
ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ บริการประชาชนสะดวก รวดเร็ว 
โปร่งใส บุคลากรภาครัฐมีความเป็นมืออาชีพ 

มุ่งพัฒนาภายใต้หลักการ ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20

20 การบรกิารประชาชน
และประสทิธภิาพภาครฐั

การสรางความสามารถ
ในการแขงขัน

ยุทธศาสตรชา ติดาน

฿

ความม่ันคง
ยุทธศาสตรชา ติดาน ยุทธศาสตรชาติด าน

การพัฒนา
และเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย

การสรางโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ยุทธศาสตรชา ติดาน การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปน
มิตรตอส่ิงแวดลอม

ยุทธศาสตรชาติดาน
................... การปรับสมดุลและ

พัฒนา
ระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชา ติดาน

“



การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ

200001 จ.2

 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการ
ภาครัฐ และพัฒนาระบบบุคลกรอันเป็นพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ส�าคัญ ภายใต้หลักการ “ภาครัฐ
ของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน 
และภาคส่วนอื่น ๆ ได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุน
การพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น  
ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ (2) ภาครัฐ 
มีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็นดังกล่าว 
เก่ียวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

 
 

 พิจารณาจากระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ ในปี 2563 จากผลการส�ารวจ
ของส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  
โดยรวบรวมจากผลส�ารวจหน่วยงานผู ้ให้บริการทั่ว
ประเทศ พบว ่า มีความพึงพอใจของประชาชน 
ต่อบริการของหน่วยงานรัฐอยู่ท่ีระดับร้อยละ 84.81 
เพ่ิมข้ึนจากเดิมท่ี 84.75 ซึ่งใกล้เคียงกับค่าเป้าหมาย 
ที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (ร้อยละ 85) โดยจ�าแนก
เป็นความพึงพอใจในด้านเจ้าหน้าที่บริการร้อยละ 82.2 
สะท ้อนให ้ เห็นถึ งความพร ้อมของเจ ้าหน ้าที่ ใน 
การให้บริการภาครัฐ ที่สามารถสื่อสารและสร้างความรู้
ความเข ้าใจให ้กับประชาชนที่ รับบริการได ้อย ่าง 

ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

จ.1

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของรภาครัฐ ในปี 2563

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 2 
 

 1 

แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 2 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐมี3 

วัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการ4 

ภาครัฐ และพัฒนาระบบบุคลกรอันเป็นพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่สำคัญ ภายใต้หลักการ 5 

“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ6 

ประชาชนและภาคส่วนอื ่น ๆ ได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวดเร็ว 7 

ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุมในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมาย8 

ระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ 9 

(2) ภาครัฐมีการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ทั้งนี้ แผนแม่บทประเด็น10 

ดังกล่าว เกี่ยวข้องโดยตรงกับประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ11 

ภาครัฐ 12 

 13 

 14 

การประเมินผลลัพธ์การดำเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย  15 

 16 

บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  17 

 18 

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 19 

 พิจารณาจากระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ในปี 2563 จากผลการสำรวจของ20 

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ โดยรวบรวมจากผลสำรวจหน่วยงานผู้ให้บริการทั่วประเทศ 21 

พบว่า มีความพึงพอใจของ22 

ประชาชนต ่อบร ิการของ23 

หน่วยงานรัฐอยู่ที่ระดับร้อย24 

ละ 84.81 เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ 25 

84.75 ซ ึ ่ ง ใกล ้ เค ียงก ับค่า26 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุภายใน27 

ป ี  2565 (ร ้อยละ 85) โดย28 

จำแนกเป็นความพึงพอใจใน29 

ด้านเจ้าหน้าที่บริการร้อยละ 30 

82.2 สะท้อนให้เห็นถึงความ31 

1 2 4 6 

200001 
ปี 2563 เหลือง 

200001 
ป ี2562 เหลือง 

200001 
ปี 2564 เหลือง 

เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ  200001 

ค่าเป้าหมายท่ีต้องบรรลุภายในปี 2565 

ที่มา : สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ  

 

ค่าเป้าหมายปี 2565

20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

565



 

ทันทีทันใด และแสดงออกซึ่งความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน ท�าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจในการให้บริการ 
ความพึงพอใจด้านสถานที่และการอ�านวยความสะดวก ร้อยละ 81.23 สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของสถานท่ีใน
การให้บริการและการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนในการเข้าใช้บริการ ท�าให้ประชนชนได้รับความสะดวก 
รวดเร็ว คล่องตัว ในการเข้ารับบริการ ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนการให้บริการ ร้อยละ 80.5 และ 
ความพึงพอใจด้านบริการช่องทางออนไลน์ ร้อยละ 77.1 สะท้อนให้เห็นถึงการเพิ่มสมรรถนะของภาครัฐในการ
ด�าเนินการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยพัฒนาช่องทางการรับบริการที่รวดเร็วและง่ายข้ึน ทั้งช่องทาง 
ในการใช้บริการแบบปกติและแบบออนไลน์ โดยเฉพาะในสถานการณ์การระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้ 
ภาครัฐปรับเปลี่ยนรูปแบบการท�างานการให้บริการให้สอดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) มีการพัฒนา 
การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลท่ีสะดวกและตอบสนองต่อประชาชนมากขึ้น อย่างไรก็ตาม สถานการณ์การบรรลุ 
เป้าหมายคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ 

200002 จ.2

 
  

 สามารถประเมินได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล�าดับขององค์กรสหประชาชาติ ปี 2563 
(United Nations E-Government Survey: E-government Develop Index (EGDI) 2020) ซ่ึงจัดท�า 
ทุก ๆ 2 ปี พิจารณาจากผลการจัดอันดับในปี 2563 พบว่า ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่ในอันดับที่ 57  
จาก 193 ประเทศทั่วโลก ดีขึ้น 16 อันดับ จากปี 2561 โดยในปี 2563 ประเทศไทยได้รับคะแนน 
ประเมิน 0.7565 คะแนน เพิ่มข้ึน 0.1022 คะแนน หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 15.6 จากปี 2561 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ย
ของโลกในปี 2563 ท่ี 0.5988 คะแนน อย่างไรก็ตามการด�าเนินการในปี 2564 สามารถพิจารณาเพิ่มเติม 
ได้จากผลการส�ารวจระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ ประจ�าปี 2564 (Digital Government 
Readiness Framework 2021) โดยส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค ์การมหาชน) (Dig i tal  
Government Development Agency : DGA) จากการส�ารวจหน่วยงานภาครัฐกว่า 1,922 หน่วยงาน  
พบว่า มีหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือทั้งสิ้น 1,852 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 96.36 โดยวัดระดับความพร้อม
รัฐบาลจากตัวช้ีวัด 6 มิติ ดังนี้ มิติท่ี 1 นโยบายและแนวปฏิบัติ (Policies and Practices) มิติที่ 2 ความสามารถ 
ทางดิจิทัล (Digital Capability) มิติท่ี 3 บริการสาธารณะ (Public Service) มิติที่ 4 การบริหารจัดการภายใน 
(Smart Back Office) มิติท่ี 5 โครงสร้างพื้นฐานมีประสิทธิภาพและปลอดภัย (Secure and Efficient  
Infrastructure) และ มิติที่ 6 แนวปฏิบัติด้านเทคโนโลยีและดิจิทัล (Digital Technology Practices)  
และมีการสรุปภาพรวมของทั้ง 6 มิติ สามารถแบ่งออกเป็น 5 ระดับ ดังนี้ ระดับ 1 เริ่มต้น: แนวปฏิบัต ิ
มาตรฐานใหม่ (Initial: New standard practice) ระดับ 2 ก�าลังพัฒนา: ทั่วไป (Developing: General)  

ปี 2562 ปี 2563

 ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรกในดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล�าดับขององค์กรสหประชาชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2564
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ระดับ 3 มีแนวทางชัดเจน: ทันสมัย (Defined: Up-to-date) ระดับ 4 มั่นคง: เทคโนโลยีชั้นน�า  
(Managed: Leading-tech) และระดับ 5 เพ่ิมประสิทธิภาพ: เทคโนโลยีแห่งอนาคต (Optimizing:  
Future-tech) พบว ่า มีหน ่วยงานที่อยู ่ ในระดับ 1 จ�านวน 91 หน ่วยงาน คิดเป ็นร ้อยละ 4.92  
หน่วยงานที่อยู ่ในระดับ 2 จ�านวน 1,109 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 59.95 หน่วยงาน ที่อยู ่ในระดับ 3  
จ�านวน 630 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 34.05 หน่วยงานท่ีอยู ่ในระดับ 4 จ�านวน 20 หน่วยงาน คิดเป็น 
ร ้อยละ 1.08 และไม่มีหน่วยงานใดอยู ่ในระดับ 5 โดยในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่อยู ่ในระดับ 2  
คิดเป็นร้อยละ 59.95 ลดลงจากร้อยละ 78.09 ในปี 2563 สัดส่วนหน่วยงานที่อยู ่ในระดับ 3 คิดเป็น 
ร้อยละ 34.05 เพิ่มข้ึนจากร้อยละ 17.29 ในปี 2563 และสัดส่วนหน่วยงานที่อยู่ในระดับ 2 ขึ้นไป คิดเป็น 
ร้อยละ 95.08 เพิ่มขึ้น จากร้อยละ 91.80 ในปี 2563 ซึ่งภาพรวมหน่วยงานได้มีการเลื่อนระดับที่ดีขึ้น  
สะท ้อนให ้ เห็นถึงการปรับตัวในทางที่ดี ข้ึนของภาครัฐท่ีมีความพร ้อมในการพัฒนาไปสู ่ รัฐบาลดิจิทัล  
หน่วยงานมีความเข้าใจและเห็นถึงความส�าคัญของข้อมูล จากผลส�ารวจ พบว่า มิติท่ี 5 โครงสร้างพื้นฐาน 
มีประสิทธิภาพและปลอดภัยมีการเลื่อนระดับเพิ่มขึ้นสูงสุดเป็นผลจากการที่หน่วยงานได้มีการเพ่ิมมาตรการ 
ในจัดการข้อมูล อาทิ การตรวจสอบแก้ไขข้อมูล (Data Cleansing) ก่อนการจัดเก็บ การอัปเดทข้อมูล 
ในฐานข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน การจัดท�าคลังข้อมูล (Data Warehouse) หรือ ทะเลสาบข้อมูล (Data Lake)  
ส่งผลให้ภาครัฐบรรลุเป้าหมายในการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในระยะแรก จากการพิจารณาการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลฯ  
ป ี 2563 และผลการส�ารวจระดับความพร ้อมรัฐบาลดิจิทัลฯ ป ี 2564 แสดงถึงการบรรลุเป ้าหมาย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในระยะที่หนึ่ง  
ซ่ึงได้ก�าหนดให้ประเทศไทยต้องอยู่ในกลุ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรก 
ภายในปี 2565
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 การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็น (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็น
ที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ มีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การพัฒนาก�าลังคนทุกภาคส่วนให้พร้อม
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล การพัฒนาองค์ความรู้ทั้งในด้านวิชาการและด้านเทคนิคให้มีความสามารถ 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาด สร้างสรรค์ และเหมาะสมในการให้บริการประชาชน ซ่ึงจะน�าไปสู่ 
การสร้างคุณค่าการให้บริการได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของประชาชนในประเทศ 
ส�าหรับประเด็น (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ท่ีได้มี 
การบรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 แล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น 
ในห้วงระยะเวลาต่อไปในปี 2566 - 2570 ภาครัฐไทยต้องตระหนักถึงภารกิจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ยังคงต้องเร่งด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วง อันเป็นปัจจัยส�าคัญ
ต่อการเปล่ียนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง การเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จที่ต้อง
ควบคู่ไปกับการให้ความส�าคัญถึงประเด็นด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ ความเป็นส่วนตัวของข้อมูล 
(Data Privacy) เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ ภายใต้บริบทการเปล่ียนแปลง 

ที่มา: ส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
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ในยุคการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างมีประสิทธิภาพ นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาด
ของเชื้อโควิด-19 ท่ีส่งผลให้ประชาชนเข้าถึงงานบริการของภาครัฐยากข้ึน ซึ่งทุกหน่วยงานของรัฐจ�าเป็นต้องมี
การยกระดับหน่วยงานในการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการด�าเนินงาน โดยปัจจัยส�าคัญในการปรับเปลี่ยน
ภาครัฐไปสู ่รัฐบาลดิจิทัล คือ การปรับเปล่ียนทัศนคติต้ังแต่ผู ้บริหารไปจนถึงผู ้ปฏิบัติงานให้ตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการปรับเปลี่ยนงานบริการให้เป็นรูปแบบดิจิทัลได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ

ประกอบด้วย 6 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย โดยมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

ความเชื่อมโยงระหว่างเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย (Y1) กับเป้าหมายระดับประเด็น (Y2)

200001

200101 200201 200301

200302 200401 200501

200002

 งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ปรับเปลี่ยน
กระบวนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน 

 โดยในป ี 2564 มีกระบวนงานบริการประชาชนของภาครัฐท่ีได ้รับการปรับให ้อยู ่ ในรูปแบบดิจิทัลจ�านวน  
325 กระบวนงาน (กระบวนงานเพิ่มขึ้นจาก 280 กระบวนงานในปี 2563) แบ่งออกเป็น 3 กลุ ่ม ได้แก่ งานบริการ 
เ พ่ื อประชาชนจ� านวน 87  กระบวนงาน งานบริ การด ้ านแรงงานจ� านวน 46  กระบวนงาน และงานบริ การ 
ผู้ประกอบธุรกิจ/SMEs จ�านวน 192 กระบวนงาน โดยได้ด�าเนินการไปเพียงร้อยละ 14.90 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

200101 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

*สถานะการบรรลุเป้าหมายประจ�าปี 2564

Y1

เป้าหมายระดับ
แผนแม่บทย่อย

Y2

เป้าหมาย
ระดับประเด็น
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  หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 
2565 มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน 

 โดยพิจารณาจากโครงการท่ีผ ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญเป็นโครงการเพื่อการขับเคล่ือนการบรรลุ 
เป ้ าหมายตามยุทธศาสตร ์ชาติ  จ� าแนกตามหน ่วยงานของรัฐ  พบว ่ า  ป ี  2564 มีหน ่วยงานที่ มี โครงการ ท่ีผ ่ าน 
กระบวนการจั ดล� าดั บความส� าคัญ เป ็ น โครงการ เพื่ อการขั บ เคลื่ อนการบรรลุ เป ้ าหมายตามยุทธศาสตร ์ ช าติ  
ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จ�านวน 406 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 13.36 จากจ�านวนข้อเสนอโครงการทั้งหมด  
3,039 โครงการ ลดลงจากปี 2563 ซึ่งมีโครงการที่ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญเป็นโครงการเพื่อการขับเคล่ือน 
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จ�านวน 571 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 16.62  
จากจ�านวนข้อเสนอโครงการทั้งหมด 3,436 โครงการ โดยในปี 2564 มีหน่วยงานระดับกระทรวงที่มีข้อเสนอโครงการ 
แต่ไม ่ได ้รับการจัดล�าดับความส�าคัญให้เป ็นโครงการส�าคัญจ�านวน 1 หน่วยงาน ลดลงจากปี 2563 ซ่ึงมีหน่วยงาน 
ระดับกระทรวงที่มี เสนอโครงการ แต ่ไม ่ได ้รับการจัดล�าดับความส�าคัญให้เป ็นโครงการเพื่อการขับเคล่ือนการบรรล ุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ จ�านวน 3 หน่วยงาน 
 นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานะการบรรลุค่าเป้าหมายของห่วงโซ่คุณค่า 140 เป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ พบว่า ในปี 2564 มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุค่าเป้าหมายต�่ากว่าร้อยละ 50 
(ค่าเป้าหมายเป็นสีแดง) จ�านวน 23 เป้าหมาย คงเดิมกับเป้าหมายในปี พ.ศ. 2563 เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 
ที่บรรลุค ่าเป ้าหมายร ้อยละ 51 ถึงร ้อยละ 75 (ค ่าเป ้าหมายเป็นสีส ้ม) จ�านวน 35 เป ้าหมาย ลดลงร ้อยละ 7.89  
จาก 38 เป ้าหมายในปี พ.ศ. 2563 เป ้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุค ่าเป ้าหมายร้อยละ 76 ถึงร ้อยละ 99  
(ค ่าเป ้าหมายเป็นสีเหลือง) จ�านวน 43 เป ้าหมาย ลดลงร ้อยละ 12.24 จาก 49 เป ้าหมายในปี พ.ศ. 2563 และ  
เป ้าหมายระดับแผนแม่บทย ่อยท่ีบรรลุค ่าเป ้าหมายร ้อยละร ้อย (ค ่าเป ้าหมายเป ็นสี เขียว) จ�านวน 39 เป ้าหมาย  
เพิ่มขึ้นร้อยละ 30 จาก 30 เป้าหมายในปี 2563 ซึ่งเป้าหมายแผนแม่บทย่อยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุเป้าหมาย 
คิดเป ็นร ้อยละ 27.86 จากจ�านวนเป ้าหมายของห ่วงโซ ่ คุณค ่า 140 เป ้าหมาย ซึ่ ง มีสถานะการบรรลุเป ้าหมาย 
อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

200201 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม ก�าหนด 
ค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ระดับความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะ 
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 

 โดยในปี 2564 ประเทศไทย มีสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ  
อยู่ที่ร้อยละ 3.74 เทียบกับค่าเป้าหมายร้อยละ 20 ซ่ึงมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายข้ันวิกฤติ

200301 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ และกิจกรรม
สาธารณะให้กับประชาชน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต ้องบรรลุในปี 2565 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาล 
และองค์การบริหารส่วนต�าบลท่ีน�าแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

 โดยในปี 2563 พบว่า ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local Performance  
Assessment : LPA) ในภาพรวมอยู ่ ท่ีร ้อยละ 82.32 ซึ่งอยู ่ในระดับดีมากและผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าที่ร ้อยละ 60  
รวมทั้งผ ่านเกณฑ์มาตรฐานท่ีร ้อยละ 70 ตามวิสัยทัศน ์ของกรมส ่งเสริมการปกครองท ้องถิ่น โดยด ้านที่มีค ่าเฉลี่ย 
ผลการประเมินสูงสุด 2 ด้าน ได้แก่ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา อยู่ที่ร้อยละ 89.02 และด้านการบริหารจัดการ  
อยู่ที่ร้อยละ 84.20 ซึ่งท�าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้

200302 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

 ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ก�าหนดค่าเป ้าหมายที่ต ้องบรรล ุ
ในปี 2565 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยู ่ในระดับ 2 และสัดส่วนของหน่วยงาน 
ที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 

 เมื่อพิจารณาจากรายงานการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติโดยสถาบันรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัย 
วาเซดะ พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพ่ิมขึ้นจาก 68.1 คะแนนในปี 2561 เป็น 72.3 คะแนน 
ในปี 2563 โดยอยู่อันดับที่ 26 ของโลก ลดลงจากอันดับที่ 21 ของโลกในปี 2561 และอยู่ที่อันดับที่ 2 ของอาเซียน อับดับ 
คงเดิมกับปี 2561 ซึ่งมีสถานะการบรรลุเป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

200401 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564

  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี 2565 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีกระท�าผิดกฎหมายลดลง ลดลงร้อยละ 20 ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนคดีใน
ความรับผิดชอบของศาลปกครองที่แสดงให้เห็นถึงการมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจในทางมิชอบ
ของบุคลากรภาครัฐ 

 เมื่อพิจารณาจากจ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง พบว่า ในปี 2564 ศาลปกครองมีคดีรับเข้า 
เป ็นจ�านวน 4,711 คดี ลดลงร ้อยละ 35.2 จากปี 2560 ที่ศาลปกครองมีคดีรับเข ้าท้ังหมด 7,272 คดี ซึ่งสูงกว ่า 
ค่าเป้าหมาย โดยหากเทียบเคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่า ในปี 2564 การรับฟ้องคดีการทุจริตประพฤตมิชอบของข้าราชการ มีจ�านวน 652 คดี  
ลดลงร้อยละ 47.45 จากปี 2563 ที่มีจ�านวน 1,374 คดี ซึ่งท�าให้สามารถบรรลุค่าเป้าหมายได้

200501 ปี 2562 ปี 2563 ปี 2564
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การพัฒนาบริการประชาชน

แผนแม่บทย่อย

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ปรับเปลี่ยนกระบวนการงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

200101

จ.3

 การพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม การก้าวเข ้าสู ่สังคมเศรษฐกิจดิจิทัล และการแพร่ระบาด 
ของเช้ือโควิด-19 ในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกทั้งทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม วัฒนธรรม 
ส่ิงแวดล ้อม และพฤติกรรมของป ักเจกบุคคล ส ่งผลให ้ภาครัฐจ�าเป ็นต ้องปรับกลยุทธ ์การให ้บริการ 
เพ่ือเตรียมพร้อมรับมือกับการเปล่ียนแปลงท่ีอาจเกิดขึ้นในอนาคต ประเทศไทยจึงได ้พัฒนาและปฏิรูป 
ระบบบริหารราชการอย่างต่อเนื่อง โดยมีการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้เป็นเครื่องมือส�าคัญในการให้บริการ
ภาครัฐเพื่ออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจ และเป็นกลไกในการสื่อสารและส่งผ่าน 
ความช่วยเหลือไปยังประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อน จึงได้มีการก�าหนดเป้าหมายที่มุ่งเน้นให้มีการปรับเปล่ียน 
งานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้นเพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการของรัฐ โดยมีปัจจัยแห่งความส�าเร็จ 
ที่ส�าคัญในแผนแม่บท อาทิ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเป็นดิจิทัล การเชื่อมโยงและเปิดเผยข้อมูล 
ภาครัฐ และการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านดิจิทัลให้กับบุคลากร อย่างไรก็ตาม ภาครัฐจ�าเป็นต้องพิจารณา 
ปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายที่ เกี่ยวข ้องให ้ เอื้อต ่อการน�านวัตกรรม และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช ้
ในกระบวนงาน เพื่อให้สามารถขับเคลื่อนการต่อยอดและการปรับเปลี่ยนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัล 
ได้เพ่ิมขึ้นต่อไป

