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ส่วนที่ ๑ บทน า 

ภาครัฐถือเป็นหลักของแผ่นดิน การบริหารราชการแผ่นดินจึงเป็นหัวใจของการขับเคลื่อน 
การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” แต่ท่ามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และรุนแรง ทั้งด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ภาครัฐจ าเป็นต้องได้รับ 
การปฏิรูปขนานใหญ่ (Radical Change) ที่เน้นการมองกว้างและไกล (Vision Driven) มิใช่แค่การปรับเปลี่ยน
แบบค่อยเป็นค่อยไป (Incremental Adaptation) หรือแก้ปัญหาเฉพาะหน้า (Problem Driven) เท่านั้น  

สองทศวรรษจากนี้ไปจึงเป็นช่วงส าคัญของการปฏิรูปภาครัฐ โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
มาตรา ๒๕๘ ข. ได้ก าหนดผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน   
ไว้อย่างน้อย ๕ ประการ ได้แก่ (๑) ให้มีการน าเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหารราชการ
แผ่นดินและการจัดท าบริการสาธารณะ เพ่ือประโยชน์ในการบริหารราชการแผ่นดินและเพ่ืออ านวย 
ความสะดวกให้แก่ประชาชน (๒) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน 
เพ่ือให้เป็นระบบข้อมูลในการบริหารราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน (๓) ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐ และแผนก าลังคนภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
ความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงานของรัฐแต่ละหน่วยงาน 
ที่แตกต่างกัน (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์  
ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท า ในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐ
จากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา และ (๕) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน 

เพ่ือให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย และแผนยุทธศาสตร์ชาติ   
ที่มุ่งสร้าง “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” คณะกรรมการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน จึงได้จัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน  
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ โดยน าผลการศึกษาและข้อเสนอแนะที่เกี่ยวข้องกับการปฏิรูปประเทศของ 
องค์กรต่าง ๆ ประกอบกับการวิเคราะห์ผลกระทบการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและจากสถานการณ ์
การระบาดของโรคติดชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ส่งผลท าให้ต้องปรับเปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดิน
ให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่  (New Normal) ซึ่งมีรูปแบบการด าเนินชีวิต กิจกรรม และพฤติกรรมต่าง ๆ 
ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งนี้ รูปแบบการด าเนินการชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมดังกล่าว ได้เริ่มกลายเป็นวิธี
ปฏิบัติ และแนวทางการด าเนินชีวิตตามปกติในปัจจุบัน ประกอบด้วยลักษณะดังต่อไปนี้  

 แนวคิดใหม่ (New Way of Thinking) ประชาชนมีแนวคิดและทัศนคติเกี่ยวกับการด าเนิน
ชีวิตที่เปลี่ยนแปลงไป ส่งผลให้แนวคิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการภาครัฐในยุคหลัง COVID-19 
เปลี่ยนแปลงไปด้วย 

 การสื่อสารรูปแบบใหม่ (New Way of Communicating) การติดต่อสื่อสารยุคหลัง COVID-19 
มุ่งเน้นความรวดเร็ว ตรงประเด็น และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายมากยิ่งขึ้น รวมทั้งเกิดช่องทางใหม่
ในการสื่อสาร โดยเฉพาะช่องทางแบบดิจิทัล เพ่ือตอบสนองต่อวิถีชีวิตแบบเว้นระยะห่าง 
ทางสังคม (Social Distancing)  

 การท างานรูปแบบใหม่ (New Way of Working/Doing) การท างานภาครัฐในยุคหลัง 
COVID-19 มุ่งเน้นผลลัพธ์มากยิ่งขึ้น ลดกระบวนการท างานและกฎระเบียบข้อบังคับที่ไม่จ าเป็นลง 



 

๒-๒ 
 

ปรับรูปแบบการท างานให้มีความยืดหยุ่นมากยิ่งขึ้น อาทิ การท างานนอกสถานที่ท างาน  
การท างานผ่านช่องทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งการใช้เครื่องมือและวิธีการใหม่ ๆ  

 การด ารงชีวิตแบบใหม่ (New Way of Living) ประชาชนด าเนินชีวิตแบบพ่ึงพาตนเองมากขึ้น 
ปรับตัวได้รวดเร็วขึ้น และระมัดระวังเรื่องรายรับรายจ่าย และปัจจัยสี่ส าหรับการด ารงชีวิต 
มากยิ่งขึ้น  

 ความคาดหวังใหม่ (New Expectation) ประชาชนคาดหวังต่อการรับบริการจากภาครัฐสูงขึ้น 
ทั้งด้านความรวดเร็วในการรับบริการ และด้านประสิทธิภาพ ด้านความคุ้มค่า และด้านความโปร่งใส
ตรวจสอบได ้

 วิธีใหม่ในการบรรลุเป้าหมาย (New way of Winning) ภาครัฐจ าเป็นต้องคิดทบทวนและ
ปรับกลยุทธ์การบริหารจัดการและรูปแบบการบริการภาครัฐใหม่ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
และความคาดหวังของประชาชนที่แตกต่างไปจากเดิมได้ดียิ่งขึ้น 

ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ดังกล่าวข้างต้น ได้ส่งผลท าให้ภาครัฐต้องปรับบทบาทขนานใหญ่ 
ในด้านการให้บริการของภาครัฐจะต้องมีความรวดเร็ว ใช้เวลาน้อย ทันต่อเหตุการณ์ มีความเป็นธรรม 
โปร่งใส/ตรวจสอบได้ เข้าถึงทุกกลุ่มโดยเน้นการให้บริการตามความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง รวมถึง
การน าเทคโนโลยีมาปรับใช้ เพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้ดียิ่งขึ้น ส่วนในด้านวิธีการบริหาร
จัดการ ต้องให้ความส าคัญกับการสร้างการมีส่วนร่วมในการท างานระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และ 
ภาคประชาชน รวมทั้งการสร้างความไว้วางใจให้กับประชาชน (Public Trust) ทั้งนี้ ภาครัฐจะต้องเพ่ิมบทบาท
ในการเป็นผู้น า (Lead) ในการร่วมคิด ร่วมท า รวมทั้งปรับกระบวนการ และวิธีการท างานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะการน าเทคโนโลยีและเครื่องมือใหม่ ๆ มาปรับใช้ตามความเหมาะสม และความสามารถ
ทางงบประมาณการคลังของประเทศ 

ในการทบทวนเพ่ือจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินครั้งนี้ ได้ให้
ความส าคัญในการเตรียมความพร้อมเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ และรองรับผลกระทบของสถานการณ์
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และทิศทางที่ก าหนดไว้ตามยุทธศาสตร์ชาติ มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือสร้างภาครัฐ
ให้มีความโปร่งใส เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจของประชาชนในความซื่อตรง และมาตรฐานการท างานที่มีคุณภาพสูง
ในระดับสากล มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องและมุ่งเน้นให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ชัดเจน ส าหรับกิจกรรมการปฏิรูป 
ที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในภาครัฐและเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ 
ฉบับปรับปรุงนี้ ประกอบด้วย  

(๑)  ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
(๒)  จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตาม

สถานการณ ์
(๓)  ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพ่ือให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดี

และมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 
(๔)  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นท่ี โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน  
(๕)  ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส 

ปราศจากการทุจริต 
ทั้งนี้ กิจกรรมปฏิรูปซึ่งมีผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญภายใต้แผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุงทั้ง ๕ ประการ 

ยังคงมีความเชื่อมโยงกับแผนการปฏิรูปฯ ฉบับประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๑  
ประกอบด้วย ๖ เรื่อง – ๒๔ กลยุทธ์ – ๕๖ แผนงาน ซึ่งคณะกรรมการปฏิรูปฯ ได้ทบทวนทั้ง ๕๖ แผนงานแล้ว 
สามารถจ าแนกเป็น ๓ กลุ่ม ได้แก่ (๑) แผนงานที่สิ้นสุดการด าเนินการปี ๒๕๖๓ (๒) แผนงานที่สามารถ
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ด าเนินการได้ต่อในรูปแบบภารกิจปกติของส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง และ (๓) แผนงานที่น ามาด าเนินการต่อ 
ซึ่งเป็นประเด็นส าคัญและบูรณาการภายใต้กิจกรรมปฏิรูป ๕ ประการ ตามแผนปฏิรูปฯ ฉบับปรับปรุง  

กล่าวโดยสรุป แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับปรับปรุง  มุ่งเน้นการ
สร้างเอกภาพแห่งพลังในการขับเคลื่อนกระบวนการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือให้การจัดท า
บริการสาธารณะ การอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล 
๑.๑ ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

๑.๑.๑ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับยุทธศาสตร์ชาติ 
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินมีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งยังมีความเกี่ยวข้องกับบางประเด็นของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน และด้านการสร้าง
โอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรุปได้ดังนี้  

๑) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
๑.๑)  ข้อ ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และ

ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส  
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับ

แนวหน้าของภูมิภาค  
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการ

น าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
๑.๒) ข้อ ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่  
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ในทุกระดับ 
๑.๓)  ข้อ ๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชน

และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 
๑.๔) ข้อ ๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย  

๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

๑.๕) ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  
มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ  

๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม  
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม 

และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 
๑.๖) ข้อ ๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
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๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ  

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๗) ข้อ ๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น  

๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ 
ที่เปลี่ยนแปลง  

๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าทีจ่ าเป็น  
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
๒.๑) ข้อ ๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
๒.๒) ข้อ ๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่  

๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ  

๓) ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
๓.๑) ข้อ  ๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และ

เทคโนโลยี  
๔.๒.๒ การมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดทิศทางการพัฒนาพ้ืนที่

ของตนเอง  
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 

เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
๓.๒) ข้อ ๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม  

๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ 
ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน  

๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ 
เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

 ๑.๑.๒ ความสอดคล้องของการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินกับแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็นการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดินยังมีความสอดคล้องกับ 
แผนแม่บทฯ ดังนี้ 

๑) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและประสิทธิภาพ
ภาครัฐ 

๑.๑)  ๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น 
๑.๒)  ๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 
๑.๓)  ๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความ

ทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน 
๑.๔) ๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 
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๑.๕) ๒๐๐๕๐๑ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรมมีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

๒) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมยุคใหม่ 

๒.๑) ๐๘๐๑๐๒ ความสามารถในการแข่งขันด้านการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยี
ดิจิทัลดีขึ้น 

๓) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พลังทางสังคม 
๓.๑)  ๑๕๐๑๐๑ ภาคีการพัฒนามีบทบาทในการพัฒนาสังคมมากข้ึนอย่างต่อเนื่อง  

๔) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
๔.๑)  ๒๒๐๑๐๑ กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชนอยู่

ภายใต้กรอบกฎหมายที่มุ่งให้ประชาชนในวงกว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศโดยทั่วถึง 
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๑.๒  ผลอันพึงประสงค์ ผลสัมฤทธิ์ที่คาดว่าจะเกิดขึ้น ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 
๑) บริการของรัฐมี

ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ 

ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕  ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๕ 

๒) ภาครัฐมีการด าเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการน า
นวัตกรรมเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้  

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล าดับของ
องค์การสหประชาชาติ 

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา 
สูงสุด ๖๐ อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๕๐ อันดับแรก 
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ส่วนที่ ๒ กิจกรรมปฏิรูปที่จะส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส าคัญ 

๒.๑ กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและพลิกโฉม ประกอบกับสถานการณ์การแพร่ระบาด 
ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙(COVID-19) ที่ทวีความรุนแรงและส่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น  
และการเปลี่ยนแปลงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมที่ เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ได้ส่งผลต่อ  
การเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม วิถีการด ารงชีวิต และรูปแบบการด าเนินธุรกิจของปัจเจกชน องค์กร  ชุมชน 
สังคม และประเทศ ก่อเกิดความสัมพันธ์ทางสังคมและความคาดหวังรูปแบบใหม่ที่ให้ความส าคัญกับ  
ความรวดเร็ว ทันที ทุกที่ ทุกเวลา (Anything; Anytime; and Anywhere) การรับรู้ข้อมูลทั้งกว้างและลึก 
และการเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการดูแลสังคมที่ตนเองด ารงอยู่  

ภาครัฐ ซ่ึงเป็นแกนหลักในการพัฒนาประเทศ จึงจ าเป็นต้องปรับตัวให้สอดรับกับสภาวการณ์ 
ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต แตกต่างไปจากเดิม และก้าวให้ทันการเปลี่ยนแปลงทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยปรับเปลี่ยน “บทบาทของภาครัฐ” ให้เป็นผู้สนับสนุนและอ านวย 
ความสะดวกในการประกอบการและการก าหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินธุรกิจ รวมทั้ง
เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอ่ืนในสังคมเพ่ือให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย  
มีทางเลือกที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรื อกลุ่มคน 
ปรับเปลี่ยน “รูปแบบการบริหารงาน” เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงาน
และมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานสากล ท างานเชิงรุก สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงประเด็นและทันต่อ
สถานการณ์ ปรับเปลี่ยนอย่างคล่องตัวในบริบทที่หลากหลาย ท างานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยง
เป็นเครือข่ายเดียวกับทุกภาคส่วน สร้างการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน โดยใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและ  
มีกลยุทธ์ และปรับเปลี่ยน “รูปแบบการบริการภาครัฐ” โดยมุ่งเน้นการจัดบริการที่จ าเป็นขั้นพ้ืนฐานให้กับ
ประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และผู้รับบริการ สร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้รับบริการ และน าความ
ต้องการ ศักยภาพ และการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน สังคม ชุมชน และประชาชน มาเป็นกลไกขับเคลื่อนที่
ส าคัญ 

