


 แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	มีเป้าหมายอันพึงประสงค์	คือ	บริการของรัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ  
ด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้	 โดยในแผนการปฏิรูปประเทศฉบับเดิมได้ก�าหนดให้มีเรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป	รวม	6	 เรื่อง	ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี	2563	ในระดับใกล้เคียงในการบรรลุ 
เป้าหมาย (สีเหลือง) 5 เรื่อง และอยู ่ในระดับยังคงมีความเสี่ยงในการบรรลุเป้าหมาย (สีส้ม) 1 เร่ือง  
นั้น	ได้น�ามาด�าเนินการต่อเนื่องในแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	ผ่านกิจกรรม	Big	Rock	จ�านวน	6	เรื่อง 
และประเด็นปฏิรูป	 เป็นกิจกรรมท่ีมีส่วนร่วมสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรม	Big	Rock	 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได ้
ตามเป้าประสงค์ที่ก�าหนดไว้	 โดยแสดงรายละเอียดความเกี่ยวข้องของเรื่องและประเด็นปฏิรูปของแผนการปฏิรูป 
ประเทศ	(ฉบับเดิม)	กับกิจกรรม	Big	Rock	ของแผนการปฏิรูปประเทศ	(ฉบับปรับปรุง)	สรุปได้ดังนี้
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ดา้นการบรหิาร
ราชการแผน่ดนิ

แผนการปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ประเด็นที่ 02

02

องค์กรภาครฐัเปิดกวา้งและเชือ่มโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแตแ่ข็งแรง บรูณาการ
ความร่วมมอืของทกุภาคส่วนในการท�างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนทีเ่ปน็หลกั 

จัดระบบบรหิารและบริการใหเ้ป็นดจิทัิล 
จดัระบบบุคลากรใหม้มีาตรฐานกลาง มีคณุธรรมและจริยธรรม

และสร้างวฒันธรรมตอ่ต้านการทุจริต

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การปรับสมดุลและ
พัฒนา

ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน



78

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ
CR02

สรุปกำรบรรลุเป้ำหมำยอันพึงประสงค์ของกำรปฏิรูปประเทศด้ำนกำรบริหำรรำชกำรแผ่นดิน

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR02G01 บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ 2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป ้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป ้าหมายอันพึงประสงค์ ท่ี	 1	 มีระดับใกล ้เคียง 
ในการบรรลุเป้าหมายเมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	 2564	 และปี	 2565	 โดยวัดจากระดับความพึงพอใจ 
ในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในภาพรวม	ที่จัดท�าโดยส�านักงาน	ก.พ.ร.	ซึ่งในปี	2564	พบว่า	คะแนนระดับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในภาพรวม	คิดเป็นร้อยละ	84.81	ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมาย 
ท่ีก�าหนดไว้ในปี	2564	ที่ก�าหนดค่าเป้าหมายไว้ที่ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	 เนื่องจากการให้บริการของหน่วยงานภาค
รัฐให้ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในปัจจุบันต้องอาศัยความรวดเร็ว	 ลดขั้นตอน	 และสามารถให้บริการ 
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ได้	 ซึ่งหน่วยงานภาครัฐมีความพร้อมด้านเทคโนโลยีที่ไม่เท่ากัน	บางหน่วยงาน 
ยังขาดระบบดิจิทัลส�าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ	 (Backend)	 ซ่ึงเป็นอุปสรรคในการเชื่อมโยงข้อมูล	 
กระทบการให้บริการและขั้นตอนการให้บริการภาคประชาชน	 โดยการให้บริการภาครัฐยังคงไม่สามารถ 
ลดขั้นตอนได้เท่าท่ีควร	 รวมท้ังยังมีกฎหมาย	และกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล 
อีกด้วย

รหัส เป้ำหมำย เทียบค่าเป้าหมาย
สถำนะกำรบรรลุเป้ำหมำย

CR02G02 ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยี
มาประยุกต์ใช้

2564 2565

ป ี2565ป ี2564

	 สถานะการบรรลุเป้าหมายของผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่	 2	มีระดับการบรรลุเป้าหมาย 
เม่ือเทียบกับค่าเป้าหมายปี	2564	และมีระดับใกล้เคียงในการบรรลุเป้าหมาย เมื่อเทียบกับค่าเป้าหมายปี	2565	 
โดยวัดจากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล�าดับขององค์การสหประชาชาติ	 โดยผลการส�ารวจประเทศ 
ที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ	 ในปี	2563	พบว่า	ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด 
อันดับท่ี	 57	 ซึ่งแม้จะบรรลุค่าเป้าหมายของปี	 2564	ที่ก�าหนดไว้ให้อยู ่ในกลุ ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุด	 
60	อันดับแรก	แต่อย่างไรก็ดี	 การส�ารวจประเทศที่เป็นสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ	 จะมีการประกาศผล 
ทุก	2	ปี	ดังนั้น	ผลการส�ารวจดังกล่าวจึงยังไม่สามารถวัดเทียบกับระดับเป้าหมายของปี	2564	ได้อย่างแท้จริง	



สำระส�ำคัญของกิจกรรม Big Rock และสรุปสถำนะกำรด�ำเนินงำน ประจ�ำปี 2564

กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรบริหำรงำนและกำรบริกำรภำครัฐไปสู่ระบบดิจิทัล 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นปรับเปลี่ยน	 “บทบาทของภาครัฐ”	 ให้เป็น 
ผู ้ ส นั บ ส นุ นและอ� า น ว ยค ว ามสะด วก ในก า ร 
ประกอบการ	 โดยเร่งเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงาน 
และการบริการภาครัฐ	 โดยการผลักดันให้ทุกองค์กร
ของรัฐเข ้าสู ่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาล 
ดิจิทัล	 (Digital	Government	Transformation)	 
หรือการเป ็นภาครัฐที่ เชื่ อมโยง	 วิ เคราะห ์และ 
บูรณาการข้อมูลขนาดใหญ่	 (Big	data)	 โดยส่งเสริม
สนั บ สนุ น ก า รพั ฒน า ร ะบบนิ เ ว ศ ด ้ า น ดิ จิ ทั ล 
ท่ีสร ้ างความเชื่อ ม่ัน	 ความไว ้วางใจ	 ให ้พร ้อม 
ส� าหรั บการ ตัดสิ น ใ จ เ ชิ งน โยบาย 	 การก� า กั บ	 
และการบริหารจัดการองค์กร	 รวมทั้งเสริมสร้าง
บทบาทของภาคส่วนอ่ืนในสังคมเพ่ือให้ประชาชน 
มีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้หลากหลาย
และได ้ รับบริการท่ีสอดคล ้องกับความต ้องการ 
เฉพาะของบุคคลหรือกลุ ่มคน	 เพื่อมุ ่งไปสู ่ความ 
เป็นองค์กรแบบบูรณาการเชื่อมโยงเป็นเครือข่าย 
เดียวกับทุกภาคส่วน	มีขีดสมรรถนะสูง	 มีผลสัมฤทธ์ิ 
เทียบได้กับมาตรฐานสากล	สามารถแก้ไขปัญหาได้
อย่างตรงประเด็นและทันต่อสถานการณ์

