
การขบัเคลื่อนยทุธศาสตร�ชาติ
ด�านการปรบัสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจดัการภาครฐั 

ภายใต�แผนแม�บทด�านการบรกิารประชาชนและประสทิธภิาพภาครฐั

สํานักงาน ก.พ.ร.
15 พฤศจิกายน 2564



ยุทธศาสตร�ชาติ

แผนแม�บทภายใต�
ยุทธศาสตร�ชาติ

แผนการปฏริูปประเทศ

ยุทธศาสตร�
การพัฒนาระบบ
ราชการ 64 - 65

1. มีวัฒนธรรมการทํางานที่มุ�งผลสัมฤทธิ์/
ตอบสนองความต�องการของประชาชน

2. ภาครฐัมีขนาดเล็กลง ปรบัตัวให�ทัน
ต�อการเปลี่ยนแปลง

1. ระดับความพึงพอใจของประชาชน
ต�อการให�บริการสาธารณะของภาครัฐ

2. ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป�นที่ยอมรับของผู�ใช�บริการ

2. ภาครัฐมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด�วยการนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�

1. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป�นที่
ยอมรับของผู�ใช�บริการ

2. ภาครฐัมีการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด�วย
การนํานวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต�ใช�

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการของ
ภาครัฐ (ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85)

2. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ในการจัดลําดับของ
องค�การสหประชาชาติ (60 อันดับแรก)

ด�านการปรับสมดุลและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

20 การบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ

ด�านการบริหารราชการแผ�นดิน

1. ภาครัฐมีบริการที่เป�นมาตรฐานสากลตอบสนอง
ประชาชนได�ทันที ทุกที่ ทกุเวลา 

2. ภาครัฐมีความทันสมัย มีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ 

3. ยกระดับการบริหารงานภาครัฐเพื่อมุ�งสู�
การเป�นรัฐบาลดิจิทัล

เป�าหมาย ประเดน็ยทุธศาสตร�/กลยทุธ�

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป�นศูนย�กลาง ให�บริการ
อย�างสะดวก รวดเร็ว โปร�งใส

2. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ
3. ภาครัฐมีความทันสมัย 

1. ปรับเปลี่ยนการบรหิารงานและการบริการ
ภาครัฐไปสู�ดิจิทัล

2. โครงสร�างองค�กรมีความยืดหยุ�น คล�องตัว
3. สร�างความเข�มแข็งในระดับพื้นที่

1. การบริการประชาชน
2. การปรับสมดลุภาครัฐ
3. การพัฒนาระบบบรหิารงานภาครัฐ

1. การพัฒนาบริการภาครัฐเพื่อประชาชน
2. การปรับบทบาทภารกิจ โครงสร�างหน�วยงาน

ภาครัฐให�ทันสมัย ยืดหยุ�น รองรับการ
เปลี่ยนแปลง

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐ

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการของภาครัฐ 
(ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85)

2. หน�วยงานภาครัฐทั้ง 20 กระทรวงสามารถให�บริการ 
e-services แบบเบ็ดเสร็จ (170 งานบริการ)

3. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� (50 อันดับแรก ในป� 65)
4. อันดับขีดความสามารถในการแข�งขันของประเทศ 

ด�านประสิทธิภาพภาครัฐ (20 อันดับแรก ในป� 65)

ตัวชี้วดั 
(เช่ือมโยงกับแผนสําคัญ)

1. ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการของ
ภาครัฐ (ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85)

2. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส�ในการจัดลําดับของ
องค�การสหประชาชาติ (50 อันดับแรก)

ร�างแผนฯ 13
หมุดหมายที่ 13 ไทยมีภาครัฐ
ที่ทันสมัย มปีระสิทธิภาพ และตอบ
โจทย�ประชาชน 

1. การบริการภาครัฐมีคุณภาพเข�าถึงได�
(สะดวก ประหยัด ตอบโจทย�ประชาชน) 

2. ภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง คล�องตัว
(เป�ดกว�าง ทันสมัย โปร�งใส)

1. พัฒนาคุณภาพการให�บริการภาครัฐ
2. ปรับเปลี่ยนการบริหารจัดการ/โครงสร�างภาครัฐให�ยืดหยุ�น
3. ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป�นรัฐบาลดจิิทัล
4. ปรับเปลี่ยนและพัฒนาบุคลากร และปรับปรุงกฎหมาย 

ระเบียบ มาตรการภาครัฐ

1. ความพึงพอใจในคุณภาพการให�บริการของภาครัฐ 
ไม�น�อยกว�าร�อยละ 85)

2. ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส� ดัชนีการมีส�วนร�วม 
ดัชนีทุนมนุษย� และดัชนีการให�บริการออนไลน�
(ไม�ตํ่ากว�าอันดับที่ 40 ของโลก และมีคะแนนไม�ตํ่ากว�า 0.82)

ความเชือ่มโยงของแผนระดับต�าง ๆ ที่เกี่ยวข�องกบัการพฒันาระบบราชการ
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ยุทธศาสตร�ที่ 1 
ขับเคล่ือนบริการดิจิทัล

ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
การให�บริการ

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
ปรับเปล่ียนภาครัฐสู�

การเป�นรัฐบาลดิจิทัล

ความเชือ่มโยงการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิิทลักบัการขบัเคลือ่นดิจทิลัของประเทศ

3

นโยบายและแผนระดับชาติ
ว�าด�วยการพัฒนาดิจิทัล
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

ยุทธศาสตร�ที่ 3
การสร�างความเข�มแข็ง

ทางเศรษฐกิจและ
แข�งขันได�อย�างย่ังยืน

ยุทธศาสตร�ที่ 2
ขับเคล่ือน

เศรษฐกิจด�วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร�ที่ 1 
พัฒนาโครงสร�างพื้นฐาน
ดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให�

ครอบคลุมทั่วประเทศ

ยุทธศาสตร�ที่ 5 
พัฒนากําลังคนให�

พร�อมเข�าสู�ยุคเศรษฐกิจ
และสังคมดิจิทัล

ยุทธศาสตร�ที่ 6 
สร�างความเช่ือมั่นใน

การใช�เทคโนโลยี
ดิจิทัล

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
อํานวยความสะดวกภาค

ธุรกิจไทยด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
ผลักดันให�เกิดธรรมาภิบาลข�อมูลภาครัฐ

ในทุกกระบวนการทํางานของภาครัฐ 

แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
ของประเทศไทย 
พ.ศ. 2563-2565 

ยุทธศาสตร�ที่ 1 
ยกระดับคุณภาพการให�บริการแก�

ประชาชนด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
พัฒนากลไกการมีส�วนร�วมของทกุ

ภาคส�วนร�วมขับเคล่ือนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
การปรับบทบาทภารกิจโครงสร�างหน�วยงานภาครัฐ

ให�ทันสมัย ยืดหยุ�น รองรับการเปล่ียนแปลง

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
การเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริหารงานภาครัฐ

ยุทธศาสตร�การพัฒนา
ระบบราชการ
(พ.ศ. 2564-2565)

พัฒนาคุณภาพและการ
เข�าถึงบริการของภาครัฐ

เพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข�งขัน 

การพัฒนาทักษะด�าน
ดิจิทัลให�บุคลากรภาครัฐ

ยกระดับประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐด�วยเทคโนโลยีดิจิทัล

แผนปฏิบัติการสํานักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล 
(องค�การมหาชน) ประจําป�
งบประมาณ พ.ศ. 2565

ยุทธศาสตร�ที่ 2 
ขับเคล่ือนนวัตกรรม

ดิจิทัลภาครัฐ 

ยุทธศาสตร�ที่ 3 
อํานวยความสะดวกภาครัฐ
ด�วยโครงสร�างพื้นฐานดิจิทัล

และสภาพแวดล�อมใหม�

ยุทธศาสตร�ที่ 4 
เพิ่มทักษะความสามารถ

บุคลากรภาครัฐด�วย
เทคโนโลยีดิจิทัล

ยุทธศาสตร�ที่ 5
เพิ่มขีดความสามารถ

การบริหารจัดการองค�กร

ยุทธศาสตร�ที่ 1 
การพัฒนาบริการภาครัฐเพือ่

ประชาชน



กลุ�มนําข�อมูลมาใช�ประโยชน�

9. ระบบการขึน้ทะเบยีนเกษตรกร และ
การขอรบัความช�วยเหลือด�านการเกษตร 
: สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร

