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เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน  

การปฏริปูระบบการบรหิารจดัการภาครฐั โดยการน�าเทคโนโลยดีจิทิลัเข้ามาช่วยในการให้บรกิารของภาครฐั 

และการบูรณาการการท�างานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่ง 

ของประชาชนได้อย่างแท้จรงิ กฎหมายจะต้องได้รับการปรบัปรงุให้มีความทันสมยั เป็นธรรม และเกิดประโยชน์ 

ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้ก�าหนดนโยบายการด�าเนินการ ดังนี้

๑๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	โดยพัฒนาให้ภาครัฐมีขนาด 

ที่เหมาะสม มีการจัดรูปแบบองค์กรใหม่ที่มีความยืดหยุ่นคล่องตัว และเหมาะสมกับบริบทของประเทศ  

รวมทั้งจัดอัตราก�าลังเจ้าหน้าที่ของรัฐให้สอดคล้องกับโครงสร้างหน่วยงานและภารกิจงานท่ีเปลี่ยนแปลงไป 

พัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่รัฐให้สามารถรองรับบริบทการเปลี่ยนแปลง และตอบสนองความต้องการ

ของประชาชนได้อย่างทันท่วงที พร้อมทั้งปรับเปลี่ยนระบบการบริหารราชการแผ่นดินให้เกิดความเชื่อมโยง 

สอดคล้องกันต้ังแต่ขั้นวางแผน การน�าไปปฏิบัติ การติดตามประเมินผล การปรับปรุงการท�างาน 

ให้มีมาตรฐานสูงข้ึน และปรับปรุงโครงสร้างความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  

และส่วนท้องถิ่น

๑๑.๒	 ปรบัเปลีย่นกระบวนการอนมุตั	ิอนญุาตของทางราชการทีม่คีวามส�าคญัต่อการประกอบธรุกจิ	

และด�าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล	 และสามารถเชื่อมโยงข้อมูลต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบ 

กระบวนการ พร้อมทัง้พฒันาโปรแกรมออนไลน์เพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบรกิารของภาครฐัได้อย่างทันที 

และทุกเวลา 

๑๑.๓	 พฒันาระบบข้อมลูขนาดใหญ่ในการบรหิารราชการแผ่นดินทีม่รีะบบการวเิคราะห์ และแบ่งปัน

ข้อมลูอย่างมปีระสทิธภิาพและเชือ่ถอืได้ เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชน์ข้อมลูขนาดใหญ่ในระบบบรกิารประชาชน 

ที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 

๑๑.๔	 เปิดเผยข้อมลูภาครฐัสูส่าธารณะ โดยหน่วยงานของรฐัในทกุระดับต้องเปิดเผยและเชือ่มโยง 

ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ 

ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการท�างานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

อย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง 

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปล่ียนแปลง 

อย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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๑๑.๕	 ส่งเสรมิระบบธรรมาภบิาลในการบรหิารจัดการภาครฐั โดยสร้างความเชือ่มัน่ ศรทัธา และส่งเสริม 

ให้เกดิการพฒันาข้าราชการ บคุลากร และเจ้าหน้าทีข่องรฐัอย่างจรงิจงั โดยเฉพาะการปรบัเปลีย่นกระบวนการ

ทางความคิดให้ค�านึงถึงผลประโยชน์ของชาตแิละเน้นประชาชนเป็นศนูย์กลาง พร้อมกบัยดึมัน่ในหลกัจรยิธรรม 

และธรรมาภิบาล มีสมรรถนะและความรู ้ความสามารถพร้อมต่อการปฏิบัติงาน ด�าเนินการปรับปรุง 

สวัสดิภาพชีวิต ความเป็นอยู่ ตลอดจนสร้างขวัญก�าลังใจและความผูกพันในการท�างาน 

๑๑.๖	 พฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพฒันาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบภาครฐั		

โดยการสร้างความเข้าใจถึงหลักการบริหารราชการขั้นพื้นฐานและกฎหมายที่เก่ียวข้อง พร้อมทั้งแก้ไข 

ปัญหาอุปสรรคและลดข้อจ�ากัดของกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ชุมชน วิสาหกิจเพื่อสังคม  

องค์กรภาคประชาสังคม และเอกชน สามารถเข้ามาด�าเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์และมีบทบาท 

ในการพฒันาบรกิารสาธารณะในพืน้ทีเ่พิม่มากขึน้ รวมทัง้มส่ีวนในการตรวจสอบการปฏบิตังิานของหน่วยงาน 

และเจ้าหน้าที่ภาครัฐในทุก ๆ ด้าน

๑๑.๗	 ปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการท�าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ�าวัน	

 ๑๑.๗.๑	 ปรับปรุงขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการ	 การอ�านวยความสะดวก	 ต้นทุน	

ค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ 	ของภาครัฐ ให้สามารถสนบัสนุนและเอื้อตอ่การประกอบธุรกจิ 

ทั้งภายในและภายนอกประเทศและเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงบริบทต่าง ๆ โดยครอบคลุมกระบวนการ

ตั้งแต่จัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ พร้อมทั้งก�ากับและส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปฏิบัติตาม 

และบงัคบัใช้กฎหมายอยา่งเครง่ครดั ยตุธิรรม เสมอภาค เท่าเทยีม ถกูตอ้งตามหลกันติิธรรม และเปน็ไปตาม 

ปฏิญญาสากล ตลอดจนเร่งรัดการพัฒนาระบบการบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ ของหน่วยงานภาครัฐ 

ให้มีความเชื่อมโยงกันอย่างไร้รอยต่อ เพื่อให้ประชาชนสามารถติดต่อราชการได้โดยสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

และตรวจสอบได้ 

 ๑๑.๗.๒	 ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐจัดให้มีสนามทดลองแนวคิดทางธุรกิจ	 ผลิตภัณฑ์		

หรือนวัตกรรมใหม่ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน เพื่อน�าไปสู่การส่งเสริมให้ผู้ประกอบการสามารถ

สร้างธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ หรือนวัตกรรมใหม่ ๆ และการพัฒนาปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยต่อไป

 ๑๑.๗.๓	 ส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม โดยก�ากับดูแลให้เกิด 