ในการนี้ จึงเห็นสมควรอาศัยศักยภาพและโอกาสจากพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่ก้าวกระโดดและ
พัฒนาการทางสังคมที่แปรเปลี่ยน รวมทั้งความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เร่งให้เกิดการปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การบริหารงานและการบริการภาครัฐ อย่างต่อเนื่อง โดยการผลักดันให้ทุกองค์กรของรัฐเข้าสู่กระบวนการ
ปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital Government Transformation) หรือการเป็นภาครัฐที่เชื่อมโยง
เสมือนเป็นองค์กรเดียว เปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรมการบริการและการท างาน
ให้กับชุมชน สังคม และประเทศ โดยมีภาครัฐเป็นฐานต่อยอดการพัฒนาและสร้างคุณค่าร่วมกันกับทุกภาคส่วน 
จัดเตรียมและบูรณาการข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ ทั้งในด้าน
การตัดสินใจเชิงนโยบาย การก ากับติดตาม การพัฒนาบริการ และการบริหารจัดการองค์กร รวมถึงเปิดให้  
ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และน าไปใช้ประโยชน์อย่างเหมาะสม ส่งเสริมการจัดบริการรูปแบบใหม่ที่
บูรณาการความร่วมมือกับทุกภาคส่วน โดยเริ่มต้นจากบริการส าคัญที่ส่งผลกระทบอย่างมีนัยส าคัญกับชีวิต
ความเป็นอยู่ของประชาชนและการด าเนินธุรกิจของภาคเอกชน จัดท าระบบกลางหรือ แอพพลิเคชั่น 
(Application) สนับสนุนกลางที่ได้มาตรฐานและได้รับการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็น
ส่วนบุคคลเพ่ือการใช้ประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล   



 

๒-๘ 
 

๒.๑.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย : 

๑.๑) ประชาชนได้รับการดูแล เข้าถึง และได้รับบริการรวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญของภาครัฐที่
มีคุณภาพ โดยสะดวก รวดเร็ว เสียค่าใช้จ่ายน้อย และตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 

๑.๒) ภาครัฐมีดิจิทัลแพลตฟอร์ม (Digital Platform) และบริการดิจิทัล รวมถึงระบบข้อมูล 
และข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  ส าหรับการตัดสินใจ การบริหารจัดการ การด าเนินงาน และการก ากับติดตาม
ประเมินผลบนระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับระหว่างกันที่ซึ่งตอบสนอง
ความต้องการพ้ืนฐานของประชาชนและภาคธุรกิจ เอกชน ในระยะฟ้ืนตัวของประเทศ ใน ๕ ด้าน ได้แก่  
(๑) ด้านการมีรายได้และมีงานท า (๒) ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า 
(๔) ด้านการท่องเที่ยว และ (๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 

๑.๓) ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล สามารถ
ปรับเปลี่ยนได้อย่างคล่องตัวตามบริบทและสภาวการณ์ที่แปรเปลี่ยนอย่างรวดเร็วและเป็นพลวัตในยุคชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal) เป็นภาครัฐเพื่อประชาชนและขับเคลื่อนโดยความต้องการและการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน และประชาชน อย่างแท้จริง  

๑.๔) ประชาชน และทุกภาคส่วน มีความเชื่อมั่นและไว้วางใจในการท างานของภาครัฐ 

๒) ตัวช้ีวัด :   

๒.๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนาข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data)  
ภาครัฐ ให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์ 

๒.๒) จ านวนแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการส าคัญที่ภาครัฐพัฒนาเอง
หรือให้การสนับสนุนการพัฒนา ซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการแบบครบวงจร (end-to-end service) มีคุณภาพ 
ตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน และสอดคล้องกับความต้องการพ้ืนฐานที่
แท้จริงของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน  

๒.๓) จ านวนระบบกลาง หรือแอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุนกลาง รวมถึง
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาระบบการบริหารงานและบริการด้านดิจิทัลของภาครัฐ   
ที่มีการพัฒนาเสร็จสิ้นและเริ่มต้นใช้งานจริง 

๒.๔) จ านวน (ด้าน) ประเด็นส าคัญที่มีการน าระบบข้อมูลดิจิทัลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ภาครัฐมาบูรณาการ เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง ส าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การบริหาร
จัดการ การด าเนินงาน การก ากับติดตาม และการให้ข้อเสนอแนะ ที่เชื่อมต่ออย่างเป็นระบบกับศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการออกแบบนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือการแก้ไขปัญหาและเยียวยาประเทศ 
และตอบสนองความต้องการของประชาชนและสังคมอย่างตรงประเด็น และทันต่อเหตุการณ์ 

๒.๕) ระดับความส าเร็จในการยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง 
การพัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยมี Digital Government 
Maturity Model (Gartner) ระดับ ๒ 

๒.๖) อัตราการเข้ารับบริการดิจิทัลภาครัฐเพิ่มข้ึน (Digital service Adoption rate) 



 

๒-๙ 
 

๒.๑.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก  

กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

๒.๑.๓ ระยะเวลาด าเนินการ:   

๑) ระยะต่อยอดการพัฒนา ปี ๒๕๖๔-๒๕๖๕ 

 ๒) ระยะขยายผล ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐  

๒.๑.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

งบประมาณ ๓๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สามร้อยห้าสิบล้านบาท) จากงบประมาณแผ่นดิน 

๒.๑.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

 กระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินงาน
ร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัลและหน่วยงานภาครัฐที่มีภารกิจ
เกี่ยวข้องกับบริการส าคัญ (High Impact) ในด้านการมีรายได้และมีงานท า ด้านสุขภาพและการสาธารณสุข 
ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า ด้านการท่องเที่ยว และด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ (Startups) 
รวมถึงหน่วยงานกลาง ได้แก่ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ส านักงบประมาณ ส านักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ส านักงานคณะกรรมการ
ข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) กรมบัญชีกลาง และส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เป็นอย่างน้อย  
ในการด าเนินการ ดังนี้  

๑) เร่งรัดพัฒนาข้อมูลภาครัฐให้พร้อมส าหรับการใช้ประโยชน์  อันจะช่วยสนับสนุน 
(๑) การตัดสินใจเชิงนโยบายการด าเนินงาน การก ากับติดตาม การบริหารจัดการ และ  การบริการภาครัฐ
เป็นไปบนพ้ืนฐานของข้อมูล หลักฐานเชิงประจักษ์และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ สอดคล้อง เหมาะสมกับ
สถานการณ์ของประเทศ ขับเคลื่อนโดยความต้องการพ้ืนฐานของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการมีความ
โปร่งใส (๒) การบริการภาครัฐมีความสะดวก รวดเร็ว และสามารถตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของ
ประชาชนอย่างเหมาะสมโดยไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง (๓) ประชาชน  
ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการ และภาคการศึกษา สามารถน าข้อมูลและสารสนเทศที่เปิดเผยได้ไปใช้
สร้างสรรค์ต่อยอดพัฒนา และขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศได้ ดังนี้ 

๑.๑) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐจัดท าธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ (Data Governance)  
ให้แล้วเสร็จตามเป้าหมายที่ก าหนด 

๑.๒) เร่งรัดการจัดท าบัญชีข้อมูลของทุกหน่วยงานของรัฐ (Data Catalog) พร้อมทั้ง 
ให้มีระบบบริการบัญชีข้อมูล (Data Catalog Service Portal) เพ่ือการสืบค้นและแลกเปลี่ยนข้อมูลตาม
นโยบายที่ก าหนดที่สามารถใช้งานได้จริง 

๑.๓) พัฒนาและให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ (Open Government Data) 

๑.๔) พัฒนาต้นแบบการพัฒนาคุณภาพ (Data Quality) และความพร้อมใช้งานของ
ข้อมูล (Data availability) 

๒) จัดให้ มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการและบริการดิจิทัลภาครั ฐ 
(Government Platform) ที่มีคุณภาพ ตรงตามความจ าเป็นทั้งในสภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน และ
สอดคล้องความต้องการพ้ืนฐานที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน และภาคธุรกิจเอกชน บน Government 
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Cloud Service ที่เปิดให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมพัฒนา จัดบริการ และอ านวยความสะดวกให้กับประชาชน
และผู้รับบริการ โดยอย่างน้อยให้มีการพัฒนาบริการใน ๕ ด้านหลัก ได้แก่ (๑) ด้านการมีรายได้และมีงานท า 
(๒) ด้านสุขภาพและสาธารณสุข (๓) ด้านเกษตรและการบริหารจัดการน้ า (๔) ด้านการท่องเที่ยว และ 
(๕) ด้านการตลาดและการกระจายสินค้าส าหรับเกษตรกร วิสาหกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
(SMEs) และธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่(Startups) ทั้งนี้ ให้มีการด าเนินการตามแนวทางดังนี้ ด้วย  

 ๒.๑) เร่งการพัฒนาโมเดลต้นแบบและแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการที่ให้
ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์แบบใหม่ให้กับผู้ใช้ (user experience) ความมั่นคงปลอดภัยการรักษา
ความเป็นส่วนบุคคลและหลักธรรมาภิบาลเพื่อให้ผู้ที่เกี่ยวข้องได้มีความเข้าใจที่ตรงกัน 

 ๒.๒) เร่งจัดท าสถาปัตยกรรมต้นแบบ (Enterprise Architecture) และแผนปฏิบัติ
การส าหรับการพัฒนาบริการและแพลตฟอร์มการให้บริการทั้งระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ที่น า  
ทุกหน่วยงานและทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาพัฒนาร่วมกัน ในการนี้ ให้มีการปรับเปลี่ยนกระบวนการท างาน
ภาครัฐให้เกิดประสิทธิภาพ ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น (Process Re-engineering) และสร้างสมดุลระหว่าง
องค์ประกอบที่เกี่ยวข้องด้วย 

 ๒.๓) ให้มีบริการดิจิทัลที่ในรูปแบบ end to end service บน Digital Service 
Platform ที่ประชาชน และผู้ใช้งานทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย
ช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจ ากัดของเวลา พ้ืนที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอ
หรือยื่นเรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี ้ให้มีการน าระบบกลาง หรือแอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุน  
ที่จ าเป็น ตามข้อ ๓.๑) ซึ่งได้รับการก ากับดูแลมาตรฐานความปลอดภัยและความเป็นส่วนบุคคลมาใช้ด้วย 

๓) เร่งพัฒนาระบบกลางและแอพพลิเคชั่นสนับสนุน (Shared Application Enabling 
Services) รวมถึงหลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้องส าหรับการพัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่มีการเริ่มต้นใช้งานจริง โดยอย่างน้อยให้มีการเปิดใช้งานระบบ ดังนี้  

๓.๑) ระบบกลางส าหรับการบริการประชาชน ได้แก่  

(๑) ระบบข้อมูลประชาชน 

(๒) ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนด้านดิจิทัลส าหรับประชาชน (Digital ID) 
และระบบกลางในการบริหารจัดการสิทธิ์ผู้ใช้ 

(๓) ระบบการแจ้งเตือนสิทธิ์ในการรับสวัสดิการประชาชนตลอดช่วงชีวิต 
แบบอัตโนมัติ โดยเริ่มต้นน าร่องในบริการด้านสาธารณสุข การศึกษาและสวัสดิการมาตรฐานส าหรับประชาชน
ทุกคน เช่น เบี้ยสูงอายุ เป็นต้น 

(๔) ระบบลงทะเบียนอิเล็กทรอนิกส์กลาง (E-registration) เพ่ือรับสวัสดิการ 
และหรือรับบริการของรัฐผ่านระบบดิจิทัล โดยประชาชนไม่ต้องกรอกหรือให้ข้อมูลซ้ า  

๓.๒) ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการภาครัฐ ได้แก่  

(๑) ระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐแบบอัตโนมัติ (Back Office)  
ที่เชื่อมโยงเข้ากับระบบงานสนับสนุน/ระบบสารสนเทศอ่ืนอย่างเป็นบูรณาการ ใช้งานได้ง่าย หลากหลาย
ช่องทาง สามารถเข้าถึงเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน ได้โดยสะดวก 