10. ระบบการแจ�งเตอืนสทิธิ์และช�วยเหลือในการ
รับสวสัดิการของประชาชนตลอดช�วงชวีติ
: สํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ

11. ระบบการออกบตัรสขุภาพอิเลก็ทรอนกิส�
: กรมควบคุมโรค

การขับเคลือ่น Digital Services 12 Agenda

งานบริการ Agenda สําคัญ (มติ ครม. 3 ส.ค. 2564)12
กลุ�มงานบริการสาธารณะ

3. ระบบการรบัชาํระภาษทีีด่ินและสิ่งปลกู
สร�าง : กรมที่ดิน

4. ระบบขออนญุาตวัตถอุันตรายแบบครบ
วงจร (HSSS) : กรมโรงงานอุตสาหกรรม

5. ระบบรบัรองมาตรฐานสินค�าเกษตร 
(GAP) พืช ประมง และปศสุัตว� : สํานักงาน
มาตรฐานสินค�าเกษตรและอาหารแห�งชาติ

กลุ�มเพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน

6. ระบบการอํานวยความสะดวกให�แก�ผู�
เดินทาง (Ease of traveling) : สํานักงาน
ปลัดกระทรวงท�องเที่ยวฯ

7. ระบบช�วยเหลือผู�ว�างงานให�กลับเข�าสู�
ตลาดแรงงาน : กรมการจัดหางาน

8. ระบบเชือ่มโยงข�อมลูการนาํเข�าและส�งออก
สินค�าข�ามแดนทางบกของกลุ�มประเทศ 
ACMECS ผ�านระบบ NSW : กรมศุลกากร

กลุ�มเป�ดกว�างให�กับประชาชน

12. ศูนย�การร�องเรยีนแบบเบด็เสรจ็
: สํานักงานปลัดสาํนักนายกรัฐมนตรี

กําหนดเป�นตวัชีว้ัดส�วนราชการ ป� 2565 โดยให�การ
สนับสนุนส�วนราชการร�วมกับกรมบัญชีกลาง สพร. 
และ สพธอ. 

• สนับสนุนองค�ความรู�
• จัดให�มีคลินิกให�คาํปรึกษาทาง online
• จัดทีมขับเคลื่อน e-Service ช�วยเหลือ
• จัดให�มีช�องทางติดต�อสื่อสาร

กลุ�มพัฒนาโครงสร�างพื้นฐานทางดิจิทัล

1. ระบบการพสิูจน�และยนืยนัตวัตนทาง
ดิจิทัล (DOPA-Digital ID) :
กรมการปกครอง

2. หนึ่งรหสั หนึ่งผู�ประกอบการ 
(One Identification : ID One SMEs) :
สํานักงานส�งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย�อม
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การขับเคลือ่น Data Digitization

ตัวชี้วัดการพัฒนาระบบบัญชีข�อมูล (Data Catalog) 
เพ่ือนําไปสู�การเป�ดเผยข�อมูลภาครัฐ (Open Data)

ป� 2564 มุ�งเน�น ป� 2565 มุ�งเน�น

9 Focus Areas ป� 2565
(เช่ือมโยงกับ e-Service 12 Agenda และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล)

• จัดทําชุดข�อมูลภายใต� focus area ที่เกี่ยวข�อง
กับ e-service /ภารกิจหลักของหน�วยงาน 
และสามารถเช่ือมโยงกับหน�วยงานอื่นได�

• เป�ดเผยข�อมูลในชุดข�อมูลเป�ด 100%
• วัดเชิงคุณภาพโดยการนําชุดข�อมูลไปใช�

ประโยชน�ได�จริง

• พัฒนาให�หน�วยงานเห็น
ความสําคัญ มีความรู�
ความเข�าใจ และสามารถจัดทํา
บัญชีข�อมูล (Data Catalog) 
ได�เองตามมาตรฐาน

การพัฒนาศูนย�กลางข�อมูลเป�ดภาครัฐ data.go.th

ความต�องการข�อมูลเป�ดระหว�าง
หน�วยงานราชการ และจากภาค
ประชาชน (สํารวจเมื่อ 1 มิ.ย. 64 –1 ก.ค. 64)

15
กลุ�มข�อมูลเป�ด

122
ชุดข�อมูล

*สพร. เตรียมเสนอ คกก.พัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในการ
ประชุมวันที่ 24 พ.ย. 2564 ขอความเห็นชอบให� สพร. 
ติดตามชุดข�อมูล 122 ชุดข�อมูล โดยให�หน�วยงานรวบรวม
และจัดทําข�อมูลตามมาตรฐานมาที่ศนูย�กลางข�อมลูเป�ด
ภาครัฐภายใน 6 เดือน (แผนการดําเนินงานแบ�งเป�น 2 ระยะ 
3 เดือน และ 6 เดือน)

เสียงสะท�อน
การดําเนินงานท่ีผ�านมา

“สพร. ควรเน�น
การมีส�วนร�วมจาก
ภาคประชาชน 
(Citizen Driven) 
และผู�ใช�งานภาครัฐ”

Supply SideDemand Side

1) ด�านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม SME
2) ด�านการเกษตร
3) ด�านท�องเที่ยว
4) ด�านการมีรายได�และการมีงานทํา
5) ด�านความเหล่ือมลํ้าทางสิทธิสวัสดิการ

ประชาชน

6) ด�านสุขภาพและการสาธารณสุข
7) ด�านการศึกษา
8) ด�านส่ิงแวดล�อม
9) ด�านการบริหารจัดการภาครัฐ
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การขับเคลือ่น Digital Literacy and Skills 
จัดทําแนวทางการพัฒนาทักษะ
เพ่ือการปรับเปลี่ยนเป�นรัฐบาล
ดิจิทัล (มติ ครม. 26 ก.ย. 60)

จัดทํามาตรฐานหลักสูตร
และการพัฒนาทักษะดิจิทัล

สถาบันพัฒนาบุคลากรภาครัฐด�านดิจิทัล (TGDA)
• จัดทํามาตรฐานหลักสูตร
• ระบบสนับสนุนการพัฒนาทักษะดิจิทัลภาครัฐ
• สร�างเครือข�ายความร�วมมือสถาบันการศึกษา/

ฝ�กอบรม
• ยกระดับทักษะดิจิทัล (Training)

ทักษะด�านดิจิทัลของข�าราชการและบุคลากรภาครัฐ
• มิติที่ 1 รู�เท�าทันและใช�เทคโนโลยีเป�น
• มิติที่ 2 เข�าใจนโยบาย กฎหมาย และมาตรฐาน
• มิติที่ 3 ใช�ดิจิทัลเพ่ือการประยุกต�และพัฒนา
• มิติที่ 4 ใช�ดิจิทัลเพ่ือการวางแผนบริหารจัดการ/การนําองค�กร
• มิติที่ 5 ใช�ดิจิทัลเพ่ือขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงและสร�างสรรค�

ส�งเสริมหน�วยงานภาครัฐปรับ
กระบวนการทํางาน และดึง
หน�วยงานที่เกี่ยวข�องร�วมขับเคลื่อน

กลไกการดําเนินงาน
• กําหนดตัวช้ีวัดองค�ประกอบ Potential Base 

- การพัฒนาระบบบัญชีข�อมูล 
- การพัฒนา e-Service 
- การพัฒนากระบวนการ (Digitalize Process) 

• ดึงหน�วยงานที่เกี่ยวข�องมาให�องค�ความรู�และขับเคลื่อนร�วมกับส�วนราชการ 6



ภาพรวมการดาํเนนิงานของสาํนกังาน ก.พ.ร. ในการขับเคลือ่นยทุธศาสตร�ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
ด�านการปรับสมดลุและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ

เป�าหมาย : ตอบสนองความต�องการประชาชน ภาครฐั
มีขนาดเหมาะสม ทันต�อการเปลีย่นแปลง

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพงึพอใจของประชาชนต�อการให�บรกิารสาธารณะของภาครฐั 
(ร�อยละ 85 ในป� 65)

2. ประสทิธิภาพของการบรกิารภาครฐั (IMD Ranking) (อันดับ 20 ในป� 65)

แผนแม�บทฯ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนย�อย 1 การพัฒนาบริการประชาชน
1. บูรณาการบริการภาครัฐ (End to End Service)
2. พัฒนาการบริการภาครัฐดิจิทัล
3. ยึดประชาชนเป�นศูนย�กลาง

แผนย�อย 3 การปรับสมดุลภาครัฐ
1. เป�ดโอกาสให�ภาคส�วนอืน่มีส�วนร�วม

จัดบริการสาธารณะ
2. ส�งเสริมบทบาท อปท.

