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เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ 

และการบูรณาการการทำางานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่ง 

ของประชาชนได้อยา่งแทจ้ริง กฎหมายจะต้องได้รบัการปรบัปรงุใหม้คีวามทนัสมยั เปน็ธรรม และเกดิประโยชน ์

ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินการ ดังนี้

๑๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	 โดยพัฒนาให้ภาครัฐ 

มีขนาดทีเ่หมาะสม มกีารจัดรปูแบบองค์กรใหม่ท่ีมคีวามยดืหยุน่คลอ่งตวั และเหมาะสมกับบรบิทของประเทศ  

รวมท้ังจัดอัตรากำาลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานที่เปลี่ยนแปลงไป 

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปล่ียนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเช่ือมโยง 

สอดคล้องกันตั้งแต่ขั้นวางแผน การนำาไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการทำางาน 

ให้มีมาตรฐานสูงขึ้น และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น

๑๑.๒	 ปรบัเปลีย่นกระบวนการอนมุตั	ิอนญุาตของทางราชการทีม่คีวามสำาคญัตอ่การประกอบธรุกจิ	

และดำาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล	และสามารถเช่ือมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ 

กระบวนการ พรอ้มทัง้พัฒนาโปรแกรมออนไลนเ์พือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารของภาครัฐไดอ้ยา่งทันที 

และทุกเวลา 

๑๑.๓	 พฒันาระบบขอ้มลูขนาดใหญใ่นการบรหิารราชการแผน่ดนิท่ีมรีะบบการวเิคราะห ์และแบ่งปัน

ขอ้มลูอยา่งมีประสิทธิภาพและเชือ่ถอืได้ เพือ่ใหเ้กดิการใช้ประโยชนข้์อมลูขนาดใหญใ่นระบบบรกิารประชาชน 

ที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 

๑๑.๔	 เปดิเผยขอ้มลูภาครฐัสูส่าธารณะ โดยหนว่ยงานของรฐัในทกุระดับตอ้งเปดิเผยและเชือ่มโยง 

ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ 

ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

อย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง 

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

อย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



๑๑.๕	 สง่เสรมิระบบธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการภาครฐั โดยสรา้งความเช่ือมัน่ ศรทัธา และสง่เสริม 

ใหเ้กดิการพัฒนาขา้ราชการ บคุลากร และเจ้าหน้าท่ีของรฐัอยา่งจรงิจงั โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ทางความคิดใหค้ำานึงถงึผลประโยชนข์องชาตแิละเน้นประชาชนเปน็ศนูยก์ลาง พรอ้มกบัยดึมัน่ในหลักจรยิธรรม 

และธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ดำาเนินการปรับปรุง 

สวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญกำาลังใจและความผูกพันในการทำางาน 

๑๑.๖	 พฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนรว่มในการพฒันาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบภาครฐั		

โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคและลดข้อจำากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม  

องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาดำาเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาท 

ในการพฒันาบรกิารสาธารณะในพืน้ทีเ่พิม่มากข้ึน รวมทัง้มสีว่นในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของหนว่ยงาน 

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน

๑๑.๗	 ปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการทำาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำาวัน	

 ๑๑.๗.๑	 ปรับปรุงข้ันตอนและระยะเวลาการให้บริการ	 การอำานวยความสะดวก	 ต้นทุน	

ค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ 	ของภาครัฐ ให้สามารถสนับสนุนและเอื้อต่อการประกอบธุรกิจ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ

ต้ังแต่จัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมท้ังกำากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 

และบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัด ยุติธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ถูกต้องตามหลักนิติธรรม และเป็นไปตาม 

ปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

 ๑๑.๗.๒	 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์	 	

หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงาน เพื่อนำาไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ

สร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป

 ๑๑.๗.๓	 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดยกำากับดูแลให้เกิด 

ความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจท่ีมีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

อย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
๑๑.๘	 กระจายอำานาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพิม่บทบาทการปกครองขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่	

และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่าย 
งบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมท้ังส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถ่ินและภาคีอื่น ๆ  
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนท่ี รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน เพื่อนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 

และสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๑.	 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	

	 ๑.๑	 การปรับปรุงบทบาท	 ภารกิจ	 หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน		

เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถ 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ยิ่งขึ้น  

โดยได้มีการดำเนินการ ดังนี้ 	 	 	

	 	 ๑.๑.๑	 ขับเคลื่อนการถ่ายโอนงานภาครัฐให้ภาคเอกชนหรือภาคส่วนอ่ืนร่วมดำเนินการหรือ	

ดำเนินการแทน	 จำนวน	 ๘	 งาน	 แบ่งเป็น	 งานที่มีโอกาสนำไปสู่การปฏิิบัติได้สำเร็จ จำนวน ๖ งาน ได้แก่  

(๑) งานตรวจสถานประกอบการให้ปฏิบัติตามมาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม  

โดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทน (๒) งานรับรองมาตรฐานสินค้า โดยกรมการค้าต่างประเทศ (๓) งานตรวจเรือ 

เพื่อออกใบสำคัญรับรองการตรวจเรือ โดยกรมเจ้าท่า (๔) งานรับรองมาตรฐานฝีีมือแรงงานด้านท่องเที่ยว 

และบริการ โดยกรมพัฒนาฝีีมือแรงงาน (๕) งานขึ้นทะเบียนรายช่ือผู้ประกอบการและขอรับรองรายการสินค้า 

ท่ีผลิตในประเทศไทย โดยกรมบัญชีกลาง และ (๖) งานรับรองหลักสูตรและสถานศึกษา (นวด/สปา)  

โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และงานที่มีความท้าทายในการขับเคลื่อน	จำนวน ๒ งาน ได้แก่ (๑) งานรับรอง 

มาตรฐานฝีีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม โดยกรมพัฒนาฝีีมือแรงงาน และ (๒) งานขออนุญาตประกอบกิจการ 

สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ โดยกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ

	 	 ๑.๑.๒	 มอบอำนาจการจัดโครงสร้างแบ่งส่วนราชการภายในกรม	 (Rearrange)	 โดยไม่เพิ่ม	

จำนวนกองในภาพรวม	 เพื่อให้ส่วนราชการมีความคล่องตัวในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างที่ตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชนและรองรับภารกิจใหม่สำคัญเร่งด่วนของรัฐบาล ยุบเลิกภารกิจท่ีไม่มีความจำเป็น 

หรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู่เดิมแล้วนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และนำโครงสร้าง 

และอัตรากำลังที่ปรับลดได้มาจัดตั้งหน่วยงานรองรับภารกิจใหม่ โดยไม่เพิ่มจำนวนกองและบุคลากร  

ปัจจุบันมีส่วนราชการดำเนินการตามหลักการมอบอำนาจแล้ว จำนวน ๖ ส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงาน 

คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง  



สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทลัเพือ่เศรษฐกิจและสังคม สำนักงานปลัดกระทรวงพลังงาน และสำนักงานปลัดกระทรวง 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังนี้ อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาหลักเกณฑ์และแนวทางเพื่อให้เกิด 

ความยดืหยุน่คล่องตวัในการดำเนินการมากขึน้ โดยจะขยายลกัษณะภารกจิทีส่ว่นราชการสามารถนำมา Rearrange  

ให้ครอบคลุมภารกิจสนับสนุนและภารกิจของราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งในภูมิภาค รวมทั้งปรับปรุง 

การเขียนกฎกระทรวงการแบ่งส่วนราชการภายในกรม โดยกำหนดหน้าที่และอำนาจของกรมเป็นหลัก  

และให้กองมภีารกจิหรอืหน้าทีส่อดคล้องกบักรมเท่าท่ีจำเป็นหรอืตามท่ีอธบิดีมอบหมายหรอืส่ังการ เพือ่ให้มคีวามยดืหยุน่ 

และสามารถปฏิบัติหน้าที่ได้

	 ๑.๒	 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	

	 	 ๑.๒.๑	 พัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำงาน	

ที่มีผลสัมฤทธิ�สูง รัฐบาลได้ขับเคลื่อนการพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัด 

ให้มีการทำงานที่มีผลสัมฤทธิ�สูง (จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ�สูง) โดยนำรูปแบบการพัฒนา ๔ รูปแบบ มาขับเคล่ือน 

ประเด็นนโยบายสำคัญของจังหวัด ประกอบด้วย (๑) การนำระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital  

Government) (๒) การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public Innovation) (๓) การส่งเสริมและพัฒนาวิธีการ 

ปฏิบัติงานไปสู่การเป็นราชการระบบเปิด (Open Government)  

และ (๔) การพฒันาสูก่ารบรกิารภาครฐัทีเ่ปน็เลศิ (Public Service  

for Excellence) โดยในปี ๒๕๖๔ มีจังหวัดเข้าร่วมดำเนินการ 

รวม ๒๐ จังหวัด มีจังหวัดที่มีแนวโน้มการพัฒนาสู่การเป็นจังหวัด 

ที่มีผลสัมฤทธิ�สูง จำนวน ๑๐ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลำปาง  

สิ งห์บุรี  เชียงราย ราชบุรี  นราธิวาส อุทัยธานี  สุ โขทัย  

จันทบุรี  ร้อยเอ็ด และระนอง การขับเคลื่อนในปี ๒๕๖๕  

ดำเนินการครอบคลุมทุกจังหวัด มีประเด็นนโยบายสำคัญ 

ที่จังหวัดจะขับเคลื่อนรวม ๑๐๖ ประเด็น แบ่งเป็น ๔ กลุ่ม  

ได้แก่ (๑) การบริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

(๒) การจัดการสิ่งแวดล้อม (การจัดการขยะมูลฝีอยชุมชนและการแก้ไขปัญหา PM2.5) (๓) การส่งเสริม 

การท่องเทีย่วโดยชมุชนแบบมส่ีวนร่วมและการเพิม่โอกาสในการแข่งขนั และ (๔) การขจดัความยากจน ลดความเหลือ่มลำ้  

การพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพผลผลิตการเกษตร และการพัฒนาคนทุกช่วงวัยโดยได้สนับสนุน 

การแก้ ไขประเด็นที่ เป็นข้อจำกัดและอุปสรรค เช่น กฎหมายที่ เกี่ ยวกับการขออนุญาตใช้พื้นที่ป่ า 

หรือเขตอทุยาน กฎหมายดา้นท่ีทำกนิของเกษตรกรในพืน้ท่ีท่ีไมม่เีอกสารสทิธิ� ระเบยีบการจดัซือ้จัดจา้ง การสนบัสนนุ 

งบประมาณจังหวัดให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่มีความพร้อมในการดำเนินภารกิจที่ได้รับถ่ายโอน	

	 	 ๑.๒.๒	 ถอดบทเรียนการบริหารจัดการสถานการณ์โควิด-๑๙	 ของจังหวัด	 ตามแนวทาง	

การขับเคล่ือนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ�สูง	 พบว่าปัจจัยความสำเร็จในการดำเนินการ คือ การมอบอำนาจให ้

