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สิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

เรื่อง การลดการใช้ก ระดาษด้ว ย QR Code และมาตรการยกเลิก การขอสาเนาเอกสาร
ของทางราชการจากประชาชน ในรูปแบบวีดีทัศน์
ที่มา
๑. คณะรั ก ษาความสงบแห่ งชาติ ได้ มี ค าสั่ ง หั ว หน้ า คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ
ที่ ๒๑/๒๕๖๐ เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ข้อ ๑๗ กาหนดให้
ในกรณีที่กฎหมาย กฎ หรือระเบียบใดกาหนดให้ผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาต หรือผู้ยื่นขอจดทะเบียน
หรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง ต้องใช้เอกสารที่ทางราชการออกให้แก่ผู้นั้นเพื่อประกอบการพิจารณาหรือดาเนินการ
ให้เป็นหน้าที่ของผู้มีอานาจอนุมัติ อนุญาต ออกใบอนุญาตรับจดทะเบียน รับจดแจ้ง หรือรับแจ้งนั้น ที่จะต้อง
ดาเนินการให้หน่วยงานที่ออกเอกสารราชการเช่นว่านั้นส่งข้อมูลหรือสาเนาเอกสารดังกล่าวมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาหรือดาเนินการ ในกรณีที่ผู้มีอานาจดังกล่าวประสงค์ได้สาเนาเอกสารนั้นจากผู้ขอรับอนุมัติ อนุญาต
หรื อใบอนุ ญาต หรื อผู้ ยื่ นขอจดทะเบี ยนหรื อจดแจ้ ง หรือผู้ แจ้ง ให้ ผู้ มีอานาจนั้นเป็นผู้ จัดทาส าเนาเอกสาร
ดังกล่าวเอง เพื่อประโยชน์แห่งการนี้ ห้ามมิให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการทาสาเนาดังกล่าวจากผู้ขอรับ
อนุมัติ อนุญาต หรือใบอนุญาตหรือผู้ยื่นขอจดทะเบียนหรือจดแจ้ง หรือผู้แจ้ง
๒. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐
ให้ ทุกส่ ว นราชการดาเนิ น การพัฒ นาและปรับปรุงการท างานภายในหน่ว ยงานของตนให้ มีประสิ ท ธิ ภ าพ
มากยิ่งขึ้นอย่างน้อยเดือนละ ๑ งานหรือกิจกรรมโดยเฉพาะงานบริการประชาชน เช่น การลดปริมาณเอกสาร
๓. ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๖๐ ในรายงานผลการดาเนินงาน
ของส านั ก งาน ก.พ.ร. ประจ าเดื อ นกรกฎาคม ๒๕๖๐ ที่ มี บั ญ ชาให้ ติ ด ตามกรณี ตั ว ชี้ วั ด เพื่ อ การปฏิ รู ป
หัวหน้าหน่วยราชการ และหน่วยราชการเชิงผลสัมฤทธิ์ ซึ่งครอบคลุมเรื่องการลดการใช้กระดาษ และการใช้
ระบบสารสนเทศ ประกอบกั บ นโยบายของรัฐบาลในการน าระบบดิจิทัลมาสนั บสนุนการทางานของภาครั ฐ
เพื่อนาไปสู่การเป็นระบบราชการ ๔.๐ ที่จะเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนนโยบายประเทศไทย ๔.๐
ข้อเท็จจริง
สานักงาน ก.พ.ร. มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการและการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ได้ดาเนินการส่งเสริมและผลักดันให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนานโยบายของรัฐบาล
ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานเพื่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ และเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดาเนินการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐโดยการส่งเสริมให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐนาระบบ
ดิจิทัลมาสนับสนุนการทางาน ดังนี้
๑. การลดการใช้กระดาษ ถือเป็นเป้าหมายที่สาคัญในการเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ภายในองค์กร ซึ่งในการประชุมต่าง ๆ จะมีเอกสารที่ใช้ในการประชุมเป็นจานวนมาก จึงได้มีการจัดทาเอกสาร
การประชุมเป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ให้ดาวน์โหลดผ่าน QR Code รวมทั้งการแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุม upload
ข้ อ มู ล ในเว็ บ ไซต์ หรื อ ส่ ง ทางอี เ มล์ หรื อ การส่ ง QR Code แทนการแจกเอกสารในที่ ป ระชุ ม
และประชาสัมพันธ์ให้ผู้เข้ าร่วมประชุมลดการใช้เอกสารที่เป็นกระดาษ และใช้อุปกรณ์ทางอิเล็ กทรอนิกส์
ในการเปิดดูเอกสารแทน