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ รายงานว่า  
ในป ี  2564 มี กระบวนงานบริการประชาชนของภาครั ฐที่ ไ ด ้ รั บการปรับ ให ้อยู ่ ในรูปแบบดิจิทั ล 
จ�านวน 325 กระบวนงาน (เพิ่มข้ึนจาก 280 กระบวนงาน ในปี 2563) คิดเป็นร้อยละ 14.90 เมื่อเทียบกับ 
ค ่า เป ้าหมายการปรับเปลี่ ยนกระบวนงานภาครัฐให ้ เป ็นดิจิทัลจ� านวนทั้ งสิ้น  2 ,180 กระบวนงาน  
ภายในปี 2565 โดยสามารถจ�าแนกกระบวนงานท่ีปรับเปล่ียนเป็นรูปแบบดิจิทัลแล้วออกเป็น 3 กลุ ่ม  
ได้แก่ (1) งานบริการเพื่อประชาชน จ�านวน 87 กระบวนงาน (2) งานบริการส�าหรับผู ้ประกอบธุรกิจ 
และ SMEs จ�านวน 192 กระบวนงาน และ (3) งานบริการด้านแรงงานหรือการส่งเสริมการมีงานท�า  
จ�านวน 46 กระบวนงาน โดยมีตัวอย่างการด�าเนินงานท่ีส�าคัญ อาทิ โครงการพัฒนาศูนย์กลางการบริการ 
ประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) และโครงการพัฒนาระบบการให้
บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เป็นต้น
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การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2564 ส�านักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) 
(สพร.) พัฒนาระบบศูนย์กลางบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร (Citizen Portal) 
ในลักษณะ Mobile Application ภายใต้ชื่อแอปพลิเคชัน “ทางรัฐ” เพื่อเป็นเครื่องมือในการอ�านวย 
ความสะดวกให้ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลและบริการต่าง ๆ ของภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ได ้อย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร ปลอดภัย และประหยัดค่าใช ้จ ่าย โดยมีเป ้าหมายให้บริการผ่านช่องทาง 
อิ เล็กทรอนิกส ์ ให ้ครอบคลุม 13 หมวด 170 บริการ และแบ ่งการพัฒนาออกเป ็น 3 ระยะ ได ้แก ่  
(1) ระยะเริ่มต ้น โดยมุ ่งเน ้นบริการด ้านสิทธิและสวัสดิการพื้นฐาน 50 บริการ อาทิ บัตรสวัสดิการ 
แห่งรัฐ สิทธิประกันสังคม และเบี้ยยังชีพผู ้สูงอายุ เป ็นต้น ซึ่งในปัจจุบันมีหน่วยงานน�าร ่องให้บริการ 
ในระบบต้นแบบจ�านวน 19 หน่วยงาน มีบริการสะสม 45 บริการ (2) ระยะเติมเต็ม โดยมุ ่งเน้นเพิ่มเติม 
บริการด ้านสวัสดิการกรณีเฉพาะและบริการยอดนิยม 60 บริการ อาทิ การขอรับเลี้ยงบุตรบุญธรรม  
การขอยุติการตั้งครรภ์ และการออกโฉนดท่ีดิน เป็นต้น และ (3) ระยะต่อยอด โดยมุ่งเน้นเพ่ิมเติมงานบริการ 
เฉพาะทางอีก 60 บริการ อาทิ ข้อมูลการลดหย่อนภาษี การขอหนังสือรับรองดอกเบี้ยสินเชื่อที่อยู ่อาศัย  
และการแจ้งเดินทางไปท�างานต่างประเทศ เป็นต้น ส�าหรับการพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐส�าหรับภาคธุรกิจ 
แบบเบ็ดเสร็จ (Biz Portal) ซึ่งมีบริการส�าคัญ ๆ อาทิ ระบบจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ระบบขอขึ้น 
ทะเบียนนายจ้าง/ลูกจ้าง บริการขอติดตั้งไฟฟ้าและน�้าประปา เป็นต้น โดยในปัจจุบันมีบริการน�าร่องอยู ่  
จ�านวน 78 ใบอนุญาต ใน 25 ประเภทธุรกิจ และมีหน่วยงานให้บริการผ่านระบบดังกล่าวทั้งสิ้น 32 หน่วยงาน  
มีการพัฒนาแพลตฟอร์มการค้าระหว่างประเทศของไทย (National Digital Trade Platform: NDTP)  
ในรูปแบบของเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ที่มีความปลอดภัยสูง เพื่อให้บริการและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน 
ให้ผู ้ประกอบการในภาคการน�าเข้าและส่งออก การขนส่ง และโลจิสติกส์ โดยในปัจจุบันระบบดังกล่าว 
ผ่านการทดสอบระบบต้นแบบแล้ว และคาดว่าจะเปิดให้ใช้งานได้อย่างเต็มรูปแบบภายในปี 2566 นอกจากนี้  
ในช่วงที่มีสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส�านักงาน ก.พ.ร. ได้ด�าเนินมาตรการขับเคลื่อน 
การให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) ของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้
ส่วนราชการสามารถยกระดับงานบริการของหน่วยงานให้สามารถให้บริการผ่าน e-Service ได้แบบเบ็ดเสร็จ  
มีการอบรบเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง และเข้าพบผู้บริหารระดับกระทรวงท้ัง 20 กระทรวง เพ่ือชี้แจงวัตถุประสงค์
และเป้าหมายการด�าเนินการ โดยในปี 2564 มีส่วนราชการเสนองานบริการเพื่อน�ามาปรับเป็นรูปแบบ  
e-Service จ�านวน 78 หน่วยงาน รวม 80 งานบริการ (ข้อมูล ณ วันที่ 30 เมษายน 2564)

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากรายงานผลของ ส�านักงาน ก.พ.ร. เกี่ยวกับ
รายงานผลการด�าเนินงานและประเด็นท้าทายมาตรการขับเคล่ือนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ของหน่วยงานภาครัฐ พบว่า ส่วนราชการยังขาดองค์ความรู้ในการพัฒนาบริการอิเล็กทรอนิกส์ ท้ังในด้าน
วิชาการและด้านเทคนิค ขาดการเชื่อมโยงข้อมูลระหว่างหน่วยงานรัฐแบบเบ็ดเสร็จ รวมถึงยังมีข้อกฎหมาย 
และกฎระเบียบจ�านวนมากท่ียังไม่เอื้อต่อการพัฒนาบริการภาครัฐไปสู่การให้บริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ 
อย ่างไรก็ตาม การปรับเปลี่ยนกระบวนงานของภาครัฐให ้เป ็นการบริการผ ่านช ่องทางอิเล็กทรอนิกส ์ 
อย ่างเต็มรูปแบบนั้น ภาครัฐจะต ้องพิจารณาถึงประเด็น ด ้านความมั่นคงความปลอดภัยทางไซเบอร ์  
(Cyber Security) ท่ีอาจส่งผลต่อความเชื่อมั่นของประชาชนในบริการภาครัฐ รวมถึงควรพิจารณามาตรการ
รองรับผลกระทบทางลบที่จะเกิดขึ้นกับกลุ ่มเปราะบางหรือผู ้ด้อยโอกาสที่ไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ส�าหรับ 
ใช้ในการรับบริการแบบดิจิทัลจากภาครัฐด้วย ท้ังนี้ เพ่ือให้การเป็นภาครัฐดิจิทัลสามารถเกิดประโยชน์สูงสุด 
ได้อย่างแท้จริง
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เร่งรัดการยกระดับคุณภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Ecosystem) 
ให้สามารถรองรับการให้บริการแก่ประชาชนได้อย่างเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และปลอดภัยจากความเส่ียง 
ทางไซเบอร์ทุกรูปแบบ โดยควรให้ความส�าคัญกับการพัฒนาโครงข่ายเชื่อมโยงข้อมูลภาครัฐ ซึ่งจะช่วย 
เสริมสร้างให้เกิดกลไกการท�างานแบบบูรณาการข้ามหน่วยงาน (Integrated Work System) เพ่ือลดข้ันตอน 
การขอรับบริการสาธารณะของประชาชน อีกทั้งยังสามารถช่วยลดความคลาดเคลื่อนและความซ�้าซ ้อน 
ในกระบวนการบันทึกข้อมูล รวมถึงควรมีการพัฒนาแพลตฟอร์มให้บริการภาครัฐโดยยึดผู ้รับบริการเป็น
ศูนย์กลาง (Customer Centric) โดยหน่วยงานรัฐที่ประสงค์จะพัฒนากระบวนงานบริการเป็นรูปแบบดิจิทัล 
อาจพิจารณาด�าเนินการภายใต้มาตรการขับเคลื่อนการให้บริการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และแผนแม่บท
พอร์ทัลกลางเพื่อประชาชนของส�านักงาน ก.พ.ร. และ สพร. ที่จะช่วยสนับสนุนทั้งในด้านโครงสร้างพื้นฐาน
แพลตฟอร์ม ข้อมูล และการพัฒนาทักษะเฉพาะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้แก่บุคลากร เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถพัฒนากระบวนงานรูปแบบดิจิทัลและน�ามาให้บริการผ่านแอปพลิเคชันกลาง “ทางรัฐ” และให้
ประชาชนได้รับบริการท่ีมีความสะดวก รวดเร็ว เข้าถึงง่าย ประหยัดค่าใช้จ่าย โปร่งใส และมีมาตรฐานเดียวกัน 
นอกจากนี้ ควรให้ความส�าคัญกับการปรับทัศนคติการท�างาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในระดับผู้บริหาร ให้มีความ
ตระหนักรู้ถึงความจ�าเป็นเร่งด่วนของการปรับเปลี่ยนบริบท รูปแบบ และวิธีการท�างานภาครัฐไปสู่การท�างาน 
ในรูปแบบดิจิทัล รวมถึงควรมีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องให้รองรับการน�านวัตกรรม 
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในกระบวนงานต่อไป
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 การที่เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติสามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ได้ตามท่ีก�าหนดเป็นการสะท้อนให้เห็นว่า 
หน่วยงานของรัฐมีความเข ้าใจและสามารถแปลงยุทธศาสตร ์ชาติไปสู ่การปฏิบัติได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม  
และมีการบริหารจัดการการเงินการคลังของประเทศที่มีความสอดคล้องและสนับสนุนการด�าเนินงานดังกล่าว 
โดยหน่วยงานของรัฐต้องมีความพร้อมที่จะปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานให้สอดคล้องกับบริบทและเง่ือนไข 
การเปลี่ยนแปลงในแต ่ละช ่วงเวลาได ้อย ่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน ต ้องมีการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินการอย่างเป็นระบบและเป็นรูปธรรมเพื่อน�าไปสู่การปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการ
ด�าเนินงานให้มีความเหมาะสมต่อไป ดังนั้นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะท�าให้หน่วยงานภาครัฐ 
บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ คือ การมีข้อมูลท่ีสามารถน�าไปใช้ประกอบการวิเคราะห์ 
หาช่องว่างการพัฒนา ช่องว่างเชิงนโยบาย การวางแผน การจัดท�าโครงการและแผนงานบนฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์และสอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ)  
ได้อย่างบูรณาการ อย่างไรก็ตาม การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 และการขาดการบูรณาการในลักษณะ 
ของการมองเป ้าหมายการพัฒนาประเทศร ่วมกันของหน่วยงานของรัฐตามหลักการ XYZ ยังคงเป ็น 
ประเด็นท ้าทายที่ส� าคัญของการที่หน ่วยงานของรัฐจะสามารถด�าเนินงานเพื่อบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม

การบริหารจัดการการเงินการคลัง

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564
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 อย่างไรก็ตาม หน่วยงานระดับกรมที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญประจ าปี 2566 ทั้ง 35 
113 กรม มีจ านวนเพียง 34 กรมที่มีโครงการฯ ผ่านการจัดล าดับ “มากกว่า” ร้อยละ 50 (ร้อยละ 30.1 ของหน่วยงาน36 
ระดับกรมที่มี โครงการฯ ผ่านกระบวนการ37 
จัดล าดับความส าคัญ)  เทียบกับโครงการฯ 38 
ประจ าปี 2565 หน่วยงานระดับกรมที่มีโครงการฯ 39 
ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ จ านวน 40 
127 กรม มีจ านวนเพียง  32 กรมที่มีโครงการฯ 41 
ผ่านการจัดล าดับ “มากกว่า”ร้อยละ 50 (ร้อยละ 42 
25.2 ของหน่วยงานระดับกรมที่มีโครงการฯ ผ่าน43 
กระบวนการจัดล าดับความส าคัญ)  44 
 ทั้ ง นี้  ส ถ า บั น ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ร ะ ดั บ 45 
อุดมศึกษา พบว่ า  จาก  175  หน่วยงาน 2            46 
มีหน่วยงานที่ ได้ด า เนินการจัดส่งข้อเสนอ47 
โครงการฯ จ านวน 57 หน่วยงาน  (ร้อยละ 48 
32.57 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา49 
ทั้งหมด) เทียบกับปี 2565 ที่มีหน่วยงานที่จัดส่ง50 
ข้อเสนอโครงการฯ จ านวน 69 กรม (ร้อยละ 51 
39.43 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) และจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดส่ง52 
ข้อเสนอโครงการฯ จ านวน 57 หน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ53 
ประจ าปี 2566 จ านวน 27 หน่วยงาน (ร้อยละ 47.37 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการ) 54 

                                                            
2 ที่มา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 
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2 ที่มา ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย เมื่อพิจารณาจากตัวชี้วัดเทียบเคียงจากหน่วยงานของรัฐที่มีโครงการส�าคัญ  
หรือ “โครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ” ที่ผ ่านกระบวนการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญ ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 5 และ 18 พฤษภาคม 2564 พบว่า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  
มีหน่วยงานระดับกระทรวงที่จัดส ่งข ้อเสนอโครงการฯ ครบถ้วนทุกกระทรวง โดยมี 1 กระทรวง 
ที่ไม่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญประจ�าปี 2566 เทียบกับโครงการฯ ประจ�าปี 2565  
มีหน่วยงานระดับกระทรวงที่ไม่ได้จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 1 กระทรวง และมี 3 กระทรวงที่ไม่มีโครงการฯ  
ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ 
 ทั้งน้ี หากพิจารณาเป็นหน่วยงานระดับกรม ซ่ึงเป็นระดับของหน่วยงานท่ีต้องมีการจัดท�าโครงการ  
ในปี 2566 พบว่า มีหน่วยงานที่ได้ด�าเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จ�านวน 208 กรม จาก 313 หน่วยงาน1 
ร้อยละ 66.45 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด เทียบกับปี 2565 ที่มีหน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 
จ�านวน 194 กรม (ร ้อยละ 61.98 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด) และจากหน่วยงานระดับกรมที่ม ี
การจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จ�านวน 208 กรม พบว่า มีหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการฯ ผ่านกระบวนการ 
จัดล�าดับความส�าคัญประจ�าปี 2566 จ�านวน 113 กรม ร้อยละ 54.33 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด 
ที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ เทียบกับโครงการฯ ประจ�าปี 2565 มีหน่วยงานที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการ 
จัดล�าดับความส�าคัญ จ�านวน 127 กรม (ร้อยละ 65.46 ของหน่วยงานระดับกรมทั้งหมดที่ส่งข้อเสนอโครงการฯ) 

