำแหนง่ (Job Classifications) 
ทีไ่มย่ดืหยุน่ มเีนตอนการหำงานมากมาย และจำกดัอำนาจการตดัสนิใจของคนทีห่ำงานระดบั 
ปฎบิตักิาร (Front Lines) ให้ทันสมัยย่ิงข้ึน ยดืหยุ่นมากขึน้ เพือ่เพิม่ผลติภาพ และเพีอ่เรยีน!ทกัษะ 
ใหม่ๆ ทีเ่ปน็ปจิจัยแหง่ความสา่เร็จในการบริหารงานภาครัฐรูปแบบใหม่

• ร้ือปรันอุปสรรคทีห่ำใหเ้กิดความไม่คล่องตัวในระบบการบริหารทรัพยากรด้านต่างๆ เชน่ ระบบการ 
บริหารงานบุคคล ระบบโครงสร้าง ระบบงบประมาณ ระบบพัสดุ เทคโนโลยีสารสนเทศ

• ฉกอบรมทีเ่บนทกัษะความ!ใหม่ๆ  ในการหำงานแบบเครอืขา่ย เช่น การบรหิารจดัการสญัญาจา้ง 
การหำงานใบลกัษณะภาค/ีหุน้สว่น การเปน็ผูฉ้ลาดซือ้ และการบริหารธรุกจิรวมทัง้ทกัษะตา่งๆ ท่ี 
จำเปน็สาัหรบัการบรหิารจดัการภาครัฐนบวใหม ่ เซ่น การสร้างทมีงาน การบริหารจัดการโครงการ 
การวเิคราะหค์วามฟยง และการเจรจาตอ่รอง

3) M ulti-channel G overnm en t: Im proving A ccess
•  ศรา้งชอ่งทางใหบ้รกิารหลายรปูแบบเปน็การบรหิารงานโดยใหป้ระชาซบเปน็สูบยกีลางโดยเสนอ 

ซอ่งทางทีห่ลากหลายใหป้ระชาชนชนใตเ้ขา้ถงืการบรกิารชองภาครฐัหลายๆ ต้านในชวิีตประจำวัน 
เซ่น ตา้นการคมบาคม ซบส่ง การเดนิทาง การใหบ้ริการท่ีจอดรถ ห้องสบุด ตา้นการทอ่งเทีย่ร หรือ 
แมแ้ตต่า้นความปลอดภยัใบทีส่าธารณะผา่นซอ่งทางตา่งๆ เซ่น อินเทอร์เนต์โทรสพัห ์ เคานเ์ตอร ์
บรกิาร ไปรษณย์ี มือถือ Kiosks และ Podcasts

•  รว่มมอืจากหนว่ยงาบตา่งๆ ทัง้ภาครัฐและเอกชน โดยอาจเปดิชอ่งทางผา่นธนาคาร บริษทันายหนา้ 
ซือ้ขายหุน้ รา้นชายเครือ่งกหีา เวบ็ใซตท์อ่งเทีย่ว สมาคมผูค้า้ และองคก์รหรอืหนว่ยงานทีม่กืาร 
ติดต่อสัมพันธ์กับกลุ่มลูกค้า/ประชาชนท่ีภาครัฐต้องการใหใ้ข้ช่องทาง

• ตัง้ศนูยบ์ริการแบบเบด็เสร็จ (O ne-stop Service) เปน็การใหบ้ริการท่ีตอบสนองความต้องการชอง 
ประชาชน ณ จดุเคยีว แตใ่หก้ารบรกิารใตห้ลายเรือ่ง หลายซอ่งทาง เซ่น อนิเทอรเ์นต์ออนใลน ์
โทรศัพห์ หรือติดต่อโดยตรงกับเจ้าหนา้ที่

(นางสาววัชรี แช่ต้ัง)
นกัวชิาการเกษตรชำนาญการพเิศษ