ความเป็นธรรมทางการค้าและติดตามพฤติกรรมของผู้ประกอบธุรกิจที่มีแนวโน้มจะก่อให้เกิดการผูกขาด

อย่างใกล้ชิด บังคับใช้กฎหมายการแข่งขันทางการค้าอย่างจริงจังและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการเข้าถึง

กระบวนการยุติธรรมอย่างรวดเร็วและเสมอภาคของประชาชน
๑๑.๘	 กระจายอ�านาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพิม่บทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	

และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ โดยเร่งพัฒนาองค์กรและบุคลากร 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีศักยภาพและมีความรับผิดชอบมากขึ้นทั้งในการบริหารและการใช้จ่าย 
งบประมาณ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสามารถบริหารจัดการตนเองตามหลักธรรมาภิบาล 
ได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ พร ้อมท้ังส ่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถ่ินและภาคี อ่ืน ๆ  
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นท่ี รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน เพื่อน�าไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 
และสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่



๑.	 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

 ๑.๑	 การด�าเนินโครงการบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลและระบบงานภาครัฐ	(e-Government	Platform)	

เพือ่เช่ือมโยงข้อมลูผ่านแพลตฟอร์มกลางทีพ่ฒันาขึน้ ๒ ชุดข้อมลู ได้แก่ ชุดข้อมลูทะเบียนราษฎร์ของกรมการปกครอง

และชุดข้อมูลนิติบุคคลของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

 ๑.๒	 การด�าเนินโครงการพัฒนาประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ:	

การพัฒนาระบบต�าแหน่งและการบริหารก�าลังคนภาครัฐ รัฐบาลได้ก�าหนดแนวทางในการพัฒนาระบบต�าแหน่ง 

และการบริหารก�าลังคนภาครัฐให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงรวมทั้งพัฒนาความสามารถของนักทรัพยากรบุคคล 

ในการให้ค�าปรึกษาแนะน�า ตลอดจนสร้างความเข้มแข็งในการบริหารทรัพยากรบุคคลให้กับส่วนราชการ  

เ พ่ือให ้มีความสามารถในการวิ เคราะห์เพื่อก�าหนดต�าแหน่ง  

การวางแผนและใช้ก�าลังคนให้เกิดประโยชน์สูงสุดและก�าหนดให้มี 

มาตรการบริหารจัดการก�าลังคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕)  

เพื่อให้ส่วนราชการสามารถด�าเนินการวางแผนและบริหารก�าลังคน 

ทั้ ง เชิ งปริมาณและคุณภาพให ้สอดคล ้องกับบทบาทภารกิจ 

และการเปลีย่นแปลงบรบิทในการบรหิารราชการ และสร้างความเข้มแข็ง 

และความเป็นมืออาชีพด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล โดยเฉพาะ

การบริหารต�าแหน่งและอัตราก�าลังให้กับส่วนราชการ ผู ้บริหาร  

และเจ้าหน้าที่ซึ่งรับผิดชอบงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๑
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 ๑.๓	 การด�าเนนิโครงการพฒันาโครงสร้างและระบบการบรหิารจดัการภาครฐัสมยัใหม่	เพือ่ให้ส่วนราชการ 

สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงของประเทศและบริบทของโลกได้อย่างรวดเร็ว และตอบสนอง 

ต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที รวมท้ังขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วน 

ใน ๓ ด้าน คือ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม  

และด้านการบรหิารราชการแบบบรูณาการ รฐับาลจงึได้ก�าหนดแนวทางในการจดัต้ังหน่วยงานใหม่ของส่วนราชการ

ต้องพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นล�าดับแรก และปรับวิธีท�างาน 

ให้มีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม โดยค�านึงถึงเหตุผล ความจ�าเป็นและค่าใช้จ่าย  

และต้องมีข้อเสนอให้ยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานที่มีอยู ่เดิม (One-In, X-Out) เพื่อมิให้เกิดความซ�้าซ้อน 

ทั้งในด้านภารกิจและงบประมาณ รวมทั้งเสนอแผนการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปฏิบัติงานทุกขั้นตอน  

และเพือ่ให้การบรหิารราชการภายในส่วนราชการมคีวามคล่องตวั นอกจากนี ้ยงัได้มอบอ�านาจให้ส่วนราชการพิจารณา

จัดโครงสร้างส่วนราชการระดับต�่ากว่ากรมได้เอง โดยไม่เพิ่มจ�านวนกองในภาพรวมของหน่วยงานเพื่อรับผิดชอบ 

ภารกิจใหม่ ๆ ตามนโยบายและภารกิจท่ีมีความส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล โดยค�านึงถึงผลประโยชน์ท่ีประชาชน 

จะได้รับเป็นส�าคัญ 

๒.	 การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ	 อนุญาตของทางราชการที่มีความส�าคัญ	
ต่อการประกอบธุรกิจและด�าเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล

 ๒.๑	 การพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตหรือเอกสารหลักฐานของภาครัฐให้เป็นระบบดิจิทัล  

รัฐบาลได้ด�าเนินการพัฒนากระบวนการออกใบอนุญาตฯ เพื่ออ�านวยความสะดวกต่อการประกอบธุรกิจ 

และการด�าเนินชีวิตของประชาชน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนรูปแบบการจัดท�าเอกสารจากรูปแบบกระดาษไปสู่รูปแบบ

ข้อมูลดิจิทัลที่มีมาตรฐานและความปลอดภัย ส่งตรงถึงประชาชนผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (สมาร์ทโฟน) หรืออุปกรณ์

อิเล็กทรอนิกส์อื่น ๆ ท�าให้ประชาชนได้รับความสะดวก รวดเร็ว ลดภาระค่าใช้จ่ายในการใช้บริการจากภาครัฐ  

และยังสามารถตรวจสอบข้อมูลย้อนกลับภายหลังได้ ท�าให้ภาครัฐสามารถเช่ือมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูล 
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ไปสู่การให้บริการระบบ e-Service ได้อย่างเต็มรูปแบบ สามารถด�าเนินการออกเอกสารราชการด้วยระบบดิจิทัลได้  

เช่น หนงัสือรับรองนติบุิคคล (กรมพฒันาธรุกจิการค้า) ใบเสรจ็รบัเงินอเิลก็ทรอนกิส์ (คณะแพทยศาสตร์ศริริาชพยาบาล