๒
นอกจากนั้นในการบริหารงานภายในสานักงาน ยังใช้เทคโนโลยีเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติงาน เช่น การส่งหนังสือภายในจะใช้ระบบงานสารบรรณอิเล็ กทรอนิกส์ ในการจัดส่ งหนังสื อ
ระหว่างกัน การสร้าง Group Line หรือใช้วิธีการ Share file ภายในหน่วยงานแทนการแจ้งเวียนหนังสือเวียน
ภายในให้รับทราบ และจัดเก็บสาเนาหนังสือ ด้วยระบบอิเล็ก ทรอนิกส์ (Scan) แทนการจัดเก็บเป็นเอกสาร
ซึ่งจะทาให้สามรถจัดเก็บได้ง่ายและประหยัดเนื้อที่ในการจัดเก็บ
การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code โดยใช้เทคโนโลยีในการแปลงเอกสารจากกระดาษ
เป็นไฟล์อิเล็กทรอนิกส์และเผยแพร่ผ่านระบบ Online จะทาให้สามารถเข้าถึง เรียกดูได้ทุกที่ และทุกเวลา
ทั้งยั งเป็ น การลดปริ มาณการใช้กระดาษในส านักงานที่จ ะถูกจัด ทาเป็นเอกสาร ลดปริมาณขยะกระดาษ
ที่จะเกิดขึ้น ลดค่าใช้จ่ายโดยรวม สร้างความสะดวกในการทางาน รวมทั้งยังช่วยลดการใช้วัสดุธรรมชาติ
และพลังงานในการผลิตกระดาษอีกด้วย
๒. การยกเลิกการขอสาเนาเอกสารของทางราชการ สานักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับสานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ได้จัดทาโครงการพัฒนาระบบ
การประเมินความพึงพอใจของประชาชน ต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ และการยกเลิกสาเนาเอกสาร
ราชการ (No Copy) ซึ่งเป็ น การพัฒ นาระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศในรูป แบบแอปพลิ เ คชัน CITIZENinfo
เพื่ออานวยความสะดวกให้กับประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ และสามารถสะท้อนความคิดเห็นต่อการ
ให้บริการ โดยหน่วยงานภาครัฐจะต้องทาการระบุพิกัดของสถานที่ให้บริการ หรือ “การปักหมุด” บนระบบ
ให้กับประชาชนทราบตาแหน่งและเส้นทางการเดินทางไปยังจุดให้บริการ โดยระบบจะแสดงรายละเอียดงาน
บริการ ขั้นตอน และเอกสารที่ประชาชนต้องเตรียมเพื่อเข้ารับบริการ ณ จุดบริการนั้น ๆ โดยเชื่อมโยงกับ
ระบบศูนย์กลางข้อมูลคู่มือสาหรับประชาชน พร้อมแสดงสถานะสาเนาเอกสารที่ยังคงต้องเรี ยกจากประชาชน
หรือหน่วยงานใดบ้างที่ยกเลิกการขอสาเนาเอกสารทางราชการ และมีระบบการประมวลผลข้อมูลความพึงพอใจ
ของประชาชนที่ได้รับบริการ ได้ทันทีภายหลังได้รับบริการเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐสามารถวางแผน
ปรั บ ปรุ ง คุ ณ ภาพบริ ก าร ซึ่ ง มี ป ระโยชน์ อ ย่ า งมากต่ อ การพั ฒ นางานของภาครั ฐ ให้ ส ามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน
ทั้งนี้ จากการจัดทาแบบสอบถามความพร้อมการยกเลิกขอสาเนาเอกสารบัตรประจาตัว
ประชาชน และทะเบียนบ้าน จากจุดบริการของภาครัฐต่าง ๆ รวม ๒๒,๖๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูลสรุป ณ วันที่
๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑) พบว่า ส่วนราชการยังคงมีประเด็นข้อจากัดในบางเรื่อง เช่น การมีกฎหมาย กฎ หรือ
ระเบี ย บที่ ส่ ว นราชการก าหนด การไม่ มี ข้ อสั่ ง การที่ เ กี่ ยวข้ อ งกั บ การยกเลิ ก การร้ อ งขอส าเนาเอกสารฯ
จากประชาชน การขาดงบประมาณ และการขาดระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาระบบอิเล็กทรอนิกส์
เพื่อสนับสนุนการเชื่อมโยงข้อมูล เป็นต้น
ดังนั้น เพื่อสนับสนุนให้ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐปรับปรุงประสิทธิภาพการทางาน
เพื่อก้าวไปสู่ระบบราชการ ๔.๐ สานักงาน ก.พ.ร. จึงได้จัดทาวีดิทัศน์ จานวน ๒ เรื่อง ดังนี้
๑) การลดการใช้กระดาษด้วย QR Code (ความยาว ๓.๒๘ นาที)
๒) มาตรการยกเลิกการขอสาเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชน (ความยาว ๑ นาที)

๓
รายละเอียดตามวีดิทัศน์ซึ่งสามารถรับชมได้โดยสแกน QR Code ด้านล่างนี้
วีดิทัศน์เรื่องที่ ๑
ลดการใช้กระดาษด้วย QR Code

วีดิทัศน์เรื่องที่ ๒
มาตรการยกเลิกการขอสาเนาเอกสาร
ของทางราชการจากประชาชน

-----------------------------------