(๒) “มาตรการเปลี่ยนกระดาษเป็นดิจิทัล” โดยปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท างานและการจัดเก็บข้อมูล เอกสารหลักฐานในการปฏิบัติงานและการบริการของรัฐ รวมถึงหนังสือราชการ ให้
อยู่ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมส าหรับการประมวลผลผ่านเครื่องมือดิจิทัลที่เหมาะสม และน าไปสู่การบูรณาการ
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และแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ ในการนี้ ให้มีการปรับปรุงงานสารบรรณของภาครัฐตั้งแต่ 
การจัดท า การรับ การส่ง การเก็บรักษา การยืม การท าลาย “หนังสือราชการ” ให้อยู่ในระบบดิจิทัล รวมทั้ง
ให้น าระบบหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (e-document) มาใช้ในทุกหน่วยงานของรัฐด้วย 

๔) ส่งเสริมการบูรณาการแลกเปลี่ยนข้อมูลและ ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ภาครัฐ  
และการน ามาใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม โดยอย่างน้อยให้มีการด าเนินการ ดังนี้  

๔.๑) บูรณาการข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ๕ ด้านส าคัญตามข้อ ๒) 
อย่างเป็นระบบ และให้เชื่อมต่อกับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) ศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะ
การออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และระดับจังหวัด เพ่ือให้มี Smart 
dashboard ส าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบาย การก ากับติดตาม การพัฒนาบริการ และหรือการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ตรงประเด็นและใช้งานได้จริง 

๔.๒) ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบการเป็นศูนย์ข้อมูลการเสนอแนะและออกแบบนโยบาย
และยุทธศาสตร์ระดับกระทรวงและระดับจังหวัด และหน่วยงานที่มีฐานข้อมูลส าคัญของภาครัฐ ร่วมกันวางแนวทาง
การบูรณาการและน าข้อมูลมาใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยให้ก าหนดประเด็นส าหรับการเชื่อมต่อข้อมูลดิจิทัล  
กับศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และระบบ eMENSCR ไม่น้อยกว่า ๒ เรื่องส าคัญ   

๕) ยกระดับความสามารถหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐเพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล โดยให้มีการด าเนินการอย่างน้อย ดังนี้  

๕.๑) ให้มีการจัดท า Government Enterprise Blueprint และ Government 
Transformation Roadmap ที่สร้างความสอดคล้องเชิงนโยบาย การปฏิบัติการ และโครงสร้างพ้ืนฐานทาง
เทคโนโลยีเพ่ือการพัฒนาประเทศด้านต่าง ๆ บนหลักความสมดุลและการใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้  
ทุกหน่วยงานได้ใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืน  

๕.๒) ให้ทุกหน่วยงานของรัฐ เข้าสู่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล (Digital 
Government Transformation) ด้วยการปรับปรุงระบบและรูปแบบการปฏิบัติงานและการให้บริการภาครัฐ 
(Business and Operation Model) ในระบบงานหลัก (Core Business Missions and Services) ของ
องค์กร โดยการสร้างสรรค์และออกแบบบนพ้ืนฐานของระบบคุณค่า ให้ความส าคัญกับการสร้างประสบการณ์
แบบใหม่ให้กับผู้ใช้ ปรับปรุงกระบวนการท างาน ลดขั้นตอนที่ไม่จ าเป็น เปลี่ยน “การท างานด้วยมือ” เป็น 
“การท างานบนระบบอัตโนมัติ (Smart Services) ที่ด าเนินการตามมาตรฐานความปลอดภัยทางระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เปิดและเชื่อมโยงกระบวนการท างานและข้อมูลดิจิทัลทั้งภายในและระหว่างหน่วยงาน
เสมือนเป็นหนึ่งเดียว (Interoperability) พร้อมทั้งจัดเตรียมและพัฒนา “งานที่มีมูลค่าสูง” (High Value 
Job) และระบบการบริหารก าลังคนทั้งในส่วนของการวางแผน การเคลื่อนย้าย (Mobility) การจัดเตรียม
ทักษะแบบใหม่ (Up-skill/ Re-skill) เพ่ือรองรับการปรับเปลี่ยนรูปแบบการท างานและคงรักษาไว้ซึ่งคุณค่า
และความภาคภูมิใจให้กับบุคลากรภาครัฐ  

๕.๓) จัดให้มีผู ้เชี ่ยวชาญและบุคลากรด้านดิจิทัลในจ านวนที่ เพียงพอทั้งในเชิง
คุณภาพและปริมาณส าหรับการพัฒนาระบบดิจิทัลภาครัฐ โดยยกระดับความสามารถบุคลากรให้มีทักษะ
และความสามารถด้าน Computer Science; Data Science; และ Digital Security มีความเข้าใจภารกิจ
และพันธกิจขององค์กร (Business Acumen) กฎหมายและมาตรฐาน รวมทั้งมีความสามารถในการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาด าเนินการแทนอย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Outsourcing) ในการนี้ ให้มีการพัฒนาระบบ
บริหารก าลังคนด้านดิจิทัลภาครัฐให้สามารถน าผู้ปฏิบัติงานและผู้เชี่ยวชาญด้านดิจิทัลมารวมไว้ในหน่วยงานเดียว 
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(Pool Resources) และวางระบบการบริหารงานเพ่ือให้ท างานอย่างเป็นทีมเดียวกันกับผู้รับผิดชอบภารกิจ 
(Business owner) และผู้ดูแลระบบของหน่วยงานของรัฐ ด้วย 

๕.๔) พัฒนาขีดความสามารถของบุคลากรภาครัฐในด้านข้อมูล ทั้งในส่วนของผู้ใช้ 
(User) ผู้สร้างระบบ (Developer) และผู้วิเคราะห์ระบบ (Analyst) โดยการผสมผสานกระบวนการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลที่ยืดหยุ่น Buy – Build – Borrow เพ่ือให้มีบุคลากรที่มีทักษะและความเชี่ยวชาญในการน า
ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาสร้างคุณค่าตลอดทั้งห่วงโซ่ การพัฒนาตั้งแต่การผลิต บริหารจัดการ สร้างสรรค์
วิเคราะห์น าเสนอ และใช้ประโยชน์ข้อมูล  

๕.๕) จัดให้มีหน่วยงานอัจฉริยะต้นแบบ (Intelligent Organization) ที่มีการพัฒนา 
บริหารจัดการ วิเคราะห์ประมวลผล และใช้ประโยชน์จากข้อมูล โดยการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ 
เช่น ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ; AI; Blockchain; IoT เป็นต้น รวมทั้งมีการพัฒนาขีดความสามารถของ
บุคลากรภาครัฐในด้านดังกล่าวอย่างเต็มรูปแบบ เพ่ือเป็นตัวอย่างแนวทางการพัฒนาส าหรับการขยายผล 
ในระยะต่อไป จ านวนไม่น้อยกว่า ๑๐ หน่วยงาน  

๖) ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความเชื่อมั่น ความไว้วางใจ และการยอมรับ 
ระหว่างกัน (Trusted Digital Ecosystems) ในการเข้าใช้ระบบดิจิทัลที่ภาครัฐส่งเสริมและพัฒนา 

๗) จัดให้มีโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัลส าหรับบริการภาครัฐ รวมทั้งการพัฒนาต้นแบบ 
(sandbox) ของการน าเทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ในการให้บริการประชาชนหรือเอกชน  

๘) ทบทวนกฎหมายและกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค เพ่ือแก้ไขในส่วนไม่เอ้ือต่อการพัฒนา
หน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล และการพัฒนา/ส่งเสริมให้เกิดระบบข้อมูลดิจิทัลของภาครัฐ 

๙) สื่อสารประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ  เ พ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความเชื่อมั่น เกี่ยวกับนโยบายและการด าเนินงานของรัฐบาลให้เป็นที่รับรู้ต่อกลุ่มเป้าหมายและรณรงค์ 
โดยมีการสื่อสารเชิงรุกผ่านทางช่องทางที่มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน เข้าใจได้ง่าย  
ท าให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเห็นแนวทางการปฏิบัติที่ควรด าเนินการ เกิดการมีส่วนร่วมตามบทบาทและหน้าที่
ของตนในการพัฒนาต่อไป  



 

๒-๑๓ 
 

๒.๒  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 

การบริหารราชการแผ่นดินในสภาวการณ์ปัจจุบันจ าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม เพ่ือให้รองรับ
บริบทความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในอนาคตซึ่งจะมีปัญหา ความยุ่งยากที่สลับซับซ้อนมากขึ้น ซึ่งจากการที่
ประเทศไทยได้ประสบเหตุการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) ตั้งแต่ต้นปี ๒๕๖๓ 
เป็นต้นมา และจากการบริหารสถานการณ์ของภาครัฐในช่วงเวลาดังกล่าว สะท้อนให้เห็นแล้วว่า ในระยะต่อไป
ภาครัฐจ าเป็นต้องปรับตัวทั้งแนวทางการปฏิบัติงานให้สามารถรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และมีกลไก
การบริหารราชการที่สามารถบริหารจัดการและบูรณาการงานในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) ที่มี
รูปแบบแตกต่างไปจากเดิม โดยเป็นองค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว รวมทั้งใช้พลังความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ 
ในสังคม ทั้งรัฐ เอกชน ประชาชน (Public Private People Participation) มาร่วมเป็นกลไกในการขับเคลื่อน 
ดังนั้น โครงสร้างและระบบการบริหารราชการจ าเป็นจะต้องปรับมีความยืดหยุ่น คล่องตัวมากขึ้น  ท างาน 
ในลักษณะบูรณาการมากขึ้น รวมถึงเปิดกว้างให้ภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคมที่มีศักยภาพเข้ามาร่วมด าเนินการ 
เพ่ือให้การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ ตอบสนองความต้องการของประชาชน 
โปร่งใส และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า เพ่ือให้สอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ที่ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม มีความทันสมัย เป็นองค์กรที่มี 
ความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย  
ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ ดังนั้น จึงก าหนดที่จะสร้างความยืดหยุ่น คล่องตัว และ
ทันการเปลี่ยนแปลงในระบบการบริหารราชการ โดยมีขอบเขตด าเนินการ ดังนี้ 

๑. ทบทวนการจัดโครงสร้างและระบบการบริหารราชการจากการบริหารงานฐานกรม เป็นการ
บริหารงานฐานกระทรวง เพ่ือให้ส่วนราชการระดับกระทรวงมีเอกภาพในการบริหารงาน สามารถบูรณาการ
ระบบงาน เงิน คนภายในกระทรวงเดียวกัน ได้อย่างคล่องตัว สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์  
ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งจัดท าข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงส่วนราชการระดับกระทรวงให้มีความยืดหยุ่น 
คล่องตัวและมีเอกภาพ และก าหนดแผนและขั้นตอนการลดหรือสลายความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ระดับกรมในระยะแรก 

๒. ก าหนดหลักเกณฑ์การจัดส่วนราชการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล การบริหาร
ทรัพย์สิน ฯลฯ และแนวทางการมอบอ านาจเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารงานภาครัฐ 
การจัดให้มีระบบการประเมินความเหมาะสม ความมีประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการจัดส่วนราชการและ  
การบริหารงานภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

๓. พัฒนารูปแบบการบริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc)  
ในสถานการณ์พิเศษที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง โดยใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร หรือรูปแบบ 
Agile Organization เพ่ือให้มีองค์กรที่ยืดหยุ่น คล่องตัว บูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป  

๔. ทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีอยู่เดิม รวมทั้งพัฒนาปรับปรุงและสร้างสรรค์บทบาทภารกิจใหม่
ของภาครัฐให้มีความสอดคล้องเหมาะสมบริบทที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชน 
รวมทั้งพัฒนาต้นแบบหน่วยงานภาครัฐที่มีการบริหารงานรูปแบบใหม่ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอด 
ในอนาคต 



 

๒-๑๔ 
 

๕. พัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เพ่ือให้ส่วนราชการมีความยืดหยุ่น คล่องตัว สามารถปฏิบัติภารกิจเพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างทันท่วงที โดยก าหนดแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Anywhere) ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร  

๖. ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างให้เกิดความคล่องตัว  
ในการจัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม รวมทั้งปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์ 
และแนวคิดในการปฏิรูปประเทศ 

๒.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑)  เป้าหมาย :  
โครงสร้างและระบบการบริหารราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและกรม 

มีความยืดหยุ่น คล่องตัว ทันต่อการเปลี่ยนแปลง สามารถบูรณาการระบบงาน เงิน คน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
สอดคล้องกับนโยบายของรัฐและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

๒) ตัวช้ีวัด : 
๒.๑)  ข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการจัดส่วนราชการระดับกระทรวง โดยอาศัย 

การจัดกลุ่มภารกิจแนวทางและการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการบนฐานกระทรวงให้เป็นไป 
ตามเป้าหมายและลดสภาพความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรมในระยะแรก  

๒.๒)  มีหลักเกณฑ์การจัดส่วนราชการ การบริหารงบประมาณ การบริหารงานบุคคล
การบริหารทรัพย์สิน ฯลฯ และแนวทางการมอบอ านาจ พร้อมระบบประเมินความเหมาะสมการจัด 
ส่วนราชการ รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการและการบริหารงานภาครัฐ  
ที่ตอบสนองความต้องการของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

