รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นโยบายหลักด้านที่ ๑๑ การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ
เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

๑๑.๑ พัฒนา
โครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการ
ภาครัฐสมัยใหม่

(๑) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ประชาชน
มีเป้าหมายการพัฒนาทีส่ ำคัญ คือ การปรับเปลี่ยนภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐให้สามารถตอบสนองการเปลีย่ นแปลง
และ
ความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึงสะดวก รวดเร็ว และทันการณ์ยงิ่ ขึ้น โดยมีผลการ
ดำเนินงานที่สำคัญ ดังนี้
๑) การศึกษาข้อมูล Best Practices เกี่ยวกับการปรับบทบาทภารกิจภาครัฐ ของ ๕
ประเทศ ได้แก่ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา สาธารณรัฐประชาชนจีน เกาหลีใต้ และ
ไต้หวัน เพื่อค้นหาว่า การถ่ายโอนงานภาครัฐสามารถดำเนินการในภารกิจใดบ้าง โดยพบว่า
(๑) ภารกิจด้านการกำหนดนโยบายส่วนกลางที่อาจมอบให้ภาคเอกชนดำเนินการ เช่น
การศึกษา วิจัยเพื่อประกอบการกำหนดนโยบาย (๒) ภารกิจด้านการรักษาความมั่นคงและ
การบังคับใช้กฎหมาย ที่อาจมอบให้ภาคเอกชนดำเนินการ เช่น งานเรือนจำ งานคุมประพฤติ
(๓) ภารกิจด้านการสนับสนุนและส่งเสริม ที่อาจมอบให้ภาคเอกชนดำเนินการ เช่น การ
ฝึกอบรม การติดตามประเมินผล ฝึกอาชีพ (๔) ภารกิจด้านการบริการและดำเนินงาน ที่อาจ
มอบให้ภาคเอกชน เช่น การจัดการศึกษา โรงพยาบาล งานพัฒนาฝีมือแรงงาน งานจัดการ
สาธารณูปโภค
๒) การสำรวจความสำเร็จและความก้าวหน้าในการถ่ายโอนงานของหน่วยงานภาครัฐ ที่
สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตามการถ่ายโอนภารกิจตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑
พฤษภาคม ๒๕๕๓ และที่ส่วนราชการดำเนินการเอง พบว่า งานที่ดำเนินการถ่ายโอนแล้ว
เสร็จ จำนวน ๘๓ งาน จากทั้งหมด ๑๔๑ งาน คิดเป็นร้อยละ ๕๘.๘๗ และพบปัจจัย
ความสำเร็จของการถ่ายโอนภารกิจ ได้แก่ การมีกฎหมายรองรับ/เปิดโอกาสให้เอกชนเข้า

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.พ.ร.

