
255รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

นโยบายข้อ

การปฏิรูป
การบริหารจัดการภาครัฐ

๑๑



นโยบายข้อ ๑๑
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน256

นโยบายข้อ ๑๑

การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ

เพื่อให้การขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศสามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น  

การปฏิรูประบบการบริหารจัดการภาครัฐ โดยการนำาเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่วยในการให้บริการของภาครัฐ 

และการบูรณาการการทำางานของหน่วยงานต่าง ๆ นอกจากนี้ กระบวนการยุติธรรมจะต้องเป็นที่พึ่ง 

ของประชาชนได้อยา่งแทจ้ริง กฎหมายจะต้องได้รบัการปรบัปรงุใหม้คีวามทนัสมยั เปน็ธรรม และเกดิประโยชน ์

ต่อประชาชนโดยรวม โดยรัฐบาลได้กำาหนดนโยบายการดำาเนินการ ดังนี้

๑๑.๑	 พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่	 โดยพัฒนาให้ภาครัฐ 

มขีนาดทีเ่หมาะสม 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

ขอ้มลูอยา่งมปีระสิทธิภาพและเชือ่ถอืได้ เพือ่ให้เกดิการใช้ประโยชนข้์อมลูขนาดใหญใ่นระบบบรกิารประชาชน 

ที่เป็นไปตามความต้องการเฉพาะตัวบุคคลมากขึ้น 

๑๑.๔	 เปดิเผยขอ้มลูภาครฐัสูส่าธารณะ โดยหนว่ยงานของรฐัในทกุระดับตอ้งเปดิเผยและเชือ่มโยง 

ข้อมูลซึ่งกันและกัน ทั้งในระหว่างหน่วยงานของรัฐด้วยกันเองและระหว่างหน่วยงานรัฐกับประชาชน  

เพื่อให้ทุกภาคส่วนมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ และแนวทางการแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ของประเทศ 

ที่มีความซับซ้อน ปรับเปลี่ยนให้เป็นการทำางานเชิงรุก เน้นการยกระดับไปสู่ความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน

อย่างจริงจัง แสวงหาความคิดริเริ่มและสร้างนวัตกรรม โดยมีการคาดการณ์สถานการณ์ วิเคราะห์ความเสี่ยง 

และผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้นไว้ล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเตรียมความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลง 

อย่างฉับพลันในด้านต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



257รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

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

ตั้งแต่จัดต้ังธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ 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 พร้อมท้ังส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนท้องถ่ินและภาคี อ่ืน ๆ  
ในการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพ้ืนที่ รวมถึงการจัดให้มีบริการสาธารณะต่าง ๆ ให้ตรงกับความต้องการ 
ของประชาชน เพื่อนำาไปสู่การยกระดับมาตรฐานการให้บริการของรัฐให้เทียบเท่ากับมาตรฐานสากล 
และสนับสนุนการพัฒนายุทธศาสตร์เชิงพื้นที่
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๑.	 การพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่

	 ๑.๑	 การปรับปรุงบทบาท	 ภารกิจ	 หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของประชาชน		

เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถ 

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงและความต้องการของประชาชนได้อย่างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ยิ่งขึ้น 

โดยศึกษาข้อมูลแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Best Practices) เก่ียวกับการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐของต่างประเทศ

และสำารวจความสำาเร็จและความก้าวหน้าในการถ่ายโอนงานของส่วนราชการ รวมทั้งได้ประชุมหารือร่วมกับ 

ส่วนราชการทีเ่กีย่วข้องเพือ่ขบัเคลือ่นการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน จำานวน ๘ งาน เช่น ๑) งานตรวจสถานประกอบการ 

ให้ปฏบิตัติามมาตรฐาน หลกัเกณฑ์ และวธิกีารจดัการพลงังานในอาคารควบคมุ ๒) งานรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงาน

ด้านการท่องเทีย่วและบรกิาร ๓) งานรบัรองมาตรฐานฝีมอืแรงงานภาคอตุสาหกรรม และ ๔) งานรบัรองมาตรฐานสนิค้า 

รวมถึงจัดทำาข้อเสนอแนวทางการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนดำาเนินการต่อไป 

	 ๑.๒	 การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น	 รัฐบาลได้ขับเคลื่อน 

การพัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีการทำางานท่ีมีผลสัมฤทธิ์สูง โดยการนำา

ระบบดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนางาน (Digital Government) การพัฒนานวัตกรรมของภาครัฐ (Public Innovation) 

และการขับเคลื่อนราชการระบบเปิด (Open Government) โดยมีจังหวัดท่ีเข้าร่วมดำาเนินการรวม ๓๔ จังหวัด 

เป็นการเสนอประเด็นนโยบายสำาคัญ (Agenda) ในการขับเคลื่อน รวมถึงรูปแบบและกลไกการพัฒนาจังหวัด  

เช่น การพัฒนาการเกษตร การจัดการขยะมูลฝอย การจัดการฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM
2.5

) การพัฒนาคุณภาพชีวิต  

และการจดัการสิง่แวดล้อม แต่ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเช้ือไวรสัโคโรนา ๒๐๑๙ (โควดิ-๑๙) ท่ีมคีวามรนุแรง 

และกระจายไปทัว่ประเทศ จงึมกีารปรบัแนวทางการขบัเคลือ่นโดยให้ทกุจงัหวดันำาการบรหิารจดัการในสถานการณ์

การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ มาดำาเนินการถอดบทเรียน ท้ังนี ้ม ี๑๙ จังหวดั จาก ๓๔ จงัหวัด ท่ีมคีวามพร้อมขับเคลือ่น 

ประเด็นนโยบายสำาคัญต่อเนื่องไปได้ 
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	 ๑.๓	 การดำาเนนิการด้านการบรหิารงานบคุคลเพือ่รองรบัสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคตดิเชือ้ไวรสั

โคโรนา	๒๐๑๙	(โควิด-๑๙)	ดังนี้ 

  ๑.๓.๑ กำาหนดแนวทางการปฏบิตังิานนอกสถานทีต่ัง้	(Work	From	Home)	และการเหลือ่มเวลา

ในการทำางานในสถานทีต่ัง้	ได้มกีารจดัทำาหลกัเกณฑ์และแนวทางสำาหรบัให้ข้าราชการพลเรอืนสามญัปฏบัิตริาชการ

ในช่วงการแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ ซึง่ครอบคลุมถงึการมอบหมายให้ข้าราชการปฏบิตัริาชการในและนอกสถานท่ีตัง้ 

กรณีข ้าราชการในสังกัดที่มีความเสี่ยงสูงที่จะติดเชื้อโควิด-๑๙ และกรณีข ้าราชการที่ ติดเชื้อโควิด-๑๙  

เพือ่ให้การปฏิบตัริาชการมีความยดืหยุน่และรองรบักบัสถานการณ์ดงักล่าว โดยคำานงึถงึสขุภาพ ประสทิธภิาพ ประสทิธผิล 

ในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนเป็นสำาคัญ 

  ๑.๓.๒ กำาหนดมาตรการสำาหรับนักเรียนทุนรัฐบาลในการเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศ		

สำาหรับบุคลากรภาครัฐและนักเรียนที่อยู ่ ในความดูแลของสำานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน 

ในการเดินทางไปหรือกลับจากต่างประเทศ โดยพิจารณาหลักเกณฑ์การเดินทางไปศึกษาต่อในต่างประเทศ  

ซึ่งครอบคลุมถึง ๑) รูปแบบการเรียนการสอนและความจำาเป็นทางการศึกษา ๒) สถานการณ์ทางสาธารณสุข 