แผนย�อย 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
1. พัฒนาภาครัฐให�ทันสมัย เป�ดกว�าง มีขีดสมรรถนะสูง
2. นโยบาย/การบริหารจัดการบนข�อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ�
3. จัดโครงสร�างและออกแบบระบบการบริหารงานให�ยืดหยุ�น คล�องตัว

ตัวชี้วัด : 
สัดส�วนความสําเรจ็ของกระบวนงานที่ได�รับการ
ปรับเปลี่ยนเป�นดิจิทัล 2,180 กระบวนงาน

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จการเป�ดให�ภาคส�วนอื่นเข�า
มาดําเนินการบริการสาธารณะ ร�อยละ 20

ตัวชี้วัด :
1. ระดับ Digital Government Maturity Model ระดับ 2 (connected government)
2. สัดส�วนของหน�วยงานท่ีบรรลุสัมฤทธิ์อย�างสูงตามเป�าหมาย ร�อยละ 90

แผนย�อย 2
การบริหาร
จัดการการเงิน
การคลัง

แผนย�อย 5
การสร�างและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

การขับเคลื่อน 
e-Service 
• 170 บริการ 
• 12 Agenda

• การถ�ายโอนภารกิจภาครัฐ
• การศึกษา Why Outsourcing 

fails in Thailand ? 

การศึกษาและขยายผลการจัดการองค�การ
ที่มีความยืดหยุ�นและคล�องตัว
• Agile/Ad hoc Organization
• Post Audit

• การเป�ดให�ประชาชนมสี�วนร�วมในการพฒันา
ระบบราชการ

การพฒันาการบรหิารจดัการภาครฐัเพือ่อนาคต
• บทบาทภาครัฐในอนาคต และการทดลอง

เครื่องมือการบริหารจัดการใหม�ๆ
• แนวทางการทบทวนบทบาทภาครัฐและกลไก

เป�ดให�ภาคส�วนอื่นเข�ามาดําเนินภารกิจภาครัฐ

•การศกึษา Digital EcosystemRe-Process 
• Prototype 20 

บริการ 

การดาํเนนิงานอืน่ ๆ

• การพัฒนา Biz Portal 
• การพัฒนา Citizen Portal
• การพัฒนา NDTP

โครงการสาํคญั (Flagship/Big Rock Project)

การอาํนวยความสะดวก
ประชาชน : e-Doc/No Copy/
ทบทวนกฎหมาย e-Service

Doing BusinessGov Lab

• การยกร�างกฎหมายเกี่ยวกับการยกระดับ
การบริหารงานภาครัฐให�มีความทันสมัย

การพฒันาแนวทางการจดัส�วนราชการ
• การมอบอํานาจการจัดส�วนราชการ
• ระบบ PAS

จังหวัดทีม่ี
ผลสมัฤทธิส์งู

• การศึกษากฎหมายที่ส�งเสริมการเป�นรัฐบาลดิจิทัล

•การพฒันาศูนย�ข�อมลูภาครฐั

•ตัวชี้วัด Digital Transformation
•PMQA 4.0
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เป�าหมาย : ตอบสนองความต�องการประชาชน ภาครฐั
มีขนาดเหมาะสม ทันต�อการเปลีย่นแปลง

ตัวชี้วัด : 1. ระดับความพงึพอใจของประชาชนต�อการให�บรกิารสาธารณะของภาครฐั 
(ร�อยละ 85 ในป� 65)

2. ประสทิธิภาพของการบรกิารภาครฐั (IMD Ranking) (อันดับ 20 ในป� 65)

แผนแม�บทฯ (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

แผนย�อย 1 การพัฒนาบริการประชาชน
1. บูรณาการบริการภาครัฐ (End to End Service)
2. พัฒนาการบริการภาครัฐดิจิทัล
3. ยึดประชาชนเป�นศูนย�กลาง

แผนย�อย 3 การปรับสมดุลภาครัฐ
1. เป�ดโอกาสให�ภาคส�วนอืน่มีส�วนร�วม

จัดบริการสาธารณะ
2. ส�งเสริมบทบาท อปท.

แผนย�อย 4 การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
1. พัฒนาภาครัฐให�ทันสมัย เป�ดกว�าง มีขีดสมรรถนะสูง
2. นโยบาย/การบริหารจัดการบนข�อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ�
3. จัดโครงสร�างและออกแบบระบบการบริหารงานให�ยืดหยุ�น คล�องตัว

ตัวชี้วัด : 
สัดส�วนความสําเรจ็ของกระบวนงานที่ได�รับการ
ปรับเปลี่ยนเป�นดิจิทัล 2,180 กระบวนงาน

ตัวชี้วัด : 
ระดับความสําเร็จการเป�ดให�ภาคส�วนอื่นเข�า
มาดําเนินการบริการสาธารณะ ร�อยละ 20

ตัวชี้วัด :
1. ระดับ Digital Government Maturity Model ระดับ 2 (connected government)
2. สัดส�วนของหน�วยงานท่ีบรรลุสัมฤทธิ์อย�างสูงตามเป�าหมาย ร�อยละ 90

แผนย�อย 2
การบริหาร
จัดการการเงิน
การคลัง

แผนย�อย 5
การสร�างและ
พัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ

• การถ�ายโอนภารกิจภาครัฐ
• การศึกษา Why Outsourcing 

fails in Thailand ? 

การศึกษาและขยายผลการจัดการองค�การ
ที่มีความยืดหยุ�นและคล�องตัว
• Agile/Ad hoc Organization
• Post Audit

• การเป�ดให�ประชาชนมสี�วนร�วมในการพฒันา
ระบบราชการ

การพฒันาการบรหิารจดัการภาครฐัเพือ่อนาคต
• บทบาทภาครัฐในอนาคต และการทดลอง

เครื่องมือการบริหารจัดการใหม�ๆ
• แนวทางการทบทวนบทบาทภาครัฐและกลไก

เป�ดให�ภาคส�วนอื่นเข�ามาดําเนินภารกิจภาครัฐ

• การยกร�างกฎหมายเกี่ยวกับการยกระดับ
การบริหารงานภาครัฐให�มีความทันสมัย

การพฒันาแนวทางการจดัส�วนราชการ
• การมอบอํานาจการจัดส�วนราชการ
• ระบบ PAS

การดาํเนนิงานอืน่ ๆ

• การพัฒนาแพลตฟอร�มบริการภาครัฐ 
•Biz Portal 
•Citizen Portal
•NDTP

โครงการสาํคญั (Flagship/Big Rock Project)

การอาํนวยความสะดวก
ประชาชน : e-Doc/No Copy/
ทบทวนกฎหมาย e-Service

จังหวัดทีม่ี
ผลสมัฤทธิส์งู

Doing BusinessGov Lab

การดาํเนนิงานในส�วนทีเ่กีย่วข�องกับการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิิทลั

การขับเคลื่อน 
e-Service 
• 170 บริการ 
• 12 Agenda

Re-Process 
• Prototype 20 

บริการ 

• การศึกษากฎหมายที่ส�งเสริมการเป�นรัฐบาลดิจิทัล

•ตัวชี้วัด Digital Transformation
•PMQA 4.0

•การศกึษา Digital Ecosystem

•การพฒันาศูนย�ข�อมลูภาครฐั 8



หลักการ/แนวคิด

แพลตฟอร�มกลางด�านข�อมูลการเริ่มต�นธุรกิจและการ
ให�บริการด�านการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และ
เอกสารต�าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส� ท่ีมีความ
น�าเช่ือถือและม่ันคงปลอดภัย เช่ือมโยงระบบฐานข�อมูลและ
ระบบการให�บริการทางอิเ ล็กทรอนิกส�  (e-Service) 
ระหว�างหน�วยงานภาครัฐ 

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

ผู�ประกอบการท้ังบุคคลธรรมดาและนิติบุคคล สามารถ
ขออนุมัติ  อนุญาตประกอบธุรกิจได�แบบครบวงจร        
ย่ืนท่ีเดียว แบบฟอร�มเดียว เอกสารชุดเดียว และติดตาม
สถานะได�ท่ีเว็บไซต� bizportal.go.th ทุกท่ี ทุกเวลา