มหาวิทยาลัยมหิดล) และใบอนุญาตส่งออกน�้าตาลทราย (ส�านักงานคณะกรรมการอ้อยและน�้าตาลทราย) 

 ๒.๒	 การด�าเนินโครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ	

ทางอิเล็กทรอนิกส์	 เพ่ือเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ได้แก่ ข้อมูลตามรายการ 

ในหนังสือรับรองนิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ และข้อมูล 

บัญชีรายชื่อผู ้ถือหุ ้นจากระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร ์

ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้าไปยังเครื่องคอมพิวเตอร ์

ของผู้ขอข้อมูล (Web Service) ผ่าน IP Address (Public) 

เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการขออนุมัติและขออนุญาต 

ผ่านระบบบริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(Biz Portal) โดยผู้ประกอบการไม่ต้องใช้ส�าเนาเอกสาร  

รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลบัตรประจ�าตัวประชาชน 

จากกรมการปกครองเพ่ือใช้ในการลงทะเบียนเพื่อขอรับ 

รหัสผ่านส�าหรับบุคคลธรรมดาเพื่อเข้าใช้งาน Biz Portal 

	 ๒.๓	 การจัดท�าข้อเสนอในการปรบัปรงุงานบรกิารภาครฐัเพือ่ยกระดบัการให้บรกิารประชาชนในรปูแบบ	

e-Service	 ตามโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพ่ือประสิทธิภาพและความโปร่งใส รัฐบาล 

ได้พัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal)  

เพ่ือยกระดบัการให้บรกิารในรปูแบบ e-Service อนัจะท�าให้การบรกิารประชาชนของรฐั “เรว็ขึน้ ง่ายขึน้ และถกูลง” 

โดยอยู่ระหว่างการจัดท�าโมเดลการไหลของงานบริการ (Service Flow Model) เพื่อน�าเข้าสู่ระบบต้นแบบ 

การให้บริการออนไลน์แบบครบวงจร ไม่น้อยกว่า ๒๐ งานบริการ

๓.	 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน

 ๓.๑	 การด�าเนินโครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลขนาดใหญ่ของภาครัฐ	(Government	Big	Data	Analytics	

Center) เพื่อเป็นศูนย์กลางส�าหรับหน่วยงานภาครัฐให้สามารถน�าข้อมูลเปิดและระบบวิเคราะห์ข้อมูล 

มาบูรณาการร่วมกัน เพื่อให้เกิดระบบที่ใช้ในการสนับสนุนการตัดสินใจท่ีมีประสิทธิภาพ โดยได้พัฒนาเครื่องมือ 

ทีใ่ช้ในการจดัการข้อมลูขนาดใหญ่ (Big Data) และพัฒนาศนูย์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครฐัเพือ่ใช้ประโยชน์ในการบรหิาร

จัดการภาครัฐและการให้บริการประชาชน หรือเครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลเชิงภาพ (Data Visualization Engine)  

ให้แก่หน่วยงานภาครัฐในลักษณะระบบน�าเสนอผลการวิเคราะห์ข้อมูลในรูปแบบต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ 

ในเชิงนโยบาย (Evidence-Based Policy) ส�าหรับการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและพัฒนาการท�างาน

ของภาครัฐตามแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล รวมท้ังเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีร่วมกัน (Share Services)  

อีกท้ังยังเป็นการให้บริการภาครัฐแบบครบวงจรที่สามารถตอบโจทย์การอ�านวยความสะดวกให้หน่วยงาน 

เจ้าของข้อมลูสามารถแบ่งปันข้อมลู และอ�านวยความสะดวกต่อผูใ้ช้งานข้อมลูท้ังภาครฐัและเอกชนในการเข้าถึงข้อมลู 

ได้ง่ายและสะดวกมากยิ่งขึ้น

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๑
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  นอกจากนี้ รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการพัฒนา

ระบบคลาวด์ภาครฐั (Government Cloud: G-Cloud) เพือ่ให้

บริการเครือ่งคอมพวิเตอร์แม่ข่ายเสมอืน (Virtual Machine) 

ด ้วยเทคโนโลยี Cloud Computing ผ ่านเครือข ่าย 

ภาครัฐที่มีความมั่นคง ปลอดภัย สอดคล้องตามมาตรฐาน

สากล ซึ่งการให้บริการ G-Cloud ถือเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 

กลางภาครัฐที่มุ ่งเน้นให้เกิดความคุ ้มค่าในการบริหาร

จัดการงบประมาณ ปัจจุบันมีหน่วยงานภาครัฐน�าระบบงาน

ส�าคัญมาจัดเก็บไว้บน G-Cloud จ�านวน ๑,๓๑๒ ระบบ  

จาก ๔๘๙ หน่วยงาน ทัง้นี ้ระบบคลาวด์ภาครัฐยงัเป็นบรกิาร

ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูงและได้รับใบรับรองบริการตามมาตรฐานสากล ได้แก่ มาตรฐาน ISO/IEC 27001: 2013 

ระบบการบรหิารจัดการความมัน่คงปลอดภยัสารสนเทศ (Information Security Management Systems: ISMS) 

มาตรฐาน ISO/IEC 20000-1: 2011 ระบบการบริหารจัดการบริการ (Service Management Systems: SMS) 

มาตรฐาน ISO 22301: 2012 ระบบการบริหารความต่อเนื่องทางธุรกิจ (Business Continuity Management 

Systems: BCMS) และมาตรฐาน CSA STAR (Cloud Security Alliance-Security, Trust & Assurance Registry)

 ๓.๒	 การด�าเนินโครงการรายการข้อมูลภาครัฐ เพื่อรวบรวม จัดท�าบัญชีรายการข้อมูล และพัฒนาระบบ

รายการข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) ส�าหรับรวบรวมและจัดหมวดหมู่ เพื่อใช้ในการบริหารจัดการ

รายการข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานภาครัฐ และระบบนามานุกรม (Directory Service) ที่ให้บริการสืบค้นรายการ

ข้อมูลภาครัฐส�าหรับหน่วยงานภาครัฐและประชาชน รัฐบาล

ได้ด�าเนนิการรวบรวมค�าอธบิายรายการข้อมลูหรอืเมทาดาต้า 

(Metadata) ของข้อมูลส�าคัญจากหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด

มาจัดท�าเป็นแคตตาล็อกเพื่อประโยชน์ในการสืบค้นผ่าน 

Directory Services จึงต ้องออกแบบกระบวนการ 

และเครื่องมือเพื่อจัดท�ามาตรฐานเมทาดาต้า รวมทั้ง

รวบรวมเมทาดาต้ารายการข้อมลูทีส่�าคญัจากภาครฐัทัง้หมด  

โดยศึกษาและวิเคราะห์กรณีศึกษาด้านการจัดท�ามาตรฐาน 

เมทาดาต ้าของประเทศอ่ืน เพื่อน�ามาวิ เคราะห ์ให ้ มี 

ความเหมาะสมเอื้อต ่อการแลกเปล่ียนข้อมูลในบริบท 

ของประเทศไทย อันจะเป ็นประโยชน ์ กับประชาชน 

และการพัฒนาประเทศต่อไป

ระบบคลาวด์ภาครัฐ
จัดเก็บระบบงานสำาคัญ

กว่า ๑,๓๐๐ ระบบ 
จาก ๔๘๙ หน่วยงาน 

ตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 27001: 2013
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 ๓.๓	 การด�าเนินโครงการจัดตั้งสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ		

(Government	 Big	 Data	 Institute:	 GBDI) ในรูปแบบของ Business Unit เพ่ือพัฒนาระบบน�าร่อง 
การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) การสร้างแพลตฟอร์มเพื่อการพัฒนาบุคลากรด้านการใช้ประโยชน ์
ข้อมูลขนาดใหญ่ การสร้างแพลตฟอร์มเพ่ือสนับสนุน
การสร ้างนวัตกรรมด ้านการใช ้ประโยชน ์ข ้อมูล  
และการสร้างเครือข่ายระดับสากลและสร้างความ
ตระหนักรู้ รวมทั้งให้บริการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่  
และพัฒนาบุคลากร เพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ 
ใช้ข้อมลูประกอบการท�างานและการตดัสนิใจในด้านต่าง ๆ  
รวมไปถึงการวางแผนยุทธศาสตร์เพื่อให้การท�างาน 
ของหน่วยงานภาครัฐมีประสิทธิผลมากขึ้น รวมทั้ง 
บูรณาการข้อมูลภาครัฐและวัฒนธรรมการใช้ประโยชน์
ข้อมลูเพือ่ให้ภาครฐัสามารถให้บรกิารและให้ความช่วยเหลอื
แก่ประชาชนได้ตรงจุด 

๔.	 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ

 ๔.๑	 การด�าเนินโครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ	 (Open	 Government	 

Partnership:	OGP) รัฐบาลได้ขับเคลื่อนเพื่อให้ประเทศไทยเป็นสมาชิก OGP โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้าง

ความเข้มแขง็และยกระดับประสทิธภิาพในการด�าเนนิการด้านการเปิดระบบราชการของประเทศไทยไปสูร่ะดบัสากล 

สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยและรัฐบาลในด้านการเปิดระบบราชการต่อองค์การระหว่างประเทศ  

รวมทั้งเพ่ือให้ประชาชนมีโอกาสเข้ามามีส ่วนร่วมในการพัฒนางานภาครัฐและตอบสนองความต้องการ 

และความคาดหวังของประชาชนได้อย่างแท้จริง โดยอาศัยความร่วมมือจากหลายภาคส่วนทั้งประชาชน  

ประชาสังคม ภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ อันจะท�าให้ภาครัฐสามารถรักษาและขยายกลุ่มเครือข่ายความร่วมมือ 

ในการพฒันาระบบการเพิม่มากขึน้ในเร่ืองอืน่ ๆ  ต่อไปได้ ซึง่จากการพฒันาช่องทางรบัฟังความคดิเหน็ของประชาชน 

พบว่า มยีอดผูเ้ข้าใช้งานเว็บไซต์ www.opengovernment.go.th โดยร้อยละ ๙๓.๔๗ เป็นผูใ้ช้งานจากประเทศไทย  

ร้อยละ ๕.๕๓ เป็นผู้ใช้งานจากสหรัฐอเมริกา และร้อยละ ๑.๐๑ เป็นผู้ใช้งานจากประเทศไต้หวัน และในช่องทาง 

Facebook Fanpage Opengovthailand มีผู้เข้าถึง ๖๘,๐๔๕ คน และมียอดผู้ติดตาม ๘๑๐ คน 

จัดตั้งสถาบันส่งเสริม
การวิเคราะห์

และบริหารข้อมูล
ขนาดใหญ่ภาครัฐ 

เพื่อพัฒนาระบบนำาร่องการวิเคราะห์
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)
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	 ๔.๒		 การด�าเนินโครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ 

ทัง้ในระดบักอง กรม ไปจนถงึระดบักระทรวง รวมทัง้องค์การต่าง ๆ  ทีอ่ยูภ่ายใต้การก�ากบัดแูลของภาครฐั และการเปิดเผย 

ข้อมูลให้ประชาชนและภาคเอกชนรับทราบ เพื่ออ�านวยความสะดวกผู้ใช้งานข้อมูลทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ตลอดจน 

ภาคประชาชนในการเข้าถึงข้อมูลและง่ายต่อการน�าข้อมูลไปใช้ต่อยอดสร้างเป็นนวัตกรรมบริการตามความต้องการ 

โดยภายในปี ๒๕๖๓ ระบบแพลตฟอร์มศูนย์ให้บรกิารข้อมลูเปิดภาครัฐได้ด�าเนนิการปรบัปรงุแล้วเสรจ็ ท�าให้ประชาชน 

สามารถเข้าถึงข้อมูลเปิดภาครัฐในมิติต่าง ๆ สามารถมั่นใจในความถูกต้องและน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ 

 ๔.๓	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ	 รัฐบาลได้ก�ากับดูแลการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร 

ของหน่วยงานของรัฐทั้งที่เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะท่ีประชาชนทราบได้โดยไม่ต้องร้องขอทางเว็บไซต ์