ผู้ ว่าราชการจังหวัดเป็นผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินทุกมิติในเขตท้องที่ที่รับผิดชอบ  

ทำให้ผูว่้าราชการจงัหวดัมอีำนาจในการบรหิารจดัการในพืน้ทีไ่ดแ้บบเบด็เสรจ็ ภายใตค้วามรว่มมอืจากภาคสว่นตา่ง ๆ   

ในพ้ืนที่ โดยมีศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙)  

ของจังหวัดเป็นกลไกสนับสนุน และการทำงานของภาครัฐในลักษณะ Agile Organization อย่างไรก็ตาม  

ยังมีข้อจำกัดในประเด็นระเบียบการเบิกจ่ายเงินงบประมาณท่ียังไม่ยืดหยุ่น คล่องตัว ระบบฐานข้อมูลท่ียังไม่มี 

ระบบการจัดเก็บและการรายงานผลท่ีเป็นมาตรฐาน ตลอดจนการสื่อสารสร้างการรับรู้ ท่ี ยังไม่ทั่วถึง 

เพิ่่�มประสิิทธิิภาพิ่ 
ราชการสิ่วนภูมิภาค 
ด้วยรูปแบบ “จัังหวัด 
ท่�ม่ผลสิัมฤทธิิ�สิูง”
และถอดบทเรียนการบริหาร 

จัดัการสถานการณ์์โควิด-๑๙ 

ของจัังหวัด

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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กลุ่มเป้าหมาย ซึ่งจะนำไปสู่ ข้อเสนอแนะการพัฒนาการดำเนินงานท่ีจังหวัดจะขับเคลื่อนต่อไปภายใต้ 

การสนับสนุนของหน่วยงานส่วนกลางที่เกี่ยวข้อง โดยมุ่งเน้นการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัล การบูรณาการการทำงาน 

ระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ การวางระบบการบริหารงบประมาณในระดับพื้นท่ีให้สามารถโอนเปลี่ยนแปลง 

เพื่อแก้ไขภาวะวิกฤตได้อย่างคล่องตัวยิ่งขึ้น และการวางแนวทางการบูรณาการงบประมาณจากทุกแหล่งท่ีจัดสรร 

ให้จังหวัดเพื่อแก้้ไขปัญหาโควิด-๑๙ 

	 	 ๑.๒.๓	 ให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	 ณ	 ที่ว่าการอำเภอ	

หรือศููนย์ดำรงธรรมอำเภอ ในปี ๒๕๖๔ จังหวัดได้นำระบบการให้บริการ e-Service มาให้บริการประชาชน 

มากยิ่งขึ้น โดยมี ๓๔ จังหวัด ๑๘๒ อำเภอ ที่เปิดให้บริการ และมี ๙ จังหวัด ที่ดำเนินการครบทุกอำเภอ ได้แก่  

จงัหวดัปทมุธาน ีชมุพร นครศรธีรรมราช ระนอง ยโสธร ศรสีะเกษ  

อำนาจเจริญ เพชรบูรณ์ และตาก ซึ่งผลความพึงพอใจ 

ของประชาชนในการรับบริการดังกล่าวสูงถึงร้อยละ ๘๖.๕๓  

เน่ืองจากผู้รับบริการเห็นว่า เป็นการช่วยเพิ่มความสะดวก  

ลดระยะเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทาง สำหรับในปี ๒๕๖๕  

ไดย้กระดบัศนูยด์ำรงธรรมอำเภอใหเ้ป็นศนูยบ์ริการแบบเบด็เสรจ็ 

ที่พร้อมให้บริการ e-Service แก่ประชาชน รวม ๑๙ จังหวัด  

รวมทั้งได้ขยายผลการให้บริการ e-Service ในระดับอำเภอ 

ครอบคลมุทกุอำเภอและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	

	 	 ๑.๒.๔	 ปลดล็อกข้อจำกัดของการบริหารราชการในพื้นที่ โดยได้ดำเนินการ (๑)	 จัดทำแนวทาง	

การบริหารสินทรัพย์ท่ีเกิดจากงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เกิดความคล่องตัว	 ในกรณ	ี

การจัดการสินทรัพย์คงค้างสะสม	 โดยกำหนดหลักเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖-๒๕๗๐ ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด เพื่อให้สามารถนำงบประมาณเหลือจ่าย 

และงบบริหารจัดการมาใช้จ่ายสำหรับการดูแลสินทรัพย์ประเภทดังกล่าวเป็นลำดับแรก ทำให้จังหวัดสามารถ 

ดูแลและบำรุงรักษาสินทรัพย์ที่อยู่ระหว่างรอโอนให้กับส่วนราชการอื่นได้ (๒) ปรับแนวทางการเปลี่ยนแปลง	

โครงการให้เกิดความคล่องตัว	 โดยกำหนดให้การขอโอนเปลี่ยนแปลงโครงการท่ีเป็นงบประมาณของจังหวัด/ 

กลุ่มจังหวัด เฉพาะการขอเปลี่ยนแปลงโครงการใหม่ซึ่งไม่อยู่ในแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดเท่าน้ันที่จะต้องเสนอประธานคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาคที่กำกับดูแลภาค 

พิจารณาให้ความเห็นชอบ สำหรับการเปลี่ยนแปลงโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีจังหวัด 

และกลุ่มจังหวัดในกรณีอื่น ๆ ให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการบริหารงานจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.จ.)  

หรือคณะกรรมการบริหารงานกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.บ.ก.) ซึ่งช่วยทำให้เกิดความคล่องตัวมากขึ้น  

(๓) ปรับแนวทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจในการจัดซื้ื้อจัดจ้างให้แก่หน่วยงานท่ีอยู่ในพ้ืนท่ี	

ที่ได้รับงบประมาณจังหวัดได้โดยตรง	 จากเดิมผู้ว่าราชการจังหวัดต้องมอบอำนาจให้หัวหน้าส่วนราชการ 

ก่อนมอบอำนาจต่อไปยังหัวหน้าหน่วยงานในพื้นที่ ซึ่งทำให้กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภายในจังหวัดมีความรวดเร็ว 

และคล่องตัวมากขึ้น และ (๔) จัดทำ	 (ร่าง)	 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ		

พ.ศู.	 ....	 โดยปรับปรุงแก้ไขข้อจำกัดในการจัดทำแผนและงบประมาณของจังหวัด ตลอดจนการขับเคลื่อน 

แผนพัฒนาจังหวัดให้เกิดการบูรณาการการทำงานร่วมกันอย่างแท้จริงระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น กำหนดวิธีการได้มาและการบริหารจัดการสินทรัพย์ที่เกิดจากงบประมาณจังหวัดให้มีประสิทธิภาพ 

ยิ่งขึ้น รวมทั้งมอบอำนาจการบริหารงานบุคคลของข้าราชการส่วนภูมิภาคให้ผู้ว่าราชการจังหวัด ซึ่งจะทำให้ 

ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถประสานการทำงานเพื่อให้เกิดการบูรณาการในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ยกระดับศููนย์ดำารงธิรรม 
อำำาเภอำ ๑๙ แห่ง  
ให้เป็นศููนย์บริการ  
e-Service แบบเบ็ดเสิร็จั
และจัะขยายผลให้ครอบคลุม 
ทุกอำาเภอ
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	 ๑.๓	 การพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	โดยดำเนินโครงการต่าง ๆ  

ได้แก่ (๑) โครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ : การพัฒนาระบบตำแหน่ง 

และการบริหารกำลังคนภาครัฐ โดยจัดสรรกรอบอัตรากำลังและกลไกการบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

จำนวน ๑๐,๐๐๐ อัตรา และกรอบอัตรากำลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้กระทรวงสาธารณสุขเพื่อรองรับ 

สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) จำนวน ๕,๐๐๐ อัตรา  

(แพทย์ พยาบาลวิชาชีพ และนักวิชาการสาธารณสุข) เพือ่ช่วยเหลือ 

ผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

(๒) โครงการการพัฒนาทักษะด้านดิจิ ทัลของข้าราชการ 

และบุ คลากรภาครั ฐ เพื่ อปรั บ เปลี่ ยน เป็ นรั ฐบาลดิ จิ ทั ล  

โดยการปรับปรุงแนวทางการบริหารจัดการผู้บริหารเทคโนโลยี 

สารสนเทศระดับสูงภาครัฐ เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อน 

การพฒันาองคก์รและบคุลากรเพ่ือการปรบัเปลีย่นเปน็รฐับาลดจิทิลั  

(๓) โครงการการเสริมสร้างความมีประสิทธิภาพของกลไก 

การบรหิารจัดการทรพัยากรบคุคลภาครัฐ และ (๔) โครงการพัฒนา 

ประสิทธิภาพการตรวจราชการ โดยใช้แนวคิดเทียบเคียงต้นแบบ (Benchmarking) จำนวน ๓ หลักสูตร  

เพ่ือพฒันาบคุลากรในระบบการตรวจราชการ ๓ กลุม่ ไดแ้ก ่ผูต้รวจราชการระดบักระทรวง ผูต้รวจราชการระดบักรม  

และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการหรือเจ้าหน้าที่สนับสนุนการตรวจราชการ ดำเนินการแล้วเสร็จ จำนวน ๒ หลักสูตร  

คือ ผู้ตรวจราชการระดับกระทรวง และผู้ช่วยผู้ตรวจราชการมืออาชีพ

	 ๑.๔	 การจัดทำระบบฐานข้อมูลระบบรับแจ้งสถานะความเป็นองค์กรของผู้บริโภคและบำรุงรักษาระบบ	

เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดตั้งสภาองค์กรของผู้บริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีการปรับปรุง 

ข้อมูลให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ เชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เผยแพร่องค์ความรู้ด้านการจดแจ้งสถานะ 

ความเป็นองค์กรของผูบ้ริโภคให้แก่ประชาชน เจ้าหน้าทีข่องรัฐ และผูเ้กีย่วข้อง เพือ่ช่วยให้หน่วยงานสามารถทำงาน 

ได้อย่างบรรลุวัตถุประสงค์การได้มาซึ่งข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และรวดเร็ว โดยใช้ระบบสารสนเทศ (Information  

System) ผ่าน www.oca.go.th เป็นเครื่องมือในการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลให้อยู่ในรูปของสารสนเทศ 

ที่พร้อมใช้งานได้ทันที 

จััดสรร กรอำบอำัตรา
กำาลังเฉพิ่าะกิจั 
๑๐,๐๐๐ อัตัรา
เพื่่�อรองรับสถานการณ์์ 

โควิด-๑๙

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๒.		 การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ	 อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญ	
ต่อการประกอบธุรกิจและดำเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล	

	 ๒.๑	 การยกระดับระบบการให้บริการภาครัฐ	

แบบ เ บ็ด เส ร็จทาง อิ เล็ กทรอ นิกส์ 	 ( B i z 	 Po r ta l )	