 อย ่ างไร ก็ตาม หน ่วยงานระดับกรมที่มี 
โครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ
ประจ�าปี 2566 ทั้งหมดจ�านวน 113 กรม มีจ�านวน
เพียง 34 กรม ที่มีข้อเสนอโครงการฯ ที่ผ่านกระบวนการ
จัดล�าดับความส�าคัญอยู่ในระดับมากกว่าร้อยละ 50 
(คิดเป็นร ้อยละ 30.1 ของหน่วยงานระดับกรมที่มี 
โครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ)  
เทียบกับปี 2565 หน่วยงานระดับกรมที่มีข้อเสนอ 
โครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ 
จ�านวนทั้งสิ้น 127 กรม แต่มีจ�านวนเพียง 32 กรม 
ทีม่โีครงการฯ ผ่านการจดัล�าดบั “มากกว่า” ร้อยละ 50 
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หน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงที่มีการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 
และหน่วยงานของรัฐระดับกระทรวงที่มีโครงการได้รับการจัดล�าดับความส�าคัญ

1 จ�านวนหน่วยงานระดับกรมทั้งหมด โดยไม่นับรวมหน่วยงานสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีโครงการฯ ผ่านการจัดล�าดับมากกว่า 

(คดิเป็นร้อยละ 25.2 ของหน่วยงานระดบักรมทีม่โีครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ)
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 ทั้งนี้ สถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา พบว่า มีหน่วยงานที่ได้ด�าเนินการจัดส่งข้อเสนอโครงการฯ 
จ�านวน 57 หน่วยงาน จาก 175 หน่วยงาน2 (ร้อยละ 32.57 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) 
เทียบกับปี 2565 ที่มีหน่วยงานที่จัดส่งข้อเสนอโครงการฯ จ�านวน 69 กรม (ร้อยละ 39.43 ของสถาบัน 
การศึกษาในระดับอุดมศึกษาทั้งหมด) และจากสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่มีการจัดส่งข้อเสนอ 
โครงการฯ จ�านวน 57 หน่วยงาน พบว่า มีหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล�าดับ 
ความส�าคัญประจ�าปี 2566 จ�านวน 27 หน่วยงาน (ร้อยละ 47.37 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ส่งข้อเสนอโครงการ) เทียบกับโครงการฯ ประจ�าปี 2565 มีหน่วยงานที่มีข้อเสนอโครงการฯ ผ่านกระบวนการ 
จัดล�าดับความส�าคัญ จ�านวน 39 หน่วยงาน (ร้อยละ 56.52 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษา 
ที่ส่งข้อเสนอโครงการ) 

  ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 หน่วยงานของรัฐน�าเข้าข้อเสนอโครงการ จ�านวน 3,039 โครงการ  
และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็นโครงการส�าคัญ จ�านวน 406 โครงการ เทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
หน่วยงานของรัฐน�าเข้าข้อเสนอโครงการ จ�านวน 3,436 โครงการ และได้รับการพิจารณาคัดเลือกเป็น 
โครงการส�าคัญ จ�านวน 571 โครงการ โดยผลการด�าเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ�ากัดของหน่วยงาน
ในความเข้าใจถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงข้อจ�ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจัดท�าข้อเสนอ 
โครงการฯ อาจเป็นโครงการท่ีไม่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือหน่วยงานยังขาดการน�าฐานข้อมูล 
เชิงประจักษ์มาประกอบการจัดท�าข้อเสนอโครงการฯ และข้อเสนอโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์
เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ส่งผลให้ข้อเสนอโครงการฯ ไม่ผ่านกระบวนการการจัดล�าดับ
ความส�าคัญตามหลักสถิติและหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก�าหนด นอกจากนี้ เมื่อพิจารณาสถานะการบรรลุ
ค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย พบว่า ในปี 2564 มีเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุ 
ค่าเป้าหมายตามที่ก�าหนด (สีเขียว) แล้วเพียง 39 เป้าหมายจากทั้งหมด 140 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 27.9  
ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยทั้งหมด เทียบกับร้อยละ 21.4 ของปี 2563 และร้อยละ 14.3 ของปี 2562 
ขณะที่เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด (ค่าสถานะสีเหลือง สีส้ม และสีแดง)  
ปี 2564 รวม 101 เป้าหมาย จากท้ังหมด 140 เป้าหมาย (ร ้อยละ 62.1) ลดลงจาก 110 เป้าหมาย  
(ร้อยละ 78.6) ในปี 2563 และ 120 เป้าหมาย (ร้อยละ 85.7) ในปี 2562 สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ 
มีการด�าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้นแต่สถานะการบรรล ุ
เป้าหมายคงอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ

เทียบกับโครงการฯ ประจ าปี 2565 มีหน่วยงานที่มีโครงการฯ ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญ จ านวน 39 55 
หน่วยงาน (ร้อยละ 56.52 ของสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ส่งข้อเสนอโครงการ)  56 

ในปี 2566 มีโครงการฯ ที่ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญประจ าปี จ านวน 406 โครงการจากข้อเสนอ57 
โครงการฯ จ านวน 3,039 โครงการ เทียบกับปี 2565 มีโครงการฯ ที่ผ่านกระบวนการจัดล าดับความส าคัญประจ าปี 571 58 
โครงการจากข้อเสนอโครงการฯ จ านวน 3,436 โครงการ ผลการด าเนินการดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงข้อจ ากัดของ59 
หน่วยงานในความเข้าใจถึงแนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดท าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตาม60 
ยุทธศาสตร์ชาติ รวมถึงข้อจ ากัดในการบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจัดท าข้อเสนอโครงการฯ อาจเป็น61 
โครงการที่ไม่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย หรือหน่วยงานยังขาดการน าฐานข้อมูลเชิงประจักษ์มาประกอบการจัดท าข้อเสนอ62 
โครงการฯ และข้อเสนอโครงการฯ ไม่สอดคล้องกับหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล (Causal Relationship : XYZ) ส่งผลให้  63 
ข้อเสนอโครงการฯ ไม่ผ่านกระบวนการการจัดล าดับความส าคัญตามหลักสถิติ และหลักเกณฑ์การให้คะแนนตามที่ก าหนด 64 
นอกจากน้ี เม่ือพิจารณาสถานการณ์การบรรลุค่าเป้าหมายแผนแม่บทย่อย 140 เป้าหมาย พบว่า ในปี 2564 มี65 

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อยที่บรรลุค่าเป้าหมายตามที่ก าหนด (สีเขียว) แล้วเพียง 39 เป้าหมายจากทั้งหมด 140 66 
เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 27.9 ของเป้าหมายแผนแม่บทย่อยท้ังหมด เทียบกับร้อยละ 21.4 ของปี 2563 และร้อยละ 67 
14.3 ของปี 2562 ขณะที่เป้าหมายแผนแม่บทย่อยที่ยังไม่บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนด (มีสถานะสีการบรรลุเป้าหมายสี68 
เหลือง สีส้ม และสีแดง) ปี 2564 มีรวมจ านวน 101 เป้าหมาย จากทั้งหมด 140 เป้าหมาย คิดเป็นร้อยละ 62.1 ลดลงจาก 69 
110 เป้าหมาย (ร้อยละ 78.6) ในปี 2563 และ 120 เป้าหมาย (ร้อยละ 85.7) ในปี 2562 สะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานของ70 
รัฐมีการด าเนินงานเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ที่ดีขึ้น แต่สถานการณ์การบรรลุ71 
เป้าหมายคงอยู่ในระดับต่ ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ  72 

การด าเนินงานที่ผ่านมา ในช่วงปีงบประมาณ 2564 ส านักงานฯ ในฐานะส านักงานเลขานุการของ73 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีการประสานและท างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ทั้งในฐานะหน่วยงานเจ้าภาพ74 
ขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ได้แก่ เจ้าภาพระดับประเด็น (จ.1) เจ้าภาพระดับ75 
เป้าหมายระดับประเด็นแผนแม่บทฯ (จ.2) และเจ้าภาพเป้าหมายแผนแม่บทย่อยฯ (จ.3) และในฐานะหน่วยงานร่วม76 
ขับเคลื่อนการด าเนินงานตามแผนแม่บทฯ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติอย่าง77 
ต่อเน่ือง บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล รวมทั้งหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการการติดตาม ตรวจสอบ 78 
และประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ  นอกจากนี้ หน่วยงานของรัฐได้มีการก ากับ 79 
ติดตาม และประเมินผลการด าเนินการของโครงการ/การด าเนินงานรายไตรมาสจากระบบ eMENSCR อย่างเคร่งครัด  80 
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรคส าคัญที่คาดว่าจะส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยไม่สามารถบรรลุ   81 

สถานะการบรรลุค่าเป้าหมายเปรียบเทียบระหว่างปี 2562 - 2564

2 ที่มา ส�านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

39 (27.86%)
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การด�า เนินการ ท่ีผ ่านมา  ในช ่วงป ี งบประมาณ 2564 ส�านักงานฯ ในฐานะส�านักงานเลขานุการ 
ของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติได้มีการประสานและท�างานร่วมกับหน่วยงานของรัฐ ท้ังในฐานะหน่วยงาน
เจ ้าภาพขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้ง 3 ระดับ ได ้แก ่ หน่วยงานเจ ้าภาพ 
ในการขับเคลื่อนประเด็นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1), หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมาย
ระดับประเด็นของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2), และหน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคล่ือนเป้าหมาย
ระดับแผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) และในฐานะหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนการด�าเนินงาน
ตามแผนแม่บทฯ ในการสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง  
บนหลักความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล รวมทั้งหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการติดตาม ตรวจสอบ  
และประเมินผลการด�าเนินงานตามยุทธศาสตร์ชาติของหน่วยงานของรัฐ นอกจากนี้  หน่วยงานของรัฐ 
ได้มีการก�ากับ ติดตาม และประเมินผลการด�าเนินการของโครงการ/การด�าเนินงานรายไตรมาสจากระบบติดตาม
และประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่จะเป็นอุปสรรค 
ส�าคัญต่อการส่งผลให้เป้าหมายแผนแม่บทย่อยไม่สามารถบรรลุผลลัพธ์ได้ตามที่ก�าหนดไว้ รวมทั้งการน�าเข้า
แผนระดับที่ 3 ทั้งในส่วนของแผนปฏิบัติราชการรายปี และแผนปฏิบัติการด้าน (ถ้ามี) เข้าในระบบ eMENSCR 
เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ความครอบคลุมของการแปลงแผนระดับที่ 2 ไปสู่การปฏิบัติ นอกจากนี้ ส�านักงานฯ 
ได้มีการเผยแพร่ข้อมูลโครงการ/การด�าเนินงานในรูปแบบไฟล์ JSON ซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน เพื่อให้หน่วยงาน
สามารถน�าไปใช้ประโยชน์ต่อไปได้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีหน่วยงานของรัฐบางหน่วยงานที่น�าเข้า/รายงานข้อมูล
โครงการ/การด�าเนินงาน และแผนระดับท่ี 3 ล่าช้ากว่าที่ก�าหนด นอกจากนี้ จากกระบวนการจัดท�าโครงการ 
ที่สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร ์ชาติได ้อย ่างเป ็นรูปธรรมที่ด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  
18 พฤษภาคม 2564 ยังมีหลายหน่วยงานที่ไม่มีข้อเสนอโครงการที่ผ่านกระบวนการจัดล�าดับความส�าคัญ 
จนได้รับการพจิารณาคดัเลอืกเป็นโครงการเพือ่ขบัเคลือ่นการบรรลเุป้าหมายตามยทุธศาสตร์ชาต ิทัง้นี ้มสีาเหตหุลกั 
มาจากรายละเอียดในโครงการของหน่วยงานไม่สอดคล้องกับหลักการความสัมพันธ์เชิงเหตุและผล XYZ  
มีตัวชี้วัด/ค่าเป้าหมาย/การส่งผลต่อการบรรลุค่าเป้าหมายยังไม่ชัดเจน ครอบคลุม และมีรายละเอียดโครงการ 
ที่มีความซ�้าซ้อน โดยขาดการบูรณาการการจัดท�าโครงการร่วมกัน ตลอดจนขาดการน�าข้อมูลเชิงประจักษ์  
อาทิ งานวิจัย ข้อมูลสถิติ สถานการณ์มาใช้อ้างอิงในการจัดท�าโครงการให้สามารถสนับสนุนท่ีสามารถสะท้อน 
ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายแผนแม่บทฯ อาทิ ข้อมูลตัวเลข สถิติ และงานวิจัย
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย ความเข้าใจของการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู ่การปฏิบัต ิ
ของหน่วยงานของรัฐและของหลักการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ  
ทั้งในส่วนของการใช้ประโยชน์จากห่วงโซ่คุณค่าของแต่ละเป้าหมายแผนแม่บทฯ และการวิเคราะห์เพื่อพิจารณา
หาช่องว่างการพัฒนา รวมท้ังการท�างานที่ยังขาดการบูรณาการระหว่างหน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับ 
และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องท่ีมีส ่วนร่วมในการขับเคลื่อนเป้าหมายในหลายเป้าหมาย ยังคงเป็นประเด็น 
ความท้าทายท่ีส�าคัญท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายตามที่ก�าหนด

