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คำนำ 
 
 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) บัญญัติใหคณะกรรมการพัฒนาระบบ
ราชการ (ก.พ.ร.) มีหนาท่ี “จัดทำรายงานประจำปเก่ียวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอยางอ่ืน
เสนอตอคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอตอสภาผูแทนราษฎรและวุฒิสภา” สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหนวยงานหลัก 
ในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการจึงจัดทำรายงานฉบับนี้ขึ ้น เพื่อรายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับ 
การพัฒนาระบบราชการไทยในรอบปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามกรอบยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 
(พ.ศ. 2564 – 2565) ซึ่งมีแนวทางการดำเนินการที่สอดคลองเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป (พ.ศ. 2561 – 2580) 
ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ แผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศ (ฉบับปรับปรุง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564) ตลอดจน
นโยบายรัฐบาลเรื่องการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยประกอบดวย 3 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 ยุทธศาสตรท ี ่ 1 การพัฒนาการบริการภาครัฐเพื ่อประชาชน มุ งเนนใหภาครัฐมีบร ิการ 
ที่เปนมาตรฐานสากล ตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะผูรับบริการไดอยางรวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา  
ผานการเชื่อมโยงบริการของทุกหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานขอมูล
ขนาดใหญ (Big Data) และนวัตกรรม 

 ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับบทบาทภารกิจ และโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย ยืดหยุน 
รองรับการเปลี่ยนแปลง มุงเนนใหภาครัฐมีความทันสมัย มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ มีการจัดรูปแบบ
องคกรท่ีมีความยืดหยุนคลองตัว และสรางเครือขายความรวมมือของทุกภาคสวนในการจัดทำบริการสาธารณะ  

 ยุทธศาสตรที่ 3 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ มุงเนนการนำเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาประยกุตใชในการบูรณาการการทำงานและระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 

 สำนักงาน ก.พ.ร. ขอขอบคุณผูที ่เกี ่ยวของทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม  
ท่ีมีสวนรวมในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ที่ผานมา และหวังเปนอยางยิ่งวา
รายงานฉบับนี้จะชวยใหทุกภาคสวนไดมีความเขาใจและทราบความกาวหนาของการพัฒนาระบบราชการ  
รวมถึงเปนประโยชนตอการนำขอมูลไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบราชการเพ่ือนำไปสูชีวิตท่ีดีข้ึนของประชาชนสืบไป   
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คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(ก.พ.ร.) 

รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) 

ประธาน ก.พ.ร. 

รัฐมนตรปีระจำสำนักนายกรฐัมนตรี 
(นายอนุชา นาคาศัย) 

รองประธาน ก.พ.ร. 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 
(นายธีรภัทร ประยูรสิทธิ) 

กรรมการผูซ่ึงคณะกรรมการการกระจาย
อำนาจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
มอบหมาย  

รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายนรชิต สิงหเสนี กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายไมตรี อินทุสุต กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารยพิเศษธงทอง จันทรางศุ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายปกรณ นิลประพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

ศาสตราจารยพิเศษทศพร ศิริสัมพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายประเสริฐ บุญสัมพันธ กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

นายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม กรรมการผูทรงคุณวุฒิ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ) 

กรรมการและเลขานุการ 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
วาระของ ก.พ.ร. : 29 กรกฎาคม 2563 – 28 กรกฎาคม 2567 
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คณะกรรมการพัฒนาและสงเสรมิองคการมหาชน 
(กพม.) 

รองนายกรัฐมนตรี 
(นายวิษณุ เครืองาม) 

ประธานกรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
(นายปกรณ นิลประพันธ) 

กรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
(นายดนุชา พิชยนันท) 

กรรมการ 

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี 
(นายธีระพงษ วงศศิวะวิลาส) 

กรรมการ 

ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ 
(นายเดชาภิวัฒน  ณ สงขลา) 

กรรมการ 

นายณรงคศักดิ์ อังคะสุวพลา กรรมการ 

รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

ศาสตราจารยสุรพล นิติไกรพจน กรรมการ 

นายปรเมธี วิมลศิริ กรรมการ 

นายประสงค พูนธเนศ กรรมการ 

นายประสัณห เชื้อพานิช กรรมการ 

นายวุฒิสาร ตันไชย กรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(นางสาวออนฟา เวชชาชีวะ) 

กรรมการและเลขานุการ 

 
 

ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 
วาระของ กพม. : 29 กันยายน 2563 – 28 กันยายน 2567 
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คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ 
(ค.ต.ป.) 

รองนายกรัฐมนตรี (นายวษิณุ เครืองาม) ประธานกรรมการ 

ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี (นายธีรภทัร ประยูรสิทธ)ิ กรรมการ 

ปลัดกระทรวงการคลัง (นายกฤษฎา จีนะวิจารณะ) กรรมการ 

ปลัดกระทรวงมหาดไทย (นายฉัตรชัย พรหมเลิศ) กรรมการ 

ผูอำนวยการสำนักงบประมาณ (นายเดชาภิวัฒน ณ สงขลา) กรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการขาราชการพลเรือน 
(หมอมหลวงพัชรภากร เทวกุล) 

กรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  
(นายดนุชา พิชยนันท) 

กรรมการ 

อธิบดีกรมบัญชีกลาง (นายประภาศ คงเอียด) กรรมการ 

นายประสัณห เชื้อพานิช กรรมการ 

นางสาววลัยรัตน ศรีอรุณ กรรมการ 

ศาสตราจารยกิตติคุณบวรศักดิ์ อุวรรณโณ กรรมการ 

รองศาสตราจารยกุลภัทรา สิโรดม กรรมการ 

รองศาสตราจารยวรากรณ สามโกเศศ กรรมการ 

นายมนัส แจมเวหา กรรมการ 

นายทวีศักดิ์ กออนันตกูล กรรมการ 

รองศาสตราจารยศักรินทร ภูมิรัตน กรรมการ 

เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(นางสาวออนฟา  เวชชาชีวะ) 

กรรมการและเลขานุการ 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(นางสาวสุรุงลักษณ  เมฆะอำนวยชัย) 

กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 
ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564 * 

วาระของ ค.ต.ป. : 8 สิงหาคม 2560 – 7 สิงหาคม 2564 
* คณะกรรมการครบวาระปฏิบัตหินาท่ีแลว แตยังคงปฏิบัติหนาท่ีไปพลางกอนจนกวาจะมีการแตงตัง้คณะกรรมการชุดใหม 
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สารบัญ 
 

 หนา 
สวนท่ี 1 ขอมูลภาพรวม  

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 4 
คณะกรรมการพัฒนาและสงเสริมองคการมหาชน (กพม.) 5 
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 6 
สารบัญ 7 
ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565)  
และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดในป 2564 

9 

สวนท่ี 2 ผลการดำเนินงานท่ีสำคัญ  
ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาบริการภาครัฐเพ่ือประชาชน  
1.1 การผลักดันการใหบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป (e-Service)  

และตามนโยบายสำคัญ (Agenda e-Service) 
15 

1.2 การเชื่อมโยงบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (End to End Service) 18 
1.3 การพัฒนาบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวก 21 
1.4 การพัฒนาบริการภาครัฐใหงายตอการประกอบธุรกิจ 25 
1.5 การพัฒนาระบบนิเวศท่ีสรางเสริมภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวม 

อยางมีความหมาย  
27 

1.6 การทบทวนข้ันตอน และปรับปรุงกระบวนงาน กฎหมายและกฎระเบียบ 
ท่ีเปนอุปสรรค 

30 

1.7 การสงเสริมการพัฒนาบริการภาครัฐผานกลไกการใหรางวัล 32 
1.8 การสรางการรับรูผานชองทางท่ีหลากหลาย 37 
ยุทธศาสตรท่ี 2 การปรับบทบาทภารกิจโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัยยืดหยุน  
รองรับการเปล่ียนแปลง 

 

2.1 การทบทวนบทบาทภารกิจ/ยุบเลิกภารกิจ/ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืน 39 
2.2 การพัฒนาแนวทางการจัดโครงสรางและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 40 
2.3 การมีระบบประเมินความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและความคุมคา 

ในการจัดสวนราชการและองคการมหาชน 
41 

2.4 การสรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี 43 
2.5 การทบทวนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดตั้งและปรับเปลี่ยน 

รูปแบบหนวยงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน 
44 
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 หนา 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ 
3.1 การพัฒนาการเปนภาครัฐระบบเปด (Open Government) โดยการพัฒนา 

ฐานขอมูลและบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงาน 
46 

3.2 การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ 48 
3.3 การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตรในหนวยงานและพัฒนาทักษะ 

ท่ีจำเปนแกบุคลากร 
50 

3.4 การสรางกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบและพัฒนา 
ระบบติดตามประเมินผล 

51 

3.5 การสรางการบูรณาการการทำงานรวมกัน 53 
3.6 การปรับปรุงระบบการประเมิน และระบบการตรวจสอบและประเมินผลสวนราชการ 

ใหมีมาตรฐานและเปนสากล 
55 

3.7 การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ 57 
การบริหารจัดการของราชการในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19  

การออกมาตรการรับมือและบรรเทาผลกระทบสำหรับผูมาติดตอราชการ  61 
การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบภาครัฐ 62 
การบริหารจัดการสถานการณโควิด – 19 ของสวนราชการ  64 
การบริหารจัดการสถานการณโควิด – 19 ของจังหวัด 66 
การดำเนินการสนับสนุนของสำนักงาน ก.พ.ร. 67 
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ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564 – 2565)  
และสรุปผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดในป 2564 

 
วิสัยทัศน : 

“ระบบราชการท่ีสงเสริมใหประชาชนอยูดีกินดี ทำมาหากินได และเช่ือม่ันในภาครัฐ 
 
ยุทธศาสตรและผลการดำเนินงานตามตัวช้ีวัดในป 2564 : 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการบริการภาครัฐเพ่ือประชาชน  

• เปาหมาย 

ภาครัฐมีบริการที ่เปนมาตรฐานสากลตอบสนองความตองการของประชาชนในฐานะผูร ับบริการ 
ได อย างทันที ท ุกที ่  ท ุกเวลา ผ านบร ิการภาคร ัฐทางอิเล ็กทรอนิกส ม ีการเช ื ่อมโยงบริการ 
ของทุกหนวยงานแบบเบ็ดเสร็จ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล ระบบฐานขอมูลขนาดใหญ (Big Data) 
และนวัตกรรมมาประยุกตใชในการใหบริการประชาชน พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามีสวนรวม
ในการพัฒนาบริการภาครัฐ 

• ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 
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* OG&MP คือ ระบบนิเวศภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวมอยางมีความหมาย (Open Government 
and Meaningful Participation Ecosystem) ประกอบดวย 8 องคประกอบ ไดแก 1) การเปดเผยขอมูล
ของภาครัฐ 2) การมีนโยบายและกฎหมายท่ีเอ้ือตอการเปดระบบราชการ 3) การสรางภาคีเครือขาย 4) การสราง
แรงจูงใจ 5) การสนับสนุนองคความรูและทรัพยากร 6) การพัฒนาเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสราง
พ้ืนฐานโดยมีประชาชนเปนศูนยกลาง 7) การติดตามนโยบายของภาครัฐ และ 8) การสรางวัฒนธรรมองคกร 

• ผลการดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (Impact/Outcome) 

- ดัชนีการใหบริการออนไลน (Online Service Index: OSI) ภายใตด ัชนีร ัฐบาลอิเล ็กทรอนิกส  
(E-Government Development Index: EGDI) ของประเทศไทย ซ ึ ่ งจ ัดทำโดยสหประชาชาติ   
ทุก ๆ 2 ป มีคะแนนเพิ่มสูงขึ้นอยางตอเนื่อง โดยในป 2563 ได 0.79 คะแนน (จากคะแนนเต็ม 1.00) 
เพ่ิมข้ึนจากป 2561 ถึง 0.15 คะแนน   

- ผลการจัดอันดับความยากงายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Ease of Doing Business) ประเทศ
ไทยไดรับการจัดอันดับดีขึ้นอยางกาวกระโดดจากอันดับที่ 49 ในป 2559 เปนอันดับที่ 21 ในป 2563  
โดยอันดับดีข้ึนจากป 2562 ถึง 6 อันดับ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 การปรับบทบาทภารกิจ และโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย ยืดหยุน รองรับ 
การเปล่ียนแปลง  

• เปาหมาย 

ภาคร ัฐม ีความทันสมัย ม ีขนาดที ่ เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ ม ีการจ ัดร ูปแบบองคกรใหม 
ท่ีมีความยืดหยุนคลองตัว สอดคลองกับแนวโนมท่ีเปลี่ยนแปลงไปและอนาคต ยุบเลิกภารกิจท่ีไมจำเปน 
กำหนดภารกิจที่ควรถายโอนใหภาคสวนอื่นดำเนินการ สรางการบริหารเชิงพื้นที่มีความเขมแข็ง 
และมีสวนรวม รวมถึงจัดใหมีระบบการประเมินความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา 
ในการจัดสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ 
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• ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 
 
ยุทธศาสตรท่ี 3 การเพ่ิมประสิทธภิาพการบริหารงานภาครัฐ  

• เปาหมาย 

ยกระดับการบริหารงานภาครัฐเพ่ือมุงสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล โดยประยุกตใชเทคโนโลยีดิจิทัล เชื่อมโยง
ขอมูลระหวางหนวยงาน พัฒนาฐานขอมูลภาครัฐ และสนับสนุนการเปนภาครัฐที่เปดกวาง พัฒนา
รูปแบบการเพิ ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการ การบูรณาการการทำงาน มีรูปแบบการทำงาน 
ของภาครัฐที่รองรับการเปลี่ยนแปลงและแนวโนมในอนาคตที่พรอมขับเคลื่อนการบริหารงานภาครัฐ 
ไดในสภาวะวิกฤต 
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• ผลการดำเนินการตามตัวช้ีวัดยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ 

 

 

 

• ผลการดำเนินการอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของ (Impact/Outcome)  

- Government effectiveness โดยธนาคารโลก (World Bank) เปนตัวชี ้ว ัดที ่ประเมินคุณภาพ  
และการนำไปปฏิบัติของนโยบายสาธารณะ ในป 2020 ประเทศไทยอยูท่ีอันดับ 67 จาก 192 ประเทศ 

- Open government index โดยThe World Justice Project (WJP) ซึ่งเปนองคกรอิสระ โดยตัวชี้วัดนี้
เปนตัวชี้วัดที่ประเมินการเปดเผยกฎหมาย การมีสวนรวม สิทธิในการเขาถึงขอมูล และการรองเรียน  
ในป 2020 ประเทศไทยอยูอันดับท่ี 68 จาก 102 ประเทศ 
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สวนท่ี 2  

ผลการดำเนนิงานท่ีสำคัญ 
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ยุทธศาสตรที่ 1  
การพัฒนาบริการภาครัฐเพ่ือประชาชน 
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1.1 การผลักดันการใหบริการภาครัฐผานระบบอิเล็กทรอนิกสท่ัวไป 
(e-Service) และตามนโยบายสำคัญ (Agenda e-Service) 

 
1.1.1 การขับเคล่ือนการยกระดับ e-Service ผานตัวช้ีวัด ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 การขับเคลื่อน e-Service เปนสวนหนึ่งของตัวชี้วัดการพัฒนาองคกรสูดิจิทัลตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธ ิภาพในการปฏิบัต ิราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ขับเคลื ่อน 
การดำเนินงานรวมกับเครือขายรวมพัฒนาระบบการใหบริการดิจิทัลภาครัฐ ไดแก สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องคการมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส กรมบัญชีกลาง สำนักงานสถิติแหงชาติ  
และสวนราชการเจาของงานบริการ เพื่อใหประชาชนสามารถติดตอขอรับบริการจากหนวยงานของรัฐไดทุกท่ี 
ทุกเวลา โดยไมตองเดินทางมาติดตอ ณ สำนักงาน เปนการอำนวยความสะดวกและลดภาระคาใชจายใหกับ
ประชาชน รวมถึงลดความเสี ่ยงของผูร ับบริการในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 สรุปผล 
การดำเนินการของสวนราชการ จังหวัด และองคการมหาชน ดังนี้ 

(1) การขับเคล่ือน e-Service ของสวนราชการ  
มีสวนราชการดำเนินการตามตัวชี้วัด e-Service จำนวน 78 สวนราชการ 80 งานบริการ โดยดำเนินการ

ตามเปาหมายการพัฒนา 3 ระดับ จากผลการดำเนินการท่ีผานมาพบวา สวนราชการสามารถดำเนินการไดตามเปาหมาย
จำนวน 74 งานบริการ โดยแบงเปนงานบริการที่สามารถใหบริการประชาชนผานระบบ e-Service ไดแบบเบ็ดเสร็จ 
(ระดับท่ี 3) จำนวน 15 งานบริการ และงานบริการท่ีสวนราชการสามารถยกระดับการใหบริการผานระบบออนไลน
ไดทีละข้ันตามระดับการพัฒนา จำนวน 59 งานบริการ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 1 ผลการขับเคลื่อน e-Service ของสวนราชการ ประจำป 2564 

สำหรับ 6 งานบริการ ที่ไมสามารถดำเนินการไดตามเปาหมายนั้น สวนหนึ่งมีสาเหตุมาจากการท่ี 
การจัดซื้อจัดจางของสวนราชการไมเปนไปตามแผนทำใหการพัฒนาระบบเกิดความลาชา อยางไรก็ดี สวนราชการ 
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ไดเริ่มมีการพัฒนาระบบไปแลวบางสวน และคาดวาจะแลวเสร็จภายในป ๒๕๖๕ สาเหตุอีกสวนหนึ่งคือ การไมไดรับ
งบประมาณสำหรับดำเนินการ ซึ่งสวนราชการไดเตรียมความพรอมในสวนของการปรับปรุงกระบวนการ (Re-Process) 
ใหสามารถพัฒนาระบบไดทันทีเม่ือไดรับงบประมาณ 

