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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 

 
 

ภายใตวิถีชีวิตใหม (New Normal) ที ่สงผลกระทบทั้งดานเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 

เทคโนโลยี สิ่งแวดลอม รวมถึงพฤติกรรมของปจเจกบุคคล องคกรเอกชน ซึ่งมีรูปแบบการดำเนินชีวิต กิจกรรม 

และพฤติกรรมตาง ๆ ที่แตกตางไปจากเดิม สงผลใหภาครัฐจำเปนตองเตรียมพรอมและรับมือกับการเปลี่ยนแปลง

อยางทันทวงที (Rapid Change) ประกอบกับยุทธศาสตรชาติ ดานที่ 6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ

บริหารจัดการภาครัฐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน ไดกำหนดทิศทางที่สำคัญที่ในการพัฒนาระบบราชการ     

ที่มุ งเนนทั้งในดานพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐและการยกระดับการบริการภาครัฐใหมีความรวดเร็ว งายข้ึน  

ลดคาใชจาย ทันตอเหตุการณ มีความเปนธรรม โปรงใส ตรวจสอบได เขาถึงทุกกลุมโดยเนนการใหบริการตาม

ความตองการของประชาชนอยางแทจริง รวมถึงการนำเทคโนโลยีมาปรับใช เพ่ือใหประชาชนสามารถเขาถึงบริการ

ไดดียิ่งข้ึน 

สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการเห็นวา การพัฒนา

ระบบราชการไทยในอนาคตตองกาวทันตอการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น เพื่อมุงสูการเปน“ภาครัฐที่นาเชื่อถือ” 

ผานการพัฒนาระบบราชการเพ่ือใหสามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงท่ีเกิดข้ึนในพลวัตในบริบทโลก ท่ีเต็มไปดวย

ความผันผวน (Volatility) ความไมแนนอน (Uncertainty) ความซับซอน (Complexity) และความกำกวม 

(Ambiguity) ซึ่งยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) ไดกำหนดทิศทางการพัฒนาระบบ

ราชการไวใน 3 ประเด็น ดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาการบริการภาครัฐเพื่อประชาชน มุงเนนใหภาครัฐมีบริการที่เปนมาตรฐานสากล

ตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะผูรับบริการไดอยางทันที ทุกที่ ทุกเวลา ผานการเชื่อมโยงบริการ

ของทุกหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และนวัตกรรม

มาประยุกตใชในการใหบริการประชาชน  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับบทบาทภารกิจ และโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย ยืดหยุน รองรับ

การเปลี่ยนแปลง มุงเนนใหภาครัฐมีความทันสมัย มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีการจัดรูปแบบองคกร

ใหมที่มีความยืดหยุนคลองตัว และสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการเขามาชวยจัดทำบริการสาธารณะ

ภาครัฐ มุงเนนการทำงานในลักษณะของเครือขาย 

ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ มุงเนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามา

ประยุกตใชในการบูรณาการการทำงานและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2564 – 2565) ฉบับนี้ มีความสอดคลองเชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ  

ดานการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูป 

การบริหารจัดการภาครัฐ  พรอมทั้งไดวิเคราะหแนวโนมการเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่มีผลกระบทตอการพัฒนา

ระบบราชการ และกำหนดเปาหมายการพัฒนาระบบราชการใหเปนไปตามทิศทางการพัฒนาประเทศที่สำคัญ  

โดยมุ งเนนใหภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพสูงขึ ้น ขับเคลื ่อนดวยเทคโนโลยีและฐานขอมูล  

(Data Driven) และนำนวัตกรรมมาเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ (Innovation Driven) 

อันจะสงผลใหภาครัฐมีประสิทธิภาพสูงขึ้น ประชาชนไดรับการบริการภาครัฐที่ตรงตามความตองการ และ

ประชาชนมีความเชื่อม่ันในภาครัฐ (Public Trust) ตอไป  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 

 

 นโยบาย แผน และยุทธศาสตรท่ีสำคัญของประเทศ ไดกลาวถึงทิศทางการพัฒนาประเทศท่ีสะทอนใหเห็น
ความคาดหวังเก่ียวกับการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตหลายประการ ดังนี้ 

1. ยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  
 ยุทธศาสตรชาติ ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 1.1 เปาหมาย  
1.1.1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที ่มุ งผลสัมฤทธิ ์และผลประโยชนสวนรวม ตอบสนอง 

ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว โปรงใส  
1.1.2 ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พรอมปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง  
1.1.3 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1.1.4 กระบวนการยุติธรรม เปนไปเพ่ือประโยชนตอสวนรวมของประเทศ 

1.2 ประเด็นยุทธศาสตร 
1.2.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก

รวดเร็ว โปรงใส 
(1) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนาของภูมิภาค 
(2) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยีดิจิทัล

มาประยุกตใช 
1.2.2 ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชื ่อมโยง 

การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพ้ืนท่ี 
(1) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 
(2) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 

1.2.3 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ  

(1) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 
(2) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนาประเทศ เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม

ในการดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอยางเหมาะสม 
(3) สงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครอง 

สวนทองถ่ินเปนหนวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล 
1.2.4 ภาครัฐมีความทันสมัย 

(1) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุนเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสราง 
และระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบท่ีมีความหลากหลาย มีการดําเนินงานท่ีมีความยืดหยุน 

(2) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย  

ความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ  
ตามนัยยะของมติคณะรฐัมนตรี เม่ือวันท่ี 4 ธันวาคม 2560 1 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.2.5 บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถสูง 
มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 

(1) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเสนทางความกาวหนาในอาชีพ 

1.2.6 ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคสวนรวมตอตาน        
การทุจริต 

(1) การบริหารจดัการการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ 
1.2.7 กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาท่ีจําเปน 

(1) มีกฎหมายเทาท่ีจําเปน 
 

2. แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)  

2.1 เปาหมายระดับประเด็นของแผนแมบทฯ ประเด็นการบริการประชาชนและประสทิธิภาพภาครัฐ 
2.1.1 เปาหมายท่ี 1 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปนท่ียอมรับของผูใชบริการ 
2.1.2 เปาหมายที ่ 2 ภาครัฐมีการดำเนินการที ่มีประสิทธิภาพดวยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยี                 

มาประยุกตใช 
2.2 แผนยอย 

2.2.1 แผนยอยการพัฒนาบริการประชาชน 
(1) แนวทางการพัฒนา 

-  พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน 
-  พัฒนาการใหบริการภาครัฐผานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกตใช 
-  ปรับวิธีการทำงาน 

(2) เปาหมายของแผนยอย 
-  งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเปนดิจิทัลเพ่ิมข้ึน  

2.2.2 แผนยอยการปรบัสมดุลภาครัฐ 
(1) แนวทางการพัฒนา 

- เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมในการดำเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอยางเหมาะสม 

(2) เปาหมายของแผนยอย  
- เปดโอกาสใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ

อยางเหมาะสม 
- องคกรปกครองสวนทองถิ่นตองมีสมรรถนะและสรางความทันสมัยในการจัดบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะใหกับประชาชน  
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2.2.3 แผนยอยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(1) แนวทางการพัฒนา 

- พัฒนาหนวยงานภาครัฐใหเปน “ภาครัฐทันสมัย เปดกวาง เปนองคกรขีดสมรรถนะสูง” 
- ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสรางองคการและออกแบบระบบการบริหารงานใหมใหมี

ความยืดหยุน คลองตัว กระชับ ทันสมัย 
(2) เปาหมายของแผนยอย   

- ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากลและมีความคลองตัว 
2.2.4  แผนยอยการสรางและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

(1) แนวทางการพัฒนา 
- พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหมีความรูความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห 

และการปรับตัวใหทันตอการเปลี่ยนแปลง 
- สรางผูนำทางยุทธศาสตรในหนวยงานภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่องและเปนระบบ 

(2) เปาหมายของแผนยอย   
- บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทำงานเพื ่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุงม่ัน และเปนมืออาชีพ 
 

3. แผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับท่ีประกาศราชกิจจานุเบกษา เม่ือเดือน 
เมษายน 2561) 

3.1 ประเด็นปฏิรูปท่ี 1 บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย  ชีวิตประชาชน 

กลยุทธท่ี 3 : ยกระดับการใหบริการประชาชนสูการบริการท่ีเร็วข้ึน งายข้ึน และถูกลง 

แผนงานท่ี 1 : ปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/อนุญาตจากภาครัฐ เพ่ืออำนวยความสะดวกแกประชาชน 

แผนงานท่ี 2 : จัดใหมีการบริการแบบเบ็ดเสร็จผานชองทางดิจิทัลและศูนยบริการรวม 

เปาหมาย : จำนวนระบบ/กระบวนการบริการประชาชนไดรับการปรับปรุง 

3.2 ประเด็นปฏิรูปท่ี 3 โครงสรางภาครัฐกะทัดรัด ปรับตัวไดเร็วและระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง 

3.2.1 กลยุทธที ่ 1 : ปรับปรุงและพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารงานของรัฐ และลด/ละลาย 
ความเปนนิติบุคคลของกรม 

แผนงานท่ี 1 : การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองคกร 

เปาหมาย : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองคกร 
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3.2.2 กลยุทธท่ี 2  : เพ่ิมประสิทธิภาพและสรางความเขมแข็งของการบริหารจัดการเชิงพ้ืนท่ี  

แผนงานท่ี 1 : การปฏิรูปโครงสรางและระบบการบริหารราชการของสวนราชการในภูมิภาค                                                   

เปาหมาย : ความสำเร็จของการดำเนินการตามแผนการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการของจังหวัด (จังหวัดพันธุใหม : High Performance Province (HPP)) 

3.2.3 กลยุทธท่ี 5 : สรางระบบธรรมาภิบาลท่ียัง่ยืนในหนวยงานภาครัฐ 

แผนงานท่ี 1 : การดำเนินการยกระดับหนวยงานภาครัฐสูระบบราชการ 4.0 

เปาหมาย : รอยละของหนวยงานภาครัฐท่ีไดรับการรับรองสถานะเปน 4.0 

3.2.4 กลยุทธท่ี 6 : พัฒนากฎหมายเก่ียวกับระเบียบบริหารราชการแผนดินใหสอดคลองกับสถานการณ 

แผนงานท่ี 1 : ปรับปรุงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

เปาหมาย : ราง พ.ร.บ. ระเบียบบริหาราชการแผนดิน พ.ศ. ... 

 
4. แผนการปฏิรูปประเทศ ดานการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปที่จะสงผลใหเกิด 

การเปลี่ยนแปลงตอประชาชนอยางมีนัยสำคัญ (Big Rock)  

4.1 กิจกรรมปฏิรูปท่ี 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสูระบบดจิิทัล 

4.1.1 เปาหมายของกิจกรรมปฏิรูป 

(1) ประชาชนไดรับการดูแล เขาถึง และไดรับบริการรวมถึงขอมูลดิจิทัลสำคัญของภาครัฐที่มี
คุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียคาใชจายนอย และตรงตามความจำเปนท้ังในสภาวการณปกติและฉุกเฉินเรงดวน 

(2) ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอรม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบขอมูล 
และขอมูลขนาดใหญ (Big data)  สำหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การดำเนินงาน และการกำกับติดตาม
ประเมินผลบนระบบนิเวศดานดิจิทัลที่สรางความเชื่อมั่น ความไววางใจ และการยอมรับระหวางกันที่ตอบสนอง
ความตองการพื ้นฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ นตัวของประเทศ ใน 5 ดาน ไดแก  
(1) ดานการมีรายไดและมีงานทำ (2) ดานสุขภาพและการสาธารณสุข (3) ดานเกษตรและการบริหารจัดการน้ำ  
(4) ดานการทองเที่ยว และ (5) ดานการตลาดและการกระจายสินคาสำหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) และธุรกิจท่ีเกิดข้ึนใหม (Startups) 

(3) ภาครัฐพัฒนาสู การเปนองคกรขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนไดอยางคลองตัวตามบริบทและสภาวการณที่แปรเปลี่ยนอยางรวดเร็วและเปนพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) เปนภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความตองการและการมีสวนรวมของภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน และประชาชน อยางแทจริง 

(4) ประชาชน และทุกภาคสวน มีความเชื่อม่ันและไววางใจในการทำงานของภาครัฐ 
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4.1.2 ตัวชี้วัด :   

(1) ระดับความสำเร็จของการพัฒนาขอมูลดิจิทัลและขอมูลขนาดใหญ (Big data)  ภาครัฐ ให
พรอมสำหรับการใชประโยชน 

(2) จำนวนแพลตฟอรมการจัดบรกิารแบบบูรณาการและบริการสำคัญที่ภาครัฐพัฒนาเองหรือ
ใหการสนับสนุนการพัฒนา ซ่ึงอยูในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (end-to-end service) มีคุณภาพ ตรงตาม
ความจำเปนทั้งในสภาวการณปกติและฉุกเฉินเรงดวน และสอดคลองกับความตองการพื้นฐานที่แทจริงของ
ประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน  

(3) จำนวนระบบกลาง หรือแอปพลิเคชั่น (Application) สนับสนุนกลาง รวมถึงหลักเกณฑ
มาตรฐานที่เกี่ยวของสำหรับการพัฒนาระบบการบริหารงานและบริการดานดิจิทัลของภาครัฐ ที่มีการพัฒนาเสร็จสิ้น
และเริ่มตนใชงานจริง 

