
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
กลุ่มที่ 1 



สมาชิกกลุ่มที่ 1 
ล าดับ ชื่อ - สกุล ต าแหน่ง ส่วน/ฝ่าย 

1 นายศราวุธ  เขียวศรี ผอ.ส่วนสุขภาพสัตว์ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

2 นายชัยโรจน์  โพธิ์เจริญ ผอ.ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

3 นายวิจิตร  จิตอารีย์ รก.ผอ.ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 

4 นายวุฒิชัย  ค าดี ผอ.ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ ส่วนยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ 

5 นางสาวอาภาพัชร์  นาทอง นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ ฝ่ายบริหารงานท่ัวไป 

6 นายมนตรี  นวมจิตต์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

7 นายอภิเษก  คงศิลา นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

8 นางมณิชญา  ประชุม นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

9 นายณัฐวิทย์  อิ่มมาก นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนสุขภาพสัตว์ 

10 นางสาวณัฐณิชา ตียสุขเศรษฐ ์ นายสัตวแพทย์ช านาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ 

11 นายสุเทพ สุขผล นักวิชการสัตวบาลช านาญการพิเศษ ส่วนส่งเสริมและพัฒนาการปศุสัตว์ 



สมาชิกกลุ่มที่ 1 

ที่ปรึกษา ที่ปรึกษา ประธาน 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 

เลขา 

สมาชิก สมาชิก สมาชิก 



การบริหารงาน
ภาครัฐแนวใหม่ 

1. แนวคิดการบริหารงานในองค์กรภาครัฐ 
2. การเปลี่ยนแปลงบรบิทของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
3. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม ่: องค์กรภาครัฐที่มี

ผลสัมฤทธิ์และ ขีดสมรรถนะสูง 
4. การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางการบริหาร

กิจการบ้านเมืองที่ดี 
5. การปฏิรูปการบริหารงานภาครัฐตามนัยของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย 
6. โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวิธีการบริหารงาน

ภาครัฐในยุคดิจิทัล 



แนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐ 

แนวคิดแบบดังเดิม 

เน้นบทบาทของผู้บังคับบัญชา เน้นสายการบังคับบัญชา 

ก ากับดูแลให้เป็นไปตามกฎระเบียบ
และขั้นตอนต่าง ๆ  



แนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐ 
แนวคิดแบบดังเดิม 

การท างานเป็นงานซ้ าๆ ไม่ซับซ้อน 
มีมาตรฐาน ท าตามระเบียบอย่างชัดเจน 

เน้นการใช้อัตราคนจ านวนมาก 



แนวคิดในการบริหารองค์กรภาครัฐ 
กลยุทธ์แบบดังเดิม 

มีระบบการวางแผนงานขององค์กร 
(วางแผนเฉย ๆ ไม่เป็นองค์รวม) 

เน้นการแข่งขัน 
มีฝ่ายได้ ฝ่ายเสีย 

ขาดการน าไปสู่การปฏิบัติ ขาดการติดตามประเมินผล 



โครงสร้างองคก์รเดิม 

เปรียบองค์กรของภาครัฐเปน็เครือ่งจักร 

การสรรหา 
 

การคัดเลือกคน 
 

การจ่าย
ค่าตอบแทน 

การบริหาร 
จัดการคน 



นโยบายเสื้อโหล 
ตัดสินใจรวมศูนย์ 

แนวคิดแบบดังเดิม 

ไม่สอดคล้อง
สถานการณ/์

สภาพแวดล้อม 
ให้ความส าคัญกับมาตรฐานของการปฏิบัติงาน นโยบายต่าง ๆ เป็นมาตรฐานเหมือนกันทุกหน่วยงาน 

ความแตกต่าง 
ของบทบาท 

ภารกิจ 
 

สภาพแวดล้อม 
 

สภาพปัญหาต่าง ๆ 
 



เน้นผู้น าการเปลี่ยนแปลง 
Leadership 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

เน้นคุณภาพ 
ขีดความสามารถ 



แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม่ 

เพื่อนร่วมงาน 
 

คนที่อยู่ระดับเดียวกัน 
 

คนที่อยู่ภายในองค์กร 
 

 
 

 
 



กลยุทธ์ในการท างาน 
ไม่เน้นการแข่งขัน 

แนวคิดการจัดการภาครัฐแนวใหม ่

กลยุทธ์ที่ทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกัน 
Win Win Startigy 

เน้นกระบวนการท างานที่มียุทธศาสตร์ 
ดูทั้งองค์รวมทั้งระบบ มีความคิดสร้างสร้างสรรค์ 



การเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

ความเชื่อมโยงของบุคคลระดับองค์กร มององค์กรเป็นสิ่งมีชีวิต 

คนในองค์กรยึดถือกลยุทธ์เป็นเครื่องหมายชี้น า เน้นการแบ่งปันข้อมูล ความโปร่งใส การเรียนรู้ร่วมกัน 



การเปลี่ยนแปลงบริบทของการบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 

ให้ความส าคัญกับค่านิยมและพฤติกรรม ส่งเสริมให้มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร 