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	 โดยได้พัฒนาระบบต้นแบบ 
ระบบบัญชีข ้อมูลภาครัฐ	 พร ้อมทั้งน�าร ่องหน่วยงานจัดท�า 
บัญชีข้อมูลของตนเอง	จัดท�าระบบการให้บริการและสนับสนุน
ระบบบัญชีข้อมูลหน่วยงาน	 มีการจัดท�าศูนย์กลางข้อมูลให้
ประชาชน	 ธุรกิจ	และชาวต่างชาติ	ติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ	
ครบวงจร	ณ	จุดเดียว	 (One	Stop	Service)	และได้ด�าเนินการ
เพิ่มชุดข ้อมูลทะเบียนพาณิชย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า	 
รวมถึงอยู่ระหว่างการจัดท�ามาตรฐานเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยน
ข้อมูลภาครัฐ	 (Data	 Exchange	 Standard)	นอกจากน้ียังมี 
การเชื่อมโยงใช ้ประโยชน ์ข ้อมูลจากฐานข ้อมูลทะเบียน 
กลางแบบออนไลน์	 และเปิดให ้มีระบบยืนยันตัวตนดิจิทัล 
เพื่อเข ้าใช ้บริการอิ เล็กทรอนิกส ์ของกรมสรรพากรต้ังแต	่ 
วันที่	18	มีนาคม	2564

BR0201

ดศ.

กิจกรรมปฏิรูปที่ 2 จัดโครงสร้ำงองค์กร และระบบงำนภำครัฐ
ให้มีควำมยืดหยุ่น คล่องตัว และเปลี่ยนแปลงได้ตำมสถำนกำรณ์

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

ภาครัฐจ�าเป็นต้องปรับตัวการด�าเนินงานให้สอดรับ 
กับ ชีวิตวิ ถี ใหม ่ 	 (New	 Normal ) 	 และมีกลไก 
การบริ ห า รราชการที่ ส ามารถบริ ห า รจั ดการ 
และบู รณาการงานในลั กษณะองค ์ กรบ ริหาร 
เฉพาะกิจ	 (Adhoc)	ที่มีรูปแบบแตกต่างไปจากเดิม	
โดยมุ ่ ง เน ้นพัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัต ิ
ราชการให้ทันสมัย	 เป็นองค์กรที่ยืดหยุ ่น	 คล่องตัว	
ปฏิบัติงานในลักษณะบูรณาการมากขึ้น	 โดยให ้ 
ทุกภาคส่วนมีส ่วนร ่วมในการขับเคลื่อนประเทศ	 
เพื่อให้การขับเคลื่อนการบริหารราชการแผ่นดิน 
มีประสิทธิภาพ	 ตอบสนองความต ้องการของ 
ประชาชน	 โปร่งใส	 และใช้งบประมาณอย่างคุ้มค่า	
สามารถสอดคล้องกับเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก�าหนดไว้ในแผนขับเคลื่อนฯ	โดยอยู่ระหว่างการยกร่างกฎหมาย
เก่ียวกับการยกระดับการบริหารงานภาครัฐให้มีความทันสมัย	
และด�าเนินการปรับปรุงแนวทางการแบ่งส่วนราชการภายใน 
กรม	 ซึ่งอยู ่ระหว ่างเสนอ	 ครม.	 เพื่อขอทบทวนมติ	 ครม.	 
ที่ เ ก่ียวข ้องต ่อไป	 รวมทั้ งอยู ่ ระหว ่ างการศึกษารูปแบบ 
การบริหารจัดการและการบูรณาการในลักษณะองค ์กร 
บริหารเฉพาะกิจ	 (Adhoc)	 และ	 Agile	 Organizat ion	 
และทบทวนบทบาทและภารกิจของภาครัฐ	 ด�าเนินการร่วมกับ
ภาคเอกชน	 ภายใต้	 อ.ก.พ.ร.	 เก่ียวกับการทบทวนบทบาท 
ภารกิจและปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ

BR0202

กพร.

79

แผนการปฏริปูประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ดา้นการบริหารราชการแผ่นดนิ
CR02



กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรในระดับพ้ืนที่ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นให้ภาครัฐด�าเนินการให้เหมาะสมกับภารกิจ
ขอ งหน ่ ว ย ง าน 	 โ ดยสร ้ า งพลั ง ค ว ามร ่ ว มมื อ 
กับทุกภาคส่วนต่าง	ๆ	 ในสังคม	ให้บูรณาการร่วมกัน 
ในการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารราชการ 
เชิงพื้นที่	ทั้งในแนวตั้งและแนวระนาบ	ข้ามหน่วยงาน
หรือข้ามพื้นที่	 โดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
และขับเคลื่อนประเด็นนโยบาย	ที่ส�าคัญในลักษณะ
หุ ้ นส ่ วนการพัฒนาที่ มี ทิ ศทางและ เป ้ าหมาย 
ชัดเจน	 รวมถึงร่วมก�าหนดความสัมพันธ์ระหว่าง 
การบริ ห า ร ร าชการส ่ วนกลา ง 	 ส ่ วนภู มิ ภ าค	 
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน	ไม่ซ�้าซ้อน	ทันสมัย	
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและความท้าทายใหม่	 ๆ	 
ให้เป็นภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง	สามารถบูรณาการ 
การท�างานร ่วมกันได ้อย ่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล	 เพื่อให ้การบริหารราชการแผ ่นดิน					

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ ก� าหนดไว ้ ในแผนขับเคลื่ อนฯ	 โดยส� านักงาน	 ก .พ .ร .	 
ร่วมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู ่ระหว่างการพัฒนารูปแบบ 
การ เ พิ่ มประสิท ธิภาพการบริหารราชการในจั งหวัดที่ ม ี
ความคล่องตัว	 ในระบบงาน	 ระบบแผน	 ระบบงบประมาณ	 
และระบบบริหารงานบุคคลให้มีการท�างานที่มีผลสัมฤทธิ์สูง	
(High	Performance	Provinces	:	จังหวัด	HPP)

BR0204

กพร.