๒.๓)  มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ 
ร่างกฎหมายหรือระเบียบที่สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารในการบริหารราชการในสภาวการณ์ที่มีความจ าเป็น 
ฉุกเฉิน เร่งด่วน และรูปแบบ Agile Organization 

๒.๔)  มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชนและบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมีหน่วยงานน าร่องเพ่ือเป็นตัวอย่าง 
ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

๒.๕)  มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) ที่รองรับ
ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบันและลักษณะงานขององค์กร 

๒.๒.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) 

๒.๒.๓  ระยะเวลาด าเนินการรวม 

๒ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๒.๒.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

 งบประมาณ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท (สองล้านบาท) จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 



 

๒-๑๕ 
 

๒.๒.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

 ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะส านักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ 
ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ส านักงบประมาณ 
ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกระทรวงการคลัง เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑) การเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการสู่ระบบการบริหารบนฐานของ
กระทรวง 

๑.๑) ศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลดความเป็น 
นิติบุคคลของส่วนราชการระดับกรม 

๑.๒) ศึกษาวิธีการจัดตั้งส่วนราชการหรือหน่วยงานภาครัฐ  ระดับกระทรวง 
(Ministry) และระดับกรมหรือเทียบเท่า (Department) และการก าหนดสภาพความเป็นนิติบุคคลของ
หน่วยงานภาครัฐต่างประเทศ ที่สามารถน ามาใช้กับประเทศไทยได้ รวมทั้งศึกษารูปแบบการบริหารจัดการ
และบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) ในสถานการณ์พิเศษที่กระทบต่อเศรษฐกิจและ
สังคมอย่างรุนแรง โดยใช้อ านาจของฝ่ายบริหาร 

๑.๓) ศึกษาวิเคราะห์ ข้อดี ข้อจ ากัด ของการบริหารงานฐานกระทรวงในฐานะที่
กระทรวงเป็นนิติบุคคล และลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับต่ ากว่ากระทรวง โดยเน้นการศึกษา
ในด้านประโยชน์ที่จะได้รับ เช่น ความเป็นเอกภาพในการท างานเพ่ือตอบสนองนโยบายรัฐบาล ความคล่องตัว
ในการจัดสรรและถ่ายโอนงบประมาณเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ ความคล่องตัว
และยืดหยุ่นในการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรเพ่ือให้สอดรับกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป พร้อมทั้งข้อจ ากัด  
ในแต่ละปัญหา และผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานฐานกรมที่เป็นนิติบุคคล 

๑.๔) จัดท าข้อเสนอในการปรับเปลี่ยนการแบ่งส่วนราชการระดับกระทรวง 
โดยอาศัยการจัดกลุ่มภารกิจเป็นแนวทางและการเปลี่ยนแปลงระบบการบริหารราชการบนฐานกระทรวง 
โดยให้ส่วนราชการระดับกระทรวงยังคงมีฐานะเป็นนิติบุคคล และลดความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการระดับ
กรม และการวิเคราะห์กฎหมายที่จะต้องมีการปรับปรุงและแก้ไขให้สอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนดังกล่าว 
เช่น การจัดตั้ง การรวม การโอนหน้าที่และอ านาจ และการยุบเลิกกระทรวงและกรม การโอนงบประมาณ
รายจ่ายระหว่างกรมในกระทรวงเดียวกัน อาจท าได้โดยการตราเป็นพระราชกฤษฎีกา เป็นต้น 

๒)  รูปแบบการบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจ 
(Adhoc) 

๒.๑)  จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้างองค์กรบริหารเฉพาะกิจ 
(Adhoc) 

๒.๒) จัดท าร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อ านาจฝ่ายบริหารสามารถก าหนดให้
มีหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กรบริหารเฉพาะกิจดังกล่าวในสถานการณ์พิเศษ 
ที่กระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมอย่างรุนแรง 

๒.๓) จัดท ารูปแบบ Agile Organization เพ่ือให้องค์กรและส่วนราชการต่าง ๆ  
สามารถน าไปปรับใช้ได้ตามความเหมาะสมกับสถานการณ์ 

 



 

๒-๑๖ 
 

๓)  การมอบอ านาจการจัดส่วนราชการ 

๓.๑) จัดท าหลักเกณฑ์และวิธีการ แนวทาง คู่มือ การมอบอ านาจการจัด 
ส่วนราชการที่ตอบสนองความต้องการประชาชน และประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

๓.๒) พัฒนาระบบประเมินความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ และระบบ
ประเมินประสิทธิภาพและความคุ้มค่าในการบริหารงานภาครัฐ เพ่ือยกเลิก ปรับปรุง หรือเปลี่ยนแปลงภารกิจ 
อ านาจหน้าที่ โครงสร้างของส่วนราชการได้อย่างยืดหยุ่น คล่องตัวและทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๔)  การทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ 

๔.๑) ศึกษาและทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐที่เปลี่ยนแปลงไปเพ่ือก าหนด
บทบาทภารกิจของภาครัฐที่มีความเหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ 

๔.๒) ก าหนดหน่วยงานน าร่องในการปรับบทบาทภารกิจ  และจัดท า 
แนวทางการปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานน าร่อง พร้อมทั้งด าเนินการทบทวนบทบาทภารกิจของ
หน่วยงานน าร่อง เพ่ือเป็นตัวอย่างในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

๕) การพัฒนารูปแบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบันรองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 

๕.๑)  ขับเคลื่อนมาตรการการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) 
เช่น การก าหนดเวลาการปฏิบัติงานที่มีความยืดหยุ่น (flexi-time) การก าหนดสถานที่ปฏิบัติงานและให้บริการ
ที่เหมาะสมสอดคล้องกับการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง  

๕.๒) ปรับระบบการปฏิบัติงานภายในของหน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับ 
การปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From Anywhere) เช่น ระบบการมอบหมายงาน ก ากับติดตามและ
ประเมินผลงาน 

๕.๓) ปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง 
(Work From Anywhere) 

๖) ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 

๖.๑) ศึกษาและทบทวนบริบทที่ เปลี่ยนแปลงไปในการจัดโครงสร้างของ
หน่วยงานภาครัฐเพื่อจัดท าร่างกฎหมาย 

๖.๒) ยกร่างกฎหมายที่เพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างให้เกิดความคล่องตัวในการ
จัดตั้งกระทรวง ทบวง กรม 

 

 

 

 

 

 



 

๒-๑๗ 
 

๒.๓  กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา 
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

การเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมที่รวดเร็วและรุนแรง ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง  
และเทคโนโลยีที่ประเทศไทยก าลังเผชิญอยู่  ประกอบกับผลกระทบของสถานการณ์การแพร่ระบาดของ 
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID–19) ส่งผลให้การบริหารราชการต้องปรับเปลี่ยนเพ่ือให้มีความพร้อม
และสามารถปรับตัวได้ทันต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ความสามารถและความพร้อมของ
ภาครัฐในการเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับ “บุคลากรภาครัฐ” ดังนั้น จึงถือเป็นความท้าทายต่อการบริหารและ
พัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เพ่ือสร้าง ดึงดูด รักษา และใช้ประโยชน์จากบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ 
(Competent) มีความมุ่งมั่น ผูกพัน และทุ่มเท (Commitment) และสามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็น
ประโยชน์ (Contribution) เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 
คล่องตัว และตอบสนองต่อสถานการณ์ที่ไม่แน่นอนและเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ในยุคแห่งฐานชีวิตวิถีใหม่ 
(New Normal)  

อย่างไรก็ตาม ในปัจจุบันภาครัฐยังประสบปัญหาเกี่ยวกับการบริหารก าลังคน การบริหารและ 
การพัฒนาทรัพยากรบุคคล อาทิ “หาคนไม่ได้” “ใช้คนได้ไม่เต็มที่” “สร้างคนได้ช้า” และ “รักษาคนได้ยาก” 
กล่าวคือ ภาครัฐยังไม่สามารถดึงดูดและจูงใจบุคคลที่มีความรู้ความสามารถเข้ามาปฏิบัติงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ก าลังคนในสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาระบบราชการและกลุ่มที่มีการแข่งขันสูงในตลาดแรงงาน 
ขณะทีบุ่คลากรที่ก าลังปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่แล้ว ภาครัฐไม่สามารถมอบหมายหน้าที่หรือใช้ประโยชน์ให้ตรง
กับความรู้ความสามารถ ความถนัด หรือความสนใจของแต่ละบุคคลได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากการบริหาร
ทรัพยากรบุคคลภาครัฐมีลักษณะเป็น “ระบบปิด” ท าให้ไม่สามารถสับเปลี่ยนหมุนเวียนบุคลากรที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญข้ามสังกัด หรือสรรหาบุคลากรจากภายนอกราชการได้ทันต่อความจ าเป็นและเปลี่ยนแปลง 
ที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ขณะที่การเจริญเติบโตและความก้าวหน้าในอาชีพของบุคลากรต้องอาศัยระยะเวลา
ค่อนข้างมาก ท าให้ผู้สมัครงานขาดแรงจูงใจส่งผลให้การสรรหาบุคคลในบางลักษณะงานกระท าได้ด้วยความ
ยากล าบาก นอกจากนี้ ภาครัฐยังขาดโครงสร้างระบบกลไกและมาตรฐานในการดูแลบุคลากรภาครัฐภาพรวม 
อาทิ การก าหนดค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ส าหรับบุคลากรภาครัฐ ส่งผลให้เกิดความลักลั่น 
ในการบริหารก าลังคน การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

สภาพปัญหาข้างต้นเกิดจากสาเหตุส าคัญ ๒ ประการ คือ ๑) ระบบบริหารงานบุคคลขาดประสิทธิภาพ
และความไม่คล่องตัวของกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการบริหารก าลังคน และ ๒) การขาดเอกภาพ 
มาตรฐาน และความเป็นธรรมของระบบ กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์ในการบริหารก าลังคนภายในภาครัฐ 
ดังนั้น การปฏิรูปประเทศในประเด็นการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ  จึงมุ่งเน้นการสร้างประสิทธิภาพ 
เอกภาพและความคล่องตัวในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ เ พ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็ว  ทันการณ์ โดยมีเป้าหมายส าคัญ  
คือ “การปรับเปลี่ยนการบริหารคน” (People Transformation) เพ่ือน าไปสู่ “การปรับเปลี่ยนระบบ
ราชการ” (Civil Service Transformation) ซึ่งแนวทางการปฏิรูปที่จะบรรลุเป้าหมายดังกล่าวจ าเป็นต้อง
พัฒนาระบบการบริหารก าลังคน และระบบการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้เป็นระบบที่เปิดกว้าง 
มีความยืดหยุ่น คล่องตัว เป็นการถ่ายเทก าลังคนระหว่างหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานของรัฐกับองค์กร  
ในภาคส่วนอ่ืน 

 



 

๒-๑๘ 
 

๒.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑) เป้าหมาย :  

ภาครัฐสามารถบริหารจัดการก าลังคนได้อย่างมี เอกภาพมีประสิทธิภาพและ 
ความคล่องตัว สามารถสรรหา รักษา เคลื่อนย้าย และใช้ประโยชน์ก าลังคนให้ตรงกับความรู้ความสามารถ  
เพ่ือตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่าง ๆ และสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 

๒) ตัวช้ีวัด : 

๒.๑) ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหารจัดการก าลังภาครัฐให้เป็นระบบเปิด 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของ ก.พ. อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

๒.๒) กฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การบริหารงานบุคคลได้รับการแก้ไข 
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ อย่างน้อย ๕ เรื่อง 

๒.๓) ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ หรือกลไกการบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐ 
ที่มีเอกภาพ และเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่างบุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท 

๒.๔) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มีความรู้ 
ทักษะ ทัศนคติ และกรอบความคิด (Mindset) ในการปฏิบัติงานในยุคดิจิทัลและภาวะชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้ง
รองรับการเปลี่ยนแปลง 

๒.๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่องบประมาณรายจ่ายประจ าเพ่ิมขึ้นในอัตรา 
ที่ลดลง 

๒.๖) มีมาตรการที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้อัตราก าลังหรือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร 

๒.๓.๒ หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) 

๒.๓.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๒.๓.๔ ประมาณการวงเงินรวมและแหล่งที่มาของเงิน 

งบประมาณ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ยี่สิบล้านบาท) จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒.๓.๕ ขั้นตอนและวิธีการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการ
ด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืนที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
ส านักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง ส านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ และองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลต่าง ๆ เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้  

๑) เปลี่ยนระบบการท างานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
เพ่ือการสรรหาคนดี คนเก่ง เข้าสู่ต าแหน่งส าคัญได้ทันการณ์ และปรับบทบาทการบริหารทรัพยากรบุคคลไปสู่
งานเชิงกลยุทธ์ขององค์กร เพ่ือการใช้ประโยชน์ทรัพยากรบุคคลได้เต็มศักยภาพ สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์
ขององค์กร 