(2) การขับเคล่ือน e-Service ของจงัหวัด  
เกณฑตัวชี้วัด e-Service กำหนดใหแตละจังหวัดตองนำระบบ e-Service ไปเปดใหบริการได 3 อำเภอ 

และอยางนอยอำเภอละ 5 งานบริการ ซึ ่งพบวามี 34 จังหวัด สามารถดำเนินการไดตามเกณฑดังกลาว  
โดยเปดใหบริการใน 182 อำเภอ ท้ังนี้ มีจังหวัดท่ีเปดใหบริการ e-Service ครบทุกอำเภอ จำนวน 9 จังหวัด ไดแก 
จังหวัดปทุมธานี จังหวัดชุมพร จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดยโสธร จังหวัดศรีสะเกษ จังหวัด
อำนาจเจริญ จังหวัดเพชรบูรณ และจังหวัดตาก  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 2 ผลสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการ e-Service ณ ท่ีวาการอำเภอ/ศูนยดำรงธรรมอำเภอ 

ผลสำรวจความพึงพอใจของผูรับบริการมีความพึงพอใจเฉลี่ยท่ีรอยละ 85.10 และเมื่อพิจารณา 
ในประเด็นความพึงพอใจรายดานพบวา ผูรับบริการมีความพึงพอใจโดยรวมตอการใหบริการที่รอยละ 86.53  
ซึ ่งใกลเคียงกับดานเจาหนาที ่ใหบริการซึ ่งอยู ที ่ร อยละ 86.35 รองลงมา ไดแก ดานกระบวนการขั ้นตอน 
การใหบริการ รอยละ 84.89 และดานสถานท่ีและการอำนวยความสะดวก รอยละ 82.62   

(3) การขับเคล่ือน e-Service ขององคการมหาชน 
มีองคการมหาชนเลือกดำเนินการตามตัวชี้วัด e-Service จำนวน 8 แหง ซึ่งองคการมหาชนจะตอง

เลือกงานบริการอยางนอย 1 งานบริการ เพื ่อดำเนินการตามเปาหมายการยกระดับงานบริการ 3 ระดับ  
เชนเดียวกับสวนราชการ โดยพบวาองคการมหาชนท้ัง 8 แหงสามารถพัฒนาระบบการใหบริการไดบรรลุเปาหมาย 
นอกจากนี้ ยังมีองคการมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะอีกจำนวน 3 แหง ที่เลือกประเมินตัวชี้วัด  
e-Service ดวยเชนกัน ตัวอยางงานบริการ เชน การบริการสอบเทียบเครื่องมือวัดรังสี ระบบบริการสมาชิก 
ของอุทยานการเรียนรู  (TK Park) ดวยแอปพลิเคชัน “My TK” และระบบขอเขาใชบริการแสงซินโครตรอน 
(Beamtime Application System)” เปนตน 
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ภาพท่ี 3 องคการมหาชนท่ีเลือกดำเนินการตามตัวชี้วัด e-Service 

ทั ้งนี ้ ในป 2565 ยังคงกำหนดใหเปนตัวชี ้ว ัดอยางตอเนื ่อง เพื ่อขับเคลื ่อนสวนราชการยกระดับ 
การใหบริการประชาชนผานระบบ e-Service ไดแบบเบ็ดเสร็จ 

1.1.2 การยกระดับไปสู Agenda e-Service 
 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดคัดเลือกงานบริการ Agenda จำนวน 12 งานบริการ ซึ ่งตองมีการบูรณาการ 
การทำงานรวมกันหลายหนวยงาน เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนใหดีขึ้นและสนับสนุนใหภาคเศรษฐกิจและ
สังคมที่ประสบปญหาในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ฟนตัวไดเร็วขึ้นอยางยั่งยืน โดยขับเคลื่อน
ผานกลไกตัวชี ้ว ัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการของสวนราชการ ประจำปงบประมาณ  
พ.ศ. 2564 เชน ระบบพิสูจนและยืนยันตัวตนทางดิจิทัล (Digital ID) ซึ่งเปนตัวชี้วัดรวมสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย 
และกรมการปกครอง โดยพัฒนาระบบใหรองรับการใชงานผาน Smartphone พรอมนำรองใน 2 งานบริการ คือ  
งานตรวจสอบขอมูลสวนบุคคล และงานจองคิวออนไลน ซ่ึงในป 2564 มีผูใชงานลงทะเบียนประมาณ 3,000 ราย 

ทั้งนี ้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ไดกำหนดใหมีการยกระดับงานบริการภาครัฐใหเปน e-Service  
ตามนโยบายที่สำคัญ (Agenda e-Service) จำนวน 12 งานบริการ ซึ่งคณะรัฐมนตรีไดเห็นชอบรายชื่องานบริการ
และกำหนดใหเปนตัวชี้วัดประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ของหนวยงานท่ีเก่ียวของแลวเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2564  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 e-Service ตามนโยบายท่ีสำคัญ (Agenda e-Service) จำนวน 12 งานบริการ   

สพร. สวอ. 

สทน. สบร. 

สวก. สสปน. 

สคช. สซ. 

สกสค. สสวท. 

THAC 

องคการมหาชนตามกฎหมายวาดวยองคการมหาชน องคการมหาชนตาม พ.ร.บ. เฉพาะ 
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1.2 การเช่ือมโยงบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (End to End Service) 
 

1.2.1 การเช่ือมโยงบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ (End to End Service) 
ในป 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับ สพร. และหนวยงานที ่เกี ่ยวของไดแก กรุงเทพมหานคร  

กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กรมปศุสัตว กรมหมอนไหม กรมการขนสงทางบก กรมสรรพสามิต และสำนักงาน ก.ล.ต. 
ยกระดับงานบริการผานระบบ Biz Portal ใหเปน Fully Digital ตั ้งแตการยื ่นคำขอออนไลน การชำระ
คาธรรมเนียมออนไลน และการออกใบอนุญาตอิเล ็กทรอนิกส จำนวน 26 ใบอนุญาต ปจจุบ ันระบบ  
Biz Portal สามารถใหบริการรวมจำนวน 94 ใบอนุญาต ซ่ึงเปนการใหบริการแบบ Fully Digital จำนวน 35 ใบอนุญาต 
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2566 มีแผนการยกระดับงานบริการใหเปน Fully Digital ปละ 40 ใบอนุญาต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 5 ผลการพัฒนาระบบ Biz Portal ในป 2564 

1.2.2 พอรทัลกลางเพ่ือประชาชน (Citizen Portal) 
สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) และหนวยงานภาครัฐตาง ๆ  

รวมมือกันพัฒนางานบริการเพื่อใหมีงานบริการในแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง และตอบโจทย
ความตองการของประชาชน โดยมุงเนนการปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให “งาย ครบ จบในท่ีเดียว”  

ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประชาชนสามารถตรวจสอบขอมูล และ/หรือ ยื่นคำขอผานแอปพลิเคชัน  
“ทางรัฐ” ไดแลวกวา 45 งานบริการ อาทิ ขอมูลทะเบียนราษฎร การตรวจสอบเงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด 
สิทธิหลักประกันสุขภาพ การอบรมออนไลนตออายุใบขับขี ่รถยนต ระบบคนหาและสมัครงาน (Smart Job 
Center) การตรวจสอบและชำระคาน้ำคาไฟ โดยมียอดดาวนโหลดสะสมรวมทั ้งระบบ iOS และ Android  
กวา 150,000 ครั้ง มีจำนวนผูใชงานโดยประมาณ 80,000 ราย และมีการทำธุรกรรมผาน “ทางรัฐ” รวมกวา 
1,000,000 ครั้ง 
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ทั้งนี้ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2566 มีเปาหมายพัฒนางานบริการบน Citizen Portal ผานแอปพลิเคชัน  
“ทางรัฐ” จำนวนไมนอยกวา 150 งานบริการ  

  
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 6 ผลการพัฒนาระบบ Citizen Portal ในป 2564 

1.2.3 การพัฒนาแพลตฟอรมการคาดิจิทัลระหวางประเทศของไทย (Thailand National Digital Trade 
Platform: NDTP) 
 เปนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในดานการคาระหวางประเทศ ตั ้งแตจุดเริ ่มตนถึงจุดสุดทายของ
กระบวนการนำเขาและสงออก โดยมีการเชื่อมโยงกับระบบ National Single Window (NSW) ระบบ ASEAN 
Single Window (ASW) และระบบแพลตฟอรมการคาดิจิทัลในตางประเทศ รวมถึงเชื่อมโยงผูมีสวนเกี่ยวของ 
ทุกภาคสวนทั้งภาคการประกันภัย ภาคการเงินการธนาคาร ภาคผูประกอบการนำเขาและสงออก และภาคการขนสง
และโลจิสติกส ทั้งที่อยูในประเทศและนอกประเทศ ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกสที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง 
ระบบจะสงสำเนาขอมูลอิเล็กทรอนิกสใหหนวยงานที่เกี่ยวของโดยไมตองใหผูประกอบการกรอกขอมูลซ้ำ ตั้งแต
ข้ันตอนการซ้ือ-ขาย การรับจายเงินกับคูคา การจัดการขนสงและประกันภัย 
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ภาพท่ี 7 แนวคิดการพัฒนาแพลตฟอรมการคาดิจิทัลระหวางประเทศของไทย 

 ในป 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวมกับคณะกรรมการรวมภาคเอกชน 3 สถาบนั (กกร.) หนวยงานภาครัฐ
และภาคเอกชนท่ีเก่ียวของ เพ่ือสรางตนแบบ (Prototype) ของแพลตฟอรมการคาดิจิทัลระหวางประเทศของไทย 
(NDTP) เสร็จเรียบรอยแลว โดยจะพัฒนาแพลตฟอรม NDTP ใหสามารถเริ ่มใหบริการจริงและขับเคลื ่อน 
ในรูปแบบการรวมทุนระหวางภาครัฐและเอกชน (Public Private Partnership หรือ PPP) ซึ ่งจะทำใหเกิด 
ความคลองตัวในการบริหารจัดการ สามารถใหบริการได 24 ชั ่วโมง โดยใหภาคเอกชนที ่มีความชำนาญ 
ในการบร ิหารจ ัดการระบบเทคโนโลย ีสารสนเทศขนาดใหญเป นกลไกหล ักในการดำเน ินงานเช ิงรุก 
ในดานการใหบริการตอไป โดยรัฐจะสนับสนุนเชิงนโยบายและสรางแรงจูงใจใหผูประกอบการมาใชระบบตอไป 
 ปจจุบันอยูระหวางเจรจาเพื่อทดสอบการเชื่อมตอกับแพลตฟอรมการคาระหวางประเทศ Korea Trade 
Network (KTNET) สาธารณรัฐเกาหลี The Networked Trade Platform (NTP) สาธารณรัฐสิงคโปร และ 
TradeWaltz ประเทศญี่ปุน เพ่ือนำเสนอตอท่ีประชุมเอเปค (ภายในเดือนพฤศจิกายน 2565) พรอมขยายผลตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 8 ผลการพัฒนาระบบตนแบบแพลตฟอรมการคาดิจิทัลระหวางประเทศของไทย  
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1.3 การพัฒนาบริการภาครัฐเพ่ืออำนวยความสะดวก 
 
1.3.1 การดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
พ.ศ. 2558 
 หนวยงานภาครัฐไดดำเนินการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต 
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ซึ่งตราขึ้นเพื่อแกปญหาความไมสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต ท่ีเปนอุปสรรคสำคัญ 
ในการใหบริการภาครัฐภายใตแนวคิดเร็วข้ึน (Faster) สะดวกข้ึน (Easier) คาใชจายลดลง (Cheaper) และทันสมัย 
(Smarter) เพื่อใหสามารถปลดล็อกขอจำกัดของงานบริการและยกระดับประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ รวมถึง
อำนวยความสะดวกใหกับประชาชนและผูประกอบการ โดยในป 2564 หนวยงานภาครัฐไดพัฒนาบริการภาครัฐ
เพ่ืออำนวยความสะดวกใหแกประชาชน ดังนี้ 

 (1) การไมเรียกสำเนาเอกสารท่ีราชการออกใหจากประชาชน  
 หนวยงานภาครัฐไดจัดทำประกาศยกเลิกการขอสำเนาเอกสาร พรอมทั้งสื่อสารสรางความเขาใจ
ใหกับเจาหนาที่ของหนวยงานและผูรับบริการ ทั้งนี้ จากการติดตามการดำเนินงานของหนวยงานระดับกรม  
พบวา หนวยงานระดับกรม จำนวน 87 หนวยงานไดยกเลิกการขอสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน 
เชน กรมการปกครอง กรมศุลกากร เปนตน  

 (2) การชำระคาธรรมเนียมแทนการตออายุใบอนุญาต 
  เปนการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดใหผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุ
ใบอนุญาตแทนการยื ่นคำขอตออาย ุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 ซึ ่งเปนการดำเนินการตามมาตรา 12 แหง
พระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 มีผลบังคับใชตั้งแต
วันท่ี 22 พฤศจิกายน 2564 โดยพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมีบัญชีทายประกอบดวยกฎหมายระดับพระราชบัญญัติ
จำนวน 11 ฉบับ 31 ใบอนุญาต และมีผ ู ประกอบการ/ประชาชน มากกวา 95,000 ราย ไดร ับประโยชน 
จากแนวทางนี้ ทั ้งนี ้  จะมีการติดตามผลการดำเนินงานตามพระราชกฤษฎีกาฯ ดังกลาว เพื ่อใหทราบ 
ผลการดำเนินงานของหนวยงาน ปญหาและอุปสรรค รวมถึงถอดบทเรียนและศึกษาขอมูลเพิ่มเติมเพื่อขยายผล 
ไปยังใบอนุญาตอ่ืน ๆ ในระยะตอไป 
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ภาพท่ี 9 หลักการชำระคาธรรมเนียมแทนการตออายุใบอนุญาตตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให 
ผูรับใบอนุญาตชำระคาธรรมเนียมการตออายุใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาต พ.ศ. 2564 

   (3) การทบทวนคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ 
  สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานที ่เกี ่ยวของจำนวน 40 หนวยงาน ทบทวนคาธรรมเนียม 
ในการอนุมัติ อนุญาต ของทางราชการท่ีต่ำกวา 100 บาท ซ่ึงหนวยงานจะขับเคลื่อนการดำเนินการ ดังนี้ 

- ยกเลิกใบอนุญาต จำนวน 9 ใบอนุญาต  
- ยกเลิกการจัดเก็บคาธรรมเนียม จำนวน 111 ใบอนุญาต  
- ลดอัตราคาธรรมเนียมลงจากอัตราเดิม จำนวน 8 ใบอนุญาต  
โดยผลจากการทบทวนคาธรรมเนียมในการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการ จะชวยลดภาระ

คาธรรมเนียมของประชาชนไดประมาณ 416,987,990.45 บาทตอป 

 การดำเนินการตอไป 
 - สำนักงาน ก.พ.ร. อยูระหวางการปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ ใหเอ้ือตอการพัฒนา
งานบริการมากข้ึน และสอดคลองกับบริบทการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาพัฒนางานบริการประชาชนในปจจุบัน 
 - การสงเสริมใหหนวยงานปรับปรุงและทบทวนคูมือสำหรับประชาชน ซ่ึงสำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) อยูระหวางรวมดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตศูนยรวมขอมูล 
เพื่อติดตอราชการ www.info.go.th รวมถึงระบบการจัดการคูมือสำหรับประชาชนใหมีความทันสมัย ใชงานงาย  
เพ่ือเปนประโยชนตอประชาชน และเปนเครื่องมือสนับสนุนการทำงานของเจาหนาท่ีภาครัฐ  
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 - การศึกษาแนวทางความเปนไปไดถึงการจัดใหมีชองทางพิเศษแบบเรงดวน (Fast Track) เพื่อเปน
ทางเลือกใหกับประชาชนใหไดร ับบริการที ่รวดเร็วขึ ้น โดยอยู บนพื ้นฐานวาการใหบริการชองทางปกติ 
ตองมีประสิทธิภาพดวยเชนกัน 

1.3.2 การยกระดับศูนยบริการรวม 
 ดวยความมุ งมั ่นในการยกระดับการใหบริการภาครัฐที ่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง สำนักงาน ก.พ.ร.  
ไดสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐจัดตั้งศูนยบริการรวม เพื่ออำนวยความสะดวกแกประชาชนในการรับบริการ 
จากภาครัฐท่ีสามารถติดตอสอบถามขอขอมูล ขออนุญาต หรือขออนุมัติในเรื ่องตาง ๆ ได ณ ศูนยบริการรวม 
เพียงจุดเดียว รวมทั้งนำเทคโนโลยีมาใชพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการของศูนยบริการรวมอยางตอเนื่อง  
ซ่ึงจะชวยลดภาระของประชาชนในการเดินทางไปติดตอราชการ เขาถึงงานบริการรัฐไดอยางท่ัวถึง เทาเทียม ตลอดจน
ลดความซ้ำซอนและลดตนทุนคาใชจายในการใหบริการของภาครัฐ 
 ในป 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานภาครัฐ ดำเนินการยกระดับการใหบริการของศูนยบริการ
รวม โดยการขยายผลการจัดตั้งศูนยบริการรวมในหางสรรพสินคา โดยหารือรวมกับจังหวัดในการคัดเลือกงาน
บริการท่ีมีความสำคัญและจำเปนตอประชาชนในพ้ืนท่ี และภาคเอกชนท่ีพรอมใหความรวมมือและสนับสนุนพ้ืนท่ี  
ปจจุบ ันมีศ ูนยบร ิการรวมในหางสรรพสินคา รวมจำนวน 30 แหง ใน 23 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร  
หางสรรพสินคาที่เขารวม เชน เซ็นทรัล เดอะมอลล บิ๊กซี เทสโกโลตัส ศูนยบริการรวมที่เปดลาสุดในป 2564 คือ 
ศูนยบริการภาครัฐจังหวัดประจวบคีรีขันธ ณ ศูนยการคาบลูพอรต หัวหิน มี 9 หนวยงาน รวมใหบริการ  
25 บริการ เชน บริการชำระภาษีทองถ่ิน ชำระคานำ้ประปา งานทะเบียนราษฎร บริการดานภาษีอากร งานบริการ
ดานแรงงาน ชำระภาษีรถยนต เปนตน 