(4) จำนวน (ดาน) ประเด็นสำคัญท่ีมีการนำระบบขอมูลดิจิทัลและขอมูลขนาดใหญ (Big data) 
ภาครัฐมาบูรณาการ เปดเผย แลกเปลี ่ยน เชื ่อมโยง สำหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหารจัดการ  
การดำเนินงาน การกำกับติดตาม และการใหขอเสนอแนะ ที ่เชื ่อมตออยางเปนระบบกับศูนยปฏิบัต ิการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) และศูนยขอมูลและวิเคราะหเสนอแนะการออกแบบนโยบายและยุทธศาสตรระดับ
กระทรวง ระดับหนวยงาน และระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพื่อการแกไขปญหาและเยียวยาประเทศ และตอบสนองความ
ตองการของประชาชนและสังคมอยางตรงประเด็น และทันตอเหตุการณ 

(5) ระดับความสำเร็จในการยกระดับความสามารถหนวยงานภาครัฐ รวมทั ้งการพัฒนา 
ขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพื ่อไปสู การเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยมี Digital Government Maturity 
Model (Gartner) ระดับ 2 

(6) อัตราการเขารับบริการดิจิทัลภาครัฐเพ่ิมข้ึน (Digital Service Adoption Rate) 

4.2 กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 การจัดโครงสรางองคกรและระบบงานภาครัฐใหมีความยืดหยุนคลองตัวและ
เปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณ 

4.2.1 เปาหมายของกิจกรรมปฏิรูป 

โครงสรางและระบบการบริหารราชการของสวนราชการระดับกระทรวงมีความยืดหยุน
คลองตัว ทันตอการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ไดอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับ
นโยบายของรัฐและสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุด
ของประเทศ 

4.2.2 ตัวชี้วัด 

(1) ขอเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการของสวนราชการระดับกระทรวงและกรม 
และลดสถานะความเปนนิติบุคคลของสวนราชการระดับกรม 
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(2) มีหลักเกณฑและวิธีการจัดโครงสรางองคกรบริหารเฉพาะกิจ (Ad hoc) และรางกฎหมาย
หรือระเบียบท่ีสามารถใชอำนาจของฝายบริหารในการบริหารราชการท่ีมีความจำเปนฉุกเฉิน เรงดวน และรูปแบบ 
Agile Organization 

(3) มีหลักเกณฑและวิธีมอบอำนาจการจัดสวนราชการ พรอมระบบประเมินความเหมาะสม
การจัดสวนราชการรวมท้ังการประเมินประสิทธิภาพและความคุมคาการจัดสวนราชการและการบริหารงานภาครัฐ
ท่ีตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุดของประเทศ 

(4) มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับวิถีชีวิตใหม 
(New Normal) เหมาะสมกับสถานการณปจจุบันและลักษณะงานขององคกร 

4.3 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสูระบบเปด เพื่อใหไดมา และ
รักษาไวซ่ึงคนเกง ดีและมีความสามารถอยางคลองตัว ตามหลักคุณธรรม 

4.3.1 เปาหมายของกิจกรรมปฏิรูป 

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการกำลังคนไดอยางมีเอกภาพ มีประสิทธิภาพและความคลองตัว 
สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนยาย และใชประโยชนกำลังคนใหตรงกับความรูความสามารถ เพื่อตอบสนองตอ 
การพัฒนาประเทศในดานตาง ๆ และสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

4.3.2 ตัวชี้วัด  

(1) ขอเสนอการปรับเปลี ่ยนระบบการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐใหเปนระบบเปด 
ดำเนินการแลวเสร็จ และผานการพิจารณาของ ก.พ. อยางนอย 2 เรื่อง 

(2) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑการบริหารงานบุคคลไดรับการแกไข เพื่อเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ อยางนอย 5 เรื่อง 

(3) ขอเสนอในการจัดองคกร ระบบ หรือกลไกการบริหารจัดการกำลังคนภาครัฐ ที่มีเอกภาพ 
และเปนมาตรฐานท่ีเทียบเคียงกันไดระหวางบุคลากรภาครัฐแตละประเภท 

(4) รอยละของบุคลากรในสวนราชการและหนวยงานของรัฐแตละแหงที ่มีความรู ทักษะ 
ทัศนคติ และกรอบความคิด (Mindset) ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิตวิถีใหม รวมทั ้งรองรับ 
การเปลี่ยนแปลง 

(5) สัดสวนคาใชจายดานบุคลากรตองบประมาณรายจายประจำเพ่ิมข้ึนในอัตราท่ีลดลง 

(6) มีมาตรการท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการใชอัตรากำลังหรือลดคาใชจายดานบุคลากร 
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4.4 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีสวนรวมของ
ประชาชน 

4.4.1 เปาหมายของกิจกรรมปฏิรูป 

สรางความเขมแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพื ้นที ่ ใหราชการในสวนภูมิภาคมี 
ความคลองตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลไดอยางมี
ประสิทธิภาพ โดยใหเกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหวางภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชนเพื่อให
เปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

4.4.2 ตัวชี้วัด  

(1) มีรูปแบบการทำงานที่เนนการบูรณาการในประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ของกรม
และหนวยงานท่ีเก่ียวของในพ้ืนท่ี (ระบบการบริหารงาน โครงสราง) 

(2) กรมและจังหวัดนำรูปแบบการทำงานเชิงบูรณาการตามขอ (1) ไปปรับใชใหสอดคลองกับ
บทบาทภารกิจ และสอดคลองกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติท่ีเก่ียวของ 

(3) จำนวนจังหวัดท่ีมีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดท่ีมี
ผลสัมฤทธิ์สูง 

(4) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีตอการใหบริการประชาชนของศูนยดำรงธรรมของ
จังหวัด 

 
5. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติฉบับท่ี 12 พ.ศ. 2560 – 2564  

5.1 วัตถุประสงคที่ 1.5 เพื่อใหการบริหารราชการแผนดินมีประสิทธิภาพ โปรงใส ทันสมัยและมีการทำงาน
เชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

5.2 เปาหมายรวมที่ 2.6 มีระบบบริหารจัดการรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปรงใส ตรวจสอบได 
กระจายอำนาจและมีสวนรวมจากประชาชน 

5.3 ยุทธศาสตรที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย 

เปาหมายระดับยุทธศาสตรที่ 1 ลดสัดสวนคาใชจายดานบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและการใหบริการของภาครัฐ และประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ 

- แนวทางการพัฒนาที่ 3.1 ปรับปรุงโครงสรางหนวยงาน บทบาท ภารกิจ และคุณภาพบุคลากร
ภาครัฐ ใหมีความโปรงใส ทันสมัย คลองตัว มีขนาดท่ีเหมาะสม เกิดความคุมคา 

- แนวทางการพัฒนาที ่ 3.3 เพิ ่มประส ิทธ ิภาพและยกระดับการใหบริการสาธารณะให ได
มาตรฐานสากล 
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6. คําแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรี รัฐบาลพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา 

นโยบายรัฐบาลไดกำหนดวิสัยทัศนในการขับเคลื่อนประเทศ “มุงมั่นใหประเทศไทยเปนประเทศท่ี
พัฒนาแลวในศตวรรษที่ 21” โดยกําหนดนโยบายในการบริหารราชการแผนดินออกเปนนโยบายหลัก 12 ดาน 
และนโยบายเรงดวน 12 เรื่อง โดยนโยบายหลักเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ มุงเนนการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลเขามาชวยในการใหบริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทํางานของหนวยงานตาง ๆ กำหนดนโยบาย
ดำเนินการ ดังนี้ 

1) พัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหมโดยพัฒนาใหภาครัฐมีขนาด 
ท่ีเหมาะสม การจัดรูปแบบองคกรใหมท่ีมีความยืดหยุนคลองตัวและเหมาะสมกับบริบทของประเทศ 

2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสําคัญตอการประกอบธุรกิจและ
การดําเนินชีวิตของประชาชนใหเปนระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงขอมูลตอเนื่องกันตั้งแตตนจนจบกระบวนการ 

3) พัฒนาระบบขอมูลขนาดใหญในการบริหารราชการแผนดิน 

4) เปดเผยขอมูลภาครัฐสูสาธารณะ โดยหนวยงานของรัฐในทุกระดับตองเปดเผยและเชื่อมโยงขอมูล
ซ่ึงกันและกัน ท้ังในระหวางหนวยงานของรัฐดวยกันเองและระหวางหนวยงานรัฐกับประชาชน 

5) สงเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ โดยสรางความเชื่อม่ัน ศรัทธา และสงเสริม
ใหเกิดการพัฒนาขาราชการ บุคลากร และเจาหนาท่ีของรัฐอยางจริงจัง 

6) พัฒนากลไกใหประชาชนมีสวนรวมในการพัฒนาบริการสาธารณะและการตรวจสอบภาครัฐ 

7) ปรับปรุงระเบยีบ กฎหมายท่ีเอ้ือตอการทําธุรกิจและการใชชีวิตประจําวัน ชวยอำนวยความสะดวก
ในการใหบริการแกประชาชน  
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 โลกปจจุบันมีการเปลี ่ยนแปลงอยางรวดเร็วเต็มไปดวยความผันผวน (Volatility) ความไมแนนอน 
(Uncertainty) ความซับซอน (Complexity) และความกำกวม (Ambiguity) ซึ ่งเปนผลมาจากพัฒนาการ 
ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีซึ ่งสงผลใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ ที่เขามาสนับสนุนและอำนวยความสะดวก 
ในการดำรงชีวิตของคนในสังคม สงผลใหพฤติกรรมการดำรงชีวิตของผูคนในสังคมนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมอยางมาก
เรียกไดวาเปนการเปลี่ยนแปลงแบบฉับพลัน (Disruptive) ตัวอยางเชนการใชบริการผานระบบออนไลนทั้งในแง 
การทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกสและการใชเทคโนโลยีการสื่อสารออนไลนเพ่ือเชื่อมตอผูคนในสังคมเขาไวดวยกัน 

 พฤติกรรมของผูคนในสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปพรอมกับพัฒนาการทางเทคโนโลยีทำใหเกิดทั้งผลดีและ
ความทาทายตอการดำเนินงานของภาครัฐและระบบราชการ ผลดีที่เกิดขึ้นคือเทคโนโลยีนวัตกรรมที่ทันสมัย 
ชวยสรางความหลากหลายใหกับสินคาและบริการที่ตอบสนองความตองการของผูบริโภคในหลากหลายกลุม 
โดยเฉพาะเมื่อประเทศไทยถูกคาดการณวาจะเขาสูการเปนสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป พ.ศ. 2574 (สำนักงาน
เลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ, 2561) การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหมจึงชวยทำให
ผูสูงอายุสามารถเขาถึงบริการทางการแพทยและสาธารณสุข รวมทั้งการบริการออนไลน ตาง ๆ ที่สนับสนุนให
ผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  

 อยางไรก็ตามพัฒนาการทางเทคโนโลยีก็ทำใหเกิดความทาทายตอการดำเนินงานของภาครัฐดวย อาทิ 
เกิดภัยคุกคามจากการใชระบบออนไลนในแงความเสี่ยงจากอาชญากรรมทางไซเบอร การกอสงครามในรูปแบบใหม 
ผานการใชเทคโนโลยี หรือแมแตกระทั่งการสงขอมูลผานระบบออนไลนอยางรวดเร็วซึ่งเปนที่มาของขาวปลอม 
(Fake News) ท่ีทำใหเกิดความสับสนตอผูคนในสังคมนั้นเอง 

 ยิ่งไปกวานั้นความทาทายที่สำคัญที่เกิดขึ้นในป พ.ศ. 2563 คือสถานการณการแพรระบาดของโรคติดชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลใหพฤติกรรมของผูคนแตกตางไปจากเดิมอยางฉับพลันเกิดเปนชีวิตวิถีใหม 
(New Normal) ไมวาจะเปน การเวนระยะหางทางสังคม (Social Distancing) การกักตัว (Quarantine) และเกิด
การทำงานในรูปแบบใหม การทำงานที่ใดก็ได (Work from Anywhere : WFA) จึงไมสามารถหลีกเลี่ยงในการนำ
เทคโนโลยีการสื่อสารผานระบบออนไลน หรือการสงผานขอมูลในรูปแบบดิจิทัลมาใชเพื่อใหสามารถดำเนินชีวิต 
วิถีใหมในสถานการณนี้ได 

 สถานการณของโลกท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วในปจจุบันถือเปนชนวนสำคัญท่ีภาครัฐและระบบราชการ
ไทยจะตองทบทวนการดำเนินงานวาสามารถรับมือกับความทาทายท่ีเกิดข้ึนไดหรือไม และสามารถเตรียมรับมือกับ
ความทาทายท่ีอาจเกิดข้ึนในอนาคตของโลกพลวัตนี้ไดหรือไม เพ่ือใหสามารถวางแนวทางการพัฒนาระบบราชการ
ที่มีประสิทธิภาพได เริ่มจากการศึกษาทิศทางการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญและกรณีศึกษาที่ดีจากตางประเทศ 
เพ่ือประกอบการวางแนวการพัฒนาระบบราชการไทยใหเทียบเทามาตรฐานสากลตอไป 

 

 

แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันที่มีผลกระทบต่อการพัฒนาระบบราชการ 2 
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ทิศทางการพัฒนาระบบราชการท่ีสำคัญและกรณีศึกษาตางประเทศ  

