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ที่มำ: ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบรำชกำร

กำรประเมินผลลัพธ์กำรด�ำเนินกำรที่ส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ประเด็น (20) กำรบริกำรประชำชนและประสิทธิภำพภำครัฐมีวัตถุประสงค์ 
เพื่อพัฒนำประสิทธิภำพของภำครัฐและกำรให้บริกำรประชำชน ปรับสมดุลระบบบริหำรจัดกำรภำครัฐ และพัฒนำ
ระบบบุคลำกรอันเป็นพื้นฐำนสนับสนุนกำรพัฒนำด้ำนอื่น ๆ ที่ส�ำคัญ ภำยใต้หลักกำร “ภำครัฐของประชำชน  
เพื่อประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนและภำคส่วนอื่น ๆ  
ได้อย่ำงตรงจุด รวดเร็ว โปร่งใส มีคุณภำพและมำตรฐำนเทียบเท่ำสำกล ตลอดจนสนับสนุนกำรพัฒนำที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้ำหมำยระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

(1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู ้ใช ้บริการ ประเมินจำกระดับ
ควำมพึงพอใจในคุณภำพกำรให้บริกำรของภำครัฐ  
ในปี 2561 พบว่ำ ควำมพึงพอใจในกำรให้บริกำร 
อยู ่ที่ระดับร ้อยละ 84 ซึ่ งใกล ้ เคียงกับเป ้ำหมำย 
ที่ต ้องบรรลุภำยในปี 2565 (ร ้อยละ 85) จ�ำแนก 
เป็นควำมพึงพอใจในด้ำนกระบวนกำรขั้นตอนร้อยละ 
85 สะท ้อนให ้ เห็นถึ งกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐ 
ในกำรพัฒนำช่องทำงกำรรับบริกำรให้มีควำมสะดวก 
มีรูปแบบที่หลำกหลำย มีควำมโปร่งใส และมีระยะเวลำ
ในกำรด� ำ เ นินกำรที่ เ หมำะสมที่ ต อบสนองต ่ อ 
ควำมต้องกำรของประชำชน และควำมพึงพอใจ 
ด้ำนเจ้ำหน้ำที่ผู ้ให้บริกำรอยู่ที่ร้อยละ 84.8 สะท้อน 
ให้เห็นถึงควำมพึงพอใจท่ีประชำชนมีต่อกำรรับบริกำร
ที่เป็นประโยชน์จำกเจ้ำหน้ำที่ที่ให้บริกำรประชำชน 
ได ้อย ่ำงมืออำชีพ และปฏิบัติตนด้วยจิตวิญญำณ
ในกำรบริกำรต่อประชำชน

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐปี 2561
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(2)  ภาครัฐมีการด�า เนินการที่มีประสิทธิภาพ  
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช ้ประเมินโดยดัชนี
รฐับำลอิเลก็ทรอนกิส์ขององค์กรสหประชำชำต ิซึง่จดัท�ำ 
ทุก ๆ 2 ปี ทั้งนี้ จำกกำรพิจำรณำกำรจัดอันดับรัฐบำล
ดจิิทลัโดยองค์กรสหประชำชำติ พบว่ำ ปี 2561 ประเทศไทย 
ได้รับกำรจัดให้อยู่ในอันดับที่ 73 ปรับตัวดีขึ้น 4 อันดับ
จำกปี 2559 จำก 193 ประเทศท่ัวโลก โดยมีประเทศ
เดนมำร์ก ประเทศเป็นอันดับ 1 มีค่ำคะแนนเท่ำกับ  
0.9 และประเทศจอร์เจียเป็นประเทศอันดับที่ 60  
(ค่ำเป้ำหมำยที่ประเทศไทยต้องบรรลุภำยในปี 2565)  
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0.68 คะแนน โดยประเทศไทย 
มีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0.65 เพิ่มขึ้นจำก 0.55 คะแนน 
ในปี 2559 ซึ่งสูงกว่ำคะแนนเฉลี่ยของโลกที่ 0.54 
คะแนน จ�ำแนกเป็นค่ำคะแนนในแต่ละองค์ประกอบ
ย่อย ได้แก่ ด้ำนกำรให้บริกำรออนไลน์ที่ 0.63 คะแนน 
ปรับดีขึ้นจำก 0.55 ในปี 2559 ด้ำนโครงสร้ำงคมนำคม
ที่ 0.53 คะแนนเพ่ิมขึ้นจำก 0.41 คะแนนในปี 2559 
และด้ำนทุนมนุษย์ที่ 0.79 คะแนนเพิ่มข้ึนจำก 0.68 
คะแนนในปี 2559 ทั้งนี้ หำกเปรียบเทียบในระดับ

ภูมิภำคอำเซียน ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 4 โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศอันดับ 1 (อันดับที่ 7 ของโลก  
และมีค่ำคะแนนเท่ำกับ 0.88) สะท้อนให้เห็นควำมเป็นไปได้ที่ประเทศไทยจะสำมำรถบรรลุเป ้ำหมำย 
ตำมที่ก�ำหนดไว้ โดยจ�ำเป็นต้องเร่งพัฒนำกำรให้บริกำรออนไลน์ในระยะต่อไป เพื่อส่งเสริมกำรบริกำรประชำชน 
ซ่ึงจะท�ำให ้ประชำชนสำมำรถเข ้ำถึงบริกำรหรือธุรกรรมออนไลน ์ได ้อย ่ำงท่ัวถึงมำกข้ึน ซ่ึงจะน�ำไปสู  ่
กำรยกระดับกำรประเมินให้ดีข้ึนจำกท่ีผ่ำนมำให้อยู่ใน 60 อันดับแรกได้อย่ำงเป็นรูปธรรม
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กำรด�ำเนินกำรเพื่อกำรบรรลุเป้ำหมำยประเด็นท้ัง 2 
เป้ำหมำยข้ำงต้นยังมีประเด็นท้ำทำยที่จ�ำเป็นต้องเร่ง
แก้ไข อำทิ ข้อกฎหมำยหรือกฎระเบียบที่อำจยังไม่เอื้อ
ต่อกำรด�ำเนินกำรของภำครัฐที่ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลอย่ำงเต็มรูปแบบ กำรเพิ่มโอกำสกำรมีส่วนร่วม
ของภำคีกำรพัฒนำในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
ตลอดจนกำรจัดสรรบริกำรสำธำรณะได้สอดคล้องกับ
ควำมต้องกำรของทกุภำคส่วน และกำรสร้ำงกำรตระหนกัรู้
ให ้กับบุคลำกรภำครั ฐ ในหลำย ๆ ระดับให ้ เห็น 
ควำมส�ำคัญและประโยชน์ของกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลและกำรใช้ข ้อมูลเชิงประจักษ์ในกระบวนกำร
นโยบำยสำธำรณะเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรด�ำเนินงำน

แผนแม ่บทฯ ประเด็น กำรบริกำรประชำชนและ
ประสิทธิภำพภำครัฐ ประกอบด้วย 5 แผนแม่บทย่อย 
สรุปสำระส�ำคัญได้ ดังนี้ (1) กำรพัฒนำบริกำรประชำชน 
มแีนวทำงในกำรพฒันำท่ีเน้นกำรพฒันำรปูแบบกำรบรกิำร
ประชำชนแบบเบ็ดเสรจ็ โดยกำรเชือ่มโยงกำรบริกำรต่ำง ๆ  
ผ่ำนแพลตฟอร์มดิจิทัลให้ผู้ประกอบกำร ภำคธุรกิจ และ
ภำคประชำชนได้รับกำรอ�ำนวยควำมสะดวกอย่ำงทั่วถึง 
เป็นธรรม และโปร่งใส รวมท้ังเน้นกำรปรบัวิธกีำรด�ำเนนิงำน
ของภำครัฐให้เป็นไปตำมมำตรฐำนสำกล (2) กำรบริหำร
จัดกำรกำรเงินกำรคลัง มีแนวทำงในกำรพัฒนำที่เน้น
กำรรักษำและเสริมสร้ำงเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจมหภำค  