ในระยะตอไป จะมุงเนนสนับสนุนการใหบริการของศูนยดำรงธรรมจังหวัด โดยพัฒนาการใหบริการ
ประชาชนใหสามารถเขารับบริการตรวจสอบสิทธิ์งานบริการท่ีเก่ียวของ และยืนยันตัวตนผานระบบอิเล็กทรอนิกส 
ดวยความรวมมือกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) ซึ ่งจะชวยลดภาระการปฏิบัติงาน 
ของเจาหนาท่ีศูนยดำรงธรรมภายในพ้ืนท่ีในการรับเรื่องรองเรียนรองทุกข และการใหบริการภายในศูนยดำรงธรรม 
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ภาพท่ี 10 ภาพรวมศูนยบริการรวมของภาครัฐในป 2564 
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1.4 การพัฒนาบริการภาครัฐใหงายตอการประกอบธุรกิจ 
 

การปรับปรุงสภาพแวดลอมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย (Doing Business) และ  
10 ขอเสนอ เพ่ือยกระดับประเทศไทยสู 10 อันดับประเทศท่ีประกอบธุรกิจไดงายท่ีสุด (Ten for Ten) 

ประเทศไทยถูกจัดอยูในอันดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ ในรายงาน Doing Business 2020 โดยสามารถ 
ปรับลดระยะเวลาในการติดตอราชการไปไดกวา 60 วัน ผานการปฏิรูปในหลาย ๆ ดาน ซึ่งมุงเนนใหกระบวนการ
ประกอบธุรกิจมีขั ้นตอนที่งายขึ้น (Easier) รวดเร็วขึ้น (Faster) คาใชจายที่ถูกลง (Cheaper) และมีกฎหมาย  
กฎ ระเบียบท่ีเอ้ือตอการดำเนินการ (Smarter Regulations) ท้ังนี้ ในชวงท่ีผานมา หนวยงานตาง ๆ ไดขับเคลื่อน
การปรับปรุงสภาพแวดลอมสำหรับการประกอบธุรกิจรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของตามขอเสนอแนะเพ่ือการปฏิรูป 
(Doing Business Reform) ของธนาคารโลก และ 10 ขอเสนอ เพื่อยกระดับประเทศไทยสู 10 อันดับประเทศ 
ท่ีประกอบธุรกิจไดงายท่ีสุด (Ten for Ten) อยางตอเนื่อง โดยมีผลการดำเนินงานสำคัญจนถึงป 2564 ดังนี้ 

(1) การเริ่มตนธุรกิจ  
- การปรับลดระยะเวลา ขั ้นตอน และนำระบบการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส  

(e-Registration) มาใช ทำใหลดขั ้นตอนจาก 7 ขั ้นตอน เหลือ 5 ขั ้นตอน ลดระยะเวลา 
จาก 31 วัน เหลือ 6 วัน  

- การปรับลดคาใชจายในการเริ่มตนธุรกิจตอ GDP จาก 6.7% เหลือ 3%  
- การปรับปรุงวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการตรวจและควบคุมอาคาร ทำใหลดจำนวนการตรวจสอบอาคาร

จาก 7 ครั้ง เหลือ 3 ครั้ง และลดระยะเวลาการขอใชอาคารจาก 30 วัน เหลือ 15 วัน  
- การประกาศคา Ft ลวงหนา ทำใหภาคเอกชนสามารถประมาณการตนทุนไดแมนยำข้ึน  
- การนำเทคโนโลย ี GIS มาใช สำรวจพื ้นที ่ต ิดต ั ้งไฟฟา ทำใหลดขั ้นตอนการขอใช ไฟฟา 

จาก 5 ข้ันตอน เหลือ 2 ข้ันตอน ลดระยะเวลาจาก 37 วัน เหลือ 30 วัน  
- การเชื่อมโยงขอมูลนิติบุคคลระหวางกรมพัฒนาธุรกิจการคาและกรมที่ดินเพื่อลดการใชเอกสาร 

ในการทำธุรกรรมจดทะเบียนท่ีดิน  
- การพัฒนาระบบจดทะเบียนสัญญาหลักประกันทางธุรกิจที ่สามารถจดทะเบียนและอนุมัติ 

ผานระบบไดภายใน 24 ชั่วโมง รวมท้ังสามารถคนหาขอมูลหลักประกันผานระบบได 
(2) การประกอบธุรกิจ  

- การพัฒนาระบบชำระเงินสมทบประกันสังคมและขยายเวลารับชำระผานระบบการชำระเงิน 
แบบอิเล็กทรอนิกส (e-Payment)  

- การพ ัฒนาระบบย ื ่นแบบชำระภาษ ีผ านระบบการย ื ่นคำร องคำขอหน ังส ือ/เอกสาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส (e-Filing) และนำระบบเกณฑความเสี่ยง (Risk-Based Audit) มาใชรวมกับ  
Big Data Analytics สงผลใหลดข้ันตอนและระยะเวลาในการคืนภาษี 

 (3) การปดกิจการ  
- การพัฒนาระบบบริการทางอิเล็กทรอนิกสในกระบวนการบังคับใหเปนไปตามขอตกลงและ 

การแกปญหาการลมละลายรวม 12 ระบบ อาทิ ระบบ e-Filing และ ระบบการประมูล 
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ขายทอดตลาดทรัพยดวยวิธีการเสนอราคาผานอิเล็กทรอนิกส (e-Offering Auction System)  
ทำใหสามารถยื่นคำฟองผานระบบอิเล็กทรอนิกส และลดระยะเวลาในการจัดการคดี  

การดำเนินการตอไป 
 1) ขับเคลื่อนการปรับปรุงสภาพแวดลอมสำหรับการประกอบธุรกิจตามขอเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป 
ของธนาคารโลกและขอเสนอ Ten for Ten รวมทั้งติดตามผลการดำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและ 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหนวยงานตาง ๆ อยางตอเนื่อง 

 2) จัดทำการสำรวจการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย (Doing Business 
Surveys) เพื่อประเมินผลการดำเนินการปรับปรุงสภาพแวดลอมสำหรับการประกอบธุรกิจในรอบป 2564 – 2565 
แทนรายงาน Doing Business ท่ีธนาคารโลกไดประกาศยกเลิกการจัดทำรายงานเม่ือเดือนกันยายน 2564 

 3) ศึกษาแนวทางการปฏิรูปเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพงานบริการภาครัฐและดึงดูดการลงทุนตางชาติ
ร วมกับธนาคารโลก เพื ่อเตรียมความพรอมเชิงร ุกรองรับแนวทางใหมสำหรับการประเมินบรรยากาศ 
ของการดำเนินธุรกิจและการลงทุนของธนาคารโลก 
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1.5 การพัฒนาระบบนิเวศท่ีสรางเสริมภาครัฐระบบเปด 
และการมสีวนรวมอยางมีความหมาย 

 
1.5.1 การขับเคล่ือนระบบนิเวศภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวมอยางมีความหมาย  
 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดพัฒนากรอบระบบนิเวศภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวมอยางมีความหมาย  
(Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP) เพื่อเปดโอกาสใหประชาชนมสีวนรวม
ในกิจกรรมที ่จ ัดขึ ้นอยางมีอิสระ และไดเร ียนรู กระบวนการมีสวนรวมอยางสม่ำเสมอ ทำใหมีความผูกพัน 
ตอประเด ็นสาธารณะและเพิ ่มค ุณคาให ก ับการมีส วนร วม ซึ ่งจะช วยยกระดับการทำงานของภาครัฐ 
และการแกไขปญหาสำคัญตาง ๆ อยางมีประสิทธิภาพ ตรงตามความตองการของประชาชน ผานความรวมมือและ
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวน  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 11 กรอบการสรางระบบนิเวศภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวมอยางมีความหมาย 

 การขับเคลื ่อนในป 2564 ประกอบไปดวย 1) การแกไขปญหาฝุ นละอองขนาดเล็ก (PM 2.5)  
ของจังหวัดสิงหบุรีและลำปาง โดยการนำตนแบบการสรางระบบนิเวศเพื่อสรางภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวม 
อยางมีความหมายมาเปนกรอบในการขับเคลื่อนการแกไขปญหาดังกลาว สงผลทำใหมีการแกไขปญหาฝุนละออง
ขนาดเล็ก (PM 2.5) อยางครบวงจร และ 2) การพัฒนาแพลตฟอรมกลางเพื่อเชื่อมโยงฐานขอมูลในการแกไข 
ปญหาฝุนละอองขนาดเล็ก (PM 2.5) โดยการเชื่อมโยงฐานขอมูลและบูรณาการขอมูลจากภาครัฐ ภาคเอกชน 
และประชาชนบนแพลตฟอรมกลางเดียวกัน ภายใตชื่อ“PM25air.opengovernment.go.th” เพื่อเปนเครื่องมือ
ประกอบการตัดสินใจของภาครัฐในการแกไขปญหาฝุ นละอองขนาดเล็ก และเปนขอมูลสำหรับประชาชน 
ในการติดตาม เฝาระวัง และปองกันเหตุเพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากฝุนละอองขนาดเล็ก ทั้งนี้ จะมีการขยายผล 
การนำกรอบระบบ OG & MP ไปประยุกตใชในประเด็นสำคัญ (Agenda) ท่ีกอใหเกิดประโยชนตอสังคมในวงกวางตอไป 
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1.5.2 การเปดใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมในการพัฒนาระบบราชการภายใตกิจกรรม MY BETTER 
COUNTRY HACKATHON 
 กิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON เปนการเปดใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวม 
ในการพัฒนาระบบราชการผานมุมมองและประสบการณของภาคสวนนั้น ๆ รวมกับหนวยงานภาครัฐที่เกี่ยวของ  
สงผลใหเกิดขอเสนอที่ภาครัฐสามารถนำมาพัฒนางานบริการใหตรงกับความตองการและความคาดหวังของ
ประชาชน เกิดระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบมีสวนรวมท่ีเปนรูปธรรม ซึ่งสงเสริมใหเกิดความเชื่อม่ัน 
ในภาครัฐเพ่ิมมากข้ึน 
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับสวนราชการจัดกิจกรรมฯ ในรูปแบบพบปะ 1 ครั้ง  
รวมกับจังหวัดลำปาง (ประเด็นปองกันและแกไขปญหาหมอกควันไฟปา) และแบบออนไลน 2 ครั้ง รวมกับ 
กรมทรัพยสินทางปญญา และกระทรวงการทองเที่ยวและกีฬา ซึ่งไดขอเสนอที่สามารถนำไปพัฒนาตอยอดรวม 9 ขอเสนอ 
และมีขอเสนอท่ีไดขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรมแลว เชน Line Chatbot "NongKEM" ที่ใชเปนชองทาง 
เผยแพรขอมูลและแจงเบาะแสไฟปาในพื้นที่เพื่อใหสามารถจัดการไดทันการณ รวมถึงการจัดรายการวิทยุทองถ่ิน 
ท่ีเขาถึงประชาชนเผยแพรขอมูลหมอกควันไฟปา และเรื่องราวตาง ๆ ดวยภาษาถิ่น เพื่อกระตุนใหคนลำปาง  
รักและหวงแหนทรัพยากรธรรมชาติ และการรวมพัฒนาเว็บไซต Thailand Tourism Directory เขาถึงประชาชน
เพิ่มมากขึ้น โดยอาศัยเครือขายความรวมมือจากภาคสวนอื่น ๆ ในการนำเสนอขอมูลดวยภาษาและรูปแบบ 
ท่ีนาสนใจข้ึน เปนตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 12 ขอเสนอจากกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ในป 2564 
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 ในระยะตอไป สำนกังาน ก.พ.ร จะรวมกับหนวยงานท่ีเก่ียวของขับเคลื่อนขอเสนอของประชาชนจากกิจกรรม 
MY BETTER COUNTRY HACKATHON เพ่ือสรางความเชื่อม่ันตอภาครัฐ (Trust in Government) ในการพัฒนา
งานภาครัฐใหสามารถตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนมากขึ ้น รวมทั ้งเปดโอกาส 
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมอยางตอเนื่อง เพ่ือเปนการสรางความผูกพัน (Engagement) ในการเขามามีสวนรวม
พัฒนางานภาครัฐของประชาชน รวมถึงสื่อสารสรางความเขาใจเพื่อสรางการรับรูใหแกประชาชนและหนวยงาน
ภาครัฐเก่ียวกับการเปดระบบราชการ  

1.5.3 การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Government Innovation Lab: Gov Lab) 
 สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับหนวยงานภาครัฐและภาคสวนที่เกี่ยวของ อาทิ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา  
และประชาชน รวมกันออกแบบพัฒนาตนแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐโดยใชกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 
(Design Thinking) เพื ่อตอบสนองความตองการและความคาดหวังของประชาชนในฐานะ “ผูร ับบริการ”  
โดยตนแบบนวัตกรรมมีความครอบคลุมทั้งประเด็นปญหาในมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยมีเปาหมาย
เพื ่อยกระดับงานบริการภาครัฐท่ีชวยลดผลกระทบจากสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และ
เตรียมพรอมประเทศไทยใหสามารถฟนตัวได 
 ในการดำเนินงาน ป 2564 ไดพัฒนาตนแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ จำนวน 6 ตนแบบ  
 
 
 

 
 

    
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 13 ตนแบบการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐในป 2564 
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1.6 การทบทวนข้ันตอน และปรับปรุงกระบวนงาน 
กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเปนอุปสรรค 

 
1.6.1 การปรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
 เนื่องจากพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558  
ซึ ่งเปนกฎหมายกลางท่ีชวยแกปญหาและอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ อนุญาต เพื ่อใหประชาชนและ 
ผูประกอบการไดร ับบริการที ่สะดวกขึ ้น (Easier) รวดเร็วขึ ้น (Faster) และมีคาใชจายที ่ถ ูกลง (Cheaper) 
มีผลบังคับใชครบ 5 ป จึงไดมีการทบทวนและปรับปรุงกฎหมายดังกลาวเพื ่อใหสอดคลองกับสภาพสังคม 
และความกาวหนาทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป โดยปรับปรุงมาตรการตาง ๆ ใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย และ
สรางความชัดเจนและเกิดผลสัมฤทธิ ์ในการนำไปปฏิบัติของเจาหนาที่ยิ ่งขึ ้น ทั้งนี ้ คาดวาจะสามารถเสนอ 
รางพระราชบัญญัติฯ ตอคณะรัฐมนตรีไดภายในป 2565 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 14 แนวทางรับปรุงพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก 

ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 

1.6.2 การปรับแกกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการประชาชนผานระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service) 
 เนื ่องจากกฎหมายที ่ใชบังคับอยูในปจจุบันยังไมเอื ้อตอการอนุญาตและการใหบริการในรูปแบบ  
e-Service สำนักงาน ก.พ.ร. จึงไดเสนอคณะรัฐมนตรี เพื ่อใหหนวยงานทบทวนและแกไขกฎหมายรองรับ 
การอนุญาตและการใหบริการสำหรับงานบริการ จำนวน 84 ฉบับ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ท่ีผานมา  
ซ่ึงเปนการนำรองสำหรับการแกไขกฎหมายของงานบริการอ่ืนในอนาคต รวมถึงอำนวยความสะดวกแกประชาชนและ 
ผูประกอบการท่ีรับบริการ 
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 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 สำนกังาน ก.พ.ร. ไดติดตามและรายงานผลการแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคฯ 
ที ่หน วยงานตาง ๆ ไดดำเน ินการตามมติคณะร ัฐมนตร ีเม ื ่อว ันที ่  8 กันยายน 2563 ตอคณะรัฐมนตรี   
ซ่ึงคณะรัฐมนตรีไดม ีมติเมื ่อวันที ่ 30 สิงหาคม 2564 รับทราบรายงานผลการติดตามการแกไขกฎหมาย 
ท่ีเปนอุปสรรคฯ ท่ีหนวยงานไดทบทวนและแกไขแลว จำนวน 62 ฉบับ โดยคงเหลือเพียงกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ซ่ึงสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาไดนำขอจำกัดของกฎหมายระดับพระราชบัญญัติท่ีสำนักงาน 
ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีในปงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไปพิจารณาประกอบการจัดทำรางพระราชบัญญัติ 
การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... แทนการแกไขกฎหมายระดับพระราชบัญญัติหลายฉบับ 
ท่ีเปนอุปสรรคตอการใหบริการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ซ่ึงจะใชเวลานานในการพิจารณาแกไขในแตละฉบับ 

ท้ังนี้ รางพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... จะเปนกฎหมายกลางเพ่ือสงเสริม
ใหการทำงานและการใหบริการของภาครัฐสามารถใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสได ซ่ึงทำใหหนวยงานภาครัฐตองนำ
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกสมาใชในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานและการใหบริการประชาชน โดยคาดวา 
รางพระราชบัญญัติดังกลาวจะเขาสูกระบวนการพิจารณาในปงบประมาณ พ.ศ. 2565  
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 15 ผลจากการดำเนินการแกไขกฎหมายท่ีเปนอุปสรรคตอการพัฒนา e-Service 
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1.7 การสงเสรมิการพัฒนาบริการภาครัฐผานกลไกการใหรางวัล 
 