 

๒-๑๙ 
 

๒) ด าเนินการจัดท าเอกสารอธิบายบทบาทหน้าที่ของต าแหน่งระดับสูงที่ส าคัญ (Role 
Clarification) ทั้งต าแหน่งทางการเมืองและฝ่ายประจ า โดยเปิดเผยต่อสาธารณะเพ่ือความโปร่งใส และสอบ
ยันความรับผิดชอบได้อย่างชัดเจน 

๓) ขยายอายุเกษียณราชการส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งต่าง ๆ ยกเว้นผู้ด ารงต าแหน่ง
นักบริหาร และต าแหน่งที่ต้องใช้สมรรถภาพทางกายในการปฏิบัติหน้าที่ จากอายุ ๖๐ ปี เป็น ๖๓ ปี ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และขยายอายุเกษยีณเป็น ๖๕ ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๗๕ 

๔) ส ารวจอัตราเงินเดือนและรายได้รวมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในกลุ่มต าแหน่งและสายงาน
ต่าง ๆ ในส่วนราชการและองค์กรภาครัฐทั้งหมด เพ่ือวิเคราะห์เปรียบเทียบอัตราเงินเดือนและรายได้จริงของ
เจ้าหน้าที่รัฐที่ท างานในลักษณะที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบใกล้เคียงกัน เพ่ือให้การจัดท าโครงสร้างเงินเดือน
และผลประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ได้มาตรฐาน และเกิดความเป็นธรรมระหว่างเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในระบบ และ
เทียบเคียงได้ในตลาดแรงงานของประเทศ 

๕) ปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ อาทิ ระบบนักเรียนทุนรัฐบาล ระบบ
การสรรหาและการคัดเลือกบุคคล ระบบต าแหน่ง ระบบการประเมินบุคคลเข้าสู่ต าแหน่ง ระบบโอนย้ายบุคคล 
ระบบการประเมินผลการปฏิบัติงานและการเลื่อนเงินเดือน ระบบวินัยและการลงโทษ เพ่ือให้การบริหารคนใน
ภาครัฐมีความคล่องตัว มีประสิทธิภาพ น าไปสู่การหมุนเวียน สับเปลี่ยน ถ่ายเทก าลังคนภายในภาครัฐได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ  

๖) ปรับปรุงหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการให้ข้าราชการไปปฏิบัติงานที่หน่วยงานอ่ืน เพ่ือเพ่ิมพูน
ประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ (Secondment) ได้คล่องตัวมากขึ้น และส่งเสริมสนับสนุนการบรรจุ
บุคคลที่มีความช านาญสูงจากนอกระบบราชการเข้าสู่ระบบราชการ (Lateral Entry) รวมทั้งสร้างระบบและ
กลไกส าหรับการสับเปลี่ยนหมุนเวียน และผ่องถ่ายบุคลากรระหว่างหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานในภาคส่วนอ่ืน
ให้มีความคล่องตัว 

๗)  พัฒนาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ  เ พ่ือให้มีก าลังคนที่มีความรู้
ความสามารถเฉพาะ ปฏิบัติงานในภารกิจที่มีก าหนดระยะเวลาที่แน่นอนและชัดเจน สอดรับกับการท างาน
รูปแบบใหม่ที่ไม่จ าเป็นต้องมีจ้างงานตลอดชีพ (Non-career Employment) เพ่ือให้สามารถสรรหาบุคลากร
ได้ทันการณ ์

๘) พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการท างานภายใต้ภาวะชีวิตวิถีใหม ่
(New Normal) อาทิ ทักษะดิจิทัล ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล รวมถึงสร้างและพัฒนากรอบความคิด (Mindset) 
ให้กับบุคลากรภาครัฐทุกระดับพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง  

๙) มีบทบัญญัติเกี่ยวกับการจัดระเบียบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ ไว้เป็นส่วนเฉพาะ 
ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ในส่วนที่ ๕) โดยให้มีสภาทรัพยากรบุคคลภาครัฐ 
รับผิดชอบในการวางยุทธศาสตร์การบริหารเจ้าหน้าที่ของรัฐในภาพรวมตามระบบคุณธรรม ทั้งในด้าน
มาตรฐานความรับผิดชอบต่อต าแหน่งหน้าที่และสังคม มาตรฐานในการสรรหา การแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
และการพ้นจากต าแหน่ง มาตรฐานการพัฒนาและรักษาเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีสมรรถนะและความสามารถสูงไว้
ในระบบ มาตรฐานการก าหนดเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอ่ืน ๆ ในการท างาน มาตรฐานความประพฤติ 
วินัย และจรรยาบรรณ การลงโทษ รวมทั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งนี้ เพ่ือธ ารงไว้  
ซ่ึงคุณภาพและคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือความเชื่อถือและไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยรวม 



 

๒-๒๐ 
 

๒.๔  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 

โดยที่ รั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๒๕๗ (๓) บัญญัติ ให้การปฏิรูปประเทศ 
ต้องด าเนินการเพ่ือบรรลุเป้าหมายให้ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
และการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบกับมาตรา ๒๕๘ ข.  
(๓) บัญญัติให้มีการปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐและแผนก าลังคน 
ภาครัฐให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ โดยต้องด าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐแต่ละหน่วยงานที่ แตกต่างกัน ซึ่ งโครงสร้างและระบบการบริหารงานของรัฐในระดับพ้ืนที่  
จะมีราชการส่วนภูมิภาคเป็นกลไกส าคัญที่เชื่อมโยงและบูรณาการการท างานร่วมกัน ทั้งในแนวตั้งระหว่าง 
ราชการส่วนกลางกับราชการส่วนท้องถิ่น และในแนวระนาบระหว่างทุกภาคส่วนในพ้ืนที่  ซึ่ งนับว่า 
มีความใกล้ชิดและยึดโยงกับความเป็นอยู่ของประชาชนเป็นอย่างยิ่ง แต่ที่ผ่านมาราชการส่วนภูมิภาคไม่สามารถ
บูรณาการการท างานร่วมกับหน่วยงานต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีมีเหตุฉุกเฉินที่ต้องเร่งรัด
แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเพ่ือช่วยเหลือประชาชนโดยเร่งด่วน ซึ่งจ าเป็นต้องมีการบูรณาการทั้งในแนวตั้งและ  
แนวระนาบ ข้ามหน่วยงานหรือข้ามพ้ืนที่ ทั้งในส่วนของกลไกการท างานที่ยืดหยุ่น คล่องตัว งบประมาณและ
ก าลังคนที่ เหมาะสมเพียงพอ โดยผู้ว่าราชการจังหวัดมีอ านาจในการบริหารสถานการณ์ดังกล่าวอย่าง 
มีประสิทธิภาพ  

ในช่วงที่ผ่านมาประเทศไทยได้ประสบเหตุฉุกเฉินจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 
(COVID-19) ซึ่งจ าเป็นต้องเร่งรัดการแก้ไขวิกฤตโดยเร็ว ท าให้เห็นพลังความร่วมมือและการบูรณาการของ 
ทุกภาคส่วนในสังคมที่มาร่วมกันแก้ไขปัญหาจนท าให้สามารถประคับประคองสถานการณ์จนประเทศไทยได้รับ
การยอมรับจากนานาประเทศ ดังนั้น จึงควรน าบทเรียนการแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาด าเนินการให้เกิด 
ความต่อเนื่อง โดยน าพลังความร่วมมือของทุกภาคส่วนต่าง ๆ ในสังคม (Public Private People Participation) 
มาร่วมเป็นส่วนส าคัญในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่ โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ในประเด็นนโยบายส าคัญ (Agenda) ในพ้ืนที่ทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ พัฒนากลไกหรือเครื่องมือในการ
สนับสนุนให้เกิดการบูรณาการ ในลักษณะหุ้นส่วนการพัฒนาที่มีทิศทางและเป้าหมายชัดเจน ก าหนด
ความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้ าซ้อน 
ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่ ๆ ให้เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถบูรณาการ 
การท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการ
สาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น จึงก าหนดที่จะสร้าง
ความเข้มแข็งในการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่โดยประชาชน เพื่อประชาชน เพ่ือขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย
ส าคัญ (Agenda) เช่น การบริหารจัดการน้ า การจัดการหมอกควัน การจัดการขยะ โดยมีขอบเขตด าเนินการ ดังนี้ 

 ๑. ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างและพัฒนากลไก
การท างานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่ (ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
และส่วนท้องถิ่น) และทุกภาคส่วน (ภาคประชาชน ภาคประชาสังคม ภาคเอกชน) และจัดโครงสร้าง  
ส่วนราชการในส่วนภูมิภาคเพ่ือมุ่งผลสัมฤทธิ์ของยุทธศาสตร์เชิงพ้ืนที่สู่ยุทธศาสตร์ชาติ ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
และความท้าทายใหม่ ๆ  



 

๒-๒๑ 
 

 ๒. พัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว  
ในระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคล (จังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง : High Performance) 
เพ่ือให้มีการท างานที่มีขีดสมรรถนะสูง โดยใช้กลไกการวางแผนการพัฒนาการบูรณาการ งบประมาณที่ยึดพ้ืนที่
เป็นตัวตั้ง โดยในทุกขั้นตอนที่ส าคัญให้ผ่านกระบวนการร่วมคิด ร่วมท า ร่วมพัฒนา ระหว่างส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น รวมถึงภาคส่วนต่าง ๆ ให้ด าเนินไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน 

๒.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป 

๑)  เป้าหมาย :  

สร้างความเข้มแข็งของระบบการบริหารราชการเชิงพ้ืนที่ ให้ราชการในส่วนภูมิภาค  
มีความคล่องตัว สามารถบูรณาการระบบงาน ระบบแผนและงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลได้อย่าง
มีประสิทธิภาพ โดยให้เกิดการสานพลัง (Collaboration) ระหว่างภาครัฐ ภาคประชาชน และภาคเอกชน 
เพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  

๒) ตัวช้ีวัด :  

๒.๑)  มีรูปแบบการท างานที่เน้นการบูรณาการในประเด็นนโยบายส าคัญ (Agenda) 
ของกรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ (ระบบการบริหารงาน โครงสร้าง)  

๒.๒) กรมและจังหวัดน ารูปแบบการท างานเชิงบูรณาการตามข้อ ๒.๑) ไปปรับใช้ 
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ และสอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง  

๒.๓) จ านวนจังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการ
ในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง  

๒.๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ 
ศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด  

๒.๔.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)   

๒.๔.๓ ระยะเวลาด าเนินการรวม 

๒ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๒.๔.๔ ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

งบประมาณ ๗,๐๐๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดล้านบาท) จากงบประมาณรายจ่ายประจ าปี 

๒.๔.๕ ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
ในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทย ส านักงบประมาณ ส านักงาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน และกระทรวงการคลัง เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้ 

๑)  ทบทวนบทบาทภารกิจและระบบการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค โดยสร้างและ
พัฒนากลไกการท างานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพื้นที่ โดยมีวิธีการด าเนินงาน 
ดังนี้ 



 

๒-๒๒ 
 

๑.๑)  ก าหนดประเด็นนโยบายส าคัญ (Agenda) และศึกษา วิเคราะห์บทบาทภารกิจ 
โครงสร้างและระบบบริหารราชการของหน่วยงานที่ขับเคลื่อน Agenda นั้น ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
และส่วนท้องถิ่น เพ่ือจัดท ารูปแบบการท างานที่เน้นการบูรณาการ/เชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานในพ้ืนที่
ของกระทรวงน าร่อง  

๑.๒)  เสนอคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เพ่ือให้ข้อเสนอแนะที่มีความเหมาะสมกับ
บริบทใหม่ ๆ ของการบริหารราชการในส่วนภูมิภาค  

๑.๓)  น ารูปแบบที่เหมาะสมตามข้อ ๑.๒) ไปจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือน าไปสู่การ
ปฏิบัติในส่วนราชการ  

๑.๔)  ติดตามความก้าวหน้า และผลการด าเนินงาน เพ่ือปรับบทบาทภารกิจ 
โครงสร้าง และระบบบริหารราชการในส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ให้สามารถด าเนินงานในพื้นที่ที่ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง  

๒) พัฒนารูปแบบการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่มีความ
คล่องตัว ในระบบงาน ระบบแผน ระบบงบประมาณ และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท างานที่มี
ผลสัมฤทธิ์สูง โดยมีวิธีการด าเนินงาน ดังนี้ 

๒.๑)  น ารูปแบบการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารราชการในจังหวัดที่ได้จากการ
ทดลองน าร่องใน ๖ จังหวัด โดยปลดล็อกข้อจ ากัดที่เกิดขึ้น มาพัฒนาและจัดท ารูปแบบที่ดี เพ่ือเป็นต้นแบบ  
ในการขยายผลไปยังจังหวัดน าร่องอ่ืน  