BR0203 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคลภำครัฐสู่ระบบเปิด 
เพ่ือให้ได้มำ และรักษำไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีควำมสำมำรถอย่ำงคล่องตัว ตำมหลักคุณธรรม 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ่งเน้นปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ
สู ่ระบบเปิด	 โดยมีเป้าหมายส�าคัญ	 คือ	 “การปรับ
เปล่ียนการบริหารคน”(People	Transformation)	
เพื่ อน� า ไปสู ่ 	 “การปรับเป ล่ียนระบบราชการ”	 
(Civil	Service	Transformation)	 ให้ระบบราชการ 
มีความยืดหยุ ่น	 มีการถ ่ายเทก�าลั งคนระหว ่าง 
หน่วยงานของรัฐ	 และหน่วยงานของรัฐกับองค์กร 
ในภาคส่วนอื่น	 ๆ	 ได ้อย ่างคล่องตัวและรวดเร็ว	 
โ ด ย ก า ร ป รั บ เ ป ล่ี ย น กฎหม า ย 	 ก ฎ ร ะ เ บี ย บ	 
และหลักเกณฑ์ในการบริหารก�าลังคน	 โครงสร้าง 
ระบบกลไกและมาตรฐานในการดูแลบุคลากร 
ภาครัฐ	 อาทิ 	 การก�าหนดค ่าตอบแทนและสิทธิ
ประโยชน์ส�าหรับบุคลากรภาครัฐอย่างเหมาะสม	 
การสรรหาบุ คลากรและมอบหมายหน ้ าที่ ใ ห  ้
เหมาะสมกับงาน	 เพ่ือให้ได้มาและรักษาบุคลากร 
ท่ีมีความรู ้ความสามารถ	 มีความมุ ่ งมั่น	 ผูกพัน	 
และทุ่มเท	สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์	
และสามารถปฏิบั ติงานได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ	 
คล ่องตัวตอบสนองต ่อสถานการณ์ที่ ไม ่แน ่นอน 
และเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วในยุคแห่งชีวิตวิถีใหม่	
(New	Normal)

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลา 
ที่ก�าหนดไว้ในแผนขับเคล่ือนฯ	 โดยอยู ่ระหว่างศึกษาข้อมูล
และกฎหมายที่ เกี่ยวข ้อง	 เพื่อจัดท�าข ้อศึกษาและข ้อเสนอ 
ในส ่วนที่ เกี่ยวข ้องต ่อไป	 ทั้ งนี้ส� านักงาน	 ก.พ.	 จัดท�าคู ่มือ
แนวทางการจัดท�าแผนพัฒนาบุคคลากรภาครัฐ	 การจัดท�า 
แผนพัฒนาตน เอ ง 	 พัฒนาหลั กสู ต ร เ กี่ ย วกั บ 	 S k i l l s e t /	 
M i nd s e t 	 ต า ม แน วท า ง ก า ร พัฒน า ฯ 	 โ ด ย ก า ร เ รี ย น รู ้ 
ในระบบออนไลน ์ / 	 ซึ่ งอยู ่ ระหว ่ างการพัฒนา	 Learn ing	 
Platform	 กลางในการพัฒนาข ้าราชการ	 และด�าเนินการ
พัฒนาร ่ วม กับหน ่วยงานเครือข ่ ายและอยู ่ ระหว ่ าง ศึกษา	
รวบรวมข ้ อ มูล 	 ข ้ อกฎหมายที่ เ ก่ี ยวข ้ อ ง กับค ่ าตอบแทน	 
การจัดท�ายุทธศาสตร ์และแนวทางการพัฒนาและปรับปรุง
ระบบบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ	 ประจ�าป ีงบประมาณ	
พ.ศ.	2564	–	2566

ก.พ.
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กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้ำงควำมเข้มแข็งในกำรบริหำรรำชกำรในระดับพ้ืนที่ 
โดยกำรมีส่วนร่วมของประชำชน 

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

การจั ดท� าบริ ก ารสาธารณะ	 และการ ใช ้ จ ่ า ย 
งบประมาณเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญ	 โดยมีเป้าหมายสูงสุดเพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน	

BR0204

กิจกรรมปฏิรูปที่ 5 ขจัดอุปสรรคในกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ และกำรเบิกจ่ำยเงิน
เพ่ือให้เกิดควำม รวดเร็ว คุ้มค่ำ โปร่งใส ปรำศจำกกำรทุจริต

หน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก สำระส�ำคัญ สถำนะกำรด�ำเนินงำน

มุ ่งเน้นให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเปิดเผย 
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด	 เพื่อให้เกิดความ
โปร ่ ง ใสและเป ิด โอกาสให ้มีการแข ่ งขันอย ่ าง 
เป็นธรรม	 โดยด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง	 ที่ค�านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญซึ่งจะก่อให้ 
เกิดความคุ ้มค่าในการใช้จ ่ายเงิน	 มีการวางแผน 
การด�าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	มุ่งเน้นการวางระบบ 
ที่ รวดเร็ ว 	 และโปร ่ ง ใสด ้ วยการใช ้ เทคโนโลยี 
เข้ามาจัดการแทนบุคคล	 และควรให้ความส�าคัญ 
กับการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูล	ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	
และบูรณาการท�างานร่วมกันระหว่างกรมบัญชีกลาง
และหน่วยงานตรวจสอบการทุจริตเพื่อให้มีแนวทาง
การป้องกันการทุจริตที่ชัดเจน	มีมาตรฐาน	 รวมทั้ง 
ส่งเสริมบทบาท	 ภาคเอกชน	 และภาคประชาชน 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
การจัด ซ้ือจัดจ ้างภาครัฐ	 เ พ่ือป ้องกันและขจัด 
การทุจริตประพฤติมิชอบในภาคราชการได้อย่าง 
ครบวงจร

ได้มีการด�าเนินงานเป็นไปตามขั้นตอนและกรอบระยะเวลาที่
ก�าหนดไว ้ในแผนขับเคล่ือนฯ	 โดยมีการพัฒนาระบบงาน 
และทดสอบความพร้อมของระบบงานแล้วเสร็จ	พร้อมทั้งสรุปผล
การทดสอบและน�าเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว	ทั้งน้ีร่างแก้ไข 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	 
พ.ศ.	 2560	 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	 2560	ซึ่งอยู่ระหว่าง 
การพิจารณาของคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมาย 
ในระยะเร ่งด ่วนฯ	 มีการด�าเนินการเชื่อมโยงข ้อมูลแบบ	 
Webservice	 กับหน่วยงานที่เก่ียวข้อง	และมีระบบเชื่อมโยง 
ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับระบบจัดซื้อ 
จั ด จ ้ า ง ภ า ค รั ฐ ด ้ ว ย อิ เ ล็ ก ท ร อนิ ก ส ์ แ บบ 	 I n t e r f a c e	 
และแบบ	Excel	Loader