๑

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

มาร่วมดำเนินการ และการคำนึงถึงต้นทุนค่าใช้จ่ายในการประกอบการของภาคธุรกิจต่ออัตรา
ผลตอบแทนในการลงทุน รวมทั้งความรู้ ประสบการณ์ และความเชี่ยวชาญของ
ผู้ประกอบการ/เครือข่ายของภาคเอกชนในการดำเนินธุรกิจ
๓) การคัดเลือกการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชน เพื่อขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติในส่วน
ราชการ (Sandbox) ตามข้อเสนอหอการค้าไทย และตามข้อเสนอสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย รวมจำนวน ๗ งาน ได้แก่ (๑) งานตรวจสถานประกอบการให้ปฏิบัตติ าม
มาตรฐาน หลักเกณฑ์ และวิธีการจัดการพลังงานในอาคารควบคุม (๒) งานรับรองมาตรฐาน
ฝีมือแรงงานด้านท่องเที่ยวและบริการ (๓) งานรับรองมาตรฐานสินค้าข้าวและสินค้าเกษตร
(๔) งานรับรองหลักสูตรและสถานศึกษา (นวด/สปา) (๕) งานรับรองมาตรฐานสถาน
ประกอบการเพื่อสุขภาพ (๖) งานจดทะเบียนสินค้า Made in Thailand และ (๗) งานจัดทำ
ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคอุตสาหกรรม
๔) การศึกษา “ทำไมการถ่ายโอนภารกิจภาครัฐในประเทศไทยจึงไม่ประสบ
ความสำเร็จ (Why Outsourcing fails in Thailand?)” เพื่อศึกษาสภาพบริบทปัจจุบัน และ
ปัญหา/อุปสรรคของการถ่ายโอนงาน (Outsource) ให้กับภาคเอกชนรับไปดำเนินการแทน
หรือร่วมดำเนินการ โดยจะจัดทำเป็นรายงานผลการศึกษา และข้อเสนอแนวทางถ่ายโอนงาน
ให้ภาคเอกชนดำเนินการต่อไป ทั้งนี้ การศึกษาเรื่องนี้ ดำเนินการร่วมกับมหาวิทยาลัยหอการค้า
ไทย ที่มีกรอบการศึกษาในลักษณะ mini research และศึกษาในภาพกว้าง เกี่ยวกับ ๑)
สภาพปัญหา อุปสรรคของการถ่ายโอนงานให้ภาคเอกชนและสาเหตุที่ภาครัฐไม่ถ่ายโอนงาน
๒) ปัจจัยที่ทำให้สามารถถ่ายโอนงานได้สำเร็จ และ ๓) ข้อจำกัดหรือเงื่อนไขที่ทำให้ยังไม่
สามารถถ่ายโอนงานได้จากกลุม่ ตัวอย่างที่ถ่ายโอนงานสำเร็จและไม่สำเร็จ ซึ่งจะคัดเลือกกลุ่ม
ตัวอย่างจากงานที่สำนักงาน ก.พ.ร. เคยผลักดันให้เกิดการถ่ายโอนให้ภาคเอกชนตามมาตรา
๓๓ (มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๕๓)
(๒) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการบริหารราชการในส่วนภูมภิ าคและท้องถิ่น
- มีการดำเนินการเพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการบริหารงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด
โดยคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกรมบัญชีกลางได้
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๗ วรรคหนึ่ง เพือ่ ปลดล็อคให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถมอบอำนาจ
ในการจัดซื้อจัดจ้างให้กับผู้ดำรงตำแหน่งในราชการส่วนกลางในภูมภิ าคหรือหัวหน้าหน่วยงาน
๒

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

๑๑.๒ ปรับเปลี่ยน
กระบวนการอนุมัติ
อนุญาตของทาง
ราชการ
ที่มีความสำคัญต่อ
การประกอบธุรกิจ
และดำเนินชีวิต
ของประชาชน
ให้เป็นระบบดิจิทัล

ผลการดำเนินงาน
ของรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในภูมภิ าคหรือหัวหน้าหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ตั้งอยู่ในจังหวัดหรือกลุ่มจังหวัดโดยตรง โดยไม่ต้องมอบอำนาจให้แก่หัวหน้าส่วน
ราชการ เช่น ปลัดกระทรวง/อธิบดี ก่อน
- สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการร่วมกับกระทรวงมหาดไทยอยูร่ ะหว่าง
ดำเนินการขับเคลื่อนเกีย่ วกับการพัฒนารูปแบบการเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการใน
จังหวัดให้มีการทำงานที่มผี ลสัมฤทธิ์สูง โดยมีจังหวัดร่วมดำเนินการในปี ๒๕๖๔ รวม ๓๔
จังหวัด ซึ่งจังหวัดได้คดั เลือกและเสนอประเด็นนโยบายสำคัญ (Agenda) ในการขับเคลื่อน
และรูปแบบ/กลไกการพัฒนารวมทั้งมีประเด็นข้อเสนอปลดล็อกข้อจำกัดในการบริหารงาน
จังหวัดภาพรวมในเชิงระบบบริหารงาน งบประมาณและบริหารทรัพยากรบุคคล
(๑) การพัฒนาระบบศูนย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร (Citizen Portal) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้คัดเลือกงาน
บริการ จำนวน ๓๐ งานบริการ และทำการศึกษาสภาพการดำเนินการให้บริการในปัจจุบัน
ร่วมประชุมหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทลั (องค์การมหาชน)
เพื่อจัดทำข้อเสนอเพื่อพัฒนางานบริการสำหรับขยายผลการให้บริการในระบบ Citizen
Portal จำนวน ๑๐ งานบริการ จากงานบริการที่คัดเลือกไว้ จำนวน ๓๐ งานบริการ เช่น การ
เบิกจ่ายเงินชดเชยจากกองทุนประกันสังคม การเบิกจ่ายเงินทดแทนจากกองทุนเงินทดแทน
สำนักงานประกันสังคม และการขอรับเงินสงเคราะห์ผู้มีรายได้น้อย ซึ่งเป็นไปตามแผนการ
ขยายผลในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และอยู่ระหว่างการหารือการพัฒนาเชิงเทคนิคเพื่อ
เชื่อมต่องานบริการของหน่วยงานผู้ให้บริการกับแพลตฟอร์มกลางของสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) พร้อมทั้ง จัดทำร่างรายงานผลศึกษาการเพิม่ ช่องทางการให้บริการ
เพิ่มเติมอีก ๑ ช่องทาง คือ ทางเว็บไซต์ เป็นต้น
(๒) การขับเคลื่อนการให้บริการประชาชนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service)
ได้สนับสนุนองค์ความรู้ในการพัฒนาการให้บริการประชาชนผ่านระบบ e-Service โดย
ร่วมมือกับผูเ้ ชี่ยวชาญซึ่งเป็นเครือข่ายร่วมพัฒนาระบบการให้บริการดิจิทัลภาครัฐ ได้แก่
สำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
กรมบัญชีกลาง และสำนักงานสถิติแห่งชาติ ลงพื้นที่ ณ หน่วยงาน เพื่อช่วยเหลือพร้อมทั้ง
ติดตามความก้าวหน้า รวมถึงจัดให้มีกลุ่มไลน์ (Line Group) เพื่อตอบคำถามและให้
คำปรึกษาเพื่อผลักดันงานบริการภาครัฐ จำนวน ๘๐ งานบริการ ให้เป็น e-Service ในปี