การเปลี่ยนแปลง
บริบทของการ

บริหารงานภาครัฐ
แนวใหม่ 



การบริหารภาครัฐแบบดังเดิม การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 
 เน้นสายการบังคับบัญชา 
   เน้นบทบาทของผู้บังคับบัญชา 
   เน้นการใช้อัตราคนจ านวนมาก 
   การท างานเป็นงานซ้ าๆ ไม่ซับซ้อน มีมาตรฐาน  
   เน้นการแข่งขันมีฝ่ายได้ ฝ่ายเสีย 
   มีระบบการวางแผนงานขององค์กร  
   Empowerment 
   เปรียบเทียบองค์กรเป็นเครื่องจักร 
   นโยบายเสื้อโหลตัดสินใจรวมศูนย์ 
   ไม่สอดคล้องสถานการณ์สภาพแวดล้อม 

 เน้นผู้น าการเปลี่ยนแปลง Leadership 
 เน้นคุณภาพขีดความสามารถ 
 กลยุทธ์ในการท างานไม่เน้นการแข่งขัน 
 เน้นกระบวนการท างานที่มียุทธศาสตร์ดูทั้งองค์รวมทั้งระบบ  
 เน้นการให้บริการ ผู้มีส่วนได้เสีย 
 มององค์กรว่าเป็นสิ่งมีชีวิต 
 เชื่อมโยงระดับบุคคลและองค์กร 
 ยึดถือกลยุทธ์ เป็นเครื่องหมายช้ีน า 
 เน้นการแบ่งปันข้อมูล ความโปร่งใส การเรียนรู้ร่วมกัน 
 ส่งเสริมให้คนมีความรู้ทักษะ สามารถหลากหลาย 
 ให้ความส าคัญกับค่านิยมและพฤติกรรม ส่งเสริมให้มุ่งสู่เป้าหมายองค์กร 

สรุปแนวคิดในการการบริหารงานองค์การภาครัฐ 

ข้อเสนอแนะ  
1)  การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ ยังไม่สามารถปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารงานยังเน้นสายบังคับบัญชา  
     นโยบายยังเป็นแบบ Top Down  หรือการเชื่อมโยงงานยังเป็นไปตามสายงาน ฯลฯ  
2) แนวคิดตามแผนยุทธศาสตร์ ยังปฏิบัติได้ไม่เต็มศักยภาพ งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ที่ก าหนด 



การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ : องค์กรภาครัฐทีม่ผีลสัมฤทธ์ิและขดีสมรรถนะสูง 

ข้อเสนอแนะ  
1) การเมือง (P) เศรษฐกิจ (E) สิ่งแวดล้อม (E) กฎหมาย (L) ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยง่าย ต้องปรับโครงสร้างทั้งระบบ   
2) สังคม (S) เทคโนโลยี (T) เป็นการเปลี่ยนแปลงในระดับบคุคล สามาถเปลี่ยนแปลงได้ และรัฐมีนโยบาย Thailand 4.0                  
3) การเปลี่ยนแปลง ต้องอาศัยโครงสร้างทั้งระบบ ต้องอาศัยผู้มีอ านาจและกฎหมายที่เกี่ยวข้องด้วย 



การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางการบริหารกจิการ บ้านเมืองที่ดี 

มีความคล่องตัว 
มีความยืดหยุ่น 

การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 

เน้นผลลัพธ์ระยะยาว 
 

พร้อมรับผิดชอบ พร้อมให้ตรวจสอบ 
 

มีความคิดริเริมสร้างสรรค์ 
 



โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวธีิการบริหารงานภาครัฐในยุคดจิทิลั 

การบูรณาการ 

บูรณาการเป้าหมาย บูรณาการกระบวนการ
ท างาน 

บูรณาการทรัพยากร 

Function Areas 

Agenda 



โครงสร้างองค์กร กระบวนการและวธีิการบริหารงานภาครัฐในยุคดจิทิลั 

การท างานเชิงรุก 

มุ่งเน้นผลลัพธ์ในระยะยาว 
 

การมีส่วนร่วม 

การมุ่งผลสัมฤทธิ์ 

การเตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง ๆ 



การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ 



การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ตามแนวทางการบริหารกจิการ บ้านเมืองที่ดี 
การบริหารงานภาครัฐแนวใหม่ : การน าไปใช้ประโยชน์ 

1. เน้นคุณภาพขีดความสามารถ : การพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะหลากหลายในการปฏิบัติงาน 
2. พัฒนากระบวนการท างานโดยมีแผนยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนการด าเนินงาน โดยมุ่งเน้นการให้บริการและ 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3. พัฒนาบุคลกรและระบบงานเพื่อรองรับเทคโนโลยี ตามนโยบาย Thailand 4.0 
4. บูรณาการท างาน และการมีส่วนร่วม เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร  
5. ท างานเชิงรุก เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์ต่าง  เพ่ือมุ่งผลสัมฤทธ์ิในระยะยาว 
6. เทคนิคการบริหารงานเพื่อขับเคลื่อนองค์กร : ปราศจากอัคติ ความรัก ความชอบ ความเกลียด ความชัง 

ให้มุ่งเน้นเป้าหมายขององค์กรเป็นหลัก  