BR0205

บก.
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สถำนะกำรจัดท�ำหรือปรับปรุงกฎหมำยภำยใต้แผนกำรปฏิรูปประเทศ (ฉบับปรับปรุง) ได้ก�าหนดให้
จัดท�ากฎหมาย 2 ฉบับ โดยมีสถานะการด�าเนินการสรุปได้ดังนี้

รำยชื่อกฎหมำยที่ด�ำเนินกำร
จัดท�ำ/ปรับปรุง

1.	พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน	
			พ.ศ.	2534	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

รองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 
ได้เห็นชอบด้วย	 ในหลักการและน�าเสนอ 
เร่ืองดังกล่าว	ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
การปฏิ รู ปประ เทศ 	 ยุ ท ธศาสตร ์ ช าต	ิ 
และการสร ้ า งความสา มัค คีปรองดอง	 
(คณะกรรมการ	 ป.ย.ป.)	 รับไปพิจารณา
ด�าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

แล้ว
เสร็จ

อยู่ระหว่ำง
ด�ำเนินกำร

หมำยเหตุ

2.	พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	
				พ.ศ.	2551	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

อยู ่ ร ะหว ่ า งการ พิจารณาสาระส� าคัญ 
ในการปรับเปลี่ยนระบบบริหารทรัพยากร
บุ ค ค ล ต า ม แ ผ น ก า ร ป ฏิ รู ป ป ร ะ เ ท ศ	 
ซึ่ งคาดว ่ าจะสามารถก� าหนดขอบเขต	 
สาระส�าคัญและประเด็นท่ีจะแก้ไข	พ.ร.บ.ฯ 
ได ้ โดยเร็ว	 และ	 อ.ก.พ.	 กฎหมายและ 
ระเบียบราชการในการประชุมคร้ังที่	 1/64	 
วันที่ 	 2 	 เม .ย . 	 64	 ได ้มีมติ เห็นชอบให  ้
ส�านักงาน	ก.พ.	จัดหมวดหมู่กฎหมายล�าดับ
รองให ้ ใช ้ งานง ่ าย	 ทบทวนผลสัมฤทธิ์	 
ตลอดจนปรับปรุงแก้ไข	พ.ร.บ.ฯ	 ให้ทันสมัย	
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงต่อไป

1. น�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้บริหารและบริการประชาชนให้มากขึ้น 

เน่ืองจากกระแสโลกาภิวัตน์และการพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและพลิกโฉม	ประกอบกับสถานการณ์
การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19	 ที่ส ่งผลกระทบในวงกว้างมากขึ้น	 ท�าให้พฤติกรรม	 วิถีการด�ารงชีวิต 
ของประชาชนเปล่ียนแปลงไป	หันมาพึ่งพาเทคโนโลยีและการบริการภาครัฐในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์มากขึ้น	 
ดังน้ันภาครัฐในฐานะแกนหลักในการพัฒนาประเทศ	จึงจ�าเป็นต้องน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยง 
การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการภาครัฐ	 เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชน	 
และเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการภาครัฐได้อย่างรวดเร็วและหลากหลายช่องทาง

ประเด็นท้ำทำยและข้อเสนอแนะ
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2. บูรณาการเชื่อมโยงการท�างานระหว่างหน่วยงานภาครัฐ

เนื่องจากที่ผ่านมา	 การท�างานของหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้องในการท�างานร่วมกันยังมีความพร้อมไม่เท่ากัน	 
และการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานภาครัฐที่ผ ่านมาของแต่ละ 
หน่วยงานมีลักษณะต่างคนต่างด�าเนินการเอง	 ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน	 ท�าให้การเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบ 
การท�างานร่วมกันระหว่างหน่วยงานเป็นไปได้ยากในทางเทคนิค	รวมทั้งยังมีข้อกังวลของหน่วยงานเจ้าของ
ข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน	จึงเห็นควรที่ภาครัฐต้องร่วมมือกับทุกภาคส่วนต่าง	ๆ	
เพ่ือปรับตัวการบริหารให้มีความยืดหยุ่น	คล่องตัว	และบูรณาการกันมากขึ้น

3. ปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบที่มีอยู่ เพ่ือขจัดอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล

โดยภาครัฐมีกฎหมายและกฎระเบียบรวมถึงบทลงโทษในการปฏิบัติราชการที่ เคร ่งครัดมากเกินควร	 
ท�าให้หน่วยงานเจ้าของข้อมูลมีความกังวลต่อการเปิดเผยข้อมูลและการบริการในรูปแบบดิจิทัล	ดังนั้น 
จึงสมควรที่ภาครัฐต้องปรับปรุงกฎหมาย	กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 ให้สอดคล้องต่อการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ 
ไปสู่องค์กรดิจิทัล

4. ปรับปรุงการบริหารบุคลากรและขนาดอัตราก�าลังของภาครัฐ

ทั้งในส่วนของบุคลากรเดิมที่ต ้องปรับเปล่ียนให้สอดคล้องกับการท�างานรูปแบบใหม่	 รวมทั้งการสรรหา	 
และรักษาบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลซึ่งจะมาช่วยในการยกระดับการท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ

5. พัฒนาความรู้และทักษะของบุคลากรภาครัฐเพ่ือรองรับการท�างานในระบบดิจิทัลเต็มรูปแบบ

โดยภาครัฐต้องเร่งปรับโครงสร้างและกระบวนการท�างานของบุคลากรภายในหน่วยงาน	ให้มีทักษะการท�างาน
ภายใต้ชีวิตวิถีใหม่	 อาทิ	 ทักษะดิจิทัล	 ทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล	 รวมทั้งพัฒนากรอบความคิด	 (Mindset)	 
ของเจ้าหน้าท่ีในภาครัฐท่ียังยึดติดกับรูปแบบการท�างานแบบเดิม	ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง	
และความคาดหวังของประชาชน	 โดยการสร้างการรับรู้และเข้าใจการท�างานในรูปแบบดิจิทัล	ทั้งในส่วน 
ของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐและประชาชน	 เพื่อสร้างความเชื่อมั่น	 ความไว้วางใจ	 และการยอมรับระหว่างกัน 
เพ่ือการพัฒนาท่ีต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล

6. ส่งเสริมให้เกิดระบบนิเวศด้านดิจิทัลของประเทศไทย (Digital Government Ecosystem)

