
การประชุมชี้แจง

เพื่อซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับ
แนวทางการปฏิบัติราชการ

ท่ีรองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่
วันที่ 10 พฤศจิกายน 2565
เวลา 10.00 – 12.00 น.

ส ำนักวิจัยและพัฒนำระบบงำนบุคคลแบบฟอร์ม
รับค าถาม

Website
NewNormal
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05ตัวอย่างประกาศ



ที่มา

พ.ศ. 2563

Digital Disruption

หน่วยงานภาครัฐ 
Work From Home

(นร1022/ว6 ลว.6มิย.64)

ฐานวิถีชีวิตใหม่ 
(New Normal)

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ด้านบริหารราชการแผ่นดิน
ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและระบบงานภาครัฐ

ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว

Post COVID-19

แนวทางการปฏิบัติราชการ
ที่รองรับชีวิตและการท างานวิถีใหม่
(นร 1012.2/ว18 ลว.20ต.ค.65)Government Digital

ภาครัฐน าเทคโนโลยีเข้ามาใช้มากขึ้น
ข้าราชการปรับตัวเพื่อให้สามารถท างานที่บ้านได้

ครม. ในการประชุม วันที่ 20 กันยายน 2565
มีมติเห็นชอบแนวทางตามที่ส านักงาน ก.พ. เสนอ
และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาน าไปปรับใช้เป็น
แนวทางในการด าเนินการตามความเหมาะสม
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❖ ปรับตัวได้สอดคล้องกับบริบทและ
สถานการณ์ที่เปล่ียนแปลงไป

❖ ควบคู่ไปกับการปรับรูปแบบ
การบริหารส่วนราชการ

❖ เปิดโอกาสให้หน่วยงานสามารถ
ก าหนดรูปแบบวิธีการปฏิบัติ
ราชการให้สอดคล้องกับภารกิจและ
ลักษณะงาน

การปฏิบัติราชการรูปแบบใหม่
ของภาครัฐที่มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ 

โดยใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล
เพื่อความเป็นเลิศในการปฏิบัติราชการ

และให้บริการประชาชน

นิยาม

หลักการ

วัตถุประสงค์
เพิ่มประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์ของงานภาครัฐ ลดข้อจ ากัดด้านเวลาและสถานที่
ปรับวิธีการท างานและการบริการภาครัฐรูปแบบใหม่ที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง

บริหารทรัพยากรบุคคลยืดหยุ่น คล่องตัว สร้างแรงจูงใจและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ปฏิบัติงาน

สาระส าคัญ
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หน่วยงานที่รับผิดชอบ
การบริหารงานบุคคล

ปฏิบัติตามแนวทางฯ

แน
วท

าง
กา
รด

 าเ
นิน

กา
ร

หน่วยงาน
พิจารณาเหตุผลความจ าเป็น

ในการด าเนินการ

ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
และผู้ปฏิบัติงาน

ปรับรูปแบบและขั้นตอน
วิธีการท างาน

➢ผ่อนคลายปรับปรุงกฎระเบียบ

➢ลดขั้นตอน/กระบวนการที่ซ้ าซ้อน

➢บูรณาการกระบวนการท างาน
ในรูปแบบดิจิทัล

ปรับรูปแบบการให้บริการ
ประชาชน

➢e-Service

➢Anywhere Anytime

พิจารณาลักษณะงานและภารกิจ
1. ภารกิจให้บริการหประชาชน
2. ภารกิจจัดท านโยบายหรือ

สนับสนุนการด าเนินการภาครัฐ
3. ภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะ

พิจารณาชื่อต าแหน่งงาน
1. งานที่ติดต่อกับประชาชน
2. งานสนับสนุนการปฏิบัติงานของ

หน่วยงาน
3. งานศึกษา วิเคราะห์ วิจัย
4. ปฏิบัติงานในพื้นที่เฉพาะ หรือใช้

อุปกรณ์และเครื่องมือเฉพาะ
5. งานก ากับ ติดตาม และบังคับบัญชา 

การบริหารจัดการ
ภายในหน่วยงาน

➢ การบริหารแผนงาน

➢ การบริหารงบประมาณ

➢ การบริหารงานบคุคล

การด าเนินการตามแนวทาง

เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุน
การปฏิบัติงาน

➢ ปรับเปลี่ยนงานบรกิาร
ภาครัฐที่ส าคัญเป็น
รูปแบบดิจิทัล
แบบเบ็ดเสร็จ

➢ น าเทคโนโลยีมาสนับสนนุ
การปฏิบัติงานภายใน

หน่วยงาน
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รูปแบบการปฏิบัติงาน : ตกลงร่วมกันเพื่อก าหนดรูปแบบและมอบหมายงานที่เหมาะสม
รูปแบบที่ 1 การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งโดยการเหลื่อมเวลาท างาน