ของประเทศที่ไปศึกษา ๓) ความปลอดภัยด้านการดำารงชีวิตในท้องถ่ินท่ีศึกษา ๔) มาตรการและความรับผิดชอบ

ของสถานศึกษาในการดูแลนักเรียนต่างชาติ และ ๕) ความเห็นของหน่วยงานเจ้าของทุนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

	 ๑.๔	 การศกึษาระบบการจ้างงานรปูแบบใหม่	เพือ่รองรบับรบิททีเ่ปลีย่นแปลงให้มคีวามยดืหยุน่ ทนัต่อเหตกุารณ์ 

สอดคล้องกับความคุ้มค่าต่อผลสัมฤทธิ์ตามภารกิจของส่วนราชการ และดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้าสู ่ระบบราชการ  

โดยการเพ่ิมโอกาสการจ้างงานด้วยระบบพนักงานราชการ มีสาระสำาคัญ ดังนี้ ๑) เป็นการจ้างงานในระยะส้ัน  

ไม่ใช่งานประจำา บรรจุคนให้เร็วที่สุด ๒) ระยะเวลาไม่เกิน ๒ ปี เน้นการกระจายลงสู่พื้นที่ และ ๓) กำาหนดรูปแบบ 

การบริหารการจ้างเป็นการเฉพาะ และได้จัดทำาข้อเสนอแนวทางการจัดสรรกรอบอัตรากำาลังและกลไก 

การบริหารจัดการพนักงานราชการเฉพาะกิจ และผลการจัดสรรกรอบอัตรากำาลังพนักงานราชการเฉพาะกิจ  

จำานวน ๑๐,๐๐๐ อัตรา เพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยได้อนุมัติ

การจัดสรรกรอบอัตรากำาลังพนักงานราชการเฉพาะกิจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ รวม ๒๘ ส่วนราชการ ครอบคลุมถึง

หน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ระดับจังหวัด และหน่วยงานในราชการบริหารส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค

ที่เป็นหน่วยปฏิบัติ โดยการจ้างงานดังกล่าวจะมีระยะเวลาการจ้างงานไม่เกิน ๑ ปี ซึ่งมีลักษณะงานที่หลากหลาย 

ตามความจำาเป็นของส่วนราชการ 

 ๑.๕ การจัดสรรทุนรัฐบาล	 โดยได้พัฒนาทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่ภายใต้โครงการ “โรงซ่อม	 เสริม		

และสร้างรัฐบาลดิจิทัล”	หรือ Digital Garage เพ่ือช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการมีบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัล 

และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม จำานวน ๒๐ ทุน โดยมีกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะสำาหรับผู้รับทุนรัฐบาล

ในสาขาวชิาทีข่าดแคลนโดยใช้กรอบอตัรากำาลงัหมนุเวยีน เพือ่บรรจ ุ

และแต่งตัง้ผูไ้ด้รบัทุนเป็นข้าราชการทุนรัฐบาลในสาขาวชิาทีข่าดแคลน 

ซึง่จะเป็นการใช้ตำาแหน่งกลาง จำานวน ๒๐ ตำาแหน่ง ของสำานกังาน 

คณะกรรมการข ้าราชการพลเรือนและจะได ้รับมอบหมาย 

ให้ไปช่วยราชการในส่วนราชการที่ทำา Digital Transformation 

มีพี่เลี้ยงเป็นโค้ชมืออาชีพจากหน่วยงานต่าง ๆ และเมื่อครบ ๒ ปี 

สามารถโอนไปส่วนราชการทีส่นใจได้ โดยผลงานระหว่างการเข้าร่วม 

โครงการสามารถนำาไปใช้เกือ้กลูสำาหรบัการแต่งตัง้ได้และมเีส้นทาง

ความก้าวหน้าในอาชีพ	ขณะนี้มีผู้ยืนยันรับทุน จำานวน ๙ คน 

พัฒนาทุนรัฐบาลรูปแบบใหม่
ภายใต้โครงการ 

“โรงซ่อม เสริม และสร้าง
รัฐบาลดิจิทัล” 

ให้บุคลากรภาครัฐมีทักษะด้านดิจิทัล
และนวัตกรรมอย่างเหมาะสม 
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๒.	 การปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ	 อนุญาตของทางราชการที่มีความสำาคัญ	

ต่อการประกอบธุรกิจและดำาเนินชีวิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล 

	 ๒.๑	 การพัฒนากระบวนการออกหนังสือรับรอง	ใบอนุญาต	และเอกสารแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส	์

เพื่ออำานวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผู ้ประกอบการสามารถค้นหาข้อมูลบริการภาครัฐและทำาธุรกรรม 

ผ่าน bizportal.go.th แบบเบ็ดเสร็จ ณ จุดเดียว โดยยื่นที่เดียว แบบฟอร์มเดียว เอกสารชุดเดียว และติดตามได ้

ทุกใบอนุญาต 

	 ๒.๒	 พัฒนากระบวนการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่อยกระดับการให้บริการประชาชน 

ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระการกรอกเอกสาร โดยใช้ระบบ e-Form  

ที่เชื่อมโยงข้อมูลที่จำาเป็นจากหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องโดยอัตโนมัติ และสามารถรับใบอนุญาต/เอกสารต่าง ๆ  

ในรูปแบบ e-Document ที่รวดเร็ว ถูกต้อง น่าเชื่อถือ และมีมาตรฐานในระดับสากล 

	 ๒.๓	 การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์	(e-Service)	มีระบบการให้บริการ  

e-Service ทีพั่ฒนาแล้วเสร็จในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จำานวน ๓๙ งานบรกิาร เช่น ระบบให้บรกิารจองควิยืน่คำาขอ

จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (e-Qlands) (กรมที่ดิน) การชำาระภาษีรถยนต์ออนไลน ์

กรณีรถยนต์ที่มีอายุเกิน ๗ ปี (กรมการขนส่งทางบก) ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทาง 

เข้าประเทศไทยทางอากาศสำาหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ 

เพือ่รองรบัการเดินทางในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควดิ-๑๙ 

(กระทรวงการต่างประเทศ) นอกจากนี้ ยังได้เตรียมการยกระดับ

งานบริการภาครัฐให้เป็น e-Service ในลักษณะ Agenda ที่ต้องม ี

การบรูณาการการทำางานร่วมกนัหลายหน่วยงาน จำานวน ๑๒ งานบริการ 

เช่น ระบบการแจ้งเตือนสิทธิและช่วยเหลือในการรับสวัสดิการ 

ของประชาชนตลอดช่วงชีวิต ระบบการอำานวยความสะดวก 

ให้แก่ผู้เดนิทาง (Ease of Traveling) ระบบการขึน้ทะเบียนเกษตรกร 

และการขอรับความช่วยเหลือด้านการเกษตร 

๓.	 การพัฒนาระบบข้อมูลขนาดใหญ่ในการบริหารราชการแผ่นดิน

 ๓.๑	 การดำาเนนิโครงการจดัทำาบญัชข้ีอมลูภาครฐั	(Government	Data	Catalog:	GD	Catalog)	โดยได้จดัทำา 

รายการข้อมูลภาครัฐ (GD Catalog) และระบบนามานุกรม (Directory Services) ซ่ึงเป็นองค์ประกอบหน่ึง 

ตามกรอบการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐหรือกรอบโครงสร้างรัฐบาลดิจิทัล ในการรวบรวมบัญชีข้อมูล 

และคำาอธิบายชุดข้อมูลจากหน่วยงานภาครัฐท้ังหมด และพัฒนากลไกการสืบค้นเพื่อให้บริการการสืบค้น 