1.7.1 รางวัลเลิศรัฐ 
 การมอบรางวัลเลิศรัฐเปนกลไกสำคัญหนึ่งท่ีชวยสงเสริมและกระตุนใหหนวยงานภาครัฐไดพัฒนาคุณภาพ 
การใหบริการกระบวนการการทำงานแบบมีสวนรวม และระบบการบริหารงานของหนวยงานอยางมีประสิทธิภาพ
และยั่งยืน รวมท้ังปรับเปลี่ยนการใหบริการและการบริหารจัดการในเชิงรุก โดยนำเทคโนโลยีมาใชในการใหบริการ
ใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และสามารถตอบสนองตอวิกฤตการณตาง ๆ ได 
 ในป 2564 มีหนวยงานสงผลงานสมัครรวมจำนวน 1,688 ผลงาน ซึ ่งมีอัตราการสงผลงานเพิ ่มข้ึน 
อยางตอเนื่อง โดยมีผลงานท่ีไดรับรางวัลเลิศรัฐรวม 234 รางวัล ดังนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 16 ขอมูลการสมัครและหนวยงานท่ีไดรับรางวัลเลิศรัฐ ประจำป 2564 

  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาพท่ี  17 ประโยชนท่ีประชาชนไดรับจากผลงานท่ีไดรับรางวัลเลิศรัฐ 
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ผลจากการดำเนินการนอกจากจะกอใหเกิดประโยชนกับประชาชนแลว หนวยงานภาครัฐยังไดรับ
ประโยชนในดานการมีตนแบบที ่ดี (Best Practice) จากผลงานท่ีไดร ับรางวัลเพื ่อใหหนวยงานอื ่น ๆ  
นำไปประยุกตใชในการพัฒนาระบบการทำงาน ซ่ึงสงผลตอการพัฒนาระบบราชการในภาพรวมใหดียิ่งข้ึน รวมถึง 
ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐมีขวัญกำลังใจในการพัฒนาองคกรอยางตอเนื่อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 18 พิธีมอบรางวัลเลิศรัฐประจำป 2564 

ในระยะตอไป สำนักงาน ก.พ.ร. จะส งเสร ิมและสนับสนุนให เก ิดการขยายผลผลงานตนแบบ  
โดยการศึกษารูปแบบการดำเนินการ ปจจัยความสำเร็จ เพื่อกำหนดแนวทางและหลักเกณฑในการผลักดันใหเกิด
การขยายผลการดำเนินการไปยังหนวยงานอื่นๆ เพื่อใหเกิดการพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและการใหบริการ
อยางตอเนื่อง ครอบคลุม และท่ัวถึง 

1.7.2 รางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) 
 หนวยงานภาครัฐไทยไดพัฒนาตอยอดผลงานท่ีไดรับรางวัลเลิศรัฐ ไปสูการเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลในระดับ
สากล คือ รางวัล UNPSA ขององคการสหประชาชาติ (United Nations: UN) ซึ่งเปนรางวัลที่ผลักดันใหเกิด 
การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐท่ีสรางสรรค เขาถึงทุกกลุม ตอบสนองความตองการของประชาชน รวมถึงสงเสริมให
ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีและยั่งยืนตามเปาหมาย SDGs โดยมีหนวยงานภาครัฐไทยไดรับรางวัลดังกลาว 
อยางตอเนื ่องตั ้งแตป พ.ศ. 2551 รวมทั ้งสิ ้น 15 ผลงาน จาก 11 หนวยงาน โดยประเทศไทยไดรับรางวัล 
มากเปนอันดับที่ 1 ของอาเซียน รองลงมาคือ สาธารณรัฐสิงคโปร และสาธารณรัฐอินโดนีเซีย และเปนอันดับท่ี 3 
ของทวีปเอเชีย รองจากสาธารณรัฐเกาหลี และสาธารณรัฐอินเดีย 
 ผลงานท่ีหนวยงานภาครัฐสงสมัครรางวัล UNPSA แสดงใหเห็นถึงการพัฒนาการใหบริการในหลายดาน  
ไมวาจะเปนการที่ประชาชนไดรับบริการอยางทั่วถึงและเทาเทียมในมิติตาง ๆ บริการที่มีประสิทธิภาพอยางยัง่ยืน 
การเขาถึงขอมูลสารสนเทศและมีสวนรวมในการดำเนินการ รวมทั้งการไดรับบริการอยางตอเนื่องแมในสภาวะ
วิกฤต สะทอนใหเห็นการใหบริการโดยยึดประชาชนเปนศูนยกลางอยางแทจริง และการบูรณาการการทำงานของ
ทุกภาคสวนไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งจะเปนแนวปฏิบัติที ่ดี (Best Practice) ใหแกหนวยงานภาครัฐอื่น ๆ  
ท้ังในระดับชาติ ภูมิภาค และระดับโลกนำไปตอยอด ขยายผล และประยกุตใชตามบริบทท่ีแตกตางกันตอไป 
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ในป 2564 ผลงานของกรมควบคุมโรคสามารถควารางวัลชนะเลิศ ในสาขาการดำเนินงานขององคกร 
ในการเตรียมพรอมและตอบโตภาวะฉุกเฉิน (Institutional preparedness and response in times of crisis) 
จากผลงานเรื ่อง Intelligent Sustainable in Public Health Emergency System In Thailand ซึ ่งเปนการตอบสนอง 
ตอวิกฤตการณ โดยเฉพาะอยางยิ่งการแพรระบาดของโรคโควิด 19 โดยใชกลไกระบบบัญชาการเหตุการณ 
ในการสั่งการ ควบคุม และประสานงานความรวมมือของหนวยงานในการบริหารสถานการณฉุกเฉิน สงผลให 
การจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขสามารถดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ 

 
   
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 19 บรรยากาศการเขารับรางวัล UNPSA ของกรมควบคุมโรค ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส 

 ในระยะตอไป สำนักงาน ก.พ.ร. จะสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาตอยอดผลงาน 
เพื ่อเสนอรับรางวัล UNPSA อยางตอเนื ่อง รวมทั ้งเผยแพรผลงานตนแบบนวัตกรรมภาครัฐที ่สนับสนุน 
ใหเกิดการพัฒนาอยางยั ่งยืนตามหลักการ SDGs เพื ่อเปนตัวอยางใหหนวยงานอื ่น ๆ นำไปประยุกตใช  
ในการดำเนินงาน ตลอดจนสรางแรงจูงใจในการเสริมสรางนวัตกรรมใหแกหนวยงานภาครัฐตอไป 

1.7.3 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 
 การพัฒนาระบบราชการ 4.0 มีเปาหมายหลักเพื่อใหระบบราชการสามารถเปนที่พึ่ง นาเชื่อถือ และไววางใจ
ไดของประชาชน โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ไดสงเสริมใหหนวยงานภาครัฐในระดับกรม จังหวัด และองคการมหาชน 
ยกระดับและพัฒนาองคการไปสูการเปนระบบราชการ 4.0 ผานการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 (PMQA 4.0)  
ในป พ.ศ. 2564 มีหนวยงานภาครัฐท่ีไดรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จำนวน 15 หนวยงาน  
มีหนวยงานที่พัฒนาจนไปสูระดับพัฒนาจนเกิดผล จำนวน 1 หนวยงาน ไดแก กรมสรรพากร และระดับกาวหนา 
จำนวน 14 หนวยงาน รวมทั้งมีสวนราชการท่ีไดรับการรับรองสถานะการเปนระบบราชการ 4.0 ระดับพื้นฐาน 
จำนวน 6 หนวยงาน  
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ภาพท่ี 20 หนวยงานท่ีไดรับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 4.0 จำแนกตามระดับการพัฒนา 

จากผลการดำเนินการดังกลาว สงผลใหหนวยงานภาครัฐพัฒนาการทำงานในดานตาง ๆ ดังนี้ 
 - จัดทำฐานขอมูลมาใชในการวิเคราะหเพื ่อพัฒนามาตรฐานและคุณภาพของการทำงาน เชน  
กรมสุขภาพจิต มีการจัดทำขอมูลขนาดใหญ โดยใชระบบคลังขอมูลสุขภาพ(HDC) เพื่อใชกำหนดนโยบายและวาง
แผนการดำเนินงานสุขภาพจิต รวมถึงไดปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลง จังหวัดสระบุรี มีการจัดทำ Big Data 
ระดับจังหวัด เพื ่อนำไปใชในการวิเคราะหปญหาและนโยบายในการพัฒนาพื้นท่ี เพื ่อนำไปสูการวางแผน
ยุทธศาสตรพัฒนาจังหวัด 
 - นำเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนการทำงานทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพขององคกรและงานบริการ
ประชาชน การพัฒนานวัตกรรม รวมท้ังการบูรณาการการทำงานระหวางหนวยงาน เชน กรมสรรพากร พัฒนา
ระบบ การคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยวผานแอปพลิเคชัน “Thailand VRT” ดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน 
(Blockchain) แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบที่แรกของโลก กรมสรรพสามิต เชื่อมโยงขอมูลกับกรมศุลกากรผานระบบ 
National Single Window (NSW) เพ่ืออำนวยความสะดวกในการขออนุญาตนำเขาและสงออกสินคา เปนตน 
 - พัฒนานวัตกรรมดวยการนำเทคโนโลยีท่ีทันสมัยมาปรับเปล่ียนรูปแบบการทำงานใหมีประสิทธิภาพ
ที่ดีขึ ้น รวมทั้งเตรียมการณเชิงรุกในการรองรับสถานการณตาง ๆ เชน ในชวงสถานการณการแพรระบาด 
โรคโควิด – 19 กรมสุขภาพจิตใช Web Application Mental Health Check In ในการคัดกรองปญหาสุขภาพจิต
ของประชาชนในพื้นที่ รวมกับอสม.และเครือขายในชุมชน เพื่อเก็บขอมูลและเฝาระวังติดตามปญหาสุขภาพจิต
ทำใหประชาชนสามารถประเมินตนเองและเขาถึงบริการไดอยางรวดเร็วจังหวัดขอนแกน แกปญหาความยากจน
ผานโครงการ “คูเสี่ยว เก่ียวกอย” ดวยการจับคูชวยเหลือระหวางภาครัฐกับประชาชน ท่ีมีรายไดนอยในการรวมมือ
แกปญหาความยากจน 
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 - ทำงานรวมกับภาคีเครือขายในการขับเคลื่อนนโยบายสูการปฏิบัติ เชน กรมพัฒนาที่ดิน มีการสราง
เครือขายความรวมมือดานดินท้ังในประเทศและระหวางประเทศ อาทิ การจัดตั้งศูนยความเปนเลิศดานการวิจัยดิน
แหงภูมิภาคเอเชีย (CESRA) เครือขายหมอดินอาสา เครือขายกลุมเกษตรอินทรีย PGS 
 - ทำงานเชิงร ุก แกไขปญหา ตอบสนองความตองการของประชาชน เชน กระทรวงยุติธรรม  
ไดดำเนินการยุติธรรมเชิงรุก สรางสุขใหประชาชน “Justice Care” ที ่ใหความชวยเหลือแกผูเสียหายหรือ 
เหยื่ออาชญากรรมแบบบูรณาการ ดวยความรวดเร็วโดยไมตองรองขอภายใน 24 ชั่วโมง ท่ัวประเทศ 

 ทั้งนี้ จากการถอดบทเรียนความสำเร็จสูการเปนระบบราชการ 4.0 พบวา ปจจัยความสำเร็จที่สำคัญ
ประการหนึ่ง คือ การท่ีผูบริหารเล็งเห็นความสำคัญในการขับเคลื่อนองคการไปสูความเปนระบบราชการ 4.0 
สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมุงนำองคความรูในการเปนระบบราชการ 4.0 บรรจุผานหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) 
ดวยความรวมมือของสำนักงาน ก.พ. และสวนราชการอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อใหการขับเคลื่อนเปนไปอยางตอเนื่อง 
รวดเร็ว และบรรลุผลตามเปาหมายในการพัฒนาระบบราชการ 4.0  
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1.8 การสรางการรับรูผานชองทางท่ีหลากหลาย 
 
 สำนักงาน ก.พ.ร. มีการสื ่อสารสรางการรับรู ใหกับประชาชนและหนวยงานภาครัฐ โดยเผยแพร 
ผลการพัฒนาระบบราชการที ่ยกระดับการอำนวยความสะดวกในการใหบริการประชาชน การปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทำงาน และการเสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของประชาชนในการบริหารงานภาครัฐ  
ผานสื ่อประชาสัมพันธที ่หลากหลาย และเขาถึงไดในแตละกลุ มเปาหมาย เชน คลิปวิดีโอ อินโฟกราฟก 
( Infographic) พอดแคสต  (Podcast) วาไรตี้ นิทรรศการเสม ือนจร ิง e-Book เป นต น รวมถ ึงนำเสนอ 
ผานสื่อออนไลน และผูทรงอิทธิพล (Influencer) ท่ีไดรับความนิยม สงผลใหเกิดการรับรูเปนวงกวาง มีผูรับชมและ 
เขาถึงสื่อดังกลาวมากกวา 1,116,360 ครั้ง รวมทั้งไดจัดทำแค็ตตาล็อกรวม 325 งานบริการ e-Service ของรัฐ  
(e-Service Catalog) ท่ีสามารถเขาถึงบริการไดเพียงสแกน QR Code  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 21 การสื่อสารสรางการรับรูดานการพัฒนาระบบราชการ  
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ยุทธศาสตรที่ 2  
การปรับบทบาทภารกิจโครงสรางหนวยงานภาครัฐใหทันสมัย

ยืดหยุน รองรับการเปลี่ยนแปลง 
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2.1 การทบทวนบทบาทภารกิจ/ยุบเลิกภารกิจ/ถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืน 
 

เพ ื ่อปร ับบทบาทภารก ิจและขนาดภาคร ัฐให  เหมาะสม (Rightsizing) ต อการพัฒนาประเทศ  
และตอบสนองความตองการของประชาชนใหสามารถเข าถ ึงบร ิการไดง าย สะดวก และทั ่วถ ึงย ิ ่ง ข้ึน  
สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมุงใหความสำคัญกับการขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐเรงปรับระบบหรือวิธีการทำงาน  
การยุบเลิกภารกิจท่ีไมจำเปน และการถายโอนภารกิจใหภาคสวนอ่ืนรับไปดำเนินการ โดยไดศึกษาดานการปรับบทบาท
ภารกิจภาครัฐจากแนวปฏิบัติท่ีดีของตางประเทศ เพ่ือสรุปแนวทางในการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ และหลักการ
พิจารณาภารกิจภาครัฐที่ควรเลิกดำเนินการ รวมทั้งรวมมือกับหอการคาไทย และมหาวิทยาลัยหอการคาไทย 
ศึกษาเรื่อง “ทำไมการถายโอนภารกิจภาครัฐในประเทศไทยจึงไมประสบความสำเร็จ (Why Outsourcing fails in 
Thailand?)” ซ ึ ่ งนำมาสูการว ิ เคราะหงานท ี ่มาจากข อเสนอของสภาหอการค าแห งประเทศไทย และ 
สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย รวมทั ้งการจัดทำแนวทางเพื ่อทดลองนำรองการถายโอนงานภาครัฐ 
ใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นรวมดำเนินการหรือดำเนินการแทน (Sandbox) รวม 8 งาน ซึ่งแบงเปนงาน 
ท่ีมีโอกาสนำไปสูการปฏิบัติไดสำเร็จ จำนวน 6 งาน และงานท่ีมีความทาทายในการขับเคลื่อน จำนวน 2 งาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 22 รายชื่องานภาครัฐท่ีจะทดลองนำรองถายโอน ในป 2565 

ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. จะขับเคลื่อนการนำรองการถายโอนงานขางตนไปสูการปฏิบัติในสวนราชการ 
ท่ีเก่ียวของในป 2565 รวมท้ังสรุปบทเรียนและศึกษาแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practices) ของตางประเทศ เพ่ือจัดทำ
แนวทางการถายโอนงานภาครัฐใหภาคเอกชนหรือภาคสวนอื่นรวมดำเนินการหรือดำเนินการแทน และนำไป 
ขยายผลในการถายโอนงานภาครัฐและขยายความรวมมือกับภาคเอกชนและภาคสวนอื่นในการบริการสาธารณะ 
(Collaborative Governance) ตอไป  
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2.2 การพัฒนาแนวทางการจัดโครงสรางและมีรูปแบบท่ีหลากหลาย 
 
2.2.1 การมอบอำนาจการจัดโครงสรางสวนราชการ 
 เพื่อใหสวนราชการมีความคลองตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสรางองคกรเพื่อใหตอบสนองความตองการ 
ของประชาชนและภารกิจสำคัญเรงดวนของรัฐบาล ตลอดจนบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกและแนวโนมที่สำคัญ 
ในอนาคต สวนราชการอาจยุบเลิกภารกิจท่ีไมมีความจำเปนหรือยุบรวมหนวยงานที ่มีอยูเดิมโดยการปรับ 
ระบบการทำงานหรือนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำโครงสรางและอัตรากำลัง 
ท่ีปรับลดไดมาจัดตั้งหนวยงานรองรับภารกิจใหม (Rearrange) โดยไมเพ่ิมจำนวนกองและบุคลากร  
 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีสวนราชการท่ีไดปรับปรุงโครงสรางตามแนวทางการมอบอำนาจแลวเสร็จ  
ไดแก การปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการของสำนักงาน ก.พ.ร. เพื ่อขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา 
ระบบราชการในอนาคต ใหเปนหนวยงาน Excellent Foresight Unit และ Focal point ดานการพัฒนาระบบราชการ
รวมกับหนวยงานกลางอื ่น และสวนราชการท่ีอยูระหวางดำเนินการ ไดแก สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 
กระทรวงการคลัง และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกจากนี้ อยูระหวาง
ดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑแนวทางเพื่อใหสวนราชการมีความคลองตัวในการจัดโครงสรางองคกรเพื่อตอบสนอง
ความตองการของประชาชน และภารกิจสำคัญเรงดวนของรัฐบาลไดดียิ่งข้ึน 

