รายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนปฏบิัติการสำนกังาน ก.พ.ร.
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.1 สรุปผลการดำเนิน งานที่สำคัญในภาพรวม และผลการดำเนินงานแผนงานโครงการ/รายการ
ตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ตามที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2550 มาตรา 71/9
กำหนดให้สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สำนักงาน ก.พ.ร.) รับผิดชอบงานเลขานุการ
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ ก.พ.ร. กำหนด นั้น
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการตามบทบาท ภารกิจ อำนาจหน้าที่
และความรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติดังกล่าว ในการพัฒนาและยกระดับการพัฒนาระบบราชการ
เพื่อให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการ
บ้ า นเมื อ งที ่ ด ี อ ย่ า งต่ อ เนื ่ อ งและบั ง เกิ ด ผลอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม ที ่ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
(พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ชาติที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย ซึ่งสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการในการพัฒนาระบบราชการตามแผน
ที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย
1. พัฒนาระบบการให้บริการประชาชน
2. ปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ
3. เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ (High Performance)
4. พัฒนาสำนักงาน ก.พ.ร. ให้เป็นองค์การสมรรถนะสูง
โดยสรุปผลการดำเนินงานที่สำคัญในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (1 ตุลาคม 2562 – 30 กันยายน 2563) ดังนี้
2.1.1 การส่ งเสริ มการพั ฒนาระบบการให้ บริ การของหน่ ว ยงานของรั ฐเพื ่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
2.1.1.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) มีความมุ่งมั่น
ที ่ จ ะยกระดั บ ของประเทศไทยในรายงานความยาก-ง่า ยในการประกอบธุ ร กิจ โดยพั ฒ นาระบบ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขั้นตอนที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง ตลอดจนพัฒนาให้มีคุณภาพ
และความน่าเชื่อถือ สร้างการเชื่อมโยงระหว่างหน่ว ยงาน นำเทคโนโลยี ที่ทันสมัยมาใช้ปรับปรุง
การทำงาน และแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบที่อาจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบราชการ
และได้รับมอบหมายในการติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินการปรับปรุงบริการของหน่วยงาน
ต่ า ง ๆ ตามแนวทางการปรั บ ปรุ ง สภาพแวดล้ อ ม สำหรั บ การประกอบธุ รกิ จ ในประเทศไทยของ
ธนาคารโลก ได้ดำเนิน การเพื่ อยกระดั บสมรรถนะการให้บ ริก ารภาครัฐ เพื่อให้การพัฒ นาระบบ
การให้บริการมีประสิทธิภาพ มีความทันสมัย มีความง่ายในการดำเนินธุรกิจ และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม

ในอันที่ส่งผลให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนและภาคธุรกิจ ซึ่งจะส่งผลถึงศักยภาพการแข่งขันของ
ประเทศต่อไป
จากความพยายามดั ง กล่ า วส่ ง ผลให้ ประเทศไทยมี ผ ลการจัด อั นดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และในปี พ.ศ. 2562 (DB 2020) ประเทศไทย
อยู่ในกลุ่ม Top 30 ของโลก (ลำดับที่ 21 จาก 190 ประเทศ) ที่มีการปรับปรุงบริการเพื่ออำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ โดยมีผลคะแนน Ease of Doing Business (EODB Score) เท่ากับ 80.10 คะแนน
สูงที่สุดในรอบ 10 ปี
โดยดำเนิ น การสอดคล้ อ งตามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
ในประเด็น ยุ ทธศาสตร์ ที ่ 6 ด้านการปรับสมดุล และพัฒ นาระบบการบริห ารจั ด การภาครัฐ แผน
การปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 - 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 บริการ
ภาครัฐสะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตประชาชน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 – 2564) ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ
และธรรมาภิบ าลในสังคมไทย และแนวทางการบริห ารราชการแผ่นดินตามคำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562
นโยบายหลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ เพื่อให้การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
สามารถบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น
2.1.1.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อส่งเสริมให้ห น่ว ยงานของรัฐ พัฒ นาระบบการให้บริ การ เพื่อ
อำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
และอันดับของประเทศไทยในรายงาน Doing Business ของธนาคารโลกให้ดีขึ้น
2.1.1.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักในการติดตามความก้าวหน้า
ของการดำเนินการปรับปรุงบริการของหน่วยงานต่าง ๆ มีการดำเนินการ ดังนี้
(1) การประชุมร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
- การประชุ ม เตรี ย มความพร้ อ มร่ ว มกั บ หน่ ว ยงานที ่ เ กี ่ ย วข้ อ ง
ในการรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย ของธนาคารโลก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2562
- การประชุมเพื่อรายงานผลการดำเนินการตามแนวทางการปรับปรุง
สภาพแวดล้ อ มสำหรั บ การประกอบธุ รกิ จในประเทศไทยของธนาคารโลกต่ อรองนายกรั ฐ มนตรี
(นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2562
- การประชุมหารือเกี่ยวกับผลการประเมินและแนวทางในการยกระดับ
ตัวชี้วัด Contracting with the Government ซึ่งเป็นตัวชี้วัดด้านที่ 11 ของการประเมินความยาก - ง่าย
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก ในรายงาน DB 2021 เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562
- การประชุมวิดีทัศน์ทางไกลจากกรุงวอชิงตั น ดีซี กับผู้เชี่ยวชาญ
ธนาคารโลกด้านการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมศุลกากร เพื่อหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินมาตรการ

ด้านการนำเข้า-ส่งออก เพื่อยกระดับการประเมินผล Doing Business 2020 ด้านการค้าระหว่างประเทศ
เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2562
- การประชุมเรื่องมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารความเสี่ยง
เพื่อลดอัตราการเปิดตรวจตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
ของธนาคารโลกด้านการค้าระหว่างประเทศร่วมกับกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่
13 มกราคม 2563
(2) การประชุมเพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
และเอกชน ดังนี้
(2.1) การประชุม/สัมมนา
- สำนักงาน ก.พ.ร. จัดการสัมมนาเพื่อยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ
ในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุร กิจตามแนวทางของธนาคารโลก (Doing Business)
เรื่อง “Citizen insight กุญแจสู่การอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ” ให้แก่ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานบริการภาครัฐตามตัวชี้วัดทั้ง 11 ด้าน ในการจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2563
- สำนักงาน ก.พ.ร. จัด การประชุมเรื่อง การยกระดัประสิทธิภาพ
ภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เพื่อเป็นการสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การปรั บ ปรุง ประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการจัด
อั น ดั บ ความยาก-ง่ า ย ในการประกอบธุ รกิ จของประเทศไทยตามรายงานของธนาคารโลก ให้ แก่
ผู้ประกอบการธุรกิจภาคเอกชน เมื่ อ วั น ที่ 7 กุมภาพันธ์ 256๓ โดยมีการนำเสนอผลการพัฒนาการ
ยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อการอำนวย ความสะดวกในการประกอบธุรกิจจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(2.2) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดทำรายงานผลการดำเนินการตามแนวทาง
การปรับปรุงสภาพแวดล้อมสำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business)
ใน 10 ด้าน ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อให้เป็นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพภาครัฐ ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ และการจัดอันดับ
ความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลกให้แก่ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ
และเอกชน
(3) การเตรียมการสำหรับการเก็บข้อมูลเพื่อจัดอันดับความยาก-ง่าย
ในการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก (Doing Business 2021) และจัดการประชุมชี้แจง
ทีมผู้วิจัยจากธนาคารโลกเพื่อประกอบการจัดเก็บข้อมูลในการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business 2021) ในประเทศไทย ผ่านระบบวีดิทัศน์ทางไกล ระหว่างวันที่ 11 - 22 พฤษภาคม 2563
(4) การดูแลและปรับปรุงเว็บไซต์ www.easeofdoingbusinessthailand.info
ให้มีเนื้อหาที่ทันสมัย และสามารถสร้างการรับรู้กับภาคเอกชนและผู้ที่สนใจเกี่ยวกับการจัดอันดับและ
การเพิ่มประสิทธิภาพการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