ผ่านระบบสารสนเทศในลักษณะนามานุกรมข้อมูลภาครัฐ ซึ่งเปรียบเสมือนสมุดหน้าเหลืองบัญชีข้อมูลภาครัฐ 

สำาหรบัให้บคุลากรภาครฐัค้นหาแหล่งข้อมลูเพือ่ใช้ประกอบการวเิคราะห์หรอืให้บรกิารได้อย่างสะดวก รองรบัความต้องการ 

ใช้ประโยชน์ข ้อมูลภาครัฐที่ เพิ่มมากขึ้นในปัจจุบัน และตอบสนองผู ้ใช ้ข ้อมูลที่มีอยู ่หลากหลายอีกด้วย  

ทัง้น้ี ได้มีการสนับสนนุหน่วยงานนำาร่อง จำานวน ๓๑ หน่วยงาน และ ๓ จงัหวดั (จงัหวดัชลบุร ีระยอง และฉะเชิงเทรา) 

มีระบบการให้บริการประชาชน
แบบ e-Service 

จ�านวน ๓๙ งานบริการ 
เช่น จองคิวยื่นค�าขอรังวัดที่ดิน 

ช�าระภาษีรถยนต์ออนไลน์
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

ในการจัดทำาบัญชีข้อมูลหน่วยงานและพัฒนาต้นแบบระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐ ซึ่งหน่วยงานนำาร่องทุกหน่วยงาน 

ได้ติดตั้งระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานและนำาบัญชีข้อมูลเข้าสู่ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงานแล้ว จำานวน ๙๔๓ ชุดข้อมูล 

และได้เริ่มทำาการลงทะเบียนเข้าสู ่ระบบบัญชีข้อมูลภาครัฐแล้ว โดยมีหน่วยงานแจ้งมอบหมายผู้รับผิดชอบ 

เข้าใช้งานระบบลงทะเบยีน จำานวน ๑๗ หน่วยงาน และดำาเนนิการเข้าสูร่ะบบแล้ว จำานวน ๑๐ หน่วยงาน นอกจากนี้  

ได้จัดทำาแนวทางการจัดทำาบัญชีข้อมูลภาครัฐ และแนวทางการลงทะเบียนบัญชีข้อมูลภาครัฐ รวมถึงแนวปฏิบัติ 

การบริหารจัดการข้อมูลและการประเมินคุณภาพข้อมูล อีกทั้ง ได้สนับสนุนหน่วยงานท่ีเลือกการจัดทำาบัญชีข้อมูล 

หน่วยงานเป็นตวัชีว้ดัการประเมนิส่วนราชการประจำาปี ๒๕๖๔ จำานวน ๘๔ หน่วยงาน (ส่วนราชการ จำานวน ๕๑ หน่วยงาน 

และองค์การมหาชน จำานวน ๓๓ หน่วยงาน)

	 ๓.๒	 การดำาเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ	 โดยพัฒนาระบบคลาวด์กลางภาครัฐ  

(Government Data Center and Cloud Service: GDCC) เพือ่เป็นโครงสร้างพืน้ฐานในการบรกิารประชาชนด้านต่าง ๆ  แล้ว 

จำานวน ๒๙๓ กรม ๖๕๒ หน่วยงาน ๒,๑๐๔ ระบบงาน และจดัฝึกอบรมบคุลากรภาครฐัให้มีความรูด้้าน Cloud Computing

ใน ๓ หลกัสตูร จำานวน ๒,๐๖๕ คน ประกอบด้วย ๑) ระดับพืน้ฐาน 

จำ านวน ๑,๐๙๖ คน ๒)  ระดับสูง  จำ านวน ๔๐๑ คน  

และ ๓) ระดับผู้เชี่ยวชาญ จำานวน ๕๖๘ คน โดยมีตัวอย่าง 

ระบบงานของหน่วยงานภาครัฐที่ใช้ประโยชน์จากระบบคลาวด์

กลางภาครัฐ เช่น ระบบ National Digital Health Platform	

แอปพลิเคชัน “หมอพร้อม” ระบบขนส่งและจราจรอัจฉริยะ 

Smart Bus Terminal	 แอปพลิเคชัน “ThailandPlus”		

สำาหรับนักท่องเที่ยว และระบบบริหารงานของผู ้บังคับบัญชา 

และการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่สายตรวจ POLICE 4.0	

พัฒนาระบบ
คลาวด์กลางภาครัฐ
ในการให้บริการประชาชน 

๒,๑๐๔ ระบบงาน
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	 ๓.๓	 การส่งเสริมและสนับสนุนการประยุกต์ใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ	 โดยสถาบันส่งเสริมการวิเคราะห์

และบริหารข้อมูลขนาดใหญ่ภาครัฐ (Government Big Data Institute: GBDi) ที่เป็นผู้ให้คำาปรึกษาและร่วมพัฒนา

ระบบเพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์ของข้อมูลขนาดใหญ่ไปประกอบการตัดสินใจและการดำาเนินงานของหน่วยงาน 

ภาครัฐอย่างเป็นรูปธรรมและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้พัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับ 

การใช้ประโยชน์ข้อมูลและแนวทางในการดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับข้อมูลขนาดใหญ่มาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงพัฒนา 

ผู้เชี่ยวชาญด้าน Big Data จำานวนไม่น้อยกว่า ๒,๗๐๐ ราย 

	 ๓.๔	 การพฒันาแพลตฟอร์มการให้บรกิารข้อมลูการท่องเทีย่วอจัฉรยิะ ในรปูแบบ API ช่วยให้ภาคเอกชน 

สามารถเชือ่มต่อข้อมลูเพือ่เพิม่ประสทิธภิาพในการดำาเนนิธุรกจิ พฒันาระบบเช่ือมโยงข้อมูลสขุภาพเพือ่การสาธารณสขุ 

(Health Information Exchange: HIE) เพ่ือให้แพทย์สามารถเข้าถึงประวัติการรักษาพยาบาลของผู้เข้ารับ 

การรักษาจากโรงพยาบาลต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว โดยร่วมกับโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน  

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำากัด (มหาชน) ธนาคารกรุงไทย และแพทยสภา โดยคาดว่าจะมีโรงพยาบาล 

เข้าร่วมโครงการในระยะแรกจำานวน ๑๐๐ แห่ง 

	 ๓.๕	 การดำาเนินโครงการพัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลของรัฐ 

	 	 ๓.๕.๑	 ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญสำาหรับการสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อผลักดัน 

และสนับสนุนให้รัฐเกิดการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีสภาพแวดล้อมท่ีมีความปลอดภัย

และน่าเชื่อถือ และเพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจมีความเช่ือมั่น 

ต ่อระบบการให ้บริการของรัฐ โดยส ่งเสริมการใช ้ เอกสาร

อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้ผู ้ประกอบการและประชาชนได้รับบริการ

ที่สะดวก รวดเร็ว มั่นใจ ปลอดภัย ด้วยการพัฒนาแบบจำาลอง

มาตรฐานและแบบจำาลองข้อมูล (Data Model) เพื่อแลกเปลี่ยน 

ข ้อมูลระหว ่างหน่วยงาน สนับสนุนศูนย ์แลกเปลี่ยนข ้อมูล 

กลางภาครัฐ จัดทำามาตรฐานที่ เกี่ยวข ้องกับการใช ้เอกสาร

อเิลก็ทรอนกิส์ Digital ID และ e-Signature รวมถงึสร้างความพร้อม 

ความตระหนักแก่บุคลากรภาครัฐ ตลอดจนบูรณาการกระบวนการ 

เพื่อลดความซำ้าซ้อนของการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานท่ีสำาคัญ 