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สำนักงาน
ก.พ.ร.

สำนักงาน
ก.พ.ร.

๓

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

๑๑.๔ เปิดเผย
ข้อมูลภาครัฐสู่
สาธารณะ

๑๑.๕ ส่งเสริม
ระบบธรรมาภิบาล
ในการบริหาร
จัดการภาครัฐ

ผลการดำเนินงาน
๒๕๖๔ โดยปัจจุบันมีงานบริการทีพ่ ัฒนาระบบเสร็จแล้ว จำนวน ๒๒ งานบริการ เช่น ระบบ
ให้บริการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัดทางอินเทอร์เน็ต (eQlands) ของกรมที่ดิน การชำระภาษีรถยนต์ออนไลน์กรณีรถยนต์ที่มีอายุเกิน ๗ ปี ของ
กรมการขนส่งทางบก ระบบลงทะเบียนขอรับหนังสือรับรองการเดินทางเข้าประเทศไทยทาง
อากาศสำหรับชาวไทยและชาวต่างชาติ เพื่อรองรับการเดินทางในช่วงการแพร่ระบาดของโรค
COVID-19 ของกระทรวงการต่างประเทศ
(๑) การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government
Partnership : OGP) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ เปิดช่องทางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ตลอดจน รับฟังความคิดเห็นผ่าน
www.opengovernment.go.th และ Facebook Page : Opengovthailand เพื่อสร้างการ
รับรู้ และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนางาน
ภาครัฐ รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมการมีส่วนร่วมใน
รูปแบบต่าง ๆ เช่น การจัดกิจกรรม MY BETTER COUNTRY HACKATHON การส่งเสริมการ
มีส่วนร่วมในชุมชน ผลงานต้นแบบการมีส่วนร่วมที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นต้น ตลอดจนข่าวสารที่อยู่ในความสนใจของสังคม อย่างน้อย
สัปดาห์ละ ๒ ครั้ง เพื่อสร้างการรับรู้ และเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการแสดงความ
คิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนางานภาครัฐ
(๒) การส่งเสริมหน่วยงานของรัฐพัฒนาองค์กรด้านต่าง ๆ ให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
อยู่ระหว่างการตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี ๒๕๖๔ และเตรียมรับสมัครรางวัลบริการ
ภาครัฐ ประเภทยกระดับการอำนวยความสะดวกในการให้บริการ (รางวัล ลด ละ เลิก) ซึ่งเป็น
รางวัลประเภทใหม่ทมี่ อบให้กับหน่วยงานที่มีความโดดเด่นในการพัฒนายกระดับการให้บริการ
เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยได้จัดการประชุมชี้แจงเพือ่ เตรียมความพร้อมและ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่หน่วยงานภาครัฐที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับรางวัลดังกล่าว
และจะเปิดรับสมัครในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

สำนักงาน
ก.พ.ร.

สำนักงาน
ก.พ.ร.