ท างานไม่น้อยกว่า 8 ชม./วัน

รูปแบบที่ 2 การปฏิบัติงานในสถานที่ตั้งโดยการนบัชั่วโมงท างาน
ท างานไม่น้อยกว่า 40 ชม./สัปดาห์

รูปแบบที่ 3 การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง พ.ศ. 2565

หน่วยงานด าเนินการ ดังนี้
 ประกาศให้ผู้ปฏิบัติงานทราบโดยทั่วกัน
 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้รับบริการได้รับรู้ตาราง
การปฏิบัติงาน หรือช่องทางการขอรับบริการ
 ติดตามและประเมินผลการด าเนินการ 
เพื่อปรับปรุงองค์ประกอบต่าง ๆ ให้สามารถ
ด าเนินการตามแนวทางฯ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ



การด าเนินการตามแนวทาง (ต่อ)

การปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐที่ส าคัญเป็น
รูปแบบดิจิทัลแบบเบ็ดเสร็จ

(End-to-End Digital Services)

การน าระบบเทคโนโลยีต่าง ๆ มาสนับสนุน
การปฏิบัติงานภายในหน่วยงาน

สามารถด าเนินการผ่านแพลตฟอร์มกลางของงานบริการ
ภาครัฐท่ีส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลได้พัฒนาขึ้นได้เพื่อ

ประหยัดงบประมาณในการพัฒนาระบบข้ึนใหม่

เทคโนโลยีที่ใช้สนับสนุนการปฏิบัติงาน
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Cyber Security

พัฒนา Digital Skills



หน่วยงาน กตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร

ปรับรูปแบบการให้บรกิารประชาชนแบบออนไลน์
มีระบบจองคิวรับบรกิารอิเล็กทรอนิกส์

มีระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์
มีระบบการบรหิารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์
พัฒนาแอปพลิเคชันส าหรับติดตามงานและรบั-ส่ง
งานหน่วยงานให้บริการประชาชน

หน่วยงานที่ไม่ต้องให้บริการ
ประชาชน

หน่วยงานด้านการเงินการคลัง กองเทคโนโลยีสารสนเทศ

ขยายเวลาบริการประชาชน 
เป็น 08.30. – 18.30 น.

กลุ่มที่ 1*

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง 
โดยการเหลื่อมเวลาท างานทุกวัน 

(4 ช่วงเวลา)

กลุ่มที่ 2*

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง
โดยการนับชั่วโมงท างาน

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์

จัดกลุ่มเพื่อสลับวันกันมาปฏิบัติงาน
ในสถานที่ตั้ง

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังกับผู้บังคับบัญชา

*สลับรูปแบบกันปฏิบัติงานทุก 2 เดือน

กลุ่มที่ 1*

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง 
โดยการเหลื่อมเวลาท างานทุกวัน 

(2 ช่วงเวลา)

กลุ่มที่ 2*
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง

ทุกวันพุธ

*สลับรูปแบบกันปฏิบัติงานทุก 2 เดือน

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง 
โดยการเหลื่อมเวลาท างานทุกวัน 

(2 ช่วงเวลา)

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังกับผู้บังคับบัญชา
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หน่วยงาน ข

ปรับขั้นตอนวิธีการท างาน กระจายอ านาจการตัดสินใจ
มีกลไกการมอบหมายงานชัดเจน 

มีระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์
ใช้ Application Line ในการติดตามงาน
มีระบบการลงเวลาเขา้ - ออกงานอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานวิชาการ งานสารบรรณ งานกองการเจ้าหน้าที่ 
ฝ่ายธุรการ