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายหน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ 
ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในปี 2565 หน่วยงานเจ้าภาพทั้ง 3 ระดับและส�านักงานฯ ควรต้องเร่งสร้าง 
ความเข้าใจท่ีถูกต้องกับหน่วยงานร่วมขับเคลื่อนในการจัดท�าโครงการที่ดีที่สามารถขับเคลื่อนการบรรล ุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม  
และการท�างานบนหลักการบริหารงานคุณภาพ (PDCA) ในการการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล 
การด�าเนินงานตามยุทธศาสตร ์ชาติของหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งหน ่วยงานที่ เกี่ยวข ้องควรเร ่งจัดท�า  
ปรับปรุงข้อมูล สถิติ สถานการณ์ให้เป็นปัจจุบันบนฐานข้อมูลเปิดภาครัฐที่เชื่อมโยงชุดข้อมูลสารสนเทศ 
ระหว ่างหน่วยงานของรัฐ รวมทั้งจัดท�างานวิ จัยที่สอดคล ้องกับช ่องว ่างการพัฒนาตามห่วงโซ ่คุณค ่า  
เพ่ือให้มีข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการเพื่อขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติต่อไป
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การปรับสมดุลภาครัฐ

แผนแม่บทย่อย

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ระดับความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

200301

 การปรับสมดุลภาครัฐที่มุ่งลดบทบาทและขนาดของภาครัฐด้วยการเสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่น
ของสังคมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ เพ่ือเพิ่มทางเลือกที่หลากหลายและความสะดวกในการเข้าถึง
บริการสาธารณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในปัจจุบันที่ส ่งผลให้การให้บริการสาธารณะของภาครัฐไม่สามารถตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เน่ืองด้วยกฎระเบียบต่าง ๆ ท่ีอาจจะยังไม่เอื้ออ�านวยให้ภาครัฐ
สามารถด�าเนินการได้อย่างรวดเร็วเหมือนกับภาคส่วนอื่น ๆ ของสังคม ซึ่งการส่งเสริมให้เอกชนร่วมลงทุน 
ในกิจการของรัฐเพื่อน�าส่งการบริการสาธารณะหรือโครงสร้างพ้ืนฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจน 
การพัฒนาศักยภาพของภาคีการพัฒนาอื่น ๆ ในการจัดบริการสาธารณะตามแนวทางการส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการ โดยภาครัฐด�าเนินบทบาทเป็นผู้สนับสนุนและอ�านวยความสะดวก 
ในการด�าเนินการด้วยการลดข้อจ�ากัดที่เป็นอุปสรรคต่อการด�าเนินการจัดหาบริการสาธารณะของภาคส่วนอ่ืน 
การสร้างกลไกและช่องทางการเปิดรับฟังความเห็นของทุกภาคส่วนในการพัฒนาการให้บริการสาธารณะภาครัฐ
ที่มีความเชื่อมโยง การจัดให้มีระบบการติดตามประเมินผลในการด�าเนินการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ 
ที่มุ ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนระหว่างรัฐและเอกชน และการก�าหนดมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างรัฐ 
กับภาคส่วนอย่างเหมาะสมจะเป็นปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่ส�าคัญที่จะช่วยให้เกิดการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ 
ในการให้บริการสาธารณะ อย่างไรก็ตาม เพื่อให้การขับเคลื่อนการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการ
สาธารณะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องเร่งรัดการด�าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจ หน้าที่  และอ�านาจในการบริหารการเงินการคลังของหน่วยงานระดับท้องถิ่นให้มีความชัดเจน 
เพิ่มมากขึ้น เพ่ือเปิดพื้นท่ีให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ  เข้ามามีส่วนร่วมเพิ่มมากขึ้น นอกจากนี้ การด�าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนที่มีความล่าช้า เนื่องจากผลกระทบของการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในช่วงปี 2563 – 2564  
และความไม่ชัดเจนของมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภค 
พื้นฐานแทนรัฐมากข้ึน ถือว่ายังประเด็นท้าทายที่ส�าคัญที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายในปี 2565 ตามก�าหนด
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย ระดับความส�าเร็จ 
ในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการ
สาธารณะ ซึ่ งสะท ้อนได ้จากตัวชี้ วัด เทียบเคียง 
สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวม 
ในการจัดบริการสาธารณะในปี 2564 อยู่ที่ร้อยละ 3.7  
ซึ่งต�่ากว่าค่าเป้าหมายที่ร้อยละ 20 โดยในปี 2564  
มีโครงการร่วมทุนรัฐ-เอกชน ซึ่งผ่านการเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบายการร ่วมลงทุนระหว ่างรัฐ 
และเอกชน อาทิ โครงการทางพิเศษสายกะทู้-ป่าตอง  
จังหวัดภูเก็ต (มูลค่าการลงทุนรวม 14,177 ล้านบาท)

สถานการณการบรรลุเปาหมาย 31 

 ระดับความสำเร็จในการเปดใหภาคสวนอ่ืน32 

เขามาดำเนินการบริการสาธารณะ ซึ่งสะทอนไดจาก33 

ตัวชี้วัดเทียบเคียง สัดสวนการลงทุนของภาคเอกชนตอ34 

การลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ ในป 2564 35 

อยูที่รอยละ 3.7  ซึ่งต่ำกวาคาเปาหมายที่รอยละ 20.0 36 

โดยโครงการร  วมท ุนร ั ฐ -เอกชนในป  2564 ท่ี37 

คณะกรรมการนโยบายการรวมลงทุนระหวางรัฐและ38 

เอกชนเห็นชอบแลว อาทิ โครงการทางพิเศษสายกะทู-39 

ปาตอง  จังหวัดภูเก็ต มีมูลคาการลงทุนรวม 14,177 40 

ลานบาท  41 

 42 

 43 

การดำเนินงานที่ผานมา ในป 2564 ไดมีการดำเนินงานสำคัญเพื ่อขับเคลื่อนเปาหมายรวมกับภาคสวนตาง ๆ อาทิ 44 

ปรับปรุงกฎหมายการรวมลงทุนระหวางภาครัฐและเอกชน เพื่อกำหนดนโยบายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและการ45 

บริการสาธารณะที่เนนการลงทุนรวมกันระหวางรัฐและเอกชนบนพื้นฐานความเปนหุนสวน รวมถึงการกำหนดกลไกในการ46 

แกไขปญหา อุปสรรค หรือความลาชาในการจัดทำหรือดำเนินโครงการรวมลงทุนตาง ๆ และเพิ่มมาตรการสงเสริมการรวม47 

ลงทุนใหเหมาะสมภายใตกรอบวินัยการเงิน การคลัง บนพื้นฐานการทำงานที่กระชับ โปรงใส ตรวจสอบได และเผยแพร48 

ขอมูลสรุปผลการดำเนินโครงการรวมลงทุนในรูปแบบที่เขาใจงายตอสาธารณชนผานชองทางตาง ๆ ของหนวยงานเจาของ49 

โครงการ เพื่อใหการกระจายหนาที่และอำนาจในการจัดบริการสาธารณะใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นเกิดขึ้นอยาง50 

เปนรปูธรรม ทัง้นี้ การดำเนินงานดังกลาวสอดคลองกับปจจัยความสำเร็จที่เกี่ยวของกับการลดอุปสรรคดานกฎหมายเพื่อ51 

สงเสริมการรวมลงทุนของภาคเอกชน การเผยแพรขอมูลผลการดำเนินโครงการรวมทุน การเนนการมีสวนรวมในการ52 

ใหบรกิารสาธารณะของประชาชนผานสื่ออิเล็กทรอนิกส 53 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย การดำเนินการเพื่อสนับสนุนใหภาคสวนตาง ๆ เขามามีสวนรวมของ54 

ภาคเอกชนการจัดทำโครงสรางพื้นฐานและบริการสาธารณะไดภายในป 2565 เผชิญความทาทายจากการระบาดของโรค55 

ติดเชื้อโควิด - 19 ในชวงป 2563 – 2564 สงผลใหการดำเนินโครงการรวมลงทุนลาชาออกไปกวาแผนการดำเนินงาน 56 

ขอจำกัดของกฎหมายและกฎระเบียบที่ยังเปนอุปสรรคตอการมีสวนรวมของภาคสวนอื่น เพื่อสงเสริมการมีสวนรวมของ57 

ภาคสวนอ่ืนในการกำหนดและการบริหารจัดการการใหบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะไดอยางเหมาะสมในฐานะ58 

หุนสวนการพัฒนาที่สำคัญยังคงอยูต่ำกวาคาเปาหมาย จึงควรมุงเนนในประเด็นการลดขอจำกัดและอุปสรรคของกฎหมาย59 

และกฎระเบียบที่เก่ียวของการรวมลงทุนกับรัฐของภาคสวนอ่ืน และมาตรการสงเสรมิใหภาคเอกชนเขามามีบทบาทในการ60 

เปนผูใหบริการสาธารณูปโภคพื้นฐานแทนรัฐอยางเหมาะสมมากขึ้น  61 

ที่มา: สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
 

การด�าเนินการที่ผ่านมา ในปี 2564 ได้มีการด�าเนินงานส�าคัญเพ่ือขับเคล่ือนเป้าหมายร่วมกับภาคส่วนต่าง ๆ 
อาทิ การปรับปรุงกฎหมายการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อก�าหนดนโยบายการพัฒนาโครงสร้าง 
พื้นฐานและการบริการสาธารณะที่เน้นการลงทุนร่วมกันระหว่างรัฐและเอกชนบนพื้นฐานความเป็นหุ ้นส่วน 
การก�าหนดกลไกในการแก ้ ไขป ัญหา อุปสรรค หรือความล ่าช ้ า ในการจัดท�าหรือด� า เนินโครงการ 
ร่วมลงทุนต่าง ๆ และการเพิ่มมาตรการส่งเสริมการร่วมลงทุนให้เหมาะสมภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง  
บนพื้นฐานการท�างานท่ีกระชับ โปร ่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนด�าเนินการและเผยแพร่ข ้อมูลสรุปผล 
การด�าเนินโครงการร่วมลงทุนในรูปแบบที่เข้าใจง่ายต่อสาธารณชนผ่านช่องทางต่าง ๆ ของหน่วยงานเจ้าของ
โครงการ เพื่อให้การกระจายหน้าท่ีและอ�านาจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เกิดขึ้นอย่างเป ็นรูปธรรม ท้ังนี้  การด�าเนินงานดังกล่าวสอดคล้องกับปัจจัยความส�าเร็จที่ เ ก่ียวข้องกับ 
การลดอุปสรรคด้านกฎหมายเพื่อส่งเสริมการร่วมลงทุนของภาคเอกชน การเผยแพร่ข้อมูลผลการด�าเนิน
โครงการร่วมทุน การส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการให้บริการสาธารณะของประชาชนผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย การด�าเนินการเพื่อสนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามา 
มีส่วนร่วมของภาคเอกชนการจัดท�าโครงสร้างพ้ืนฐานและบริการสาธารณะได้ภายในปี 2565 และการเผชิญ
ความท้าทายจากการแพร่ระบาดของเช้ือโควิด-19 ในช่วงปี 2563 – 2564 ส่งผลให้การด�าเนินโครงการ 
ร่วมลงทุนล่าช้าออกไปกว่าแผนการด�าเนินงาน ข้อจ�ากัดของกฎหมายและกฎระเบียบท่ียังเป็นอุปสรรค 
ต่อการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอ่ืน เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่นในการก�าหนดและการบริหาร
จัดการการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะได้อย่างเหมาะสมในฐานะหุ ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญ 
ยั งคงอยู ่ต�่ ากว ่าค ่า เป ้าหมาย จึ งควรมุ ่ ง เน ้นในประเด็นการลดข ้อจ�ากัดและอุปสรรคของกฎหมาย 
และกฎระเบียบท่ีเก่ียวข้องการร่วมลงทุนกับรัฐของภาคส่วนอื่น และมาตรการส่งเสริมให้ภาคเอกชนเข้ามา 
มีบทบาทในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณูปโภคพื้นฐานแทนรัฐอย่างเหมาะสมมากขึ้น