และจำาเป็นสำาหรับการทำาธุรกรรมทางดิจิทัล

	 	 ๓.๕.๒ ให้บริการเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลและบริการออนไลน	์

ของหน่วยงานภาครฐัเพ่ือเพิม่ความเชือ่มัน่ในการให้บรกิาร โดยจดัตัง้ศนูย์ประสานการรกัษาความมัน่คงปลอดภยั

ระบบคอมพิวเตอร์ประเทศไทย (ThaiCERT) เพื่อรับแจ้งเหตุและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการตอบสนอง 

และจัดการต่อเหตกุารณ์ด้านความมัน่คงปลอดภยัคอมพวิเตอร์ รวมถงึให้การสนบัสนนุข้อมลูต่าง ๆ  ทีจ่ำาเป็นต่อหน่วยงาน 

เพื่อดำาเนินการแก้ไขเหตุการณ์ที่ได้รับแจ้ง โดยวิเคราะห์  

เฝ้าระวงั และตรวจจับภยัคุกคามทางไซเบอร์ให้กับหน่วยงาน 

ภาครฐัและหน่วยงานโครงสร้างพืน้ฐานสำาคัญทางสารสนเทศ 

(Critical Information Infrastructure: CII) ตลอด ๒๔ ชัว่โมงทกุวนั 

ครอบคลุมทั้งสิ้น ๒๕๐ หน่วยงาน และสามารถดำาเนินการ 

วิเคราะห์สถิติร้อยละของการแจ้งเตือนและดำาเนินการ 

เพื่อระงับหรือป้องกันการโจมตีที่อาจส่งผลกระทบรุนแรง 



263รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

กับระบบที่มีการเฝ้าระวังโดย ThaiCERT ภายใน ๑ ชั่วโมง กว่า ๑,๕๐๐ เว็บไซต์ รวมถึงป้องกันการโจมตี

เว็บไซต์สำาคัญผ่านการตรวจสอบช่องโหว่ ๔๐๓ ระบบสำาคัญ และให้บริการคุ้มครองเว็บไซต์เพื่อป้องกันการโจมตี  

DDoS Government Website Protection (GWP) ซึง่สามารถสกัดกัน้ได้ทัง้หมด ๕๖.๐๑ จกิะไบต์ จากการดำาเนนิงาน 

มาอย่างต่อเนือ่งทำาให้สามารถสร้างสภาพแวดล้อมทีม่คีวามปลอดภยั (Secure Environment) และมคีวามน่าเชือ่ถอื 

เพือ่ให้ประชาชนและภาคธรุกิจมคีวามเชือ่ม่ัน (Trust) ต่อระบบการให้บรกิารของรฐัและการทำาธรุกรรมทางอเิล็กทรอนกิส์ 

ในภาพรวมของประเทศ ซ่ึงสะท้อนได้จากผลการจัดการภัยคุกคามทางไซเบอร์ผ่านกลไกการแจ้งช่องทาง 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๒ ๑๒๓ ๑๒๑๒ และอเีมล report@thaicert.or.th รวม ๒,๒๕๐ กรณ ีในปี ๒๕๖๓ และ ๑,๒๐๖ กรณี 

ในปี ๒๕๖๔ (มกราคม-กรกฎาคม ๒๕๖๔) และผ่านกลไกการแจ้งเหตุในลักษณะระบบอัตโนมัติ (Automatic feed) 

และข้อมูลภายใต้การเฝ้าระวังภัยคุกคามไซเบอร์กว่า ๑๘ ล้านรายการ อันเป็นการเตรียมความพร้อม 

และการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ของชาติท่ีสามารถตอบสนองและจัดการเหตุการณ์ภัยคุกคามไซเบอร ์

ให้กับโครงสร้างพื้นฐานสำาคัญทางสารสนเทศ (CII) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

๔.	 การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐสู่สาธารณะ

	 ๔.๑	 การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ	 (Open	Government	 Partnership:	 OGP)	

โดยเปิดช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจนรับฟังความคิดเห็น 

ผ่าน www.opengovernment.go.th และ Facebook: Opengovthailand เพือ่สร้างการรบัรูแ้ละเปิดให้ประชาชน 

เข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางานภาครัฐ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลการดำาเนินการ 

ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในรูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY 

HACKATHON การส่งเสริมการมีส ่วนร่วมในชุมชน ผลงานต้นแบบการมีส ่วนร่วมท่ีได้รับรางวัลเลิศรัฐ  

สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ตลอดจนข่าวสารท่ีอยู่ในความสนใจของสังคม รวมถึงยกระดับการสร้าง 

ระบบนิเวศภาครฐัระบบเปิดและการมีส่วนร่วม (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem) 

โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ จะดำาเนินการในประเด็นการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM
2.5

)
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 ๔.๒	 การดำาเนินโครงการเพื่อยกระดับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ  

รัฐบาลได้ดำาเนินการขับเคลื่อนการให้บริการศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Platform) บนเว็บไซต์  

www.data.go.th โดยปัจจุบนัมีชดุข้อมลูเปิดภาครัฐ จำานวน ๓,๔๑๔ ชุด นอกจากนี ้ได้มกีารขับเคลือ่นให้เกิดข้อมลูเปิด 

บนศูนย์กลางข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Data Driven-Dataset) ที่เกี่ยวข้องในด้านการศึกษา ได้แก่ คะแนนเฉลี่ย

ผลสอบ O-NET ด้านเศรษฐกิจ	ได้แก่ ข้อมูลโรงงานในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) จำานวนผู้เข้ารับบริการ

จากกรมส่งเสริมอตุสาหกรรม มลูค่าอตุสาหกรรมสร้างสรรค์ การผลติและซือ้พลงังานไฟฟ้าแยกตามประเภทโรงไฟฟ้า 

ด้านการเกษตร ได้แก่ การบริหารจัดการนำ้า ด้านสวัสดิการและความเป็นอยู่ของประชาชน ได้แก่ ข้อมูลผู้เสียชีวิต

จากอุบัติเหตุทางถนน ปริมาณการใช้เน็ตประชารัฐ พฤติกรรมการใช้สื่อเพื่อติดตามข่าวแต่ละช่วงวัย

	 ๔.๓	 การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นข้อมูลข่าวสารสาธารณะให้ประชาชนทราบได้

โดยไม่ต้องร้องขอและข้อมูลข่าวสารที่ประชาชนร้องขอตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ 

ทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือที่เรียกว่าศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังนี้ ได้มีการพิจารณาเร่ืองร้องเรียน 

จำานวน ๖๘๐ เรื่อง แล้วเสร็จ จำานวน ๕๔๓ เรื่อง คิดเป็นร้อยละ ๘๐ และเรื่องอุทธรณ์ จำานวน ๔๙๑ เรื่อง  

แล้วเสร็จ จำานวน ๓๗๑ เร่ือง คิดเป็นร้อยละ ๗๖ นอกจากนี้  

ได้ดำาเนนิโครงการจัดต้ังศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการในส่วนท้องถิน่ 

โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานส่วนท้องถิ่นสามารถจัดตั้งศูนย์ข้อมูล

ข่าวสารของราชการผ่านเกณฑ์มาตรฐานที่กำาหนด ไม่น้อยกว่า  

๖๐๐ หน่วยงาน ซึง่กำาหนดจดัสัมมนาเชงิปฏบิตักิารจดัต้ังศนูย์ข้อมลูฯ 

ในพ้ืนทีภ่าคตะวนัออก จำานวน ๒๓๗ หน่วยงาน จากกลุม่เป้าหมาย 

๑,๐๐๐ หน่วยงาน แต่เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 

ของโควิด-๑๙ จึงปรับรูปแบบการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 