ของหน่วยงานหรอืเรยีกว่า ศูนย์ข้อมลูข่าวสารอเิลก็ทรอนกิส์ และข้อมลูข่าวสารทีป่ระชาชนร้องขอตามพระราชบญัญตัิ

ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ ทั้งนี้ ผลการด�าเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้มีการพิจารณา 

เรื่องร้องเรียน ๖๒๕ เร่ือง แล้วเสร็จ ๖๒๕ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ และเรื่องอุทธรณ์ จ�านวน ๕๓๗ เร่ือง  

แล้วเสร็จ ๔๘๑ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๙.๙๑ 

นอกจากนี้ ได้ด�าเนินโครงการจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิ่น เพื่อเป้าหมาย 

การบริหารราชการภาครัฐที่โปร่งใส ตรวจสอบได ้

และประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ

แผ ่นดินโดยในป ีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓  

ก�าหนดเป้าหมาย ๑,๐๐๐ หน่วยงาน สามารถ

ด�าเนินการได้ ๘๒๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 

๘๒.๕๐ 

๕.	 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

 ๕.๑	 การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐยกระดับการให้บริการประชาชน ตลอดจนสร้างแรงกระตุ ้น 

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจ เนื่องจากส่งผลต่อการให้บริการประชาชนที่สะดวก  

รวดเรว็ โปร่งใส เป็นธรรม และสร้างความพงึพอใจ รฐับาลจงึได้ด�าเนนิการขบัเคลือ่นผ่านกลไกการมอบรางวลัเลศิรัฐ 

(Public Sector Excellence Awards: PSEA) ให้แก่ส่วนราชการที่มีผลงานเป็นเลิศในด้านต่าง ๆ เพื่อมุ่งให้เกิด 

การบรหิารจดัการทีดี่ตามหลกัธรรมาภิบาล เพือ่เป็นรางวลัแห่งเกยีรตยิศทีม่อบให้หน่วยงานทีไ่ด้มุง่ม่ันปฏบัิติราชการ

จนประสบความส�าเร็จมีความเป็นเลิศแห่งหน่วยงานรัฐทั้งปวง แบ่งออกเป็น ๕ ประเภท ได้แก่

  ๕.๑.๑	 รางวลัเลศิรฐัยอดเยีย่ม	โดยมอบให้แก่หน่วยงานท่ีมผีลงานระดบัดีเด่นใน ๓ รางวลัสาขา ได้แก่ 

รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  ๕.๑.๒	 รางวัลเลิศรัฐสาขา ประกอบด้วย รางวัลเลิศรัฐสาขาบริการภาครัฐ และรางวัลเลิศรัฐ 

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

  ๕.๑.๓	 รางวัลบริการภาครัฐ โดยมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ

เพื่อประชาชนได้รับบริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมและเป็นที่พึงพอใจ 

209รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)



  ๕.๑.๔	 รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมอบให้แก่หน่วยงานของรัฐที่มีผลการพัฒนา

คุณภาพการบริหารจัดการได้ทัดเทียมมาตรฐานสากล ซ่ึงได้มาด้วยความเพียรพยายาม ความอดทน หลอมรวม 

กับความตั้งใจจริงของทุกคนในองค์การ เพื่อน�าพาองค์การให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

  ๕.๑.๕	 รางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม โดยมอบให้กับหน่วยงานของรฐัทีม่คีวามมุง่มัน่ตัง้ใจ

ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการบนพื้นฐานความรับผิดชอบ และการมีส่วนร่วมของประชาชน

  ในปี  ๒๕๖๒  มหีน่วยงานทีไ่ด้รบัรางวลัเลศิรฐัยอดเยีย่ม ๒ รางวลั ได้แก่ ส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุ	

และกรมควบคมุโรค โดยส�านกังานปลดักระทรวงสาธารณสขุได้มกีารสนบัสนนุการน�าเทคโนโลยดีจิทัิลหรือนวตักรรม

มาใช้ในการท�างาน ท�าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงและเกิดผลลัพธ์ในทางที่ดีขึ้น โดยวัดผลได้จากผลงานความโดดเด่น 

ของระบบราชการ ๔.๐ ทัง้ ๓ มติิ ได้แก่ มติิระบบราชการทีเ่ปิดกว้างและเชือ่มโยงกนั มติริะบบราชการทีย่ดึประชาชน 

เป็นศูนย์กลาง และมิติระบบราชการที่มีสมรรถนะสูงและทันสมัย เช่น การลดความแออัดด้วยบริการคีออส  

เช็คอิน (Kiosk checkin) การบริการรับ-จ่ายเงินด้วย e-Payment การจัดท�าระบบ Network/Supply Chain  

การจดับริการส่งยาทางไปรษณีย์ การจัดช่องทางด่วนส�าหรบัการคดักรองเฉพาะโรคหรอืเฉพาะกลุม่วยั (Fast Screen & 

Fast Track) รวมทัง้แผนการยกระดับสูก่ารเป็นระบบราชการ ๔.๐ ในอนาคต ๒-๓ ปีข้างหน้า ส�าหรบักรมควบคมุโรค 

เป็นส่วนราชการแรกของประเทศที่ได้รางวัลเลิศรัฐ ระดับยอดเยี่ยม ๒ ปีซ้อน แสดงให้เห็นถึงประสิทธิภาพ 

การให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากประชาชนโดยมีการริเริ่มนวัตกรรมต่าง ๆ ในการควบคุมโรค เช่น การจัดท�า 

ชุดซอฟต์แวร์ในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคไข้เลือดออกอัจฉริยะ นวัตกรรมการให้บริการรักษามาลาเรีย 

อย่างแม่นย�าในพื้นที่ห่างไกลตามแนวชายแดนไทย รูปแบบเฝ้าระวังการกลับมาระบาดซ�้าของโรคเท้าช้าง 

ในอ�าเภอสุไหงปาดี และการด�าเนินการแบบสัมฤทธิ์ผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) ได้แก่ ผลงาน  

“รัฐ ราษฎร์ ร่วมใจ ต้านภัยโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” 
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 ๕.๒	 การด�าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรม	 จริยธรรม	 และการพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริม 

และพัฒนาประสิทธิภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทาง

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดี และมีมาตรการที่ใช้บังคับแก่ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม รัฐบาลได้จัดท�า 