เพื่อให้ประชาชนเกิดความเชื่อมั่น	ความไว้วางใจในการใช้แพลตฟอร์มบริการภาครัฐ	แสดงให้เห็นเชื่อมโยง 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบระบบนิเวศ	 (Ecosystem)	 ท้ังในส่วนของข้อมูล	 บริการ	 และเครือข่าย	 
เพื่อให้ได้ระบบบริการแบบอัตโนมัติทั้งระบบแบบไร้รอยต่อ	 (Seamless	Service)	และสามารถก�าหนดล�าดับ 
ความส�าคัญของประเด็นที่ต ้องมุ ่งเน้นให้เหมาะสม	 และการยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู ่องค์กรดิจิทัล	 
(Digitalization)



ที่มา:	ส�านักงาน	ก.พ.ร.
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ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ	85

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค์ 
สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
และผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19	 
ส่งผลให้ภาครัฐต้องปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างาน 
ให ้สอดคล ้องกับชี วิ ตวิถี ใหม ่ 	 (New	 Normal )	 
ของประชาชนในสังคม	 โดยบริการภาครัฐจะต้องม ี
ความสะดวก	 รวดเร็ว	 เข ้าถึงผู ้รับบริการทุกกลุ ่ม 
เป้าหมาย	และตรงตามความต้องการของประชาชน
อย่างแท้จริง
	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน	 จึงได้ก�าหนดเป้าหมาย	“บริการ 
ของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ 
ของผู ้ใช ้บริการ”	 โดยมีตัวชี้วัด	 คือ	 ระดับความ 
พึ งพอใจ ในคุณภาพการ ให ้บริ ก ารของภาครั ฐ 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	 ในปี	พ.ศ.	2564	และ	2565	
ทั้ งนี้ 	 จากผลการส� ารวจของส� านักงาน	 ก .พ .ร .	 
ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2564	 โดยรวบรวมจากผล
ส�ารวจหน่วยงานผู ้ให้บริการท่ัวประเทศ	 จากกลุ ่ม
ตัวอย่างจ�านวน	8,093	คน	(เพศชาย	2,595	คน	และ
เพศหญิง	 5,498	คน)	พบว่า	 คะแนนระดับความพึง
พอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในภาพรวม

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่1CR02G01

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ
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ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของ
ภาครัฐไม่น้อยกว่าร้อยละ	85	
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ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ

เท่ากับร้อยละ	84.81	 โดยประเภทงานบริการที่ได้รับ
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการมากที่สุด	 3	
ล�าดับแรก	 ได้แก่	 ด้านการค้า/การลงทุน	 (ร้อยละ	
88.06)	ด้านการท่องเที่ยว	 (ร้อยละ	87.77)	และด้าน
การเกษตร	 (ร้อยละ	87.45)	ตามล�าดับ	ส่วนประเภท
งานบริการที่ ได ้รับความพึงพอใจในคุณภาพการ 
ให้บริการน้อยท่ีสุด	3	ล�าดับแรก	 ได้แก่	 ด้านการเงิน	
(ร ้อยละ	 84.23)	 ด ้านสุขภาพ	 (ร ้อยละ	 84.74)	 
และด้านงานทะเบียนและที่ดิน	 (ร ้อยละ	 85.18)	 
ตามล�าดับ



การด�าเนินการที่ผ่านมา	เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอันพึงประสงค์ที่ก�าหนด	คณะกรรมการฯ	ได้ก�าหนดกิจกรรม
การปฏิรูป	 (Big	 Rock)	 ใน	 5	 ประเด็นส�าคัญ	 โดยสรุปผลการด�าเนินงานในส่วนที่สอดคล้องกับเป้าหมาย 
อันพึงประสงค์ได้ดังนี้
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 1 ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานและการบริการภาครัฐไปสู ่ระบบดิจิทัล 
มีโครงการส�าคัญ	คือ	 โครงการศูนย์กลางข้อมูลให้ประชาชน ธุรกิจ และชาวต่างชาติ ติดต่อราชการแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร ณ จุดเดียว (One Stop Service: OSS)	ประกอบด้วย	 (1) การพัฒนาพอร์ทัลกลาง
ส�าหรับประชาชน (Citizen Service Portal)	ที่รวบรวมข้อมูลและงานบริการต่าง	ๆ	เพื่ออ�านวยความสะดวก
ให้แก่ประชาชน	 โดยที่ผ่านมาได้ให้บริการแอปพลิเคชันส�าหรับประชาชนในชื่อ	“ทางรัฐ”	 ซ่ึงมีบริการสะสม	 
45	บริการ	 อาทิ	 บริการของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค	 และบริการของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ 
และมีผู้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันไปใช้งานแล้ว	 81,768	คร้ัง	 (2) การพัฒนาพอร์ทัลกลางส�าหรับภาคธุรกิจ  
(B iz Portal)  เป ็นศูนย ์กลางข ้อมูลให ้ธุ รกิจติดต ่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ	 ครบวงจร	 ณ	 จุดเดียว	 
โดยมีบริการส�าหรับภาคธุรกิจ	เช่น	ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม	ระบบขอขึ้นทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้างบริการ 
ขอติดตั้ ง ไฟฟ ้า	 และน�้ าประปา	 ซึ่ งมีการน�าร ่องให ้บริการอยู ่ 	 78	 ใบอนุญาตใน	 25	 ประเภทธุร กิจ	 
ตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	 2563	 โดยปัจจุบันมีผู ้ประกอบการมาใช้บริการ	 Biz	 Portal	 แล้วถึง	 762	 ราย 
หรือคิดเป็น	1,177	ค�าขออนุญาต	
 กิจกรรมปฏิรูปที่  2 จัดโครงสร้างองค์กร และระบบงานภาครัฐให้มีความยืดหยุ ่น คล่องตัว 
และเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์	 โดยโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐเพ่ืออนาคต	 ได้มีการน�า
เครื่องมือการบริหารจัดการใหม ่ 	 ๆ	 และมาใช ้ทดลองน�าร ่อง	 เช ่น	 การใช ้ 	 Design	 Thinking	 และ	 
Regulatory	 Sandbox	 กับส�านักงาน	 ก.พ.ร.	 และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือปรับปรุงการออกใบอนุญาต 
ส�าหรับการเริ่มต้นธุรกิจร้านอาหารในลักษณะใบอนุญาตเดียว	(Super	License)
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 3 ปรับเปลี่ยนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐสู ่ระบบเปิด เพื่อให้ได้มา  
และรักษาไว้ซึ่งคนเก่ง ดีและมีความสามารถอย่างคล่องตัว ตามหลักคุณธรรม โดยมีโครงการส�าคัญ	 คือ	 
การศึกษาระบบการจ้างงานรูปแบบใหม่ในภาครัฐ	 ใน	 6	 เร่ืองได้แก่	 (1)	 การปรับปรุงระบบการสอบแข่งขัน 
เข้ารับราชการ	 (2)	การปรับปรุงระบบการบรรจุบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ	 และความช�านาญงานสูงเข้ารับ
ราชการ	 (Lateral	Entry)	 (3)	การปรับปรุงระบบพนักงานราชการ	 (4)	การพัฒนาความเชื่อมโยงระบบพนักงาน
ราชการและระบบข้าราชการ	 (5)	การปรับปรุงระบบทดลองการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 (6)	การพัฒนาประเภท
ข้าราชการเพื่อรองรับการท�างานในวิถีใหม่
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 กิจกรรมปฏิรูปที่ 4 สร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่ โดยการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน	มีโครงการส�าคัญ	คือ	 โครงการสร้างความเข้มแข็งในการบริหารราชการในระดับพ้ืนที่	 โดยมีรูปแบบ
การท�างานที่เน้นการบูรณาการในประเด็นนโยบายส�าคัญ	 (Agenda)	 ของกรมและหน่วยงานที่เก่ียวข้องใน 
พื้นที่ 	 เช ่น	 การจัดท�าแผนปฏิบัติการ	 (Action	 Plan)	 การแก้ไขป ัญหาฝุ ่นละอองขนาดเล็ก	 PM	 2.5	 
ในจังหวัดล�าปาง	จังหวัดสิงห์บุรี	และกรมควบคุมมลพิษ	โดยมีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมด�าเนินการ	เช่น	กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ส�านักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ	 (องค์การมหาชน)	
เป็นต้น
 กิจกรรมปฏิรูปที่ 5  ขจัดอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ และการเบิกจ่ายเงินเพ่ือให้เกิด 
ความรวดเร็ว คุ้มค่า โปร่งใส ปราศจากการทุจริต	 โดยการแก้ไขปรับปรุงพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 2560	 เพ่ือให้สามารถรองรับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงได้ดีขึ้น	 ซ่ึงขณะนี้ 
อยู่ระหว่างการพิจารณาของคณะกรรมการด�าเนินการปฏิรูปกฎหมายในระยะเร่งด่วน	ส�านักงาน	ป.ย.ป.
	 นอกจากน้ี	 คณะกรรมการฯ	 ได้ยกร่างแนวคิดหลักการส�าคัญเพื่อเป็นกรอบในการยกร่างกฎหมาย 
ว ่าด ้วยการบริหารราชการแผ ่นดิน	 เพื่อเป ็นเค ร่ืองมือขับเคล่ือนการปฏิ รูปประเทศด ้านการบริหาร 
ราชการแผ่นดิน	 เช่น	การจัดระเบียบบริหารราชการส่วนกลาง	ส่วนภูมิภาค	และส่วนท้องถ่ิน	 โดยน�าเสนอร่าง 
ดังกล่าวต่อรองนายกรัฐมนตรี	 (นายวิษณุ	 เครืองาม)	 เพื่อพิจารณา	 ซึ่งได้ให้ความเห็นชอบแล้ว	 เมื่อวันที	่ 
10	สิงหาคม	2564	และเสนอต่อคณะกรรมการ	ป.ย.ป.	รับไปพิจารณาด�าเนินการตามที่เห็นสมควรต่อไป