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

1. ขยายผลและยกระดับการให�บริการแบบ Fully Digital
อีก 40 ใบอนุญาต

2. พัฒนาDashboard และ Integrate Data กับ
ฐานข�อมูลระหว�างหน�วยงานภาครัฐ

1. การพฒันาแพลตฟอร�มบรกิารภาครฐั : Biz Portal

9

ยื่นที่เดียว

เอกสารชุดเดียว

แบบฟอรมเดียว

ติดตามไดทุกใบอนุญาต

ขอใหม 

ตออายุ 

แกไข/เปลี่ยนแปลง 

ยกเลิก

bizportal.go.th

ท่ีใหบริการใน 76 จังหวัดท่ัวประเทศ 
ประเภทธุรกิจ10

18 ใบอนุญาต

ท่ีใหบริการใน กรุงเทพมหานคร 
ประเภทธุรกิจ25

94 ใบอนุญาต

บริการดิจิทัลเต็มรูปแบบ (Fully Digital)30
ขอใบอนุญาตประกอบการขนสงไมประจําทาง
ดวยรถบรรทุก

ขอใบอนุญาตในการประกอบโรคศลิปะ 
(สาขากายอุปกรณ)

ตัวอยางบริการ

ผลการดําเนินการ (พ.ศ.2560- 2564)



เป�นช�องทางให�บริการของหน�วยงานภาครัฐที่สะดวก รวดเร็ว 
โดยผลักดันให�หน�วยงานภาครัฐสามารถให�บริการผ�านระบบ
ดิจิทัลใน Citizen Portal ได�อย�างครบถ�วน ตั้งแต�ต�นจนจบ
กระบวนการบนแนวคิด End to End Process ประชาชน
ได�รับบริการภาครัฐที่ “เร็วขึ้น ง�ายขึ้น และถูกลง” ตามมิติ 
“รู� ย่ืน จ�าย รับ” 

งานบริการดานสิทธิและสวัสดิการ
บนแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” 45

สิทธิหลักประกันสุขภาพ

บริการและเป�ดให�บรกิารประชาชนผ�าน Citizen Portal บนแอปพลเิคชัน “ทางรฐั”

1. ประชาชนสามารถเข�าถึงบริการภาครัฐที่หลากหลายได�
ผ�านช�องทางเดียว

2. ลดเวลา ประหยัดค�าใช�จ�าย และลดสําเนาเอกสาร 

1. ขยายการให�บริการให�ครอบคลุมงานบริการตลอดช�วงชีวิต
ของประชาชน จํานวนไม�น�อยกว�า 150 งานบริการ ในป� 
พ.ศ. 2566

2. ยกระดับการให�บริการด�านสิทธิและสวัสดิการเพื่อประชาชน
ที่ได�เริ่มพัฒนาในป� พ.ศ. 2564 ให�ครอบคลุมทุกงานบริการ 

3. พัฒนางานบริการให�ง�ายและตอบโจทย�ความต�องการ       
ของประชาชนทุกช�วงวัย และสามารถเข�าถึงบริการผ�าน
ระบบหลักเพียงระบบเดียว

สิทธิประกันสังคม

เงินอุดหนุนเพ่ือการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด งานบริการให�ความช�วยเหลือด�านยุติธรรม 

การรายงานสถานการณ� Covid-19

การอบรมออนไลน�ต�อใบขับข่ี

บริการตรวจสอบและชําระค�านํ้า ค�าไฟ
และการตรวจสอบข�อมูลเครดิตบูโร 

ระบบค�นหาและสมัครงาน

ศูนย�กลางข�อมูลเป�ดภาครัฐ และ
ศูนย�รวมข�อมูลเพ่ือติดต�อราชการ

1. การพฒันาแพลตฟอร�มบรกิารภาครฐั : Citizen Portal

1

หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

ผลการดําเนินการ



1. เพ่ิมศักยภาพในการแข�งขันให�ภาคผู�ประกอบการนําเข�าและส�งออก 
รวมทั้งภาคการขนส�งและโลจิสติกส� 

2. เพ่ิมโอกาสทางการค�าระหว�างประเทศและการเข�าถึงแหล�งทุน       
ของผู�ประกอบการ SMEs

3. เพ่ิมความน�าเช่ือถือในการดําเนินธุรกิจ และลดป�ญหาการย่ืน
เอกสารขอสินเช่ือซ้ําซ�อน

1. การเช่ือมต�อกับระบบการค�าดิจิทัลกับประเทศคู�ค�าสําคัญ อาทิ 
ญ่ีปุ�น   และ/หรือ สิงคโปร� 

2. การจัดแสดงตัวอย�างการเช่ือมต�อระบบในเวทีเอเปคที่ประเทศไทย          
จะเป�นเจ�าภาพจัดงานประชุมในป� พ.ศ. 2565

3. การสนับสนุนให�เกิดการใช�งานระบบ และการบริหารจัดการระบบ          
ในรูปแบบการร�วมลงทุนระหว�างรัฐและเอกชน (PPP) 

มติคณะรัฐมนตรีวันที่  10 กันยายน 2562 เห็นชอบในหลักการ
แนวทางการพัฒนาแพลตฟอร�มการค�าดิจิทัลระหว�างประเทศ
ข อ ง ไ ท ย ( Thailand National Digital Trade Platform: NDTP)
โดย NDTP ต�องเชื่อมโยงข�อมูลได�อย�างเป�นระบบและเพิ่มศักยภาพ
การเเข�งขันด�านการค�าทางอิเล็กทรอนิกส� โดยมีการเช่ือมโยงกับ
ระบบ National Single Window (NSW) ระบบ ASEAN Single 
Window (ASW) และระบบแพลตฟอร�มการค�าดิจิทัลในต�างประเทศ 
ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส�ที่มีความมั่นคงปลอดภัยสูง

1. การพฒันาแพลตฟอร�มบรกิารภาครฐั : NDTP

หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

เจรจาและเตรียมการทดสอบการเช่ือมต�อระบบ NDTP ต�นแบบกับระบบ
แพลตฟอร�มการค�าระหว�างประเทศ
• Korea Trade Network (KTNET) สาธารณรัฐเกาหลี 
• The Networked Trade Platform (NTP) สาธารณรัฐสิงคโปร� 

อยูระหวางการทดสอบ2
การทดสอบเช่ือมตอระหวางระบบ NDTP ตนแบบกับระบบแพลตฟอรมการคา
ดิจิทัล Taobao (Market Place Application) ของบริษัท Alibaba Group
สาธารณรัฐประชาชนจีน ผลการทดสอบสามารถรับ-สงเอกสารและขอมูล
อิเล็กทรอนิกสระหวางกันผานระบบ NSW ไดอยางสมบูรณ

ทดสอบเรียบรอยแลว1
พัฒนาต�นแบบ (Prototype) โดยได�ทดสอบการเชือ่มต�อกบัระบบทีเ่กีย่วข�อง

Microservice
System

NSW 
Connected

Global 
Connected

1

ผลการดําเนินการ



ไม�มีระบบออนไลน�

ย่ืนคําขอทางระบบออนไลน�

ชําระเงินผ�านระบบออนไลน�

รับเอกสาร/ออกใบอนญุาต
ได�เบ็ดเสร็จ

มี e-Form ที่กรอกข�อมูล
บนเว็บไซต�

• e-License 
• e-Document L0

L1
L2

ย่ืนคําขอ ณ จุดบริการ/ 
ไปรษณีย�

ผลการดาํเนินงานในป� 2564 
(ตามระดับการพัฒนา) 

2. การขบัเคลือ่น e-Service ภาครัฐ

ขับ เค ล่ือนการ พัฒนา e-Service ภาครัฐ โด ย
สนับสนุนองค�ความรู�และเครื่องมือในการพัฒนา 
e-Service ให� แก�ส� วนราชการ และ กําหนดเป�น
ตัวช้ีวัดการประเมินส�วนราชการในป� 2564-2565
(ดําเนินการร�วมกันโดยสํานักงาน ก.พ.ร. สพร. สพธอ.
กรมบัญชีกลาง สํานักงานสถิติแห�งชาติ และ GBDi)

ประชาชนได�รับความสะดวก สามารถเข�าถึงบริการ
ภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ได�ทุกท่ี ทุกเวลา 

1. ขับเคล่ือนการพัฒนา e-Service รายส�วนราชการ
ให�สามารถให�บริการได�เต็มรูปแบบ (Fully Digital)

2. ขับเคล่ือนการพัฒนา e-Service ในลักษณะ 
Agenda ต�องมีการบูรณาการการทํางานร�วมกัน
หลายหน�วยงาน จํานวน 12 งานบริการ

e-Payment
15 งานบริการ เช�น
• การพัฒนาระบบบรกิารแพทย�

ทางไกล (กรมการแพทย�)
• การออกใบอนุญาตส�งออกฯ

ภายใต�พันธกรณีตาม
ความตกลงระหว�างประเทศ 
(กรมการค�าต�างประเทศ)  

59 งานบริการ เช�น
• การย่ืนขอรับเงินอุดหนุนออนไลน� (กรมพัฒนาสังคม

และสวัสดิการ)
• การชําระค�าเช�าที่ราชพัสดุผ�านระบบ e-Payment 

(กรมธนารักษ�) 
• การขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย มอก. (สมอ.)