ตลอดจนกำรพัฒนำระบบงบประมำณ กำรเงิน กำรคลัง 
และระบบภำษีที่ตอบสนองต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ 
เพื่อให้กำรขับเคลื่อนของหน่วยงำนเป็นไปในทิศทำง
เดียวกัน (3) กำรปรับสมดุลภำครัฐ มีแนวทำงกำรพัฒนำ
ที่เน้นกำรเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม 
ในกำรจดับรกิำรสำธำรณะ รวมทัง้ส่งเสรมิองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินให้เป ็นหน่วยงำนท่ีมีประสิทธิภำพและ
สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพืน้ทีไ่ด้อย่ำงแท้จรงิ 
(4) กำรพัฒนำระบบบริหำรงำนภำครัฐ มีแนวทำง 
กำรพฒันำทีเ่น้นให้ภำครฐัเป็นหน่วยงำนทีม่คีวำมทนัสมัย 
เปิดกว้ำง และมีขีดสมรรถนะสูง ใช้ข้อมูลเชิงประจักษ ์
ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ รวมทั้งปรับเปล่ียน
โครงสร้ำงและออกแบบระบบบรหิำรงำนให้มคีวำมยนืหยุน่ 
คล่องตัว กระชับ และทันสมัย สำมำรถเชื่อมโยงและ 
บรูณำกำรกำรด�ำเนนิงำนของหน่วยงำนภำครัฐเสมอืนเป็น
องค์กรเดียวกัน และ (5) กำรสร้ำงและพัฒนำบุคลำกร
ภำครัฐ มีแนวทำงกำรพัฒนำท่ีเน้นกำรปรับปรุงกลไก
กำรบริหำรงำนบุคคลให้มีมำตรฐำน เป็นไปตำมระบบ
คณุธรรม ตลอดจนพฒันำบคุลำกรให้มคีวำมรู ้ควำมสำมำรถ  
มคีวำมเป็นมอือำชพีและสมรรถนะสงู
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สถานการณ์การบรรลุ เป ้าหมาย กำรด�ำเนินกำร 
ตำมเป้ำหมำยดังกล่ำวประเมินโดยสัดส่วนควำมส�ำเร็จ
ของกระบวนงำนที่ได้รับกำรปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล  
ซึ่งพิจำรณำจำกข้อมูลกำรส�ำรวจหน่วยงำนภำครัฐที่มี
กำรปรับกระบวนงำนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล ณ ปี 2562 
พบว่ำ มคีวำมท้ำทำยในกำรบรรลุผลสมัฤทธิข์องเป้ำหมำย
ตำมที่ก�ำหนดในปี 2565 โดยมีกระบวนงำนบริกำร

กำรที่ภำครัฐจะสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรและให้บริกำรประชำชนได้อย่ำงสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส ก้ำวทัน 
กำรเปลี่ยนแปลงและพัฒนำได ้อย ่ำงยั่ งยืน สนับสนุนกำรพัฒนำประเทศไปสู ่กำรเป ็นประเทศไทย 4.0  
ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพจ�ำเป็นต้องมีกำรปรับเปลี่ยนงำนบริกำรภำครัฐให้เป็นดิจิทัลเพ่ิมข้ึน ซ่ึงจะท�ำให้กำรบริกำร 
ภำคประชำชน ภำคเอกชน และภำคส่วนอื่น ๆ และกำรด�ำเนินงำนภำครัฐมีประสิทธิภำพเพิ่มมำกขึ้นจำกกำรประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมท่ีเหมำะสม โดยต้องเน้นด�ำเนินกำรสนับสนุนควำมพร้อมด้ำนเทคโนโลยีของภำครัฐ
ที่เชื่อมโยงกันเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึงบริกำรภำครัฐแบบดิจิทัลได้อย่ำงเต็มรูปแบบ ปรับโครงสร้ำงกำรด�ำเนินงำน 
ของภำครัฐเพื่อรองรับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี และสร้ำงสภำพแวดล้อมกำรท�ำงำนร่วมกันบนแพลตฟอร์มดิจิทัล 

ประชำชนของภำครัฐที่ได้รับกำรปรับให้อยู ่ในรูปแบบ
ดิจิทัลทั้งหมด 238 กระบวนงำนจำก 2,180 กระบวนงำน 
หรือคดิเป็นสัดส่วนประมำณร้อยละ 11 ห่ำงจำกค่ำเป้ำหมำย
ทีก่�ำหนดถึงเกอืบร้อยละ 90 ซึง่ส่วนมำกเป็นกำรด�ำเนนิงำน
ในลักษณะของกำรออกใบอนุญำตในกำรประกอบธุรกิจ
และกำรบริกำรประชำชน 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐในช่วงปี 2561 – 2562 ให้ควำมส�ำคญักบักำรปรับปรงุ
ระบบข้อมูลสำรสนเทศและวิธีกำรด�ำเนินงำนเพ่ือรองรับ
เอกสำรรำชกำรในรูปแบบดิจิทัลหรือเพื่อกำรยกเลิก
เอกสำรรำชกำรที่ไม่จ�ำเป็น กำรพัฒนำแอพพลิเคชั่น 
(Application) และช่องทำงดิจิทัลเพ่ือกำรอ�ำนวย
ควำมสะดวกประชำชนและภำคเอกชนในกำรเข้ำถึง
บริกำรสำธำรณะต่ำง ๆ อำทิ แอพพลิเคชั่น 1212 OCC 
เพ่ือเป ็นช ่องในกำรแจ้งและติดตำมเร่ืองร ้องเรียน 
แอพพลิเคชั่น RDU รู ้เรื่องยำเพื่อให้ประชำชนเข้ำถึง
ข้อมูลยำอย่ำงปลอดภัย กำรช�ำระภำษีรถยนต์ประจ�ำปี 
กำรขอใช้น�้ำประปำ รวมทั้งกำรปรับเปลี่ยนและพัฒนำ
กระบวนกำรออกหนังสือรับรอง ใบอนุญำต และ
เอกสำรต่ำง ๆ แบบเบ็ดเสร็จผ่ำนแพลตฟอร์มกลำง 
ในรูปแบบดิจิทัล อำทิ กำรขึ้นทะเบียนนำยจ้ำง กำรขอ 
ใบอนุญำตประกอบธุรกิจน�ำเที่ยว กำรออกใบอนุญำต 
ขำยสรุำ กำรออกใบอนุญำตขำยยำสูบ   

200101 งานบริการภาครฐัทีป่รบัเปลีย่น
เปน็ดจิทัิลเพ่ิมขึน้

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 



20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

387

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อบรรลุเป้าหมาย กำรพัฒนำ
บริกำรประชำชนด้วยกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่ผ่ำนมำ
มีควำมท้ำทำยและข้อจ�ำกัดด้ำนข้อกฎหมำยท่ีอำจ
ขำดควำมยืดหยุ่นและไม่เอื้อต่อกำรน�ำเทคโนโลยีดิจิทัล
มำประยุกต์ใช้ อำทิ กำรยืนยันตัวตนของผู้มีอ�ำนำจใน
กำรออกใบอนุญำตต่ำง ๆ กำรเชื่อมโยงฐำนข้อมูล 
ระหว่ำงหน่วยงำนในกำรจดัท�ำระบบฐำนข้อมลูขนำดใหญ่ 
รวมทั้ งกำร ใช ้ประ โยชน ์ ของ โครงสร ้ ำ ง พ้ืนฐำน 
ด้ำนดิ จิทัลของประเทศที่ยังไม ่สำมำรถด�ำเนินกำร 
ได้อย่ำงเตม็ศักยภำพ ถงึแม้ว่ำในปัจจบัุนมคีวำมครอบคลมุ 
เกือบทั่วทุกพื้นที่ ส่งผลต่อกำรเข้ำถึงบริกำรสำธำรณะ 
ในรูปแบบดิจิทัลของประชำชน ประกอบกับคุณภำพ 
ควำมถูกต้อง และควำมน่ำเชื่อถือของข้อมูลยังเป็น 
ข้อจ�ำกัดที่ส�ำคัญในกำรจัดท�ำและพัฒนำระบบฐำนข้อมูล
ขนำดใหญ่เพื่อกำรตัดสินใจเชิงนโยบำยและกำรแก้ไข
ปัญหำได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ส่วนรำชกำร 
และหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข ้องควรเร ่งสร ้ำงและขยำย 
ควำมครอบคลุมของช่องทำงกำรมีส่วนร่วมให้ประชำชน
สำมำรถเสนอแนะควำมต้องกำรและควำมคำดหวังที่ม ี
ต่อบริกำรสำธำรณะ เพื่อให้ภำครัฐและภำคีกำรพัฒนำที่
เก่ียวข้องสำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน