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย โดยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้และเชื่อมโยงการท�างาน 
ร่วมกันระหว่างหน่วยงานในการให้บริการภาครัฐ	พบว่า	 หน่วยงานรัฐท่ีเกี่ยวข้องในการท�างานร่วมกันยังมี 
ความพร้อมไม่เท่ากัน	บางหน่วยงานยังขาดระบบดิจิทัลส�าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการ	 (Backend)	 รวมทั้ง 
ยังมีกฎหมาย	 ระเบียบที่มีอยู ่ 	 ยังเป็นอุปสรรคต่อการให้บริการในรูปแบบดิจิทัล	 นอกจากนี้	 โครงสร้าง	
กระบวนการท�างาน	รวมทั้งกรอบความคิด	 (Mindset)	ของเจ้าหน้าที่ในภาครัฐที่ยังยึดติดกับรูปแบบการท�างาน
แบบเดิม	ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ความเปลี่ยนแปลง	และความคาดหวังของประชาชน
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 โดยที่เป้าหมายหลักสุดท้ายของการด�าเนินงานตามแผนปฏิรูปประเทศ	
คือ	ผลลัพธ์ที่ได้จะต้องส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อประชาชนอย่างมีนัยส�าคัญ	ที่จะท�าให้ประชาชนได้รับ
บริการถึงตัวโดยไม่ต้องร้องขอ	 และลดขั้นตอนในการใช้บริการภาครัฐ	 ดังนั้น	 การด�าเนินงานในกิจกรรม
โครงการ/งานบริการ	 ให ้ได ้ผลลัพธ ์ตามเป ้าหมายอย่างแท้จริง	 จ�าเป ็นจะต้องมีนวัตกรรมเทคโนโลยี 
มาประยุกต์ใช้และการท�างานเชื่อมโยงร่วมกันระหว่างหน่วยงานแบบระบบนิเวศ	 (Ecosystem)	ทั้งในส่วน 
ของข้อมูล	 บริการ	 และเครือข่าย	 จึงจะท�าให้ได้ระบบบริการที่เป็นแบบอัตโนมัติทั้งระบบแบบไร้รอยต่อ	 
(Seamless	 Service)	 ท�าให้ในการด�าเนินงานจ�าเป็นต้องมีการวิเคราะห์ความคาดหวังของประชาชน	 
การประสานและการสร้างระบบเชื่อมต่อทั้งในส่วนของข้อมูลและระบบงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 
ระบบนิเวศการวิเคราะห์กระบวนการปัจจุบัน	 การออกแบบกระบวนการอนาคตทั้งทางด ้านเทคนิค/ 
การลดข้ันตอน/การ	 Reprocess	 รวมถึงการปรับปรุง	 กฎ	 ระเบียบ	ที่เกี่ยวข้อง	 ซึ่งจะต้องด�าเนินงานให้ทัน 
กับระยะเวลาและงบประมาณที่มีอยู ่อย่างจ�ากัด	 รวมทั้งการปรับบทบาทภาครัฐในทุกด้านทั้งด้านโครงสร้าง	
กระบวนการ	บุคลากร	การท�างานภาครัฐท่ีโปร่งใส	ที่จะต้องเร่งด�าเนินการควบคู่กันไปด้วย
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ที่มา:	องค์การสหประชาชาติ

สถานการณ์ปี 2564

ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ดัชนี รั ฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์ ในการจัดล� า ดับของ
องค ์การสหประชาชาติ 	 อยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มี 
การพัฒนาสูงสุด	60	อันดับแรก