๒.๒)  ขยายผลการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูงไปยังจังหวัดน าร่องอ่ืนเพ่ิมเติม
อีก ๗ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และเพ่ิมอีก ๑๔ จังหวัด ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ โดยมี
ประเด็นในเบื้องต้นที่จะใช้เป็นแนวทางด าเนินการในจังหวัดที่มีการขยายผล ดังนี้  

(๑) ก าหนดให้อ าเภอ และท้องถิ่นในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สู งน าระบบ  
e-Service ไปทดลองให้บริการแก่ประชาชนในพื้นท่ีอย่างทั่วถึง 

(๒) ปลดล็อกข้อจ ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการด าเนินงานของจังหวัดฯ ที่มีการ
ขยายผลทั้งในเรื่องระบบงาน การบริหารงบประมาณ และการบริหารงานบุคคล  

(๓) วางรูปแบบ/กลไกวิธีการท างาน ระหว่างราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  
ส่วนท้องถิ่น และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดยเน้นความร่วมมือ เพ่ือให้เกิดการบูรณาการในการปฏิบัติงานร่วมกัน 

(๔) ติดตามความก้าวหน้า และประเมินผลการขับเคลื่อนจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง
ของจังหวัดน าร่อง  

  



 

๒-๒๓ 
 

๒.๕  กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕  ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความ
รวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 

 การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ เป็นกระบวนการที่ส าคัญของการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐ ซึ่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐  
มีเจตนารมณ์เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็น
มาตรฐานเดียวกัน หน่วยงานของรัฐทุกแห่งสามารถน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
สาธารณชนให้มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ ใช้จ่ายเงิน 
มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ โดยที่ผ่านมา คดีการทุจริตที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๙ ส่วนใหญ่ (ร้อยละ ๕๔) เกิดจากการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้าง 

อย่างไรก็ตาม ในทางปฏิบัติยังพบปัญหาในการด าเนินการหลายด้าน อาทิ ระบบการตรวจสอบที่มี
ความเข้มข้นมากเกินไป จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุมีความเกรงกลัวโทษทางอาญาจนท าให้  
การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความล่าช้า ยากล าบาก และอาจจ าเป็นต้องจัดซื้อสิ่งของที่มีราคาถูก  
แต่ไม่มีคุณภาพ เพ่ือความถูกต้องและตามกฎหมาย ประกอบกับหน่วยงานของรัฐบางแห่งยังไม่ค่อย 
ให้ความส าคัญกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานพัสดุเท่าที่ควร ท าให้บุคลากรเหล่านี้ขาดความก้าวหน้าในสายงาน 
นอกจากนี้ การน าระบบดิจิทัลมาใช้สนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐยังไม่สามารถท าได้ครบวงจร จากสาเหตุ
หลายประการ อาทิ งบประมาณในการพัฒนาระบบ กฎระเบียบราชการบางเรื่องไม่เอ้ือต่อระบบดิจิทัล รวมทั้ง 
ขาดการบูรณาการข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงาน 

การปฏิรูประบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควรจะมุ่งเน้นการวางระบบที่รวดเร็ว และโปร่งใสด้วยการใช้
เทคโนโลยีเข้ามาจัดการแทนบุคคล และควรให้ความส าคัญกับเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้าง และ
บูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตเพ่ือให้มี แนวทาง 
การป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน มีมาตรฐาน สร้างความเชื่อมั่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติ บุคลากรด้านพัสดุมีความรู้
ความสามารถ มีความภาคภูมิใจในวิชาชีพและมีเส้นทางความก้าวหน้าในสายงาน รวมทั้งส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน และภาคประชาชนในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการได้อย่างครบวงจร 

๒.๕.๑  เป้าหมายและตัวชี้วัดของกิจกรรมปฏิรูป  

๑) เป้าหมาย  

๑.๑)  หน่ วยงานภาครัฐสามารถด า เนิน การจัดซื้ อจั ดจ้ าง ได้ โดยรวดเร็ ว  
มีประสิทธิภาพ มีความคล่องตัว โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่านระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็นแบบดิจิทัล 
ในทุกขั้นตอน มีการบูรณาการ และเชื่อมโยงข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ อย่างเต็มรูปแบบ  

๑.๒) มีระบบในการติดตามและป้องกันการทุจริตที่รวดเร็ว มีมาตรฐาน ส่งเสริม
บทบาทภาคเอกชน ประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบป้องกันการทุจริต เพ่ือสร้างความโปร่งใส 
และการทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างลดลง 



 

๒-๒๔ 
 

๒) ตัวช้ีวัด  

๒.๑) มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน 

๒.๒) มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเกิดความคุ้มค่า 

๒.๓) มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับ
หน่วยงานอื่น ๆ  

๒.๔) มีกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ด้านการตรวจสอบการทุจริต 

๒.๕) มีผู้แทนภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกันการทุจริต 
ในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 

๒.๕.๒  หน่วยงานผู้รับผิดชอบหลัก 

  กรมบัญชีกลาง  

๒.๕.๓  ระยะเวลาด าเนินการรวม  

  ๒ ป ี(พ.ศ. ๒๕๖๔ – ๒๕๖๕) 

๒.๕.๔  ประมาณการวงเงินรวม และแหล่งที่มาของเงิน 

  งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งร้อยล้านบาท) จากงบด าเนินงานของหน่วยงาน 

๒.๕.๕  ขั้นตอนและวิธีการการด าเนินการปฏิรูป  

กรมบัญชีกลาง จะเป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักในการด าเนินงานร่วมกับหน่วยงานอ่ืน 
ที่เก่ียวข้อง โดยเฉพาะส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน เป็นอย่างน้อยในการด าเนินการ ดังนี้ 

  ๑) พัฒนาระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน 

๒) ก าหนดแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อ จัดจ้างและการผูกพันงบประมาณให้รวดเร็ว
คล่องตัว โดยลดขั้นตอนการปฏิบัติและวางระบบการตรวจสอบที่มุ่งผลสัมฤทธิ์เพ่ือให้การใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปีสามารถแก้ปัญหาของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 ได้ทันต่อเหตุการณ์ 

  ๓) เชื่อมโยงฐานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเข้ากับระบบของหน่วยงานตรวจสอบ 
และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

๔) ก าหนดกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลางและหน่วยงาน
ตรวจสอบการทุจริต 

๕) เพ่ิมขีดความสามารถและคุณภาพการมีส่วนร่วมของภาคเอกชน และประชาชนใน
การป้องกันการทุจริตด้านการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



 

๒-๒๕ 
 

ตารางสรุปเป้าหมาย ตัวช้ีวัด และค่าเป้าหมายของกิจกรรมปฏิรูปภายใต้แผนการปฏิรูปประเทศ 
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๑ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 
๑.๑  ประชาชนได้รับการดูแล 

เข้าถึง และได้รับบริการ
รวมถึงข้อมูลดิจิทัลส าคัญ
ของภาครัฐที่มีคุณภาพ 
โดยสะดวก รวดเร็ว  
เสียค่าใช้จ่ายน้อย และ 
ตรงตามความจ าเป็น ทั้งใน
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉิน
เร่งด่วน 

๑.๒  ภาครัฐมดีิจิทัลแพลตฟอร์ม 
(Digital Platform) และ
บริการดิจิทัล รวมถึงระบบ
ข้อมูล และข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ส าหรับการ
ตัดสินใจ การบริหารจดัการ 
การด าเนินงาน และการก ากับ  

(๑) ระดับความส าเร็จของการพัฒนา
ข้อมูลดิจิทัลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ภาครัฐให้พร้อมส าหรับ
การใช้ประโยชน์ 

- ร้อยละ ๕๐ ของหน่วยงานภาครัฐมีการ
จัดท าบัญชีข้อมูล (Data Catalog)  
บนระบบบริการบัญชีข้อมูล (Data 
Catalog Service Portal) ของ
ส านักงานสถิติแห่งชาติ  

- ข้อเสนอการพัฒนาต้นแบบการพัฒนา
คุณภาพข้อมูล (Data Quality) และ
ความพร้อมใช้งานข้อมูล (Data 
Availability) ใน ๓ ระดับ ได้แก่ 
ระดับประเทศ ระดับจังหวัด และระดับ
ท้องถิ่น โดยอย่างน้อยให้มีการระบุถึง
ประเด็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
และรายการชุดข้อมูลการพัฒนาด้วย 
ทั้งนี้ โดยความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล 

- ระบบบริการบญัชีข้อมูล (Data Catalog 
Service Portal) ของส านักงานสถิติแห่งชาติ  
มีบัญชีข้อมูลส าคัญใน ๕ ด้านที่ก าหนด 
ครบถ้วนและถูกต้อง โดยเปิดให้เชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลตามนโยบายที่ก าหนด ผ่าน 
Application Programming Interface : API 
บนระบบดังกล่าวได้ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐  

- ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐ มีการ
ให้บริการข้อมูลเปิดภาครัฐ  

- ร้อยละ ๘๐ ของหน่วยงานภาครัฐมีการจัดท า 
ธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ตามเป้าหมายและ
แนวทางที่ส านักงานพัฒนารฐับาลดิจิทัล ก าหนด  

- ภาครัฐมีต้นแบบการพัฒนาคุณภาพข้อมูล 
(Data Quality) และความพร้อมใช้งานข้อมูล 
(Data  Availability) ที่สามารถถอดบทเรียน 
และก าหนดเป็นแนวทางส าหรับส าหรับการ 



 

๒-๒๖ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ติดตาม ประเมินผล บนระบบ
นิเวศด้านดิจิทัลที่สร้างความ
เชื่อมั่น ความไว้วางใจ 

  ขยายผลในระยะต่อไป ใน ๓ ระดับ  
ได้แก่ ระดับประเทศ ระดับจังหวัด  
และระดับท้องถิ่น 

และการยอมรับระหว่างกนั 
ที่ซึ่งตอบสนองความต้องการ
พ้ืนฐานของประชาชนและ
ภาคธุรกิจ เอกชนในระยะ
ฟ้ืนตัวของประเทศ อย่าง
น้อยใน ๕ ด้าน ได้แก่ (๑) 
ด้านการมีรายได้และมีงาน
ท า (๒) ด้านสุขภาพและการ
สาธารณสุข (๓) ด้านเกษตร
และการบริหารจัดการน้ า 
(๔) ด้านการท่องเที่ยว และ 
(๕) ด้านการตลาดและการ
กระจายสินค้าส าหรับ
เกษตรกร วิสาหกิจชุมชน 
วิสาหกิจขนาด กลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) และ 

(๒) จ านวนแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบ
บูรณาการและบริการส าคัญ ที่มีการ
พัฒนาหรือให้การสนับสนุนการพัฒนา 
ซึ่งอยู่ในรูปแบบการบริการแบบครบ
วงจร (end-to-end service) ที่มี
คุณภาพ ตรงตามความจ าเป็นทั้งใน
สภาวการณ์ปกติและฉุกเฉินเร่งด่วน 
และสอดคล้องกับความต้องการ
พ้ืนฐานที่แท้จริงของประชาชน ชุมชน 
และภาคธุรกิจเอกชน จ านวน ๕ ด้าน 
ที่ก าหนด 

- มีโมเดลต้นแบบแพลตฟอร์มการ
จัดบริการแบบบูรณาการ โดยการน า
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและทุกภาคส่วน
เข้ามามีส่วนร่วม 

- มีสถาปัตยกรรมต้นแบบ (Enterprise 
Architecture) และแผนปฏิบัติการ
ส าหรับการพัฒนาและบริหารจัดการที่
ต่อเนื่องและยั่งยืน   

- มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณา
การที่ประชาชนสามารถเข้ารับบริการ
หลักได้ โดยสะดวกหลากหลายช่องทาง 
อย่างครบวงจร(end-to-end service) 
จ านวนอย่างน้อย ๓ จาก ๕ ด้านที่
ก าหนด และมีการพัฒนาระบบการ
จัดเก็บรวมถึงบริหารจัดการข้อมูลที่
รองรับการพัฒนาต่อยอดแพลตฟอร์ม 
ในระยะต่อไป 

- มีแพลตฟอร์มการจัดบริการแบบบูรณาการ 
จ านวน ๕ ด้านที่ก าหนด ที่มีการให้บริการ
ดิจิทัลแบบครบวงจร (ในลักษณะ end-to-
end service)  และมีการน าระบบกลาง หรือ
แอพพลิเคชั่น (Application) สนับสนุนที่จ า
เป็นมาใช้ด้วย โดยเปิดโอกาสให้ภาคเอกชน 
ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่(Startups) และภาคส่วน 
ต่าง ๆ ที่มีศักยภาพ เข้ามาร่วมพัฒนาและ
จัดบริการที่ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก 
รวดเร็ว หลากหลายช่องทาง และเสียค่าใช้จ่าย
น้อย  



 

๒-๒๗ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ธุรกิจที่เกิดขึ้นใหม่ 
(Startups) 