อย่ำงแท้จริง โดยพัฒนำกำรส�ำรวจควำมพึงพอใจของ
ประชำชนต ่อกำรบริกำรของหน ่วยงำนของรัฐให ้
ประชำชนสำมำรถเสนอและสะท้อนควำมคิดเห็นและ
ควำมคำดหวังต่อบริกำรสำธำรณะได้ รวมทั้งเร่งปรับ 
ข ้อกฎหมำยและกฎระเบียบที่ เกี่ยวข ้องกับระบบ
สำรบรรณของส่วนรำชกำรและเอกสำรรำชกำรให้เอื้อต่อ
กำรประยุกต์ใช้ดิจทิลั นอกจำกนี ้ควรปรบัปรงุวธิกีำรและ
กระบวนกำรจดัเกบ็ข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือให้
ภำครัฐมีข้อมูลที่มีควำมน่ำเชื่อถือ ทันสมัย สำมำรถ 
น�ำมำประยุกต์ใช้ในกระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะ 
ได ้อย ่ำงมีประสิทธิภำพ และควรเร ่งรัดกำรเตรียม 
ควำมพร้อมองค์กรให้สำมำรถปรับวธิกีำรท�ำงำนให้เข้ำกับ 
กำรประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงไร ้รอยต่อ  
อำทิ ระเบียบส�ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยงำนสำรบรรณ  
พ.ศ. 2526 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548 
นอกจำกนี้ ควรปรับปรุงวิธีกำรและกระบวนกำรจัดเก็บ
ข้อมูล กำรบริหำรจัดกำรข้อมูลเพ่ือให้ภำครัฐมีข้อมูลที่มี
ควำมน่ำเชื่อถือ ทันสมัย สำมำรถน�ำมำประยุกต์ใช้ใน
กระบวนกำรนโยบำยสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
และควรเร่งรัดกำรเตรียมควำมพร้อมองค์กรให้สำมำรถ
ปรับวิธีกำรท�ำงำนให้เข้ำกับกำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลได้อย่ำงไร้รอยต่อ

200101
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200201 หน่วยงานภาครฐับรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายยทุธศาสตรช์าติ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

ยุทธศำสตร์ชำติก�ำหนดกรอบกำรพัฒนำประเทศท่ีมีกำรก�ำหนดผลสัมฤทธิ์ของเป้ำหมำยท่ีต้องบรรลุท่ีชัดเจน  
กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐท่ีมุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของยุทธศำสตร์ชำติจึงเป็นกำรด�ำเนินงำน 
เพ่ือประชำชนและเพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศอย่ำงแท้จริง อยู่บนพื้นฐำนของกำรบริหำร
จดักำรกำรเงินกำรคลงัระดบัมหภำคทีม่ปีระสทิธภิำพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งผลให้กำรบริกำรและกำรด�ำเนนิงำนต่ำง ๆ 
ของรัฐมีประสิทธิภำพ คุณภำพ น่ำเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชำชน ซึ่งกำรมีระบบฐำนข้อมูลกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลที่มีประสิทธิภำพ กำรแปลงยุทธศำสตร์ชำติไปสู่กำรปฏิบัติได้อย่ำงเป็นรูปธรรม และกำรจัดสรร 
งบประมำณตำมกรอบกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ จะเป็นปัจจัยส�ำคัญที่จะส่งผลให้สำมำรถบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว
ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย กำรด�ำเนินงำนของภำครัฐที่บรรลุผลสัมฤทธิ์ พิจำรณำจำกร้อยละของโครงกำร 
ที่มีผลสัมฤทธิ์ต่อเป้ำหมำยยุทธศำสตร์ชำติ ซึ่งสะท้อนจำกกำรเทียบเคียงข้อมูลร้อยละของโครงกำรท่ีมีผลสัมฤทธิ ์
ต่อเป้ำหมำยยทุธศำสตร์ชำต ิทีส่ะท้อนจำกข้อมลูจ�ำนวนโครงกำรท่ีหน่วยงำนของรัฐน�ำเข้ำระบบติดตำมและประเมนิผล 
แห่งชำต ิ(eMENSCR) โดยในปี 2562 หน่วยงำนระดบักระทรวงทกุกระทรวงรำยงำนกำรด�ำเนนิกำรตำมยทุธศำสตร์ชำติ
ทั้งหมด ประมำณ 40,000 โครงกำร โดยสัดส่วนโครงกำรที่สอดคล้องกับยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง คิดเป็น 
ร้อยละ 8 ด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ร้อยละ 16 ด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพ 
ทรัพยำกรมนุษย์ ร้อยละ 42 ด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ร้อยละ 8 ด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบน
คุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ร้อยละ 12 และกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ  
ร้อยละ 14 นอกจำกน้ี กำรบริหำรจัดกำรกำรเงินกำรคลังที่มีประสิทธิภำพ สะท้อนผ่ำนสัดส่วนหนี้สำธำรณะคงค้ำง  
พบว่ำ ปี 2561 มีสัดส่วนปรับเพิ่มเล็กน้อยเป็น ร้อยละ 41.82 ของ GDP จำกร้อยละ 41.23 ในปี 2560 แต่ยังคง 
เป็นไปตำมเป้ำหมำยที่ไม่เกิน ร้อยละ 60

สัดส่วนโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ
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การด�าเนินการที่ผ ่านมา หน ่วยงำนของรัฐได ้น�ำ
ยุทธศำสตร์ชำติมำเป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนงำน/
โครงกำรทีเ่พือ่เสนอขอรบักำรจดัสรรงบประมำณรำยจ่ำย
ประจ�ำปี 2560 – 2562 ขณะเดยีวกนั ได้มกีำรประกำศใช้
พระรำชบัญญัติวินัยกำรเงินกำรคลังของรัฐ พ.ศ. 2561 
เพื่อก�ำกับกำรบริหำรกำรเงินกำรคลังของภำครัฐที่ต้อง
ค�ำนึงถึงกำรรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจอย่ำงยั่งยืน
และรักษำวินัยกำรเงินกำรคลังอย่ำงเคร่งครัด นอกจำกนี้ 
มีกำรพัฒนำระบบ eMENSCR เพื่อเป ็นกลไกหลัก 
ในกำรติดตำม ตรวจสอบ และประเมินผลกำรด�ำเนินงำน
ตำมยุทธศำสตร ์ชำติของหน ่วยงำนของรัฐ ท่ีง ่ ำย 
ต่อกำรเข้ำถึง ไม่เป็นภำระกับหน่วยงำน สำมำรถน�ำไป 
ใช ้ เป ็นเครื่องมือในกำรวิ เครำะห ์และประมวลผล 
กำรจัดท�ำนโยบำยบนหลักฐำนเชิงประจักษ์ได้อย่ำง
ครอบคลุมทุกมิติกำรพัฒนำ