ปัจจุบันระบบ Biz Portal เปิดให้บริการด้านการออกหนังสือ 

รับรอง ใบอนุญาต หรือเอกสารต่าง ๆ จำนวน ๙๔ ใบอนุญาต  

๒๕ ประเภทธรุกจิ ในพืน้ทีก่รงุเทพมหานคร และ ๑๘ ใบอนญุาต  

๑๐ ประเภทธุรกิจ ใน ๗๖ จังหวัด โดยเป็นการให้บริการ 

แบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ จำนวน ๓๕ ใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาต 

ประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ ใบอนุญาต 

ขายอาหารสัตว์ควบคุมเฉพาะ ใบอนุญาตประกอบการขนส่ง 

ไม่ประจำทางด้วยรถบรรทุก ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็น 

อันตรายต่อสุขภาพ (กิจการที่เกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่ม  

กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ กิจการที่เกี่ยวกับการเกษตร  

และกิจการที่เกี่ยวกับสิ่งทอ) 

	 ๒.๒	 การพัฒนาระบบศููนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร		

(Citizen	 Portal)	 ได้เปิดตัวแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” ซึ่งมีงานบริการประชาชนที่ให้บริการผ่านแอปพลิเคชัน 

ดังกล่าวแล้ว จำนวน ๖๓ บริการ เช่น การตรวจสอบ 

ข้อ มูลเครดิตบูโร การตรวจสอบและติดตาม 

การขอรบัเงนิสงเคราะห์จากกระทรวงการพัฒนาสงัคม 

และความมั่นคงของมนุษย์ การขอรับเงินช่วยเหลือ

ทางการเงินแก่ผู้ เสียหายและจำเลยในคดีอาญา  

งานบริการวิเคราะห์ดิน การตรวจสอบและชำระ 

ค่าปรับใบสั่งจราจร และการแจ้งเตือนการชำระภาษี  

ทั้ ง น้ี  มีผู้ ดาวน์ โหลดแอปพลิ เคชันใช้ งานแล้ว  

จำนวน ๒๖๙,๓๙๔ ครั้ง และมีปริมาณการใช้งาน

สะสมกว่า ๒.๒ ล้านครั้ง 

	 ๒.๓	 การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	ปัจจุบันหน่วยงาน 

ภาครัฐมีงานบริการ e-Service รายส่วนราชการ ซึ่งเป็นงานบริการเฉพาะตามภารกิจหน้าที่ท่ีไม่เก่ียวข้องกับ 

หน่วยงานอื่น จำนวน ๓๔๓ บริการ โดยเป็นการพัฒนาเพิ่มขึ้นในปี ๒๕๖๔ จำนวน ๗๔ บริการ เช่น บริการออก 

ใบอนุญาตและหนังสือรับรองการส่งออก-นำเข้าสินค้า บริการขอรับสิทธิส่งเสริมผู้ประกอบการสมุนไพร  

บริการปรึกษาการแพทย์ทางไกล บริการยื่นคำขอรับเงินจากกองทุนสงเคราะห์ลูกจ้าง บริการยื่นขอกู้ยืมเงินทุน 

ประกอบอาชีพสำหรับผู้สูงอายุ นอกจากนี้ หน่วยงานภาครัฐยังอยู่ระหว่างพัฒนางานบริการ e-Service  

ตามนโยบายสำคัญ (Agenda e-Service) ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับหน่วยงานราชการหลายภาคส่วนและมีผลกระทบ 

ต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน หรือการสนับสนุนให้ภาคเศรษฐกิจและสังคมที่ประสบปัญหาจาก 

การแพรร่ะบาดของโควดิ-๑๙ ฟื้้�นตวัไดเ้รว็ขึน้และยัง่ยนื อกีจำนวน ๑๒ บรกิาร ไดแ้ก ่(๑) ระบบการพสิจูนแ์ละยนืยนัตวัตน 
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ทางดิจิทัล (๒) ระบบการรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (๓) ระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือ 

ในการรับสวัสดิการของประชาชนตลอดช่วงชีวติ (๔) ศนูยก์ารร้องเรียนแบบเบ็ดเสร็จ (๕) ระบบการอำนวยความสะดวก 

ใหแ้ก่ผู้เดนิทาง (๖) ระบบการออกบัตรสขุภาพอิเลก็ทรอนิกส ์(๗) ระบบช่วยเหลือผูว้า่งงานให้กลบัเขา้สูต่ลาดแรงงาน  

(๘) หน่ึงรหสั หนึง่ผูป้ระกอบการ (One Identification One SMEs) (๙) ระบบขออนญุาตวตัถอุนัตรายแบบครบวงจร  

(๑๐) ระบบรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตร (GAP) พืช ประมง ปศุสัตว์ (๑๑) ระบบการขึ้นทะเบียนเกษตรกร  

และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร และ (๑๒) ระบบเชื่อมโยงสินค้าข้ามแดนทางบกของกลุ่มประเทศ  

ACMECS ผ่านระบบ National Single Window (NSW)

 ๒.๔	 โครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยด้านดิจิทัล	ได้ดำเนินการส่งเสริม 

การใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู้ประกอบการและประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก รวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย  

ด้วยการพัฒนาแบบจำาลองมาตรฐานและแบบจำาลองข้อมูล (Data Model) แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน  

สนับสนุนศูนย์แลกเปลีย่นข้อมูลกลางภาครัฐ การจัดทำมาตรฐานท่ีเกีย่วข้องกับการใช้เอกสารอิเล็กทรอนิกส์ Digital ID  

และ e-Signature สร้างความพร้อม ความตระหนักแก่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการและลด 

ความซ้ำซ้อนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญและจำเป็นสำหรับ 

การทำธุรกรรมทางดิจทิลั รวมทัง้ได้ผลกัดนัให้เกดิการใช้เอกสารอิเลก็ทรอนิกส์ 

แก่หน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ได้แก่ การจัดทำใบกำกับภาษีในรูปแบบ 

อิ เล็กทรอนิกส์ที่ เป็นทางเลือกให้ผู้ประกอบการท่ีมีรายได้ไม่ เกิน  

๓๐ ล้านบาทต่อปี (e-Tax Invoice by email) จำนวน ๕๒๖,๓๘๙ ฉบับ  

และการประทับรบัรองเวลาอิเลก็ทรอนิกสใ์หก้บัเอกสารอิเลก็ทรอนิกสด์ว้ย  

Timestamping Authority (TSA) ทีม่คีวามนา่เชือ่ถือและมกีารตรวจสอบ 

ความถูกต้องของเวลาที่ใช้อ้างอิง สามารถใช้ประกอบการลงลายมือ 

ชือ่ดจิทิลั หรือเพ่ือรับรองการมีอยูข่องเอกสาร โดยให้ TSA เป็นเสมือนพยาน  

หรือบุคคลที่สามที่เชื่อถือได้ เนื่องจากมิได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับเอกสาร 

ดังกล่าว อีกทั้งสามารถใช้ในการตรวจสอบว่าเอกสารอิเล็กทรอนิกส ์

ทีไ่ด้รบัการประทบัรบัรองเวลาแล้วนัน้ถกูแก้ไขหรอืไม่ ซึง่มจีำนวนสถติกิารใช้งาน  

จำนวน ๑๗,๔๕๒,๓๒๗ ฉบับ

๓.	 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน	

	 ๓.๑	 การดำเนินโครงการจัดทำบัญชีข้อมูลภาครัฐ	 (Government	 Data	 Catalog)	 ได้จัดทำรายการ 

ขอ้มูลภาครฐั (Government Data Catalog) และระบบนามานกุรม (Directory Services) ซึง่เป็นองคป์ระกอบหนึง่ 

ตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ หรือกรอบโครงสร้างรัฐบาลดิจิทัล ในการรวบรวมบัญชีข้อมูล 

และคำอธิบายชุดข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐทั้งหมด  

และพัฒนากลไกการสืบค้น เพื่อให้บริการการสืบค้น 

ผา่นระบบสารสนเทศ (Directory Service) ในลกัษณะ 

นามา นุ ก รม ข้ อมู ลภ าค รั ฐ  ซึ่ ง เ ป รี ยบ เ ส มื อน 

สมุดหน้าเหลืองบัญชีข้อมูลภาครัฐ สำหรับให้บุคลากร 

ภาครัฐค้นหาแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห ์

หรือให้บริการได้อย่างสะดวก รองรับความต้องการ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ใช้ประโยชน์ข้อมูลภาครัฐที่เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน  

และตอบสนองผู้ ใ ช้ ข้ อมู ลที่ มี อยู่ หล ากหลาย  

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้พัฒนาต้นแบบ 

ระบบบญัชขีอ้มลูภาครฐั (Government Data Catlog:  

GD Catalog) ประกอบด้วย ระบบลงทะเบียน 

บัญชีข้อมูลภาครั ฐ  ระบบบริการนามานุกรม 

บัญชีข้อมูลภาครัฐ และระบบบริการข้อมูลแบบ API  

(Application Programming Interface) ตลอดจนส่งเสริมและสนับสนุนหน่วยงานภาครัฐให้สามารถจัดทำ 

บญัชขีอ้มลูหนว่ยงาน (Agency Data Catalog) เพือ่ความสอดคลอ้งและเปน็มาตรฐานเดยีวกนั โดยในปงีบประมาณ  

พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้สนับสนุนหน่วยงานในการติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานเรียบร้อยแล้ว จำนวน ๑๓๖ หน่วยงาน  

และ ๗๖ จังหวัด โดยหน่วยงานนำชุดข้อมูลบนระบบบัญชีข้อมูล มาลงทะเบียนเพื่อบูรณาการให้เกิดเป็นบัญชีข้อมูล 

ดจิทิลัภาครัฐทีร่ะบบบัญชีขอ้มูลภาครัฐแล้ว จำนวน ๑,๒๓๓ ชดุข้อมูล ประกอบด้วย ขอ้มูลสาธารณะ ๑,๓๐๗ ชดุข้อมูล  

(ร้อยละ ๙๘) และข้อมูลส่วนบุคคล ๒๕ ชุดข้อมูล (ร้อยละ ๒) ซึ่งหน่วยงานที่ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลแล้ว ได้นำบัญช ี

ข้อมูลขึ้นสู่ระบบบัญชีข้อมูลแล้ว ๑๑๔ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด และลงทะเบียนเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

เพื่อใช้ประโยชน์ร่วมกันแล้ว ๑๐๘ หน่วยงาน และ ๓ จังหวัด 

	 ๓.๒	 การพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	

	 	 ๓.๒.๑	 ดำเนินโครงการพัฒนาบริการโครงสร้างพ้ืนฐานและความม่ันคงปลอดภัยด้านดิจิทัล		

(Infrastructure	and	Security)	กิจกรรมพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ	(Government	Data	Center	and		

Cloud	Service:	GDCC) ดำเนินการให้บริการระบบคลาวด์กลางภาครัฐ (GDCC) แก่หน่วยงานภาครัฐ เพื่อรองรับ 