เป็นการจัดสัมมนาฯ ทางระบบออนไลน์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ 

ในส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ทั่วประเทศมีการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร

ทางอิเล็กทรอนิกส์ได้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำาหนดไว	้

๕.	 การส่งเสริมระบบธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐ

	 ๕.๑ การส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาองค์กรด้านต่าง	 ๆ	 ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ		

รัฐบาลได้ดำาเนินการขับเคลื่อนผ่านกลไกการมอบรางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards: PSEA)  

ซ่ึงเป็นรางวัลแห่งเกียรติยศที่มอบให้หน่วยงานที่ได้มุ่งมั่นปฏิบัติราชการจนประสบความสำาเร็จมีความเป็นเลิศ  

โดยในปี ๒๕๖๓ มีผลงานสมัครขอรับรางวัล รวม ๑,๔๑๖ ผลงาน หน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐยอดเยี่ยม  

ได้แก่ กรมสรรพากร ซึ่งได้รับรางวัลระดับดีเด่น ๓ ประเภทรางวัลในปีเดียวกัน ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ  

จากผลงาน “น้องอารี” ผูช่้วยอจัฉริยะเร่ืองภาษสีรรพากร รางวลัการบรหิารราชการแบบมส่ีวนร่วม ทีแ่สดงให้เหน็ถงึ 

ความมุ่งมั่นตั้งใจในการเปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance) รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒ รางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ๔.๐ ในฐานะเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

พิจารณา
เรื่องร้องเรียน

แล้วเสร็จ ๕๔๓ เรื่อง
คิดเป็น ๘๐% 

และเรื่องอุทธรณ์แล้วเสร็จ
๓๗๑ เรื่อง คิดเป็น ๗๖% 
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

และรางวัลคณุภาพการบรหิารจดัการภาครฐั ด้านความเป็นผู้นำาองค์กร 

และความรับผิดชอบต่อสังคม สำาหรับในป ีงบประมาณ 

พ.ศ. ๒๕๖๔ มีหน่วยงานภาครัฐสนใจสมัครรางวัลเลิศรัฐ  

รวมทั้งสิ้น ๑,๖๖๗ ผลงาน เพิ่มขึ้นถึงร้อยละ ๑๔ จากปีที่ผ่านมา 

นอกจากนี้ รัฐบาลได้เพิ่มประเภทรางวัลบริการภาครัฐใหม่  

๒ ประเภท ได้แก่ ๑) ประเภทยกระดับการอำานวยความสะดวก 

ในการให้บริการ (รางวัล ลด ละ เลิก) ซ่ึงจะมอบให้กับ 

หน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนายกระดับการให้บริการ

เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตามพระราชบัญญัต ิ

การอำานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ และ ๒) ประเภทยกระดับบริการที่ตอบสนองต่อสถานการณ์โควิด-๑๙ สำาหรับหน่วยงาน 

ที่มีการจัดบริการ การเพิ่มประสิทธิภาพ หรือยกระดับการให้บริการที่เป็นภารกิจหลักของหน่วยงานในการควบคุม/

ป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ เพื่อให้การบริการมีความต่อเนื่อง รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ 

 ๕.๒ การส่งเสรมิธรรมาภบิาลของหน่วยงานของรฐัและการเป็นระบบราชการ	๔.๐	เพือ่ให้หน่วยงานภาครฐั 
มีการยกระดับการทำางานโดยให้มีการเปิดกว้างและเช่ือมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และพัฒนาหน่วยงาน 
ให้เป็นองค์กรทีม่ขีดีสมรรถนะสงูและทนัสมยั สามารถให้บริการทีต่อบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างทนัการณ์ 
โดยนำาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุงการดำาเนินงานและคิดค้นนวัตกรรมในการให้บริการเพื่อให้ประชาชน 
ได้รบัการบริการทีดี่ขึน้ รวมทัง้สร้างการรบัรู ้ความเข้าใจ และเตรยีมความพร้อมให้แก่หน่วยงานภาครฐัเกีย่วกบัแนวทาง
การดำาเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดีและแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ ๔.๐ 
นอกจากน้ี ได้ดำาเนินการตรวจรบัรองหน่วยงานภาครฐัในการเป็นระบบราชการ ๔.๐ โดยในปี ๒๕๖๓ หน่วยงานภาครฐั 
ร้อยละ ๗๘ มีผลการประเมินอยู่ในระดับพื้นฐาน และร้อยละ ๒๒ มีผลการประเมินอยู่ในระดับก้าวหน้า 

 ๕.๓	 การส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารจัดการข้อมูลอย่างมีธรรมาภิบาล	 ตามกรอบธรรมาภิบาล
ข้อมูลภาครัฐ (Data Governance Framework: DGF) รองรับการนำาข้อมูลไปใช้ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านการจัดอบรมสร้างองค์ความรู้ไปแล้ว จำานวน ๑,๒๐๗ คน เช่น หลักสูตรการจัดทำา
ธรรมาภิบาลข้อมูล หลักสูตรการจัดทำาคำาอธิบายชุดข้อมูลดิจิทัล (Metadata) การจัดทำาธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ 
ในระดับหน่วยงาน และหลกัสตูรอบรมเชงิปฏบิตักิารกรอบธรรมาภบิาลข้อมลูภาครฐั นอกจากนี ้ได้เตรยีมความพร้อม
ให้แก่หน่วยงานรฐัผ่านการจัดทำาตัวชีว้ดัการพัฒนาระบบบัญชีข้อมลู Data Catalog ประจำาปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
เพื่อนำาไปสู่การเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open data) 

	 ๕.๔	 การจัดทำาประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน	 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน 
และรกัษาคณุงามความดีทีข้่าราชการต้องยดึถือในการปฏบัิตงิาน โดยประกาศในราชกจิจานเุบกษาและมผีลบงัคบัใช้
ตัง้แต่วนัที ่๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๔ รวมทัง้ได้กำาหนดแนวทางการปฏบัิตตินของข้าราชการพลเรอืนตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการพลเรือนเพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางการปฏิบัติท่ีควรกระทำาหรือไม่ควรกระทำาสำาหรับข้าราชการพลเรือน 
เพ่ือให้ข้าราชการมีการประพฤติตนอย่างมีคุณธรรมและรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ สำาหรับการจัดทำา 
ประมวลจริยธรรมขององค์กรกลางบริหารงานบุคคลต่าง ๆ อยู่ระหว่างการดำาเนินการตามระเบียบคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำาประมวลจริยธรรม ข้อกำาหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับ 

ตั้งแตว่ันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ 
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๖.	 การพฒันากลไกให้ประชาชนมส่ีวนร่วมในการพัฒนาบรกิารสาธารณะและการตรวจสอบ	

ภาครัฐ 

 ๖.๑	 การพฒันาระบบสบืค้นข้อมลูการใช้จ่าย	

งบประมาณภาครัฐ	 (Thailand	 Government	

Spending) ภายใต้ช่ือ “ภาษีไปไหน” บนเว็บไซต์  

govspending.data.go.th ถอืเป็นบรกิารทีน่ำาเสนอข้อมลู 

ในด้านงบประมาณการจดัซือ้จดัจ้างของหน่วยงานภาครฐั 

(Open Government Data) ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

เพ่ือเปิดเผยและส่งเสริมความโปร่งใส ให้อำานาจ 

ภาคประชาชนในการสำารวจตรวจสอบและการต่อต้าน 

การทจุรติ โดยนำาเทคโนโลยใีหม่เข้ามาเพิม่ประสิทธภิาพ ทีผ่่านมาได้เปิดเผยโครงการจดัซือ้จดัจ้าง/การจัดสรรงบประมาณ