ประเด็นท ้าทายที่ส ่ งผลต ่อการบรรลุ เป ้าหมาย  
หลำยหน่วยงำนของรฐัยงัมข้ีอจ�ำกดัในกำรแปลงเป้ำหมำย 
และประเด็นกำรพัฒนำของยุทธศำสตร์ชำติ รวมทั้ง  
เป้ำหมำยและแนวทำงของแผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์
ชำติในประเด็นที่ เกี่ยวข้องไปสู ่กำรจัดท�ำโครงกำร/ 
กำรด�ำเนินงำนภำยใต้หลักกำรควำมสัมพันธ์เชิงเหต ุ
และผล (Causal Relationship: XYZ) ส่งผลต่อ 
ควำมสำมำรถในวิเครำะห์กำรมีส ่วนสนับสนุนของ
โครงกำรในกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมเป้ำหมำยของ 
แผนแม่บทฯ ทั้งในเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพได้อย่ำง
เป็นรูปธรรม รวมทั้งกำรบูรณำกำรเฝ้ำระวังและติดตำม
เสถยีรภำพทำงเศรษฐกจิ กำรเงนิ และกำรคลงัอย่ำงเป็นระบบ
ระหว่ำงหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องยังไม่สำมำรถด�ำเนินกำร 
ได้อย่ำงเต็มศักยภำพ
 

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย หน่วยงำนของรัฐ
ทกุระดบัโดยเฉพำะหน่วยงำนเจ้ำภำพขบัเคลือ่นแผนแม่บท 
ภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ ในระดับ (1) ประเด็นแผนแม่บทฯ 
(2) เป้ำหมำยระดับประเด็นของแผนแม่บทฯ และ  
(3) เป้ำหมำยระดับแผนย่อยของแผนแม่บทฯ ต้องเร่ง
ด�ำ เนินกำรให ้ เ กิดกำรแปลงยุทธศำสตร ์ชำติไปสู  ่
กำรปฏิบัติผ่ำนโครงกำร/กำรด�ำเนินกำร อย่ำงบูรณำกำร
ตำมหลักควำมสัมพันธ ์ เชิ ง เหตุและผล (Causal  
Relationship : XYZ) และควรเร่งให้เกิดกำรเช่ือมโยง
ระบบกำรจัดสรรงบประมำณเข้ำกับระบบ eMENSCR 
ให้สำมำรถติดตำมและเร่งรัดกำรเบิกจ่ำยและกำรใช้จ่ำย
งบประมำณได้ตลอดระยะเวลำกำรด�ำเนินโครงกำร  
รวมท้ังควรพัฒนำช่องทำงให้ควำมรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและ
ระเบียบวิธีกำรรูปแบบใหม่ ๆ ของกำรติดตำม ตรวจสอบ 
และประเมินผลของโครงกำร/กำรด�ำเนินกำรที่สำมำรถ
สะท้อนกำรบรรลุผลสัมฤทธิ์ตำมยุทธศำสตร์ชำติที่มี
ควำมคุ ้มค่ำกำรใช้งบประมำณได้อย่ำงแท้จริง และ 
ควรพัฒนำระบบกำรเตือนภัยทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน และ
กำรคลังโดยกำรบูรณำกำรฐำนข ้อมูล ท่ี เกี่ ยวข ้อง  
ให ้สำมำรถน�ำมำประยุกต ์ใช ้ในกระบวนกำรจัดท�ำ
นโยบำยเพื่อรักษำเสถียรภำพทำงเศรษฐกิจ กำรเงิน  
และกำรคลังภำยใต้บริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลง 
ไปอย่ำงรวดเร็ว บูรณำกำรหน่วยงำนด้ำนเศรษฐกิจ  
กำรเงิน และกำรคลังให้เป็นกลไกในกำรติดตำมและ
รักษำเสถียรภำพ ตลอดจนตรวจสอบกำรแก้ไขปัญหำ 
ให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่ำงเป็นรูปธรรม 

200201
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ภำคกีำรพฒันำและภำคส่วนต่ำง ๆ ในสงัคมมข้ีอมลูและควำมเข้ำใจในบริบทกำรพัฒนำระดับพ้ืนที ่กำรทีภ่ำคส่วนต่ำง ๆ 
สำมำรถมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะและกิจกรรมสำธำรณะจะท�ำให้กำรบริกำรสำธำรณะมีคุณภำพ 
และตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชน ภำคธุรกิจ ภำคเอกชน และภำคส่วนอื่น ๆ ได ้อย ่ำงแท้จริง  
ช่วยเพิ่มประสิทธิภำพ คุณภำพ และระดับกำรบริกำรของภำครัฐให้กับประชำชนในภำพรวม โดยควำมเข้มแข็ง 
และควำมพร้อมของเครือข่ำยของภำคีต่ำง ๆ ควำมชัดเจนในบทบำทของภำคีกำรพัฒนำ กลไกและหลักเกณฑ ์
กำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน และกำรทบทวนบทบำทภำรกิจของภำครัฐส่วนกลำง ส่วนภูมิภำค และส่วนท้องถิ่น
อย่ำงเหมำะสม จะปัจจัยส�ำคัญที่ส่งผลให้ทุกภำคมีโอกำสเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดสรรบริกำรสำธำรณะเพิ่มขึ้น

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ควำมส�ำเร็จของ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดข้ำงต้นประเมินจำกระดับควำมส�ำเร็จ
ในกำรเปิดให้ภำคส่วนอื่นเข ้ำมำด�ำเนินกำรบริกำร
สำธำรณะ โดยพิจำรณำเทียบเคียงจำกข้อมูลกำรลงทุน
ในบริกำรสำธำรณะที่ภำคเอกชนร่วมลงทุนกับภำครัฐ 
พบว่ำ ในปี 2560 มีสัดส่วนกำรลงทุนของภำคเอกชน 
ต่อกำรลงทุนรวมในกำรจัดบริกำรสำธำรณะอยู่ที่ร้อยละ 
5.5 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 22.7 ในปี 2561 และอยู่ที่
ร้อยละ 9.1 ในปี 2562 โดยเฉล่ียท้ัง 3 ปี อยู่ท่ีร้อยละ 
12.5 โดยโครงกำรลงทุนที่ภำคเอกชนเข้ำมำมีส่วนร่วม

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำนของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2561 – 2562 ส่วนใหญ่
เป็นกำรด�ำเนินของหน่วยงำนส่วนกลำงที่เป็นกำรร่วมลงทุนของภำคเอกชนในกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนเป็นหลัก 
อำทิ โครงกำรส่วนต่อขยำยรถไฟฟ้ำ โครงกำรพัฒนำทำงหลวงตำมพื้นที่ต่ำง ๆ  และโครงกำรพัฒนำศูนย์กำรขนส่ง  
ซึ่งครอบคลุมกระบวนกำรกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ร่วมด้วย อำทิ กำรรับฟังควำมคิดเห็นก่อนกำรจัดท�ำและ
ประกอบกำรด�ำเนินโครงกำรเพื่อน�ำไปประกอบกำรออกแบบและพัฒนำโครงกำรให้มีควำมสอดคล้องของประชำชน 
ได้อย่ำงแท้จริง ทั้งนี้ นอกจำกกำรด�ำเนินงำนในลักษณะกำรร่วมลงทุนกับภำครัฐดังกล่ำว ยังมีกำรด�ำเนินกำรอื่น ๆ  
ที่มีส่วนช่วยในกำรขับเคลื่อนเป้ำหมำยที่ก�ำหนด อำทิ กำรจัดบริกำรสำธำรณะขององค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น  
กำรมีส่วนร่วมของภำคประชำชนในกำรจัดท�ำแผนพัฒนำชุมชน กำรจัดบริกำรด้ำนสำธำรณสุขของภำคเอกชน  
และกำรมีส่วนร่วมของภำคส่วนต่ำง ๆ ในกำรจัดกำรศึกษำเชิงพื้นที่ 

สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อการลงทุรวมในการจัดบริการสาธารณะ

200301 เปิดโอกาสใหภ้าคสว่นตา่ง ๆ มีสว่นร่วม
ในการจดับรกิารสาธารณะและกจิกรรม
สาธารณะอยา่งเหมาะสม

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ

ส่วนมำกอยู่ในรูปแบบโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศ สะท้อนให้เห็นถึงกำรเปิดโอกำสของภำครัฐ 
ในกำรให้ภำคส่วนอื่น ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรให้บริกำรสำธำรณะของประเทศ
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ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ภำคส่วนต่ำง ๆ ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรเข้ำถึงข้อมูล ข่ำวสำร  
และกำรประชำสัมพันธ์ต ่ำง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับกระบวนกำรและบทบำทของตนเองในกำรจัดให้มีส ่วนร่วม 
ในกำรจัดบริกำรสำธำรณะ ส่งผลกระทบต่อควำมเชื่อม่ันในกำรเข้ำร่วมกำรจัดบริกำร กิจกรรม หรือกำรร่วมลงทุน 
กับภำครัฐ รวมทั้งกลไก วิธีกำร และกระบวนกำรด�ำเนินกำรที่ค่อนข้ำงซับซ้อนของภำครัฐ ท�ำให้กำรด�ำเนินกำรพัฒนำ
เกิดควำมล่ำช้ำและขำดประสิทธิภำพ อำทิ กระบวนกำรส�ำรวจและประกวดรำคำ กำรจัดสรรกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
เพื่อด�ำเนินโครงกำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำน นอกจำกนี้ กำรด�ำเนินจัดหำบริกำรสำธำรณะในรูปแบบกำรร่วมลงทุน
ของภำคเอกชนที่ผ่ำนมำเป็นกำรด�ำเนินกำรในระบบคมนำคมขนส่งเป็นหลัก

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ควรเร่งด�ำเนินกำรก�ำหนดควำมชัดเจนในบทบำทและอ�ำนำจหน้ำท่ีของภำครัฐ 
ภำคเอกชน ภำคประชำชน และภำคส่วนอื่น ๆ และเพิ่มรูปแบบ ช่องทำง และวิธีกำรกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดสรร
บริกำรสำธำรณะ รวมทั้งพิจำรณำควำมเหมำะสมกำรขยำยขอบเขตกำรด�ำเนินกำรให้ครอบคลุมกำรบริกำรสำธำรณะ
ในมิติอื่น ๆ ตำมควำมต้องกำรและบริบทกำรพัฒนำของแต่ละพ้ืนที่ โดยอำจจัดเวทีหรือแพลตฟอร์มกลำงในรูปแบบ 
ที่เหมำะสมกับแต่พื้นที่เพื่อสร้ำงควำมตระหนักรู้และควำมเข้มแข็งให้เครือข่ำยกำรพัฒนำท่ีเกี่ยวข้องให้สำมำรถ 
ด�ำเนินกำรจัดบริกำรและกิจกรรมสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถตอบสนองควำมต้องกำรต่อกลุ่มเป้ำหมำย
ได้อย่ำงแท้จริง อำทิ กำรประยุกต์ใช้นวัตกรรมเพ่ือกำรมีส่วนร่วม โดยกำรจัดกิจกรรมแฮกกำธอน (Hackathon)  
ให้ภำคส่วนต่ำง ๆ เข้ำมำมีส่วนร่วมในกระบวนกำรเชิงนโบบำยในกำรจัดกำรและแก้ไขปัญหำได้ตำมบริบทและ 
ควำมเหมำะสม ผลักดันรูปแบบกำรมีส่วนร่วมในกำรจัดบริกำรด้ำนอ่ืน ๆ ให้เกิดข้ึนอย่ำงเป็นรูปธรรม อำทิ  
กำรสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนในกำรก�ำหนดหลักสูตรและเข้ำมำมีส่วนร่วมในกำรจัดกำร 
ด้ำนกำรศึกษำและบริกำรสำธำรณะสุขในพื้นที่

200301
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กราฟแสดงการประเมิน LPA ประจ�าปี 2560-2561

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกลไกส�ำคัญในกำรพัฒนำพื้นท่ีและชุมชน หำกได้รับกำรส่งเสริมและพัฒนำสมรรถนะ 
ให้มคีวำมเข้มแขง็ สำมำรถบรหิำรจดักำรตนเองได้อย่ำงมปีระสทิธภิำพ ตัง้อยูบ่นหลกัธรรมำภบิำล มมีำตรฐำนกำรให้บรกิำร 
และมีบทบำทเชิงยุทธศำสตร์ระดับพื้นท่ีมำกขึ้น จะท�ำให้กำรบริกำรสำธำรณะตอบสนองควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ 
ได้อย่ำงแท้จริง ส่งผลให้กำรบริหำรจัดกำรภำครัฐในภำพรวมมีประสิทธิภำพและมีคุณภำพ ซึ่งกำรที่องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจะสำมำรถมีสมรรถนะและควำมทันสมัยได้จ�ำเป็นต้องมีกำรบริหำรจัดกำรที่โปร่งใส ระบบกำรบริหำรงำน
บคุลำกรทีเ่ป็นธรรม ประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบกำรเงินกำรคลัง และบริกำรสำธำรณะท่ีตอบสนองควำมต้องกำร 
เชิงพื้นที่ได้อย่ำงครอบคลุม

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เป้ำหมำยข้ำงต้น
ประเมินจำกค่ำคะแนนกำรประเมินร้อยละของเทศบำล
และองค ์กำรบริหำรส ่วนต� ำบลท่ีน� ำแผนชุมชนสู  ่
กำรพัฒนำท้องถิ่นได้ตำมเกณฑ์ที่ก�ำหนด ซ่ึงเทียบเคียง
ได ้จำกกำรพิจำรณำผลกำรประเมินประสิทธิภำพ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance 
Assessment : LPA) เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องทรำบจุดอ่อนและ
จุดแข็งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และน�ำไปใช้ 
ในกำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งและโปร่งใสขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิน่ในกำรปฏิบัติรำชกำรและกำรจัดกำร
บริกำรสำธำรณะแก่ประชำชน พบว่ำ ปี 2561 มีผล 
กำรประเมิน LPA อยู่ท่ีร้อยละ 80.70 ดีขึ้นจำกปี 2560 

200302 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัด
บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้
กับประชาชน

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 

(ร้อยละ 79.41) ทั้งนี้ เมื่อพิจำรณำผลกำรประเมินในรำยละเอียด พบว่ำ ในปี 2561 ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
และ ด ้ำนธรรมำภิบำลได ้รับผลกำรประเมินลดลงจำกปีที่แล ้วเล็กน้อย โดยด้ำนที่ ได ้ รับกำรประเมินสูงสุด 
คือด้ำนกำรบริหำรงำนบุคคลและกิจกำรสภำ (ร้อยละ 85.67) ขณะที่ด้ำนกำรบริหำรงำนกำรเงินและกำรคลังได้รับ 
กำรประเมินน้อยสุด (ร้อยละ 74.58) 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ที่ผ่ำนมำได้มีกำรจัดท�ำและปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหำดไทยเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพ 
และสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ทั้งหมด 7 ฉบับ มีผลบังคับใช้แล้ว  
5 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยเงินบ�ำรุงโรงพยำบำลและหน่วยบริกำรสำธำรณสุขขององค์กร 