๔

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

๑๑.๖ พัฒนากลไก
ให้ประชาชนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนา
บริการสาธารณะ
และการตรวจสอบ
ภาครัฐ

(๑) การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมออกแบบงานภาครัฐที่
ตอบสนองความต้องการและความคาดหวังของประชาชน
๑) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ดำเนินการร่วมกับสำนักงาน ป.ป.ส.
ขับเคลื่อนข้อเสนอของประชาชนจากงาน MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ ๗
: ออกแบบระบบและพฤติกรรมคนให้ห่างไกลยาเสพติด โดยมีผู้เข้าร่วมในวงการต่าง ๆ ซึ่งเป็น
กลุ่มนักเรียน นักศึกษา ภาคเอกชนและ บุคลากรจากหน่วยงานภาครัฐ กว่า ๘๐ คน ใช้เวลา
ทั้งหมด ๗ ชั่วโมง ในการระดมความคิดเห็นและนำเสนอแนวทางพัฒนาการเฝ้าระวังและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ๔ ผลงานที่ได้รับการคัดเลือก และพร้อมนำไปปฏิบตั ิให้เกิดผลอย่างเป็น
รูปธรรม ได้แก่ ๑) การเพิ่มช่องทางการติดต่อสร้างความตื่นตัว ภายใต้ชื่อ “เราแจ้งด้วยกัน
๑๓๘๖” ๒) การสร้างเครือข่าย พ่อแม่ผู้ติดยา โดยมีการดำเนินการทั้งในรูปแบบของ Online
(จะมีการพัฒนา Application ให้ข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมในครอบครัว และมีบริการให้
คำปรึกษาผ่าน Application ด้วย) และ Offline (การ Workshop ภายในครอบครัว และการ
สร้างร่วมมือกันระหว่างภาครัฐกับเอกชน) ๓) การเพิ่มช่องทางสื่อสารและแจ้งเบาะแสผ่าน
ช่องทางที่กลุ่มเป้าหมายคุ้นเคย เช่น Line@ และ QR Code แล้วทำการเก็บและวิเคราะห์
ข้อมูล ภายใต้ชื่อ “Care Case” และ ๔) การสร้างงานสร้างอาชีพในชุมชน ร่วมเป็นเครือข่าย
หน่วยงานภาครัฐ ภายใต้ชื่อ “Local Venture”
๒) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ จัดกิจกรรม MY BETTER
COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ ๘ ร่วมกับจังหวัดลำปาง ในหัวข้อลำปางสดใส ลดฝุ่น
PM2.5 โดยมีผเู้ ข้าร่วมกิจกรรมจากภาคส่วนต่าง ๆ กว่า ๑๐๐ คน ได้ข้อเสนอจำนวน ๗
โครงการ และมีข้อเสนอที่ได้รับคัดเลือกจากผู้ทรงคุณวุฒิให้ดำเนินการร่วมกันระหว่าง
ประชาชน จังหวัดลำปาง และสำนักงาน ก.พ.ร. จำนวน ๒ โครงการ ได้แก่ Line Chatbot
น้องเข้ม และโครงการวิทยุท้องถิ่น เข้าถึงประชาชน ซึ่งจะช้ในการขับเคลื่อนการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาฝุ่น PM2.5 ในพื้นที่จังหวัดลำปาง ให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔
๓) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม
MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ ๙ ร่วมกับกรมทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งจะจัด
ขึ้นในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไลน์) โดยประเด็นที่จะใช้ในการเปิดให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมออกแบบงานด้านทรัพย์สินทางปัญญา ประกอบด้วย ๓ ประเด็นหลัก ได้แก่ ๑)

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ
สำนักงาน
ก.พ.ร.

