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 2.2 เชื่อมโยงการทํางานของแต่ละองค์กรใหม้ีเอกภาพ สอดรับประสานกัน มกีารแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ซึ่งกันและกัน และส่งเสริมการใชท้รัพยากรร่วมกัน รวมทั้งมีการดําเนินกิจกรรมร่วมกันในโครงการพิเศษ
ต่างๆ ทีม่ีผลงานเป็นรูปธรรม อาทิ การขับเคลื่อนระบบรองรับสังคมสูงวัย เป็นต้น  
 2.3 สร้างนวัตกรรม นําเสนอความคิดริเริม่ และประยุกต์ใชอ้งค์ความรู้และเทคโนโลยีทีท่ันสมัย
เพ่ือพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาไดอ้ย่างทันการณ์ 
 2.4 พัฒนาศักยภาพบุคลากร การจัดการความรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดบทเรียนอัน
เป็นประโยชน์ และแสดงบทบาทในการเป็นผู้นําการเปล่ียนแปลง 
 ข้อ 3. เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ดังกล่าว ทอพ. มีข้อเสนอแนะเชิงนโยบายตอ่รฐับาลและหน่วยงานที่
มีหน้าท่ีกํากับดูแลองค์กรภาครัฐ ดังน้ี   
 3.1 ควรแยกแยะองค์กรรัฐท่ีจดัตัง้ข้ึนตามพระราชบัญญัติเฉพาะใหแ้ตกต่างจากองค์กรประเภท
อื่น ไม่ควรพยายามให้กติการ่วมกลางมาครอบงําเหมือนๆ กับราชการหรือองค์กรมหาชนทั่วไป แตค่วรยึดถอืแนว
ทางการบริหารจัดการองค์กรและกลไกการกํากับ ตามทีไ่ด้ออกแบบและระบุไว้ในพระราชบัญญัติเฉพาะของแตล่ะ
องค์กรเป็นหลกั 
 3.2 ควรทบทวน ปรับเปล่ียนข้อบังคับ ข้อกําหนด ระเบียบที่เป็นอุปสรรคในการดําเนินงานต่างๆ 
และมีความซ้ําซ้อนระหว่างองค์กรควบคุมตา่งๆ เพ่ือเอือ้ให้องค์กรรฐัที่จัดตั้งตาม พรบ.เฉพาะ สามารถดําเนินการ
ตามพันธกิจของแต่ละองค์กรไดอ้ย่างเป็นอิสระและคลอ่งตวัมากขึ้น แทนที่จะเป็นไปในทิศทางตรงกันข้าม  
 3.3 ส่งเสริมบทบาทการนํา การเสริม และการสนับสนุนขององค์กรรฐัตามพระราชบัญญตัิเฉพาะ 
รวมทั้งของประชาคม ทอพ. ให้สามารถช่วยการขับเคลื่อนพันธกิจของรัฐเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทย
เผชญิอยูอ่ย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น  
 
 

ประกาศเมือ่วนัท่ี 23 มีนาคม พ.ศ. 2561 
ในการประชุมวิชาการที่ประชุมผู้บรหิารองค์กรของรฐัที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญตัิเฉพาะ (ทอพ.) ครั้งที่ 5 

 
 
    