2.1.2 การยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์
2.1.2.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 258 ข.
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มีการนำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้ในการบริหาร
ราชการแผ่น ดิน และการจัดทำบริการสาธารณะ มีการบูรณาการฐานข้อมูล ของหน่ว ยงานของรั ฐ
เข้าด้วยกัน เพื่อการบริหารราชการแผ่นดินและบริการประชาชน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐ
ที่ยึดประชาชนเป็นหลัก มีการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการบริการประชาชนและ
ประสิทธิภาพภาครัฐ แผนย่อยที่ 1 การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถ
อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน
ซึ่งจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
แผนการปฏิรูปประเทศด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (พ.ศ. 2561 2565) ประเด็นปฏิรูปที่ 1 คือ บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็ว และตอบโจทย์ชีวิตประชาชน กลยุทธ์ที่ 3
ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น และถูกลง จะเน้นการขับเคลื่อนด้วย
เทคโนโลยีและระบบดิจิทัล เพื่อให้ภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open and Connected)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

แนวทางการพัฒนาข้อ 3.3 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล
เพื่อให้ประชาชนและ ภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน และอำนวยความสะดวก ตรงตาม
ความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ โดยปรับรูปแบบการให้บริการของรัฐจากรูปแบบเดิมไปสู่
การให้บริการประชาชนผ่านระบบดิจิทัลอย่างเป็นระบบ
แนวทางการบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ตามคำแถลงนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 กำหนดนโยบาย
หลักด้านที่ 11 การปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐ โดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาช่ว ย
ในการให้บ ริการของภาครัฐ และการบูรณาการการทำงานของหน่วยงานต่าง ๆ โดยกำหนดนโยบาย
การดำเนินการ ดังข้อ 11.2 ปรับเปลี่ยนกระบวนการอนุมัติ อนุญาตของทางราชการที่มีความสำคัญต่อ
การประกอบธุร กิจ และดำเนินชีว ิตของประชาชนให้เป็นระบบดิจิทัล และสามารถเชื่อมโยงข้ อมูล
ต่อเนื่องกันตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ พร้อมทั้งพัฒนาโปรแกรมออนไลน์เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าถึงบริการของภาครัฐ ได้อย่างทันทีและทุกเวลา รวมถึงยังกำหนดนโยบายเร่งด่วน เรื่องที่ 10
การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน โดยมุ่งสู่ความเป็นรัฐบาลดิจิทัลที่โปร่งใสตรวจสอบได้ พัฒนา
ระบบจัดเก็บและเปิดเผยข้อมูลของภาครัฐ ปรับปรุงระบบการอนุมัติและอนุญาตของทางราชการ
ที่สำคัญให้เป็นระบบดิจิทัลทั้งบุคคลและนิติบุคคล
มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้การกระทําใดจะต้องได้รับอนุญาต
ผู้อนุญาตจะต้องจัดทํา คู่มือสําหรับประชาชน ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วย หลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงื่อนไข (ถ้ามี) ในการยื่นคําขอ ขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตและรายการเอกสารหรือ
หลักฐานที่ผู้ขออนุญาตจะต้อง ยื่นมาพร้อมกับคําขอ และจะกําหนดให้ยื่นคําขอผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
แทนการมายื่นคําขอด้วยตนเองก็ได้
มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐ
ผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 กำหนดให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบริหารงานและการจัดทำบริการ
สาธารณะในรูปแบบและช่องทางดิจิทัล โดยมีการบริหารจัดการและการบูรณาการข้อมูลภาครัฐและ
การทำงานให้มีความสอดคล้องกันและเชื่อมโยงเข้าด้วยกันอย่างมั่นคงปลอดภัยและมีธรรมาภิบาล
โดยมุ่งหมายในการเพิ่มประสิทธิภาพและอำนวยความสะดวกในการให้บริการและการเข้าถึง ของ
ประชาชน มีการนำระบบดิจิทัลที่เหมาะสมมาใช้ ในการบริหารและการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
ทุกแห่ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและให้มีการใช้ระบบดิจิทัลอย่างคุ้มค่าและเต็มศักยภาพ
มาตรา 10 วรรคสอง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 กำหนดให้เป็นหน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ
ที่จะต้องดำเนินการให้บริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน โดย
การใช้แพลตฟอร์มดิจิทัลกลางให้แล้วเสร็จภายในสองปีนับแต่พ้นกำหนด
2.1.2.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อรวบรวมข้อมูลและวางแผนการขยายการพัฒนาระบบฯ เพื่อให้สามารถ
ให้บริการได้ดียิ่งขึ้น
(2) เพื่อยกระดับสมรรถนะการให้บริการของระบบการให้บริการด้าน
การออกหนั งสื อ รับ รอง ใบอนุญาต หรือ เอกสารต่ าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ให้ เ ป็ น

แพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานที่มีความสะดวก
ง่าย และเชื่อถือได้
(3) เพื ่ อ ออกแบบสถาปั ต ยกรรม (System Architecture) และพั ฒ นา
ระบบต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติ อนุญาตแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
ที่สามารถให้บริการด้านการออกหนังสื อรับรอง ใบอนุญาต หรือ เอกสารต่าง ๆ แบบเบ็ดเสร็จทาง
อิเล็กทรอนิกส์ และสามารถเชื่อมโยงเข้ากับแพลตฟอร์มกลางต่าง ๆ ของภาครัฐหรือภาคเอกชน เช่น
ระบบการพิสูจน์และยืนยันตัวตน ระบบรับชำระเงิน และระบบอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) เพื่อส่งเสริม สนับสนุน และแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการดำเนินการของ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้บริการผ่านระบบต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติ อนุญาต
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
(5) เพื ่ อ สร้ า งการรั บ รู ้ แ ละความเข้ า ใจแก่ เ จ้า หน้า ที ่ ประชาชน และ
ผู้ประกอบการ เกี่ยวกับการให้บริ การของระบบต้นแบบแพลตฟอร์มกลางในการขออนุมัติ อนุญาต
แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน
2.1.2.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
การดำเนิ น โครงการยกระดั บ การพั ฒ นาการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ
แก่น ิติบ ุคคลแบบเบ็ดเสร็จ ทางอิเล็ ก ทรอนิ กส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 มีผ ลสำเร็จ ของ
การดำเนินงาน ดังนี้
(1) รวบรวมข้อมูลและวางแผนการขยายการพัฒนาระบบการให้บริ การ
ภาครัฐ แบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยจะนำร่อง
ใน 5 หน่วยงาน จำนวนไม่น้อยกว่า 10 ใบอนุญาต
(2) สนั บสนุ นการดำเนิ นการของหน่ วยงานในการให้ บริ การผ่ านระบบ
การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เช่น การประชุมหารือเพื่อแก้ไขปัญหา
อุปสรรคที่เกิดขึ้น และให้ข้อเสนอแนะ รวมทั้งจัดการอบรมการใช้งานระบบฯ แก่เจ้าหน้าที่เพิ่มเติม
(3) จัดทำแผ่นพับประชาสัมพันธ์การให้บริการ จำนวน 500 ชุด เพื่อใช้
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์ระบบฯ
(4) จัดการประชุมผ่านสื่ออิเล็ กทรอนิกส์ร่วมกับหน่วยงานนำร่องและ
หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อเตรียมการระหว่างวันที่ 20 - 21 เมษายน 2563 และเปิดการดำเนินโครงการ
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2563
(5) จัดการประชุมร่วมกับ บมจ. ธนาคารกรุงไทย เพื่อวางแผนการพัฒนา
และเชื่อมโยงระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์
(6) จัดประชุมร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
สำนักงานพัฒนาธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ และกรมบัญชีกลาง เพื่อวางแผนการพัฒนาระบบ Biz Portal
ร่วมกัน โดยจะมีการดำเนินการใน 6 ส่วนหลัก เพื่อพัฒนาการให้บริการของระบบ Biz Portal ให้เป็น
แพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง ครบวงจรเต็มรูปแบบ ได้แก่
(6.1) การพั ฒ นาการให้ ข ้ อ มู ล เพื ่ อ ประกอบการตั ด สิ น ใจของ
ผู้ใช้บริการ โดยจะเชื่อมโยงข้อมูลจากฐานข้อมูลธุรกิจของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า

(6.2) การพัฒนาระบบยืนยันตัวตนทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Authentication)
โดยเชื่อมโยงกับ ผู้ให้บริการยืนยันตัวตน (Identity Provider) ที่มีความเชื่อมั่นสูงสำหรับประชนและ
นิติบุคคล เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการให้สามารถขออนุมัติ อนุญาต ผ่านระบบ Biz Portal
ได้โ ดยไม่ต้องเดิน ทางไปติดต่ อ ณ หน่ว ยงาน ซึ่งจะมีแผนที่จะการพัฒ นาและเชื่ อมโยงระบบกั บ
บริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จำกัด (ดิจิทัลไอดี) และสำนักงาน กสทช. (รูปแบบบัตรประจำตัวอิเล็กทรอนิกส์
บนโทรศัพท์เคลื่อนที่ (“แทนบัตร”))
(6.3) การพัฒนาระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Signature)
สำหรับผู้ประกอบการในการยื่นคำขอ และสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้พิจารณาอนุมัติ อนุญาต
(6.4) การพัฒนาระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Payment)
โดยพัฒนาและเชื่อมโยงระบบการชำระเงินของธนาคารพาณิชย์ และพัฒนาระบบการออกใบเสร็จรับเงิน
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) รวมถึงการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในใบเสร็จรับเงิน และการขยาย
การใช้บริการระบบ การรับชำระเงินกลางของบริการภาครัฐของกรมบัญชีกลาง
(6.5) การพัฒนาระบบการออกใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (e-License)
และพัฒนาระบบการลงลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์บนใบอนุญาตที่มีความเชื่อมั่นสอดรับกับความเสี่ยงของ
ธุรกรรม เช่น Digital Signature ที่มีการออกโดยหน่วยงานให้บริการรับรอง (Certificate Authority)
(6.6) การพัฒนาระบบแจ้งเตือนไปยังอีเมลของเจ้าหน้าที่ที่ได้รั บ
มอบหมายทันทีที่มีคำขอใหม่ (Email Notification)

หน่วยงานและใบอนุญาตที่คัดเลือกเพื่อดำเนินการนำร่องการดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
มีดังนี้
ประเภทธุรกิจ
ธุรกิจ e-Commerce

ธุรกิจสปา
ธุรกิจคลินิก
เสริมความงาม
(แบบไม่ค้างคืน)

ธุรกิจการให้บริการ
สถานดูแลผู้ป่วย
ผู้สูงอายุ/
จัดหาผู้ดูแล
ธุรกิจค้าปลีก
ธุรกิจ
สถานพยาบาลสัตว์

ใบอนุญาต
1. จดทะเบียนพาณิชย์
2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์
3. การจดทะเบี ย นการประกอบธุ ร กิ จ ตลาด
แบบตรง
4. การจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง
5. ใบอนุญาตประกอบกิจการสถานประกอบการ
เพื่อสุขภาพ (สปา)
6. ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาล
(ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
7. ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
8. ใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
(ประเภทไม่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
9. ใบขออนุมัติแผนงานจัดตั้งสถานพยาบาล
(ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
10. ใบขออนุญาตให้ประกอบกิจการสถานพยาบาล
(ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
11. ใบขอรับใบอนุญาตให้ดำเนินการสถานพยาบาล
(ประเภทที่รับผู้ป่วยไว้ค้างคืน)
12. ใบอนุญาตขายสุรา
13. ใบอนุญาตขายยาสูบ
14. ใบอนุญาตขายไพ่
15. หนังสืออนุมัติแผนการจัดตั้งสถานพยาบาล
สัตว์
16. ใบอนุญาตให้ตั้งสถานพยาบาลสัตว์
17. ใบอนุญาตให้ดำเนิน การสถานพยาบาล
สัตว์

หน่วยงาน
กรมพัฒนาธุรกิจ
การค้า
สำนักงาน
คณะกรรมการคุ้มครอง
ผู้บริโภค
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ
กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