ของภาครัฐตั้งแต่ปี ๒๕๕๘ แล้วกว่า ๒๑ ล้านโครงการ มูลค่ากว่า ๖,๐๐๐ ล้านล้านบาท 

 ๖.๒ การส่งเสริมการมส่ีวนร่วมของภาคส่วนต่าง	ๆ 	ในการร่วมออกแบบงานภาครฐัทีต่อบสนองความต้องการ	

และความคาดหวังของประชาชน	ได้ดำาเนนิการจัดกจิกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON ตัง้แต่ปี ๒๕๖๒ 

จนถงึปัจจบุนั รวมจำานวน ๑๐ ครัง้ โดยผูเ้ข้าร่วมกจิกรรมมทีัง้เยาวชน วยัทำางานทัง้ภาครฐัและภาคเอกชน ตลอดจน

วัยเกษียณอายุ รวมถึงกลุ่มคนพิการ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์ในการร่วมกันพัฒนาประเทศ 

เข้ามาร่วมออกแบบ นำาเสนอ และร่วมพัฒนาไปกับภาครัฐ ตลอดจนร่วมเป็นเครือข่ายในการขับเคลื่อนข้อเสนอ

ไปสู่การปฏิบัติให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ จากการจัดกิจกรรมดังกล่าวได้ข้อเสนอ จำานวน ๖๕ ข้อเสนอ  

แบ่งเป็น ๖ ด้าน ได้แก่ ด้านสาธารณสุข ด้านเศรษฐกิจ ด้านการศึกษา ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านคุณภาพชีวิต  

และด้านการยกระดับการให้บริการ ที่สามารถนำาไปต่อยอดพัฒนางานของภาครัฐเพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการ 

และความคาดหวงัของประชาชนได้อย่างรวดเรว็ ขณะนีอ้ยูร่ะหว่างการขบัเคลือ่นร่วมกบัหน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง จำานวน ๒๖ ข้อเสนอ 

เช่น การยกระดับบริการรถจักรยานยนต์รับจ้าง การพัฒนาระบบตรวจสอบความซำ้าซ้อนของกฎหมาย 

 ๖.๓ การเปิดโอกาสให้ทกุภาคส่วนมส่ีวนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมงานบรกิารภาครฐั	รัฐบาลได้ดำาเนินโครงการ 

ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab) เพื่อเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนได้มีส่วนร่วม 

ในการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ รวมถึงการสร้างและส่งเสริมกระบวนทัศน์การทำางานใหม่ให้แก่บุคลากร 

และองค์กรภาครฐั โดยใช้กระบวนการคดิเชงิออกแบบ (Design Thinking) มาพฒันานวตักรรมการให้บรกิารเพ่ือตอบสนอง 

ความต้องการและความคาดหวังของประชาชน โดยดำาเนนิการต่อเนือ่งตัง้แต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ จนถึงปัจจุบัน 

ได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐจำานวนทั้งสิ้น ๒๗ งานบริการ ซึ่งมีการขยายผลนำาไปสู่การปฏิบัติจริง  

เช่น การแก้ไขปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล  

การแก้ไขปัญหาความล่าช้าในกระบวนการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

สมุนไพร การปรับกระบวนงานการออกมาตรฐาน ISO  

ของห้องปฏิบัติการทดสอบ สำาหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

มุ ่งเน ้นกำาหนดประเด็นการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมที่ช ่วย 

ลดผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙  

และเพื่อเตรียมความพร้อมประเทศไทยให้สามารถฟื ้นตัว 

ได้อย่างต่อเนื่อง 

พัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
งานบริการภาครัฐ 
๒๗ งานบริการ 

และขยายผลไปสู่การปฏิบัติจริง 
เช่น แก้ ไขปัญหาระบบรอคิว
ตรวจโรคในโรงพยาบาล
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

 ๖.๔ การขบัเคลือ่นการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วมโดยยึดประชาชนเป็นศนูย์กลาง	โดยการสร้างระบบนิเวศ 

ภาครฐัระบบเปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมคีวามหมาย (Open Government and Meaningful Participation Ecosystem: 

OG & MP) ทดลองนำาร่องใช้แนวทางดังกล่าวในการแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM
2.5

) ในจังหวัดสิงห์บุรี 

และลำาปาง ซึ่งเป็นการดำาเนินการร่วมกันระหว่าง

หน่วยงานภาครัฐและภาคส่วนต่าง ๆ โดยกำาหนด 

แนวทางการดำาเนินการในรูปแบบของการทดลอง 

และทดสอบ พฒันา สร้างสรรค์นวตักรรมในรปูแบบใหม่ 

(Sandbox) ก่อนนำาไปขยายผลยังพื้นที่อื่น ๆ ซึ่งผลที่ได ้

จากการดำาเนินการร่วมกันจะนำาไปสู ่การร่วมพัฒนา

แพลตฟอร์มกลางในการเปิดเผยข้อมูลและเชื่อมโยง 

ฐานข้อมูลของภาครัฐในเรื่องปัญหา PM
2.5

 เพื่อรวบรวม 

ชุดข้อมูลและเช่ือมโยงข้อมูลภาครัฐในการเปิดเผย 

ข ้ อมู ลแก่ ประชาชนบนฐานข ้ อมู ลชุ ด เดี ย วกั น 

และบนแพลตฟอร์มกลางเดียวกนั และเพ่ือเป็นเครือ่งมอื 

ในการตัดสินใจของภาครัฐ (Virtual War Room)  

ในการแก้ไขปัญหา PM
2.5 

๗.	 การปรับปรุงระเบียบ	กฎหมาย	เพื่อเอื้อต่อการทำาธุรกิจและการใช้ชีวิตประจำาวัน	

	 ๗.๑	 การปรบัปรงุข้ันตอนและระยะเวลาการให้บรกิาร	การอำานวยความสะดวก	ต้นทนุค่าใช้จ่าย	กฎหมาย	

กฎ	และระเบียบต่าง	ๆ	ของภาครัฐ	ดังนี้

	 	 ๗.๑.๑	 นำาส่งข้อมูลเงินสมทบผ่านระบบอินเทอร์เน็ต	 (e-Filing)	 เพื่ออำานวยความสะดวก 

สำาหรับสถานประกอบการ เป็นการลดขั้นตอนการทำางาน ลดปัญหาข้อผิดพลาดของข้อมูล และประหยัดค่าใช้จ่าย 

ของนายจ้างโดยพฒันาระบบงานทะเบยีนผูป้ระกนัตนและงานเงนิสมทบ โดยนำาเทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัทำาข้อมลู 

งานทะเบียนผู้ประกันตนและการนำาส่งข้อมูลเงินสมทบด้วยสื่ออิเล็กทรอนิกส์มาใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล 

และการชำาระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment) อีกท้ังทำาให้สำานักงานประกันสังคมสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลนายจ้างและผู้ประกันตนได้อย่างถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว และยังช่วยให้ผลการจัดอันดับความยากง่าย 

ในการประกอบธรุกจิของธนาคารโลก (Doing Business) ด้านการชำาระภาษอียู่ในอันดับท่ีดีข้ึน นอกจากน้ี  ได้พฒันาปรบัปรงุ 

ระบบหรือเพิ่มช่องทางให้บริการรับ-จ่ายเงินกองทุนประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทนผ่านธนาคาร หน่วยบริการ 

และระบบอิเล็กทรอนกิส์ที่หลากหลาย เพื่ออำานวยความสะดวกและเพิม่ทางเลือกใหก้ับนายจา้ง ลูกจ้าง และผู้ประกันตน 