แผนการขับเคลื่อนมาตรฐานทางจริยธรรม ระยะ ๓ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๕) ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ

มาตรฐานจรยิธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ และการออกกฎหมายลกูบททีเ่กีย่วข้อง เพือ่ให้มกีารใช้บงัคบัใช้ต่อไป เช่น ระเบยีบ 

คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท�าประมวลจริยธรรม ข้อก�าหนดจริยธรรม 

และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐาน 

ทางจรยิธรรมและการส่งเสริมจรยิธรรมภาครฐั ข้อเสนอการน�าพฤตกิรรมทางจรยิธรรมไปใช้ในการบรหิารงานบคุคล 

หลักสูตรกลางเพื่อการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และแนวทางการก�ากับ ติดตาม  

และประเมินผลการด�าเนินการตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 ๕.๓	 การด�าเนินโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู ่ระบบราชการ	 ๔.๐  

เพื่อยกระดับการท�างานของหน่วยงานภาครัฐ โดยมีการเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  

และพัฒนาหน่วยงานให้เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง 

และทันสมัย สามารถให ้บริการที่ตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันการณ์  

มีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง 

การด�าเนนิงาน และคดิค้นนวตักรรมในการให้บรกิาร

เพ่ือให้ประชาชนได้รับการบริการที่ดีข้ึน รัฐบาลได้

สร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อม

ให้หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการด�าเนินการ

ตามหลกัเกณฑ์และวธิกีารบรหิารกจิการบ้านเมอืงท่ีด ี

เพ่ิมเติม และแนวทางการพฒันาสูร่ะบบราชการ ๔.๐ 

รวมท้ังด�าเนินการตรวจรับรองหน่วยงานภาครัฐ 

ในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ 

 ๕.๔	 การส่งเสริมธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ	 เพื่อเป็นหลักการและแนวทางในการด�าเนินการให้เป็นไปตาม 

พระราชบญัญตักิารบรหิารงานและการให้บรกิารภาครฐัผ่านระบบดจิทิลั พ.ศ. ๒๕๖๒ อนัจะน�าไปสูก่ารพฒันาระบบ

ข้อมลูทีส่�าคัญของภาครัฐเพ่ือประโยชน์ในการก�าหนดหลกัเกณฑ์และวธิกีารเชือ่มโยง แลกเปลีย่น และบรูณาการข้อมลู 

ของหน่วยงานของรัฐอย่างเป็นระบบ ตลอดจนการพัฒนาศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถ

เข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการมีมาตรฐานและหลักเกณฑ์การเปิดเผยข้อมูลเปิดภาครัฐ 

ให้เป็นไปเพือ่ประโยชน์ในการอ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนในการเข้าถงึข้อมลู และก�าหนดแนวทางและมาตรฐาน

ให้หน่วยงานของรัฐจัดส่งหรือเชื่อมโยงข้อมูลดังกล่าวเปิดเผยแก่ประชาชน 
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๖.	 การพฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบ
ภาครัฐ

 ๖.๑	 การก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน�าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติแนวทาง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐ รัฐบาลได้มีการตรวจสอบ

และประเมินผลภาคราชการมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ เพื่อให้การด�าเนินงานของส่วนราชการสามารถบรรลุ

ผลการด�าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน รวมทั้งติดตาม ตรวจสอบ 

และประเมินความเสี่ยงในประเด็นหรือนโยบายส�าคัญเร่งด่วนของรัฐบาล เพื่อส่งสัญญาณเตือน ส�าหรับเป็นข้อมูล

ส�าคัญประกอบการตัดสินใจเชิงนโยบาย ตลอดจนจะช่วยเสริมสร้างความเข้มแข็งของส่วนราชการให้มีระบบก�ากับ

ดูแลตนเองที่ดี และสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจต่อสาธารณชน 

 ๖.๒	 การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง	 ๆ	 ในการร่วมออกแบบงานภาครัฐที่ตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน เพื่อให้ภาคประชาชนภาคประชาสังคม และภาคส่วนต่าง ๆ  

ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น ออกแบบ พัฒนางานภาครัฐ ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐได้ท�างาน 

ใกล้ชิดกับประชาชน เพื่อร่วมกันพัฒนางานในส่วนที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองความต้องการและความคาดหวัง 

ของประชาชนได้ รัฐบาลจึงได้ด�าเนินกจิกรรมระดมความคดิเหน็เกีย่วกบัแนวทางการพฒันาประเทศจากภาคประชาชน 

ภายใต้ชื่อ MY BETTER COUNTRY HACKATHON จ�านวน ๔ ครั้ง ในรูปแบบพบปะ ๓ ครั้ง และออนไลน์ ๑ ครั้ง  

มผีูเ้ข้าร่วมกว่า ๔๔๐ คน ได้ ๓๗ ข้อเสนอ ทีส่ามารถน�าไปต่อยอดพฒันางานของภาครฐัเพือ่ให้ตอบสนองความต้องการ 

และความคาดหวงัของประชาชน และจดัเวทรีะดมพลงัภาคประชาสงัคมร่วมเสนอความคดิพฒันางานบรกิารภาครฐั 

มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด ๑๐๐ คน จากองค์กรภาคประชาสังคมต่าง ๆ 

 ๖.๓	 การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมบริการภาครัฐ	 รัฐบาลได้ด�าเนินการ

ผลักดันให้เกิดการแก้ไขปัญหาภาครัฐเพื่อให้เกิดการใช้นวัตกรรม เกิดความโปร่งใส และตรวจสอบได้ โดยได้ด�าเนิน

กจิกรรมความร่วมมอืขับเคลือ่นนวตักรรมบรกิารภาครฐัร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องมากกว่า ๓๐ แห่ง เช่น เครอืข่าย 

สถาบันการศึกษา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา มหาวิทยาลัยบูรพา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

มหาวิทยาลัยสงขลานครนิทร์ มหาวทิยาลยัเชยีงใหม่ และมหาวทิยาลยัขอนแก่น) ให้เข้ามามส่ีวนร่วมในการศกึษาวจิยั 

และพฒันาต่อยอดให้เกดินวตักรรมบริการด้านดิจิทัลส�าหรบัภาครฐั เพิม่ทกัษะบคุลากรภาครฐัด้วยระบบ Personalize 