กรมสรรพาสามิต
กรมปศุสัตว์

2.1.3 การพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
2.1.3.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 หมวด 16 การปฏิรูป
ประเทศ มาตรา 258 ข. (4) ด้านการบริห ารราชการแผ่นดิน กำหนดให้มีการปรับปรุงและพัฒนา
การบริหารงานบุคคลภาครัฐ ให้มีความคิดสร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติ
ราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 4.4.2 พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการ
ให้ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ ์ มีความโปร่ งใส ยืดหยุ่นและคล่ องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ รวมทั้งนำองค์ความรู้ในแบบสหสาขาวิชา
เข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกั บสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐ
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
นโยบาย “ประเทศไทย 4.0” เป็ นการวางรากฐานการพั ฒนาประเทศ
ในระยะยาว โดยมี ฐานคิ ดหลั ก คื อ เปลี ่ ย นจากการผลิ ต สิ น ค้ า โภคภั ณ ฑ์ ไ ปสู ่ ส ิ น ค้ า เชิ ง นวั ต กรรม
เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิด

สร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จึงอาจกล่าวได้ว่า เป็นแนวคิดที่ต้องการปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม”
ยุ ท ธศาสตร์ ก ารจั ด สรรงบประมาณรายจ่ า ยประจำปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2564 ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อ 6.1
การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้าหมายในการยกระดับงานบริการ
ของรัฐให้มีประสิทธิภาพด้วยระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีความโปร่งใสและมีคุณภาพ เป็น
ที่ย อมรั บ ของผู ้ใช้ บ ริ ก าร รวมทั้งภาครัฐ มีก ารดำเนิ น การที ่ม ีป ระสิท ธิภ าพ และมีความสามารถ
ในการแข่งขันได้ในระดับสากลด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุคใช้
ในการดำเนิ นการที ่ ผ ่ านมา สำนั กงาน ก.พ.ร. ได้ นำแนวคิ ด “ศาสตร์
พระราชา” และกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งสอดคล้องตามกรอบการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณรายจ่าย และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.) ในส่วนของ
Government Lab การออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ โดยดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการ
ภาครัฐร่วมกับหน่วยงาน ที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการออกแบบนวัตกรรมภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset)
การทำงานของข้าราชการ และสร้างวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน ในการพัฒนางานภาครัฐและสังคมอย่างยั่งยืน ซึ่งได้ ดำเนินการพัฒนานวัตกรรม
ในงานบริการนำร่องไปแล้ว 13 งานบริการในส่วนกลาง และ 1 งานบริการในส่วนภูมิภาค
2.1.3.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อสร้างและปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) การทำงานของ
ข้าราชการในการพัฒนางานบริการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง รวมทั้งสร้างวัฒนธรรมการทำงาน
ร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
(2) เพื่อพัฒนางานบริการภาครัฐและเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากร
ทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน ให้เข้าใจกระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ
สามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
(3) เพื่อพัฒนาสื่อการเรียนรู้แบบอิเล็กทรอนิกส์ให้เกิดความรู้ในการสร้าง
พัฒนางานบริการด้วยนวัตกรรม
(4) เพื่อสำรวจความคืบหน้า และขยายผลการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
งานบริการภาครัฐที่ผ่านมาไปสู่การปฏิบัติจริง และการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์ในการทำงานของนวัตกร
ที่ปรึกษาที่เคยผ่านการอบรมมาแล้ว
2.1.3.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) พัฒนาหลักสูตรแกนกลางกระบวนการคิดเชิงออกแบบ 1 หลักสูตร
(2) พัฒนาระบบการเรียนรู้ออนไลน์ 1 ระบบ
(3)จั ด สอนหลั ก สู ต รเสริ ม สร้ า งขี ด สมรรถนะด้ า นกระบวนการคิ ด
เชิงออกแบบแล้ว 4 ครั้ง

2.1.4 การพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐเพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใส
ตาม พ.ร.บ. อำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
2.1.4.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื ่ อ ให้ ก ารปรับ ปรุ ง การให้ บริ ก ารของหน่ ว ยงานของรั ฐ เป็ นไปตาม
เจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติก ารอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุ ญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 และคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นการยกระดับประสิทธิภาพการบริการให้ดีขึ้น เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการจากภาครั ฐที่รวดเร็วขึ้น ง่ายขึ้น และค่าใช้จ่ายที่ถูกลง นำไปสู่ประสิทธิภาพ
การทำงานของภาครัฐ ที่ มี ความโปร่ งใส ลดการใช้ดุลยพินิจ สำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงาน
ที่มีหน้าที่ในการพัฒนาระบบราชการจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาแนวทางการให้บริการของภาครัฐ
เพื่อประสิทธิภาพและความโปร่งใสขึ้น โดยสอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 นโยบายของคณะรัฐมนตรี ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
2.1.4.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อส่งเสริมการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการปรับปรุง
การให้บริการให้มีประสิทธิภาพ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคเอกชน ลดการใช้
ดุลยพินิจ สร้างความโปร่งใสในการให้บริการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง
(2) เพื่อยกระดับการให้บริการภาครัฐให้ทันสมัย พร้อมทั้งนำระบบดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้ก่อให้เกิดความสะดวกแก่ประชาชนและภาคเอกชน
(3) เพื่อรับทราบความคิดเห็นของประชาชนและภาคเอกชน เกี่ยวกับ
ความต้องการในการรับบริการ รวมถึงความพึงพอใจต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ
2.1.4.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) การจัดทำข้อเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบริการภาครัฐไม่น้อยกว่า
20 งานบริ การ เพื ่ อ ส่ ง เสริ ม การดำเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการปรั บ ปรุ ง การให้ บ ริ ก าร
ให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพื ่ อ อำนวยความสะดวกให้ แ ก่ ป ระชาชนและภาคเอกชน ลดการใช้ ด ุ ล ยพิ นิ จ
สร้างความโปร่งใสในการให้บ ริการ ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกฯ
และมติ ค ณะรั ฐ มนตรี ท ี ่ เ กี ่ย วข้ อ ง โดยได้ จ ั ด กิ จ กรรมการดำเนิ นงานจั ด ทำข้ อ เสนอแนะแนวทาง
การปรับปรุงงานบริการภาครัฐไม่น้อยกว่า 20 งานบริการ ประกอบด้วย การศึกษาข้อมูลที่เกี่ยวข้อง
การกำหนดเกณฑ์และคัดเลือกงานบริการภาครัฐ เพื่อจัดทำแนวทางการปรับปรุงงานบริการ จำนวน
อย่างน้อย 20 งานบริการ การดำเนินการจัดกิจกรรม Focus Group และการลงพื้นที่รายหน่วยงาน
เพื่อเก็บข้อมูล ตลอดจนจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงงานบริการ ทั้งนี้ ในการดำเนินการจัดกิจกรรม
Focus Group มีผู้เข้าร่วมงานทั้งสิ้น 172 คน
(2) การขับเคลื่อนการดำเนินการพัฒนาการออกเอกสารหลักฐานของ
ทางราชการผ่านระบบดิจิทัล ซึ่งเป็นการดำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 เมษายน 2562