ที่มำ: กรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหำดไทย
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ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 (2) ระเบียบ
กระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรรับเงิน กำรเบิกจ่ำยเงิน 
กำรฝำกเงิน กำรเก็บรักษำเงินและกำรตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 (ฉบับท่ี 4)  
พ.ศ. 2561 (3) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วย 
หลักเกณฑ์กำรช่วยเหลือประชำชนตำมอ�ำนำจหน้ำท่ี 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 
(4) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยรำยจ่ำยเกี่ยวกับ
ทนุกำรศึกษำส�ำหรบันกัศกึษำ และกำรให้ควำมช่วยเหลอื
นักเรียน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2561 
และ (5) ระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยกำรจัดท�ำ
ประกันภัยทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
พ.ศ. 2562  ขณะท่ีส�ำนักนำยกรัฐมนตรีจัดท�ำโครงกำร 
ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชน โดยกำรจัดตั้ง
ศูนย์ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมของประชำชนในพ้ืนที่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นน�ำร่อง เพื่อส่งเสริมกำรกระจำย 
อ�ำนำจและกำรยกระดับขีดควำมสำมำรถของ อปท.  
ในภำรกิจด้ำนกำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมกับหน่วยงำน 
ภำครัฐ ภำคเอกชนและภำคประชำสังคม ให้องค์กร 
ปกครองส ่ วนท ้ อ ง ถ่ิ นมี ก ำ รบริ ห ำ รจั ดก ำ รและ 
กำรให ้บริกำรแก ่ประชำชนในท ้องถิ่นได ้อย ่ ำง มี
ประสิทธิภำพ ประสิทธิผล และโปร่งใสตรวจสอบได้  
ด้วยรูปแบบกำรก�ำกับดูแลโดยชุมชน ซ่ึงกำรด�ำเนินกำร
ดังกล่ำวมีควำมสอดคล้องกับปัจจัยกำรบริหำรจัดกำร 
ที่โปร่งใส และประสิทธิภำพกำรจัดกำรระบบกำรเงิน 
กำรคลังซึ่งส่งผลต่อกำรบรรลุเป้ำหมำยท่ีก�ำหนดไว้

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำผล 
กำรประเมิน LPA จะสะท้อนได้ว่ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
มีสมรรถนะเพิ่มขึ้นและสำมำรถจัดบริกำรสำธำรณะและ
กิจกรรมสำธำรณะได้ตำมเกณฑ์มำตรฐำนที่ก�ำหนดได้
เกือบทุกแห่งทั่วประเทศ และมีกำรปรับปรุงแก้ไข
กฎหมำยที่ เกี่ยวข้องเพื่ออ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ 
กำรด�ำเนินงำน อปท.  อย่ำงไรก็ตำม กำรบริหำรจัดกำร
กำรเงินกำรคลังของ อปท. ยังมีข้อจ�ำกัด เน่ืองจำก 

ควำมซับซ ้อนของระบบงบประมำณที่ ส ่ งผลต ่อ 
กำรบริหำรงำนภำยใน อปท. ในหลำย ๆ พ้ืนที่ ทั้งใน 
ด้ำนกำรจัดสรรบริกำรสำธำรณะ กำรบริหำรงำนบุคคล 
และกำรพัฒนำนวัตกรรมเพื่อส ่งเสริมธรรมำภิบำล  
ส ่ งผลต ่อควำมสำมำรถและศักยภำพของ อปท.  
ในกำรบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงเต็มศักยภำพครอบคลุม
ทุกด้ำนและทุกกลุ่มประชำกร และในกำรตอบสนองต่อ
ควำมต้องกำรเชิงพื้นที่ได้อย่ำงเป็นรูปธรรม รวมทั้ง  
อปท. บำงพื้นที่ยังมีข้อจ�ำกัดในกำรบริหำรจัดกำรและ
วำงแผนกำรจัดบริกำรสำธำรณะกำรล ่วงหน ้ำที่มี
ประสทิธภิำพ และยงัมคีวำมท้ำทำยเรือ่งกำรกำรบรูณำกำร
บริหำรงำนภำยในองค์กร ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญของกำรสร้ำง
สมรรถนะและสร้ำงควำมทันสมัยของ อปท. แต่ละแห่ง

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย กำรเพิ่มสมรรถนะ
ในกำรด�ำ เนินงำนและกำรสร ้ ำงควำมทันสมัยใน 
กำรจัดสรรบริกำรของ อปท. ต้องค�ำนึงถึงกำรเปิดโอกำส
ให ้ประชำชนในท ้องถิ่ น ได ้ เ ข ้ ำมำมี ส ่ วนร ่ วม ใน
กระบวนกำรน โยบำย ต้ั ง แต ่ ต ้ น จนจบ  ร วมทั้ ง 
กำรมีส่วนร่วมในกำรด�ำเนินงำน รวมทั้งกำรติดตำม 
ตรวจสอบกำรให้บริกำรสำธำรณะขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น อีกทั้งควรมีกำรปรับแนวทำงกำรบริหำร
กิจกำรสำธำรณะในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนำกำรบริกำร
สำธำรณะให ้ มี ประสิท ธิภำพ เพิ่ มขึ้ น โดย เฉพำะ 
กำรส่งเสริมกำรท�ำงำนในลักษณะของเครือข่ำยที่เป็น 
กำรท�ำงำนร่วมมือกนัระหว่ำง หน่วยงำนต่ำง ๆ ของภำครฐั 
ภำคเอกชน ภำคประชำชน สถำบันวิชำชีพ หรือองค์กร 
ที่ไม่แสวงหำผลก�ำไร เนื่องจำกเป็นแนวทำงกำรท�ำงำน 
ที่ให้ควำมส�ำคัญกับกำรแสวงหำแนวร่วมท่ีมีควำมรู  ้
ควำมสำมำรถในด้ำนท่ีเกี่ยวข้องเพ่ือช่วยกันแก้ไขปัญหำ
ต่ำง ๆ ที่เกิดขึ้นในท้องถิ่นเพื่อให้กำรบริกำรสำธำรณะ 
มีประสิทธิภำพและตอบสนองต่อควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่นอย่ำงแท้จริง และพัฒนำนวัตกรรม
และองค์ควำมรู้เพื่อสนับสนุนกำรบริหำรกำรเงินกำรคลัง
ที่เหมำะสมกับบริบทแต่ละพื้นที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ
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ผลส�ารวจความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานระดับกรม

ปี 2562 คะแนนรวม 64.60         ปี 2561 คะแนนรวม 59.9

หน่วยงำนของรัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง จะสำมำรถน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีมำประยุกต์ใช้ในกำรท�ำงำน ท�ำให้กำรจัดกำร 
บริกำรประชำชนเป็นกำรด�ำเนินงำนบนฐำนข้อมูลเชิงประจักษ์และสอดคล้องควำมต้องกำรของประชำชนมำกขึ้น  
ส่งผลให้ภำครัฐสำมำรถให้บริกำรประชำชนได้มีประสิทธิภำพตำมมำตรฐำนสำกลเพิ่มมำกขึ้น ทั้งนี้ ในกำรพัฒนำ 
ขีดสมรรถนะของภำครัฐให้เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกลต้องมีกำรประยุกต์ใช้น�ำนวัตกรรมมำในกำรด�ำเนินงำนของภำครัฐ  
และกำรบริหำรจัดกำรข้อมูลภำครัฐที่มีประสิทธิภำพ 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย สมรรถนะของภำครัฐ 
ที่เทียบเท่ำมำตรฐำนสำกล พิจำรณำจำก (1) ระดับ  
Digital Maturity Model (Gartner) และ (2) สัดส่วน
ของหน่วยงำนที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่ำงสูง ท่ีสะท้อน 
จำกกำรเทียบเคียงข้อมูลผลส�ำรวจระดับควำมพร้อม
รั ฐบำลดิ จิทัลหน ่วยงำนภำครัฐของประเทศไทย 
ของส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)  
พบว ่ำ หน ่วยงำนภำครัฐระดับกรมทั้ งหมด 323  
หน่วยงำนในปี 2562 มีคะแนนภำพรวมเท่ำกับ 64.60 
คะแนนจำก 100 คะแนน เพิ่ ม ข้ึนจำกป ี  2561  
( 5 9 . 9  คะแนน )  โ ดยมี ก ำ ร เตรี ยมควำมพร ้ อม 
ด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนทำงดิจิทัล มีกำรดูแลและติดตำม 
กำรบ�ำรุงรักษำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ และด�ำเนิน
กำรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่ำงไรก็ตำม กำรน�ำเทคโนโลย ี
ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นข้อจ�ำกัด
ส� ำคัญของหลำยหน ่ วยงำน  นอกจำกนี้  ข ้ อมู ล 
ผลกำรส�ำรวจระดับควำมพร้อมและวุฒิภำวะขององค์กร
ในกำรพัฒนำไปสู่รัฐบำลดิจิทัล พบว่ำ ระดับวุฒิภำวะ 
(Maturity)  ของรัฐบำลดิจิทัลของหน่วยงำนของรัฐ 
ของประเทศใน ปี 2562 อยู่ท่ีระดับ 1.24 จำกท้ังหมด  
5 ระดับ ซึ่งน้อยกว่ำค่ำเป้ำหมำยในปี 2565 (ระดับ 2)  
ในระดับเสี่ยง โดยมีสำเหตุคือควำมพร้อมในกำรประยุกต์ 
ใช ้ เทคโนโลยีและกำรปรับเปลี่ยนโครงสร ้ำงและ
กระบวนกำรท�ำงำนให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่ำง