สถานการณ์ในภาพรวมของผลสัมฤทธิ์อันพึงประสงค ์
ด้วยพัฒนาการด้านเทคโนโลยีที่รวดเร็วและพลิกโฉม	
ภาครั ฐซึ่ ง เป ็นแกนหลัก ในการพัฒนาประ เทศ 
ควรอาศั ยศั กยภาพและโอกาสจากพัฒนาการ 
ด้านเทคโนโลยีดังกล่าว	 เร ่งผลักดันให้ทุกองค์กร 
ของรัฐเข ้าสู ่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป ็นรัฐบาล 
ดิจิทัล	 (Digital	 Government	 Transformation)	
หรือการเป็นภาครัฐท่ีเชื่อมโยงเสมือนเป็นองค์กรเดียว
	 คณะกรรมการปฏิรูปประเทศด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน	 จึงได้ก�าหนดเป้าหมาย	 “ภาครัฐมี 
การด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ	ด้วยการน�านวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้”	 โดยมีค่าเป้าหมายและ 
ตัวชี้ วัด	 คือ	 ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัด 
ล�าดับขององค์การสหประชาชาติ	อยู่ในกลุ่มประเทศที่
มีการพัฒนาสูงสุด	 60	อันดับแรก	 ในปี	พ.ศ.	 2564	
และอยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มีการพัฒนาสูงสุด	 50	 
อันดับแรก	 ในปี	พ.ศ.	2565	 โดยดัชนีดังกล่าว	จัดท�า
ขึ้นเพื่อประเมินความพร้อมของการพัฒนารัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่าง	 ๆ	 เพื่อให้เห็นถึง
ทิศทางการพัฒนา	e-Government	และสะท้อนถึง 
ความสามารถของภาครั ฐ ในการน� า เทคโนโลยี
สารสนเทศมาประยุกต ์ใช ้ ในการด�าเนินงานและ 

ผลสมัฤทธิต์ามเป้าหมายอนัพึงประสงค์ที ่2CR02G02

2564ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

สถานการณ์ปี 2564

ดัชนี รัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์ ในการจัดล� า ดับของ
องค ์การสหประชาชาติ	 อยู ่ ในกลุ ่มประเทศที่มี 
การพัฒนาสูงสุด	50	อันดับแรก

2565ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปีเทียบกับ

อันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทยในการจัดล�าดับของ
องค์การสหประชาชาติ

E-Government Development Index (EGDI)

การเข้าถึงประชาชน	 โดยส�ารวจจากประเทศที่เป็น
สมาชิกขององค์การสหประชาชาติ	และมีการประกาศ
ผลเป็นประจ�าทุก	2	ปี	ซ่ึงในการประกาศผลครั้งล่าสุด
คือ	ปี	พ.ศ.	2563	(ค.ศ.	2020)	 ซ่ึงประเทศไทยอยู่ใน
กลุ่มประเทศท่ีมีการพัฒนาสูงสุดอันดับที่	 57	 ท้ังนี้	
หากพิจารณาถึงแนวโน้มการพัฒนาในช่วงท่ีผ่านมา	
พบว ่ า 	 อั นดั บดั ชนี รั ฐบาลอิ เ ล็ กทรอนิ กส ์ ขอ ง
ประเทศไทยมีแนวโน้มที่ดีขึ้นตามล�าดับ	 จากอันดับที่	
77	ในปี	พ.ศ.	2559	และอันดับที่	73	ในปี	พ.ศ.	2561	
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ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