การใช้บริการโครงสร้างพื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ 

และระบบประมวลผลของหน่วยงานภาครัฐ และขยาย 

การให้บริการให้ระบบ GDCC รองรับการใช้บริการ  

Platform as a Service เพือ่ให้เป็นโครงสร้างพืน้ฐาน 

ในการบริการประชาชนด้านต่าง ๆ ทั้งนี้ มีหน่วยงาน 

ภาครัฐใช้บริการ จำนวน ๒๔๘ กรม ๘๗๖ หน่วยงาน  

รวม ๓,๑๙๗ ระบบงาน โดยมีตัวอย่างระบบงานของ 

หน่วยงานภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากระบบ GDCC  

เช่น ระบบ National Digital Health Platform  

แอปพลิเคชนั “หมอพร้อม” ระบบขนส่งและจราจรอจัฉรยิะ  

แอปพลิเคชัน ThailandPlus สำหรับนักท่องเที่ยว  

ระบบบริหารงานของผู้บังคับบัญชาและการปฏิบัติงาน 

ของเจ้าหน้าที่สายตรวจ POLICE 4.0	

	 	 ๓.๒.๒	 พัฒนาแบบจำลองมาตรฐานและแบบจำลองข้อมูล	(Data	Model) ที่ใช้ในการแลกเปลี่ยน 

ข้อมูลระหว่างหน่วยงาน เพื่อสนับสนุนศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลย ี

สารสนเทศและการสื่อสารที่จำเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ETDA Recommendation) ว่าด้วยข้อกำหนด 

ทางเทคนิคของชุดข้อมูลร่วมสำหรับการเชือ่มโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เวอร์ชนั ๑.๐ (Core Component Specification  

for Data Interoperability)

ติิดติั�งระบบบัญชีีข้อมูลภาครัฐแล้ว  

๑๓๖ หน่วยงาน ๗๖ จัังหวัด  

เกิดเป็นบัญชีีข้อมูลดิจัิทัลภาครัฐ 
๑,๒๓๓ ชุุดข้้อัมููล

พื่ัฒนา
ระบบคลาวด์กลางภาครัฐ
ในการให้บริการประชีาชีน
๓,๑๙๗ ระบบงาน
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  ๓.๒.๓	 สร้างความพร้อมและความตระหนักของบุคลากรภาครัฐ โดยการอบรมเตรียมความพร้อม 

ในการปรบัเปลีย่นระบบเพือ่ออกเอกสารราชการในรปูแบบอเิลก็ทรอนกิสท่ี์นา่เช่ือถอื (e-Licensing Transformation  

Workshop) หลักสูตรขั้นพื้นฐาน โดยมีผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน ๕๑๖ คน

  ๓.๒.๔	 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำคัญสำหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลักดัน 

และสนับสนุนให้รัฐเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม ปลอดภัย และน่าเช่ือถือ โดยส่งเสริม 

การให้บริการ ได้แก่ ระบบการประทับรับรองเวลาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Timestamping) มีปริมาณการใช้งาน  

๑๓.๔๖ ล้านฉบับ และระบบการจัดทำและนำส่งใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ให้กับคู่ค้าทาง e-Mail ผ่านการประทับ 

รับรองเวลา (e-Tax Invoice by email) มียอดรวม ๕๒๑,๔๑๒ ฉบับ และมีผู้ใช้งานระบบ e-Tax Invoice &  

e-Receipt ยอดรวม ๒,๐๐๐.๙๐ ล้านฉบับ และ (๓) ระบบบริการออกใบรับรองอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ  

(National Root CA: NRCA) จัดทำรายงานข้อมูล NRCA Transaction ครั้งท่ี ๔ แล้วเสร็จ โดยมีจำนวน  

Transaction ของระบบ จำนวน ๕,๑๑๑ ครั้ง ทั้งนี้ จากการสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการโครงสร้างพื้นฐาน  

มีความพึงพอใจเท่ากับร้อยละ ๘๗.๒

  ๓.๒.๕	 ให้บริการเฝ้้าระวังภัยคุกคามไซื้เบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์	

ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ  เ พื่ อ เ พิ่ ม ค ว า ม เ ช่ื อ มั่ น 

ในการให้บริการ โดยมีระบบเฝ้ีาระวังภัยคุกคามไซเบอร์  

(Government Monitoring System: GMS) ให้กับ 

โครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน์ของหน่วย 

งานภาครัฐ จำานวน ๒๕๐ หน่วยงาน โดยมีการติดตั้ง 

ระบบทดแทนแล้ว จำนวน ๒๐๐ หน่วยงาน (ข้อมูล  

ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔) การวิเคราะห์สถิติร้อยละ 

ของการแจ้งเตือนและดำเนินการเพื่อระงับหรือป้องกัน 

ก า ร โ จมตี ที่ อ า จส่ ง ผ ลก ระทบรุ น แ ร ง กั บ ร ะบบ ท่ี มี 

การเฝีา้ระวงัโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชัว่โมง คอื รอ้ยละ ๙๘  

(ข้อมูล ณ เดือนกันยายน ๒๕๖๔)

	 ๓.๓	 การดำเนินโครงการพัฒนากฎหมายและกลไกกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัล ดำเนินการจัดทำหลักเกณฑ์  

กฎ หรือกฎหมาย เพื่อกำกับดูแลธุรกิจดิจิทัลและบริการเก่ียวกับธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Service)  

ที่มีความสำคัญ เช่น จัดทำร่างกฎหมายลูกลำดับพระราชกฤษฎีกา นำเสนอ (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วย 

การควบคุมดูแลธุรกิจบริการแพลตฟื้อร์มดิจิทัลที่ต้องแจ้งให้ทราบ พ.ศ. .... และ (ร่าง) กฎหมายลูกลำดับรองลงมา  

คู่มือ หรือแนวปฏิบัติที่ดี รวมทั้งผลักดันและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหรือทบทวน Security Policy  

หรือ Data Protection Policy อย่างเข้าใจ รวมทั้งมีการสร้างความรู้และความเข้าใจให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

เพื่อจัดทำหรือทบทวน Security Policy/Data Protection Policy จำนวน ๙๖ หน่วยงาน	

	 ๓.๔	 การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่	 โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห	์

และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ	 (Government	 Big	 Data	 Institute:	 GBDi) ที่เป็นผู้ให้คำปรึกษา 

และร่วมพัฒนาระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ไปประกอบการตัดสินใจและการดำเนินงาน 

ของหน่วยงานอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการพัฒนาระบบบริหารจัดการเตียงสำหรับผู้ป่วย 

โควิด-๑๙ ภายใต้ชื่อ CO-link พัฒนาระบบเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพเพื่อการสาธารณสุข (HIE) เพื่อให้แพทย์สามารถ 

เข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับการรักษาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว  

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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ตลอดจนพฒันาระบบงานรว่มกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ  เชน่ ระบบบรกิารขอ้มลูอจัฉรยิะดา้นการทอ่งเท่ียวในฐานวถีิชีวติใหม่  

(Travel Link) ระบบเชื่อมโยงข้อมูลเด็กและเยาวชน (Youth Link) และพัฒนาแพลตฟื้อร์มการให้บริการข้อมูล 

การท่องเที่ยวอัจฉริยะ รวมทั้งพัฒนาและยกระดับทักษะบุคลากรภาครัฐด้าน Data Science, Data Engineering &  

Data Analytics ใหม้คีวามรูแ้ละความเขา้ใจเกีย่วกบัการใชป้ระโยชนข้์อมลูและแนวทางในการดำเนนิการทีเ่กีย่วขอ้ง 

กับข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) รวมถึงพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data (Train the Trainer) 

 ๓.๕	 การดำเนินโครงการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศูและการสื่อสาร พัฒนาแพลตฟื้อร์มระบบทะเบียน 

เกษตรกรกลาง ๑ ระบบ เพือ่เพิม่ประสิทธิภาพการเชือ่มโยงข้อมูลจากกรมส่งเสริมการเกษตร กรมปศุสตัว์ กรมประมง  

กรมหม่อนไหม การยางแห่งประเทศไทย ในส่วนของข้อมูลพื้นฐานและข้อมูลแปลงการทำการเกษตร 

ให้สามารถเชื่อมโยงได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและสามารถรองรับการเช่ือมโยงข้อมูลกับหน่วยงานอื่นท่ีเก่ียวข้อง  

โดยให้มีมาตรฐานเพื่อเข้าสู่ฐานข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบการประมวลผลข้อมูลและการรายงาน  

รองรบัและสนบัสนนุการใช้ข้อมลูในการตดิตาม ตรวจสอบเกษตรกร ประเมนิผลโครงการ รวมทัง้วเิคราะห์และคาดการณ์ 

เศรษฐกิจการเกษตรระดับพื้นที่ได้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการกับภาครัฐและภาคเอกชน โดยภาคเอกชน 

สามารถเข้าถึงและนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ทางธุรกิจได้ผ่านทาง Open data และ API

๔.	 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ	

	 ๔.๑	 การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ	 (Open	Government	 Partnership:	 OGP)		

เปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ และรับฟื้ังความคิดเห็น 

ผา่น www.opengovernment.go.th และ Facebook Fanpage Opengovthailand เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเปดิให ้

ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานภาครัฐ โดยมียอดการเข้าถึงเนื้อหา 

ผา่น Facebook มากกวา่ ๕ แสนครัง้ นอกจากนี ้ไดย้กระดบัรปูแบบการมสีว่นรว่มไปสูก่ารมสีว่นรว่มทางอเิลก็ทรอนกิส์  

(e-Participation) อย่างเต็มรูปแบบผ่าน www.opengovernment.go.th/e-participation ซึ่งอยู่ระหว่างพัฒนา 

ให้ประชาชนทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึงได้งา่ย โดยมีเป้าหมายให้เป็นช่องทางแลกเปลีย่นข้อมูลข่าวสาร (e-Information  

Sharing) แสดงความคดิเหน็ในประเดน็การทำงานตา่ง ๆ  ของภาครฐั (e-Consultation) ตลอดจนการตดัสนิใจรว่มกนั  

(e-Decision) ทั้งนี้ ได้มีการจัดกิจกรรมส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น กิจกรรม  

Live Your Idea Matter เชิญตัวแทนคนรุ่นใหม่จากภาคเอกชนมาร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ 

ทีจ่ะส่งเสริมให้ประชาชนและหน่วยงานของรัฐเห็นความสำคัญของการมีสว่นร่วมในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์เพิม่มากขึน้ 

238 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑๑



	 ๔.๒	 การดำเนินโครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ		

ขับเคลื่อนการให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์ data.go.th มีชุดข้อมูล 

เปิดภาครัฐ จำนวน ๓,๗๗๗ ชุด นอกจากนี้ ได้มีการขับเคลื่อนให้เกิดข้อมูลเปิดบนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ  

(Open Data Driven-Dataset) ที่เก่ียวข้องในด้านการศึกษา คะแนนเฉลี่ยผลสอบ O-NET ด้านเศรษฐกิจ  

ข้อมูลโรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) จำนวนผู้เข้ารับบริการ 

กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม มลูค่าอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ และการผลิตและซือ้พลังงานไฟื้ฟ้ื้าแยกตามประเภทโรงไฟื้ฟ้ื้า  

ดา้นการเกษตร การบรหิารจดัการนำ้ และดา้นสวสัดกิารและความเปน็อยูข่องประชาชน ขอ้มลูผูเ้สยีชวีติจากอบุตัเิหตุ 

ทางถนน ปริมาณการใช้เน็ตประชารัฐ พฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อติดตามข่าวแต่ละช่วงวัย รวมท้ังมีการพัฒนาระบบ 

การเชื่อมโยงข้อมูลเปิดแบบอัตโนมัติเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลเปิดของหน่วยงานภาครัฐมายังศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ 

data.go.th

 ๔.๓	 การเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชนและหน่วยงานของรัฐ			 	

	 	 ๔.๓.๑	 จัดทำโครงการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมายและสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน	

และหนว่ยงานของรฐั	ป	ี๕ โดยผลติรายการเผยแพรค่วามรูก้ฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม (Podcast) ดว้ยหวัขอ้ 

ที่หลากหลาย เช่น เร่ืองที่ดิน สินสมรส สินส่วนตัว มรดก ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนักงานกิจการยุติธรรม  

ซ่ึงตอบโจทย์กระแสความนิยมของประชาชนในปัจจุบันที่มีพฤติกรรมการรับสื่อหันมานิยมรับฟื้ังรายการเสียง  

นอกจากนี้ ยังมีการผลิตสื่ออินโฟื้กราฟื้ิก โมชันกราฟื้ิก และคลิปวิดีโอ ในรูปแบบที่เข้าใจง่ายและเหมาะสม 

กบักลุม่เปา้หมาย โดยแบง่กลุม่เปา้หมายเปน็ ๒ ประเภท ไดแ้ก ่ผูใ้ชก้ฎหมายและผูป้ฏบัิตติามกฎหมาย ซ่ึงไดด้ำเนนิการ 

เผยแพร่สือ่ผ่านช่องทางออนไลน์ของสำนกังานกจิการยตุธิรรม เพือ่กระตุน้การเขา้ถงึกฎหมายและกระบวนการยตุธิรรม 

แก่หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และประชาชนทั่วไปให้เกิดการเรียนรู้และเข้าใจกฎหมาย 

และกระบวนการยุติธรรมเพิ่มมากขึ้น อันนำไปสู่สังคมเคารพกฎหมายในอนาคตต่อไป	

	 	 ๔.๓.๒	 เผยแพรก่ฎหมายสำคญัเพือ่สรา้งการรบัรูใ้หแ้กป่ระชาชน	ภาคเอกชน	และหนว่ยงานของรฐั  

โดยจัดทำสรุปสาระสำคัญของกฎหมาย วนัทีมี่ผลใช้บังคับ เผยแพร่ผา่นทางเว็บไซต์ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

เชน่ (๑) พระราชกฤษฎีกาเรียกประชุมรฐัสภาสมัยประชุมสามัญประจำปีครัง้ทีส่อง พ.ศ. ๒๕๖๔ (๒) พระราชบัญญตัิ 

ส่งเสริมการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. ๒๕๖๔ (๓) พระราชกฤษฎีกาออกตามความใน 

ประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร (ฉบับท่ี ๗๓๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๔) พระราชบัญญัตแิก้ไขเพิม่เติมประมวลรัษฎากร  

(ฉบับที่ ๕๔) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๕) พระราชบัญญัติหอการค้า (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๖) พระราชบัญญัติวิธีพิจารณาคดี 

ยาเสพตดิ (ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๔ (๗) พระราชบญัญตัใิหใ้ช้ประมวลกฎหมายยาเสพตดิ พ.ศ. ๒๕๖๔ (๘) รฐัธรรมนญู 

แห่งราชอาณาจักรไทย แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) พุทธศักราช ๒๕๖๔ (๙) พระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร  

(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๔ และ (๑๐) พระราชกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการใช้สารต้องห้าม 

ทางการกีฬา พ.ศ. ๒๕๕๕ พ.ศ. ๒๕๖๔

	 	 ๔.๓.๓	 สร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายให้แก่ประชาชน	 โดยได้สรุปสาระสำคัญ 

ของร่างกฎหมายที่ผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาท่ีอยู่ในความสนใจของสังคมหรือกฎหมายที่ส่งผล 

กระทบโดยตรงต่อประชาชน จำนวน ๙๘ ฉบับ  

โดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย และนำเสนอในรูปแบบ 

อิน โฟื้กราฟื้ิก เพื่ อ ให้ประชาชนเข้ าถึ ง ได้ 

โดยสะดวกและเข้าใจเน้ือหาของกฎหมายได้โดยง่าย  

เช่น ร่างพระราชบัญญัติกองทุนเงินให้กู้ ยืม 

เผยแพิ่รค่วามรูท้างกฎหมาย
ที�ส่งผลกระทบติ่อประชีาชีนโดยติรง
๙๘ ฉบับ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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เพือ่การศึกษา (ฉบับที ่..) พ.ศ. .... รา่งพระราชบัญญติัประกอบรัฐธรรมนูญวา่ดว้ยการเลือกตัง้สมาชิกสภาผูแ้ทนราษฎร  

(ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. ....  

และร่างพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. ....

	 ๔.๔	 การเปดิเผยขอ้มลูขา่วสารของราชการตามพระราชบญัญตัขิอ้มลูขา่วสารของราชการ	พ.ศู.	๒๕๔๐		

เพื่อคุ้มครองสิทธิของประชาชน ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบข้อมูลภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 

นำไปสู่การเป็นรัฐบาลเปิด (Open Government)

	 	 ๔.๔.๑	 งานด้านวินิจฉััยอุทธรณ์คำสั่งปฏิิเสธการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการ	 มีจำนวน  

๖๖๐ เรื่อง ดำเนินการได้ข้อยุติ จำนวน ๕๖๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๔.๘๕ และอยู่ระหว่างการพิจารณา  

จำนวน ๑๐๐ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๕.๑๕ โดยสามารถแยกประเภทของข้อมูลข่าวสารท่ีได้มีการอุทธรณ ์

มายังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของราชการเป็น ๘ ประเภท ดังนี้ (๑) การดำเนินการ 

ทางวินัย จำนวน ๑๑๐ เรื่อง (๒) การจัดซื้อจัดจ้าง จำนวน ๔๑ เรื่อง (๓) การตรวจสอบการใช้อำนาจ 

การปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงาน จำนวน ๒๙ เรื่อง  

(๔) ข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล จำนวน ๙๖ เรื่อง  

(๕) การบริหารงานบุคคล จำนวน ๒๕ เรื่อง  

(๖) การสอบแข่งขัน/การคัดเลือก/การประเมินผล 

งานวิชาการ จำนวน ๙ เร่ือง (๗) การดำเนินคดี 

ตามกระบวนการยุติธรรม จำนวน ๖๕ เรื่อง  

และ (๘) ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ จำนวน ๒๘๕ เรื่อง นอกจากนี้ ยังมีการพิจารณาและมีคำวินิจฉัยสำคัญและโดดเด่น 

และอาจมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม สง่ผลทำใหป้ระชาชนได้รบัข้อมูลขา่วสารจากการใช้สทิธิได้รู ้(Right to Know)  

ในหลายกรณีด้วยกัน เช่น การวินิจฉัยให้เปิดเผยข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินอันเป็นเท็จ  

และการวินิจฉัยให้เปิดเผยบัญชีทรัพย์สินของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก่อนการเข้าสู่ตำแหน่ง

	 	 ๔.๔.๒	 งานการดำเนินคดีปกครอง	 (คดีที่คณะกรรมการวินิจฉััยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร	

ของราชการถกูฟอ้งคดตีอ่ศูาลปกครอง)	มคีดีทีอ่ยูร่ะหวา่งการพจิารณาของศาลปกครองช้ันตน้และศาลปกครองสงูสดุ  

จำนวน ๙๐ คดี ซึ่งศาลปกครองชั้นต้นและศาลปกครองสูงสุดได้มีการพิจารณาพิพากษาคดี (ถึงท่ีสุดแล้ว)  

จำนวน ๑๓ คดี โดยทั้ง ๑๓ คดี ได้ตัดสินสอดคล้องตามแนวคำวินิจฉัยของคณะกรรมการฯ ทุกคดี จึงทำให้สามารถ 

นำผลคำพิพากษาของศาลปกครองชัน้ต้นและศาลปกครองสูงสดุ รวมทัง้ผลคำวินจิฉยัไปใช้เปน็แนวทางการพิจารณา 

อุทธรณ์การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารเรื่องต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได้ เช่น คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุด  

คดีหมายเลขแดงที่ อร.๑๖๖/๒๕๖๔ เกี่ยวกับการเปิดเผยสำนวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของ ป.ป.ช. 

๕.	 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ	

	 ๕.๑	 การส่งเสริมหน่วยงานของรัฐพัฒนาองค์กรด้านต่าง	 ๆ	 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ	 ผ่านกลไก 

การมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA) ซึ่งช่วยส่งเสริมและกระตุ้นให้หน่วยงาน 

ภาครัฐได้้พัฒนาคุณภาพการให้บริการ กระบวนการทำงานแบบมีส่วนร่วม และระบบการบริหารงานของหน่วยงาน 

อย่างมีประสิทธิภาพ ยั่งยืน และสามารถตอบสนองต่อวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ได้โดยนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี 

มาประยุกต์ใช้ ซึง่ในปี ๒๕๖๔ มผีลงานสมัครขอรับรางวัลรวม ๑,๖๘๘ ผลงาน มผีลงานทีไ่ด้รบัรางวัลรวม ๒๓๔ รางวัล  

มีหน่วยงานได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม ๒ รางวัล คือ กรมปศุสัตว์และกรมสรรพากร ท้ังน้ี มีหน่วยงานท่ีพัฒนา 

ต่อยอดไปสู่การเสนอรับรางวัล United Nations Public Service Awards (UNPSA) ขององค์การสหประชาชาติ  

พิ่่จัารณาเร่�อำงร้อำงเรียน
แล้วเสิร็จั ๕๖๐ เร่�อง
คิดเป็น
๘๔.๘๕ %

240 มั่่�นคง มั่่�งค่�ง ยั่่�งยั่ืน
นโยบายข้อ	๑๑



จนได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขาการดำเนินงานขององค์กรในการเตรียมพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน ได้แก่  

ผลงานของกรมควบคุมโรค เรื่อง Intelligent Sustainable in Public Health Emergency System In Thailand  

ซึ่งเป็นการตอบสนองต่อวิกฤตการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙ โดยใช้กลไกระบบบัญชาการเหตุการณ์ 