2.2.2 กลไกการบริหารราชการในลักษณะองคกรแบบเฉพาะกิจ (Ad Hoc Organization) และองคกรแบบคลอง
ตัวสูง (Agile Organization)  
 เพื ่อพัฒนาแนวทางการบริหารจัดการใหม ๆ ใหรองรับภารกิจที ่ซับซอนและตองการความรวดเร็ว 
ในการดำเนินการ โดยไมจำเปนตองจัดเปนโครงสรางถาวรของสวนราชการ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมุงใหความสำคัญกับ
การศึกษาแนวทางการบริหารจัดการรูปแบบใหมนอกเหนือจากการปรับปรุงโครงสรางสวนราชการในภาวะปกติ 
เพ่ือใหสวนราชการสามารถนำไปประยุกตใชในการดำเนินภารกิจ ไดแก กลไกการบริหารราชการในลักษณะองคกร
แบบเฉพาะกิจ (Ad hoc) และองคกรแบบคลองตัวสูง (Agile Organization) โดยไดศึกษาประมวลการกำหนด
นิยาม องคประกอบ คุณลักษณะ และแนวปฏิบัติที่ดีทั้งในและตางประเทศ รวมทั้งวิเคราะหและกำหนดแนวทาง 
ในการจัดโครงสรางองคกรทั้งสองลักษณะ เพื่อพัฒนาโครงสรางและระบบการบริหารราชการของสวนราชการ
ระดับกระทรวงและกรมใหมีความยืดหยุนคลองตัว สามารถขับเคลื่อนการบริหารราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลสอดคลองกับนโยบายของรัฐ ความคาดหวังของประชาชน และสถานการณที่เปลี่ยนแปลงไป  
ซึ ่งในปจจุบันมีหลายหนวยงานไดนำแนวทางดังกลาวมาประยุกตใชแลว เชน กรณี Ad hoc Organization  
โดยศูนยบริหารสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเชื ้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.) และ กรณี Agile 
Organization โดยกรมสรรพากรในการพัฒนาระบบดิจิทัลในการบริการประชาชน เปนตน 
 ในป 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จะนำขอมูลจากการศึกษาไปประกอบการใหคำปรึกษา แนะนำ และให
ขอเสนอแนะแกสวนราชการ และใชขอมูลดังกลาวประกอบการยกรางพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงาน
ภาครัฐใหมีความทันสมัย พ.ศ. .... ของคณะทำงานเพื่อพิจารณาทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารราชการ
แผนดินของสำนักงาน ก.พ.ร. ตอไป 
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2.3 การมีระบบประเมนิความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคา 
ในการจัดสวนราชการและองคการมหาชน 

 
2.3.1 ระบบวิเคราะหการปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ 
 เพื่อใหสวนราชการปรับบทบาทภารกิจใหเหมาะสมและทันตอการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ และ
สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย สอดคลองกับทิศทางการพัฒนาประเทศ สำนักงาน 
ก.พ.ร.ไดพัฒนาระบบวิเคราะหการปรับปรงุโครงสรางการแบงสวนราชการ (Public Sector Structure Analysis 
System : PAS) เพื่อเปนเครื่องมือประเมินความเหมาะสมในการขอปรับปรุงโครงสรางการแบงสวนราชการ  
ซึ่งเปนการนำเทคโนโลยีมาใชเพื่อวิเคราะห ตัดสินใจ และประเมินความเหมาะสมในการปรับปรุงโครงสราง 
ของสวนราชการผานระบบอิเล็กทรอนิกส โดยในป 2564 ไดดำเนินการพัฒนาตนแบบ (Prototype) ระบบ PAS 
นำเขาขอมูลในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส และจัดทำฐานขอมูลสวนราชการ และในป 2565 จะนำตนแบบดังกลาว 
มาพัฒนาใหครอบคลุมและสมบูรณยิ ่งขึ ้น เพื ่อใหสวนราชการใชในการวิเคราะหการปรับปรุงโครงสราง 
ของสวนราชการไดอยางเหมาะสมและปรับเปลี่ยนไดทันตอการเปลี่ยนแปลง รวมถึงสำนักงาน ก.พ.ร. สามารถ 
ใชประโยชนจากขอมูลในการบริหารจัดการโครงสรางของสวนราชการไดอยางเปนระบบและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  

2.3.2 การประเมินความคุมคาในการจัดสวนราชการ (Post Audit)  
 เพื่อพัฒนาและปรับปรุงโครงสรางของสวนราชการใหเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ เกิดผลสัมฤทธิ์และ
ความคุมคาในการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงมุงใหความสำคัญกับการประเมิน
ความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพ และความคุมคาในการจัดสวนราชการหลังจากไดดำเนินภารกิจตามโครงสราง
ที่ปรับปรุงใหมไประยะหนึ่งแลว ทั้งในกรณีไมเพิ่มสวนราชการและกรณีเพิ่มสวนราชการใหม โดยไดศึกษาและ
ขับเคลื ่อนการประเมินความเหมาะสม ประสิทธิภาพ และความคุมคาในการจัดสวนราชการ (Post-Audit)  
จากกรณีการประเม ินประส ิทธ ิภาพและผลการปฏิบ ัต ิราชการของสำน ักงานการว ิจ ัยแห งชาต ิ (วช.)  
และการประเมินความคุมคาในการดำเนินงานของสำนักงานสงเสริมและสนับสนุนวิชาการ (สสว.) สำนักงาน
ปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย เพื่อประเมินผลการปรับปรุงโครงสรางและ
ระบบบริหารงานภาครัฐของสวนราชการดังกลาววา สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานใหเปนไปตามเปาหมาย 
ที ่กำหนดตามพันธกิจ นโยบาย และแผนระดับชาติที ่ เกี ่ยวของหรือไม ซึ ่งจะนำไปสูการใหขอเสนอแนะ 
ในการปรบัปรุงบทบาทภารกิจและพัฒนาโครงสรางสวนราชการไดอยางมีประสิทธิภาพเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ 
 ทั้งนี้ ในป 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จะประมวลผลและถอดบทเรียนจากกรณีศึกษาของ วช. และ สสว.  
เพ่ือจัดทำแนวทางขยายผลในการประเมินความจำเปน ความเหมาะสม ประสิทธภิาพและความคุมคาในการจัดสวนราชการ 
(Post-Audit) ที่สามารถนำผลการประเมินมากำหนดและออกแบบทางเลือกในการปรับปรุงโครงสรางและกลไก
การบริหารรองรับการดำเนินงานตามภารกิจของสวนราชการตาง ๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพ เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ และเกิดความคุมคาในการใชงบประมาณอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึนตอไป 
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2.3.3 การประเมินความคุมคาองคการมหาชน  
 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดจัดทำโครงการการศึกษาแนวทางการประเมินความคุมคาการดำเนินงานขององคการมหาชน 
มาตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เพื่อพัฒนารูปแบบแนวทางการประเมินความคุมคาใหองคการมหาชนมีแนวทาง 
การประเมินความคุมคาการดำเนินงานที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และสามารถนำกรอบการประเมินความคุมคา 
ไปดำเนินการขับเคลื่อนใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงคการจัดตั ้งและเกิดความคุมคาในการดำเนินงาน  
ซึ่งไดดำเนินการศึกษาขอมูลที่เกี่ยวของทั้งในและตางประเทศ โดยมีกรอบการประเมินความคุมคาการดำเนินงาน
ขององคการมหาชนใน 4 องคประกอบ ดังภาพที่ 23 และไดดำเนินการนำรองประเมินความคุมคาองคการมหาชน 
จำนวน 2 แหง ไดแก สำนักงานสงเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องคการมหาชน) และศูนยความเปนเลิศ 
ดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ซ่ึงมีผลการประเมินความคุมคาในระดับสูงมากท้ัง 2 แหง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 23 กรอบประกอบการประเมินความคุมคาการดำเนินงานขององคการมหาชน 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. จะขยายผลการศึกษาแนวทางการประเมินความคุมคา 
การดำเนินงานขององคการมหาชน และทดสอบเครื่องมือที่ใชในการประเมินความคุมคาฯ ใหมีความเหมาะสม 
ตอการนำไปใช โดยจะนำรองประเมินความคุมคาขององคการมหาชนจำนวน 10 แหง ดังนี้ 
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2.4 การสรางความเขมแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนท่ี 
 
2.4.1 จังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง (High Performance Provinces – HPP)  
 การขับเคลื่อนจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูงในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ประกอบไปดวย 
 (1) การดำเนินการตามแนวทางขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงตามประเด็นนโยบายสำคัญของจังหวัด 
จำนวน 20 จังหวัด มีแนวทางการประเมินผลจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงโดยพิจารณาจากการมีรูปแบบ/กลไกการพัฒนา 
ที่มีความเหมาะสมกับการขับเคลื ่อนประเด็นนโยบายสำคัญที ่เสนอ มีผลผลิตและผลลัพธบรรลุเปาหมาย  
และประชาชนไดรับประโยชนตามที่กำหนด จากการประเมินพบวา มีจังหวัดที่มีแนวโนมการพัฒนาสูการเปนจังหวัด 
ที่มีผลสัมฤทธิ ์สูง จำนวน 10 จังหวัด ไดแก จังหวัดลำปาง จังหวัดสิงหบุรี จังหวัดเชียงราย จังหวัดราชบุรี  
จังหวัดนราธิวาส จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดสุโขทัย จังหวัดจันทบุรี จังหวัดรอยเอ็ด และจังหวัดระนอง 
 (2) การถอดบทเรียนการบูรณาการเพื่อแกปญหาโรคโควิด-19 ของจังหวัด จำนวน 76 จังหวัด ซึ่งเนื้อหา
ประกอบดวยแนวทางการบริหารจัดการของจังหวัด ไดแก ระบบโครงสรางและการบริหารงาน การประยุกตใช
เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลในการปฏิบ ัต ิราชการและการให บร ิการประชาชน การใชประโยชนระบบฐานข อมูล  
การบูรณาการการทำงานของภาคสวนตาง ๆ ในจังหวัด การสื ่อสารเพื ่อสรางความเขาใจตอประชาชนและ
สาธารณชน การนำเสนอกรณีตัวอยางของจังหวัดในการแกไขสถานการณโรคโควิด-19 ปจจัยความสำเร็จ 
ของการดำเนินงาน ขอจำกัด และขอเสนอแนะ 

2.4.2 การปลดล็อคอุปสรรคการดำเนินงานของจังหวัด  
 คณะกรรมการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ไดมอบหมายใหสำนักงาน ก.พ.ร. 
ศึกษาปญหาและอุปสรรคจากการดำเนินงานของจังหวัดในการบริหารงบประมาณแผนงานโครงการ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เพื่อใหจังหวัดและกลุมจังหวัด 
มีความคลองตัวในการขับเคลื่อนการพัฒนาจังหวัดและกลุมจังหวัดใหบรรลุผลสัมฤทธิ์ ซึ่ง อ.ก.พ.ร. เกี ่ยวกับ 
การสงเสริมและพัฒนาระบบราชการการบริหารราชการในสวนภูมิภาคและทองถิ่น ไดเห็นชอบผลการศึกษาของ
สำนักงาน ก.พ.ร. และมีมติใหแจงผลการศึกษาใหกรมบัญชีกลางพิจารณาดำเนินการ โดยคณะกรรมการวินิจฉัย 
ปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ไดพิจารณาอนุมัติยกเวนการปฏิบัติตาม
ระเบยีบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 7 วรรคหนึ่ง จากเดิม
ท่ีผูวาราชการจังหวัดตองมอบอำนาจใหหัวหนาสวนราชการกอน เพื่อใหหัวหนาสวนราชการมอบอำนาจตอไปยัง
หัวหนาหนวยงานในพื้นท่ี เปนการท่ีผูวาราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้อจัดจางใหกับผูดำรง 
ตำแหนงในราชการสวนกลางที ่ตั ้งอยูในภูมิภาค หรือหัวหนาหนวยงานของรัฐวิสาหกิจที ่ตั ้งอยูในภูมิภาค  
หรือหัวหนาหนวยงานของราชการสวนทองถิ่น หรือหัวหนาหนวยงานที่ตั้งอยูในจังหวัดหรือกลุมจังหวัดโดยตรง  
ซ่ึงชวยลดข้ันตอนและระยะเวลาดำเนินการ ทำใหจังหวัดสามารถดำเนินงานไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
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2.5 การทบทวนกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือจัดตั้งและปรับเปลี่ยน 
รูปแบบหนวยงานภาครัฐใหมีความยืดหยุน 

 
ราง พ.ร.บ. ยกระดับการบริหารงานภาครัฐใหมีความทันสมัย พ.ศ. .... 

 ดวยการแกไขปรับปรุงกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการแผนดินสงผลกระทบตอการบริหารราชการ
แผนดินในวงกวาง จึงจำเปนตองอาศัยขอมูลรอบดานเพื่อประกอบการตัดสินใจและตองพิจารณาอยางรอบคอบ  
ทำใหใชระยะเวลาในการดำเนินการคอนขางมาก อีกทั้งการจัดโครงสรางของสวนราชการไมมีความยืดหยุ น  
ไมสามารถปรับเปลี ่ยนไดอยางรวดเร็วทันการณ และขาดการบูรณาการการทำงานระหวางสวนราชการ  
ดังนั้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอใหมีการยกรางพระราชบัญญัติยกระดับการบริหารงานภาครัฐใหมีความทันสมัย 
พ.ศ. .... ขึ ้นเพื ่อแกไขปญหาวิธีการจัดโครงสรางของสวนราชการใหมีความยืดหยุ น คลองตัว และสงเสริม 
ใหมีการบูรณาการรวมกัน ซ่ึงขณะนี้อยูระหวางการยกรางกฎหมายดังกลาว  
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ยุทธศาสตรที่ 3 
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ 
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3.1 การพัฒนาการเปนภาครัฐระบบเปด (Open Government)  
โดยการพัฒนาฐานขอมูลและบูรณาการขอมลูระหวางหนวยงาน 

 
3.1.1 การพัฒนาระบบขอมูลภาครัฐใหเปนดิจิทัล (Digitize Data) เพ่ือนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ 
(Open Data)   
 สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องคการมหาชน) สำนักงานสถิติแหงชาติ และ
สถาบันสงเสริมการวิเคราะหและบริหารขอมูลขนาดใหญภาครัฐ ขับเคลื ่อนการพัฒนาระบบขอมูลภาครัฐ 
ใหเปนดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อนำไปสูการเปดเผยขอมูลภาครัฐ (Open Data) ผานตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชี 
ขอมูล (Data Catalog) โดยมีหนวยงานเลือกดำเนินการตามตัวชี้วัดดังกลาวจำนวน 124 หนวยงาน ประกอบดวย  
51 สวนราชการ 40 จังหวัด 26 องคการมหาชน และ 7 องคการมหาชนตามพระราชบัญญัติเฉพาะ 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 24 การกำหนดเปาหมายตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชขีอมูล (Data Catalog) 

 ตัวอยางชุดขอมูล เชน ขอมูลปริมาณการผลิตสินคาเกษตรที่สำคัญ (ขาว ขาวโพดเลี้ยงสัตว มันสำปะหลัง 
ยางพารา ปาลมน้ำมัน) โดยสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรเปนผูจัดทำขอมูล ซึ่งประกอบดวยรายการขอมูล 
เนื้อที่เพาะปลูก (เนื้อที่ยืนตน) เนื้อที่เก็บเกี่ยว และผลผลิตของสินคาเกษตรสำคัญรวมทั้งประเทศ รายภาค และ
รายจังหวัด โดยขอมูลดังกลวแสดงใหเห็นปริมาณการผลิตสินคาในแตละพื ้นที ่ และสามารถนำไปใชใน 
การวางแผนดานตาง ๆ ทั้งดานราคาตามปริมาณสินคา การกำหนดมาตรการที่จะเกิดขึ้นสำหรับการสงเสริม  
และการแกไขปญหา เปนตน 
 ผลจากการดำเนินการพบวา มีหนวยงานที ่สามารถจัดทำชุดขอมูลเปดไดไมนอยกวารอยละ 50  
ตามเปาหมายของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564-2565) จำนวน 57 หนวยงาน อยางไรก็ดี  
นับวาเปนจุดเริ่มตนท่ีทำใหหนวยงานภาครัฐไดพัฒนาระบบบัญชขีอมูล (Data Catalog) และเปดเผยขอมูลในชุดขอมูลเปด 
เพื่อใหผูที่สนใจสามารถใชประโยชนจากขอมูลภาครัฐโดยการสืบคน รองขอ เขาถึง และทราบแหลงที่มา ชั้นความลับ 
ประเภท รูปแบบของขอมูล ซ่ึงจะนำไปสูการพัฒนาบัญชีขอมูลของประเทศ (National Data Catalog) ตอไป 

3.1.2 ศูนยแลกเปล่ียนขอมูลกลางภาครัฐ (Government Data Exchange: GDX) 
 ศูนยแลกเปลี่ยนขอมูลกลางภาครัฐ หรือ Government Data Exchange (GDX) เปนเครื่องมือที่ชวยให
หนวยงานรัฐสามารถเขาถึง เชื่อมโยง และบูรณาการขอมูลระหวางหนวยงานได เพ่ือใชในการบริการประชาชนและ
การบริหารราชการแผนดินภายใตมาตรฐานและวิธีการเดียวกัน รวมถึงมีความมั่นคง ปลอดภัย และสอดคลองกับ
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กฎระเบียบที ่เกี ่ยวของ ทั ้งนี ้ จะมีลักษณะการใหบริการในรูปแบบการแลกเปลี ่ยนขอมูล (Data Exchange 
Service) โดยเชื ่อมโยงขอมูลทีละรายการ (Transaction) แบบ Real time ซึ ่งขอมูลจะยังอยูกับหนวยงาน 
เจาของขอมูลสงผลใหหนวยงานเจาของขอมูลสามารถใหบริการกับประชาชนไดสะดวกยิ่งข้ึนและไมมีขอจำกัดใด ๆ 
 ในป พ.ศ. 2565 สำนักงาน ก.พ.ร. และ สพร. จะรวมดำเนินการผลักดันแพลตฟอรมศูนยแลกเปลี ่ยน
ขอมูล GDX โดยเลือกผลกรณีศึกษาจาก Biz Portal มาเขารวมแพลตฟอรมเพื่อนำรองการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยน
ขอมูลเพื ่อเปนกรณีอางอิงในการสรางและกำหนดมาตรฐานกลางของประเทศ และจะขยายผลตอยอด 
โดยการเลือกกรณีศึกษาจากโครงการบูรณาการฐานขอมูลประชาชนและการบริการภาครัฐ (Linkage Center)  
โดยกรมการปกครอง และจากระบบ National Single Window (NSW) มาเขารวมแพลตฟอรม เพื่อขยายฐาน 
ของแพลตฟอรมกลางและเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการใชขอมูลใหหลากหลายและสูงยิ่งข้ึนในอนาคต 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 25 ภาพรวมการดำเนินงานปรับเปลี่ยนขอมูลภาครัฐเปนรูปแบบดิจิทัล 
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3.2 การพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ  
 