๑.๓ ภาครัฐพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
สามารถปรับเปลี่ยนได้ 

(๓) จ านวนระบบกลาง หรือแอพพลิเคชั่น 
(Application) สนับสนุนกลาง รวมถึง
หลักเกณฑ์มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง
ส าหรับการพัฒนาระบบบริการและ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่มีการพัฒนา
เสร็จสิ้นและเริ่มต้นใช้งานจริง 

- ระดับความส าเร็จไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ 
ของแต่ละระบบที่ก าหนด 

- ระดับความส าเร็จจ านวนไม่น้อยกว่า ๕ ระบบ
ที่ก าหนด 

อย่างคล่องตัวตามบริบทและ
สภาวการณ์ท่ีแปรเปลี่ยน
อย่างรวดเร็วและเป็นพลวัต
ในยุคชีวิตวิถีใหม่ (New 
Normal) เป็น ภาครัฐเพ่ือ
ประชาชนและขับเคลื่อน 
โดยความต้องการและการมี
ส่วนร่วมของภาคเอกชน 
สังคม ชุมชน และประชาชน 
อย่างแท้จริง 

๑.๔  ประชาชนมีความเชื่อมั่น
และไว้วางใจในการท างาน
ของภาครัฐ 

(๔) จ านวน (ด้าน) ประเด็นส าคัญท่ีมีการ
น าระบบข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่ 
(Big data) ภาครัฐ มาบูรณาการ 
เปิดเผย แลกเปลี่ยน เชื่อมโยง  
ส าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายการ
บริหารจัดการ การด าเนินงาน  
การก ากับติดตาม และการให้
ข้อเสนอแนะ ที่เชื่อมต่ออย่างเป็น
ระบบกับศูนย์ปฏิบัติการ
นายกรัฐมนตรี (PMOC) และศูนย์
ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการ
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์
ระดับกระทรวง ระดับหน่วยงาน และ
ระดับจังหวัด ทั้งนี้ เพ่ือการแก้ไข
ปัญหาและเยียวยาประเทศ และ 

- มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูล 
ในรูปแบบดิจิทัลที่พร้อมส าหรับ 
การประมวลผลผ่านเครื่องมือดิจิทัล  
อย่างน้อย ๒ ใน ๕ ด้านที่ก าหนด  

- ศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี 
(PMOC) มี Smart dashboard 
ส าหรับการตัดสินใจเชิงนโยบายการ
ก ากับติดตาม และหรือการบริหาร
จัดการภาครัฐ ที่ตรงประเด็นและ 
ใช้งานได้จริง อย่างน้อย ๒ จาก ๕ ด้าน 
(ประเด็น) ที่ก าหนด 

- ข้อเสนอ (๑) การบูรณาการและ
แลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล
ระหว่างศูนย์วิเคราะห์ข้อมูลระดับ
กระทรวงและจังหวดั (๒) ประเด็น (เรื่อง)  

จ านวน ๕ ด้าน + ๒ ประเด็น ดังนี้  
- มีการบูรณาการและเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ

ดิจิทัลที่พร้อมส าหรับการประมวลผล 
ผ่านเครื่องมือดิจิทัล ใน ๕ ด้านที่ก าหนด  

- ศูนยป์ฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) มี 
Smart dashboard ส าหรับการตัดสินใจ 
เชิงนโยบายการก ากับติดตาม และหรือการ
บริหารจัดการภาครัฐ ที่ตรงประเด็นและใช้งาน
ได้จริงใน ๕ ด้าน (ประเด็น) ที่ก าหนด  

- ศูนย์ข้อมูลและวิเคราะห์เสนอแนะการ
ออกแบบนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับ
กระทรวง และระดับจังหวัด มีการบูรณาการ
และแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัลระหว่าง
กัน รวมทั้งมีการเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบ
ดิจิทัลเพื่อการประมวลผลด้วยเครื่องมือดิจิทัล 



 

๒-๒๘ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

 ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนและสังคมอย่างตรง
ประเด็นและทันต่อเหตุการณ์ 

ที่มีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและ
สังคมของประเทศ พร้อมกับประเด็น 
(โจทย์) ส าหรับการจัดท ารายงานบนศูนย์
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) และ
ระบบ eMENSCR ที่ก าหนดจากความ
ต้องการใช้งานจริง จ านวนอย่างน้อย ๒ 
ประเด็นส าคัญ รวมถึง (๓) แผนปฏิบัติการ 
และ (๔) สถาปัตยกรรมข้อมูล ที่ผ่าน
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน 

บนศูนย์ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC)  
และระบบ eMENSCR ไม่น้อยกว่า ๒ ประเด็น
ที่ก าหนด ทั้งนี้ ให้มีการรับส่งข้อมูลผ่านระบบ 
API ด้วย 

 (๕) ระดับความส าเร็จในการยกระดับ
ความสามารถหน่วยงานภาครัฐ 
รวมทั้งการพัฒนาขีดความสามารถ
ของบุคลากรภาครัฐเพ่ือไปสู่การเป็น
รัฐบาลดิจิทัล โดยมี Digital 
Government Maturity Model 
(Gartner) ระดับ ๒ 

- ภาครัฐมี Government Enterprise 
Blueprint และ Government 
Transformation Roadmap เพ่ือ 
การพัฒนาไปสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลซึ่ง
ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
ภาครัฐ (GCIO Committee) จ านวน  
๑ ชุด 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗๕ ของหน่วยงาน
ภาครัฐ เข้าสู่กระบวนการปรบัปรุงระบบ
การท างานและรูปแบบการปฏิบัติงานตาม 

- ภาครัฐมพัีฒนาการด้านดิจิทัล ตามแนวทาง 
Digital Government Maturity Model 
(Gartner) ตามรูปแบบปี พ.ศ. ๒๕๖๑ ระดับ ๒ 
(หรือตามเครื่องมือการส ารวจอ่ืนที่เทียบเคียงกันได้)  

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๐ ของหน่วยงาน ภาครัฐ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ขั้นสูงตามเป้าหมาย   

- ภาครัฐมีหน่วยงานต้นแบบการพัฒนาเป็น
หน่วยงานอัจฉริยะ เพ่ิมขึ้นอีก ๕ หน่วยงาน 
พร้อมทั้งมีแผน การขยายผลในระยะต่อไป   

- ภาครัฐมีต้นแบบ (Sandbox) ของการน า
เทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ในการ  



 

๒-๒๙ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

  แนวทางการปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็น
รัฐบาลดิจิทัล (Digital Government 
Transformation) 

- ภาครัฐมีหน่วยงานต้นแบบการพัฒนา
เป็นหน่วยงานอัจฉริยะ ที่มีการบริหาร
จัดการ วิเคราะห์ประมวลผล และใช้
ประโยชน์จากข้อมูล โดยการน า
เทคโนโลยีอัจฉริยะมาใช้ประโยชน์ เช่น 
ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big data) ; AI; 
Blockchain; IoT เป็นต้น จ านวน  
๕ หน่วยงาน 

- บุคลากรภาครัฐสายงานวิชาการ
คอมพิวเตอร์ ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
วิชาการคอมพิวเตอร์ และนโยบายและ
แผนจ านวนไม่น้อยกว่า ๑,๕๐๐ คน 
ได้รับการพัฒนาความสามารถ (Up 
skill) ด้าน Computer Science; Data 
Science; และ Digital Security 
รวมทั้งมีความสามารถในการจัดจ้าง
หน่วยงานภายนอกมาด าเนินการแทน
อย่างมีกลยุทธ์ (Strategic Outsourcing) 

ให้บริการหรือการพัฒนาคุณภาพชีวิต 
ประชาชนและผู้รับบริการ ที่สามารถน าไป 
ต่อยอดขยายผลได้ เช่น ด้านการสาธารณสุข 
การเกษตร และการพัฒนาเมือง เป็นต้น 

- ผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐตั้งแต่ผู้อ านวยการกอง
หรือเทียบเท่าขึ้นไปไม่น้อยกว่า ร้อยละ ๕๐  
มีความเข้าใจโครงสร้างและประเภทข้อมูล 
สามารถน าเสนอแนวคิดพร้อมทั้งระบุ
ความสัมพันธ์ในการน าข้อมูลจากหลากหลาย
แหล่งมาวิเคราะห์เพ่ือตอบโจทย์ส าคัญของ
หน่วยงาน รวมทั้งสามารถอธิบาย 
Visualization เบื้องต้นได้ 



 

๒-๓๐ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

 (๖) อัตราการเข้ารับบริการดิจิทัลภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน (Digital Service Adoption 
Rate) 

- มีกิจกรรมการสื่อสารประชาสัมพันธ์
อย่างต่อเนื่องเพ่ือสร้างความเข้าใจ 
ความเชื่อมั่น เกี่ยวกับนโยบายและการ
ด าเนินงานของรัฐบาลที่ชัดเจน ควบคู่ 
ไปกับระบบการติดตามผลที่มี
ประสิทธิภาพ 

- มีการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้าน
ดิจิทัลให้กับผู้ใช้ เพ่ือขยายโอกาสการ
เข้าถึง และสร้างเสริมความสามารถใช้
ประโยชน์และต่อยอดคุณค่าจากบริการ
ดิจิทัลทั้งของภาครัฐ รวมถึงช่วย
สนับสนุนการปรับตัวเข้ากับกติกาหรือ
ข้อตกลงของสังคมแบบใหม่บนโลก 
online และ offline ได้อย่างปลอดภัย 
คงไว้ซึ่งความเป็นส่วนตัว มีจริยธรรม 
เคารพสิทธิของผู้อ่ืน   

 
 
 
 
 

- ประชาชนมีความเชื่อมั่นและมีอัตราการเข้ารับ
บริการดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐในภาพรวม
เพ่ิมขึ้น ร้อยละ ๓๐ จากปีฐาน  

- มีแนวทางและระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัย
และความเป็นส่วนบุคคล และการสร้างความ
ตระหนักรู้และความเข้าใจ ในการเข้าใช้ระบบ
ดิจิทัลอย่างเหมาะสม สร้างสรรค์ และเกิด
ประโยชน์สูงสุด   



 

๒-๓๑ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๒ จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์ 
๒.๑ โครงสร้างและระบบการ

บริหารราชการของส่วน
ราชการระดับกระทรวงและ
กรม มีความยืดหยุ่น คล่องตัว  
ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
สามารถบูรณาการ
ระบบงาน เงิน คน ได้อย่าง 
มีประสิทธิภาพสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐและ
สถานการณ์ทีเ่ปลี่ยนแปลง 
เพ่ือตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

(๑) ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารราชการของส่วนราชการ
ระดับกระทรวงและกรม และลด
สถานะความเป็นนิติบุคคลของส่วน 
ราชการระดับกรม 

- มีผลการศึกษา ทบทวนและสังเคราะห์
ผลการศึกษาที่มีอยู่เกี่ยวกับการลด 
ความเป็นนิติบุคคลของส่วนราชการ
ระดับกรม 

- มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
ราชการของส่วนราชการระดับกระทรวงและ
กรม และลดสถานะความเป็นนิติบุคคลของ
ส่วนราชการระดับกรม โดยจัดท าร่างกฎหมาย 
เพ่ือรองรับการด าเนินการและข้อเสนอแนะ
ขั้นตอนปฏิบัติและขั้นตอนให้บรรลุตามกรอบ
ระยะเวลา 

(๒) มีหลักเกณฑ์และวิธีการจัดโครงสร้าง
องค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) 
และร่างกฎหมายหรือระเบียบที่
สามารถใช้อ านาจของฝ่ายบริหารใน
การบริหารราชการในสภาวการณ์ท่ีมี
ความจ าเปน็ ฉุกเฉิน เร่งดว่น และ
รูปแบบ Agile Organization   

- มีหลักเกณฑแ์ละวิธีการจัดโครงสร้าง
องค์กรบริหารเฉพาะกิจ (Adhoc) และ
รูปแบบ Agile Organization 

- มีร่างกฎหมายหรือระเบียบที่ให้อ านาจฝ่าย
บริหารสามารถก าหนดให้มีหน่วยงานที่มีการ
บริหารจัดการและบูรณาการในลักษณะองค์กร
บริหารเฉพาะกิจ 

 (๓) มีหลักเกณฑ์และวิธีมอบอ านาจการ
จัดส่วนราชการพร้อมระบบประเมิน
ความเหมาะสมการจัดส่วนราชการ 
รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพ
และความคุ้มค่าการจัดส่วนราชการ
และการบรหิารงานภาครัฐที่ตอบสนอง

- มีผลการศึกษาแนวทางการมอบอ านาจ
การจัดส่วนราชการที่ยืดหยุ่น คล่องตัว
และทันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
แนวทางการประเมินความเหมาะสม
ประสิทธิภาพและความคุ้มค่าการจัด
ส่วนราชการ 

- มีหลักเกณฑ์และวิธีการมอบอ านาจ การจัด
ส่วนราชการรวมทั้งการน าร่องระบบประเมิน
ความเหมาะสมประสิทธิภาพและความคุ้มค่า
การจัดสว่นราชการที่ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนและประโยชน์สูงสุดของประเทศ 