 ระบบราชการในอนาคตจำเปนจะตองมีโครงสรางที่มีความยืดหยุนขึ้นกับเปาหมายและลักษณะบทบาท
ภารกิจท่ีแตกตางกันเพ่ือใหสามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงแบบพลวัต นอกจากนี้ตองใหความสำคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการกำหนดทิศทางการดำเนินกิจการสาธารณะ
รวมกัน รวมทั ้งมีการแบงบทบาทภารกิจความรับผิดชอบตามความเหมาะสม ซึ ่งแนวโนมในการพัฒนา 
ระบบราชการเพื่อสรางขีดความสามารถใหกับระบบราชการไทยและนำไปสูระบบราชการในอนาคตจำเปนตอง
ดำเนินการในประเด็นตาง ๆ ดังนี้ (ศูนยบริการวิชาการ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2563 และ สมเกียรติ 
ตั้งกิจวานิชย (บรรยาย, 24 ธันวาคม 2563 )) 

 1) การสรางรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) ดวยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัลและการบริการ
ทางออนไลนเพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะท่ีมีประสิทธิภาพ (Public Service Efficiency) โดยตองพัฒนาระบบ
ขอมูลภาครัฐที่มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง (Citizen Centric) ขอมูลมีการเก็บอยางเปนระบบ เชื่อมโยงทุก
หนวยงานรัฐอยางครบวงจรและสามารถเปดใหสาธารณะตรวจสอบเพื่อปรับปรุงไดอยางตอเนื่องตามหลักการ
เปดเผยและโปรงใสในภาครัฐ (Openness and Transparency)  

 กรณีศึกษาที่ดีในการดำเนินงานดานสรางรัฐบาลดิจิทัล คือ การดำเนินงานของประเทศเอสโตเนีย 
(Estonia) ดานการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานทางเทคนิค (Development of Technical Infrastructure) ท่ีสำคัญ 
ไดแก การวางระบบระบุตัวตนอิเล็กทรอนิกส (e-Identification) และบัตรประชาชนอิเล็กทรอนิกส (Electronic 
ID Card) ซ่ึงสามารถอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในประเทศเอสโตเนียเขาถึงบริการออนไลนตาง ๆ รวมท้ัง
การพัฒนาโครงขายเชื่อมโยงขอมูลแหงชาติ หรือ The X-Road Platform ในป ค.ศ. 2001 เพื่อเปนตัวกลางใน
การเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน (Data Exchange Platform) ทั้งขอมูลของหนวยงานภาครัฐและเอกชน 
และรวมไปถึงฐานขอมูลทะเบียนราษฎรของประชากร เพื่อใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลดานการใหบริการสาธารณะ
ในรูปแบบบริการออนไลนแกประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพและที่สำคัญมีความปลอดภัยสูงสุด อยางไรก็ตาม
การใหบริการออนไลนแกประชาชนก็สรางความทาทายในการดำเนินงานในแงของการปรับตัวของประชากร
ผูสูงอายุและประชากรในชนบทหางไกลที่ขาดทักษะหรือบางกลุมไมเชื่อมั่นตอการใชเทคโนโลยีใหม ๆ ที่ภาครัฐ
ใหบริการ 

 2) การแกไข ทบทวน รายละเอียดของกฎหมาย กฎระเบียบ โดยกอนออกกฎหมายตองดำเนินการ
ประเมินผลกระทบกฎหมาย (Regulatory Impact Assessment: RIA) และหลังออกกฎหมายมีการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของการดำเนินการ การยกเลิกการบังคับใชกฎหมายหรือระเบียบที่ไมจำเปน (Regulatory Guillotine) 
พรอมทั้งเรงพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที่ใหมีความรูความเขาใจในหลักการของ RIA และ Regulatory 
Guillotine รวมทั ้งใหมีการพัฒนาหนวยงานกลางในการตรวจสอบมาตรฐานรายงาน RIA และ Regulatory 
Guillotine เพื่อใหเกิดการประเมินที่สมบูรณมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาระบบขอมูลกลางเชื่อมโยง
กฎหมายของทุกหนวยงานและใหประชาชนมีสวนรวมในการเสนอความคิดเห็นตอรางกฎหมายไดสะดวก ตลอดจน
ใชทางเลือกอ่ืนแทนการออกกฎหมาย  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 การยกเลิกการบังคับใชกฎหมายหรือระเบียบท่ีไมจำเปน (Regulatory Guillotine) ประเทศเกาหลีใต
ถือเปนกรณีศึกษาที่ดีในแงของการดำเนินการโดยมีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปกฎระเบียบ (Regulatory 
Reform Commission: RCC) เพื่อสนับสนุนและติดตามการยกเลิกกฎระเบียบที่ไมจำเปน พรอมทั ้งมีหนาท่ี
ประเมินคุณภาพของกฎระเบียบท่ีรัฐบาลกลางออกประกาศกำหนดอีกดวย โดยผลของการดำเนินการ Regulatory 
Guillotine ในภาพรวมพบวา ณ สิ้นป ค.ศ. 2002 (4 ป หลังจากการดำเนินมาตรการพิจารณาเฉพาะกระทรวง
สำคัญ ๆ) มีจำนวนกฎระเบียบที่ถูกยกเลิกไปคิดเปนรอยละ 33.17 ของจำนวนกฎระเบียบทั้งหมด (Jacobs and 
Astrakhan, 2006) อยางไรก็ตาม การดำเนินงานดังกลาวก็มีความทาทายที่ตองใหความใสใจ เนื่องจากมีการตั้ง
ขอสังเกตวา การดำเนินงานเนนแตปริมาณหรือจำนวนของกฎระเบียบท่ีถูกยกเลิกมากกวาใหความใสใจกับคุณภาพ
ในแงของความจำเปนวาตองมีกฎระเบียบนั้นตอไปหรือไม (Choi, 2001) 

 3) การสรางสภาพแวดลอมในการเสริมสรางความรวมมือกับทุกภาคสวนท่ีเก่ียวของ มีการกระจายอำนาจ 
ใหสังคมริเริ่มและรัฐเขาไปเกื้อหนุนโดยภาครัฐไมควรเขาไปดำเนินการในสิ่งที่ภาคสวนตาง ๆ สามารถทำไดดี 
อยูแลว ใหมองภาคสังคมเปนภาคีท่ีทำงานรวมกัน  

 กรณีศึกษาที่ดีดานการสรางความรวมมือกับทุกภาคสวน คือ การดำเนินงานของสหราชอาณาจักร 
(United Kingdom) ดานการพัฒนาระบบบริการสาธารณะแบบเปด (Open Public Service) เพื ่อปรับปรุง
คุณภาพของการใหบริการสาธารณะใหมีความโปรงใส สามารถตรวจสอบได พรอมทั้งสามารถใหบริการประชาชน
ไดอยางทั่วถึงและเทาเทียม ซึ่งเปนความรวมมือระหวางหนวยงานภาครัฐ (ทั้งสวนกลางและสวนทองถิ่น) องคกร
ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีแนวทางในการปฏิบัติท่ีสำคัญ 5 ประการ ไดแก 1) การเพ่ิมทางเลือกในการรับบริการ
ใหแกประชาชน 2) การกระจายอำนาจสูหนวยงานขนาดเล็กและสวนทองถิ่น 3) การเสริมสรางความหลากหลาย
ของผูใหบริการสาธารณะ 4) การเสริมสรางความเทาเทียมในการเขาถึงบริการสาธารณะ และ 5) การเปนผูใหบริการ 
ท่ีมีความรับผิดชอบ 

 4) การปรับวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุงเนนนวัตกรรมและความคิดสรางสรรคในการทำงาน ปรับเปลี่ยน
ทัศนคติในการทำงาน อาทิ การนำ Sandbox มาขับเคลื่อนการทำงานรวมกัน ซ่ึงจะยึด Agenda Based เปนหลัก
เพื่อตอบโจทย Area Based ไมติดกฎระเบียบ เพิ่มความยืดหยุน เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม 
ในการวางแผนการทำงาน และจะตองรองรับดวยกฎหมายเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและปกปองผูมีสวนรวม  

 กรณีศึกษาวัฒนธรรมการทำงานที่มีความยืดหยุน และมีวัตถุประสงคหลักที่จะทำสิ่งที่เปนไปไมได 
ใหเปนไปไดคือกรณีศึกษากระทรวงแหงความเปนไปได (Ministry of Possibilities) ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส 
(United Arab Emirates : UAE) ซ่ึงเปนการดำเนินงานในรูปแบบกระทรวงเสมือนท่ีประกอบดวย 4 กรมชั่วคราว 
และใชเครื่องมือ/หลักการทำงานดวยกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และการทำงานแบบ
คลองตัว (Agility) 

 โดยสรุปแนวโนมทิศทางการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญและกรณีศึกษาตางประเทศประกอบดวย
ประเด็นที่สำคัญ ไดแก การมุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง การพัฒนารัฐบาลดิจิทัลโดยการนำเทคโนโลยีมา
ประยุกตใช การสรางรัฐบาลที่เปดกวาง การทบทวนปรับปรุงกฎหมาย การสรางระบบนิเวศใหทุกภาคสวนเขามา 
มีสวนรวมในการบริหารงานภาครัฐรวมกัน เสริมสรางการมีสวนรวมของทุกภาคสวน และการปรับวัฒนธรรม 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

การทำงานใหมีความยืดหยุนคลองตัว ใชนวัตกรรมเปนตัวขับเคลื่อนใหเกิดการพัฒนางานบริการสาธารณะท่ีมี
ประสิทธิภาพ มุงเนนประชาชนเปนศูนยกลาง และการทบทวนปรับปรุงกฎหมาย 

 นอกจากศึกษาทิศทางการพัฒนาระบบราชการที่สำคัญแลว การทบทวนการดำเนินงานของภาครัฐ/ 
ระบบราชการไทยเพื ่อประกอบการวางแนวทางการพัฒนาระบบราชการที ่มีประสิทธิภาพก็มีความสำคัญ
เชนเดียวกัน โดยการดำเนินงานของภาครัฐ/ระบบราชการไทยมีการพัฒนามาอยางตอเนื่องแตที่ถือเปนจุดเปลี่ยน
สำคัญที่ทำใหการปฏิรูประบบบริหารราชการไทยถูกดำเนินการอยางจริงจังคือ ชวงวิกฤตการณทางเศรษฐกิจป 
พ.ศ. 2540 หรือ “วิกฤตตมยำกุง” ซึ่งสงผลใหรัฐบาลในขณะนั้นขาดแคลนงบประมาณที่จะนำมาใชในการบริหาร
ประเทศ จึงจำเปนตองขอรับความชวยเหลือจากกองทุนการเงินระหวางประเทศ (International Monetary 
Fund : IMF) โดย IMF ไดยื ่นเงื ่อนไขใหประเทศไทยดำเนินการ 3 ประการคือ 1) จะตองทำการปฏิรูประบบ
การเง ินของประเทศ 2) กำหนดนโยบายมหภาคที ่ม ีผลตอการฟ นฟูเศรษฐกิจ และ 3) ปฏิร ูปโครงสราง 
การบริหารงานภาครัฐ จึงถือเปนยุคแหงการปฏิรูประบบราชการตามแนวทางการบริหารภาครัฐแนวใหม (New 
Public Management : NPM) ที ่ม ีการปฏิร ูปการดำเนินการในแงม ุมตาง ๆ อาทิ การปรับเปลี ่ยนระบบ
งบประมาณแบบมุงเนนผลงานและผลสัมฤทธิ์ การปรับเปลี่ยนระบบบริหารบุคคล การปรับเปลี่ยนวัฒนธรรม  
และคานิยมในการบริหารงานภาครัฐ และพัฒนาใหเกิดการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี (Good Governance) 
(พีรสิทธิ์ คำนวณศิลป และ ธัชเฉลิม  สุทธิพงษประชา, 2559) 

 ตอมาเม่ืออิทธิพลของเทคโนโลยีดิจิทัลสงผลกระทบตอพฤติกรรมของผูคนในสังคมมากยิ่งข้ึน ภาครัฐจึงได
ประกาศนโยบายประเทศไทย 4.0 เพ่ือใชเปนแนวคิดในการพัฒนาประเทศใหกาวไปสูการเปนประเทศในโลกท่ีหนึ่ง 
โดยเนนการขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหมีประสิทธิภาพดวยการนำนวัตกรรมใหมเขาสูกระบวนการคิด และการผลิต 
นำไปสู แนวคิดการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลซึ ่งไดดำเนินการมาอยางตอเนื ่องถึงปจจุบัน (ศูนยบริการวิชาการ      
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2563) ความพยายามในการพัฒนาภาครัฐ/ระบบราชการสะทอนใหเห็น 
ผานดัชนีชี้วัดนานาชาติ (International Index) ที่เกี่ยวของกับการดำเนินงานของภาครัฐ/ราชการไทยที่สำคัญใน
มิติตาง ๆ ดังนี้ 

 มิติดานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

 การรายงานขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศโดยสภาเศรษฐกิจโลก (The Global Competitiveness 
Report by World Economic Forum) พบว าผลการจ ัดอ ันด ับ (Ranking) ของประเทศไทยเม ื ่อป   2018  
อยูอันดับท่ี 38 และป 2019 อยูอันดับท่ี 40 (World Economic Forum, 2019) 



16 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 

ภาพท่ี 1 ขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย รายงานโดยสภาเศรษฐกิจโลก 

ท่ีมา: http://www3.weforum.org/docs/WEF_TheGlobalCompetitivenessReport2019.pdf 
 

 ส วนผลการจ ัดอ ันด ับความสามารถในการแข งข ันโดย World Competitiveness Center ของ 
International Institute for Management Development หรือ IMD สวิตเซอรแลนด พบวาผลการจัดอันดับ 
(Ranking) ของประเทศไทยเมื่อป 2018 อยูอันดับที่ 30 ป 2019 อันดับดีขึ ้นอยางมากอยูในอันดับที่ 25 และ  
ป   2020 ตกลงมาอย ู  ในอ ันด ับท ี ่  29 แต ด ีกว  า ในป   2018 (International Institute for Management 
Development, 2019 and 2020) 