3.2.1 การปฏิบัติราชการนอกสถานท่ีตั้ง  
 หนวยงานกลางที่ถือกฎหมายและระเบียบที่เกี ่ยวของการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั ้งไดปรับปรุง

กฎหมายและระเบียบใหเกิดความชัดเจนในแนวปฏิบัติ เพื่อใหหนวยงานภาครัฐสามารถเปลี่ยนผานรูปแบบ 
การทำงานไปสูองคกรดิจิทัลที่รองรับการเปลี่ยนแปลง โดยในป 2564 มีการดำเนินการใน 4 เรื ่องหลัก ไดแก  
การจัดประชุม การจัดซ้ือจัดจาง การรับ-สงหนังสือราชการ และการเสนอรางพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการ
ทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... ทำใหหนวยงานภาครัฐสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื ่องและมีประสิทธิภาพ 
แมในชวงสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยนำรูปแบบการปฏิบัติราชการนอกสถานที่ตั้งมาใช 
รวมกับการใหบริการประชาชนผานระบบ e-Service เชน กรมสงเสริมการเกษตร กำหนดใหเจาหนาที่ปฏิบัติตาม
แผนบริหารความตอเน ื ่องขององคกร (Business Continuity Plan : BCP) โดยให ลงทะเบียนเข าระบบ  
Work Form Home ผานแอปพลิเคชันไลน (LINE) ทำใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง โดยเฉพาะงานอนุมัติ  
งานอนุญาต และงานบริการ กระทรวงพาณิชย กำหนดใหเจาหนาท่ีท่ีปฏิบัติงานท่ีบานบันทึกเวลาการปฏิบัติราชการ
ผานระบบ Work from Home รวมถึงใหบริการประชาชนผานระบบ e-Service เปนชองทางหลัก เปนตน 

3.2.2 การใชเครื่องมือสะกิด (Nudge)  
การทดลองใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรพฤติกรรม (Behavioral Economics) ที่เรียกวา “การสะกิด” 

หรือ “Nudge” มาใชแทนการ “สั่งการ”เพื่อใหประชาชนหรือผูใชบริการปรับพฤติกรรมไปในทางท่ีเปนประโยชน 
ตอสาธารณะมากขึ้น โดยดำเนินการนำรองการใชเครื่องมือดังกลางรวมกับกรมสรรพากร เพื่อกระตุนการจัดเก็บ
ภาษีใหมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน ซ่ึงมุงเนนการเพ่ิมขีดความสามารถดานการสื่อสารในการแจงเตือนการจายภาษีและ
การเชิญชวนใหกลุมธุรกิจและประชาชนมาจายภาษีผานการสื่อสารในรูปแบบจดหมายที่ใชขอความแตกตางกัน 
ใหกับกลุมเปาหมาย โดยจะมีการติดตามและประเมินผลการทดลองตอไปในป 2565 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 26 การทดลองใชขอความสื่อสารท่ีแตกตางกันกับกลุมเปาหมาย 
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3.2.3 การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandbox)  
การทดลองนำแนวคิดการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาปรับปรุงการใหบริการรวมกับแนวคิด 

การพัฒนาและทดสอบนวัตกรรม (Regulatory Sandbox) เพื ่อเปนพื ้นที ่ทดลองนวัตกรรมที ่ผ อนคลาย 
การใชกฎระเบียบเดิมและมีแนวปฏิบัติใหมที่ยืดหยุนพอที่จะทำใหเกิดการทดลองได โดยไดรวมกับหนวยงาน 
ที่มีหนาที่อนุมัติ อนุญาตในกระบวนการที่เกี ่ยวกับการเปดรานอาหารปรับปรุงใบอนุญาตที่เกี ่ยวของใหเปน 
ใบอนุญาตเดียว เพื่อลดภาระของประชาชนที่ตองการเปดรานอาหารโดยเฉพาะในชวงหลังโควิด-19 ที่จำเปน 
จะตองมีการฟนฟูเศรษฐกิจของประเทศ 
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3.3 การสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงทางยุทธศาสตรในหนวยงาน 
และพัฒนาทักษะท่ีจำเปนแกบุคลากร 

 
3.3.1 การพัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุนใหม (นปร.)  
 สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการพัฒนาขาราชการในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 
(นปร.) ใหเปนผูนำการเปลี่ยนแปลงและเปนขาราชการที่มีขีดสมรรถนะสูงในหนวยงานภาครัฐ ปจจุบันมี นปร. 
จำนวน 15 รุน รวม 518 คน แบงเปน 

- นปร. ท่ีปฏิบัติราชการอยูในสวนราชการท่ีมีความสำคัญเชิงยุทธศาสตร จำนวน 449 คน (รุนท่ี 1 – 13)  
- นปร. รุนท่ี 14 -15 จำนวน 69 คน อยูระหวางการพัฒนาในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลง

รุนใหม  
โดยในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ไดจัดสรร นปร. ไปยังหนวยงานภาครัฐตาง ๆ เพื ่อเปนกลไกหลัก 

ของหนวยงานในการขับเคลื่อนระบบราชการจำนวน 30 คน และมีผลการดำเนินงานสำคัญ เชน เปนสวนหนึ่งในการชวย
ขับเคลื่อนงานศูนยบริหารสถานการณเศรษฐกิจจากผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 (ศบศ.)  
พัฒนาและขับเคลื่อนงานดานการคามนุษยและแรงงานกับทีมรองนายกรัฐมนตรี (พล.อ.ประวิตร วงษสุวรรณ)  
และจัดทำขอเสนอแนะในการพัฒนาระบบราชการทั ้งในสวนของการประชาสัมพันธ การจัดโครงสราง  
และการพัฒนางานบริการภาครัฐ เปนตน  
 ในการดำเนินการระยะตอไป สำนักงาน ก.พ.ร. มุงพัฒนาหลักสูตร นปร. ใหตอบสนองกับสถานการณ 
ท่ีเปลี่ยนแปลงไป อาทิ การพัฒนาทักษะที่จำเปนในดานทักษะความเขาใจและใชเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Literacy) 
ควบคูไปกับการพัฒนาดานจิตใจ เพื่อสราง นปร. ใหเปนนักบริหารการเปลี่ยนแปลงที่พรอมปฏิบัติราชการและ
ผลักดันระบบราชการใหสามารถตอบสนองความตองการของประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพตอไป  

3.3.2 การดึงดูดและเตรียมความพรอมผูมีศักยภาพสูงเขาสูภาครัฐ  
สำนักงาน ก.พ. ไดเตร ียมความพรอมดานกำลังคนภาครัฐโดยการจัดสรรทุนรัฐบาลเพื ่อดึงดูด 

ผูมีศักยภาพสูง ดังนี้ 
1) การจัดสรรทุนรัฐบาลรูปแบบใหมในสาขาวิชาที่ขาดแคลน หรือทุนนวัตกรรมดิจิทัล เพื่อดึงดูด

บัณฑิตรุนใหมในสาขาวิชาที่เกี่ยวของดาน Data Science และดาน Cyber Security โดยผูไดรับทุนจะไดรับเงิน
ชดเชยการศึกษาระดับปริญญาตรีและไดรับการบรรจุเขารับราชการ และจะไดรับมอบหมายใหไปปฏิบัติงาน 
ในโครงการดาน Digital Transformation ของสวนราชการตาง ๆ เปนระยะเวลา 2 ป  

2) อยูระหวางดำเนินการจัดสรรทุนสำหรับผูที่มีสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศตอบรับ
ใหเขาศึกษา/ผูที่กำลังศึกษาในสถาบันการศึกษาที่มีความโดดเดนในตางประเทศ ในสาขาที่มีความสอดคลอง
ก ับยุทธศาสตรและการปฏิร ูปประเทศ (ทุนบุคคลทั ่วไป) เพื ่อจ ูงใจใหผ ู ม ีความสามารถไปศึกษาตอ 
ในสถาบันการศึกษาชั้นนำของโลก  
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3.4 การสรางกลไกการปองกันและปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบ  
และพัฒนาระบบตดิตามประเมินผล 

 
3.4.1 การเสริมสรางความซ่ือตรงในภาครัฐ (Integrity Review) 
 สำนักงาน ก.พ.ร. รวมกับองคการเพื่อความรวมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (OECD) จัดทำรายงาน 
Integrity Review of Thailand Phase 2 เพื่อยกระดับการดำเนินงานดานการเสริมสรางความซื่อตรงในภาครัฐ
ของประเทศไทยใน 3 มิติ ไดแก 1) ระบบวินัยท่ีเปนธรรมมีประสิทธิผลและสอดคลองกัน 2) การบริหารจัดการ
ความเสี่ยงดานความซื่อตรง และ 3) การสรางความโปรงใสและความซื่อตรงในกระบวนการตัดสินใจ ซึ่ง OECD  
ไดใหขอเสนอแนะในการกำหนดนโยบาย/มาตรการท่ีมุงเนนการนำระบบเทคโนโลยีเขามาใชในการประมวลผล 
ขอมูลทางดานวินัยเพ่ือสรางความโปรงใสและสรางการมีสวนรวมในการสอดสองเฝาระวังพฤติกรรมเสี่ยง  

3.4.2 การสงเสริมคุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรภาครัฐ  
สำนักงาน ก.พ. ขับเคลื่อนใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  

พ.ศ. 2562 และระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมวาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรม 
ขอกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 โดยจัดทำ 
ชุดคูมือ และสื่อเผยแพรในรูปแบบตาง ๆ เพื่อใหองคกรที่มีหนาที่จัดทำประมวลจริยธรรมใชเปนแนวทางปฏิบัติ
สำหรับการจัดทำประมวลจริยธรรมและขอกำหนดจริยธรรม รวมทั้งการกำหนดกระบวนการรักษาจริยธรรม 
ของเจาหนาท่ีของรัฐ  

3.4.3 การพัฒนาแผนท่ีพ้ืนท่ีเส่ียงตอการทุจริตในประเทศไทยอยางมีสวนรวมของภาคประชาชน 
 สำนักงาน ป.ป.ช. บูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนตาง ๆ ผานโครงการ STRONG – จิตพอเพียง 
ตานทุจริต ท่ีมุ งเนนแกไขปญหาการทุจริตในมิติเชิงพื ้นที่ โดยอาศัยกลไกการมีสวนรวมของภาคประชาชน 
ในการจัดทำแผนท่ีพ้ืนท่ีเสี่ยงตอการทุจริต ควบคูกับการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการปกหมุดแจงเตือน
การทุจริตที่เกิดขึ้น หรืออาจจะเกิดขึ้นในระดับพื้นที่ ปจจุบันสมาชิกชมรม STRONG ทั่วประเทศมีจำนวนสมาชิก
ทั ้งสิ ้นกวา 80,000 คน ครอบคลุมทุกพื ้นที ่ 77 จังหวัด โดยคอยเฝาระวังและสงเสียง (Watch and Voice)  
เมื ่อพบเห็นความผิดปกติในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ สงผลใหเกิดขอมูลขาวสารที ่เกี ่ยวของกับ 
การทุจริตจำนวนมาก 

3.4.4 การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงานภาครัฐ (Integrity and 
Transparency Assessment: ITA)  
 สำนักงาน ป.ป.ช. สำนักงาน ป.ป.ท. กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น สำนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และสำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและนวัตกรรม ไดรวมกันขับเคลื่อน 
การประเมิน ITA ของหนวยงานภาครัฐ จำนวน 8,300 แหงท่ัวประเทศ ครอบคลุมหนวยงานภาครัฐท้ังในฝายนิติบัญญัติ 
บริหาร ตุลาการ และองคกรอิสระ ผลการประเมิน ITA ในภาพรวมระดับประเทศ พบวามีผลคะแนนเฉลี่ย 81.25 คะแนน  
สูงขึ้นกวาป 2563 เทากับ 13.35 คะแนนมีหนวยงานบรรลุคาเปาหมายตัวชี้วัดของแผนแมบทภายใตยุทธศาสตรชาติ
ประเด็นการตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ (85 คะแนนขึ้นไป) จำนวน 4,146 หนวยงาน หรือคิดเปน 
49.95% สูงขึ้นจากป 2563 คิดเปน 36.76% โดยเปนผลมาจากการปรับปรุงพัฒนาองคกรของหนวยงานรัฐ 
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ใหประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะผานเว็บไซตของหนวยงาน การพัฒนารูปแบบ
กระบวนการใหบริการประชาชนผานระบบ e-Service มากยิ ่งขึ ้น รวมทั ้งการปรับเปลี ่ยนพฤติกรรมองคกร 
ใหมุงเรื่องคุณธรรมและความโปรงใส โดยเฉพาะในกรณีของกระทรวงสาธารณสุขและสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ซึ ่งไดตอยอดและขยายผลการประเมินในรูปแบบออนไลนไปยังหนวยงานในสังกัด  
สงผลใหเกิดการเฝาระวัง ติดตาม ตรวจสอบภายในองคกร และรวมแจงเบาะแสพฤติกรรมท่ีอาจสอกระทำการทุจริต 
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3.5 การสรางการบูรณาการการทำงานรวมกัน 
 

3.5.1 การบูรณาการงานในพ้ืนท่ี 
 การนำรองการสรางระบบนิเวศเพื ่อสรางภาครัฐระบบเปดและการมีสวนรวมอยางมีความหมาย  
(Open Government and Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP) ของ อ.ก.พ.ร.เก่ียวกับการสงเสริม
การบร ิหารภาคร ัฐระบบเป ดและการม ีส วนร วม ในการแก ไขป ญหาฝ ุ นละอองขนาดเล ็ก (PM 2.5)  
ณ จังหวัดสิงหบุรี และจังหวัดลำปาง คือ การสรางแพลตฟอรมเพื่อบูรณาการขอมูลและจัดเก็บขอมูลที่สำคัญ 
ที่เกี่ยวของกับฝุนละอองเขาสูระบบดวย “ขอมูลชุดเดียวกัน” (One Data) เพื่อใหผูที่เกี่ยวของสามารถนำขอมูล
ไปใชประโยชนในกำหนดนโยบาย และแกไขปญหาในเรื่องตาง ๆ ไดอยางรวดเร็วและตรงจุด 

3.5.2 การบูรณาการระหวางสวนราชการ 
หนวยงานภาครัฐไดนำแนวคิดการบริหารราชการแบบมีสวนรวมมาประยุกตใชในการเปดโอกาสใหภาค

สวนตาง ๆ เขามาบูรณาการการทำงาน เกิดการแสวงหาความรวมมือและสรางเครือขายกับภาคสวนตาง ๆ  
โดยมีกลไกรางวัลเลิศรัฐที ่ผลักดันใหเกิดบริหารราชการแบบมีสวนรวม โดยมีตัวอยางผลงานที ่โดดเดน 
ดานการบูรณาการ ดังนี้ 

- กรมชลประทาน ดำเนินโครงการผันน้ำแบบชุมชนมีสวนรวมในทุงหนวงน้ำบางระกำ อาศัยแนวคิด 
การเปลี่ยนรูปแบบการบริหารจัดการจากการเยียวยาผูไดรับผลกระทบเปนการปนประโยชน (Benefit sharing)  
ผานกระบวนการมีสวนรวมและบูรณาการทุกภาคสวน จำนวน 24 หนวยงาน ในการปรับปฏิทินการเพาะปลูก 
ใหสอดคลองกับฤดูน้ำหลาก โดยใชพื้นที่นาหลังเก็บเกี่ยวเปนพื้นที่หนวงน้ำท่ีไดรับการยินยอมจากชุมชนและ
การบูรณาการระหวางหนวยงานภาครัฐ ทำใหสามารถปองกันและบรรเทาปญหาอุทกภัยท่ีเกิดข้ึนเปนประจำทุกปได 

- กรมควบคุมโรค บูรณาการการทำงานรวมกับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมวิทยาศาสตร 
การแพทย และกรมการแพทย ในการพัฒนาแพลตฟอรมระบบนิเวศขอมูลดิจิทัลแบบบูรณาการ โดยบูรณาการ
เชื่อมโยงขอมูลท่ีเก่ียวของกับการรับมือโรคและภัยสุขภาพจากหลายภาคสวนท้ังขอมูลระดับบุคคล ขอมูลกิจกรรม 
จนไปสูขอมูลการกำหนดนโยบายทุกระดับ เริ่มตั้งแตวางโครงขายเครือขายอินเทอรเน็ต ออกแบบพัฒนาโปรแกรม 
จัดทำและวิเคราะหขอมูลท่ีนำไปสูการกำหนดนโยบาย และเปดเปน API ใหหนวยงานนำไปใชประโยชนและนำไป
ตอยอดนวัตกรรม สงผลใหประชาชนไดรับทราบขอมูลที่นาเชื่อถือ หนวยงานตาง ๆ มีฐานขอมูลที่มีมาตรฐาน มี
การประสานงานและปฏิบัติงานรวมกัน ตลอดจนมีการสรางเครือขายการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานและ
นำขอมูลไปใชประโยชนดานการวางแผน การกำหนดนโยบาย และการออกมาตรการ 