  ๗.๑.๒	 แจ้งการประสบอนัตรายเนือ่งจากการทำางาน	

ผ่านระบบ	 e-Compensate	 เพื่ออำานวยความสะดวก 

ให ้นายจ ้าง ลูกจ ้าง และโรงพยาบาล ได ้รับความสะดวก 

ในการติดต่อและส่งเอกสารให้กับสำานักงานประกันสังคม พร้อมทั้ง 

ติดตามสถานการณ์เบิกจ่ายได ้จากช่องทางอิ เล็กทรอนิกส ์ 

ซึ่งเปิดใช้งานระบบตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๓ 

ระบบ e-Compensate 
อ�านวยความสะดวกนายจ้าง ลูกจ้าง 

และโรงพยาบาล
ในการแจ้งการประสบอันตราย

เนื่องจากการท�างาน
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	 	 ๗.๑.๓	 แจ้งการจ้างลูกจ้างเด็กอายุตำ่ากว่าสิบแปดปี	 (คร.๒)	 และแจ้งสิ้นสุดการจ้าง	 (คร.๔)		

ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Service)	 เพ่ืออำานวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างเด็ก

สามารถแจ้งการจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นเด็กอายุตำ่ากว่า ๑๘ ปี (คร.๒) และแจ้งสิ้นสุดการจ้าง (คร.๔) ตามพระราชบัญญัติ

คุ้มครองแรงงาน พ.ศ. ๒๕๔๑ ผ่านระบบบริการอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ได้ 

	 	 ๗.๑.๔	 รับและพิจารณาวินิจฉัยคำาร้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน	 พ.ศ.	 ๒๕๔๑		

และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม โดยมีการยื่นคำาร้องจำานวน ๑๔,๙๔๘ เรื่อง ลูกจ้างท่ียื่นคำาร้องจำานวน ๓๖,๗๗๔ คน  

ลูกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ จำานวน ๒๕,๗๙๘ คน เป็นเงินจำานวน ๑,๒๐๖,๓๔๙,๐๑๔ บาท 

	 ๗.๒	 การส่งเสรมิให้หน่วยงานภาครฐัจัดให้มสีนามทดลองแนวคิดทางธรุกจิ	ผลติภณัฑ์	หรอืนวตักรรมใหม่	

ภายใต้การกำากับดูแลของหน่วยงาน	

  ๗.๒.๑	 ดำาเนนิโครงการพฒันาระบบฐานข้อมลูการประเมนิความน่าเชือ่ถอืของวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม	(Small	and	Medium	Enterprises:	SMEs)	(SMEs	Credit	Rating) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ 

และเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม SMEs รวมถึงสถาบันการเงินมีโมเดลการประเมินศักยภาพด้านการตลาด 

และด้านการก้าวสูส่ากล ทีส่ามารถนำาไปปรบัใช้ในการประเมนิขดีความสามารถของผูป้ระกอบการ จำานวน ๔๐๖ ราย 

โดยดำาเนินการวิเคราะห์ ๒ ด้าน คือ 

   (๑)	 ด้านการตลาด	พบว่า ผู้ประกอบการส่วนใหญ่มีการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการวิเคราะห ์

ความต้องการของลกูค้า และนำาเทคโนโลย ีBig Data หรอื Data Analytics หรอื Google Analytics มาใช้ในการวเิคราะห์ 

การตลาดค่อนข้างน้อย 

   (๒)	 ด้านการก้าวสู ่สากล	 จำาแนกเป็น ๓ กลุ่มย่อย ได้แก่ กลุ ่มท่ีก้าวสู ่สากลสำาเร็จ  

กลุ่มทีม่คีวามพร้อมทีจ่ะก้าวสูส่ากล และกลุม่ทีม่คีวามต้องการยกระดบับางประการ พบว่า ปัญหาในการขยายตลาด

ไปยังต่างประเทศในเรื่องการคัดเลือกคู่ค้าหรือผู้แทนจำาหน่ายในต่างประเทศท่ีน่าเช่ือถือและส่งเสริมภาพลักษณ์ 

ของสินค้า/บริการ ผู้ประกอบการส่วนใหญ่ไม่ได้มีการจัดสรรงบประมาณสำาหรับการทำาการตลาดต่างประเทศ 

ที่ชัดเจน 

	 	 ๗.๒.๒	 ดำาเนนิโครงการสนบัสนุนให้ผู้ประกอบการ	SMEs	เข้าถึงการจดัซือ้จดัจ้างภาครัฐ	ปีงบประมาณ	

พ.ศ.	 ๒๕๖๔	 โดยออกกฎกระทรวงกำาหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

(ฉบบัที ่๒) พ.ศ. ๒๕๖๓ กำาหนดให้หน่วยงานของรฐัจัดซ้ือจดัจ้างสนิค้าหรอืบรกิารจากผูป้ระกอบการ SMEs ท่ีได้ข้ึนบัญชี 

รายการพัสดุและบัญชีรายชื่อไว้กับสำานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม โดยปัจจุบันดำาเนินการ 

ในส่วนของการพัฒนาระบบ SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้มีประสิทธิภาพสามารถรองรับการใช้งาน 

จากหน่วยงานภาครฐัอืน่ ๆ  ในอนาคต รวมทัง้รองรบัการเปลีย่นแปลง 

ของผู ้ ใช ้บริการระบบที่ จะเพิ่มจำ านวนมากข้ึนในอนาคต  

และกำาหนดแนวทางการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานต่าง ๆ  

ได ้แก่ กรมสรรพากรและศูนย ์ เทคโนโลยีอิ เล็กทรอนิกส ์ 

และคอมพวิเตอร์แห่งชาติ (National Electronics and Computer 

Technology Center: NECTEC) รวมทัง้การสร้างการรบัรูใ้นวงกว้าง 

นอกจากนี้  ได ้ เป ิดให ้ผู ้ประกอบการขึ้นทะเบียน SMEs  

เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐบนเว็บไซต์ www.thaismegp.com 

โดยมีผลการข้ึนทะเบียน SMEs เพื่อการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

จำานวน ๕๓,๑๘๕ ราย 

SMEs ขึ้นทะเบียน
เพื่อเข้าถึง

การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
๕๓,๑๘๕ ราย
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ปีที่ ๒ (๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓-๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๔)

	 ๗.๓	 การส่งเสริมการแข่งขันทางการค้าที่เสรีและเป็นธรรม รัฐบาลได้กำากับดูแลสินค้าและบริการ 

ให้มีราคาจำาหน่ายสอดคล้องกับต้นทุน รวมถึงให้มีความเหมาะสมและเป็นธรรม อีกท้ังให้มีปริมาณสินค้าเพียงพอ 

กับความต้องการในประเทศ ดังนี้ 

  ๗.๓.๑	 กำาหนดสนิค้าและบรกิารควบคมุ จำานวน ๕๕ รายการ (สนิค้า ๕๐ รายการ บรกิาร ๕ รายการ) 

สินค้าและบริการที่ติดตามดูแล จำานวน ๒๒๙ รายการ (สินค้า ๒๐๖ รายการ บริการ ๒๓ รายการ) โดยมีการติดตาม 

ตรวจสอบราคา และสถานการณ์ของสินค้าอย่างสมำ่าเสมอ เพื่อคุ้มครองสิทธิผู้บริโภคมิให้ถูกเอาเปรียบ 