Knowledge Platform พัฒนาความรู ้ตามทักษะเฉพาะบุคคล รวมทั้งการจัดท�าต้นแบบปัญญาประดิษฐ์ 

เพือ่การตรวจสอบ (Artificial Intelligence for Audit: AI for Audit) เพือ่ช่วยในการวเิคราะห์ข้อมลูด้านการตรวจสอบ 

และการส่งสัญญาณเตือนหากมีข ้อมูลที่ผิดปกติ การจับคู ่ความต้องการด้านเทคโนโลยีนวัตกรรมดิจิทัล 

ของหน ่วยงานรัฐการจัดท�าโครงการ 

DGTi Roadshow 2020 และการรับฟัง 

ความคดิเหน็ความต้องการ และข้อเสนอแนะ 

ทั้งระดับจังหวัดและท้องถิ่น และพัฒนา 

Platform กลางในการเผยแพร่ข้อมูล 

ภายใต้ชื่อ DGTi Git Service 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๑
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๗.	 การปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการท�าธุรกิจและการใช้ชีวิตประจ�าวัน

 ๗.๑	 การปรบัปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร	การอ�านวยความสะดวก	ต้นทนุค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	

กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ	ของภาครัฐ ดังนี้

  ๗.๑.๑	 ปรับเปล่ียนการขึ้นทะเบียนนายจ้างเป็นระบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่ออ�านวยความสะดวก 

แก่นายจ้าง สถานประกอบการ ในการแจ้งการเปลี่ยนแปลงข้อมูลและแจ้งการเข้า-ออกของลูกจ้างผู้ประกันตน 

ผ่านทางระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) รวมถึงสามารถน�าส่งข้อมูลเงินสมทบของผู้ประกันตนผ่านทาง 

ระบบ e-Filling พัฒนาระบบการรับเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนผ่านเคาน์เตอร์เซอร์วิส ซ่ึงสามารถเชื่อมโยง 

ข้อมูลนายจ้างผ่านระบบ Web Service (สามารถช�าระได้เฉพาะปีปัจจุบันและย้อนหลังได้ ๑ ปี) และสามารถ 

รบั-ส่งไฟล์ข้อมลูการรบัช�าระเงนิผ่านช่องทาง SFTP (Secure File Transfer Protocol) ของส�านกังานประกนัสงัคม 

รวมถึงพัฒนาระบบการให้บริการออกใบอนุญาตท�างานแบบดิจิทัลให้กับคนต่างด้าวที่เข้ามาท�างานในกิจการ 

ที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุนตามกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู ้ใช้บริการ ลดข้ันตอนการมายื่น

เอกสารด้วยตนเองผ่านแอปพลิเคชัน Thailand Digital Work Permit เพื่ออ�านวยความสะดวกให้กับผู้ใช้บริการ  

ลดข้ันตอนการมายื่นเอกสารด้วยตนเองของ ๓ หน่วยงาน ได้แก่ ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  

กรมการจัดหางาน และส�านักงานตรวจคนเข้าเมือง นอกจากนี้ ยังได้จัดท�าเว็บไซต์ EmploymentGuide  

(employmentguide.doe.go.th) เพื่อส่งเสริมการมีงานท�าของประชาชน โดยให้บริการแบบวัดบุคลิกภาพ 

เพ่ือการศึกษาต่อของนักเรียนและนักศึกษาหรือการเลือกอาชีพท่ีสอดคล้องกับความต้องการของตลาดแรงงาน 

ของประชาชนทั่วไป มีนักเรียน นักศึกษา และประชาชนเข้าใช้บริการแล้ว ๒๔๖,๖๘๒ คน

	 	 ๗.๑.๒ ทบทวนกฎหมาย	 กฎระเบียบต่าง	 ๆ	 ของภาครัฐ	 ที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการ 

ด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	พร้อมทัง้ปรบัปรงุขัน้ตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร โดยปรบัปรงุคูม่อืส�าหรบัประชาชน 

ตามแผนยกระดับการให้บริการภาครัฐระยะ ๒ สามารถด�าเนินการปรับลดจ�านวนคู ่มือส�าหรับประชาชน  

จาก ๗๐๐,๐๐๐ คูม่อื/กระบวนงาน เหลอืเพยีง ๓,๔๑๘ คูม่อื/กระบวนงาน ซึง่เป็นคูม่อืกลางทีเ่ป็นมาตรฐานเดยีวกัน 

ทั้งประเทศ ลดรายการเอกสารประกอบลง ๑,๒๑๒ รายการ และสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ 

ตามคู่มือส�าหรับประชาชน ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐-๕๐ รวมทั้งหมด ๕๓๒ ใบอนุญาต มีระยะเวลาท่ีลดลง 

เฉล่ียร้อยละ ๔๑.๗๑ และสามารถให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Services) ๒๘๐ กระบวนงาน  
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นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐาน 

ผ่านระบบดจิทัิล รวม ๙๖ ใบอนญุาต พร้อมทัง้ทบทวนการจดัเก็บ 

อตัราค่าธรรมเนยีม โดยส่วนราชการสามารถยกเลกิการจดัเก็บ 

ค่าธรรมเนียม รวม ๘๙ ใบอนุญาต สามารถลดภาระ 

แก่ประชาชนรวมประมาณ ๒๔,๓๓๓,๖๕๒ บาทต่อปี  

เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถรับการบริการ 

ทีส่ะดวกและรวดเร็วขึน้ ในราคาทีถ่กูลง และสามารถใช้บรกิาร 

ได้สะดวกทกุที ่ทุกเวลา ลดการใช้ดุลยพนิิจ สร้างความโปร่งใส 

เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอ�านวย 

ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ  

พ.ศ. ๒๕๕๘ 

  ๗.๑.๓	 แก้ไขกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส	์ 

(e-Service)	และการพัฒนาการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผ่านระบบดจิทิลั	เพือ่ให้หน่วยงานสามารถ

พัฒนาการออกเอกสารหลกัฐานของทางราชการผ่านระบบดจิทิลัโดยไม่มอีปุสรรค ท�าให้สามารถให้บรกิารด้วยระบบ

อิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างครบวงจร เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชนผู้รับบริการท่ีจะได้รับการบริการท่ีสะดวก 

รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้ รฐับาลได้ให้หน่วยงานซึง่มหีน้าท่ีและอ�านาจเกีย่วกับการอนมุตั ิอนญุาตการจดแจ้ง 

การขึ้นทะเบียน และการออกหนังสือรับรอง ด�าเนินการให้บริการผ่านระบบดิจิทัลควบคู่กับการให้บริการปกติ  

อย่างไรก็ตาม ปัญหาอุปสรรคที่ท�าให้ไม่สามารถให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ คือ อุปสรรคด้านกฎหมาย 

ที่ไม่เอื้อต่อการให้บริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เช่น กฎหมายก�าหนดให้ยื่นค�าขออนุญาต/เอกสารด้วยตนเอง  

ณ หน่วยงานผู้ให้อนุญาต กฎหมายระบุให้ต้องต่ออายุใบอนุญาต ณ สถานท่ีเดียวกับท่ีขออนุญาตครั้งแรก  

กฎหมายไม่ได้ก�าหนดให้ยื่นช�าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือกฎหมายก�าหนดให้ช�าระค่าธรรมเนียม

ต่อเจ้าพนักงานเท่านั้น จึงไม่สามารถช�าระค่าธรรมเนียมผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้ ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ

สามารถให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้มีการเสนอแก้ไขกฎหมาย และกฎระเบียบ

ดังกล่าว 

 ๗.๒	 การส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัจัดให้มสีนามทดลองแนวคิดทางธรุกจิผลติภัณฑ์	หรือนวัตกรรมใหม่

ภายใต้การก�ากับดูแลของหน่วยงาน รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลการประเมินความน่าเช่ือถือ 

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs Credit Rating) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับ 

การส่งเสริม SMEs รวมถึงสถาบันการเงินมีโมเดลการประเมินศักยภาพด้านการตลาดและด้านการก้าวสู่สากล 

ที่สามารถน�าไปปรับใช้ในการประเมินขีดความสามารถของผู้ประกอบการ ๔๐๐ ราย นอกจากนี้ ได้ด�าเนินการ 

พัฒนามาตรฐานธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อสนับสนุนให้เกิดการให้บริการภาครัฐท่ีน่าเช่ือถือ โดยจัดท�า 

ข้อเสนอแนะมาตรฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารท่ีจ�าเป็นต่อธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ว่าด้วย 

ข้อความอเิลก็ทรอนิกส์ส�าหรับใบเสร็จรบัเงินภาครฐั เพือ่น�าเสนอระบบต้นแบบการออกใบเสรจ็ของโรงพยาบาลศริริาช 

และการจดัท�าใบเสร็จรบัเงนิภาครฐั ตามระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการเบิกเงนิจากคลงั การรบัเงนิ การจ่ายเงนิ 

การเก็บรักษาเงิน และการน�าเงินส่งคลัง พ.ศ. ๒๕๖๒

บริการด้วยระบบ 
e-Services ๒๘๐ กระบวนงาน 

และยกเลิก
การจัดเก็บค่าธรรมเนียม 

๘๙ ใบอนุญาต 
ลดภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

กว่า ๒๔ ล้านบาทต่อปี

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

นโยบายข้อ ๑๑
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๘.	 การกระจายอ�านาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพิม่บทบาทการปกครองขององค์กรปกครอง	
ส่วนท้องถิ่น	และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ

 ๘.๑	 การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รัฐบาลได้จัดท�าแผนการกระจายอ�านาจ 

โดยการถ่ายโอนภารกิจจากส่วนราชการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินแล้ว ๒๖๒ เรื่อง จาก ๓๕๙ เรื่อง  

คิดเป็นร้อยละ ๗๒.๙๘ และผลักดันให้เกิดการกระจายอ�านาจเพิ่มข้ึนโดยจัดท�า (ร่าง) แผนการกระจายอ�านาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2563-2565 และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการก�าหนดขั้นตอน 

การกระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2563-2565 ซึ่งการด�าเนินงาน 

กระจายอ�านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนี้จะมีส่วนช่วยให้มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

ในระดับชุมชนอย่างทั่วถึงและครอบคลุมทั่วประเทศ

 ๘.๒ การด�าเนินโครงการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(Local	Performance	

Assessment:	 LPA) รัฐบาลสนับสนุนการกระจายอ�านาจและเพิ่มบทบาทขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

ผ่านการด�าเนินโครงการ LPA เพื่อให้ประชาชนผู ้รับบริการในแต่ละพื้นท่ีสามารถได้รับการบริการจาก 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ในมาตรฐานเดยีวกนัอย่างมีประสทิธภิาพและเป็นระบบ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

ส่วนใหญ่มศัีกยภาพในการบรหิารงานและตอบสนอง 

ความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้เป็นอย่างด ี

สร ้ า งภาพลักษณ ์ที่ ดี ต ่ อการปฏิบัติ ง านของ 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีข ้อมูลที่น�าไปสู ่

การติดตามผลและการพัฒนาประสิทธิภาพ  

รวมถึงมีการบริหารจัดการมุ ่งสู ่ประโยชน์ของ

ประชาชน โดยมีผลการประเมินประสิทธิภาพ 

ประจ�าปี ๒๕๖๒ พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มี ผลการประ เมินตั้ ง แต ่ ร ้ อยละ ๗๐ ขึ้ น ไป  

๗,๕๒๙ แห่ง จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทั้งหมด ๗,๘๕๑ แห่ง ที่เข้ารับการประเมิน LPA  

ในปี ๒๕๖๒ คิดเป็นร้อยละ ๙๙.๕๐ 

	 ๘.๓	 การสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐบาลได้มีการบริหารจัดการท้องถิ่น 

ตามหลักธรรมาภิบาลและหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการท้องถิ่น 

โดยจัดให้มีการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  

จ�านวน 219 แห่ง และจดัสรรงบประมาณ จ�านวน 178,200,000 บาท เพื่อสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

น�างบประมาณดังกล่าวไปพัฒนาระบบการบริหารจัดการที่ดีให้เป็นประโยชน์ต่อการบริการประชาชนในภาพรวม

215รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์  จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๑ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓)