เตรียมยกระดบั e-Service 12 agenda ในป� 2565 (มติ ครม. 3 ส.ค. 64) เช�น

ระบบชําระภาษี
ที่ดิน ส่ิงปลูกสราง

ระบบแจงเตือน
สิทธิ์สวัสดิการ

One ID 
One SMEs

ระบบ GAP 
พืช ประมง ปศุสัตว

ระบบข้ึนทะเบียนเกษตรกร
และขอรับความชวยเหลือ

1

หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

ผลการดําเนินการ

*ผลการสํารวจป� 2563 
ภาครัฐมี e-Service 
รวม 325 บริการ



3. การปรบักระบวนการทาํงาน (Re-Process) และจดัทาํระบบต�นแบบ (Prototype) 

เป�นการยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทาํงานและการ
ให�บริการสู�การเป�นรัฐบาลดิจิทัล 
1. เพื่อให�ประชาชนได�รับความสะดวกในการรับบริการในรูปแบบ

ดิจิทัลตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน
2. เพื่อให�ประชาชนเช่ือมั่นต�อระบบราชการและหน�วยงานภาครฐั 

งานบริการของหนวยงานภาครัฐนํารอง

รับคําขอหรือใหบริการในรูปแบบดิจทิัลไดตลอด 
24 ช่ัวโมง 7 วัน (24/7) ในรูปแบบ Web Service
และทดลองใชระบบตนแบบ (Prototype)

20
หน�วยงานภาครฐันาํร�อง มีระบบต�นแบบ(Prototype) เพื่อรบัคาํขอหรอืให�บรกิารในรปูแบบดิจทิลั

1. จัดทําข�อเสนอแนวทางและแผนการดําเนินงานในการปรับกระบวนการทํางาน (Re-Process) 
เพื่อรับคําขอหรือให�บริการในรูปแบบดิจิทัลได�ตลอด 24 ช่ัวโมง 7 วัน (24/7)

2. จัดทําระบบต�นแบบ (Prototype) ในรูปแบบ Web Service

3. ทดลองให�บริการระบบต�นแบบ (Prototype) ในรูปแบบ Web Service ท่ีได�พัฒนาขึ้น

4. จัดทําร�างข�อกําหนดขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ของงานบริการต�นแบบ
สําหรับให�หน�วยงานนําร�องนําไปพัฒนา

5. ขยายผลการปรับกระบวนการทํางาน (Re-Process) ในรูปแบบ Web Service ไปยังหน�วยงาน
ภาครัฐอื่น ๆ โดยการให�ความรู�ผ�านการประชุมสัมมนา

ที่ทดลองใชระบบตนแบบ (Prototype) 

ผูรับบริการ

5,000 คน≥
การดําเนินการ

สํานักงาน ก.พ.ร. ได�ดําเนินการพัฒนาระบบบริการประชาชน
และผู�ประกอบการให�เป�นระบบการให�บริการอิเล็กทรอนิกส� 
(e-Service) เพื่อยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการทํางาน  
และการให�บริการภาครัฐ  ที่มุ� ง สู�การ เป�นรัฐบาลดิจิทัล
เพื่อตอบสนองความต�องการของผู�ใช�บริการทุกภาคส�วน 
และจากสถานการณ�การแพร�ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัส
โคโรนา 2019 ทําให�ประชาชนไม�ได�รับความสะดวก รวมถึง
หน�วยงานภาครัฐมีต�นทุนในการดําเนินการที่สูง และมีโอกาสใน
การทุจริต  เ น่ืองจากมีการใช� ดุลพินิจของ เจ�าหน�าที่ รัฐ
เกินสมควร จึงเห็นควรจัดทําโครงการวิเคราะห�และจัดทําระบบ
ต�นแบบ เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของกระบวนการทํางานและ
การให�บริการสู�การเป�นรัฐบาลดิจิทัล 

*** เริ่มดําเนนิการป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 แหล�งงบประมาณ กองทุน DE

เพ่ือการบริการภาครัฐในรูปแบบดิจิทัลสู�การเป�นรัฐบาลดิจิทัล

1

หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แนวทางดําเนินการ



4. การอํานวยความสะดวกประชาชน : การส�งเสรมิส�วนราชการพัฒนา e-Document

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562 เห็นชอบให�ส�วนราชการ
พัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ�านระบบดิจิทัล 
เพ่ืออํานวยความสะดวกให�กับผู�ประกอบการและประชาชน โดยให�
นําร�องกับส�วนราชการที่ภารกิจมีผลกระทบสูงต�อประชาชน 
ผู�ประกอบการ นักลงทุนเป�นสําคัญ โดยดําเนินการในเอกสาร 
5 ประเภท ได�แก�  1) ใบรับรองอิ เล็กทรอนิกส�  (e-Certificate)
2) บัตรที่ออกให�ประชาชน (e-Card) 3) ใบเสร็จ/ใบกํากับภาษี
อิเล็กทรอนิกส� (e-Receipt/e-Tax Invoice) 4) ใบรับรองแพทย�  
(e-Medical Certificate) และ 5) ใบมอบอํานาจ (e-Proxy)

เขารวมโครงการ

เอกสาร1201. การสํารวจความพร�อมของส�วนราชการในการออกเอกสาร
อิเ ล็กทรอนิกส� เ พ่ือจัดทําแนวทางส�งเสริมให� เหมาะสมกับ
ส�วนราชการแต�ละกลุ�ม

2. การพัฒนาระบบต�นแบบ (Prototype) ในการเช่ือมโยงการส�งต�อ
เอกสารอิเล็กทรอนิกส�ระหว�างหน�วยงานผู�ออกเอกสารต�นทาง 
และหน�วยงานผู�ใช�เอกสารปลายทาง 

1. การจัดคลินิกให�คาํปรกึษาแนวทางการพฒันาการออกเอกสารอเิล็กทรอนิกส�รายหน�วยงานร�วมกับ สพร.  และ 
สพธอ. เพื่อตอบป�ญหา อุปสรรคต�าง ๆ รวมทั้ง ติดตาม ผลดําเนินงานของหน�วยงาน 

2. การศึกษาและจัดทําข�อเสนอแนะแนวทางปรับกระบวนงาน (Process redesign) ให�รองรับการออกเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส� ผ�านการทบทวนกระบวนการในป�จจุบัน (As is) และออกแบบ/ปรับกระบวนการใหม� (To be)

3. การติดตามและถอดบทเรียนผลการดําเนินงานเพื่อขยายผลในการส�งเสริมการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส� 
โดยศึกษาข�อมูลการดําเนินงานก�อนและหลังการพัฒนา ป�จจัยแห�งความสําเร็จ ข�อจํากัด/ป�ญหาอุปสรรครวมถึง
การพฒันาต�อยอดในอนาคต

4. การจดัทาํสือ่ประชาสัมพันธ�แนวทางการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ�านระบบดิจิทัลตั้งแต�ต�นจนจบ
กระบวนการ ในรูปแบบคลิปวีดีโอ 9 คลิป ซึ่งได�มีการเผยแพร�ผ�าน Youtube ของสํานักงาน ก.พ.ร.