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง
ไม่เกิน 3 วัน/สัปดาห์

จัดกลุ่มเพื่อสลับวันกนัมาปฏิบัติงาน
ในสถานที่ตั้ง

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังกับผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง 
โดยการเหลื่อมเวลาท างานทุกวัน 

(2 ช่วงเวลา)

หน่วยงานด้านการติดตาม
ประเมินผลและให้ค าปรึกษา

กลุ่มที่ 1*

กลุ่มที่ 2*

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งทุกวันอังคาร

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังกับผู้บังคับบัญชา

*สลับรูปแบบกันปฏิบัติงานทุก 2 เดือน

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง
โดยการนับชั่วโมงท างาน

ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร (ต่อ)
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หน่วยงาน ค

มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน
มีการติดตามงานโดยการประชุมทีมทุกวันจันทร์
มีการบริหารผลการปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบ

มีระบบสารบรรณอิเลก็ทรอนิกส์
มีระบบการบรหิารงานบุคคลอิเล็กทรอนิกส์

หน่วยงานวิชาการ ห้องปฏิบัติการ

จัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน
นอกสถานที่ต้ังกับผู้บังคับบัญชา

ปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง
ทุกวันพุธ

หน่วยงานสนับสนุน

กลุ่มที่ 1*

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง โดยการเหลื่อมเวลา
ท างาน (2 ช่วงเวลา)

และปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในวันอังคาร

กลุ่มที่ 2*

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง 
โดยการเหลื่อมเวลาท างาน (2 ช่วงเวลา)

และปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้งในวันพฤหัสบดี

ปฏิบัติงานในสถานที่ต้ัง 
โดยการเหลื่อมเวลาท างานทุกวัน 

(2 ช่วงเวลา)

ตัวอย่ำงกำรด ำเนินกำร (ต่อ)
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หน่วยงานพิจารณาก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงาน
ในภาพรวมที่เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน 
และก าหนดให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนปฏิบัติงาน

ฅในลักษณะเดียวกันทั้งหมด

➢ หน่วยงานที่ยังไม่มีความพร้อมในการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง อาทิ 
เทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุน ทักษะของผู้ปฏิบัติงาน

➢ หน่วยงานขนาดใหญ่ ลักษณะงานมีความซับซ้อน ยากต่อการพิจารณา
รูปแบบการปฏิบัติงานรายบุคคล/รายส านัก/กอง/กลุ่มงาน

ตัวอย่ำงประกำศ
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หน่วยงานพิจารณาก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานให้มี
ความเหมาะสมกับกบัภารกจิของแต่ละหนว่ยงานย่อยภายใน 

(ส านัก/กอง/กลุม่งาน)
และผู้ปฏิบัติงานต้องปฏิบัติงานตามที่หน่วยงานก าหนด

➢ หน่วยงานที่มีเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการปฏิบัติงานนอกสถานที่ต้ัง
➢ หน่วยงานที่มีความพร้อมในการด าเนินการตามแนวทางฯ
➢ หน่วยงานมีความชัดเจนในการปฏิบัติงาน และผู้ปฏิบัติงานทราบตาราง

การปฏิบัติงานของทุกคนในหน่วยงาน
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ตัวอย่ำงประกำศ (ต่อ)



หน่วยงานพิจารณาก าหนดรูปแบบการปฏิบัติงานที่เหมาะสมในภาพรวม 
และมอบอ านาจการพิจารณาก าหนดรูปแบบให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา

ตามเหตุผลความจ าเป็นและความเหมาะสมของลักษณะงาน

➢ หน่วยงานที่มีความพร้อมในการด าเนินการตามแนวทางฯ
➢ หน่วยงานขนาดใหญ่ ลักษณะงานมีความซับซ้อน การมอบอ านาจให้สามารถ

บริหารจัดการรูปแบบการปฏิบัติงานเองอาจท าให้เข้าใจรูปแบบการปฏิบัติงาน
ที่เหมาะสมกับลักษณะงานมากกว่า และสามารถด าเนินการได้อย่างยืดหยุ่น
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ตัวอย่ำงประกำศ (ต่อ)



แบบฟอร์มรับค ำถำมเกี่ยวกับแนวทำง

กำรปฏิบัติรำชกำรที่รองรับชีวิตและกำรท ำงำนวิถีใหม่

ติดตำมทุกเรื่องรำว New Normal
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