 

ภาพท่ี 2 อันดับความสามารถในการแขงขันของประเทศไทย รายงานโดย World Competitiveness Center 

ท่ีมา: https://stang.sc.mahidol.ac.th/pdf/ranking/thailand2020.pdf 
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มิติดานประสิทธิภาพการจัดการภาครัฐ 

 การรายงานผลการจัดอับดับความสามารถในการแขงขันโดย World Competitiveness Center ของ 
International Institute for Management Development หรือ IMD มีดัชนียอยที่ชี้วัดระดับประสิทธิภาพภาครัฐ 
(Government Efficiency) ซึ่งในป 2019 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 20 สวนในป 2020 อันดับตกลงมาอยูท่ี 23 
ซ่ึงมีสวนทำใหอันดับในภาพรวมตกลง (สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ, 2563)  

 

ภาพท่ี 3 อันดับดัชนียอยชี้วัดระดับประสิทธิภาพภาครัฐ (Government Efficiency) ของประเทศไทย  

ท่ีมา: IMD World Competitiveness Center 

 ผลการจัดอันดับดัชนีภาพลักษณคอรรัปชัน (Corruption Perception Index : CPI) โดย Transparency 
International สามารถสะทอนการดำเนินงานของภาครัฐ/ระบบราชการในแงของการสรางการรับรูดานภาพลักษณ
คอรรัปชัน ซึ่งในป 2018 ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 99 สวนในป 2019 - 2020 อันดับตกลงมาอยูที่ 101 และ 
104 ตามลำดับ และมีแนวโนมจะขยับลงเรื ่อย ๆ (Transparency International, 2018, 2019 and 2020) 
นอกจากนี้  มีการจ ัดอ ันด ับด ัชน ีร ัฐบาลอ ิ เล ็กทรอน ิกส   (E-Government Development Index : EGDI)  
โดยองคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งในป 2018 ประเทศไทยอยูในอับดันที่ 73 และป 2020 
อันดับขยับเพ่ิมสูงข้ึนอยางมากมาอยูท่ีอันดับ 57 (United Nations, 2018 and 2020) 
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ภาพท่ี 4  อันดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกสของประเทศไทย  

ท่ีมา: https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/Data/Country-Information/id/169-
Thailand/dataYear/2020 

 

 มิติดานการบริการ 

 การจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business : DB) ในป 2020 ประเทศไทยอยูใน
อันดับที่ 21 สูงขึ้นจากป 2019 ถึง 6 อันดับ โดยมีคะแนนเทากับ 80.10 คะแนน โดยมีดานที่ติดอันดับ TOP 10 
ของโลก 2 ดาน ไดแก ดานการคุมครองผูลงทุนเสียงขางนอย อยูในอันดับที่ 3 และดานการขอใชไฟฟา อยูใน
อันดับท่ี 6 ของโลก (สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, 2562) 
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ภาพท่ี 5 การจัดอันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Doing Business : DB) ในป 2020 

ท่ีมา: https://www.opdc.go.th/content/NDM 

 
 จากการศึกษาดัชนีชี้วัดนานาชาติในขางตนสะทอนใหเห็นวาประเทศไทยจำเปนตองพัฒนาขีดความสามารถ
ในการแขงขันของประเทศใหดียิ่งข้ึน ซ่ึงนั้นรวมถึงการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐดานการสรางภาพลักษณในดาน
คอรรัปชันใหดีขึ ้น ในสวนของสภาพแวดลอมในการประกอบธุรกิจและการพัฒนาไปสูรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส
ประเทศไทยมีผลการดำเนินการคอนขางดีอยูแลวแตยังมีความจำเปนท่ีจะตองดำเนินการพัฒนาตอไป 
 
ความทาทายท่ีสำคัญของการดำเนินงานของภาครัฐ/ระบบราชการไทย 

 แมวาประเทศไทยจะมีการพัฒนาและปฏิรูประบบบริหารราชการมาอยางตอเนื่อง แตดวยสถานการณท่ี
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วของโลกปจจุบันเนื่องจากการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี รวมท้ังการเปลี่ยนแปลง
ในยุคท่ีโลกตองเผชิญกับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สงผลให 
การดำเนินงานของภาครัฐไทยตองพบกับความทาทายในการดำเนินงานหลากหลายแงมุม (ศูนยบริการวิชาการ 
สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร, 2563 และ Bot Magazine, 2563 ) 

 1) การเปลี่ยนแปลงอยางฉับพลันทางเทคโนโลยี (Technology Disruption) เทคโนโลยีออนไลน 
ที่สรางการเปลี่ยนแปลงใหกับการดำเนินชีวิตของผูคนในสังคม ทำใหการรับบริการ การทำธุรกรรม การสื่อสาร  
การสงผานขอมูลตาง ๆ ทำไดอยางรวดเร็ว คลองตัว และมีความยืดหยุน จนผูบริโภคเกิดความคุนชิน ดังนั้น
ประชาชนจึงเกิดความคาดหวังตอบริการตาง ๆ จากภาครัฐในรูปแบบออนไลน ซึ่งหนวยงานภาครัฐในปจจุบัน 
ไดปรับเปลี่ยนบริการเปนการใหบริการออนไลน รวมท้ังปรับเปลี่ยนการดำเนินงานไปสูระบบดิจิทัลมากข้ึน แตยังมี
อีกหลายหนวยงานท่ีไมสามารถพัฒนาไปสูระบบดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพได เนื่องจากมีเง่ือนไขการดำเนินงานในแง
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ของกฎระเบียบท่ียังไมรองรับ หรือทรัพยากรดานบุคลากรท่ียังมีความเชี่ยวชาญและงบประมาณในการดำเนินงาน
ไมเพียงพอ 

 2) ความไววางใจของสาธารณะ (Public Trust) เนื่องจากการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใชในการปฏิบัติงาน
ของภาคราชการ และการใหบริการออนไลนสูประชาชนสงผลใหภาครัฐไดรับขอมูลสวนบุคคลหรือขอมูลการใช
บริการของประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ซ่ึงสามารถนำขอมูลดังกลาวไปวิเคราะห สังเคราะห และพัฒนากระบวนงาน
ของภาครฐั/ภาคราชการใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึนได แตความทาทายสำคัญ คือ การเก็บรักษาขอมูลใหปลอดภัย
จากอาชญากรรมทางไซเบอร รวมไปถึงวิธีที่จะรักษาสมดุลของความปลอดภัย (Security) กับความเปนสวนตัว 
(Privacy) ของประชาชนและผูรับบริการจากภาครัฐ นอกจากนี้การสงผานขอมูลท่ีรวดเร็วดวยเทคโนโลยีการสื่อสาร
ที ่ทันสมัยอาจกอใหเกิดการสรางขาวปลอม (Fake News) ความทาทาย คือ ภาคราชการตองสามารถสราง
แหลงขอมูลท่ีนาเชื่อถือและเปนท่ีไววางใจของประชาชนในการนำขอมูลไปใช ซ่ึงการดำเนินการดังกลาวก็เพ่ือสราง
ความไววางใจของสาธารณะ (Public Trust) ของประชาชนตอภาคราชการ 

 3) การเผชิญกับสังคมผูสูงวัย (Aging Society) ดังที่กลาวไปแลววาประเทศไทยกำลังจะเขาสูการเปน
สังคมสูงวัยระดับสุดยอดในป พ.ศ. 2574 (สำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ, 2561)  
ความทาทายคือจะเตรียมพรอมเพื่อรองรับกลุมผูสูงอายุอยางไร เพื่อพัฒนาใหกลุมผูสูงอายุมีคุณภาพชีวิตที ่ดี  
และเปนผูสูงอายุท่ีมีคุณภาพและมีทักษะท่ีสามารถเปนสวนหนึ่งของการขับเคลื่อนประเทศตอไป 

 4) ความขัดแยงทางภูมิรัฐศาสตร (Geopolitics) ปญหาการแบงขั้วอำนาจออกเปนหลายขั้วอำนาจ  
การแยงชิงทรัพยากรและการแผขยายอาณาเขตมีรูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป ความทาทายคือภาครัฐตองตาม 
การพัฒนาของรูปแบบท่ีเปลี่ยนแปลงไปใหเทาทันเพ่ือพัฒนาการจัดการท่ีเหมาะสม 

 5) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change) สงผลกระทบตอปญหาในหลากหลายมิติ 
อาทิ ปญหาภัยพิบัติตาง ๆ การยายถิ่น การอพยพ การสาธารณสุข การประกอบอาชีพ ดังนั้นการแกปญหาจึง
จำเปนตองมองแบบองครวม (Holistic) โดยเครือขายภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาความยั ่งยืนระดับโลก 
Partnering for Green Growth and The Global Goals 2030 (P4G) ไดใหความสำคัญกับการแกไขปญหาดังกลาว 
อยางไรก็ตามความทาทายคือภาครัฐตองสรางระบบการทำงานที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวมอยาง
แทจริง และการสรางการทำงานในรูปแบบบูรณาการแบบขามหนวยงานใหเกิดข้ึนจริง 

 6) การทำงานแบบบูรณาการขามหนวยงาน (Integrated Work System) เพื่อตอบสนองความตองการ
ของประชาชน ภาครัฐจำเปนตองบูรณาการการทำงานขามหนวยงานเพื่อพัฒนาการใหบริการประชาชนเปนไปใน
ทิศทางเดียวกันและไมเกิดความซ้ำซอน แตการทำงานในรูปแบบการบูรณาการขามหนวยงานมีความทาทายท้ังใน
แงมุมของกฎระเบียบ การกำหนดมาตรฐานตาง ๆ ทั้งมาตรฐานขอมูล มาตรฐานในการเชื่อมโยงขอมูล และ
มาตรฐานในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบ รวมถึงการที่ระบบเทคโนโลยีของแตละหนวยงานมีระดับ
การพัฒนาที่ไมเทากันทำใหเกิดความทาทายในแงของโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีในการทำงานบูรณาการ
แบบขามหนวยงาน 
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นอกจากนี้สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ก็สรางความทาทาย
ในแงของการบริหารราชการอยางมาก โดยความทาทายคือการสรางการมีสวนรวมเพื่อใหทุกภาคสวนสามารถ 
เขามารวมแสดงความคิดเห็นและลงมือปฏิบัติเพ่ือแกไขปญหารวมกัน 

 ความทาทายในการดำเนินงานของภาครัฐและระบบราชการไทยที่กลาวไปในขางตนถือเปนแรงผลักดัน 
ที่ภาครัฐ/ราชการจำเปนตองนำไปทบทวนและวางแนวการพัฒนาระบบราชการไทย โดยสามารถศึกษาทิศทาง 
การพัฒนาระบบราชการที ่สำคัญของตางประเทศเพื่อประกอบการวางแนวการพัฒนาระบบราชการไทยให
เทียบเทามาตรฐานสากลตอไป 

 การทบทวนความสอดคลองของแผนในระดับตาง ๆ และแนวโนมการเปลี ่ยนแปลงในปจจุบันที ่ มี
ผลกระทบตอการพัฒนาระบบราชการในขางตน สามารถนำไปสูการพัฒนาแนวทางการพัฒนาระบบราชการไทย 
ท่ีมีมาอยางตอเนื่อง ในสวนตอไปจะกลาวถึงผลการพัฒนาระบบราชการที่ผานมาเพื่อใหเขาใจการพัฒนาระบบ
ราชการไทยมากยิ่งข้ึน 
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จากการดำเนินการพัฒนาระบบราชการตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย  
(พ.ศ. 2556 – 2561) ที่ผานมา สำนักงาน ก.พ.ร. ไดขับเคลื่อนการดำเนินการในหลายประเด็นสามารถสรุปตาม
ตัวชี้วัดผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยฯ ไดดังนี้ 

ตัวช้ีวัดและเปาหมาย ผลการดำเนินการท่ีสำคัญ 
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 1 การสรางความเช่ือถือไววางใจ (Trustworthy) 
• ความพึงพอใจของ

ประชาชนตอการใหบริการ
และการดำเนินงานของ
ภาครัฐ ไมนอยกวา 
รอยละ 80 

• ความเชื่อม่ันของประชาชน
ท่ีมีตอสวนราชการและ
หนวยงานของรัฐ  
ไมนอยกวารอยละ 80 

ผลการสำรวจความพึงพอใจตอการบริการของภาครัฐ (ตามพระราชบัญญัติ
การอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) 
ระหวางเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม 2560 พบวา ประชาชนมีความพึงพอใจ
ตอการบริการของหนวยงานภาครัฐ รอยละ 79 เพิ่มขึ้นจากป 2559 รอยละ 6.2 
และในการสำรวจระหวางเดือนพฤษภาคม – มิถุนายน 2562 ประชาชนมี
ความพึงพอใจรอยละ 84.75 เพ่ิมข้ึนจากป 2560 รอยละ 5.75 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 2 พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) 
• ผลิตภาพของภาครัฐ

เพ่ิมข้ึน ไมนอยกวา 
รอยละ 30 

• สวนราชการสามารถ
พัฒนาขีดสมรรถนะของ
การบริหารจัดการองคการ 
ไมนอยกวารอยละ 80 

การดำเนินการเพ่ือเพ่ิมผลิตภาพและขีดสมรรถนะของภาครัฐ ไดแก 
1) การจัดตั้งศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคา (Government Service 