- กรมสรรพากร พัฒนาระบบการคืนภาษีมูลคาเพิ่มใหแกนักทองเที่ยวผานแอปพลิเคชัน “Thailand 
VRT” ดวยเทคโนโลยีบล็อกเชน (Blockchain) เปนที ่แรกของโลกโดยรวมมือกับหนวยงานภายใตสังกัด
กระทรวงการคลัง และธนาคารกรุงไทย จํากัด (มหาชน) โดยลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือการดําเนินงาน
โครงการ โดยใชเทคโนโลยี Blockchain เพ่ือยกระดับโครงสรางพ้ืนฐานสถาปตยกรรมรองรับภารกิจของหนวยงาน
ภาครัฐ และทำใหบริการคืนเงินภาษีมูลคาเพ่ิมสำหรับนักทองเท่ียวรวดเร็วข้ึน งายข้ึน และไมตองรอคิวอีกตอไป 
 ในการดำเนินการระยะตอไป สำนักงาน ก.พ.ร. จะขับเคลื่อนการขยายผลผลงานตนแบบ โดยศึกษาและ
ถอดบทเรียนความสำเร็จเพื่อจัดทำเปนแนวทางการขยายผลใหหนวยงานอื่น ๆ นำไปประยุกตใชตามบริบท 
ในแตละพื้นที่ รวมทั้งจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูและสรางการรับรูและความเขาใจเกี่ยวกับการบูรณาการทำงาน 
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รวมกัน โดยจัดเวทีในการปรึกษาหารือเพื่อสรางชุมนุมนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ที่รวบรวม 
กลุมคนท่ีมีความรูความสนใจในเรื่องเดียวกัน มารวมแลกเปลี่ยน แบงปน เรียนรูในเรื่องนั้น ๆ รวมกัน เพื่อใหเกิด
การพัฒนาการประสิทธิภาพการทำงานและการใหบริการอยางตอเนื่อง 
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3.6 การปรับปรุงระบบการประเมิน และระบบการการตรวจสอบและ 
ประเมินผลสวนราชการใหมีมาตรฐานและเปนสากล 

 
3.6.1 การปรับแนวทางการประเมินสวนราชการ/ผูบริหารสวนราชการ 

 (1) การปรับแนวทางการประเมินสวนราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 : มีการเปลี่ยนแปลง 
ท่ีสำคัญ ดังนี้ 
  (1.1) ใหกระทรวงมีบทบาทหลักเปนผูร ับผิดชอบในการพิจารณากำหนดตัวชี ้ว ัดและติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวงและสวนราชการในสังกัดกระทรวง ผานกลไกคณะกรรมการกำกับ 
การประเมินผลการปฏิบัติราชการของสวนราชการระดับกระทรวง เพ่ือทำหนาท่ีกำหนดตัวชี้วัด และกำกับติดตาม
การดำเนินตามตัวชี้วัดของกระทรวงและสวนราชการในสังกัดกระทรวง 
  (1.2) จัดทำรายการตัวชี้วัด (KPI Basket) เพื่อใหสวนราชการพิจารณาประกอบการคัดเลือกกำหนด
ตัวชี้วัดของหนวยงาน 
  (1.3) มุงเนนการขับเคลื่อนนโยบายผานตัวชี้วัดการขับเคลื่อนการบูรณาการรวมกัน (Joint KPIs)  
ในนโยบายสำคัญของรัฐบาล (Agenda) ระหวางกระทรวง จังหวัด และองคการมหาชน รวมถึงนโยบาย 
การขับเคลื่อนงานบริการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service) ตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 
  (1.4) กำหนดตัวชี ้ว ัดที ่รองรับการฟ นฟูและแกปญหาสถานการณอันเนื ่องมาจากสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 
  (1.5) เชื ่อมโยงผลการประเมินหนวยงานเปนสวนหนึ ่งของการประเมินหัวหนาสวนราชการ 
ระดับปลัดกระทรวง อธิบดี และผูวาราชการจังหวัด 

 (2) การเชื ่อมโยงผลการประเมินสวนราชการกับการประเมินหัวหนาสวนราชการ : คณะรัฐมนตรี 
ในการประชุมเมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 มีมติเห็นชอบแนวทางการประเมินผลการปฏิบัติราชการของผูบริหาร 
สวนราชการตามที่สำนักงาน ก.พ. สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ป.ย.ป. เสนอ เพื่อเชื่อมโยงระบบการประเมิน 
สวนราชการกับระบบการประเมินผูบริหารใหสอดคลองกันและเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีมาตรฐาน และมีหลักฐาน
เชิงประจักษสนับสนุน รวมทั้งเปนการสงเสริมใหเกิดการบูรณาการการดำเนินงานรวมกันของหนวยงานภาครัฐ
ทั้งหมดท่ีเปนกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติและนโยบายสำคัญของรัฐบาลใหบรรลุผล
ตามท่ีกำหนดไว 

3.6.2 ผลการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล ภาคราชการ (ค.ต.ป.) 

 (1) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการเพื ่อสงสัญญาณเตือนลวงหนา (early 
warning) จำนวน 2 เรื่อง เปนขอเสนอแนะสำคัญจากขอคนพบท่ีเปนปญหาเรงดวนที่จำเปนตองรีบดำเนินการ
ภายใตสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยไดเสนอตอนายกรัฐมนตรีและมีขอสั่งการใหหนวยงาน
ภาครัฐท่ีเก่ียวของเรงดำเนินการ ไดแก 

(1.1) การพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนเมืองนาอยูเพื ่อการทองเที ่ยวอยางยั ่งยืน 
กรณีศึกษา Phuket Smart City เพื่อเตรียมความพรอมในการรองรับนักทองเที่ยวจากตางประเทศ กรณีที่มี 
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การเปดประเทศ ไดแก การเรงการกระจายวัคซีน และการเรงรัดการปรับระบบการเสนอโครงการพัฒนาและ
เสริมสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก ภายใตกรอบการดำเนินงานการขับเคลื ่อนไทยไปดวยกัน  
และนำไปสูการฟนฟูเศรษฐกิจของจังหวัดภูเก็ต 

(1.2) การฟ นฟ ู เศรษฐก ิจกรณีกล ุ มผูประกอบการธ ุรก ิจโรงแรมและการท องเท ี ่ยว และ 
กลุ มผูประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) เพื ่อแกไขปญหาท่ีเปนอุปสรรคตอการอยูรอด 
และการเติบโตของ SMEs โดยเฉพาะผูประกอบการวิสาหกิจรายยอย และเปนการเรียกความเชื่อมั่นในดานการทองเที่ยว
เพ่ือสรางรายไดของประเทศในภาพรวม 

(2) รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2564  
ตามประเด็นการตรวจสอบหลัก จำนวน 8 ประเด็น เพื่อสนับสนุนการแกปญหาและการฟนตัวของเศรษฐกิจและ
สังคมจากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 และการขับเคลื่อนเปาหมายตามยุทธศาสตรชาติ ไดแก 
  (2.1) การพัฒนาการทองเท่ียวอยางยั่งยืน 
  (2.2) การขับเคลื่อนพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก (OTOP/SMEs) 
  (2.3) การพัฒนาศักยภาพของเกษตรกรเพ่ือเตรียมไปสูการเปนผูประกอบการ 
  (2.4) การพัฒนาเมืองศูนยกลางทางเศรษฐกิจใหเปนเมืองนาอยูเพ่ือการพัฒนาอยางยั่งยืน 
  (2.5) การสงมอบงานบริการสาธารณะทางสังคมอยางท่ัวถึงเพ่ือลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 
  (2.6) การจัดเตรียมมาตรการรองรับภัยแลงและอุทกภัยในพ้ืนท่ีท่ีไดรับผลกระทบ 
  (2.7) ระบบการบริหารขอมูลดานการบริหารจัดการภาครัฐ:การจัดทำธรรมาภิบาลขอมูล (Data 
Governance) 
  (2.8) ประสิทธิภาพของระบบฐานขอมูลในการดำเนินงานสวัสดิการภาครัฐ: ระบบหลักประกันสุขภาพ 
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3.7 การสรางความสัมพันธและความรวมมือระหวางประเทศ 
 

3.7.1 ความรวมมือระดับภูมิภาค (การสงเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน)  
 สำนักงาน ก.พ.ร. ไดดำเนินการสงเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐในประชาคมอาเซียนตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบัน 
โดยในป 2564 ไดมีการจัดประชุมนานาชาติ ครั้งที่ 9 ระหวางวันที่ 15-16 พฤศจิกายน 2564 ผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 
ภายใตหัวขอ “Promoting Digital Activities in the Government Space” รวมกับเครือขายธรรมาภิบาลอาเซียน 
และอาเซียน +9 จำนวน 10 ประเทศ ไดแก ลาว เมียนมา กัมพูชา อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซีย สิงคโปร เกาหลีใต 
สหรัฐอเมริกา และไทย เพ่ือแลกเปลี่ยนประสบการณและองคความรูเกี่ยวกับการใชประโยชนจากเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อมุงสรางงานบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว และตอบสนองตอความตองการของประชาชน รวมถึง
สามารถตรวจสอบได ซึ่งจะสงผลใหประชาชนมีความเชื่อมั่นและไววางใจตอการบริหารงานของภาครัฐ โดยสามารถ
สรุปกุญแจสำคัญในการเปลี่ยนผานสูการเปนรัฐบาลดิจิทัลและรัฐบาลเปด ดังนี้ 

- การนำเทคโนโลยีดิจิทัลเขามาใช เพื่อมุงเนนบริการที่มีประสิทธิภาพ สะดวกรวดเร็ว และตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชน สามารถตรวจสอบได ซ่ึงจะสงผลใหเกิดความเชื่อม่ันในภาครัฐ 

- การเตรียมพรอมรับมือกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลงอยูตลอดเวลา มีความยืดหยุน คลองตัว เพ่ือจัดการกับ
ภาวะตาง ๆ ไดอยางรวดเร็ว 

- การปรับเปลี่ยนวิธีการทำงาน โดยการหารือกับประชาชนและสงเสริมการมีสวนรวมผานเทคโนโลยี
ดิจิทัล โดยภาครัฐตองเขาใจความแตกตางในการเขาถึงบริการของประชาชน และตองคำนึงถึงความปลอดภัย 
ของขอมูลดิจิทัล ท้ังขอมูลภาครัฐและขอมูลสวนตัวของประชาชน 

- การพัฒนาขีดความสามารถของเจาหนาที ่รัฐและประชาชน โดยการสรางสภาพแวดลอมที่เอื ้อตอ 
การเรียนรู พรอมท้ังสงเสริมขอมูลดิจิทัลที่เปดเผยในแพลตฟอรมตาง ๆ เพื่อใหประชาชนไดเขาถึงขอมูลและ 
มีสวนรวมในการแสดงความคิดเห็น อันจะสงผลตอการพัฒนาอยางยั่งยืน 
 ทั้งนี ้ ผลจากการประชุมนานาชาติ ครั ้งที ่ 9 สามารถนำไปสู การจัดทำแผนความรวมมือเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน ในการยกระดับความเชื่อมั่นของประชาชนตอภาครัฐ ผานกลไกการขับเคลื่อน
การเปนรัฐบาลเปดและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected Government) และการมุงไปสูการเปนรัฐบาล 
ที่ยืดหยุน คลองตัว (Agile Government) ที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลางเพื่อสามารถใหบริการภาครัฐตอบสนองตอ
ความตองการของประชาชนและมีความโปรงใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
58 รายงานการพัฒนาระบบราชการ ประจำป 2564 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 27 ความพยายามของเครือขายธรรมาภิบาลอาเซียนตั้งแตป 2555 ถึงปจจุบัน 

3.7.2 ความรวมมือระดับสากล 
 สำนักงาน ก.พ.ร. มีความรวมมือทางวิชาการกับองคการเพื่อความรวมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา 
(OECD) ในดานการเสริมสรางธรรมาภิบาลในภาครัฐ การมุงสูการเปนรัฐบาลที ่ข ับเคลื ่อนดวยนวัตกรรม  
การเปลี่ยนผานไปสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล และการเปนรัฐบาลท่ีเปดกวางและเชื่อมโยงกัน ซึ่งความรวมมือกับ OECD 
ทำใหประเทศไทยไดรับขอเสนอแนะ หลักการชี้แนะวาดวยการเปลี่ยนผานไปสูการเปนรัฐบาลท่ีเปดกวางและ
เชื่อมโยง ซ่ึงจะนำไปสูความโปรงใสและเชื่อม่ันของประชาชนท่ีมีตอภาครัฐ สรุปขอเสนอแนะไดดังนี้ 

(1) การยกระดับประสิทธิภาพบริหารงานภาครัฐ ดวยการเปลี่ยนผานไปสูการเปนรัฐบาลเปดและรัฐบาล
ดิจิทัล โดย OECD เสนอใหประเทศไทยดำเนินการใน 5 ประเด็น ไดแก  

(1.1) กำหนดกรอบนโยบายเพื่อพัฒนาเปนรัฐบาลดิจิทัลและรัฐบาลเปดใหมีความสอดคลองและ
เชื่อมโยงกันในทุกระดับ 

(1.2) ใหความสำคัญกับการปรับปรุงแนวปฏิบัติในการเปดเผยขอมูลขาวสารของราชการซึ่งจะเปน
ปจจัยสำคัญนำไปสูการเปนรัฐบาลเปดไดอยางถูกตองครบถวน  

(1.3) ใชเทคโนโลยีดิจิทัลและขอมูลสาธารณะในการพัฒนาประสิทธิภาพการใหบริการสาธารณะ 
ท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลาง  

(1.4) สรางขีดความสามารถและศักยภาพของขาราชการไทยใหรองรับการเปนรัฐบาลเปดและรัฐบาลดิจิทัล  
(1.5) สรางระบบการบริหารภาครัฐแบบยืดหยุน (Agile Government) 
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(2) การเสริมสรางความซ่ือตรงในภาครัฐ ไดแก  

(2.1) การสนับสนุนความรวมมือและการแลกเปลี่ยนขอมูลระหวางหนวยงานตาง ๆ ระหวางกฎเกณฑ
ทางอาญาและทางวินัยเพื่อใหเกิดแนวทางการสืบสวนสอบสวนที่สอดคลองกัน และสรางความมั่นใจตอมาตรการ
ทางวินัยท่ีมีความเปนธรรม  

(2.2) การสรางความซื่อตรงผานกระบวนการบริหารความเสี่ยง เพิ่มแนวทางและชองทางการสื่อสาร
เกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงใหมีความสอดคลองกันในแตละหนวยงาน โดยเชื่อมโยงขอมูลผลการประเมิน ITA  
มาใชประโยชน 

(2.3) การสงเสริมการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในการตอตานการทุจริต โดยเปดโอกาสใหภาคเอกชน
เขาถึงขอมูลและมีสวนรวมในกระบวนการตัดสินใจกำหนดนโยบายผานแพลตฟอรมออนไลน 
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การบริหารจัดการของราชการในชวงสถานการณ 
การแพรระบาดของโรคโควิด-19 
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1. การออกมาตรการรบัมือและบรรเทาผลกระทบสำหรับผูมาติดตอราชการ 
 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื ่อวันที ่ 3 สิงหาคม 2564 มีมติเห็นชอบมาตรการบรรเทาผลกระทบ 
ของประชาชนในการติดตอราชการเพื ่อขออนุญาตกับหนวยงานของรัฐจากสถานการณการแพรระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยใหหนวยงานของรัฐที่มีอำนาจหนาที่ในการอนุญาต การรับแจง การรับชำระ
ภาษีหรือเงินอื่นใด พิจารณาขยายระยะเวลาการตออายุใบอนุญาต การแจง การชำระภาษีหรือเงินอื่นใดที่บุคคล 
ตองชำระใหแกหนวยงานของรัฐ โดยใหพิจารณางดหรือยกเวนคาปรับ เบี้ยปรับ เงินเพ่ิม หรือเงินอ่ืนใด ท่ีกฎหมาย
กำหนดใหตองชำระเพ่ิมเติมในกรณีดำเนินการลาชาภายใตกรอบอำนาจตามกฎหมาย  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 28 มาตรการบรรเทาผลกระทบของประชาชนตามมติคณะรัฐมนตรีวันท่ี 3 สิงหาคม 2564 

โดยหนวยงานของรัฐไดมีการออกมาตรการดังกลาวแลวเสร็จ 90 กระบวนงาน เชน การขยายระยะเวลา
การยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษีเงินไดบุคคลธรรมดา และงดหรือลดเบี้ยปรับ สำหรับกรณีท่ีประชาชนและ
ผูประกอบการไมสามารถยื ่นแบบแสดงรายการฯ ภาษีมูลคาเพิ ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะภายในกำหนดเวลา 
(กรมสรรพากร) มาตรการขยายระยะเวลาการยื่นคำขอตออายุใบอนุญาตขับรถไดกอนใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุ 
ไมเกิน 6 เดือน (กรมการขนสงทางบก) เปนตน 
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2. การปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบภาครัฐ 
 

หนวยงานกลางตาง ๆ ท่ีเก่ียวของไดมีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ และระเบียบภาครัฐ รวมถึงการทำใหเกิด
ความชัดเจนในมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกฎหมาย กฎ ระเบียบเดิม เพื่อเอื้อตอการปฏิบัติราชการนอกสถาน
ท่ีตั้ง ประกอบดวย 4 เรื่องหลัก ดังนี้ 

2.1 การจัดประชุม 
การทำใหเกิดความชัดเจนในมาตรฐานและแนวปฏิบัติตามกฎหมายกฎ ระเบียบเดิม เพื่อรองรับ 

การประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ไดแก พระราชกำหนดวาดวยการประชุมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 
ประกาศกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เรื่อง มาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของการประชุม
ผ านส ื ่ออ ิเล ็กทรอนิกส พ.ศ. 2563 พระราชกฤษฎีกาเบี ้ยประช ุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และระเบ ียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงิน จากคลัง การรับเงิน การจายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง 
พ.ศ. 2562 

2.2 การจัดซ้ือจัดจาง 
การปรับปรุงระเบียบและกำหนดแนวทางที ่ทำใหการประชุมในกระบวนการจัดซื ้อจ ัดจ าง 

ท่ี ไมจำเปนตองจับตองหรือตรวจรับทางกายภาพสามารถจัดประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกส รวมทั ้งสามารถ 
ลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสได ไดแก ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(ฉบับที ่ 2) พ.ศ. 2564 แนวทางการประชุมผานสื ่ออิเล็กทรอนิกสเพื ่อดำเนินกระบวนการจัดซื ้อจัดจาง 
ของหนวยงานของรัฐตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 279 ลงวันที่13 พฤษภาคม 
2564 และการใชลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกสในการจัดซ้ือจัดจางตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวจ) 
0405/ว 348 ลงวันท่ี 14 มิถุนายน 2564 

2.3 การรับสงหนังสือราชการ 
การแกไขเพิ ่มเติมระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวาดวยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 มีผลใชบังคับ 

เมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2564 สงผลใหสวนราชการตองปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส
เปนหลัก รวมถึงไดกำหนดหลักเกณฑและวิธ ีการสำหรับการปฏิบัติงานสารบรรณดวยระบบสารบรรณ
อิเล ็กทรอนิกสและโดยไปรษณีย อ ิเล ็กทรอนิกส เพื ่อใหรองรับและสนับสนุนการปฏิบัต ิงานสารบรรณ 
ทางอิเล็กทรอนิกสซึ ่งครอบคลุมการรับ-สง จัดทำ และจัดเก็บเอกสารราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส  
ใหม ีมาตรฐานที ่ช ัดเจนและสอดคลองกับเทคโนโลยีที ่เปลี ่ยนแปลงไป เพิ ่มประสิทธ ิภาพ ความรวดเร็ว  
และความม่ันคงปลอดภัยในการดําเนินงานของภาครัฐ และชวยอำนวยความสะดวกแกประชาชนในการติดตอกับ
สวนราชการ  

2.4 การเสนอรางพระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. …. 
เพ่ือเปนกฎหมายกลางท่ีสงเสริมใหการทำงานของภาครัฐและการใหบริการประชาชนปรับเปลี่ยนไปสู

ระบบดิจิทัล และสามารถใชวิธีการทางอิเล็กทรอนิกสเปนหลักได ปจจุบันอยูระหวางการพิจารณาของรัฐสภา 
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ภาพท่ี 29 แนวทางการใชราง พ.ร.บ. การปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. .... 