ในการสั่งการ ควบคุม และประสานความร่วมมือ 

ในการบริหารสถานการณ์ฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ  

สำหรับในปี ๒๕๖๕ ได้เพิ่มประเภทรางวัลใหม่ ได้แก่  

“รางวัลเกียรติยศ” เพื่อมอบให้แก่หน่วยงานที่ มี 

ความโดดเดน่ในการพฒันาอยา่งยัง่ยนื และเปน็องคก์ร 

ต้นแบบที่มีการพัฒนาจนเกิดผลสำเร็จอย่างต่อเนื่อง  

ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาโดยคณะกรรมการพัฒนา 

ระบบราชการ

	 ๕.๒	 การส่งเสริมการเป็นระบบราชการ	 ๔.๐	 ผ่านการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ (PMQA 4.0)  

โดยในปี ๒๕๖๔ มีส่วนราชการ จังหวัด และองค์การมหาชนที่ผ่านเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ จนได้รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ จำนวน ๑๕ หน่วยงาน  

มีหน่วยงานที่พัฒนาไปสู่ระดับพัฒนาจนเกิดผลซึ่งเป็นระดับสูงสุดที่แสดงถึงการพัฒนาทั่วทั้งองค์กรอย่างเป็นระบบ 

และมีการบูรณาการกับทุกภาคส่วน จนเกิดประสิทธิผลตอบสนองต่อพันธกิจและหน้าท่ีของหน่วยงาน ตลอดจน 

ตอบโจทย์ความต้องการของผู้รับบริการและบรรลุเป้าหมายของประเทศ จำนวน ๑ หน่วยงาน ได้แก่ กรมสรรพากร  

และระดับก้าวหน้า จำนวน ๑๔ หน่วยงาน รวมทั้งมีหน่วยงานที่ได้รับการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ ๔.๐  

ระดับพื้นฐาน จำนวน ๖ หน่วยงาน

 ๕.๓	 โครงการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร	 จัดทำยุทธศาสตร์ 

ด้านมาตรฐานทางจริยธรรมและการส่งเสริมจริยธรรมภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๕-๒๕๗๐) เพื่อเป็นกรอบและกลไก 

ในการขับเคลื่อนการดำเนินการรักษาจริยธรรมและส่งเสริมพัฒนาจริยธรรมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ องค์กรกลาง 

บริหารงานบุคคล องค์กรที่มีหน้าที่จัดทำประมวลจริยธรรมและหน่วยงานของรัฐ ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อน 

มาตรฐานทางจริยธรรมให้เกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัต ิ

มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ นอกจากนี้ ได้คัดเลือกข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่  

จดัพธิมีอบเขม็เชญิชเูกยีรติและเกยีรตบิตัร และจดัพธิถีวายสตัยป์ฏญิาณเพือ่เปน็ขา้ราชการทีด่แีละพลงัของแผน่ดนิ

 ๕.๔	 ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครฐั	ดำเนนิการสง่เสรมิและสนบัสนนุการบรหิารจดัการข้อมลูอยา่งมธีรรมาภบิาล  

รองรับการนำข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านการจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ไปแล้ว  

จำนวน ๑,๒๖๙ คน เช่น หลักสตูรการจัดทำธรรมาภิบาลข้อมลู (Data Governance Framework) หลักสตูรการจัดทำ 

คำอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐในระดับหน่วยงาน และหลักสูตรอบรม 

เชิงปฏิบัติการกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework: DGF) รวมทั้งให้คำปรึกษา 

และส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการบริหารจัดการข้อมูลได้ตามกรอบธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ  

(Data Governance Framework: DGF) จำนวน ๒๐ กระทรวง ๑ หน่วยงาน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๕.๕	 การดำเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	จำนวน ๗๖ คณะ/จังหวัด ได้ติดตามสอดส่อง 

แผนงาน/โครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด แผนงาน/โครงการในจังหวัด รวมถึงการแก้ไขปัญหา 

ความเดอืดรอ้นจากการปฏบิตังิานของหน่วยงานของรฐัและเจ้าหนา้ทีข่องรฐัในจงัหวดั ทัง้หมด ๑๘๖ โครงการ/เรือ่ง  

พบว่า มีโครงการฯ ที่ไม่เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวม ๗๕ โครงการ/เรื่อง ส่วนใหญ่ 

เป็นโครงการที่ขาดผลสัมฤทธิ� ประสิทธิภาพ และความคุ้มค่า เช่น ไม่มีการติดตั้งสัญญาณไฟื้จราจรและป้ายป้องกัน 

ด้านความปลอดภัย ขาดการชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนในการใช้ประโยชน์จากโครงการของรัฐ  

ซึ่งคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดได้ให้ข้อเสนอแนะ รวม ๑๒๔ ข้อ และจังหวัด/หน่วยงานได้รับข้อเสนอแนะ 

ไปดำเนินการเรียบร้อยแล้ว รวม ๘๗ ข้อ ส่งผลให้หน่วยงานดำเนินงาน/โครงการเป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ 

บ้านเมืองที่ดี รวมทั้งงาน/โครงการเกิดผลสัมฤทธิ� มีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า และประชาชนมีความพึงพอใจ  

เน่ืองจากได้รบัประโยชน์จากการดำเนนิโครงการทีส่ามารถตอบสนองความตอ้งการของประชาชนในพืน้ทีไ่ด้อย่างแท้จรงิ 

 ๕.๖	 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ	 เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชนและขบัเคลือ่นงานของรฐับาล จดัใหม้กีารตรวจสอบขอ้เทจ็จรงิกรณีการรับแจง้สถานะความเป็นองค์กร 

ของผูบ้ริโภคตามพระราชบัญญัตกิารจดัตัง้สภาองค์กรของผูบ้ริโภค พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึง่สมาคมองค์การพทิกัษ์รฐัธรรมนูญไทย 

ร้องคัดค้าน โดยตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นแล้ว พร้อมทั้งนายทะเบียนกลางได้มีคำวินิจฉัยแล้วว่า ไม่มีมูล 

ตามคำคัดค้าน จำนวน ๑๕ องค์กร และมีมูลตามคำคัดค้าน จำนวน ๒ องค์กร โดยได้เพิกถอนการรับแจ้งสถานะ 

ความเป็นองค์กรของผูบ้รโิภคของทัง้ ๒ องค์กรดังกล่าวแล้ว รวมท้ังได้มีหนงัสอืแจ้งผลการพิจารณาไปยังผู้คดัค้าน ผู้ถกูคดัค้าน  

และสภาองคก์รของผูบ้รโิภคดว้ยแล้ว เพือ่สร้างความเช่ือมัน่ ศรัทธา และส่งเสรมิให้เกดิการพฒันาขา้ราชการ บคุลากร  

และเจ้าหน้าที่ของรัฐอย่างจริงจัง โดยเฉพาะการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้คำนึงถึงผลประโยชน์ 

ของชาติและเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง พร้อมกับยึดมั่นในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

๖.	 การพัฒนากลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาบริการสาธารณะ	
และการตรวจสอบภาครัฐ	

	 ๖.๑	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการร่วมออกแบบงานภาครัฐท่ีตอบสนอง	

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน	โดยจดักจิกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครัง้ท่ี ๑๑  

เมือ่เดอืนมถินุายน ๒๕๖๕ ภายใตห้วัขอ้ “อนาคตทีอ่อกแบบไดก้บัราชการไทยทีอ่ยากเหน็” เปดิโอกาสใหป้ระชาชน 

จากทกุภาคส่วนรว่มระดมความคิดเหน็และนำเสนอไอเดียในการพัฒนาราชการไทยในอนาคต ทัง้ดา้นบรกิารภาครัฐ 

ที่ตอบโจทย์ การบริหารจัดการและโครงสร้างภาครัฐ 

ที่รองรับการเปลี่ยนแปลง การเป็นรัฐบาลดิจิ ทัล 

และใช้ข้อมลูเพือ่การพฒันาประเทศ และระบบการบรหิาร 

คนภาครัฐที่ดึงดูดคนเก่งและรักษาคนดี รวมถึงมีการนำ 

ข้อเสนอที่ได้มาจัดกิจกรรมสนทนากลุ่มเพื่อพัฒนา 

เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนระบบราชการในอนาคต  

เช่น การบูรณาการงานบริการภาครัฐแบบไร้รอยต่อ  

(Seamless Goverment Service Integration Center:  

SGSIC) เพ่ือลดขั้นตอนการทำงานระหว่างหน่วยงาน  

ระบบงานมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชน 

สามารถเข้าถึงได้ง่าย
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	 ๖.๒	 การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ	(Government	Innovation	Lab)	มุ่งเน้นการนำต้นแบบ 

นวัตกรรมที่มีความโดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อการยกระดับการให้บริการภาครัฐมาขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง  

จำนวน ๒ ต้นแบบ ได้แก่ (๑) ต้นแบบนวัตกรรมด้านการเปิดกว้างและการมีส่วนร่วมของประชาชนเชิงรุก (Active  

Citizen) ซึ่งใช้เป็นกรอบการพัฒนาระบบบริจาคออนไลน์ของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ 

ให้มีระบบฐานข้อมูลธุรกรรมการบริจาคท่ีบูรณาการและครบวงจร (End-to-End) และ (๒) ต้นแบบนวัตกรรม 

ด้านการบริการภาครัฐของจังหวัดขอนแก่น “โครงการคู่เสี่ยว เกี่ยวก้อย แก้จนคนขอนแก่น” โดยนำมาถอดบทเรียน 

ความสำเร็จและขยายผลไปสู่การปฏิบัติเพื่อลดปัญหาความยากจนในจังหวัดอ่างทอง

	 ๖.๓	 การขับเคลื่อนการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศููนย์กลาง	 ขับเคลื่อน 

การสร้างระบบนิเวศภาครัฐระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมีความหมายตามประเด็นนโยบายหรือปัญหาสำคัญ 

อย่างต่อเนื่อง เช่น (๑) การเปิดเผยข้อมูลเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถานศึกษาอย่างยั่งยืน (School  

Open Data) ที่มุ่งให้เกิดการเปิดเผยข้อมูลที่สำคัญ 

ของโรงเรียนอย่างครบถ้วนทุกมิติ โดยบูรณาการ 

และเชือ่มโยงฐานข้อมลูทัง้ในระดบัส่วนกลางและระดบัพืน้ท่ี 

ในลักษณะ One Data เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถ 

ใชป้ระโยชนใ์นการยกระดบัคณุภาพการศกึษาและแกไ้ข 

ปญัหาความเหลือ่มลำ้ของประเทศ โดยดำเนนิการนำรอ่ง 

กับโรงเรียนวัดถนนกะเพรา จังหวัดระยอง ร่วมกับภาคี 

เครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคเอกชน และ (๒) การจัดทำ 

งบประมาณแบบมสีว่นรว่ม (Participatory Budgeting)  

ระดับท้องถิ่น โดยพัฒนาแพลตฟื้อร์มกลางให้ท้องถิ่นรับทราบความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้โดยตรง  

ซึ่งจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาในภาพรวมของประเทศได้อย่างถูกต้อง ตรงจุด และชัดเจนยิ่งข้ึน โดยเริ่มดำเนินการ 