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ

สัดส่วนการลงทุนภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการสาธารณะ
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ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อให้สามารถบรรลุเป้าหมายเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วม 
ในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสมไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 ในปี 2565 ควรให้ความส�าคัญ 
กับการลดข้อจ�ากัดของกฎหมายและกระบวนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ มาตรการส่งเสริมการลงทุน 
ที่ดึงดูดกลุ่มผู้ลงทุนกลุ่มใหม่ในกิจการสาธารณะของรัฐ ควบคู่กับการส่งเสริมให้ภาคีเครือข่ายการพัฒนาต่าง ๆ 
อาทิ ชุมชน เอกชน ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินกิจการสาธารณะร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ  
การเปิดการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นจากภาคส่วนอื่น ๆ และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐท่ีเข้าถึงได้ 
โดยสะดวกด้วยข้อมูลข่าวสารที่ เข ้าใจง ่าย ทั้งนี้  การเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมตั้งแต ่
การจัดท�าข้อเสนอ การอนุมัติแผนงาน/โครงการ การติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานผ่านระบบดิจิทัล 
เป็นการด�าเนินการที่ เป ิดโอกาสให้ทุกคนเข้ามามีส ่วนร่วมในการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะ 
ที่สอดคล้องกับบริบทความต้องการของกลุ่มคนในแต่ละพื้นที่ได้อย่างแท้จริง
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 การบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือเป็นการสร้างสมรรถนะ 
และความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน เนื่องจากบริบท 
ทางเศรษฐกิจและสังคมในปัจจุบันมีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินจึงต ้อง 
มีแนวทางการพัฒนาในระดับพื้นท่ีท่ีเป็นจุดเชื่อมต่อแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติและสามารถน�าไปสู ่ 
การปฏิบั ติ ได ้อย ่างเป ็นรูปธรรม ซึ่ งจะช ่วยตอบสนองความต ้องการในระดับพื้นที่ ได ้อย ่างรวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ ท้ังน้ี จะต้องค�านึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ และปรับปรุง 
ระบบภาษีของท ้องถ่ินให ้มีรายได ้ ท่ี เหมาะสมเพื่อสนับสนุนการด�าเนินงานในพื้นที่ ให ้ เ กิดความยั่ งยืน  
อย่างไรก็ตาม การด�าเนินงานท่ีจะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นควรม ี
การจัดท�าข ้อมูลและพัฒนาระบบข ้อมูลในทุกมิ ติ  อาทิ  มิ ติด ้ านเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดล ้อม  
ให้มีความทันสมัยและสามารถน�าไปใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาและวางแผนการจัดบริการสาธารณะ 
ให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริง อีกทั้งควรรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึง 
ความส�าคัญของการมีส่วนร่วมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อเป็นช่องทางในการแสดงความประสงค์ 
และเป็นการเข้าถึงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐของประชาชนได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน โดยประเด็นท้าทาย 
ที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมายในปี 2563 ที่ส�าคัญ คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19  
ที่ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวม และท�าให้ประชาชนมีภาระค่าใช้จ่ายมากขึ้น ซึ่งภาครัฐต้องด�าเนิน
มาตรการลดอัตราภาษีที่ดินและสิ่ งปลูกสร ้าง ท่ี เป ็นแหล ่งรายได ้ ท่ีส� าคัญของท ้อง ถ่ินเ พ่ือช ่วยเหลือ 
และบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายให้แก่ประชาชน

การปรับสมดุลภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนต�าบลที่น�าแผน
ชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

จ.3

20การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

583



สถานการณ ์การบรรลุ เป ้าหมาย การประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Local 
Performance Assessment : LPA) สามารถสะท้อน
จุดอ่อนในการด�าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นแต ่ละแห่ง และสามารถก�าหนดแนวทาง 
ใ ห ้ ค ว ามช ่ ว ย เ หลื อ  สนั บ สนุ น  และส ่ ง เ ส ริ ม 
ได ้อย ่างเหมาะสมและทันท่วงที โดยในปี 2563  
ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน LPA ในภาพรวม 5 ด้าน  
อยู ่ที่ร ้อยละ 82.32 และอยู ่ในระดับดีมาก ถือว่า 
มีแนวโน้มสูงขึ้นจากท่ีผ่านมา โดยสูงกว่าค่าเฉล่ีย 
ผลการประ เมิน ในป ี  2560 –  2562 ซึ่ งอยู ่ ที่ 
ร้อยละ 79.41 ร้อยละ 80.70 และร้อยละ 77.95  
ตามล�าดับ และเมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า ค่า
เฉลี่ยผลการประเมินทุกด้านอยู่ในระดับดีขึ้นไป โดยมี  
4 ด้าน อยู่ในระดับดีมาก และ 1 ด้าน อยู่ในระดับดี 

 38 

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย 39 
การด าเนินการที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการก าหนดแนว40 

ทางการพัฒนาของในแต่ละพื้นที่ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยในปี 2563 องค์กรปกครองส่วน41 
ท้องถิ่นได้มีการด าเนินโครงการทั้งในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ โครงการฝึกอบรมข้าราชการกรม42 
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพื่อให้ความรู้เก่ียวกับพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 43 
พ.ศ. 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และสามารถให้ค าปรึกษาหรือค าแนะน าแก่ประชาชนผู้เสีย44 
ภาษี รวมทั้งประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินภาษีและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษี45 
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้างได้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมาย ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 46 

79.41

80.70

77.95

82.32

2560 2561 2562 2563

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน LPA ในภาพรวมของปี 2560 - 2563

84.03
82.95

72.29
78.37 81.7482.94

85.67 85.67

74.58 80.64
82.40

88.75

70.43 74.03

83.7384.20 89.02
75.95

83.84
80.47

ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาล

ผลการประเมิน LPA ประจ าปี 2560 - 2563

2560 2561 2562 2563

ด้านการบริหารงาน
บุคคลและกิจการสภา

ด้านการบริหารงาน
การเงินและการคลัง

ด้านการบริการสาธารณะ ด้านธรรมาภิบาลดา้นการบริหารจัดการ 

ทั้งน้ี ด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงสุด คือ ด้านที่ 2 การบริหารงานบุคคลและกิจการสภา มีผลคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 89.02 อยู่ในระดับดีมาก รองลงมา คือ ด้านที่ 1 การบริหารจัดการ มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 84.20  
ด้านที่ 4 การบริการสาธารณะ มีผลคะแนนเฉล่ียร้อยละ 83.84 และด้านธรรมาภิบาล มีผลคะแนนเฉลี่ย 
ร้อยละ 80.47 ซึ่งอยู่ในระดับดีมาก ส�าหรับด้านที่มีผลคะแนนเฉลี่ยต�่าสุด คือ ด้านที่ 3 การบริหารงานการเงิน
และการคลัง มีผลคะแนนเฉลี่ยร้อยละ 75.95 ซึ่งอยู ่ในระดับดี ทั้งนี้ หากพิจารณาจ�านวนองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถ่ินตามคะแนน พบว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีผลการประเมิน LPA ในภาพรวมในระดับ 
ควรปรับปรุงมีจ�านวน 61 แห่ง โดยด้านธรรมาภิบาลมีผลการประเมินต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐานข้ันต�่ามากที่สุด 
จ�านวน 255 แห่ง รองลงมา คือ ด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง มีผลการประเมินต�่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน
ขั้นต�่ามากที่สุด จ�านวน 203 แห่ง

การด�าเนินการที่ผ่านมา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีการจัดท�าแผนพัฒนาท้องถิ่นในการก�าหนดแนวทาง
การพัฒนาของในแต่ละพื้นท่ี เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยในปี 2563 องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นได้มีการด�าเนินโครงการทั้งในด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน อาทิ โครงการฝึกอบรม
ข้าราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติภาษี
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 โดยมีวัตุประสงค์เพื่อสร้างความรู ้ความเข้าใจ และสามารถให้ค�าปรึกษา 
หรือค�าแนะน�าแก่ประชาชนผู้เสียภาษี รวมทั้งประชาชนได้รับความเป็นธรรมจากการประเมินภาษีและองค์กร
ปกครองส ่วนท ้องถิ่นสามารถจัดเก็บภาษีที่ดินและส่ิงปลูกสร ้างได ้ถูกต ้องตามขั้นตอนของกฎหมาย  
ด ้านการพัฒนาและเสริมสร ้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์  อาทิ  โครงการอาสาสมัครบริบาลท ้องถิ่น 
เพื่อดูแลผู ้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู ้สูงอายุ และโครงการสนับสนุน 
การเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพและผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ด้านการสร้าง 
ความเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย

200302

ค่าเฉลี่ยผลการประเมิน LPA ในภาพรวมของปี 2560 - 2563

ผลการประเมิน LPA ประจ�าปี 2560 - 2563
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เพื่อเป็นการลดขยะและส่งเสริมให้ประชาชนคัดแยกขยะก่อนทิ้ง เป็นต้น นอกจากนี้ ยังมีการด�าเนินโครงการ 
ส่งเสริมสนับสนุนการบริหารจัดการน�้าอย่างบูรณาการ เพ่ือพัฒนาแหล่งกักเก็บน�้า ก่อสร้าง และปรับปรุง 
ระบบประปาหมู่บ้าน ท�าให้ประชาชนได้รับบริการสาธารณะจากท้องถิ่นอย่างมีคุณภาพ และน�าไปสู่การยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นท่ี

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว ่าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นในภาพรวมอยู ่ในระดับดีมาก แต่ยังมีข ้อจ�ากัดในด้านการบริหารจัดการการเงินและการคลัง 
ที่ยังมีค่าคะแนนประเมินอยู ่ในระดับต�่าเม่ือเทียบกับตัวชี้วัดในด้านอ่ืน ๆ ซ่ึงจะเป็นอุปสรรคและข้อจ�ากัด 
ที่ส�าคัญที่ส ่งผลต่อการพัฒนาและสร้างความเข ้มแข็งเพื่อยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ส่งผลให้มีการออก 
พระราชกฤษฎีกาลดภาษีส�าหรับท่ีดินและสิ่งปลูกสร้างบางประเภท พ.ศ. 2563 และ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 
เพ่ือบรรเทาผลกระทบให้แก่ประชาชนและเพื่อให้เหมาะสมกับความจ�าเป็นทางเศรษฐกิจและสังคม จึงเป็น 
ส่วนส�าคัญที่ท�าให้ท้องถิ่นไม่สามารถจัดเก็บรายได้ตามที่คาดการณ์ไว้ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการจัดท�าบริการ
สาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต่าง ๆ

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย การเพ่ิมศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชนในระดับพื้นที่ควรให้ความส�าคัญกับการใช ้ประโยชน์ 
จากฐานข้อมูลในมิติต่าง ๆ อาทิ มิติด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมที่มีอยู ่ในปัจจุบัน เพื่อเป็นกรอบ
แนวทางในการพัฒนาและวางแผนการจัดบริการสาธารณะให้เหมาะสม และสอดคล้องกับบริบทของพื้นที่  
โดยการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานของท้องถ่ินต้องสอดคล้องกับทิศทางของยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับ 
ที่ 2 โดยเฉพาะแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ เนื่องจากเป็นแผนที่ถ่ายทอดยุทธศาสตร์ชาติ (แผนระดับที่ 1)  
ไปสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายตามท่ีก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งควรน�าข้อมูลท่ีได้จากการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในแต่ละปีงบประมาณมาวิเคราะห์และพิจารณาหาช่องว่าง 
การพัฒนาต่าง ๆ (Gap Analysis) เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการจัดท�าโครงการ/การด�าเนินงานท่ีสามารถ 
ปิดช่องว่างและยกระดับการพัฒนาประเทศเพื่อน�าไปสู ่การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติได้อย่าง 
เป็นรูปธรรม นอกจากน้ี ควรมีการปรับแนวทางการบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา 
การบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพและครอบคลุมกับทุกกลุ ่มเป้าหมาย โดยเน้นการท�างานในลักษณะ 
ของเครือข ่ ายที่ เป ็นการประสานความร ่วมมือระหว ่างหน ่วยงานต ่าง ๆ ของภาครัฐ  ภาคเอกชน  
และภาคประชาชน เพื่อให้ท้องถ่ินสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ
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การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ

แผนแม่บทย่อย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

 ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยู่ในระดับ 2 และ
สัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

200401

 การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัย สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไปของโลก 
ในปัจจุบัน ถือเป็นปัจจัยส�าคัญที่ส่งเสริมประเทศให้พัฒนาไปสู่การเป็นภาครัฐท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า
มาตรฐานสากลและมีความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการปฏิบัติราชการ เนื่องจากหน่วยงานของ
รัฐสามารถน�าข้อมูลมาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนา
นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงเป็นการเชื่อมโยงการท�างานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ 
แบบอัตโนมัติ เพ่ือเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็วและเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเปิดโอกาส
ให้ภาคีต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างทั่วถึง ทั้งนี้ การด�าเนินงานท่ีจะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมาย 
ดังกล่าว ควรเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท�างานขององค์กรและบุคลากรภาครัฐเพื่อให้มีขีดสมรรถนะ 
เพิ่มสูงขึ้น อาทิ มีระบบการท�างานบนฐานข้อมูลกลาง โดยใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการภายในองค์กร  
และบุคลากรทุกระดับมีทักษะการท�างานในยุคดิจิทัล เน ้นการท�างานในรูปแบบดิจิทัลแทนการท�างาน 
ในรูปแบบเอกสาร รวมท้ังควรเพิ่มประสิทธิภาพระบบการให้บริการของภาครัฐให้มีความสะดวกและง่าย 
ในการขอรับบริการของประชาชน อย่างไรก็ตาม ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย 
ในปี 2564 คือ สถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่งให้เข้าสู่รัฐบาลดิจิทัลเร็วขึ้น ส่งผลให้
หน่วยงานบางแห่งและประชาชนบางกลุ ่มไม่มีความพร้อมในการปรับสู ่รัฐบาลดิจิทัลได้ทันกับสถานการณ ์
ที่เกิดขึ้นตลอดจนประชาชนบางกลุ่มไม่สามารถเข้าถึงการรับบริการในรูปแบบดิจิทัลจากภาครัฐได้

จ.3
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 เมื่อพิจารณาระดับความพร้อมการพัฒนา
รัฐบาลดิจิ ทัลของส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล  
เพื่อสะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวทางการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลและมีการให้ข้อมูล
แบบ real-time บุคลากรมีทักษะและความสามารถ
ด้านดิจิทัล ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ 
รวมถึงรองรับการบริการแบบ One Stop Service 
พบว่า ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับ 

สถานการณ์การบรรลุเป ้าหมาย สถาบันรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์มหาวิทยาลัยวาเซดะ (Waseda Uni-
versity Institute of e-Government) ร่วมกับ 10 
มหาวิทยาลั ย ช้ันน� าของ โลก ใน เครื อข ่ ายของ 
องค ์กรวิชาชีพทางด ้านผู ้บริหารด ้านสารสนเทศ  
(International Academy of CIO: IAC) จัดท�า
ร ายงานการจั ดอั นดั บรั ฐบาลดิ จิทั ลนานาชาติ  
ซึ่งด�าเนินการทุก ๆ 2 ปี เพื่อประเมินระดับการพัฒนา

 

2 
 

 1 
ที่มา : มหาวิทยาลยัวาเซดะ 2 

เมื่อพิจารณาระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อสะท้อนให้ 3 

เห็นว่า หน่วยงานมีแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลและมีการให้ข้อมูลแบบ real-time บุคลากร 4 

มีทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงรองรับการบริการแบบ One Stop 5 

Service พบว่า ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 2 ขึ้นไป คิดเป็น 6 

ร้อยละ 95.08 ปรับตัวดีขึ ้นจากร้อยละ 91.80 ในปี 2563 ทั ้งนี ้ ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที ่มีระดับ 7 

ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 34.05 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.29 ในปีก่อนหน้า ขณะที่8 

สัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 59.95 ลดลงจากร้อยละ 78.09 9 

ในปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ10 

ปีก่อนหน้า 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

การดำเนินการที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการดำเนินการเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐ 24 

ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐไปสู่ดิจิทัล อาทิ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูล25 

ภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน/โครงการ26 

พัฒนาประเทศทุกระดับ และโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์   27 

เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตเพื ่อยกระดับขีดความสามารถ  28 
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ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5

ร้อยละ

 

2 
 

 1 
ที่มา : มหาวิทยาลยัวาเซดะ 2 

เมื่อพิจารณาระดับความพร้อมการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อสะท้อนให้ 3 

เห็นว่า หน่วยงานมีแนวทางการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล การเปิดเผยข้อมูลและมีการให้ข้อมูลแบบ real-time บุคลากร 4 

มีทักษะและความสามารถด้านดิจิทัล ข้อมูล และความปลอดภัยทางไซเบอร์ รวมถึงรองรับการบริการแบบ One Stop 5 

Service พบว่า ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 2 ขึ้นไป คิดเป็น 6 

ร้อยละ 95.08 ปรับตัวดีขึ ้นจากร้อยละ 91.80 ในปี 2563 ทั ้งนี ้ ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที ่มีระดับ 7 

ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 3 คิดเป็นร้อยละ 34.05 เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 17.29 ในปีก่อนหน้า ขณะที่8 

สัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 59.95 ลดลงจากร้อยละ 78.09 9 

ในปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็นว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ10 

ปีก่อนหน้า 11 

 12 

 13 

 14 

 15 

 16 

 17 

 18 

 19 

 20 

 21 

 22 

 23 

การดำเนินการที่ผ่านมา ประเทศไทยมีการดำเนินการเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐ 24 

ได้นำเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐไปสู่ดิจิทัล อาทิ โครงการจัดทำบัญชีข้อมูล25 

ภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การกำหนดนโยบายและจัดทำแผนงาน/โครงการ26 

พัฒนาประเทศทุกระดับ และโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์   27 

เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตเพื ่อยกระดับขีดความสามารถ  28 
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ระดับท่ี 1 ระดับท่ี 2 ระดับท่ี 3 ระดับท่ี 4 ระดับท่ี 5

ร้อยละ

รั ฐบาลดิ จิ ทัลใน 64 ประเทศท่ัวโลก และสะท ้อนถึ งแนวโน ้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัล ในป ัจจุบัน  
พบว่า ประเทศไทยมีคะแนนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพิ่มข้ึน จาก 68.1 คะแนนในปี 2561 เป็น 72.3 คะแนน
ในปี 2563 โดยอยู่อันดับที่ 26 ของโลก ลดลงจากอันดับที่ 21 ของโลกในปี 2561 และอยู่อันดับที่ 2  
ของอาเซียน อันดับคงเดิมกับปี 2561 ท้ังนี้ แม้ว่าผลการจัดอันดับของประเทศไทยจะลดลง แต่คะแนนรวม 
ของประเทศเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับปี 2561 ซ่ึงเป็นผลจากการด�าเนินการพัฒนาด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส ์
อย่างจริงจังและมีความก้าวหน้าอย่างมากในช่วงที่ผ่านมา โดยในปี 2563 มีประเทศได้อันดับสูงสุด 5 อันดับแรก
ของโลก คือ อันดับท่ี 1 สหรัฐอเมริกา 96.3 คะแนน อันดับท่ี 2 เดนมาร์ก 94.6 คะแนน อันดับที่ 3 สิงคโปร์  
93.5 คะแนน อันดับท่ี 4 อังกฤษ 92.1 คะแนน และอันดับที่ 5 เอสโตเนีย 91.5 คะแนน ส่วนในกลุ่มประเทศ
อาเซียน มี 6 ประเทศได้รับการจัดอันดับ โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ มาเลเซีย 
ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม ตามล�าดับ

ที่มา: มหาวิทยาลัยวาเซดะ

ความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู ่ที่ระดับที่ 2 ข้ึนไป คิดเป็นร้อยละ 95.08 ปรับตัวดีข้ึนจากร้อยละ 91.80  
ในปี 2563 ทั้งนี้ ในปี 2564 มีสัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 3 คิดเป็น 
ร้อยละ 34.05 เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 17.29 ในปีก่อนหน้า ขณะที่สัดส่วนหน่วยงานที่มีระดับความพร้อม 
รัฐบาลดิจิทัลอยู่ที่ระดับที่ 2 คิดเป็นร้อยละ 59.95 ลดลงจากร้อยละ 78.09 ในปีก่อนหน้า ซึ่งแสดงให้เห็น 
ว่าหน่วยงานมีความพร้อมในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอยู่ในระดับที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า

คะแนนรัฐบาลดิจิทัล (กลุ่มประเทศอาเซียน)

สัดส่วนระดับพร้อมรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงาน
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา ประเทศไทยมีการด�าเนินการเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง โดยภาครัฐ 
ได้น�าเทคโนโลยีมาใช้ในการปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริหารงานภาครัฐไปสู ่ดิจิทัล อาทิ โครงการจัดท�าบัญชี 
ข้อมูลภาครัฐ (Government Data Catalog) เพื่อใช้ในการวิเคราะห์การก�าหนดนโยบายและจัดท�าแผนงาน/
โครงการพัฒนาประเทศทุกระดับ และโครงการส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
เพื่อส่งเสริมการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมดิจิทัลในกระบวนการผลิตเพ่ือยกระดับขีดความสามารถ 
ในการแข่งขันของเกษตรกรรายย่อยและผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรแปรรูป นอกจากนี้ ในด้านการให้บริการ 
แก่ประชาชนได้มีการใช้เทคโนโลยีมาใช้เพ่ิมประสิทธิภาพระบบการให้บริการของภาครัฐให้มีความสะดวก 
อาทิ โครงการพัฒนาและบริหารจัดการระบบบัตรสุขภาพเพ่ือติดตามและประเมินความเส่ียงต่อการแพร่ระบาด 
ของเชื้อโควิด-19 ในกลุ ่มนักเดินทางเข้า – ออกประเทศไทย โดยเป็นการพัฒนาระบบบัตรสุขภาพเพ่ือใช ้
ส�าหรับผู้เดินทางซึ่งจะท�าหน้าที่บันทึกข้อมูลสุขภาพ ซ่ึงสามารถน�าไปใช้ในการประมวลผลข้อมูลเพื่อวิเคราะห์
ความเส่ียงจากประวัติการเดินทางของผู ้ใช ้บริการ และระงับการแพร่ระบาด รวมถึงสร้างความเชื่อมั่น 
ด ้านการท ่องเที่ยวและส ่งเสริมเศรษฐกิจให ้กับประเทศไทย อีกทั้ งสถานการณ์การแพร ่ระบาดของ 
เชื้อโควิด-19 ส่งผลกระทบเชิงบวกต่อการปรับรูปแบบการท�างานของภาครัฐและภาคเอกชนให้เป็นดิจิทัล 
มากขึ้น อาทิ การท�างานในรูปแบบออนไลน์ การประชุมในรูปแบบ Video Conference และการใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่องานแทนรูปแบบเอกสารมากขึ้น

ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย แม้ว่าหน่วยของรัฐจะให้ความส�าคัญกับการน�าระบบดิจิทัล 
มาใช้ในการบริหารจัดการองค์กรและการให้บริการแก่ประชนมากขึ้น แต่การน�าเทคโนโลยีไปประยุกต์ 
ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญของหลายหน่วยงาน รวมถึงหน่วยงานภาครัฐบางหน่วยงาน 
ยังขาดระบบดิจิทัลส�าหรับใช้สนับสนุนการให้บริการหรือระบบที่มีอยู่ในปัจจุบันล้าสมัยยากต่อการปรับเปลี่ยน
ให้รองรับการท�างานแบบดิจิทัล นอกจากนี้ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่เป็นปัจจัยเร่ง 
ให้เข้าสู ่รัฐบาลดิจิทัลเร็วข้ึน ส่งผลให้หน่วยงานหรือประชาชนยังไม่มีความพร้อมในการปรับสู ่รัฐบาลดิจิทัล 
ได้ทันกับสถานการณ์ท่ีเกิดข้ึน และความสามารถในการเข้าถึงการรับบริการในรูปแบบดิจิทัลของประชาชน 
มีความแตกต่างกัน ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมเพิ่มมากขึ้น