สนับสนุนการทำงานของภาครัฐและการใหบริการประชาชนในรปูแบบดิจิทัล 
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3. การบริหารจัดการสถานการณโควิด – 19 ของสวนราชการ 
 

คณะรัฐมนตรีในการประชุมเม่ือวันท่ี 15 กันยายน 2563 และวันท่ี 20 กรกฎาคม 2564 ไดมีมติเห็นชอบ
ใหปรับแนวทางการประเมินสวนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการประจำ 
ปงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ 2564 ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอโดยใหสวนราชการรายงานผลการดำเนินการ
โดยไมนำผลการดำเนินงานของสวนราชการมาประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ 
และใหสวนราชการถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบในการแกปญหาของหนวยงาน 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 
 (1) ผลกระทบของการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตอการดำเนินภารกิจของสวนราชการ  
จากการวิเคราะหขอมูลที่สวนราชการไดรายงานพบวา ผลกระทบที่เกิดจากโรคโควิด-19 ตอวิธีการดำเนินงาน
ของสวนราชการมากที่สุด 3 อันดับแรก ไดแก (1) ความตอเนื่องของการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมใหบรรลุ 
ตามเปาหมาย (2) การใหบริการประชาชน และ (3) รูปแบบการทำงานของเจาหนาท่ี 
 (2) ผลกระทบตอผลการดำเนินการของสวนราชการ พบวา ตัวชี้วัดของสวนราชการท่ีไดรับผลกระทบ
จากการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ในป พ.ศ. 2563 และ พ.ศ. 2564 มีทั้งสิ้น 90 ตัวชี้วัด และ 62 ตัวชี้วัด
ตามลำดับ  
 (3) การตอบสนองของสวนราชการ 
   (3.1) การทำงานออนไลนถูกนำมาใชเพ่ือลดการแพรระบาดของโควิด-19 รอยละ 71.05 ในป พ.ศ. 2563 
และเพิ่มเปนรอยละ 97.44 ในป พ.ศ. 2564 หนวยงานไดรายงานวามีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศเขามาใช 
เพื่อปรับรูปแบบการทำงานใหสอดคลองกับสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด–19 เชน การจัดประชุม  
การติดตามโครงการ การบริหารโครงการและภารกิจของหนวยงาน และการแชรไฟลเอกสารตาง ๆ ที่ใชงานรวมกัน 
ผานระบบออนไลน เปนตน 
   (3.2) การใชบริการอิเล็กทรอนิกส (e-service) เพ่ือบริการประชาชนของหนวยงานรอยละ 31.58 
ในป พ.ศ. 2563 และเพ่ิมเปนรอยละ 61.10 ในป พ.ศ. 2564 โดยไดสงเสริมหรือปรบัปรุงระบบงานบริการใหอยูใน
รูปแบบอิเล็กทรอนิกส ซึ่งชวยลดระยะเวลาและคาใชจายในการเดินทาง ลดการสัมผัสระหวางปจเจกท่ีเปนวิธีการหนึ่ง
ในการปองกันแพรระบาดของโรค รวมถึงอำนวยความสะดวกใหประชาชนสามารถเขารับบริการรัฐไดทุกท่ี ทุกเวลา 
   (3.3) การบริหารกำลังคนและการกำหนดมาตรการเพื ่อความปลอดภัยในสถานที ่ทำงาน  
ในป พ.ศ. 2563 และ 2564 พบวา หนวยงานรอยละ 100 มีมาตรการเพ่ือลดความหนาแนน เชน การสลับวันและ
เวลาทำงาน การออกมาตรการใหบุคลากรปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั ้งของสวนราชการ (Work From Home) 
รวมทั้งมีการคัดกรองโรคในที่ทำงาน และวางแนวทางเพื่อความปลอดภัยของบุคลากรและประชาชนผูรับบริการ  
ท่ีเขามาติดตอกับหนวยงานราชการ 
   (3.4) การออกมาตรการเพื ่อบรรเทาหร ือเย ียวยาประชาชน หนวยงานร อยละ 23.68  
ในป พ.ศ. 2563 และเพิ่มเปนรอยละ 35.90 ในป พ.ศ. 2564 ไดมีการออกมาตรการเพื่อบรรเทาผลกระทบ 
ท่ีเกิดข้ึนตอประชาชน ซ่ึงเปนกลุมเปาหมายของแตละหนวยงาน 
   (3.5) การปรับเปลี่ยนกฎหมายเพื่อรับมือกับสถานการณการแพรระบาดของโรค หนวยงานรอยละ 7.89 
ในป พ.ศ. 2563 และเพ่ิมเปนรอยละ 28.21 ในป พ.ศ. 2564 โดยมุงปรับเปลี่ยนกฎหมายท่ีเก่ียวของกับการรับมือ
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การแพรระบาดของโรคโควิด-19 เพ่ือใหการดำเนินงานและการใหบริการประชาชนดำเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 
อาทิ แนวทางการปรับปรุงงบประมาณ หรือแนวทางการเบิกจายเพ่ือใหมีความคลองตัวมากยิ่งข้ึน 
   (3.6) การปรับเปลี่ยนแนวทางการใหบริการอยางเหมาะสมกับกลุมเปาหมายในภาวะวิกฤต  
หนวยงานรอยละ 10.53 ในป พ.ศ. 2563 และเพ่ิมเปนรอยละ 71.79 ในป พ.ศ. 2564 ไดรายงานการปรับเปลี่ยน
แนวทางการใหบริการของกลุมเปาหมาย เนื่องจากการแพรระบาดของโควิด-19 สงผลตอการเขาถึงการเขารับบริการ
ของประชาชน โดยมีขอจำกัดในการเคลื่อนยายและการมีปฏิสัมพันธทั้งในสวนของเจาหนาที่และผูรับบริการ  
หนวยงานจึงไดปรับกระบวนการการใหบริการแกกลุมเปาหมายใหเหมาะสมกับลักษณะของกลุมเปาหมายและ
สถานการณมากยิ่งข้ึน อาทิ การใชเครือขายในการเฝาระวังและรวมใหบริการ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 30 สรุปผลลัพธท่ีสำคัญของการปรับเปลี่ยนแนวทาง/วิธีการทำงานของภาครัฐ 
เพ่ือรองรับสถานการณของโรค COVID-19 

 
 (4) ขอเสนอแนะ  
   จากปญหาและความทาทายที่สวนราชการเผชิญ ตลอดจนถึงการตอบสนองของสวนราชการทำให
เห็นความจำเปนของการปรับปรุงกระบวนการทำงานของสวนราชการตอไปในอนาคต โดยมุงเนน 1) การขับเคลื่อน
รัฐบาลดิจิทัลเพื่อใหเปนกลไกสำคัญในการสนับสนุนการปฏิบัติงานของภาครัฐ ทั้งในภาวะปกติและภาวะวิกฤต 
ไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยใหหนวยงานภาครัฐดำเนินการใชรูปแบบและวิธีการทำงานที่ตอบสนองในชวงสภาวะ
วิกฤติใหมีประสิทธิภาพตอไป และใหคงคุณภาพของการปฏิบัติงานและการใหบริการประชาชนเชนเดิม 
แมกลับเขาสูสภาวะปกติแลว 2) การบูรณาการการทำงานรวมกับภาคสวนตาง ๆ 3) การยกระดับแผนบริหาร 
ความพรอมตอสภาวะวิกฤต และ 4) การสรางการมีสวนรวมของประชาชนในการออกแบบการใหบริการ 
ผานกระบวนการรับฟงความคิดเห็น 
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4. การบริหารจัดการสถานการณโควิด – 19 ของจังหวัด 
 
อ.ก.พ.ร. เกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาระบบราชการการบริหารราชการในสวนภูมิภาคและทองถ่ิน 

เห็นชอบแนวทางในการขับเคลื่อนจังหวัดท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง ในปงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยใหจังหวัดถอดบทเรียน
การบริหารจัดการในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 ตามแผนการปฏิรูปประเทศดานการบริหาร
ราชการแผนดิน (ฉบับปรับปรุง) กิจกรรมปฏิรูปท่ี 4 

สรุปขอคนพบและขอเสนอแนะ 
(1) ขอคนพบจากการถอดบทเรียน 
  (1.1) การบริหารจัดการของผูวาราชการจังหวัดในภาวะวิกฤต คือ การมีอำนาจในการบรหิารจัดการ

ในพ้ืนท่ีไดอยางเบ็ดเสร็จ 
  (1.2) ความรวมมือจากภาคสวนตาง ๆ (ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน) ในพื้นท่ี 

เนื่องจากภาครัฐมีศักยภาพในการรองรับสถานการณท่ีรุนแรงดังกลาวไมเพียงพอ 
   (1.3) การทำงานของภาครฐัรูปแบบใหม ในลักษณะของ Agile Organization หลอมรวมหนวยงาน

ในพื ้นท่ีเขารวมในการปฏิบัติงานทุกหนวยงานรวมทำงานในทีมเดียวกัน ไมมีกำแพงระหวางหนวยงาน  
โดยมีเปาหมายทิศทางการทำงานรวมกัน และทำงานแบบรุมกันทำ (scrum) 

(2) ขอจำกัดในการแกไขสถานการณ 
  (2.1) ระเบียบการเบิกจายเงินงบประมาณที่ยังไมยืดหยุน ไมคลองตัว ไมเหมาะสมกับชวงการแกไข

สถานการณวิกฤต 
  (2.2) ระบบฐานขอมูลยังไมม ีระบบการจัดเก็บและการรายงานผลท่ีเปนมาตรฐาน รวมท้ัง 

ยังไมสามารถเชื่อมโยงขอมูลระดับจังหวัดและประเทศได 
  (2.3) การสื่อสารสรางการรับรูเขาใจ โดยพัฒนารูปแบบการสื่อสารที่หลากหลายเพื่อใหเขาถึง 

กลุมเปาหมายไดท่ัวถึง 
(3) ขอเสนอแนะ 
  นอกจากการมุงเนนการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลเชนเดียวกับขอเสนอแนะของสวนราชการแลว  

มีขอเสนอแนะเพื่อใหจังหวัดสามารถพัฒนาการดำเนินการไดดียิ่งขึ้น ประกอบดวย 1) การบูรณาการการทำงาน
ระหวางภาคสวนตาง ๆ โดยการพัฒนากลไก/เครื่องมือในการบริหารจัดการในพื้นที่เพื่อใหผูวาราชการจังหวัด 
เปนศูนยกลางการสั่งการ (Command Center) และใชกลไกเฝาระวังผานเครือขาย เชน อสม. อสต. อพม.  
หนวยงานภาครัฐภายในจังหวัดและตางพื้นที่ เปนตน 2) การวางระบบการบริหารงบประมาณในระดับพื้นท่ี  
ใหสามารถโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณเพื่อแกไขภาวะวิกฤตไดอยางคลองตัวยิ่งขึ้น และ 3) การวางแนวทาง 
หลักเกณฑในการบูรณาการงบประมาณจากทุกแหลงที่จัดสรรใหจังหวัดเพื่อแกไขปญหาโรคโควิด-19 นอกจากนี้ 
หนวยงานท่ีมีภารกิจดานการตรวจสอบ ควรสรุปบทเรียนเพ่ือเปนแนวทางการตรวจสอบการดำเนินงานและการใชจาย 
งบประมาณในภาวะวิกฤตและสถานการณฉุกเฉิน  
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5. การดำเนินการสนับสนุนของสำนักงาน ก.พ.ร. 
 
5.1 บัญชีการใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Service Catalog)  

สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวบรวมงานบริการของรัฐที่มีชองทางการใหบริการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Service)  
ซึ ่งเปนบัญชีการใหบริการประชาชนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส รวม 325 งานบริการ (e-Service Catalog)  
ที่ประชาชนสามารถสแกน QR Code หรือกดลิงกเพื่อเขาใชบริการออนไลนไดทันที แบงเปน 2 กลุม ไดแก  
(1) งานบริการสำหรับประชาชน 9 ประเภท รวม 131 งานบริการ และ (2) งานบริการสำหรับผูประกอบการ  
4 ประเภท รวม 194 งานบริการ โดยไดคัดเลือกงานบริการที่มีความโดดเดนจาก e-Service Catalog ดังกลาว  
มาดำเนินการประชาสัมพันธใหประชาชนทราบและใชบริการ แบงเปน 3 กลุม ดังนี้ 

(1) One Hour Services งานบริการ e-Service ของรัฐที่ใหบริการแลวเสร็จในทันทีโดยระบบอัตโนมัติ
หรือภายในเวลา 1 ชั่วโมง เชน การรับชำระภาษีรถประจำปโดยกรมการขนสงทางบก การข้ึนทะเบียนผูประกันตน 
โดยสำนักงานประกันสังคม การขอมีบตัรประจำตัวคนพิการโดยกรมสงเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ เปนตน 

(2) One Day Services งานบร ิการ e-Service ของร ัฐท ี ่ ใหบร ิการแลวเสร ็จภายในเวลา 1 ว ัน อาทิ  
การจดทะเบียนนิติบุคคลโดยกรมพัฒนาธุรกิจการคา การขอรับใบอนุญาตทำงานของคนตางดาวโดยกรมการจัดหางาน 

(3) One ID Services งานบริการ e-Service ของรัฐที่ประชาชนสามารถใชบริการโดยใชบัตรประจำตัว
ประชาชนเพียงใบเดียวหรือเลขประจำตัวประชาชน 13 หลัก เปนหลักฐานในการยืนยันตัวตนและขอใชบริการ 
โดยไมเรียกสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือเอกสารอื่น ๆ เพิ่มเติม เชน การตรวจสอบสิทธิ์สวัสดิการสังคม 
โดยกรมบัญชีกลาง การใหบริการผูประกันตนผานอินเทอรเน็ต (เปลี่ยนสถานพยาบาล/ตรวจสอบการใชสิทธิ  
การรักษาพยาบาล/ตรวจสอบขอมูลการสงเงินสมทบ) โดยสำนักงานประกันสังคม การขอใบรายงานผล 
การทดสอบ O-NET และ GAT/PAT โดยสถาบันทดสอบทางการศึกษาแหงชาติ การยื่นคำขอรับความชวยเหลือ
ทางคดีจากกองทุนยุติธรรมโดยสำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม เปนตน 

นอกจากนี ้ย ังมีงานบริการในกลุ ม One Card Services ที ่ใช บัตรประจำตัวประชาชนเพียงใบเดียว 
ในการขอรับบริการ ณ หนวยงานที่ใหบริการ เชน การรับแจงเอกสารทะเบียนราษฎรที่สูญหายหรือถูกทำลาย 
โดยกรมการปกครอง การออกหนังสือผานแดนดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (Electronic Border Pass) 4 ประเทศ 
(ประเทศเมียนมา ลาว กัมพูชา และมาเลเซีย) โดยกรมการปกครอง การชำระเงินสมทบกองทุนประกันสังคม 
ของผูประกันตนตามมาตรา 39 และมาตรา 40 โดยสำนักงานประกันสังคม เปนตน 

5.2 การรวบรวมขอมูลการติดตอสวนราชการ 
สำนักงาน ก.พ.ร. ไดรวบรวมขอมูลการติดตอสวนราชการเพื ่อเปนชองทางในการติดตอหรือเขาถึง 

สวนราชการและองคการมหาชนสำหรับประชาชนหรือผูที ่ตองการติดตอกับสวนราชการ และองคการมหาชน 
ในระหวางทำงานท่ีบาน (Work from home : WFH) ไดโดยตรง รวดเร็ว และสะดวกสบายในการเชื ่อมโยง 
ระหวางภาครัฐและประชาชนในสถานการณการแพรระบาดของโรคโควิด-19 โดยรวบรวมไวบนเว็บไซตของ
สำนกังานก.พ.ร. ซ่ึงสามารถเขาถึงขอมูลการติดตอสวนราชการตาง ๆ ไดท่ี https://www.opdc.go.th/content/NzA0NA  

https://www.opdc.go.th/content/NzA0NA