ที่มา:	ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล

สัดส่วนระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานในแต่ละระดับ

การด�าเนินงานที่ผ่านมา	ผลการด�าเนินงานที่ส�าคัญในส่วนที่สอดคล้องกับเป้าหมายอันพึงประสงค์	ประกอบด้วย	
โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพ เพื่อติดตามและประเมินความเสี่ยงต่อโรคติดเชื้อ 
โควิด-19 ในกลุ ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย	 โดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (สพร.)	 ร่วมกับ	 
4	หน่วยงาน	ประกอบด้วย	 1)	 กรมควบคุมโรค	 2)	 กรมการกงสุล	 3)	 การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย	 และ	 
4)	บริษัท	ท่าอากาศยานไทย	จ�ากัด	 (มหาชน)	ร่วมกันพัฒนาแนวทางการบูรณาการแอปพลิเคชันในสถานการณ์
การแพร ่ ระบาดของ เ ช้ือ โควิ ด -19 	 เพื่ อ ใช ้ ส� าหรับ ผู ้ เ ดินทาง ซ่ึ งจะท� าหน ้ าที่ บั นทึ กข ้ อมู ลสุ ขภาพ	 
ช่วยในการเฝ้าระวังและประเมินความเสี่ยง	 แจ้งระดับความเสี่ยง	 และยืนยันความปลอดภัยของผู ้เดินทาง	
โครงการจดัการฐานข้อมลูกลางและบรูณาการการให้บริการทะเบยีนราษฎรและบตัรประจ�าตัวประชาชน (GDX) 
เพื่อให้ส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ	มีการเชื่อมโยงใช้ประโยชน์ข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลางแบบ
ออนไลน์	 โครงการศูนย์แลกเปลี่ยนข้อมูลกลางภาครัฐ	 เพื่ออ�านวยความสะดวกแก่ประชาชน	 เมื่อต้องการใช้
บริการจากหน่วยงานภาครัฐ	และช่วยให้หน่วยงานภาครัฐสามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงข้อมูลในรูปแบบดิจิทัล	
ซึ่งระบบ	GDX	Platform	 ท่ีรองรับการเชื่อมโยงข้อมูลกับแพลตฟอร์มอื่น	ๆ	 โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2564	 
มีหน่วยงานภาครัฐใช้บริการ	 GDX	 Platform	 บนเว็บไซต์	 gdx.dga.or.th	 ของสพร.	 แล้วเป็นจ�านวน	 
169	หน่วยงาน	และมีการเรียกใช้งานรวมถึง	63.3	ล้านครั้ง	 รวมทั้งคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการปฏิรูป
ประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน	 ได้ร่วมด�าเนินการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง	 อาทิ	 สพร.	 กระทรวง 
การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์	 (พม.)	 กรมบัญชีกลาง	 เพ่ือการพัฒนาระบบสวัสดิการกลาง	 
(Government	Welfare	Platform	for	THAI)	 โดยจะเริ่มด�าเนินการใน	3	สวัสดิการ	ประกอบด้วย	สวัสดิการ
เด็กแรกเกิด	 สวัสดิการผู ้พิการ	 และสวัสดิการผู้สูงอายุ	 โดยขณะน้ีอยู่ระหว่างการพิจารณาคัดเลือกจังหวัด 
เพ่ือด�าเนินการน�าร่องในพื้นท่ีเพื่อด�าเนินการในปีงบประมาณ	พ.ศ.	2565
	 ในส่วนของการปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	 ได้ด�าเนินการจัดท�ากฎหมายกลางปรับเปลี่ยนกระบวนการ
ท�างานของภาครัฐตามกฎหมายต่าง ๆ ให้เป็นระบบดิจิทัล โดยส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้เสนอร่าง
พระราชบัญญัติการปฏิบัติราชการทางอิเล็กทรอนิกส์	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบแล้ว	 เม่ือวันที่	 
30	มีนาคม	2564	และอยู่ระหว่างข้ันตอนการเสนอร่างกฎหมายเข้าสู่การพิจารณาของรัฐสภา
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นอกจากนี้	 หากพิจารณาจากผลส�ารวจระดับความ
พร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานภาครัฐ
ซ่ึงจัดท�าโดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล	 (องค์การ
มหาชน)	พบว่า ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มี
ระดับความพร้อมเป็นรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 3 
คิดเป็นร้อยละ 34.05 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 17.29  
ในปีก่อนหน้า ขณะที่สัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับ
ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู ่ที่ระดับ 2 คิดเป ็น 
ร ้ อ ยล ะ  5 9 . 9 5  ลดล งจ าก ร ้ อ ยล ะ  7 8 . 0 9  
ในปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความ
พร้อมในการพัฒนาไปสู ่รัฐบาลดิจิทัลอยู ่ในระดับ 
ที่ดีข้ึนเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า
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	 นอกจากนี้	 ในส่วนของบุคลากรภาครัฐ	 ส�านักงาน	 ก.พ.	 ได้ก�าหนดแนวทางการบริหารทรัพยากร 
บุคคลเฉพาะ	ส�าหรับกลุ่มก�าลังคนคุณภาพด้านวิทยาการข้อมูล	 (HRM	 for	Digital	 Talents)	 โดยมีโครงการ  
“โรงซ่อม เสริม และสร้างรัฐบาลดิจิทัล” หรือ Digital Garage เพื่อช่วยสนับสนุนให้ส่วนราชการได้บุคลากร 
ที่มีทักษะด้านดิจิทัลและนวัตกรรมอย่างเหมาะสม	ซึ่งก�าหนดกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลเฉพาะส�าหรับ 
ผู้รับทุนรัฐบาลในสาขาวิชาท่ีขาดแคลน	 (HRM	 for	Digital	Talents)	 โดยผู้รับทุนจะได้รับมอบหมายให้ไปช่วย
ราชการในส่วนราชการที่ท�า	Digital	 Transformation	ซึ่งเป็นกระบวนการพัฒนาผ่านกลไกการปฏิบัติงาน 
ในภารกิจ/โจทย์ส�าคัญด้านดิจิทัล	มีพี่เลี้ยงเป็นโค้ชมืออาชีพจากหน่วยงานเครือข่ายของส�านักงาน	ก.พ.

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย	 ในการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่มประสิทธิภาพ
ในการท�างานภาครัฐท่ีผ่านมา	 พบว่า	 การน�าเทคโนโลยีมาใช้ในการท�างานของแต่ละหน่วยงานมีลักษณะ 
ต่างคนต่างด�าเนินการเอง	 ไม่มีมาตรฐานเดียวกัน	ท�าให้การเชื่อมโยงข้อมูลหรือระบบการท�างานร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานเป็นไปได้ยากในทางเทคนิค	 รวมทั้งยังมีข้อกังวลของหน่วยงานเจ้าของข้อมูลในการเปิดเผยข้อมูล 
ส่วนบุคคลระหว่างหน่วยงาน	 แม้ว่าพระราชบัญญัติข้อมูลส่วนบุคคล	 พ.ศ.	 2562	 ได้ก�าหนดข้อยกเว้นให้ 
สามารถเปิดเผยข้อมูลได้	 หากเป็นไปเพื่อประโยชน์สาธารณะ	 และการปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อ�านาจรัฐที่ได้ 
มอบให้แก่ผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล	 (มาตรา	24	 (4))	นอกจากนี้	 ยังต้องปรับปรุงในด้านบุคลากรของภาครัฐ 
ทั้งในส่วนของบุคลากรเดิมที่ต ้องปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับการท�างานรูปแบบใหม่	 รวมทั้งการสรรหา	 
และรักษาบุคลากรท่ีมีทักษะด้านดิจิทัลซึ่งจะมาช่วยในการยกระดับการท�างานของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย	 เพื่อบรรลุเป้าหมายการน�านวัตกรรมเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้เพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท�างานภาครัฐ	 และเร่งให้องค์กรของรัฐเข้าสู ่กระบวนการปรับเปลี่ยนเป็นรัฐบาลดิจิทัล	 
ในภาพรวมควรมีการก�าหนดแผนภาพระบบนิเวศการพัฒนาดิจิทัลของประเทศไทย	 (Digital	Government	
Ecosystem)	 เพื่อให้เห็นความเชื่อมโยงการท�างานระหว่างกัน	 และสามารถก�าหนดล�าดับความส�าคัญของ
ประเด็นที่ต้องมุ่งเน้นให้เหมาะสม	นอกจากนี้	 การยกระดับหน่วยงานภาครัฐไปสู่องค์กรดิจิทัล	 (Digitalization)	
ไม่ใช่แค่เพียงการน�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ	 (Information	 Technology:	 IT)	 เข้ามาใช้ในหน่วยงาน	 
แต่ภาครัฐต้องมีการประเมินและปรับเปลี่ยนกระบวนการท�างานให้เกิดประสิทธิภาพ	ลดขั้นตอนที่ไม่จ�าเป็น	
(Process	 Re-engineering)	 ก่อนที่จะน�าระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยสนับสนุนการด�าเนินงานให้เป็นมาตรฐาน
เดียวกัน	 รวมท้ังปรับปรุงกฎ	 ระเบียบ	 และพัฒนาบุคลากรเพื่อให้สอดรับกับการท�างานในรูปแบบดิจิทัล	 
สร้างการรับรู ้และเข้าใจการท�างานในรูปแบบดิจิทัลทั้งในส่วนของเจ้าหน้าที่ภาครัฐและประชาชน	 เพื่อสร้าง
ความเชื่อมั่น	ความไว้วางใจ	และการยอมรับระหว่างกันเพื่อการพัฒนาที่ต่อเนื่องและยั่งยืนบนหลักความสมดุล 
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