ส�วนราชการสามารถพัฒนาการให�บริการออกเอกสารหลักฐาน
ผ�านระบบดิจิทัลเพ่ืออํานวยความสะดวกให�แก�ผู�ประกอบการและ
ประชาชนในการติดต�อขอใบอนุมัติ ใบอนุญาตประเภทต�าง ๆ 

ผลจากการดําเนินการส�งเสริมส�วนราชการพัฒนาการออกเอกสารอิเล็กทรอนิกส�

สวนราชการ50
พัฒนาระบบแลวเสร็จ

เอกสาร148

e-Certificate

e-Medical 
Certificate

e-Card
e-Proxy

e-Receipt/
e-Tax Invoice

126 เอกสาร

1 เอกสาร 17 เอกสาร

3 เอกสาร1 เอกสาร
เชน  

• ใบเบิกทางนําไมและของปาเคลื่อนที (กรมปาไม)
• การขอใบอนุญาตเปนผูทําแผน (กรมบังคับคดี)

• หนังสือรับรองนิติบุคคล (กรมพัฒนาธุรกิจการคา)
• ใบอนุญาตขายอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ (กรมปศุสัตว)

• ใบรับเงินคาธรรมเนียมหรือเงินคาปรับ (สํานักงานศาลปกครอง)
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หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

ผลการดําเนินการ



4. การอาํนวยความสะดวกประชาชน : การแก�ไขกฎหมายทีเ่ป�นอปุสรรคต�อการพฒันา e-Service

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  8 กันยายน 2563 เห็นชอบแนวทาง
การแก�ไขกฎหมายและกฎระเบียบที่เป�นอุปสรรคต�อการพัฒนา
การให�บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Service) จํานวน 84 ฉบับ 
เพื่อเป�นการเร�งรัดให�หน�วยงานแก�ไขกฎหมายและกฎระเบียบให�เอื้อ
ต�อการให�บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Service) รวมทั้งจะ
ช�วยตอบสนองความต�องการของประชาชนในเรื่องที่มีความจําเป�น
ต�อการดํารงชีวิต รองรับสถานการณ�ภายใต�สภาวะวิกฤต และ
พัฒนาประสิทธิภาพการให�บริการของหน�วยงานภาครัฐ

ตัวอยางกฎหมาย
 ประกาศกรม เรื่อง การย่ืนคําขอตามกฎหมายวาดวยสถานประกอบการเพื่อสุขภาพทางระบบอิเล็กทรอนิกส 

(ใบรับรองการข้ึนทะเบียนเปนผูใหบริการในสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
 ประกาศกรม เรื่อง กําหนดหลักเกณฑและวิธีการในการออกหนังสือรับรองการประกอบธุรกจิของคนตางดาว ตามมาตรา 12 

พ.ศ. 2563 (หนังสือรับรองขอความที่นายทะเบียนเก็บรักษาไว ตาม พ.ร.บ. การประกอบธุรกิจของคนตางดาว พ.ศ. 2542) 
กรมพัฒนาธุรกิจการคา

1. การติดตามผลการแก�ไขกฎหมายตามมติคณะรัฐมนตรี
2. การให�คําปรึกษา แนะนําหน�วยงานที่มีการพัฒนางานบริการให�

เป�นรูปแบบ e-Service ในป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 ในการแก�ไข
กฎหมายให�รองรับการอนุญาตในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�

1. สํานักงาน ก.พ.ร. เสนอแนวทางการแก�ไขกฎหมายที่เป�นอุปสรรคต�อการพัฒนาการให�บริการในรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส� (e-Service) ให�คณะรัฐมนตรีพิจารณา เพื่อให�หน�วยงานแก�ไขกฎหมายควบคู�กับการปรับปรุง
กระบวนงานและเทคโนโลยีให�พร�อมต�อการให�บริการประชาชนในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�

2. ภายหลังจากมติคณะรัฐมนตรี 8 กันยายน 2563 สํานักงาน ก.พ.ร. ได�ติดตามการแก�ไขกฎหมายของ
หน�วยงานต�าง ๆ และได�เสนอนําเสนอรายงานผลการติดตามให�คณะรัฐมนตรีทราบในการประชุมเมื่อวันที่ 
30 สิงหาคม 2564 โดยหน�วยงานได�ทบทวนและแก�ไขกฎหมายแล�วเสร็จ จํานวน 48 ฉบับ

3. สํานักงาน ก.พ.ร. ได�ประสานสอบถามการแก�ไขกฎหมายของหน�วยงานเป�นระยะ ซึ่งข�อมูลป�จจุบัน ณ เดือน
ตุลาคม 2564 หน�วยงานได�ทบทวนและแก�ไขกฎหมายแล�วเสร็จ จํานวน 62 ฉบับ

ส�วนราชการสามารถพัฒนาการให�บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส�
(e-Service) และประชาชนสามารถรับบริการจากภาครัฐได�อย�าง
สะดวก รวดเร็ว 

ผลจากการดําเนินการการแก�ไขกฎหมายท่ีเป�นอุปสรรค
ต�อการพัฒนาการให�บรกิารในรปูแบบอิเล็กทรอนิกส� (e-Service)
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หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

ผลการดําเนินการ

ชําระค�าธรรมเนียมผ�าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส�

ย่ืนเรื่องผ�านระบบ
อิเล็กทรอนิกส�

แจ�ง/ประกาศ 
ผ�านระบบอิเล็กทรอนิกส�

รับเอกสาร/ใบอนุญาตผ�าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส�



5. การศกึษากฎหมายทีส่�งเสรมิการเป�นรฐับาลดจิทิลั

เป�นการรวบรวมและวิเคราะห�กฏหมายท่ีเก่ียวข�องและสร�างกรอบ
แนวคิดตลอดจนแนวทางการส�งเสริมการเป�นรัฐบาลดิจิทัลอย�าง
สมบูรณ�แบบ ประกอบด�วย
• การบริหารจัดการหน�วยงานภาครัฐ
• การให�บริการประชาชนและผู�ประกอบการ 
• การส�งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลโดยรวมของประเทศ 

รัฐบาลท่ัวโลกมีความพยายามในการขับเคลื่อนการดําเนินงานเข�าสู�
ความเป�นดิจิทัล (Digital transformation) เพื่อตอบสนองต�อกระแส
การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมอันเกิดจากผลกระทบของ
ความก�าวหน�าทางเทคโนโลยี รัฐบาลดิจิทัลจึงเป�นแนวคิดท่ีสําคัญ
ในการนําเทคโนโลยีมาใช�ในการเพิ่มประสิทธิภาพการให�บริการของ
ภาครัฐ และเป�นกลไกสําคัญในการพัฒนาประเทศภาพรวม แต�ป�จจัย
หน่ึงท่ีเป�นอุปสรรคสําคัญต�อการให�บริการภาครัฐในรูปแบบรัฐบาล
ดิจิทัล คือ กฎหมายและกฎระเบียบต�าง ๆ ที่ เกี่ยวข�องไม�เอื้อต�อ
การพัฒนาการให�บริการในรูปแบบดิจิทัล

*** เริ่มดําเนนิการป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

การศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข�องกับการเป�นรฐับาลดิจิทัล

ศึกษาและวิเคราะห�ตัวแบบการ
ดําเนินการของต�างประเทศใน

การแก�ไขป�ญหาอุปสรรค 

สภาพป�ญหาในป�จจุบนัของ
กฎหมายที่เกี่ยวข�องกับการ

เป�นรัฐบาลดิจิทัล

เปรียบเทียบการให�บรกิารในระบบ
ดิจิทัลของหน�วยงานรัฐในกลุ�ม
ประเทศตัวอย�างกับประเทศไทย

นําเสนอกรอบแนวคิด แนวทาง
และข�อเสนอในการแก�ไข

จัดทําแผนที่นําทาง (Roadmap) 
เพื่อขับเคลื่อนการดําเนินการ

จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับ
ฟ�งความคิดเห็น

การพัฒนาหน�วยงานในการใช�กฎหมายส�งเสริมการเป�นรฐับาลดิจิทัลอย�างสมบูรณ�แบบ

คัดเลือกหน�วยงานภาครัฐ
ผู�ให�บริการระบบดิจิทัลเพื่อ
นําร�องดําเนินการ

จัดประชุมกลุ�มย�อย (Focus Group) ระหว�าง
หน�วยงานผู�ให�บริการระบบดิจิทัลท่ีเก่ียวข�อง 
เพ่ือระบุป�ญหา จัดลําดับความสําคัญ ตลอดจน
หาแนวทางและข�อเสนอร�วมกัน