200401 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

สมบูรณ์แบบในธุรกิจหลัก (Core Business) กำรก�ำหนด
ทิศทำงและนโยบำยขององค์กร และวิสัยทัศน์ของ 
ผู้บริกำรในกำรเล็งเห็นควำมส�ำคัญของกำรประยุกต์ใช้
เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนกำรด�ำเนินงำน และคุณภำพ
ของข้อมูลซ่ึงเป็นโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล
ที่ส�ำคัญ 

ที่มำ: ส�ำนักงำนพัฒนำรัฐบำลดิจิทัล (องค์กำรมหำชน)
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การด�า เ นินการที่ผ ่ านมา  หน ่วยงำนของรัฐได ้มี 
กำรด�ำเนินกำรภำยใต้เป ้ำหมำยท่ีก�ำหนด โดยเน้น 
กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพื้นฐำนด้ำนเทคโนโลยีดิจิทัล 
เพื่อกำรน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีสำรสนเทศมำ 
สนับสนุนกำรบริหำรจัดกำรภำยในองค์กรและกำรปฏิบัติ
งำนในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ โครงกำรพัฒนำและวิเครำะห์ 
ฐำนข ้อมูลขนำดใหญ ่ เพื่อพัฒนำระบบคลังข ้อมูล
สำรสนเทศเพื่อบริหำรกำรจัดเก็บภำษี กำรป้องกัน 
และปรำบปรำม และสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน
ภำยในองค์กร โครงกำรพัฒนำระบบและบริกำรภูมิ
สำรสนเทศกลำงของประเทศ โดยกำรรวบรวมและ 
เชื่อมโยงชุดข้อมูลภูมิศำสตร์พื้นฐำน (Fundamental 
Geographic Data Set หรือ FGDS) (77 จังหวัด) ขณะที่
หลำยหน่วยงำนได้ด�ำเนินกำรปรับรูปแบบกำรให้บริกำร
จำกรูปแบบเดิมไปสู่กำรให้บริกำรประชำชนผ่ำนระบบ
ดิจิทัลอย่ำงเป็นระบบ อำทิ โครงกำรพัฒนำและปรับปรุง
ระบบรับงบกำรเงินผ ่ำนทำงอิเล็กทรอนิกส ์ (DBD  
e-Filing) เพื่อพัฒนำและปรับปรุงระบบฐำนข้อมูล 
กำรยืน่งบกำรเงนิผ่ำนทำงอเิล็กทรอนกิส์ให้มปีระสทิธภิำพ 
รองรับจ�ำนวนนิติบุคคลท่ียื่นงบกำรเงินเพิ่มข้ึน โครงกำร 
ส่งเสริมกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรของหน่วยงำนของ
รัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภำพกำรอ�ำนวยควำมสะดวกใน 
กำรประกอบธรุกจิ เพือ่ให้กำรพฒันำระบบกำรให้บริกำรมี 
ประสิทธิภำพ มีควำมทันสมัย มีควำมง่ำยในกำรด�ำเนิน
ธุรกิจ และเกิดผลอย่ำงเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีกำรศึกษำ
แนวทำงกำรปรับบทบำทและภำรกิจของส่วนรำชกำร 

รูปแบบเฉพำะท่ีเหมำะสมกบัสถำนกำรณ์ทีเ่ปล่ียนแปลงไป
และยืดหยุ่นคล่องตัวมำกขึ้น รวมถึงศึกษำเพื่อปรับปรุง
หลักกำรจ�ำแนกประเภทหน่วยงำนของรัฐเพ่ือให ้ม ี
ควำมทันสมัยและครอบคลุมกับทุกหน่วยงำนของรัฐ

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
หน่วยของรัฐจะให้ควำมส�ำคัญกับกำรน�ำระบบดิจิทัลมำ
ใช้ในกำรบริหำรองค์กรมำกขึ้น แต่หลำยหน่วยงำนใน
หลำยพื้นที่ยังมีข้อจ�ำกัดในด้ำนควำมพร้อมในกำรปรับตัว
ให้เข้ำกับกำรด�ำเนินงำนในรูปแบบใหม่ที่มีกำรประยุกต์
ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล เนื่องจำกข้อจ�ำกัดด้ำนกฎระเบียบ 
ข้อบังคับ และโครงสร้ำงองค์กรที่อำจไม่เอื้ออ�ำนวย 
ต่อกำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรด�ำเนินงำน รวมทั้ง  
ทักษะและทัศนคติของบุคลำกรภำครัฐทุกระดับยังให้
ควำมส�ำคัญกับกำรด�ำเนินงำนและกำรให้บริกำรใน 
รูปแบบเดิมที่เน้นเอกสำร 

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป ้าหมาย เพื่อบรรลุ 
เป้ำหมำยที่ก�ำหนดไว้ภำยในปี 2565 ควรน�ำร่องสร้ำง
องค์กรอัจฉริยะต้นแบบที่สำมำรถประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรท�ำงำนต้ังแต่ต้นจนจบ
กระบวนงำนภำยในหน่วยงำนและสำมำรถเชื่อมโยง 
กำรท�ำงำนในรูปแบบดิจิทัลเข้ำกับกำรด�ำเนินงำนภำรกิจ
ประจ�ำ และกำรบริกำรประชำชนได้อย่ำงไร้รอยต่อ  
รวมทั้ง ควรสร้ำงมำตรฐำนกลำงเพ่ืออ�ำนวยควำมสะดวก
กำรปรับเปล่ียนรูปแบบกำรท�ำงำน อำทิ กำรปรับ
กฎหมำยให้สอดคล้องและรองรับกำรด�ำเนินงำนที่ปรับ
เปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และต้องเร่งปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน์กำรท�ำงำนของบุคลำกรภำครัฐในทุกระดับ
ต้ังแต่ผู ้บริหำรจนถึงผู ้ปฏิบัติให้มีมุมมองและทัศนคต ิ
ที่ดีต่อกำรปรับเปลี่ยนรูปแบบกำรท�ำงำน ตระหนักถึง
ควำมส�ำคัญของกำรน�ำนวัตกรรมมำใช้เพื่อปรับปรุง 
กำรท�ำงำน ตลอดจนพัฒนำนวตักรรมเพือ่กำรเรยีนรูส้�ำหรบั
กำรพัฒนำทักษะด้ำนดิจิทัลของบุคลำกรภำครัฐ (Digital 
Literacy) ให้สำมำรถปรับตัวและใช้ประโยชน์จำก
เทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่ำงรอบรู้ เท่ำทันกำรเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี และสำมำรถน�ำเทคโนโลยีดิจิทัลมำ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด

ผลการส�ารวจระดับความพร้อม
และวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล

ที่มำ: ส�ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
  และส�ำนักงำนคณะกรรมกำรข้ำรำชกำรพลเรือน
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เนื่องจำกบุคลำกรภำครัฐเป็นกลไกส�ำคัญในกำรด�ำเนินกำรและจัดสรรบริกำรสำธำรณะ รวมทั้งเป็นผู้ด�ำเนินงำน 
และพัฒนำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพ กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐจึงเป็นส่วนส�ำคัญท่ีจะท�ำให้ภำครัฐมีประสิทธิภำพ  
และส่งผลให้สำมำรถจัดสรรบริกำรสำธำรณะได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ ซึ่งในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำวจะต้องสร้ำง 
กำรจ้ำงงำนในภำครัฐที่มีรูปแบบที่หลำกหลำยและเหมำะกับลักษณะของงำน สร้ำงผู้น�ำท่ีมีวิสัยทัศน์และมุ่งผลสัมฤทธิ์ 
สร้ำงและบ่มเพำะวัฒนธรรมและระบบกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรท่ียืดหยุ ่น คล่องตัว มีประสิทธิภำพ  
และเป็นธรรม รวมทั้งปรับปรุงและพัฒนำมีสภำพแวดล้อมที่เอื้อต่อกำรท�ำงำน 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย บุคลำกรภำครัฐที่มี
คุณสมบัติตำมเป้ำหมำยท่ีก�ำหนด พิจำรณำจำกดัชนี
ควำมผูกพันของบุคลำกรภำครัฐและสัดส่วนเจ้ำหน้ำที่ 
ที่กระท�ำผิดกฎหมำยลดลง ซึ่งสำมำรถเทียบเคียงได้จำก
ข้อมูลจ�ำนวนคดีในควำมรับผิดชอบของศำลปกครอง  
ที่แสดงให้เห็นถึงกำรมีมูลควำมผิดในกำรด�ำเนินงำนหรือ
กำรใช้อ�ำนำจในทำงมิชอบของบุคลำกรภำครัฐ โดยใน
ปีงบประมำณ 2560 พบว่ำ ศำลปกครองมีคดีรับเข้ำ
ทั้งหมด 7,272 คดี แบ่งเป็นคดีฟ้องตรงในศำลปกครอง
สูงสุด 312 คดี และคดีรับเข้ำของศำลปกครองชั้นต้น 
6,960 คดี ในขณะที่ปีงบประมำณ 2561 ศำลปกครอง 
มีคดีรับเข้ำเพิ่มขึ้นเป็นจ�ำนวน 7,983 คดี โดยเพิ่มข้ึน 
ถึง 684 คดี หรือประมำณร้อยละ 9.7 โดยแบ่งเป็นคดี
ฟ้องตรงศำลปกครองสูงสุด 341 คดี และคดีรับเข้ำ 
ของศำลปกครองชั้นต้น 7,642 คดี แสดงให้เห็นถึง 
ควำมท้ำทำยในกำรบรรลุเป้ำหมำยดังกล่ำว 

การด�าเนินการที่ผ่านมา กำรด�ำเนินงำนของหน่วยงำน
ของรัฐเพื่อขับเคลื่อนเป้ำหมำยในช่วงปี 2560 - 2561 
ส่วนมำกเป็นกำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐให้มีขีดสมรรถนะ

200501 บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างาน
เพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

เป้าหมาย

แผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ในด้ำนต่ำง ๆ อำทิ ด้ำนเทคโนโลยีข้อมูลขนำดใหญ่  
ด้ำนภำษำและกำรสือ่สำร กำรคดิวเิครำะห์อย่ำงเป็นระบบ 
ซึ่งเป็นกำรเตรียมควำมพร้อมบุคลำกรภำครัฐให้สำมำรถ
ปฏิบัติงำนท่ีสอดคล้องกับบริบทกำรพัฒนำปัจจุบันและ
แนวโน้มกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป โดยเป็นภำรกิจ 
กำรพัฒนำบุคลำกรในรูปแบบกำรอบรมและศึกษำดูงำน 
ซึ่ งสอดคล ้องกับกำรสร ้ำงและบ ่มเพำะวัฒนธรรม 

จ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง ปี 2560-2561

ที่มำ: ศำลปกครอง และส�ำนักงำนศำลปกครอง
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200501

และระบบกำรบริหำรงำนบุคคลขององค์กรที่ยืดหยุ ่น 
และคล่องตัวอันเป็นปัจจัยส�ำคัญในกำรบรรลุเป้ำหมำย

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่ำ
หน ่วยงำนของรัฐจะด�ำเนินกำรพัฒนำบุคลำกรใน 
ด้ำนต่ำง ๆ หน่วยงำนบำงส่วนยังมีข้อจ�ำกัดในกำรหำ 
รูปแบบ กลไก และวิธีกำรพัฒนำ/ปรับกระบวนทัศน ์
ที่ เหมำะสมกับบุคลำกรแต่ละช่วงวัยในกำรปลูกฝัง 
ค่ำนิยมกำรท�ำงำนเพื่อประชำชนให้เกิดขึ้นกับทุกคน  
อีกทั้งควำมซับซ้อนและควำมรัดกุมของกฎหมำยและ 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับกำรด�ำเนินกำรของบุคลำกร
ภำครัฐที่มีจ�ำนวนมำก ส่งผลต่อกำรท�ำควำมเข้ำใจ 
และกำรตีควำมเพื่ อกำรด�ำ เ นินงำนที่ ชัด เจนและ
ปรำศจำกดุลยพินิจ  

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป ้าหมาย กำรพัฒนำ
บุคลำกรภำครัฐในระยะต่อไปควรมีรูปแบบและวิธีกำรที่
เจำะจงและเหมำะสมกับควำมต้องกำรเชิงฐำนสมรรถนะ

ของบุคลำกรแต่ละช่วงวัยและอำยุรำชกำร รวมทั้ง  
ต้องสร้ำงควำมเช่ือในคุณค่ำของคนของบุคลำกรภำครัฐ 
เพื่อให้บุคลำกรทุกระดับเข ้ำใจวิธีกำรและแนวทำง 
กำรด�ำเนินงำนที่ถูกต้อง ชัดเจน เป็นธรรม และปรำศจำก
กำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ภำยใต้ระเบียบและ 
ข ้อกฎหมำยที่ ไม ่ เป ็นอุปสรรคต ่อกำรด�ำ เนินงำน  
และด�ำเนินกำรให้บุคลำกรภำครัฐมีควำมตระหนักถึง
บทบำทในกำรเป็นกลไกส�ำคัญที่จะช่วยจัดสรรบริกำร
สำธำรณะและอ�ำนวยควำมสะดวกให้แก่ภำคประชำชน 
ภำคธุรกิจ และภำคส่วนอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวข้อง มีเป้ำหมำย 
กำรท�ำงำนที่ ชัดเจนและเป ็นไปในทิศทำงเดียวกัน  
มุ ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่ประชำชน 
อย่ำงแท้จริง ผ ่ำนกำรน�ำนวัตกรรมเพื่อกำรพัฒนำ 
องค์ควำมรู ้ในรูปแบบใหม่ ๆ มำประยุกต ์ใช ้อย ่ำง 
เหมำะสมและจัดกำรองค์ควำมรู ้และทักษะอย่ำงเป็น
ระบบส�ำหรับกำรเตรียมควำมพร้อมผู้น�ำและผู้บริหำร
ของหน่วยงำนภำครัฐ เพิ่มควำมโปร่งใส ลดกำรใช้
ดุลพินิจในกำรบริหำรงำนบุคคล 