Point) จำนวน 3 แหง ไดแก ศูนยการคาเซ็นทรัลเวิลด เซ็นทรัลพลาซา
ศาลายา และธัญญาพารค (ปจจุบันที่เซ็นทรัลฯ ศาลายา จ. นครปฐม 
ดำเนินการเอง) 

2) การพัฒนาระบบใหบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส     
(Biz Portal) รวมกับ สพร. และหนวยงานที ่เกี ่ยวของ ใหบริการดาน 
การออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารตาง ๆ ปจจุบัน กทม. เปด
ใหบริการ 78 ใบอนุญาต ใน 25 ประเภทธุรกิจทั่วประเทศ เปดใหบริการ 
18 ใบอนุญาต ใน 10 ประเภทธุรกิจ 

3) การปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการตามรายงานผลการจัด
อันดับความยาก-งายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) 
ของธนาคารโลก ในป 2561 (DB 2019) ประเทศไทยอยูในอันดับที่ 27 
ของโลก ไดคะแนน 78.45 คะแนน จากที่เคยได 77.44 คะแนนใน DB 
2018 และจากการจัดอันดับลาสุดในรายงาน DB 2020 ประเทศไทยอยู
ในอันดบัท่ี 21 ซ่ึงดีข้ึนถึง 6 อันดับ (80.1 คะแนน) 

ผลการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา 3 
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ตัวช้ีวัดและเปาหมาย ผลการดำเนินการท่ีสำคัญ 
4) การปรับปรุงบทบาทภารกิจและโครงสรางของหนวยงานภาครัฐ  

ใหทันสมัย มีระบบการทำงานที่คลองตัว สอดคลองกับบทบาทภารกิจ 
ที่เปลี่ยนแปลงไป และใหสวนราชการจัดทำแผนปฏิรูปองคกรตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบตัิราชการ ใหสอดรับกับระบบราชการ 4.0 

5) การต ิดตามประเม ินการปฏ ิบ ัต ิราชการ ตามมาตรการปร ับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
ของสวนราชการและจังหวัด พบวามีหนวยงานรอยละ 89.43 ที ่ มี 
ผลการประเมินอยูในระดับมาตรฐานข้ึนไป 

6) การตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื ้นฐาน 
(Certified FL) ในป 2561 สวนราชการและจังหวัดผานการรับรอง 
Certified FL ฉบับท่ี 1 ไดครบ รอยละ 100 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 3 มุงสูความย่ังยืน (Sustainable) 
• ความสำเร็จของการถายโอน

และทำงานรวมกับภาค
สวนอ่ืนในสังคม ไมนอย
กวารอยละ 80 

ตั ้งแตป 2553-2560 มีภารกิจที ่สามารถดำเนินการถายโอนแลวเสร็จ  
83 งาน จาก 141 งาน (รอยละ 58.87 ของภารกิจที่ตองถายโอนทั้งหมด) 
แบงเปนงานตรวจสอบและรับรองคุณภาพมาตรฐาน 50 งาน งานอื ่น ๆ  
33 งาน สำหรับภารกิจที่ยังไมสามารถถายโอนไดพบปญหาและขอจำกัด 
บางประการ ไดแก ปญหาผูรับโอนงาน (ภาคเอกชน) ไมมีความพรอม การอยู
ระหวางการแกไขกฎหมายเพ่ือใหเอ้ือตอการถายโอนงาน และภารกิจบางสวน
ควรใหดำเนินงานโดยเปลี่ยนสถานภาพหรือปรับเปลี่ยนเปนหนวยงานรูปแบบ
อื่น เชน องคการมหาชน หรือหนวยบริการรูปแบบพิเศษ (SDU) ซึ่งตองมี
การศึกษาความเปนไปได ตอไป 
 
สวนการทำงานรวมกับภาคสวนอื่นในสังคม ไดสงเสริมการบริหารราชการ
ใหมีระบบหรือวิธีการทำงานที่ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสวนรวมของ
ประชาชนในการบริหารราชการ และเพ่ือใหเกิดการทำงานรวมกันในลักษณะ
หุนสวนความรวมมือ รวมท้ังเกิดการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงานท่ี
เก่ียวของ 

  
นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ยังมุ งมั ่นและดำเนินการพัฒนาระบบราชการอยางตอเนื ่องโดยเนน 

การทำงานตามทิศทางของแผนที่สำคัญของประเทศ ไดแก ยุทธศาสตรชาติ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ และนโยบายรัฐบาล ซึ่งมีผลการดำเนินงานท่ี
สำคัญสามารถสรุปได ดังนี้ 
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1. ดานพัฒนาการใหบริการประชาชน 
 1.1 การพัฒนาการบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกส  

       1.1.1  พัฒนาระบบศ ูนย กลางการบร ิการประชาชนในการต ิดต อราชการ 
แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) รวมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) (สพร.)  
เพื ่อใหบริการบน Mobile Application ประชาชนสามารถติดตอร ับบริการจากภาครัฐไดทุกที ่ ท ุกเวลา  
ดวยความสะดวก รวดเร็ว และประหยัดคาใชจาย โดยมีหนวยงานนำรองสำหรับใหบริการในระบบตนแบบจำนวน 
19 หน วยงาน และม ี เป าหมายในการให บร ิการประชาชนในระบบต นแบบได จำนวนไม น อยกว า  
20 งานบริการ 

 1.1.2 พัฒนาระบบการให บร ิการภาคร ัฐแบบเบ ็ดเสร ็จทางอ ิ เล ็กทรอนิกส   
(Biz Portal) รวมกับ สพร. โดยใหบริการรวม 78 ใบอนุญาต ใน 25 ประเภทธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร เชน 
ธุรกิจเสริมความงาม Co-Working Space โรงแรมและรีสอรตขนาดเล็ก กอสราง/รับเหมากอสราง ซอม/ขายอุปกรณ
อิเล็กทรอนิกส ใหคำปรึกษาดานกฎหมายและบัญชี แปรรูปสินคาเกษตรขนาดเล็ก รานอาหารและเครื่องดื่ม  
e-Commerce ดานเสื้อผา ขนสงสินคา ขายเครื่องสำอางออนไลน รานคาปลีก สปา และใหบริการ 18 ใบอนุญาต 
ใน 10 ประเภทธุรกิจ ใน 76 จังหวัดทั่วประเทศ ครอบคลุมการใหบริการขออนุญาตรายใหม ตออายุ แกไข/
เปลี่ยนแปลง และยกเลิก มีหนวยงานที่ใหบริการผานระบบทั้งสิ้น 32 หนวยงาน ทั้งในเขตกรุงเทพมหานครและ
ตางจังหวัด 

 1.1.3 ขับเคลื ่อนการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service)     
โดยเตรียมความพรอมใหสวนราชการสามารถนำไปพัฒนาตอยอดหรือยกระดับงานบริการของหนวยงานให
สามารถใหบริการผาน e-Service ไดแบบเบ็ดเสร็จ มีการอบรมเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ พรอมทั้งเขาพบผูบริหาร
ระดับกระทรวงท้ัง 20 กระทรวง และหนวยงานในสังกัด เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงคและเปาหมายการดำเนินการ ท้ังนี้ 
มีสวนราชการที่เสนองานบริการเพื่อนำมาพัฒนาเปน e-Service จำนวน 79 หนวยงาน 80 งานบริการ (ขอมูล  
ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2563) นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวบรวมขอมูลเพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงชองทาง 
การเขาถึงบริการภาครัฐท่ีเปน e-Service รวม 325 งานบริการ เผยแพรบนเว็บไซตสำนักงาน ก.พ.ร. ประกอบดวย  
(1) งานบริการเพื่อประชาชน 87 งานบริการ (2) งานบริการสำหรับผูประกอบธุรกิจ/SMEs 192 งานบริการ และ  
(3) งานบริการดานแรงงานหรือสงเสริมการมีงานทำ 46 งานบริการ 

 1.1.4 กำหนดแนวทางการทบทวนกฎหมายที ่ เป นอ ุปสรรคต อการให บร ิการ  
e-Service ของหนวยงานนำรองในการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานดวยระบบดิจิทัล จำนวน 84 ฉบับ  
ใหแลวเสร็จภายใน พ.ศ. 2563 (มติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที่ 8 กันยายน 2563) โดยผลการดำเนินการพบวา 
หนวยงานไดทบทวนหรือแกไขกฎหมายและกฎระเบียบแลวเสร็จ จำนวน 42 ฉบับ อยูระหวางดำเนินการ 42 ฉบับ  
ซ่ึงสำนักงาน ก.พ.ร. อยูระหวางการจัดทำรายงานเสนอคณะรัฐมนตรีตอไป 
  
 
 
 
 



25 
 

ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

1.2 การพัฒนาการบริการภาครัฐ  
      1.2.1 ยกระดับการบริการภาครัฐตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลการดำเนินการท่ีสำคัญ ดังนี้ 
(1)  ไมเรียกสำเนาเอกสารที ่ราชการออกใหจากประชาชน โดยมีหนวยงาน

ยกเลิกการขอสำเนาเอกสารบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบาน ครบถวนทุกกระบวนงาน 
60 หนวยงาน 

(2)  ทบทวนคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการ โดยพบวา
สามารถยกเลิกใบอนุญาตได 6 ใบอนุญาต ยกเลิกการจัดเก็บคาธรรมเนียมได 89 ใบอนุญาต และลดอัตรา 
การจัดเก็บคาธรรมเนียมได 5 ใบอนุญาต ซ่ึงจะสามารถลดภาระแกประชาชนรวมประมาณ 416 ลานบาทตอป 

(3) จัดทำเอกสารราชการ 2 ภาษา สามารถลดภาระคาใชจายของประชาชน
ประมาณ 40 ลานบาท ในการจางแปลเอกสาร ลดข้ันตอน และกระบวนการรับรองเอกสารสำคัญ 

1.2.2 สงเสริมหนวยงานของรัฐในการพัฒนาองคกรดานตาง ๆ ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ ทั้งการยกระดับบริการประชาชน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการ และการเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการบริหารราชการ และเสนอขอรับรางวัลเลิศรัฐ โดยมีหนวยงานสงผลงานรวม 
1,463 ผลงาน ผานเกณฑการตรวจประเมินและไดร ับรางว ัลเล ิศร ัฐ ประจำป 2563 รวม 198 ผลงาน  
ใน 3 สาขา ไดแก รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีสวนรวม 

2. การปรับบทบาท ภารกิจและโครงสรางหนวยงานภาครัฐ 
  2.1 การดำเนินการในหนวยงานราชการสวนกลาง 

2.1.1 จัดโครงสรางการแบงสวนราชการในกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัย
และนวัตกรรม โดยใหความสำคัญตอการขับเคลื่อนการวิจัยและพัฒนาเพื่อเรงสรางองคความรูดานวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคูไปกับการพัฒนาคนอยางเปนเอกภาพ เพื่อสรางพลังประสาน รวมถึงการตอยอด
เพื่อการใชประโยชนอยางจริงจัง และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนใหเกิดประโยชนสูงสุด ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู 
การปฏิรูปใน 3 เรื่องสำคัญ ไดแก (1) การปฏิรูปการบริหารราชการใหมีการบูรณาการการทำงานในดานวิจัยและ
การสรางบุคลากรรวมกัน (2) การปฏิรูปกฎระเบียบเพ่ือใหงานวิจัยเกิดประโยชนตอท้ังเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน 
และ (3) การปฏิรูประบบงบประมาณใหมีประสิทธิภาพผานกองทุน โดยจัดสรรงบประมาณในลักษณะ Block Grant 
ตอบโจทยท่ีสำคัญและสามารถทำการวิจัยไดอยางตอเนื่อง 

2.1.2 ปรับปรุงบทบาทภารกิจ และโครงสรางของสำนักงานคณะกรรมการสงเสริม
การลงทุนตามหลักการมอบอำนาจการแบงสวนราชการภายในกรม เพื ่อรองรับภารกิจในการพัฒนา
ผูประกอบการไทย ไดแก การพัฒนาความรวมมือและเชื่อมโยงระหวางผูประกอบการและเครือขายองคความรูใน
เทคโนโลยีเปาหมายและนวัตกรรม  ซึ่งเปนกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพื่ออนาคต เพื่อใหผู ประกอบการไทย 
ไดเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันดวยเทคโนโลยีเปาหมายและนวัตกรรมที่มีการพัฒนาตอยอดในประเทศไทย 
ตลอดจนสงเสริมและผลักดันใหผูประกอบการไทยไปลงทุนในตางประเทศเพ่ือขยายตลาดไปยังนานาประเทศ 
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2.2 การดำเนินการในหนวยงานราชการสวนภูมิภาค 
สรางความเขมแข็งในการบริหารเชิงพื ้นที ่และพัฒนาระบบการบริหารงานจังหวัด 

และกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ โดยนำขอเสนอรูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที ่มี
ผลสัมฤทธิ์สูงไปทดลองนำรองใน 6 จังหวัด ไดแก สมุทรสาคร ชัยนาท ขอนแกน ราชบุรี นครพนม และสระบุรี ซ่ึง
มุ งเนนประเด็นการยกระดับศูนยดำรงธรรมอำเภอใหเปนศูนยบริการเบ็ดเสร็จ โดยนำงานบริการผานระบบ  
e-Service ไปทดลองใหบริการ ผลการดำเนินการพบวา งานบริการ e-Service ท่ีศูนยดำรงธรรมอำเภอและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นสามารถดำเนินการไดดี คือ การขอบัตรประจำตัวคนพิการ (กรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพ
ชีวิตคนพิการ) การขึ้นทะเบียนผูประกันตน มาตรา 40 และการขอรับประโยชนทดแทน กรณีวางงาน (สำนักงาน
ประกันสังคม) การขึ้นทะเบียนผูวางงาน (กรมการจัดหางาน) การติดตามสถานะคดี (กรมบังคับคดี) การขอเงิน
ชวยเหลือทางคดี (สำนักงานกองทุนยุติธรรม) และการจองคิวทำใบขับข่ี (กรมการขนสงทางบก) ซ่ึงจะเปนตนแบบ
ในการขยายผลในจังหวัดอ่ืน ๆ ตอไป ท้ังนี้ ในป 2564 จะดำเนินการอีกอยางนอย 14 จังหวัด 