16

หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แนวทางดําเนินการ



6. การศกึษาระบบนเิวศทางดจิทิลั (Digital ecosystem) 
สําหรับพัฒนาระบบการให�บริการแบบไร�รอยต�อ (Seamless e-Services)

• รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 และแผนการปฏิรูป
ประเทศด�านการบริหารราชการแผ�นดิน (พ.ศ. 2561-2565 ) 
กําหนดให�มีการนําเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต�ใช�ในการบริหาร
ราชการแผ�นดินและการจัดทําบริการสาธารณะ ให�สะดวก รวดเร็ว 
และตอบโจทย�ชีวิตประชาชน 

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  2 เมษายน 2562 เห็นชอบหลักการ
การออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ�านระบบดิจิทัล

• มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 เห็นชอบมาตรการ
เตรียมความพร�อมของหน�วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและ
ให�บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต [รองรับสถานการณ�การระบาด
ของ COVID-19]

หน�วยงานภาครัฐมีระบบต�นแบบสําหรับนําไปต�อยอดการพัฒนา
การให�บริการประชาชนต้ังแต�ต�นทาง (การยืนยันตัวตน) จนถึงปลายทาง 
(การส�งต�อเอกสาร  การเช่ือมโยงการให�บริการระหว�างส�วนกลาง/
ภูมิภาค/ท�องถิ่น) ซึ่งจะเป�นการอํานวยความสะดวกผู�รับบริการ และ
ลดต�นทุนแฝงในการเดินทางของประชาชน ตลอดจนลดต�นทุนการออก
เอกสารของหน�วยงานภาครัฐในระยะยาว

ระบบการยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลที่มคีวามเหมาะสม

กับแต�ละกลุ�มผู�รับบริการ

ระบบการส�งต�อเอกสาร
อิเล็กทรอนิกส�ระหว�างหน�วยงาน

ระบบเช่ือมต�อการให�บริการ
ระหว�างหน�วยงานภาครัฐส�วนกลาง 

ส�วนภูมิภาค และส�วนท�องถิ่น

Digital ID for All e-Document Transfer Digital Service Connected

ศึกษาและพัฒนาระบบต�นแบบ (Prototype) สําหรับ

จาก Paper Driven
สู� Digital Driven

ต�อยอด 
Biz/Citizen Portal

เช่ือมโยง 
end-to-end 

process 1. Literature review กรอบแนวคิด งานวิจัย กรณีศึกษา และบทเรียน
จากต�างประเทศ ตลอดจนป�ญหาอุปสรรคต�างๆ

2. คัดเลือกหน�วยงานนําร�องสําหรับพัฒนาระบบต�นแบบ (Prototype)
ทั้ง 3 ระบบ

4. ลงพื้นที่เพื่อทดลองใช�ระบบต�นแบบในหน�วยงานนําร�อง

5. ประชุมสัมมนาเพื่อรับฟ�งข�อคิดเห็นจากผู�เกี่ยวข�อง

3. ศึกษา As is/ To be ของหน�วยงานนําร�อง 
เพื่อพัฒนาระบบต�นแบบ

*** เริ่มดําเนนิการป�งบประมาณ พ.ศ. 2565 แหล�งงบประมาณ กองทุน กสทช.

วิธีดําเนินการ
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หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แนวทางดําเนินการ



เป�นการผลักดันให�หน�วยงานภาครัฐพัฒนาศักยภาพในการ
ดํา เ นิ น งา น สู� อ งค� ก ร ดิ จิทั ล  (Digital Transformation)
เป�นภาครัฐระบบเป�ด (Open Government) และมุ�งสู�การเป�น
ระบบราชการ 4.0 ผ�านกลไกตัวช้ีวัดการประเมินส�วนราชการ 
โดยมุ�งเน�นการพัฒนา e-Service และการพัฒนาระบบ
บัญชีข�อมูล (Data Catalog) เพื่อนําไปสู�การเป�ดเผยข�อมูล
ภาครัฐ (Open Data) ซึ่งจะนําไปสู�การสร�างความโปร�งใส 
และความเช่ือมั่นให�แก�ประชาชน

กรอบการประเมนิส�วนราชการ

1. ส�วนราชการมีประสิทธิภาพการบริการ/บริหารงานสูงขึ้น 
และมีข�อมูลสําหรับวิเคราะห�เพื่อประกอบการตัดสินใจ

2. ประชาชนได�รับบริการ e-Service ที่สะดวก รวดเร็ว 
ลดภาระการเดินทาง และสามารถนําข�อมูลภาครัฐที่
เป�ดเผยไปใช�ประโยชน�ได�

ร�วมกับ  สพร.  และสํานักงานสถิติ แห�งชาติ  สนับสนุน
องค�ความรู�และเครื่องมือในการดําเนินการให�แก�หน�วยงาน
อย�างต�อเนื่อง

การประเมินประสิทธิภาพการดําเนินงาน (Performance Base)70%

7. การขับเคลื่อน Digital Transformation โดยกาํหนดเป�นตวัชีว้ดัการประเมนิส�วนราชการ 

การประเมินศักยภาพในการดําเนินงาน (Potential Base)30%
(1) การพฒันาองค�การสู�ดจิทิลั (15%)

อื่น ๆ

• การเชื่อมโยงและแบ�งป�นข�อมูล (Sharing Data)
• การพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานด�วย

เทคโนโลยีดิจิทัล (Digitalize Process)

• การสร�างนวัตกรรมในการ
ปรับปรุงกระบวนงานหรือ
การให�บริการ (e-Service)

• การพัฒนาระบบข�อมูลให�เป�น
ดิจิทัล (Digitize Data) เพื่อ
นําไปสู�การเป�ดเผยข�อมูลภาครัฐ 
(Open Data)

(2) การประเมนิสถานะของหน�วยงานในการเป�นระบบราชการ 4.0 
(PMQA 4.0) (15%)
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หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

การดําเนินการ (พ.ศ. 2564-2565)
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เป�าหมายรวม : 
1. หน�วยงานรัฐมีกระบวนการทํางานทีเ่ป�นรูปแบบดิจิทลั ที่ประชาชนสามารถเข�าถึง

บริการได�อย�างทั่วถึง สะดวก รวดเร็ว ทุกที่ ทุกเวลา
2. เกิดนวัตกรรมบริการดิจิทัลภาครัฐที่เพิม่ขีดความสามารถในการขับเคล่ือน

รัฐบาลดิจิทัล
3. เกิดดิจิทัลแพลตฟอร�มภาครัฐสามารถใช�ประโยชน�ร�วมกันได�อย�างคุ�มค�า 

(Sharing Economy)
4. บุคลากรภาครัฐมีทักษะ ความรู� และความเข�าใจในการปรับเปล่ียนองค�กร
5. สพร. เป�นองค�กรดิจิทัลต�นแบบ

เป�าหมายรวม : 
1. ลดความเหล่ือมลํ้าในการเข�าถึงบริการและสวัสดิการของประชาชน

• UN e-Government Rankings 47 อันดับแรก
2. เพิ่มขีดความสามารถทางการแข�งขันให�กบัผู�ประกอบการ วิสาหกิจขนาดกลางและ

ขนาดย�อมของไทย
• Ease of Doing Business 11 อันดับแรก

3. การทํางานของภาครัฐมีความโปร�งใสตรวจสอบได�
• Corruption Perception Index ดีขึ้น 3 อันดับ

4. สร�างการมีส�วนร�วมของประชาชนในการพัฒนาบริการของ ภาครัฐ และกําหนด
นโยบายสําคัญของประเทศ
• E-Participation Index 41 อันดับแรก

เป�าหมายรวม : 
1. เพิ่มขีดความสามารถในการแข�งขัน ก�าวทันเวทีโลก

• IMD World Competitiveness 15 อันดับแรก
• สัดส�วนมูลค�าอุตสาหกรรมดิจิทัลต�อ GDP ร�อยละ 25

2. สร�างโอกาสทางสังคมอย�างเท�าเทียม
• ประชาชนทุกคนสามารถเข�าถึงอินเทอร�เน็ตความเร็วสูง
• ICT Development Index 40 อันดับแรก

3. พัฒนาทุนมนุษย�สู�ยุคดิจิทัล 
• UN e-Government Rankings 50 อันดับแรก

นโยบายและแผนระดับชาติว�าด�วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม แผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย พ.ศ. 2563-2565 

แผนปฏิบัติการสํานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค�การมหาชน) 
ประจําป�งบประมาณ พ.ศ. 2565

เป�าหมายรวม : 
1. ภาครัฐมีบริการที่เป�นมาตรฐานสากลตอบสนองประชาชนได�ทันที ทุกที่ ทุกเวลา 

• ระดับความพึงพอใจของประชาชนต�อบริการภาครัฐ ร�อยละ 85
• หน�วยงานภาครัฐ 20 กระทรวงสามารถให�บริการ e-Services แบบเบ็ดเสร็จ 170

งานบริการ
2. การปรับบทบาทภารกิจ โครงสร�างของหน�วยงานภาครัฐให�ทันสมัย ยืดหยุ�น รองรับ

การเปล่ียนแปลง
• IMD World Competitiveness ด�านประสิทธิภาพภาครัฐ 20 อันดับแรก

3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานภาครัฐและนําเทคโนโลยีดิจิทัลเข�ามาใช�ในการ
ปฏิบัติงาน
• UN e-Government Rankings 50 อันดับแรก

ยุทธศาสตร�การพัฒนาระบบราชการ (พ.ศ. 2564-2565)
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Back Up
ข�อมลูการดาํเนินการอืน่ ๆ นอกเหนอืจากการขบัเคลือ่นรฐับาลดจิิทลั



การขบัเคลือ่นการอาํนวยความสะดวกในการประกอบธรุกจิของประเทศไทย (Doing Business)

นับต้ังแต�ป� 2548 สํานักงาน ก.พ.ร. ได�รับมอบหมายให�เป�นเจ�าภาพหลักใน
การขบัเคลื่อนและติดตามความก�าวหน�าของการดําเนินการปรับปรุงบริการของ
หน�วยงานต�าง ๆ เพื่ออํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และในคราวประชุม
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีมีข�อสั่งการให�
สํานักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการดําเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และ
การเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของ
หน�วยงานต�าง ๆ อย�างต�อเนื่อง และให�เร�งประชาสัมพันธ�เพื่อสร�างการรับรู�
เกี่ยวกับการเพิ่มประสิทธิภาพการอํานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
ให�แก�ทุกภาคส�วนได�ทราบอย�างถูกต�องและทั่วถึง 

1. เพื่อส�งเสริมให�หน�วยงานของรัฐพัฒนาระบบการให�บริการเพื่ออํานวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกจิ 

2. เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข�งขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย 

1. ผลักดันและส�งเสริมหน�วยงานภาครัฐที่ เกี่ยวข�องในการดําเนินการตาม
ข�อเสนอแนะเพื่อการปฏิรูป (Doing Business Reform) ที่ได�จากธนาคารโลก 

2. ดําเนินการหาตัวชี้ วัดระดับสากลอื่น ๆ มาใช�ประเมินผลเทียบเคียงกับ
ความสําเร็จของการปรับปรุงสภาพแวดล�อมการอํานวยความสะดวกในการ
ประกอบธุรกิจ

3. เตรียมความพร�อมเชิงรุกเพื่อรองรับแนวทางใหม�สําหรับการประเมิน
บรรยากาศของการดําเนินธุรกิจและการลงทุนของธนาคารโลก โดยการหารือ
ร�วมกับภาคเอกชนในประเด็นที่ต�องการให�ภาครัฐยกระดับการทํางานเพื่อ
อํานวยความสะดวกในการประกอบธรุกิจ 

อันดับที่จากรายงาน ป 2020 21• ประเทศไทยอยู�ในอันดับที ่21 ในป� 2020 
จาก 190 ประเทศทั่วโลก สูงขึ้น 25 อันดับ จากอันที่ 46 ในป� 2017

• ประเทศไทยมีคะแนน EoDB Score 80.10 สูงท่ีสุดในรอบ 10 ป�
• ประเทศไทยติดอันดับ Top 10 ของโลก 2 ด�าน คือ

1) ด�านการคุ�มครองผู�ลงทุนเสียงข�างน�อย (อันดับ 3)
2) ด�านการขอใช�ไฟฟ�า (อันดับ 6)

ผลการจดัอนัดับรายงานความยาก-ง�ายในการประกอบธรุกจิของประเทศไทย (Doing Business)
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หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

ผลการดําเนินการ



หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

ผลการดําเนินการ

การเป�ดให�ประชาชนมสี�วนร�วมในการพฒันาระบบราชการ : OG&MP

การเสริมสร�างระบบนิเวศภาครัฐระบบเป�ดและการมี
ส�วนร�วมอย�างมีความหมาย (Open Government and 
Meaningful Participation Ecosystem : OG & MP)

เกิดภาครัฐระบบเป�ดและการมีส�วนร�วมจากทุกภาคส�วน 
ได�แก� ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน อย�างมี
ความหมาย

1. การจัดทําคู�มือระบบนิเวศภาครัฐระบบเป�ดและการมี
ส�วนร�วมอย�างมีความหมาย 

2. การประยุกต�ใช� Model ระบบนิเวศภาครัฐระบบเป�ด
และการมีส�วนร�วม อย�างมีความหมายในประเด็น
สําคัญ (Agenda) อ่ืน ๆ

3. การขับเคล่ือนป�จจัยความสําคัญ (key Success 
factor) ท่ีส�งผลกระทบสูง (Hight Impact) ต�อการ
เสริมสร�างระบบนิเวศภาครัฐระบบเป�ดและการมีส�วน
ร�วมอย�างมีความหมาย 

การส่งเสริมระบบนิเวศภาครัฐระบบ
เปิดและการมีส่วนร่วมอย่างมี
ความหมาย (Open Government 
and Meaningful Participation 
Ecosystem : OG & MP) 

01

การเปิดเผยข้อมูลที่สําคัญในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหามลพิษด้านฝุน่ละอองขนาดเล็ก  (PM 2.5) 02

การเปิดเผยและส่งเสริมให้ใช้ประโยชน์
จากข้อมูล และการเปิดให้ผูมี้ส่วนได้ส่วน
เสียมาพัฒนาด้านต่างๆ อย่างต่อเน่ือง

Website http://pm25air.opengovernment.go.th/
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หลักการ/แนวคิด

ประโยชน�ต�อกลุ�มเป�าหมาย

แผนการดําเนินการระยะต�อไป

ผลการดําเนินการ

การเป�ดให�ประชาชนมสี�วนร�วมในการพฒันาระบบราชการ : HACKATHON 

การเป�ดให�ประชาชนและภาคส�วนต�าง ๆ เข�ามามีส�วนร�วม
ในการพัฒนางานภาครัฐ  เพื่อ ให�สามารถตอบสนอง
ความต�องการและความคาดหวังของประชาชนได�อย�างแท�จริง 
อันจะนําไปสู�ความเช่ือมั่นในภาครัฐ (Trust in Government)

ประชาชน และภาคส�วนต�าง ๆ มีเวทีแสดงความคิดเห็นและร�วม
ออกแบบงานภาครัฐที่ตอบโจทย�ความต�องการของประชาชน
เอง ภายใต�ข�อจํากัดของภาครัฐ ทําให�เกิดความเช่ือมั่นใจ
ภาครัฐเพิ่มมากขึ้น
หน�วยงานภาครัฐ มีความใกล�ชิดกับประชาชนมากขึ้น ทราบ
ความต�องการและความคาดหวังของประชาชน และนําข�อมูลไป
พัฒนางานได�ตรงจุด ลดข�อร�องเรียนลงได�

1. การพัฒนาช�องทาง/รูปแบบการรับฟ�งความคิดเห็นและสร�าง
การมีส�วนร�วมของประชาชนที่ครอบคลุมมากขึ้นและสม่ําเสมอ 

2. รับฟ�งความคิดเห็นของภาคส�วนต�าง ๆ เกี่ยวกับประเด็นสําคัญ
ที่เป�นอุปสรรคหรือเป�นป�ญหาในป�จจุบัน เพื่อร�วมพัฒนางานที่
ตอบสนองความต�องการและความคาดหวังของประชาชน

3. ส�งเสริมให�หน�วยงานภาครัฐ เป�ดให�ภาคส�วนต�าง ๆ เข�ามามี
ส�วนร�วมในการพัฒนางานของตนเอง

65
ข้อเสนอ

ถูกนําไปขับเคลื่อนร่วมกับส่วนราชการ

27 ข้อเสนอ
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