โดยการผลักดันให้ส่วนราชการพัฒนาเอกสารหลักฐานที่ออกให้กับประชาชนให้อยู่ในรูปแบบเอกสาร
ดิจิทัล รวมทั้งปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบเพื่อรองรับการดำเนินการผ่านระบบดิจิทัล ที่ผ่านมา สำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ดำเนินการให้คำปรึกษาและติดตามการดำเนินงานหน่วยงานนำร่องที่พัฒนาการออกเอกสารราชการ
ผ่านระบบดิจิทัลร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรม
ทางอิเล็กทรอนิกส์ และได้มีการจัดประชุม คณะทำงานขับเคลื่อนการออกเอกสารหลักฐานของทาง
ราชการ ผ่านระบบดิจิทัล ไปแล้ว 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2563 และในปัจจุบันได้ดำเนินการ
ออกแบบและพัฒ นาระบบเพื่ อสนับสนุน การดำเนินงานของหน่ว ยงานนำร่ องในการออกเอกสาร
หลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล และจัดคลินิกให้คำปรึกษาการดำเนินการกับหน่วยงานนำร่อง
เกี่ยวกับการใช้งานในช่วงปลายเดือนพฤษภาคมถึงเดือนมิถุนายน 2563 ร่วมกับสำนักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) และสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(3) การพัฒนาฐานข้อมูลคู่มือสำหรับประชาชน อยู่ระหว่างดำเนินการ
ปรับ ปรุงคู่มือสำหรับ ประชาชนให้มีข้อมูล ชัดเจนและครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบ
และรูปแบบสวยงามในรูปแบบ Infographic จำนวนไม่น้อยกว่า 1,000 คู่มือ
(4) การจัดกิจกรรมเวทีสัญจร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ เกี่ยวกับการพัฒนางานบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยสำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินการจัด
กิจกรรมเวทีสัญจร เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนางานบริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ เรื่อง “การพัฒนางานบริการภาครัฐในยุคดิจิทัล” เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563
ณ โรงแรมพูลแมน ขอนแก่น ราชา ออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเวทีสัญจร จำนวน 257 คน
(5) การจัดทำข้อเสนอในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐ เพื่อยกระดับ
การให้บริการในรูปแบบ e-Service อยู่ระหว่างดำเนินการการศึกษาและออกแบบ Business Model
ของต้นแบบศูน ย์กลางการบริการประชาชนในการติดต่อราชการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจร เพื่อเป็น
ข้อเสนอในการปรับปรุงงานบริการภาครัฐในรูปแบบ e-Service ไม่น้อยกว่า 10 งานบริการ
(6) การจัดสัมมนาเผยแพร่ผลการพัฒนาแนวทางการให้บริการภาครัฐ
เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินการ หรือการปรับปรุงงานบริการของหน่วยงานภาครัฐ และเป็นแนวทาง
หรือต้นแบบในการพัฒนางานบริการหรือปรับปรุงการให้บริการแก่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ โดยได้
ดำเนินการ จัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2562 ในหัวข้อเรื่อง “4 ปี กฎหมายอำนวยความสะดวก
สู่บริการภาครัฐไทยในยุคดิจิทัล” ณ โรงแรม อมารี วอเตอร์เกท กรุงเทพมหานคร โดยมีนายวิษณุ เครืองาม
รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธี และมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 620 คน
(7) การจัดสัมมนาชี้แจงแนวทางการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการ
ภาครัฐได้ดำเนินการจัดกิจกรรมเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2563 ณ โรงแรม เดอะเบอร์เคลีย์ โฮเต็ล ประตูน้ำ
โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา จำนวน 335 คน จากหน่วยงานระดับกรม จำนวน 127 หน่วยงาน
2.1.5 การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
2.1.5.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) เป็นโครงการ
ที่มีว ัตถุป ระสงค์เพื่อพัฒ นาสมรรถนะข้าราชการในโครงการให้เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง

ที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะครบครันในการปฏิบัติงาน และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์
ของระบบราชการ อัน จะส่งผลให้ร ะบบราชการไทยมีประสิทธิผ ลและประสิทธิภ าพ สอดคล้องกับ
การเปลี่ยนแปลงของสังคมที่มีความรวดเร็วและไม่หยุดนิ่ง โดยโครงการนี้มีที่มาจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ข้อที่ 4.5 บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จ ิ ต สํ า นึ ก มี ค วามสามารถสู ง มุ ่ ง มั ่ น และเป็ น มื อ อาชี พ
ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติ โดยภาครัฐมีกําลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณ
และคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน
มี ค วามก้ า วหน้ า ในอาชี พ สามารถจู ง ใจให้ ค นดี ค นเก่ ง ทํ า งานในภาครั ฐ มี ร ะบบการพั ฒ นา
ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา
มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ
มีจิตบริการ ทํางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถบูรณาการการทํางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้
อย่างเป็นรูปธรรม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
เป้าหมายการพัฒนา ข้อ 6 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้
กระจายอำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและ
ปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น และยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการ
ในภาครัฐ การป้องกัน การทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2547 และเมื่อวันที่
10 พฤษภาคม 2548 มีมติเห็นชอบในหลักการที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอให้มีการดำเนินโครงการพัฒนา
นั ก บริ ห ารการเปลี ่ ย นแปลงรุ ่ น ใหม่ เพื ่ อ สรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที ่ ม ี ค วามรู ้ ค วามสามารถ
และสมรรถนะสู ง เข้ า รั บ ราชการและพั ฒ นาให้ เ ป็ น ผู ้ น ำการเปลี ่ ย นแปลงในหน่ ว ยงานภาครั ฐ
มี ค วามสามารถในการเป็ น ทั ้ ง นั ก คิ ด ที ่ ม ี วิ ส ั ย ทั ศ น์ (Visionary Thinker) นั ก พั ฒ นาและวางแผน
(Developer & Planner) และนั ก ปฏิ บ ั ต ิ (Operator) ได้ อ ย่ า งสมดุ ล มี ค วามสามารถเป็ น ผู ้ น ำ
การบริหารการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการและการบริหารจัดการองค์การ ประกอบกับ
คณะรัฐ มนตรี ในการประชุมเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2551 มีมติอนุมัติ ในหลักการให้สำนักงาน ก.พ.ร.
เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ต่อไป เพื่อให้เกิดความต่อเนื่อง
และบังเกิดผล ต่อการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ปีละ 1 รุ่น รุ่นละประมาณ 60 คน ระยะเวลารุ่นละ
22 เดือน เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552 เป็นต้นไป โดยผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทุกคนต้องผ่าน
การคัดเลือก โดยการทดสอบความรู้ ความสามารถ พฤติกรรม บุคลิกภาพ และสภาพจิต และได้รับ
การอบรมภาคการเรียนรู้ด้านวิชาการ และภาคการเรียนรู้ ด้านการบริหารจัด การหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชน และมีการประเมินผลนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ระหว่างการศึกษา โดยจะประเมิน
ระหว่างการอบรมทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อประเมินการเรียนรู้ พฤติ กรรม บุคลิกภาพ
วิสัยทัศน์ และทัศนคติต่อการปฏิบัติราชการของผู้เข้ารับการอบรม ภายหลังสิ้นสุดการอบรม ผู้เข้ารับการอบรม
ทุกคนจะต้องผ่านการสอบประเมินเป็นผู้ผ่านโครงการฯ ตามเกณฑ์ที่ได้กำหนด
สำหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14