  ๗.๓.๒	 กำ า กับดู แลสินค ้ าจากสถานการณ	์

การแพร่ระบาดของโควิด-๑๙	 เช่น หน้ากากอนามัย ผลิตภัณฑ์

ที่มีแอลกอฮอล์เป ็นส่วนประกอบเพื่อสุขอนามัยสำาหรับมือ  

และกำาหนดมาตรการกำากับดูแลสินค้า เช่น กำาหนดราคาจำาหน่าย 

การให้แจ้งข้อมูลต้นทุน ราคาซื้อ ราคาจำาหน่าย ปริมาณการผลิต/

นำาเข้า/ส่งออก/จำาหน่าย การแสดงราคาจำาหน่ายปลกี การปันส่วน

หรือจำาหน่าย และการควบคุมการส่งออก 

  ๗.๓.๓	 กำากับดแูลการชัง่ตวงวดัและสนิค้าหบีห่อ 

โดยตรวจสอบเครือ่งชัง่ตวงวดั มาตรวดันำา้มนัเชือ้เพลงิ ก๊าซแอลพจี ีก๊าซเอน็จวี ีและสนิค้าหีบห่อ ให้มคีวามเทีย่งตรง 

ถูกต้อง ได้มาตรฐาน รวมทั้งสิ้น ๑๑,๒๕๘,๙๘๑ เครื่อง/หีบห่อ พบว่าไม่ถูกต้องจำานวน ๑๕,๗๘๕ เครื่อง/หีบห่อ 

๘.	 การกระจายอำานาจ	ความรบัผดิชอบ	และเพ่ิมบทบาทการปกครองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่	
และส่งเสริมบทบาทของเอกชนและชุมชนในการให้บริการสาธารณะ	

	 ๘.๑	 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจดัการศกึษา	

ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โดยจัดสรร 

งบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินที่จัดการเรียน 

การสอนตั้งแต ่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน  

๕ กจิกรรม ได้แก่ ค่าจดัการเรยีนการสอน (รายหวั) ค่าหนงัสอืเรยีน 

ค่าเครื่องแบบนักเรียน ค่าอุปกรณ์การเรียน และค่ากิจกรรม 

พัฒน าคุณภาพผู ้ เรีย น  จำ า น วน  ๑๕๗ ,๓๗๓  คน  

เป็นเงินจำานวน ๕๖๐,๗๔๑,๓๖๓ บาท ทำาให้ประชาชน 

ได้รับการศึกษาและการเรียนรู ้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  

รวมถึงลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับผู้ปกครอง	

	 ๘.๒	 การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการจัดทำา (ร่าง) แผนการกระจายอำานาจ 

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ และ (ร่าง) แผนปฏิบัติการกำาหนดข้ันตอน 

การกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒-๒๕๖๕ ดำาเนนิการแก้ไขปรบัปรุงกฎหมาย 

เพื่อให้เป็นไปตามแผนการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  

จำานวน ๙ ฉบับ เช่น ร่างพระราชบัญญัตินำ้าบาดาล (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบัญญัติสุสานและฌาปนสถาน  

(ฉบับที ่..) พ.ศ. .... ร่างพระราชบญัญติัภาษสีรรพสามติ (ฉบับท่ี ..) พ.ศ. .... นอกจากนี ้ได้ดำาเนนิการเสนอร่างกฎหมาย

เพือ่ให้เป็นไปตามรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย มาตรา ๒๕๐ ได้แก่ ร่างพระราชบญัญตักิระจายหน้าทีแ่ละอำานาจ

ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 



นโยบายข้อ ๑๑
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน270

	 ๘.๓	 การพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 ได้ดำาเนินการ 
จัดทำาเกณฑ์ชี้วัดและมาตรฐานขั้นตำ่าการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาอย่างต่อเนื่อง  
เพือ่ใช้ในการประเมนิมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทัว่ประเทศ ซึง่ผลการประเมนิ
ในปี ๒๕๖๓ ได้นำาเสนอคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เพือ่พจิารณาประกอบการ
กำาหนดนโยบายการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและพฒันาประสทิธิภาพการจดับริการสาธารณะ 
ให้กับประชาชนได้อย่างท่ัวถึงมีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทความต้องการของประชาชน รวมทั้งใช้เป็นข้อมูล
ประกอบการจดัสรรงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้สอดคล้องกบัศกัยภาพในการจัดบรกิารสาธารณะ
แต่ละประเภท และในปี ๒๕๖๔ มีจำานวน ๕๒ ตัวชี้วัด

	 ๘.๔	 การตดิตามผลการดำาเนนิงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน	โดยมกีารตดิตามทัง้ระบบ ได้แก่ การตดิตาม 
แบบออนไลน์ การจัดทำาแบบสอบถาม และการลงพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ได้ดำาเนินการติดตาม 
การก่อสร้างและบำารงุรกัษาถนน การบำารงุรกัษาแหล่งนำา้ และการประเมนิมาตรฐานการจดับรกิารสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ เพ่ือรบัทราบผลการดำาเนนิงาน ปัญหา อปุสรรค รวมถงึข้อเสนอแนะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
นำามาใช้วิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาและพิจารณาทบทวนนโยบายการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ได้อย่างมปีระสทิธภิาพและเกดิประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จรงิ สำาหรบัในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ดำาเนินการติดตาม 
ผลการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และการดำาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นด้านการดูแลช่วยเหลือสงเคราะห์แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโควิด-๑๙ ในกลุ่มประชาชนทั่วไป กลุ่มผู้ได้รับผลกระทบด้านอาชีพ กลุ่มผู้ที่มีภาวะพึ่งพิง และกลุ่มเปราะบาง

 ๘.๕	 การสร้างแรงจูงใจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	 โดยได้จัดสรรเงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลจูงใจ
สำาหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการท้องถ่ินตามหลักธรรมาภิบาล 
และหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี รวมท้ังกระตุ้นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินสร้างสรรค์นวัตกรรม 
เพ่ือมุ่งแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชน และนำาผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลมาเผยแพร ่
เพื่อเป็นต้นแบบให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นได้เรียนรู ้และประยุกต์ใช้ตามบริบทของแต่ละท้องถิ่น  
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้รับจัดสรรเงินรางวัล จำานวน ๑๔๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท รวม ๒๗๖ รางวัล 

	 ๘.๖	 การจัดตัง้ศนูย์ส่งเสรมิการมีส่วนร่วมของประชาชนในพ้ืนท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ท่ีได้รบัรางวลั 
การบริหารจัดการที่ดี (องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนำาร่อง) เพื่อทำาหน้าท่ีเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน 
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่และสำานกังานคณะกรรมการการกระจายอำานาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานทีเ่กีย่วข้อง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน และสนบัสนนุส่งเสรมิการมส่ีวนร่วมของประชาชนในพืน้ท่ี 
เป ิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารงาน
และตรวจสอบการดำาเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และเป็นศูนย์ต้นแบบการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ รวมทั้งการคิดค้น 
นวัตกรรมเพ่ือแก้ไขปัญหาและความต้องการของประชาชน  
ปัจจุบันมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีความพร้อม โดยได้จัดตั้ง 
ศู นย ์ ส่ ง เสริ มการมี ส่วน ร่วมของประชาชนตามแนวทาง 
การจัดตั้งศูนย์ฯ จำานวน ๖๑ แห่ง แบ่งออกเป็น ๓ ประเภท 
ครอบคลุมพื้นที่ ๔๐ จังหวัด ดังนี้ ๑) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
จำานวน ๑๐ แห่ง ๒) เทศบาลนคร เทศบาลเมอืง และเทศบาลตำาบล 
จำานวน ๓๓ แห่ง และ ๓) องค์การบรหิารส่วนตำาบล จำานวน ๑๘ แห่ง 

จัดตั้งศูนย์ส่งเสริม
การมีส่วนร่วม

ของประชาชน ๖๑ แห่ง 
ครอบคลุมพื้นที่ 

๔๐ จังหวัด