๕

เรื่อง/ประเด็น/
มติ/ข้อสั่งการ

ผลการดำเนินงาน

ร้อยละของผล
การดำเนินงาน

ปัญหา/
ข้อขัดข้อง

ข้อเสนอแนะ

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

หน่วยงาน
รับผิดชอบ

ฐานข้อมูลสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indications : GI) ๒) ระบบตรวจสอบความ
เหมือนคล้ายของเครื่องหมายการค้า และ ๓) ระบบให้คำปรึกษาในการจดสิทธิบัตร และจะมี
การคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น และมีความเป็นไปได้ในการขับเคลื่อนให้เกิดผลภายใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงาน ได้ร่วมขับเคลื่อนกับ
กรมทรัพย์สินทางปัญญาต่อไป
๔) สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ อยู่ระหว่างเตรียมการจัดกิจกรรม
MY BETTER COUNTRY HACKATHON ครั้งที่ ๑๐ ร่วมกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
ซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ (รูปแบบออนไลน์) โดยมีประเด็นที่จะใช้ในการจัด
กิจกรรม ๓ ประเด็นหลัก ประกอบด้วย ๑) ออกแบบเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยววิถีใหม่ ๒) ของ
ดีประจำชุมชนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจท้องถิ่น และ ๓) Thailand Tourism Directory เว็บไซต์
ที่สายเที่ยวต้องไม่พลาด และจะมีการคัดเลือกผลงานที่โดดเด่น และมีความเป็นไปได้ในการ
ขับเคลื่อนให้เกิดผลภายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ อย่างน้อย ๑ โครงการ เพื่อให้ผเู้ ข้าร่วม
งาน ได้ร่วมขับเคลื่อนกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาต่อไป
๑๑.๗ ปรับปรุง
ระเบียบกฎหมาย
เพื่อเอื้อต่อการทำ
ธุรกิจและการใช้
ชีวิตประจำวัน
๑๑.๗.๑ ปรับปรุง
ขั้นตอนและ
ระยะเวลาการ
ให้บริการ
การอำนวยความ
สะดวก ต้นทุน
ค่าใช้จ่าย กฎหมาย
กฎ และระเบียบ
ต่าง ๆ ของภาครัฐ

(๑) การพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
อยู่ระหว่างการส่งเสริมองค์ความรู้ ให้คำปรึกษา และข้อเสนอแนะแก่ส่วนราชการ ดังนี้
๑) ศึกษาและให้ข้อเสนอแนะสำหรับปรับกระบวนการออกเอกสาร ให้สามารถรองรับ
การดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล ๑๒ ครั้ง ๗ หน่วยงาน
๒) ให้คำปรึกษาในการพัฒนาการออกเอกสารผ่านระบบดิจิทัล ร่วมกับ สำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ๑๔ ครั้ง ๑๒ หน่วยงาน
๓) จัดทำคลิปบรรยายองค์ความรู้ และคลินิกให้คำปรึกษาออนไลน์ผา่ นระบบ Zoom
ร่วมกับ สพธอ. และเผยแพร่คลิปผ่าน Youtube ของสำนักงาน ก.พ.ร.

สำนักงาน
ก.พ.ร.

๖

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลและข้อสั่งการนายกรัฐมนตรี
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี
ระหว่างวันที่ ๑ เมษายน ถึง ๓๐ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔
นโยบายหลักด้านที่ ๕ การพัฒนาเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันของไทย
กระทรวง/หน่วยงาน สำนักงาน ก.พ.ร.
นโยบายรัฐบาล เรื่อง/ประเด็น/
ผลการดำเนินงาน
ร้อยละของ
ปัญหา/
ข้อเสนอแนะ
มติ/ข้อสั่งการ
ผลการ
ข้อขัดข้อง
ดำเนินงาน
นโยบายหลัก
๕.๒ พัฒนา
การพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ด้านที่ ๕
ภาคอุตสาหกรรม เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ
การพัฒนา
๕.๒.๔ พัฒนา
ในประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้
เศรษฐกิจและ ระบบและกลไก
ยกระดับการพัฒนาในด้านต่าง ๆ โดยมีความคืบหน้าในด้าน
ความสามารถใน ภาครัฐและ
การค้าระหว่างประเทศ สำนักงาน ก.พ.ร. เตรียมจัดการประชุม
การแข่งขัน
สภาพแวดล้อมให้มี เพื่อหารือแนวทางการลด Boarding Time ระหว่าง การท่าเรือ
ของไทย
ประสิทธิภาพ
แห่งประเทศไทย การท่าเรือแหลมฉบัง กรมศุลกากร และ
ในการสนับสนุน
ภาคเอกชน โดยคาดการณ์ว่าจะสามารถลด Boarding Time
ผู้ประกอบการ
ได้จนส่งผลดีต่ออันดับของประเทศไทยในการจัดอันดับความ
ยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในปี ๒๕๖๕ (Doing Business
๒๐๒๒)

ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(ล้านบาท)

ผู้รับผิดชอบ
สำนักงาน ก.พ.ร.

๗