นำร่องในพื้นที่เทศบาลเมืองแสนสุข จังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลหัวเวียง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นอกจากนี้  

ไดม้กีารทดลองแนวทางการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กรณีการแก้ไขปัญหาขยะทะเล โดยการติดตัง้ 

ทุ่นดักขยะ (Boom) ในบริเวณปากแม่น้ำอ่าวไทยตอนบน เพ่ือหาแนวทางการทำงานร่วมกันในรูปแบบใหม่ ๆ  

โดยดึงศักยภาพของภาคเอกชนเข้ามาสนับสนุนภารกิจของภาครัฐ จากเดิมที่ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในลักษณะ 

กจิกรรมเพือ่สังคม โดยอุดหนุนด้านการเงินเป็นหลัก เป็นการมีสว่นร่วมในการดำเนินการตลอดห่วงโซ่ของการบริหาร 

จัดการขยะทะเลร่วมกับภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ซึ่งจะทำให้สามารถจัดการปัญหาได้อย่างกว้างขวางและขยายผล 

ได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ เมื่อได้รูปแบบกลไกที่เหมาะสมแล้วจะขยายผลไปยังพื้นที่อื่น ๆ ต่อไป

 ๖.๔	 การให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ	 การพัฒนาระบบสืบค้นข้อมูล 

การใชจ่้ายงบประมาณภาครฐั (Thailand Government Spending) ในช่ือ “ภาษีไปไหน” บนเวบ็ไซต ์ถอืเปน็บริการ 

ที่นำเสนอข้อมูลในด้านงบประมาณการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐ (Open Government Data) ผ่านสื่อ

อเิลก็ทรอนกิส ์เพ่ือการเปดิเผยและสง่เสรมิความโปรง่ใส  

ให้อำนาจภาคประชาชนในการสำรวจตรวจสอบ 

และการต่อต้านการทจุริต โดยนำเทคโนโลยใีหม่เข้ามา 

เพิ่มประสิทธิภาพ ที่ผ่านมาได้เปิดเผยโครงการจัดซื้อ 

จดัจ้าง/การจดัสรรงบประมาณของภาครฐัต้ังแต่ปี ๒๕๕๘  

กว่า ๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า ๖ พันล้านล้านบาท

เปิดเผยโครงการจััดซื้้�อำ
จััดจั้างแล้วกว่า
๒๑ ล้านโครงการ
มูลค่ากว่า ๖ พื่ันล้านล้านบาท

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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๗.	 การปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการทำธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำวัน	

	 ๗.๑	 การปรบัปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการใหบ้รกิาร	การอำนวยความสะดวก	ตน้ทนุคา่ใชจ้า่ย	กฎหมาย		

กฎ	 และระเบียบต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 ได้มีการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมาย (Law Portal) ระยะท่ี ๑  

เพือ่เปิดให้บรกิารระบบกลาง Production Version law.go.th อย่างเป็นทางการไปเมือ่วันที ่๒๐ ตลุาคม ๒๕๖๔ มกีฎหมาย 

เข้าสู่ระบบเพื่อรับฟื้ังความคิดเห็นและประเมินผลสัมฤทธิ�รวมทั้งหมดแล้ว จำนวน ๒๒๗ ฉบับ จาก ๗๐ หน่วยงาน  

และมีผูเ้ข้าเยีย่มชมเว็บไซต์สะสม จำนวน ๑๗๒,๐๓๑ ครัง้ แสดงความคิดเห็นบนระบบ Law Portal จำนวน ๖๒,๗๔๙ ครัง้  

ทั้งนี้ ในระยะต่อไปจะได้มีการพัฒนาระบบกลางด้านกฎหมายระยะที่ ๒ (Alpha Version) ซึ่งครอบคลุมถึงระบบ 

ฐานข้อมูลทางด้านกฎหมายทั้งหมดของประเทศอีกด้วย นอกจากนี้ รัฐบาลยังได้มุ่งเน้นการให้บริการต่อประชาชน 

ด้วยการลดขั้นตอนที่ยุ่งยากตามระเบียบราชการ ดังนี้

	 	 ๗.๑.๑	 ทบทวนและจัดทำแนวทางปรับปรงุพระราชบัญญตักิารอำนวยความสะดวกในการพิจารณา	

อนุญาตของทางราชการ	พ.ศู.	๒๕๕๘ ซึ่งเป็นกฎหมายกลางที่ช่วยแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกในการอนุมัติ  

อนญุาต เพือ่ใหป้ระชาชนและผูป้ระกอบการไดรั้บการบรกิารท่ีสะดวกข้ึน (Easier) รวดเรว็ข้ึน (Faster) และมคีา่ใช้จา่ย 

ทีถ่กูลง (Cheaper) โดยไดม้กีารทบทวนและจดัทำแนวทางปรบัปรงุมาตรการตา่ง ๆ  หลงัจากทีม่ผีลบังคบัใชค้รบ ๕ ปี  

เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพสังคมและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป และขยายขอบเขตให้ครอบคลุม 

งานบริการที่สำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชน ทุกใบอนุญาตสามารถชำระค่าธรรมเนียมแทนการต่ออายุใบอนุญาตได้	

	 	 ๗.๑.๒	 ดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาการกำหนดให้ผูร้บัใบอนุญาตชำระค่าธรรมเนียมการต่ออายุ	

ใบอนุญาตแทนการยื่นคำขอต่ออายุใบอนุญาต	พ.ศู.	 ๒๕๖๔	ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  

ครอบคลุม ๓๑ ใบอนุญาต เช่น ใบรับจดแจ้งการผลิตเพื่อขายเครื่องสำอาง ใบอนุญาตขายเมล็ดพันธุ์ควบคุม  

ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ มีผู้ประกอบการและประชาชนได้รับประโยชน์มากกว่า  

๙๕,๐๐๐ ราย รวมถึงได้มกีารสร้างความเข้าใจเกีย่วกับแนวทางการดำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาให้แกเ่จา้หน้าที่ 

ผู้ปฏิบัติงานในส่วนภูมิภาคที่เกี่ยวข้องด้วยแล้ว

	 	 ๗.๑.๓	 แก้ไขหรือทบทวนกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบ	

อิเล็กทรอนิกส์	(e-Service)	ดำเนินการแก้ไขหรือทบทวนกฎหมายฯ โดยไม่ต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเดิม  

จำนวน ๖๒ ฉบับ เช่น การออกประกาศกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เรื่อง การยื่นคำขอตามกฎหมายว่าด้วย 

สถานประกอบการเพ่ือสขุภาพทางระบบอเิลก็ทรอนกิส ์(ใบรบัรองการข้ึนทะเบยีนเปน็ผูใ้หบ้รกิารในสถานประกอบการ 

เพือ่สุขภาพ) รา่งกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนญุาตใหป้ระกอบกจิการฆ่า่สตัว ์พ.ศ. .... รา่งพระราชบญัญตั ิ

การดำเนินกิจกรรมขององค์กรไม่แสวงหากำไร พ.ศ. ....  

ร่ า ง กฎกระทร ว งก า รขึ้ น ท ะ เบี ย นและก า รอนุญ าต 

เป็นผูป้ระกอบโรคศิลปะ พ.ศ. .... และคงเหลือเพียงกฎหมายระดับ 

พระราชบัญญัติซึ่ งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ได้นำอุปสรรคที่เกิดจากกฎหมายดังกล่าวไปพิจารณาประกอบ 

ก า ร จั ด ท ำ ร ่ า ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ก า ร ป ฏิ บั ติ ร า ช ก า ร 

ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... แทนการแก้ไขกฎหมายระดับ 

พระราชบัญญัติหลายฉบับ

ทบทวนกฎหมาย 
ท่�เป็นอำุปสิรรค 
ต่อำ e-Service
กว่า ๖๒ ฉบับ
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	 	 ๗.๑.๔	 พัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล	 ดำเนินการส่งเสริม 

องค์ความรู้ ให้คำปรึกษาแก่ส่วนราชการในการปรับกระบวนการออกเอกสาร ให้สามารถรองรับการดำเนินการ 

ผา่นระบบดิจิทลั จำนวน ๑๒ กระบวนงาน ใน ๘ หน่วยงาน ให้คำปรกึษาในการพัฒนาการออกเอกสารผ่านระบบดิจทัิล  

รวม ๑๒ หน่วยงาน ติดตามและถอดบทเรียนการดำเนินงานเพื่อขยายผลการส่งเสริมการออกเอกสารหลักฐาน 

ของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล จำนวน ๔๑ เอกสาร ๒๔ หน่วยงาน และจัดทำสื่อเผยแพร่เพื่อประชาสัมพันธ ์

แนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล

  ๗.๑.๕	 ปรับปรุงกฎหมายเพื่อรองรับพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝ้ีมือแรงงาน	พ.ศู.	๒๕๔๕	

โดยกรมพัฒนาฝีีมือแรงงานจัดทำร่างหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการให้ความเห็นชอบหลักสูตร รายละเอียด 

ที่เกี่ยวข้อง และรายการค่าใช้จ่ายที่ใช้ในการฝึีกยกระดับฝีีมือแรงงาน และการฝึีกเปลี่ยนสาขาอาชีพด้วยวิธีการ 

ฝีกึอบรมผา่นสือ่อเิลก็ทรอนกิส ์ปจัจบุนัอยูร่ะหวา่งการจดัทำผลสำเรจ็ของกฎหมายเพือ่รองรบัพระราชบญัญตัส่ิงเสรมิ 

การพัฒนาฝีีมือแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๕

  ๗.๑.๖	 พัฒนาปรับปรุงระบบหรือเพ่ิมช่องทางให้บริการ	

รบั-จ่ายเงินผ่านธนาคารและหน่วยบริการ	สถานประกอบการชำระเงินสมทบ 

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) จำนวน ๒๒๐,๗๘๙ ราย  

และได้มกีารเพิม่ช่องทางการให้บรกิารรับชำระเงินสมทบกองทุนประกันสงัคม  

ผา่นธนาคารเพิม่ขึน้ ๒ แหง่ ไดแ้ก ่ธนาคารออมสนิ และธนาคาร BNP Paribas  

(บีเอ็นพี พารีบาส์) และช่องทางในการรับชำระเงินสมทบกองทุนเงินทดแทน 

เพิ่มขึ้น ๓ แห่ง ได้แก่ ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน  

และบริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด รวมทั้งเปิดช่องทางให้ชำระเงินสมทบ 

ของผู้ประกันตนมาตรา ๔๐ ผ่าน Mobile Application Shopeepay  

ซ่ึงมีผูป้ระกันตนตามมาตรา ๔๐ ชำระเงินสมทบผ่านแอปพลิเคชันดังกล่าวแล้ว 

จำนวน ๕,๒๖๓,๔๔๘ รายการ เป็นเงิน ๔๐๗.๘๓ ล้านบาท นอกจากนี ้ 

สำนักงานประกันสังคมยังได้โอนเงินประโยชน์ทดแทนให้ผู้ประกันตนผ่านบริการพร้อมเพย์ กรณีบำนาญ 