2.1.5.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
นปร. รุ่นที่ 12 และ นปร. รุ่นที่ 13
(1) เพื่อเป็นช่องทางใหม่ในการดึงดูดบุคคลผู้มีความรู้ ความสามารถสูง
เข้าสู่ระบบราชการ
(2) เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่เก่งและดี และ
เป็นนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ที่มีสมรรถนะครบครันทั้งในด้านการเป็นนักคิดที่มีวิสัยทัศน์
(Visionary Thinker) นักพัฒ นาและวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบั ติ (Operator)
อย่ า งสมดุ ล รวมทั ้ ง มี ค วามพร้ อ มในการริ เ ริ ่ ม และขั บ เคลื ่ อ นการเปลี ่ ย นแปลงเชิ ง ยุ ท ธศาสตร์
ในการบริหารภาครัฐต่อไป
(3) เพื ่ อ ให้ ม ี เ วที ใ นการรวบรวมและถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู ้ แ ละ
ประสบการณ์เกี่ยวกับการบริหารภาครัฐแก่นักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
นปร. รุ่นที่ 14
เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการที่มีความสามารถสูง
มีคุณธรรม จริยธรรม เป็นผู้ขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลง (Change Agent) ที่มีวิสัยทัศน์และสมรรถนะ
ครบครันในการปฏิบัติงาน สามารถริเริ่ม ปรับตัว และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ของ
ระบบราชการ โดยคำนึงถึงประโยชน์สุขของประชาชน สังคม และประเทศชาติ
2.1.5.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำเนินโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ จำนวน 3 รุ่น ได้แก่ รุ่นที่ 12 รุ่นที่ 13 และรุ่นที่ 14 ดังนี้
(1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12 (ระยะที่ 3)
• นปร. รุ่นที่ 12 สำเร็จจากโครงการ
(2) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 13 (ระยะที่ 2)
• การปฏิบัติราชการภาควิช าการ ระยะที่ 2 – ระยะที่ 3
• การปฏิ บั ติ ร าชการด้ า นการบริ ห ารจั ด การหน่ ว ยงานภาครั ฐ
ส่ ว นกลาง
• การจัดกิจกรรมพัฒ นาภาวะผู้ นำของ นปร.
• การจัดกิจกรรมเสริมสร้างทัก ษะที่จำเป็นแก่ นปร.
(3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 14 (ระยะที่ 1)
• การประชาสั มพันธ์โ ครงการฯ และการรับสมัคร
• การคัดเลือกบุคคลและข้าราชการเพื่อเข้าร่วมโครงการนักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
ทั้งนี้ นับตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2548 จนถึงปัจจุบัน โครงการพัฒนานักบริหาร
การเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ได้ผลิตบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ เป็นทั้งคนเก่งและคนดี เป็นผู้ขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านความคิด ด้านวิชาการ และการบริหารจัดการองค์การเข้าสู่ระบบราชการแล้ ว
จำนวน 14 รุ่น รวมทั้งสิ้น 492 คน โดยปัจจุบัน นปร. ปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนราชการที่มีความสำคัญ

เชิงยุทธศาสตร์ จำนวน 423 คน (รุ่นที่ 1 – 12 จำนวน 423 คน) นปร. รุ่นที่ 13 จำนวน 30 คน และ นปร.
รุ่นที่ 14 จำนวน 39 คน อยู่ระหว่างการพัฒนาในโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
นปร. รุ่นที่
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
รวม

ปีที่เข้าร่วมโครงการฯ (พ.ศ.)
2548 - 2550
2549 - 2551
2552 - 2554
2553 - 2555
2554 – 2556
2555 - 2557
2556 - 2558
2557 - 2559
2558 - 2560
2559 - 2561
2560 - 2562
2561 - 2563
2562 - 2564
2563 - 2565

จำนวน นปร.
31
34
43
28
30
33
33
40
37
27
40
47
30
39
492

ส่วนราชการที่มีนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ไปปฏิบัติราชการ (รุ่นที่ 1 - รุ่นที่ 12) จำนวน 423 คน
มีรายละเอียดดังนี้