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2565 ควรให้ความส�าคัญ 
กับการปรับทัศนคติในการท�างานของบุคลากรทุกระดับ โดยเฉพาะระดับผู้บริหาร ซ่ึงจะเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ในการท�าให้เกิดการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร เพื่อให้สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงภาครัฐ
ไปสู่การด�าเนินการและให้บริการในรูปแบบดิจิทัล ควบคู่กับการพัฒนาระบบฐานข้อมูลกลางให้มีประสิทธิภาพ 
และควรเร่งเพิ่มทักษะที่จ�าเป็นต้องใช้ในยุคดิจิทัลของบุคลากรในทุกระดับ โดยเฉพาะการเร่งหาช่องว่าง 
ของทักษะในด้านดิจิทัลของบุคลากรในองค์กรเพ่ือพัฒนาให้ตรงจุด ส�าหรับการให้บริการแก่ประชาชน  
ควรเร่งพัฒนาให้มีความสะดวก เข้าถึงได้ง่าย และตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีคุณภาพ 
นอกจากน้ี ควรปรับปรุงกฎระเบียบและกฎหมายท่ีเป็นอุปสรรคต่อการปรับเปล่ียนให้เป็นรัฐบาลดิจิทัล  
เพื่อเพ่ิมศักยภาพและขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศต่อไป
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การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างานเพ่ือประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563

แผนแม่บทย่อย

 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่
รัฐที่กระท�าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ปี 2564

 บุคลากรภาครัฐเป็นปัจจัยส�าคัญในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศ ดังนั้น  
การสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู ้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติ 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให ้บรรลุผลสัมฤทธิ์ ต ้องพัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการ 
บริหารงานบุคคล การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร ้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 
ให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้น�า มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติ
หน ้าที่  มีทักษะการปฏิบัติงาน ท่ีทันสมัยและทันต ่อการเปลี่ยนแปลงของโลก ด ้วยการปรับปรุงกลไก 
ในการก�าหนดเป้าหมายและนโยบายก�าลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและเกิดผลในทางปฏิบัติ เสริมสร้าง 
ความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม ที่ผ่านมาแม้ว่าหลายหน่วยงาน 
จะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาทักษะของบุคลากรในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง อาทิ โครงการพัฒนาศักยภาพ
และทักษะในด้านต่าง ๆ แต่โครงการการปรับกระบวนทัศน์ของบุคลากร การปลูกฝังค่านิยมการท�างานที่ดี 
ยังมีจ�านวนไม่มาก อีกท้ัง การด�าเนินการในบางกระบวนการต้องใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ อาจท�าให้เกิด 
การทุจริตน�ามาซึ่งการร้องเรียนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ได้ จึงเป็นประเด็นท้าทายส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข  
เพ่ือผลักดันให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรม

จ.3
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สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย บุคลากรภาครัฐ 
ยึดค ่านิยมในการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง  
มุ ่ ง มั่ น  และ เป ็ นมื ออาชี พ  พิ จ า รณาจากดั ชน ี
ความผูกพันของบุคลากรภาครั ฐ  และ สัดส ่ วน 
เจ ้าหน้าที่ที่กระท�าผิดกฎหมายลดลง ซึ่งสามารถ
เทียบเคียงได้จากจ�านวนคดีในความรับผิดชอบ 

 

2 

 

 1 
 2 

 3 

การดำเนินการที่ผานมา การดำเนินงานของหนวยงานของรัฐเนนพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในดานตางๆ ใหมี4 

สมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยการจัดฝกอบรมบุคลากรทั้งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เนนการพัฒนาบุคลากร5 

ภาครัฐใหมีทักษะที่เทาทันกับการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ อาทิ ทักษะดานดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะดาน6 

ภาษาตางประเทศ ทักษะดานการบริหารจัดการ การสนับสนุนทุนการศึกษาใหกับขาราชการไปศึกษาหรืออบรม7 

ตางประเทศ ซึ่งชวยสงเสริมใหบุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวไดอยางสอดคลองกับสถานการณตาง ๆ สามารถ8 

ใหบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ หลายหนวยงานไดจัดทำโครงการเพื่อปลูกฝงคุณธรรม 9 

จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต และมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาขาราชการและเจาหนาที่รฐัใหเปนคนดีคนเกง  10 

 11 

ประเด็นทาทายที่สงผลตอการบรรลุเปาหมาย หนวยงานของรัฐเนนการดำเนินการพัฒนาบุคลากรในดาน12 

ตาง ๆ เปนจำนวนมาก ทั้งฝกอบรมเพื่อสรางทักษะการทำงานในแบบทั่วไป ยังขาดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการ13 

พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเรื่องของการจัดทำแผนการจัดการกำลังคนและเสนทางความกาวหนาใน14 

อาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจนอันจะนำไปสูกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสอดคลองกับสถานการณ การวาง15 

ระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสะทอนศักยภาพของบุคลากรในหนวยงาน และการ16 

วางแผนและดำเนินการเพื่อสงเสริมสมรรถนะของผูปฏิบัติงานดานการบริหารทรัพยากรบุคคลใหสามารถพัฒนาระบบ17 

การพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหดีขึ้นยังมีนอย อีกทั้งแมภาครัฐจะนำระบบอิเล็คทรอนิคสมาใชในการย่ืนขอเพ่ือพิจารณา18 

อนุมัติ อนุญาต เพื่อลดการทุจริตของเจาหนาที่รัฐในภาพรวม แตก็ยังมีการใชดุลพินิจของเจาหนาที่ จึงยังพบการ19 

รองเรียนการปฏิบัติงานของเจาหนาที่รัฐอยู 20 

ขอเสนอแนะเพื่อการบรรลุเปาหมาย เนื่องจากเปาหมายการสัดสวนเจาหนาที่ที่กระทำผิดกฎหมายลดลง21 

บรรลุเปาหมายแลว การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระยะตอไป ควรใหความสำคัญกับการกระบวนการบริหารทรพัยากร22 

บุคคลเพื่อสรางและรักษา คนดีคนเกงในภาครัฐ หน่วยงานเจา้ภาพขับเคลื�อนประเด็น หน่วยงานเจา้ภาพขับเคลื�อน23 

เป้าหมายหน่วยงานเจา้ภาพขบัเคลื�อนเป้าหมายของแผนย่อยและหนวยงานที่เกี่ยวของ ตองมีการดวยการบูรณาการ24 

รวมกันอยางเปนรูปธรรม เพื่อผลักดันใหหนวยงานภาครัฐวางระบบการจัดการกำลังคนและเสนทางความกาวหนาใน25 

อาชีพเพื่อเปนขวัญกำลังใจใหกับผูปฏิบัติงาน นำเทคโนโลยีท่ีชวยในการวิเคราะหขอมูลขนาดใหญดานการบริหารงาน26 

บุคคลภาครัฐมาใชเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน สงเสริมสมรรถนะของผูปฏิบัติงานดานนี้ใหมีความรูความเขาใจที่27 
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อัตราการเปลี่ยนแปลงของคดีในความรบัผิดชอบของศาลปกครอง เทียบกบั

ป 2560

ของศาลปกครอง ที่แสดงให้เห็นถึงการมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจในทางมิชอบ 
ของบุคลากรภาครัฐ พบว่า ในปีงบประมาณ 2562 ศาลปกครองมีคดีรับเข้าทั้งหมด 8,331 คดี ต่อมา 
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ลดลงเหลือ 5,759 คดี (ลดลงร้อยละ 20.8 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560) 
และปีงบประมาณ 2564 ลดลงเหลือจ�านวน 4,711 คดี (ลดลงร้อยละ 35.2 เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2560) 
นอกจากนี้ หากเทียบเคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 
การทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่า การรับฟ้องคดีการทุจริตประพฤติมิชอบของข้าราชการในปี 2564  
มีจ�านวน 652 คดี ลดลงจาก 1,374 คดี ในปี 2563 และ 2,045 คดี ในปี 2562 สอดคล้องในการบรรลุ 
เป้าหมายดังกล่าว

การด�าเนินการที่ผ ่านมา การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเน้นพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ในด้านต่างๆ  
ให้มีสมรรถนะเพิ่มขึ้น โดยการจัดฝึกอบรมบุคลากรทั้งในสายงานหลักและสายงานสนับสนุน เน้นการพัฒนา
บุคลากรภาครัฐให้มีทักษะท่ีเท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ทักษะด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ทักษะด้านภาษาต่างประเทศ ทักษะด้านการบริหารจัดการ การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการ 
ไปศึกษาหรืออบรมต่างประเทศ ซ่ึงช ่วยส ่งเสริมให ้บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวได ้อย ่างสอดคล้อง 
กับสถานการณ์ต่าง ๆ สามารถให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน นอกจากนี้ หลายหน่วยงาน 
ได้จัดท�าโครงการเพื่อปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ เพ่ือพัฒนาข้าราชการ 
และเจ้าหน้าที่รัฐให้เป็นคนดีคนเก่ง

ประเด็นท้าทายที่ส ่งผลต่อการบรรลุเป ้าหมาย หน่วยงานของรัฐเน ้นการด�าเนินการพัฒนาบุคลากร 
ในด้านต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก ท้ังฝึกอบรมเพื่อสร้างทักษะการท�างานในแบบทั่วไป ยังขาดแผนงาน/โครงการ
เกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงานบุคคล โดยเฉพาะเร่ืองของการจัดท�าแผนการจัดการก�าลังคน 
และเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ (Career Path) ที่ชัดเจน อันจะน�าไปสู่กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
ให้สอดคล้องกับสถานการณ์ การวางระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สะท้อน
ศักยภาพของบุคลากรในหน่วยงาน และการวางแผนและด�าเนินการเพ่ือส่งเสริมสมรรถนะของผู ้ปฏิบัติงาน 
ด ้านการบริหารทรัพยากรบุคคลให ้สามารถพัฒนาระบบการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให ้ ดีขึ้นยังมีน ้อย  
อีกทั้งแม้ภาครัฐจะน�าระบบอิเล็คทรอนิคส์มาใช้ในการยื่นขอเพื่อพิจารณาอนุมัติ อนุญาต เพ่ือลดการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่รัฐในภาพรวมแต่ก็ยังมีการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ จึงยังพบการร้องเรียนการปฏิบัติงาน 
ของเจ้าหน้าที่รัฐอยู่

อัตราการเปลี่ยนแปลงของคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง
เทียบกับปี 2560

ที่มา: ศาลปกครอง
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย เนื่องจากสัดส่วนเจ้าหน้าที่ที่กระท�าผิดกฎหมายลดลงจนบรรลุเป้าหมาย 
ที่ก�าหนดไว้ในปี 2565 แล้ว การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระยะต่อไป จึงควรให้ความส�าคัญกับการกระบวนการ
บริหารทรัพยากรบุคคลเพ่ือสร้างและรักษาคนดีคนเก่งในภาครัฐ หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนประเด็น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.1), หน่วยงานเจ ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับประเด็น 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.2), หน่วยงานเจ้าภาพในการขับเคลื่อนเป้าหมายระดับแผนย่อย 
ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (จ.3) ต้องมีการท�างานแบบบูรณาการร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม  
เพื่อผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐวางระบบการจัดการก�าลังคนและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นขวัญ
ก�าลังใจให้กับผู ้ปฏิบัติงาน น�าเทคโนโลยีที่ช ่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการบริหารงานบุคคล 
ภาครัฐมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพในการท�างาน ส่งเสริมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ให้มีความรู้ความเข้าใจ 
ที่ถูกต้องเก่ียวกับกฎหมายและแนวทางปฏิบัติที่ เกี่ยวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ  
ส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐมีสภาพแวดล้อมและระบบการท�างานที่เอื้อต่อการเรียนรู ้และการพัฒนากรอบ 
ความคิดและกรอบทักษะ ส�าหรับการท�างานและการด�าเนินชีวิต รวมท้ังปลูกฝังบุคลากรภาครัฐทุกระดับ 
ให้มีกรอบความคิด (Mindset) ในการเรียนรู ้และพัฒนาตนเอง การมุ ่งเน้นประโยชน์ส่วนรวมและท�างาน 
บนหลักคุณธรรม ประยุกต์หลักสากลอย่างเหมาะสม และท�างานได้อย่างมีประสิทธิภาพในบริบทที่ขับเคลื่อน
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อให้มีคุณลักษณะในการเป็นผู ้ใฝ่เรียนรู ้และพัฒนา ให้ความส�าคัญกับประโยชน ์
ส่วนรวม ท�างานด้วยความเป็นธรรมไม่เลือกปฏิบัติ ยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรม และมีทัศนคติแบบสากล  
เพ่ือร่วมกันสร้างภาครัฐท่ีทันสมัย เป็นท่ีพึ่งของประชาชน และเชื่อถือไว้วางใจได้
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