 

๒-๓๒ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

ความต้องการของประชาชนและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศ 

 (๔) มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของ
ภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสม
กับความต้องการของประชาชนและ
บริบทที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งมี
หน่วยงานน าร่องเพ่ือเป็นตัวอย่าง 
ในการพัฒนาต่อยอดในอนาคต 

- มีแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจของ
ภาครัฐที่มีความสอดคล้องเหมาะสมกับ
ความต้องการของประชาชนและบริบท
ที่เปลี่ยนแปลงไป  

- มีการน าแนวทางทบทวนบทบาทภารกิจไป
ด าเนินการในหน่วยงานน าร่อง จ านวน  
๑ ประเด็นส าคัญ 

 (๕) มีแนวทางการปฏิบัติงานนอกสถาน
ที่ตั้ง (Work From Anywhere)  
ที่รองรับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) 
เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
และลักษณะงานขององค์กร 

- มีระบบการปฏิบัติงานภายในของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการ
ปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Anywhere) 

- มีการปรับปรุง/แก้ไขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรค
ต่อการปฏิบัติงานนอกสถานที่ตั้ง (Work From 
Anywhere) 

กิจกรรมปฏิรูปที่ ๓ ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มาและรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม 

๓.๑ ภาครัฐสามารถบริหาร
จัดการก าลังคนได้อย่างมี
เอกภาพมีประสิทธิภาพ
และความคล่องตัว สามารถ

(๑) ข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการก าลังภาครัฐให้เป็น
ระบบเปิด ด าเนินการแล้วเสร็จ และ
ผ่านการพิจารณาของ ก.พ. อย่าง

- มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการ
บริหารจัดการก าลังภาครัฐให้เป็นระบบ
เปิด ด าเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการ
พิจารณาของ ก.พ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ 

- มีข้อเสนอการปรับเปลี่ยนระบบการบริหาร
จัดการก าลังภาครัฐให้เป็นระบบเปิด 
ด าเนินการแล้วเสร็จ และผ่านการพิจารณาของ 
ก.พ. ในปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๑ เรื่อง 



 

๒-๓๓ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

สรรหารักษา เคลื่อนย้าย น้อย ๒ เรื่อง อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

และใช้ประโยชน์ก าลังคน 
ให้ตรงกับความรู้
ความสามารถ เพ่ือ 

(๒) กฎหมาย กฎ ระเบยีบ และหลกัเกณฑ์
การบริหารงานบุคคลได้รับการแก้ไข
เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงาน 

- มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์
การบริหารงานบุคคลได้รับการแก้ไขเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคล 

- มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ และหลักเกณฑ์การ
บริหาร งานบุคคลได้รับการแก้ไขเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารงานบุคคลภาครัฐ 

ตอบสนองต่อการพัฒนา
ประเทศในด้านต่าง ๆ และ 

บุคคลภาครัฐ อย่างน้อย ๕ เรื่อง ภาครัฐภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๔  
อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

ภายในสิ้นปี พ.ศ. ๒๕๖๕ อย่างน้อย ๓ เรื่อง 

สถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

๓.๒ ส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐมีการวางแผน 
ก าลังคน เพ่ือให้การใช้ 

(๓) ข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ 
หรือกลไกการบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐที่มีเอกภาพ และเป็น
มาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่าง
บุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท 

- มีผลการศึกษาในการจัดองค์กร ระบบ 
หรือกลไกการบริหารจัดการก าลังคน
ภาครัฐที่มีเอกภาพ และเป็นมาตรฐานที่
เทียบเคียงกันได้ระหว่างบุคลากรภาครัฐ
แต่ละประเภท 

- มีข้อเสนอในการจัดองค์กร ระบบ หรือกลไก
การบริหารจัดการก าลังคนภาครัฐที่มีเอกภาพ 
และเป็นมาตรฐานที่เทียบเคียงกันได้ระหว่าง
บุคลากรภาครัฐแต่ละประเภท 

อัตราก าลังเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด และ 
ไมก่่อให้เกิดภาระผูกพัน  
ด้านงบประมาณภาครัฐ 
ในระยะยาว 

(๔) ร้อยละของบุคลากรในส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่งที่มี
ความรู้ ทักษะ ทัศนคติ และกรอบ
ความคิด (Mindset) ในการ
ปฏิบัติงานในยุคดิจิทัล และภาวะ
ชีวิตวิถีใหม่ รวมทั้งรองรับการ
เปลี่ยนแปลง 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕๐ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 



 

๒-๓๔ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

 (๕) สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรต่อ
งบประมาณรายจ่ายประจ าเพิ่มข้ึนใน
อัตราที่ลดลง 

- สัดส่วนเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ลดลงร้อยละ ๓ - สัดส่วนเพ่ิมข้ึนในอัตราที่ลดลงร้อยละ ๓ 

(๖) มีมาตรการที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
อัตราก าลังหรือลดค่าใช้จ่ายด้าน
บุคลากร 

- มาตรการที่เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
อัตราก าลังหรือลดค่าใช้จา่ยด้านบุคลากร
ผ่านการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี 
อย่างน้อย ๑ เรื่อง 

- มาตรการทีเ่พ่ิมประสิทธิภาพการใช้อัตราก าลัง
หรือลดค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรผ่านการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย ๒ เรื่อง 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๔ สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพื้นที่ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 
๔.๑  สร้างความเข้มแข็งของระบบ

การบริหารราชการเชิงพ้ืนที่ 
ให้ราชการในส่วนภูมิภาค 
มีความคล่องตัว สามารถ 
บูรณาการระบบงาน ระบบ 

(๑) มีรูปแบบการท างานที่เน้นการ 
บูรณาการในประเด็นนโยบายส าคัญ 
(Agenda) ของกรมและหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องในพ้ืนที่ 

- มีรูปแบบการท างานที่เน้นการ 
บูรณาการในประเด็นนโยบายส าคัญ 
(Agenda) ของกรมและหน่วยงาน 
ที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จ านวน ๑ ประเด็น
นโยบาย 

- มีรูปแบบการท างานที่เน้นการบูรณาการ 
ในประเด็นนโยบายส าคัญ (Agenda) ของกรม
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพ้ืนที่ จ านวน  
๑ ประเด็นนโยบาย 

แผนและงบประมาณ และ
ระบบบริหารงานบุคคลได้ 
อย่างมีประสิทธิภาพ โดยให้
เกิดการสานพลัง 
(Collaboration) ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคประชาชน 

(๒) กรมและจังหวัดน ารูปแบบการ
ท างานเชิงบูรณาการ ไปปรับใช้ 
ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจ  
และสอดคล้องกับการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้อง 

- กรมและจังหวัดน ารูปแบบการท างาน
เชิงบูรณาการไปปรับใช้จ านวน  
๑ กรม/๒ จังหวัด 

- กรมและจังหวัดน ารูปแบบการท างานเชิง
บูรณาการไปปรับใช้ จ านวน ๑ กรม/๒ จังหวัด 



 

๒-๓๕ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

และภาค เอกชน เพ่ือให้
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการ 

(๓) จ านวนจังหวัดที่มีการพัฒนารูปแบบ
การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
ราชการในจังหวัดที่มีผลสัมฤทธิ์สูง 

- ไม่น้อยกว่า ๗ จังหวัด - ไม่น้อยกว่า ๑๔ จังหวัด 

บ้านเมืองที่ดี (๔) ระดับความพึงพอใจของประชาชน 
ที่มีต่อการให้บริการประชาชนของ
ศูนย์ด ารงธรรมของจังหวัด 

 
 
 

- ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ - ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐ 

กิจกรรมปฏิรูปท่ี ๕ ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต 
๕.๑  หน่วยงานภาครัฐสามารถ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างได้
โดยรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ 
มีความคล่องตัว โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ ผ่านระบบ
สนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างเป็น 

(๑) มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เป็นแบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน 

- มีระบบสนับสนุนกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐเป็นแบบดิจิทัลใน
กระบวนการที่ส าคัญประกอบ ด้วย (๑) 
ระบบข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างอิเล็กทรอนิกส์ และ (๒) ระบบ
อุทธรณ์ออนไลน์  

- มีระบบสนับสนุนจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเป็นแบบ
ดิจิทัลในทุกขั้นตอน 



 

๒-๓๖ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

แบบดิจิทัลในทุกข้ันตอน  
มีการบูรณาการ และ
เชื่อมโยงข้อมูลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างกับระบบอ่ืน ๆ 
อย่างเต็มรูปแบบ 

(๒) มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุง
แก้ไขเพ่ือให้เกิดความคล่องตัวในการ
ปฏิบัติงาน มีประสิทธิภาพ และเกิด
ความคุ้มค่า 

- มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไข 
ไมน่้อยกว่า ๑ เรื่อง 

- มีกฎระเบียบ หรือกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐที่ได้รับการปรับปรุงแก้ไขไม่น้อยกว่า  
๑ เรื่อง 

๕.๒  มีระบบในการติดตามและ
ป้องกันการทุจริตที่
รวดเร็ว มีมาตรฐาน 
ส่งเสริมบทบาท 

(๓) มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
กับหน่วยงานอ่ืน ๆ 

- สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้าน
การจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับ
หน่วยงานอื่น ๆ ไม่น้อยกว่า ๑ 
หน่วยงาน 

- สามารถเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลด้านการ
จัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลางกับหน่วยงาน
อ่ืน ๆ ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วยงาน 

ภาคเอกชน ประชาชน 
เข้ามามีส่วนร่วม
ตรวจสอบป้องกันการ
ทุจริต เพ่ือสร้างความ 
โปร่งใสและการทุจริต 
การจัดซื้อจัดจ้างลดลง 

(๔) มีกลไกการบูรณาการท างานร่วมกัน
ระหว่างกรมบัญชีกลางและ
หน่วยงานด้านการตรวจสอบการ
ทุจริต 

- มีการร่วมก าหนดแนวทางการ 
บูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง
กรมบัญชีกลางและหน่วยงาน 
ด้านการตรวจสอบการทุจริต 

- มีกลไกการบูรณาการท างานร่วมกันระหว่าง
กรมบัญชีกลางและหน่วยงานด้านการ
ตรวจสอบการทุจริต 

(๕) มีผู้แทนภาคเอกชนและภาค
ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน
การทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐเพิ่มมากข้ึน 

- มีองค์กรภาคเอกชนที่มีบทบาทเข้ามา 
มีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต และถ่ายทอดองค์ความรู้ 
แก่ภาคเอกชน และประชาชนในเรื่อง 
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเพ่ิมข้ึน 
อย่างน้อย ๑ หน่วยงาน 

- มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการ
ข้อตกลงคุณธรรมให้มีจ านวนภาคเอกชน  
และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมป้องกัน 
การทุจริตในโครงการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
เพ่ิมข้ึน ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ จากปีที่ผ่านมา 

 



 

๒-๓๗ 
 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๔ ปี ๒๕๖๕ 

- มีผู้แทนภาคเอกชนในคณะกรรมการ 
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตเพ่ิมขึ้น 
อย่างน้อย ๑ คน 

 



 

๒-๓๘ 
 

ส่วนที่ ๓ ข้อเสนอในการมีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย (เรียงล าดับความส าคัญ) 

๓.๑  พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

สาระส าคัญโดยสังเขป เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างให้หน่วยงานภาครัฐมีความยืดหยุ่นสามารถ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นส านักงานสมัยใหม่ ภายใต้ระบบการบริหารราชการบนฐานกระทรวงน าไปสู่การเป็น
องค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล มีความคล่องตัว ไม่ยึดติดกับ 
การจัดโครงสร้างองค์กรแบบราชการบนฐานของกรมแบบเดิม โดยลดความเป็นนิติบุคคลของกรม สามารถ 
ยุบ เลิก ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบได้ตามสถานการณ์ 

๓.๒ พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 

สาระส าคัญโดยสังเขป ปรับปรุงสาระส าคัญภายใต้พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ครอบคลุมแนวคิดและทิศทางในการปรับปรุงระบบการบริหารทรัพยากร
บุคคลในราชการพลเรือน เพ่ือให้ส่วนราชการเกิดความคล่องตัวในการบริหารทรัพยากรบุคคลภายใต้ระบบ
คุณธรรม ตลอดจนสามารถดึงดูด รักษา และใช้ประโยชน์คนดี เก่ง และมีความสามารถได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
และให้ข้าราชการพลเรือนสามัญสามารถเคลื่อนย้าย หมุนเวียนสับเปลี่ยนหน้าที่  ทั้งระหว่างกรม กระทรวง 
และระหว่างกรม กระทรวงกับหน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานประเภทอ่ืน ๆ ได้อย่างคล่องตัวและเหมาะสม 
ตามเหตุผลความจ าเป็นและประโยชน์ของภาครัฐเป็นส าคัญ 

 

 

 