2.1.6 การพัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0
2.1.6.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ. 2546 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ได้กำหนดขอบเขตของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งชี้ให้เห็นถึง
วัตถุประสงค์ของการบริหารราชการ และแนวทางในการปฏิบัติราชการของทุกส่วนราชการในการดำเนิน
ภารกิจ โดยต้องปฏิบัติราชการให้เกิดการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ได้แก่ เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มีประสิทธิภาพ เกิ ด ความคุ้ ม ค่ า ในเชิ ง ภารกิ จ ของรั ฐ ไม่ มี ขั้ น ตอน
การปฏิบัติงานเกินความจำเป็น มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ ประชาชน
ได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ และมีการประเมินผลการปฏิบั ติ
ราชการอย่างสม่ำเสมอ
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ มีสมรรถนะสูง มีประสิทธิภาพและประสิ ท ธิ ผ ล กระจายบทบาทภารกิ จ ไปสู่ ท้ อ งถิ่ น
อย่างเหมาะสม และมีธรรมาภิบาล
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ บาล
ในสังคมไทย กำหนดแนวทางการพั ฒนาเพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง โครงสร้ า งหน่ ว ยงาน
บทบาทภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มี ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม
เกิดความคุ้มค่า สามารถให้บริการประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่ หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการ
มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์การขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย
แนวคิดเกี่ยวกับประเทศไทย 4.0 ที่ขับเคลื่อนโครงสร้างเศรษฐกิจด้ วย
นวัตกรรม โดยมีฐานคิดหลัก คือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้าเชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจาก
การขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี ความคิดสร้างสรรค์
และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น ดังนั้น ประเทศ
ไทยยุค 4.0 จึงต้องให้ความสำคัญในการปรับเปลี่ยนวิธ ีการทำงาน ปรับปรุงงานบริการภาครัฐ ให้ มี
การพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และการวิจัยและพัฒนา
เพื่อต่อยอดในอนาคต เพื่อให้ระบบราชการยกระดับไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” คือ ภาครัฐต้องพลิกโฉม
เข้าสู่ยุคดิจิทัล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน และยกระดับสมรรถนะของหน่ว ยงาน
ภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ
คณะรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
ข้อเสนอหลั ก เกณฑ์ แ ละวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ซึ่งอาศัยอำนาจตามมาตรา 50 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี พ.ศ. 2546 โดยได้
กำหนด แนวทางการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 เพื่อเป็น
การยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ง าน ที่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ทตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561-2580) แผนพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และเป้าหมายการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่ มุ่ ง เน้ น ระบบ
ราชการที่เปิดกว้างเชื่อมโยงกัน ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
โดยมีปัจจัยแห่งความสำเร็จ คือ การปรับระบบการทำงานเข้า สู่ ก ารเป็นดิจิทัลเต็มรูปแบบ การสร้าง
นวัตกรรมในภาครัฐ และการสานพลังทุกภาคส่วน โดยได้กำหนดให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการสร้าง
การรับ รู้ ความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพิ่มเติม และแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
โดยให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการจัดทำแผน/แนวทางพัฒนาให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ เพิ่มเติม
และการพัฒ นา สู่ระบบราชการ 4.0 รวมทั้งให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการตรวจรับรองหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0
จากเหตุผ ลดังกล่าวข้างต้น สำนักงาน ก.พ.ร. จึงดำเนิน “โครงการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0” ซึ่งเป็นโครงการต่อเนื่องตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ที่ได้มีการส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับ และพัฒนา
สู ่ ร ะบบราชการ 4.0 สำหรั บ การดำเนิ น การในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2563 เป็ น การพั ฒ นาระบบ
การประเมิ น ผลให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพยิ่ ง ขึ้ น รวมถึ ง การส่ ง เสริ ม หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการพัฒนาระบบ
บริหารจัดการที่สอดคล้องตามแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่มุ่งเน้นการเป็นระบบราชการ
ที่ เ ปิ ด กว้ า งให้ ภ าคส่ ว นอื่ น เข้ า มา มี ส่วนร่วม ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างนวัตกรรมและพัฒนา
ให้เป็นหน่วยงานภาครัฐที่มีขีดสมรรถนะสูง ทันสมัย เพื่อให้ระบบราชการสามารถเป็นที่พึ่ง น่าเชื่อถือ และ
เป็นที่ไว้วางใจได้ ของประชาชน
2.1.6.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐยกระดับและพัฒนา
องค์การสู่ระบบราชการ 4.0
(2) เพื ่ อ ตรวจประเมิ น สถานะในการเป็ น ระบบราชการ 4.0 ให้ แ ก่
หน่วยงานภาครัฐ ได้นำข้อเสนอแนะจากการตรวจประเมินไปใช้ในการปรับปรุงและพัฒนาองค์การต่อไป
(3) เพื่อพัฒนาเครือข่ายการเป็น ระบบราชการ 4.0 ให้มีความเข้มแข็ง
มีความรู้เท่าทันต่อสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และสามารถถ่ายทอดแนวทางการดำเนินงานสู่การเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ให้แก่หน่วยงานตนเอง รวมถึงหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปได้
2.1.6.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) ส่ ง เสริ ม และสนั บ สนุ นให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ยกระดั บ และพั ฒ นา
สู่ระบบราชการ 4.0
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐสู่ระบบราชการ 4.0 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบริบทของหน่วยงานภาครัฐในปัจจุบัน
(1.2) ปรับปรุงและพัฒนาโปรแกรมประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ออนไลน์ เพื่อให้ระบบมี การประมวลผล มีการตอบสนองที่รวดเร็ว และใช้งานง่ายมากยิ ่ งขึ้ น
เป็นการอำนวยความสะดวกแก่หน่วยงานภาครัฐในการประเมินตนเองผ่านระบบออนไลน์
(1.3) จัดกิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาองค์การสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ให้แก่ หน่วยงานภาครัฐที่ไม่ผ ่านการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 รอบที่ 1
(รอบการประเมินตนเอง) และรอบที่ 2 (รอบการจัดทำ Application Report) ในปีที่ผ ่านมา โดยเป็น

หน่วยงานที่มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ในระดับพื้นฐานถึง
ปานกลาง ดังนั้น เนื้อหาของกิจกรรมจึงมุ่งเน้นการสร้างความรู้ความเข้าใจตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นไปจนถึง
การนำเกณฑ์ฯ ไปประยุกต์ใช้ ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานในการดำเนินงานสู่ระบบราชการ 4.0
(1.4) จัดคลินิกให้คำปรึกษาการพัฒนาองค์การตามแนวทางการพัฒนา
ระบบราชการ 4.0 และการจัดทำรายงานผลการดำเนินการสู่ระบบราชการ 4.0 (Application Report) ให้แก่
หน่วยงานภาครัฐที่ผ่านเข้าสู่รอบที่ 2 เพื่ อ เป็ น การเตรี ย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานในการจั ด ทำ
รายงานผลการดำเนินการสู่ระบบราชการ 4.0
(2) เตรียมความพร้อมด้านการตรวจรับรองสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
สู่ระบบราชการ 4.0
(2.1) จัดอบรมผู้ตรวจรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับผู้ตรวจสำหรับการตรวจประเมินในรอบที่ 1 และ รอบที่ 2
(2.2) จัดประชุม คณะทำงานตรวจรับรองสถานะการเป็น ระบบ
ราชการ 4.0 เพื่อให้รับทราบถึงแนวทางการตรวจรับรองให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
(3) ตรวจประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
- ตรวจประเมิน เอกสารผลการดำเนิ น การสู่ ระบบราชการ 4.0
เพื่อคัดกรองหน่ว ยงานภาครัฐที่มีทิศทางการดำเนินงานสอดคล้องกับการเป็นระบบราชการ 4.0
ให้ผ่านเข้าสู่รอบต่อไป
(4) พัฒนาเครือข่ายการเป็นระบบราชการ 4.0
- จัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการส่งเสริมการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 กับเครือข่ายการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2.1.7. การยกระดับการให้บริการภาครัฐ
2.1.7.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
เพื ่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มี ส มรรถนะองค์ ก ารและกลไกภาครั ฐ
ที่จำเป็น ต่อการแข่งขันของประเทศให้สูงขึ้นสู่ความเป็นเลิศ การอำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและ
ภาคส่วนอื่น ๆ และมีการให้บริการสาธารณะทั้งระบบดีขึ้น ทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพที่จะส่งผลให้เกิด
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนได้อย่างทั่วถึง สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ส่งเสริม และสนับสนุน
ให้ห น่ว ยงานของรัฐ พัฒ นาการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวมถึงการพัฒ นาคุณภาพการให้บริการ
และส่งเสริมให้หน่วยงานที่ได้รับรางวัลในระดับประเทศต่อยอดเสนอผลงานเพื่อรับรางวัลในระดับสากล
คือ รางวัล United Nations Public Service Awards ขององค์การสหประชาชาติ เพื่อให้บริการสาธารณะ
ดีขึ้นทั้งด้านปริมาณและคุณภาพที่ส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
2.1.7.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ผลงานของหน่วยงานของรัฐที่พัฒนาระบบ
การให้บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุณภาพ
(2) เพื่อสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐได้รับรางวัลในระดับสากล