2.3 การดำเนินการในองคการมหาชน 
2.3.1 จัดทำแนวทางการจัดทำบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที่มีคุณสมบัติเหมาะสม 

ที่จะดำรงตำแหนงกรรมการองคการมหาชน (Director’s pool) และการปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันท่ี  
11 กรกฎาคม 2560 เรื่อง หลักเกณฑการสรรหาประธานกรรมการ กรรมการในคณะกรรมการองคการมหาชน 
และผูอำนวยการองคการมหาชน เพื่อสรรหาบุคคลจากบัญชีรายชื่อผูทรงคุณวุฒิที ่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับ
ตำแหนงกรรมการองคการมหาชนทั้งดานความรู ความเชี่ยวชาญ และประสบการณตามแตละดานที่กำหนดไว 
รวมท้ังมีกระบวนการสรรหาผูทรงคุณวุฒิจากบัญชีรายชื่อท่ีสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส 

2.3.2 จัดทำแนวทางการทบทวนกรอบอัตรากำลังขององคการมหาชน เพื ่อให 
การกำหนดอัตรากำลังขององคการมหาชนที ่จ ัดตั ้งตามพระราชบัญญัติองคการมหาชน พ.ศ. 2542 และ 
ที ่แกไขเพิ ่มเติม ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื ่อวันที ่ 20 มิถุนายน 2560 ที ่กำหนดไมใหมีการเพิ ่มอัตรากำลัง 
เกินกรอบอัตรากำลัง และองคการมหาชนท่ีจัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะเปนไปแนวทางเดียวกัน สอดคลองกับ
ภารกิจและบริบทของการบริหารภาครัฐภายใตระบบราชการ 4.0 และ New Normal ของวิถีชีวิตประชาชนและ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภาครัฐ รวมทั้งลดภาระงบประมาณภาครัฐในดานคาใชจายบุคลากร ทั้งนี ้ ใหนำ
แนวทางขางตนไปใชกับองคการมหาชนที่จัดตั ้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยเริ ่มตนตั้งแตปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 

2.3.3 เผยแพรสารสนเทศสำคัญขององคการมหาชนผานระบบ Web Portal 
ประกอบดวย ขอมูลทั่วไปขององคการมหาชน ขอมูลงานบริการขององคการมหาชน และขอมูลเพื่อการบริหาร
องคการมหาชน ซึ่งเปนระบบที่สามารถรองรับการใชงานจากผูใชงานหลายกลุมและสามารถแยกหนาจอแสดงผล 
ตามกลุมผูใชงานได เพื่อใหประชาชนสามารถเขาถึงขอมูลเกี่ยวกับงานบริการและผลการดำเนินงานที่สำคัญของ
องคการมหาชนในรูปแบบ One Portal และฝายนโยบายมีผลการวิเคราะหขอมูลเพื่อใชประกอบการกำหนดนโยบาย
เก่ียวกับองคการมหาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ 

2.3.4 จัดทำหลักเกณฑกลางในการประเมินความคุมคาขององคการมหาชน เพื่อใช
ทบทวนความคงอยู หรือยุบเลิกองคการมหาชน และการประเมินความคุ มคาในการจัดตั ้งองคการมหาชน  
โดยจะทดลองนำรองการประเมินความคุ มคาองคการมหาชนตามกรอบการประเมินกับองคการมหาชน  
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จำนวน 2 แหง ไดแก ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) และสำนักงานสงเสริมการจัดประชุม 
และนิทรรศการ (องคการมหาชน) กอนท่ีจะขยายผลการประเมินความคุมคาไปยังองคการมหาชนทุกแหงตอไป 

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ 
3.1 ปรับแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปร ุงประสิทธิภาพ 

ในการปฏิบัติราชการ 
3.1.1 ปรับแนวทางการประเมินสวนราชการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2563  

เปนการติดตามผลการดำเนินงาน (Monitoring) แตไมนำมาประเมินผล และใหถอดบทเรียนการบริหารจัดการ
และแกไขปญหาในสถานการณ Covid-19 เนื่องจากหนวยงานตองเผชิญกับวิกฤตดังกลาวและมุงแกไขปญหา  
จึงอาจไมสามารถประเมินผลตามกรอบการประเมินท่ีกำหนดไวเดิมได 

3.1.2 กำหนดแนวทางการประเมินสวนราชการฯ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ใหสอดคลองกับการทำงานในรูปแบบ New Normal โดย (1) ประเมินประสิทธิผลการดำเนินงาน มุงเนน 
การขับเคลื่อนภารกิจของภาครัฐใหมีความสอดคลองและเชื่อมโยงกับเปาหมายของแผนสำคัญระดับชาติ ในมิติ 
Function, Area, Agenda, Joint (2) ประเมินศักยภาพในการดำเนินงาน สูการเปนระบบราชการ 4.0 ซึ่งวัดจาก 
การพัฒนาองคการในประเด็นตาง ๆ เชน e-Service การพัฒนาระบบขอมูลใหเปนดิจิทัล การเชื่อมโยงและแบงปน
ขอมูล การนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเปนกลไกหลักในการดำเนินงาน รวมทั ้งวัดผลการประเมินสถานการณเปน 
ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) 

3.2 กำหนดมาตรการเตรียมความพรอมของหนวยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ใหบริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019)  
(มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563) ซึ่งหนึ่งในมาตรการดังกลาว คือ การใหทุกหนวยงานของรัฐทบทวน
และปรับปรุงแผนบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต (Business Continuity Plan : BCP) ใหเปนปจจุบันและรองรับ
กรณีเกิดโรคระบาดตอเนื ่องและเหตุว ิกฤตอื ่น มุ งเน นการนำ e-Service รวมทั ้งเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาใช 
ในการบริหารงานและใหบริการประชาชน ผลการดำเนินการ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563 มีหนวยงานของรัฐจัดทำ
แผน BCP แลว 3,616 แหง โดยรอยละ 96.97 เปนแผนท่ีรองรับ Covid-19 นอกจากนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. ไดเสนอ
แนวทางการยกระดับแนวทางการยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐที่มีเปาหมายใหประชาชนไดรับบริการ
ภาครัฐอยางตอเนื่องแมในสภาวะวิกฤตตอคณะรัฐมนตรี (มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 8 ธันวาคม 2563) 

3.3 พัฒนารูปแบบและวิธีการทำงานแนวใหมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหเปนไป 
ในทิศทางเดียวกัน 

3.3.1 กำหนดแนวปฏ ิบ ัต ิ ในการร ับ – ส งหน ังส ือทางอ ิ เล ็กทรอน ิกส ระหว าง 
สวนราชการที่เปนนิติบุคคล ดำเนินการรวมกับสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส (สพธอ.) และ สพร.  
(มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 2 มิถุนายน 2563) 

3.3.2 กำหนดแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้ง (Work 
From Anywhere) ดำเนินการรวมกับสำนักงาน ก.พ. ประกอบดวย ปจจัยสำคัญ 3 เรื่อง ไดแก การปรับปรุง 
กฎระเบียบใหเอ้ือตอการพัฒนาประสิทธิภาพการปฏิบัติงานนอกสถานท่ีตั้งของหนวยงานภาครัฐ การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชน การพัฒนาบุคลากรของหนวยงาน
ภาครัฐใหมีศักยภาพ และทักษะท่ีสามารถปฏิบัติงานไดจากทุกสถานท่ี 
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3.3.3 จัดทำแพลตฟอรมดิจิทัลกลาง ดำเนินการรวมกับ สพร. เพื ่อใหสวนราชการ 
ใชในการบริการประชาชนและการติดตอประสานงานระหวางกันได ใหการรับ - สงเอกสารระหวางหนวยงานของรัฐ
และประชาชนเปนไปในรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส (e-Document) และการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส  
(e-License) เปนมาตรฐานเดียวกัน 

ทั้งนี ้ สำนักงาน ก.พ.ร. ไดนำแนวทางการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการขางตน 
มาทดลองใชภายในหนวยงานเพ่ือเปนแนวทางการขับเคล่ือนใหแกสวนราชการและจังหวัดตอไป ดังนี้ 

(1) การรับ - สงหนังสือราชการทางอิเล็กทรอนิกส สำนักงาน ก.พ.ร. ไดเริ ่มใชการรับ - สง
หนังสือราชการผานไปรษณียอิเล็กทรอนิกส nr1200@opdc.go.th ตั้งแตวันที่ 1 กันยายน 2563 เปนตนมา 
(ตอมาไดเปลี่ยนไปรษณียอิเล็กทรอนิกสเปน saraban@opdc.go.th ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
งานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2564) ผลการดำเนินการพบวาในระหวางวันที่ 1 กันยายน - 30 ธันวาคม 2563 
สามารถลดคาสงไปรษณียลงได 66,154 บาท หรือลดลงรอยละ 67.19 จากชวงเวลาเดียวกันในป 2562 

(2) การใชระบบอิเล็กทรอนิกสในการบริหารจัดการและการประสานงาน ไดแก ระบบ 
การประชุมทางไกล ระบบ Smart OPDC (ระบบสารบรรณ การลา การจอง/ใชทรัพยากร การบริหารโครงการ 
การเก็บและแชรขอมูล) การแจงเชิญประชุมทางไปรษณียอิเล็กทรอนิกส แจงเวียนและประชาสัมพันธผาน 
แอปพลิเคชัน Line รวมทั้งสื่อสารกับบุคคลภายนอกผานทาง Facebook และ Line เชน เครือขายกลุมพัฒนา
ระบบบริหารในกลุม Line 

(3) การเชื ่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส  โดยไดร วมลงนามในบันทึกขอตกลง 
ความรวมมือการเช ื ่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส ระหวาง 7 หนวยงาน ไดแก สำนักงานปลัด 
สำนักนายกรัฐมนตรี สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน 
ก.พ.ร. สพธอ. และ สพร. เม่ือวันท่ี 24 ธันวาคม 2563 ซ่ึงท้ัง 7 หนวยงานจะใชระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกสรับ - 
สงหนังสือราชการระหวางกันภายในเดือนมกราคม 2564 และผลักดันใหหนวยงานอีกอยางนอย 8 หนวยงาน  
เขามารวมดำเนินการภายในเดือนกุมภาพันธ 2564 

(4) การปรับเปลี่ยนขอมูลใหอยูในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส (Digitize data) จัดทำมาตรฐานของ
ขอมูล เชน การจัดทำระบบบัญชีขอมูล (Data catalog) คำอธิบายขอมูล (Metadata) และการเปดเผยขอมูล 
(Open data) ซึ่งปจจุบันสำนักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนาระบบบัญชีขอมูล โดยใชแพลตฟอรม CKAN เปนเครื่องมือ และ
ไดมีการจัดอบรมใหเจาหนาท่ีมีความรูความเขาใจ และสามารถใชงานระบบบัญชีขอมูลดังกลาวได รวมท้ังอยูระหวาง
การพัฒนาศูนยขอมูลการพัฒนาระบบราชการเพื่อเปนฐานขอมูลขนาดใหญที่สามารถวิเคราะหประมวลผลขอมูล
ประกอบการตัดสินใจในระดับตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ 
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 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยฉบับนี้ไดทำการวิเคราะหความเชื่อมโยงของแผนกับนโยบายและ
ยุทธศาสตรท่ีสำคัญของประเทศในสวนท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาระบบราชการไทย ประกอบกับการศึกษาแนวโนม
การเปลี่ยนแปลงในปจจุบันที่มีผลกระบทตอการพัฒนาระบบราชการและการพัฒนาระบบราชการไทยในชวงท่ี
ผานมาทำใหเกิดเปนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทยฉบับนี ้

 วิสัยทัศนหลักของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565) เพื่อสรางใหเกิดเปนระบบ
ราชการที่สงเสริมใหประชาชนอยู ดีกินดี ทำมาหากินได และเชื่อมั่นในภาครัฐ โดยประกอบดวยประเด็น
ยุทธศาสตร 3 ประเด็น ดังนี้ 

 

 

เปาหมาย : ภาครัฐมีบริการที่เปนมาตรฐานสากล ตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะผูรับบริการได
อยางทันที ทุกที ่ ทุกเวลา ผานบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส มีการเชื ่อมโยงบริการของทุกหนวยงาน 
แบบเบ็ดเสร็จ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) และนวัตกรรมมาประยุกตใช 
ในการใหบริการประชาชน พรอมท้ังเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาบริการภาครัฐ 

 

ตัวช้ีวัด :  

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอคุณภาพและประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะของภาครัฐ
รอยละ 85  

2. จำนวนประเด็นสำคัญเรงดวนท่ีสรางรูปแบบการมีสวนรวมตามองคประกอบของ Open Government 
and Meaningful Participation Ecosystem: OG&MP) ไมนอยกวา 2 ประเด็น 