ชราภาพ จำนวน ๕๐๖,๑๒๕ รายการ กรณีบำเหน็จชราภาพ จำนวน ๒๑,๑๔๓ รายการ และกรณีสงเคราะห์บุตร  

จำนวน ๖,๔๗๑,๑๓๘ รายการ เป็นเงินรวม ๘,๐๖๓.๗๗ ล้านบาท

  ๗.๑.๗	 จัดทำแพลตฟอร์มกลางเกี่ยวกับกฎหมายที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ	 (one	 stop	

service)	 จัดทำระบบกลางทางกฎหมาย (www.law.go.th) โดยจัดทำแพลตฟื้อร์มกลางเกี่ยวกับกฎหมาย 

ที่ให้บริการแบบจุดเดียวเบ็ดเสร็จ (one stop service) แก่หน่วยงานของรัฐและประชาชน โดยเปิดให้บริการรับฟื้ัง 

ความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างกฎหมาย รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย และรายงาน 

การประเมินผลสัมฤทธิ�ของกฎหมาย ตั้งแต่วันท่ี ๒ สิงหาคม ๒๕๖๔ ท้ังนี้ จะขยายการให้บริการข้อมูลกฎหมาย 

ทั้งหมดของประเทศเพื่ออำนวยความสะดวกการเข้าถึงข้อมูลกฎหมายและการปฏิบัติตามกฎหมาย รวมทั้งส่งเสริม 

ความโปร่งใสในการใช้บังคับกฎหมายต่อไป

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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  ๗.๑.๘	 จดัทำช่องทางการสือ่สารข้อมลูด้านกฎหมายไปสูภ่าคประชาชนผ่านกิจกรรม	“Law	ฟัง	You”		

เพือ่บอกเล่าเรือ่งราว พดูคยุแลกเปลีย่นความคิดเห็นและข้อเสนอแนะต่าง ๆ  ทีเ่ป็นประโยชน์ตอ่การจัดทำร่างกฎหมาย  

เพ่ือส่งเสริมให้เกิดเครือข่ายการทำงานด้านกฎหมาย 

รว่มกนัระหวา่งภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน  

ส่งเสริมให้เกิดชมรมผู้สนใจด้านกฎหมายของประเทศ  

(Community Engagement) เสริมสร้างความเข้มแข็ง 

ของเครือข่าย active citizen และส่งเสริมให้ 

ประชาชนชาวไทยเป็น active citizen อันจะเป็น 

การเพิ่มประสิทธิภาพในการรับฟัื้งความคิดเห็น 

ต่อร่างกฎหมายและยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน 

ในประเทศไทยไปสู่ระดับสากล

	 ๗.๒	 การส่งเสริมให้หนว่ยงานภาครัฐจัดให้มสีนามทดลองแนวคิดทางธุรกจิผลิตภณัฑ	์หรอืนวัตกรรมใหม่

ภายใต้การกำกับดูแลของหน่วยงาน

	 	 ๗.๒.๑	 สนับสนุนให้วสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)  

เข้าถึงการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐมากข้ึน โดยมีผลการขึ้นทะเบียน SME เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบ  

(www.thaismegp.com) จำนวน ๑๓๖,๓๔๖ ราย มีมูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๑๖,๖๔๓ ล้านบาท  

โดยหน่วยงานภาครัฐที่มีการซ้ือขายสูงที่สุด คือ กรมชลประทาน จำนวน ๓๖,๗๙๐ ล้านบาท และผู้ประกอบการ 

ในจังหวัดที่ได้รับการจัดซื้อจัดจ้างมากที่สุด คือ กรุงเทพมหานคร จำนวน ๗๗,๑๘๖ ล้านบาท	

	 	 ๗.๒.๒	 สง่เสริมให้เกิดการพัฒนาสินค้าและบริการสูส่ากล	โดยจัดทำโครงการต่าง ๆ  เช่น การส่งเสริม 

สนิค้านวตักรรมเศรษฐกจิชวีภาพ เศรษฐกจิหมนุเวยีน  

และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy:  

BCG) การสง่เสรมิสินค้าทีม่กีารออกแบบดสีูต่ลาดโลก  

กิจกรรมฝีึกอบรมเชิงปฏิบัติการและให้คำปรึกษา 

แนะนำเชิงลึกด้านการสร้างแบรนด์ (Thailand  

Innovation and Design Promotion) การส่งเสริม 

นักออกแบบไทยสู่ตลาดโลก (Designers Room/Talent Thai Promotion) และกิจกรรมบ่มเพาะแบรนด์ไทย  

(IDEALAB) มผีูป้ระกอบการไทยได้รบัการส่งเสริมรวม ๗,๙๓๓ ราย เกิดการจับคูธุ่รกจิ ๔๕๙ คู ่สร้างมูลคา่การค้ารวม  

๒๕๗.๑๓ ล้านบาท

	 ๗.๓	 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม	 จัดทำประกาศคณะกรรมการการแข่งขัน 

ทางการค้า เรื่อง แนวทางพิจารณาการปฏิบัติทางการค้าที่เป็นธรรมเกี่ยวกับระยะเวลาการให้สินเชื่อการค้า  

(Credit Term) สำหรบัผูป้ระกอบธรุกจิขนาดกลางและขนาดยอ่ม (SMEs) และกำกบัดแูลสนิคา้และบรกิารใหม้รีาคา 

จำหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน เหมาะสม เป็นธรรม และมีปริมาณสินค้าเพียงพอกับความต้องการในประเทศ  

จำนวน ๕๖ รายการ (สินค้า ๕๑ รายการ บริการ ๕ รายการ) โดยมีการติดตามตรวจสอบราคาและสถานการณ์ 

ของสินค้าอย่างสม่ำเสมอเป็นประจำทุกวัน ทุกปักษ์ ทุกเดือน เพื่อคุ้มครองผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ รวมทั้งกำกับ 

ดูแลการชั่งตวงวัดและสินค้าหีบห่อ โดยตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัด มาตรวัดน้ำมันเชื้อเพลิง ก๊าซแอลพีจี ก๊าซเอ็นจีวี  

และสินค้าหีบห่อ ให้มีความเที่ยงตรง ถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น ๑๗,๓๔๓,๗๓๙ เครื่อง/หีบห่อ พบผิดจำนวน  

๑๐,๔๖๑ เครื่อง/หีบห่อ

สิ่งเสิริมผู้ประกอำบการ
แบรนด์ไทยสิู่ตลาดโลก
กว่า ๗,๙๓๓ ราย มูลค่าการค้า
รวม ๒๕๗.๑๓ ล้านบาท
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๘.	 การกระจายอำนาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพิม่บทบาทการปกครองขององคก์รปกครอง	
ส่วนท้องถิ่น	และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ	

	 ๘.๑	 การถ่ายโอนภารกิจ	 กำหนดภารกิจถ่ายโอนไว้ ๓ ด้าน รวมทั้งสิ้น ๒๕ ภารกิจ ได้แก่ ด้านที่	 ๑		

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน จำนวน ๕ ภารกิจ ด้านที่	๒	ด้านสังคม จำนวน ๑๕ ภารกิจ และด้านที่	๓	ด้านเศูรษฐกิจ	

และสิง่แวดลอ้ม จำนวน ๕ ภารกิจ ประเภทของภารกิจถ่ายโอนตามแผนปฏิบัตกิารกระจายอำนาจให้แก่องคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น ฉบับที่ ๓ เช่น ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ การสนับสนุนการสงเคราะห์ 

ในการจดัการศพผูสู้งอายตุามประเพณ ีการปรบัสภาพแวดลอ้มและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สงูอายใุห้เหมาะสม 

และปลอดภัย อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุที่บ้าน โดยกรมกิจการผู้สูงอายุ การถ่ายโอนภารกิจสถานีอนามัย 

เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด  

ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ จำนวน ๔๙ จังหวัด รวม ๓,๒๖๔ แห่ง

	 ๘.๒	 การจัดทำร่างพระราชบัญญัติกระจายหน้าที่และอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	พ.ศู.	....	

ได้เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

	 ๘.๓	 การแก้ไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง	

สว่นทอ้งถิน่	จำนวน ๙ ฉบบั เพือ่ดำเนนิการใหเ้ปน็ไปตามแผนการกระจายอำนาจใหแ้กอ่งคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 

และแผนปฏบิติัการกำหนดขัน้ตอนการกระจายอำนาจให้แกอ่งค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ ดงันี ้(๑) รา่งพระราชบญัญตั ิ

นำ้บาดาล (ฉบบัที ่..) พ.ศ. .... (๒) รา่งพระราชบญัญตัสิสุานและฌาปนสถาน (ฉบบัท่ี ..) พ.ศ. .... (๓) รา่งพระราชบญัญตัิ 

โรงแรม (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๔) ร่างพระราชบัญญัติสถานบริการ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๕) ร่างพระราชบัญญัติควบคุม 

การเรี่ยไร (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๖) ร่างพระราชบัญญัติภาษีสรรพสามิต (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๗) ร่างพระราชบัญญัติ 

ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... (๘) ร่างพระราชบัญญัติจดทะเบียนครอบครัว (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....  

และ (๙) ร่างพระราชบัญญัติชื่อบุคคล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... 

	 ๘.๔	 การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิิบัติการกำหนดขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครอง	

สว่นท้องถ่ิน	นำไปจัดทำบรกิารสาธารณะให้กบัประชาชนในพืน้ที ่ซึง่แผนปฏบัิตกิารฯ (ฉบบัที ่๑) กำหนดให้มภีารกจิ 

ทีต่อ้งถา่ยโอนทัง้สิน้ ๒๔๕ ภารกิจ ถา่ยโอนแล้ว ๑๘๖ ภารกิจ คดิเปน็รอ้ยละ ๗๕.๙๒ และแผนปฏิบตักิารฯ (ฉบับท่ี ๒)  

มีภารกิจที่ต้องถ่ายโอนทั้งสิ้น ๔๕ ภารกิจ รวม ๑๑๔ งาน/โครงการ/กิจกรรม มีการถ่ายโอนแล้วหรือทยอยถ่ายโอน  

๗๖ งาน/โครงการ/กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ ๖๖.๖๗

	 ๘.๕	 แนวทางการแก้ปัญหาการจัดสรรงบประมาณพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้แก่องค์กรปกครอง	

ส่วนท้องถิ่น	 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเสนอโครงการท่ีเป็นการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด  

แผนปฏิบติัราชการประจำปีงบประมาณของจังหวัดและกลุม่จังหวัด และควรเป็นภารกิจในอำนาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

จัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๓ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕)
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	 ๘.๖	 การคดัเลอืกองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่	ีประจำป	ี๒๕๖๔	มอีงคก์รปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นให้ความสนใจเข้าร่วมสมัครขอรับประเมินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี จำนวนทั้งสิ้น ๖๑๙ แห่ง  

ซึ่งมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผ่านเข้าสู่รอบการประเมินคณะอนุกรรมการเพื่อคัดเลือก จำนวน ๑๒๙ แห่ง 
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