3. งานบริการภาครัฐไดรับการปรับเปลี่ยนใหเปนดิจิทัลและใหบริการไดแบบเบ็ดเสร็จ  
3.1 งานบริการของหนวยงานภาครัฐท่ีสงผลกระทบสูงตอประชาชนและภาคธุรกิจ (170 งานบริการ) 
3.2 งานบริการประชาชนในระบบศูนยกลางการบริการประชาชนในการติดตอราชการแบบเบ็ดเสร็จ

ครบวงจร  (Citizen Portal) (110 บริการ) 
3.3 งานบริการภาคธุรกิจในระบบการใหบริการภาครัฐแกนิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส 

(Biz Portal) (60 ใบอนุญาต) 

 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 : การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน 

4 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กลยุทธ : 

 1. พัฒนาบริการภาครัฐท่ีเชื่อมโยงทุกหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ (end to end Service) โดยใหบริการผาน
ระบบกลางการใหบริการและมีแอปพลิเคชันที่ทันสมัยสนับสนุนการดำเนินงานดังกลาว (Shared Application 
Enabling Service) เพื่ออำนวยความสะดวกใหภาคธุรกิจสามารถเขาถึงบริการของภาครัฐไดอยางทันที ทุกชองทาง 
(Omni Channel) ทุกเวลาดวยมาตรฐานเดียวกัน 

 2. สงเสริมและผลักดันการใหบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service) และยกระดับศูนยบริการรวม 
(One Stop Service) ไดแก (1) ศูนยบริการประชาชน สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (2) ศูนยดำรงธรรม
จังหวัด (3) ศูนยบริการรวมกระทรวง และ (4) ศูนยบริการรวมระหวางหนวยงาน ซึ่งตั้งอยูในหางสรรพสินคาและ
ตั้งอยูในสถานที่อื ่นที่หนวยงานจัดตั้งของหนวยงานตาง ๆ รวมถึงบูรณาการงานบริการภาครัฐไว ณ สถานท่ี
เดียวกันเพื ่อลดภาระและอำนวยความสะดวกใหกับประชาชนในการติดตอกับภาครัฐ ใหสามารถเขาถึงได
โดยสะดวก ทุกที่ ทุกเวลา ลดความหนาแนนของจำนวนผูขอรับบริการที่หนวยงาน สามารถใหบริการตอเนื่อง 
ไมหยุดชะงัก 

 3. พัฒนาการใหบริการของรัฐที่ใหความสำคัญกับประชาชนในฐานะผูรับบริการ โดยการพัฒนารูปแบบ
บริการตาง ๆ ของภาครัฐตองยึดผูรับบริการเปนศูนยกลาง (Customer Centric) อีกทั้งยกระดับการใหบริการ
ประชาชนสูการใหบริการในรูปแบบสวนบุคคล (Personalized Customer Service) ดวยการเสนอบริการท่ีตรงใจ
ผูรับบริการจากการวิเคราะหขอมูลการใชบริการที่ผานมาของผูรับบริการ (Data Analytics) เพื่อการใหบริการท่ี
สะดวก รวดเร็ว เขาถึงงาย เสียคาใชจายนอยแกประชาชน โปรงใส และเปนมาตรฐานสากล  

 4. สงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีการปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมการใหบริการที ่เปนเลิศ ทั ้งในสวนของ 
การพัฒนากระบวนการใหบริการและเจาหนาที่ของรัฐใหมีความเต็มใจในการใหบริการ (Service Mind) พรอมท้ัง
รับฟงความคิดเห็นของทุกภาคสวนในการพัฒนาการบริการของภาครัฐเพื่อนำความคิดเห็นมาปรับปรุงและพัฒนา
คุณภาพการบริการภาครัฐใหสอดรับกับความตองการของประชาชนไดอยางแทจริง 

 5. สื่อสารสรางการรับรูเกี่ยวกับงานบริการภาครัฐใหกับประชาชนในฐานะผูรับบริการไดรับรูรับทราบ
รูปแบบบริการตาง ๆ และชองทางการเขาถึงบริการของภาครัฐที ่หลากหลายเปนไปตามความตองการ              
ของประชาชน 

 6. พัฒนาระบบนิเวศที่สรางเสริมภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวมอยางมีความหมาย (OG & MP)  
โดยเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวมในการพัฒนาบริการภาครัฐ รวมถึงพัฒนาชองทางที่เปดโอกาสใหชุมชน 
วิสาหกิจเพื่อสังคม ภาคประชาชน องคกรภาคประชาสังคมและภาคเอกชน สามารถเขามามีบทบาทในการพัฒนา
นวัตกรรมในการบริการสาธารณะรวมกับภาครัฐมากยิ่งขึ้น (People Participation) เพื่อพัฒนาการใหบริการท่ี
เปนเลิศรวมกัน 

 7. ทบทวนขั ้นตอนปรับปรุง กระบวนงาน กฎหมายและกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคหรือที ่ไมเอื ้อตอ 
การพัฒนาการใหบริการของภาครัฐไปสูการใหบริการรูปแบบดิจิทัล (Digital Services) พรอมทั้งแกไขปญหา
อุปสรรค ลดขอจํากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความคลองตัวในการปฏิบัติงานและรองรับ
การเปนรัฐบาลดิจิทัล  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

หนวยงานรับผิดชอบ : 

 สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส (องคการมหาชน) กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 

 

 

เปาหมาย : ภาครัฐมีความทันสมัย มีขนาดที ่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ มีการจัดรูปแบบองคกรใหมที่มี 
ความยืดหยุนคลองตัว สอดคลองกับแนวโนมที่เปลี่ยนแปลงไปและอนาคต ยุบเลิกภารกิจที่ไมจำเปน การกำหนด
ภารกิจที่ควรถายโอนใหภาคสวนอื่นดำเนินการ สรางการบริหารเชิงพื้นที่มีความเขมแข็งและมีสวนรวม รวมถึงจัดใหมี
ระบบการประเมินความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในการจัดสวนราชการและหนวยงาน
ภาครัฐ 

ตัวช้ีวัด : 

 1. อันดับขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ (IMD Competitiveness Ranking) ดานประสิทธิภาพ
ภาครัฐ (Government Efficiency) อยูในกลุมประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 20 อันดับแรก 

 2. จำนวนหนวยงานตนแบบท่ีมีโครงสรางยืดหยุนและคลองตัว (Agile Organization) อยางนอย 2 หนวยงาน 

 3. จำนวนจังหวัดท่ีมีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง
ไมนอยกวา 45 จังหวัด 

กลยุทธ : 

1. ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่นใหสอดคลอง
กับการขับเคลื่อนประเทศ ปรับปรุงโครงสรางภาครัฐใหมีขนาดเหมาะสมกับบทบาทภารกิจและมีรูปแบบหลากหลาย
ไมยึดติดกับการจัดโครงสรางแบบราชการ ยุบเลิกภารกิจที่ไมจำเปน การกำหนดภารกิจที่ควรถายโอนใหภาคสวนอ่ืน
ดำเนินการ เพื่อลดความซ้ำซอนของการดำเนินงานและสรางความยืดหยุนคลองตัว สามารถปรับตัวไดในสภาวการณ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป   

2. จัดโครงสรางในรูปแบบท่ีมีความเหมาะสมและสอดคลองกับแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและอนาคต เชน 
แนวทางการจัดโครงสรางองคกรบริหารเฉพาะกิจ (Ad hoc) และรูปแบบการจัดโครงสรางการปฏิบัติงาน 
แบบ Agile Organization กำหนดแนวทางการมอบอำนาจการแบงสวนราชการ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง 
แบบพลวัตของสถานการณในโลกปจจุบัน โดยสิ่งที่สำคัญคือรูปแบบโครงสรางภาครัฐแบบใหมตองสอดคลองกับ
แนวทางหรือยุทธศาสตรในการขับเคลื่อนประเทศ 

3. สรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่โดยการมีสวนรวมของประชาชน สรางและ
พัฒนากลไกการบูรณาการในระดับพื้นที่และทุกภาคสวน สงเสริมการกระจายอำนาจ ความรับผิดชอบ และ
สนับสนุนบทบาทชุมชน ทองถิ่น เพื่อสรางเครือขายการพัฒนาในการแกไขปญหาและพัฒนาพื้นท่ี ตลอดจน 
การปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงไดอยางเหมาะสมกับบริบทของแตละพ้ืนท่ี โดยเปดโอกาสให
ชุมชน ทองถิ่น ภาคเอกชน ภาคประชาชนในพื้นที่มีโอกาสเขารวมเสนอความคิดเห็นหรือรวมดำเนินการในการจัดทำ
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ รวมถึงประเมินความคุมคาในการบริการสาธารณะที่ถายโอนไปแลว  

ยุทธศาสตร์ที ่2 : การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐให้ทันสมัย 
ยืดหยุ่น รองรับการเปลี่ยนแปลง 
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

เพ่ือใหบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะนั้นเปนไปเพ่ือประโยชนของประชาชนและตอบสนองตอความตองการ
ของประชาชนในพ้ืนท่ีนั้นอยางแทจริง 

4. จัดใหมีระบบการประเมินความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในการจัดสวนราชการ 
องคการมหาชน เพื่อยกระดับการบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความตองการของประชาชนและประโยชนสูงสุด
ของประเทศ 

5. ทบทวนระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวของกับการบริหารราชการแผนดิน เพื่อจัดตั้งและปรับเปลี่ยน
รูปแบบหนวยงานภาครัฐใหมีความยืดหยุนเพ่ือรองรับการปฏิบัติงานตามยุทธศาสตรชาติ 

หนวยงานรับผิดชอบ :  

สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ สำนักงบประมาณ และกระทรวงมหาดไทย  
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ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 - 2565) 

 

 

 

เปาหมาย : ยกระดับการบริหารงานภาครัฐเพื่อมุงสู การเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
เชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน พัฒนาฐานขอมูลภาครัฐ และสนับสนุนการเปนภาครัฐท่ีเปดกวาง พัฒนารูปแบบ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ การบูรณาการการทำงาน มีรูปแบบการทำงานของภาครัฐที่รองรับ 
การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในอนาคตท่ีพรอมขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐไดในสภาวะวิกฤต 

 

ตัวช้ีวัด :  

 1. ระดับดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (E-Government Development Index: EGDI) อยูในกลุมประเทศ
ท่ีมีการพัฒนาสูงสุด 50 อันดับแรก 

 2. หนวยงานภาครัฐมีระบบบัญชีขอมูล และจัดทำขอมูลเปดที่ถูกจัดในหมวดหมูสาธารณะไมนอยกวา     
รอยละ 50 ของชุดขอมูลเปดในบัญชีขอมูล  

 3. จำนวนหนวยงานภาครัฐตนแบบท่ีมีการสรางระบบนิเวศทางดิจิทัลไมนอยกวา 2 หนวยงาน 

กลยุทธ : 

1. ผลักดันภาครัฐไปสูรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government) โดยสรางระบบนิเวศทางดิจิทัล (Digital 
Government Ecosystem) นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีมาใชในองคกร พัฒนาระบบบริหารจัดการหนวยงาน
ภาครัฐ ปรับปรุงกระบวนงานภายในใหมีประสิทธิภาพ (Lean Process) สรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ 
เพื่อพัฒนาภาครัฐสูการเปนองคกรที่มีขีดสมรรถนะสูงเทียบเทามาตรฐานสากล สามารถบริหารงานภาครัฐใน
สภาวะท่ีเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว 

2. พัฒนาการเปนภาครัฐระบบเปด (Open Government) โดยการพัฒนาฐานขอมูล บูรณาการขอมูล
ภาครัฐและการเชื ่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงานอยางปลอดภัยตามหลักธรรมาภิบาลขอมูลภาครัฐ (Data 
Governance) นำเทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ (Big Data) มาใช การเปดเผยขอมูลที ่ภาครัฐมีใหทุกภาคสวน
สามารถเขาถึง ตรวจสอบ และเขามามีสวนรวมกับการดำเนินงานของภาครัฐจากขอมูลเหลานั้นได รวมทั้งมีกลไก 
ที่เปดโอกาสใหทุกภาคสวนเขามามีสวนรวม (People Participation) เพื่อใหการบริหารงานของภาครัฐเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด  

3. พัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ กำหนดรูปแบบการทำงานของภาครัฐใหรองรับ
การเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในอนาคต ทั้งในดานระบบการบริหารงาน การบริหารงบประมาณ การบริหารงาน
บุคคล อาทิ การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเพื่อใหเกิดการสรางมูลคา (Value Creation) การสรางสนามทดลอง 
(Sandbox) การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้ง (Work from Anywhere) การบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤต 
(Business Continuity Plan : BCP) ของหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวของ
เพ่ือใหเกิดความยืดหยุนคลองตัวและมีประสิทธิภาพในการบริหารงานภาครัฐ  

ยุทธศาสตร์ที่ 3 : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ 
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4. สรางผูนำการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตรที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีความเปนมืออาชีพในหนวยงาน
ภาครัฐทุกระดับอยางตอเนื่อง สงเสริมคานิยมประชาธิปไตย มีจิตอาสา รวมท้ังจัดทำระบบพัฒนาขีดความสามารถ
บุคลากรใหมีสมรรถนะใหม ๆ ท่ีรองรับการเปลี่ยนแปลงของโลกพลวัต อาทิ พัฒนาทักษะดานดิจิทัลใหกับบุคลากร
ภาครัฐเพ่ือสอดรับกับการปรับเปลี่ยนการดำเนินภาครัฐไปสูความทันสมัย 

5. สรางกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตแบบบูรณาการอยางเปนระบบ เพื่อสรางความเชื่อม่ัน
ภาครัฐใหกับประชาชน พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลการดำเนินงานของภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ สะทอน 
เปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ และสามารถเปดเผยขอมูลดังกลาวสูประชาชน มีการทบทวนปรับปรุงกฎหมายใหมี
ความทันสมัย เปนธรรม และสอดคลองกับขอบังคับสากล 

6. สรางการบูรณาการการทำงานรวมกัน ดวยการเชื่อมโยงขอมูลระหวางหนวยงาน เพ่ือสามารถนำขอมูล
ดังกลาวมาใชประโยชนในแงของการวิเคราะห การคาดการณ การเสนอแนะนโยบายที่มีประสิทธิภาพ อีกท้ัง
สามารถแบงปนขอมูลท่ีเชื่อถือไดระหวางภาครัฐดวยกันเองเพื่อสรางการบูรณาการการทำงานของภาครัฐในทุก
ระดับใหมีเอกภาพ และสามารถแบงปนขอมูลท่ีเชื่อถือไดระหวางภาครัฐและภาคสวนอื่น ๆ เพื่อสรางการทำงาน
รวมกัน โดยตองมีการพัฒนากลไกท่ีสนับสนุนใหเกิดการทำงานรวมกันในลักษณะหุนสวนการพัฒนาระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน และภาคสวนอ่ืน ๆ ในสังคมอยางตอเนื่อง  

7. สื่อสารสรางการรับรูเชิงรุกเกี่ยวกับการดำเนินงานของภาครัฐแกประชาชนอยางตอเนื่อง เพื่อสราง
ความเขาใจ ความเชื่อมั่นของประชาชนตอการดำเนินงานของภาครัฐ และเพื่อดึงดูดใหประชาชนเขามามีสวนรวม
ในการพัฒนาการดำเนินงานของภาครัฐตอไป 

8. ปรับปรุงระบบการประเมินสวนราชการ และระบบการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการใหมี
มาตรฐานและเปนสากล โดยใหความสำคัญกับการกำหนดตัวชี้วัดที่มีลักษณะเปนตัวชี้วัดเชิงผลลัพธ (Outcome) 
การบูรณาการระบบการติดตามและประเมินผลภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของรัฐบาล รวมถึงยกระดับ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐสูมาตรฐานสากล  

9. เสริมสรางความสัมพันธและสรางเครือขายความรวมมือระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน และองคกร
ระหวางประเทศ ผานกลไกความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษาวิจัย การปฏิบัติงานรวมกัน และการแลกเปลี่ยน
บุคลากรเชี่ยวชาญระหวางกัน เพื่อนำองคความรูและแนวทางปฏิบัติที่เปนเลิศมาประยุกตใชในการพัฒนาระบบ
ราชการ  

หนวยงานรับผิดชอบ : 

 สำนักงาน ก.พ.ร. สำนักงาน ก.พ. สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) สำนักงานสถิติแหงชาติ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส สถาบันสงเสริมการวิเคราะห
และบริหารขอมูลขนาดใหญภาครัฐ และสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตในภาครฐั 
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โครงการสำคัญ การดำเนินการ/เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาบริการภาครัฐเพ่ือประชาชน 
1. การข ับ เคล ื ่ อนการ ให บร ิ การ

ประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service) 

การดำเนินการ : ขับเคลื่อนการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
(e-Service) เพื่อใหประชาชนไดรับความสะดวกในการเขาถึงหรือขอรับ
การบริการ ประหยัดคาใชจายในการเดินทาง และลดระยะเวลา/ข้ันตอน
ในการทำธุรกรรมกับหนวยงานภาครัฐ รวมทั้งผลักดันนโยบายรัฐบาล
ดิจิทัล (Digital Government) ใหเกิดผลที่เปนรูปธรรมยิ่งขึ ้น โดยจะ
ส ง เสร ิมให ส วนราชการม ีการพ ัฒนาระบบการให บร ิการแบบ
อิเล ็กทรอน ิกส   ซ ึ ่ งจะส งผลให การให บร ิการภาคร ัฐตอบสนอง 
ความตองการของประชาชนใหสามารถติดตอกับภาครัฐไดทุกท่ี ทุกเวลา 
โดยไมตองเดินทางไปติดตอ ณ สำนักงาน ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึน และผูประกอบการหรือภาคธุรกิจสามารถแขงขันไดอยางเปนธรรม 
เปาหมาย : ประชาชนไดรับความสะดวกสามารถเขาถึงบริการภาครัฐท่ีมี
ประสิทธิภาพ ทุกท่ี ทุกเวลา 
ตัวช ี ้ว ัด : หนวยงานภาครัฐทั ้ง 20 กระทรวง สามารถใหบริการ  
e-Services 340 งานบริการ โดยสามารถใหบริการแบบเบ็ดเสร็จได 
170 งานบริการ 

2. โครงการพัฒนาตนแบบศูนยกลาง
การบริการประชาชนในการติดตอ
ราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร 
(Citizen Portal) 

การดำเนินการ : พัฒนาพอรทัลกลางเพื ่อประชาชน (Citizen Portal)  
ที่รวบรวมขอมูลและงานบริการตาง ๆ โดยบูรณาการระหวางหนวยงาน
ภาครัฐ ภายใตการรักษาความมั่นคงและปลอดภัยที่เปนมาตรฐานสากล 
ในระยะแรกดำเนินการปรับปรุงงานบริการนำรองเพื่อใชในการพัฒนา
งานบริการสำหรับใหบริการในระบบตนแบบ Citizen Portal ท่ีครอบคลุม
ตลอดชวงชีวิตของประชาชน จำนวน 20 งานบริการ 
เปาหมาย : เพื่อยกระดับการใหบริการประชาชนให “เร็วขึ้น งายข้ึน 
และถูกลง” ดวยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ตัวชี้วัด : สามารถใหบริการไดครอบคลุม 110 บริการภายในป พ.ศ. 2565 

3. โครงการยกระดับการพัฒนาการ
ให บร ิการภาคร ัฐแก น ิต ิบ ุคคล 
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส 
(Biz Portal) 

การดำเนินการ : ยกระดับ Biz Portal เปนแพลตฟอรมกลางที่รวบรวม
ขอมูลงานบริการภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ ใหบริการออกหนังสือรับรอง 
ใบอนุญาต และเอกสารแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส เพื่ออำนวย
ความสะดวกใหประชาชนหรือผูประกอบการ สามารถทำธุรกรรมผาน 

โครงการสำคัญเพื่อรองรับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ 5 
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โครงการสำคัญ การดำเนินการ/เปาหมาย/ตัวช้ีวัด 
bizportal.go.th โดยยื่นที่เดียว แบบฟอรมเดียว เอกสารชุดเดียว และ
ติดตามไดทุกใบอนุญาต 
เปาหมาย : ผ ู ประกอบการ/ประชาชนสามารถขออนุมัติ อนุญาต 
ประกอบธุรกิจไดสะดวกรวดเร็ว 
ตัวชี ้ว ัด : สามารถใหบริการได 60 ใบอนุญาตแบบดิจิทัลอยางเต็ม
รูปแบบ ภายในป พ.ศ. 2565 

4. การสรางระบบนิเวศภาครัฐระบบ
เป ดและการม ีส วนร วมอย างมี
ความหมาย (Open Government 
and Meaningful Participation 
Ecosystem : OG & MP) 

การดำเนินการ : ดำเนินงานในรูปแบบของการทดลองและทดสอบ 
พัฒนา สรางสรรคนวัตกรรมในรูปแบบใหม โดยใชแนวทางการมีสวนรวม
ของหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ รวมกับหนวยงานที่เกี่ยวของ ซึ่งจะ
มุ งเนนใหเกิดการเปดเผยขอมูลของภาครัฐแกประชาชนบนขอมูล  
“ชุดเดียวกัน” (One Data) บน “แพลตฟอรมกลาง” เดียวกัน และบูรณาการ
การทำงานของหนวยงานในพ้ืนท่ีรวมกัน 
เปาหมาย : สงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการสงเสริม
การเปดระบบราชการภายใตแนวคิดของ OG & MP เพ่ิมมากข้ึน 
ตัวชี้วัด : รูปแบบการมีสวนรวมตามองคประกอบของ OG & MP ใน  
2 ประเด็น  

ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย ยืดหยุน รองรับการเปล่ียนแปลง 
5. โครงการศึกษาและขยายผลการ

จัดการองคการที ่มีความยืดหยุน
และคลองตัวในการบริหารจัดการ
ของฝ ายบร ิหารและระบบการ
ประเมินความคุ มคาการจัดสวน
ราชการ 

การดำเนินการ : กำหนดแนวทางหลักเกณฑการบริหารงานรูปแบบ
องคกรบริหารเฉพาะกิจ (Ad hoc) และรูปแบบ Agile Organization 
รวมทั้งรางกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใชอำนาจของฝายบริหาร 
ในการบริหารราชการในสภาวการณที่มีความจำเปนฉุกเฉิน เรงดวน  
เพื่อจัดโครงสรางและระบบการบริหารงานแบบ Ad hoc และรูปแบบ 
Agile Organization และแนวทางหลักเกณฑการประเมินประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดสวนราชการ พรอมทั้งระบบประเมินประสิทธิภาพ
และความคุมคาการจัดสวนราชการ (Post Audit) โดยมีการทดลองนำรอง
ในสวนราชการ 
เปาหมาย : โครงสรางและระบบการบริหารราชการของสวนราชการ 
ระดับกระทรวงและกรมมีความยืดหยุน คลองตัว ทันตอการเปลี่ยนแปลง 
ตัวชี้วัด : หนวยงานนำรองท่ีมีโครงสรางยืดหยุนและคลองตัว จำนวน  
2 หนวยงาน ในป พ.ศ. 2565 

6. โครงการสร างความเขมแข ็งใน 
การบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี 

การดำเนินการ : พัฒนากลไกการทำงานที่บูรณาการ/เชื่อมโยงการทำงาน
ของหนวยงานในพื้นท่ี และการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการในจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง 
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เปาหมาย : สรางความเขมแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนท่ีให
ราชการในสวนภูมิภาคมีความคลองตัวสามารถบูรณาการระบบงาน 
ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลไดอยาง 
มีประสิทธิภาพ 
ตัวชี้วัด : จำนวนจังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ 
การบริหารราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง จำนวน 45 จังหวัด ในป 
พ.ศ.  2565 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 : เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐโดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาประยุกตใช 
7. โครงการพัฒนาระบบนิเวศทาง

ด ิ จ ิ ท ั ล  ( Digital ecosystem) 
สำหรับหนวยงานภาคร ัฐในการ
พัฒนาสูรัฐบาลดิจิทัลเพ่ือประชาชน 

การดำเนินการ : พัฒนากรอบแนวคิดเกี่ยวกับระบบนิเวศทางดิจิทัลของ
หนวยงานภาครัฐ เพื่อใชในการยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ
ประชาชนและภาคธุรกิจ รวมท้ังสงเสริม ผลักดัน สรางการรับรู ความเขาใจ 
ตลอดจนแกไขปญหาและอุปสรรคในการยกระดับประสิทธิภาพของ
หนวยงานภาครัฐ 
เป าหมาย : สร างระบบนิเวศทางดิจ ิท ัลในหนวยงานภาคร ัฐเพ่ือ
ตอบสนองความตองการประชาชน 
ตัวชี้วัด : หนวยงานภาครัฐตนแบบที่มีการสรางระบบนิเวศทางดิจิทัล  
2 หนวยงาน 

8. การจัดทำระบบบัญชีขอมูลภาครัฐ 
(Data Catalog) และข อม ูล เปด
ภาครัฐ 

การดำเนินการ : เตรียมความพรอมสรางองคความรูและอำนวยความสะดวก
ใหกับหนวยงานรัฐในการเปดเผยขอมูล สงเสริมและสรางภาคีเครือขาย
ในการพัฒนานวัตกรรมจากขอมูลเปด (Data Innovation) รวมทั้งสราง
นวัตกรรมการใชขอมูล (Data Driven Culture) ในการขับเคลื่อนและ
พัฒนาประเทศ 
เปาหมาย :  

• หนวยงานภาครัฐมีการเปดเผยขอมูลท่ีมีคุณภาพและมีประโยชน 

• มีการนำขอมูลไปวิเคราะหเพ่ือการพัฒนาประเทศ 
ตัวชี้วัด : หนวยงานภาครัฐมีระบบบัญชีขอมูล และจัดทำขอมูลเปดท่ี 
ถูกจัดในหมวดหมูสาธารณะอยางนอยรอยละ 50 ของชุดขอมูลเปดใน
บัญชีขอมูล 

9. การทบทวนและแกไขกฎหมายท่ี
เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติราชการ 

การดำเนินการ : การทบทวนและแกไขระเบียบ กฎหมาย ท่ีเปนอุปสรรค
ตอการปฏิบัติราชการ  
เปาหมาย :  

• เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของหนวยงานภาครัฐให
ทันสมัยและมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 
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• ปรับเปลี ่ยนกระบวนการทำงานและการจัดเก็บขอมูลเอกสาร
หลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือ
ราชการ ให อย ู  ในร ูปแบบดิจ ิท ัลเพื ่อรองร ับและสนับสนุน 
การปฏิบัติงานสารบรรณทางอิเล็กทรอนิกส 

ตัวชี้วัด : ระเบียบ กฎหมาย ที่เปนอุปสรรคตอการปฏิบัติราชการไดรับ
การทบทวนและแกไขอยางนอย 2 ฉบับ ประกอบดวยราง พ.ร.บ.  
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... และรางระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ (ฉบับท่ี..) พ.ศ. .... 
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