2.1.7.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) การจัดแสดงผลงานฯ “มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 7” เพื่อ
เป็นเวทีนำเสนอและเผยแพร่ผลงานการพัฒนาบริการของหน่วยงานของรัฐที่ได้รับรางวัล หรือ งาน
บริการอื่น ๆ ที่มีความโดดเด่นของแต่ละหน่วยงานให้กับประชาชนและหน่วยงานต่าง ๆ และ เพื่อสร้าง
ขวัญกำลังใจและเชิดชูเกียรติหน่วยงานของรัฐที่พัฒนาระบบการให้บริการได้อย่างโดดเด่น และให้
หน่วยงานและผู้ที่สนใจนำไปประยุกต์ใช้ต่อไป โดยดำเนินการจำนวน 1 ครั้ง เป็นระยะเวลา 2 วัน คือ
วันที่ 25 - 27 มกราคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต จังหวัดนนทบุรี ทั้งนี้ มีหน่วยงาน
จัดแสดงผลงานทั้งหมด 9 หน่วยงาน ประกอบด้วย
1) สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข โดยโรงพยาบาลพระนั่งเกล้า
นนทบุรี
2) กรมควบคุมโรค
3) กรมสุขภาพจิต
4) กรมป่าไม้
5) กรมพัฒนาที่ดิน
6) กรมธนารักษ์
7) สำนักงานประกันสังคม
8) กรมการขนส่งทางบก
9) สำนักงาน ก.พ.ร
(2) การดำเนินงานในการส่งเสริมสนับสนุนและผลักดันให้หน่วยงานของ
ภาครัฐ ที่เคยได้รับรางวัลจากสำนักงาน ก.พ.ร. ต่อยอดผลงาน โดยเสนอเข้ารับรางวัล UNPSA 2020 รวมทั้ง
หน่วยงานอื่น ๆ ที่มีความประสงค์สมัครรางวัลได้ดำเนินการ
(2.1) จั ด ทำเอกสารคู ่ ม ื อ ที ่ ส ร้ า งความรู ้ แ ละความเข้ า ใจให้ กั บ
หน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับขั้นตอนการดําเนินการในการเสนอขอรับรางวัล United Nations Public
Service Awards เพื่อให้หน่วยงานของรัฐ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินการสมัครขอรับรางวัลได้อย่างถูกต้อง
ทั้งในเรื่องของคุณสมบัติ เกณฑ์การพิจารณารางวัล UNPSA และขั้นตอนการสมัครต่าง ๆ ประกอบด้วย
คู่มือแนวทางการสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 เอกสารสรุป
ในรูปแบบ Presentation (Powerpoint) คู่มือการสมัครรางวัล UNPSA 2020 ผ่านระบบออนไลน์
(Powerpoint)
(2.2) การจัดทีมที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านภาษาและเทคนิ ค
การเขียนเอกสารสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards 2020 เพื่อใหคำปรึกษา
เชิงลึกในเรื่องเกี่ยวกับการเขียนผลงานและวิธีการสมัครรางวัล ให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงผลงาน
ก่อนจะส่งเอกสารสมัครขอรั บรางวัล ทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ช่วยตรวจสอบและแก้ไขผลงาน
ให้ถูกต้องตามหลักภาษา รวมทั้งให้อ่านเข้าใจง่าย ผลการดำเนินการ มีหน่วยงานเข้ารับคำปรึกษารวม
99 ผลงาน และมีหน่วยงานส่งผลงานสมัครขอรับรางวัลทั้งสิ้น 59 ผลงาน

(3) การให้บริการศูนย์บริการร่วม (G-Service Point) โดยมีการประเมิน
ความพึงพอใจของศูนย์บริการร่วม 2 แห่ง คือ
(3.1) ศูนย์บริการร่วม (G-Service Point) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
(3.2) ศูนย์บริการร่วม (G-Service Point) ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
ศรีนครินทร์ ซึ่งใช้ระยะเวลาในการเก็บข้อมูลตั้งแต่เดือน พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563 มีการเก็บ
ข้อมูล เดื อนละ 5 ครั้ง รวมทั้งสิ้น 25 ครั้ง พร้อมทั้ง มีก ารสรุ ปผลและข้ อ เสนอแนะโดยมีผ ู ้ ต อบ
แบบประเมินทั้งหมดตลอด 5 เดือน (พฤศจิกายน 2562 – มีนาคม 2563) จำนวน 311 คน โดยศูนย์บริการร่วม
(G-Service Point) ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ จ.กรุงเทพฯ มีความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 4.09 และ
ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ศรีนครินทร์ กรุงเทพฯ มีความพึงพอใจคิดเป็นค่าเฉลี่ย 3.74
2.1.8 การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ
2.1.8.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ มีเป้าหมายเพื่อให้หน่วยงานภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ มีการวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำลังคนและพัฒนา
ให้ทันสมัย เป็นธรรมและเป็นสากล พัฒนาระบบการให้บริการประชาชนและปรับปรุงการบริหารจัดการ
รายได้และรายจ่าย ของภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นที่ 20 การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ ที่มุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู ้ ใ ช้ บ ริก าร และเป็ น การพั ฒ นาแบบครอบคลุ ม ทั่ ว ถึ ง และสนั บสนุ น ให้ เป็น ประเทศไทย 4.0
ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564)
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาล
ในสังคมไทย กำหนดแนวทางการพัฒนาเพื่อให้ส่วนราชการมีโครงสร้างหน่วยงาน บทบาทภารกิจ และ
คุ ณภาพบุ คลากรภาครั ฐให้ ม ี ความโปร่ งใส ทั นสมั ย คล่ องตั ว มี ขนาดที ่ เหมาะสม เกิ ดความคุ ้ มค่ า
สามารถให้ บ ริก ารประชาชนในรูปแบบทางเลือกที่หลากหลายและมีคุณภาพ ข้าราชการมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบต่อหน้าที่ องค์การมีขีดสมรรถนะสูงและมีความทันสมัย
2.1.8.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับคุณภาพการปฏิบัติราชการและ
พัฒนาสู่องค์การที่เ ป็น เลิศ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพ
(2) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนส่วนราชการในการสมัครขอรับรางวัลเลิศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2564
(3) เพื่อตรวจประเมินผลงานของส่วนราชการที่เสนอขอรับรางวัลเลิ ศรัฐ
ประจำปี พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นการยกย่องเชิดชูส่วนราชการที่มุ่งมั่นยกระดับและพัฒนาองค์การให้มี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นภาพลักษณ์ที่ดีของระบบราชการ

(4) เพื่อประเมินผลความพึงพอใจของประชาชนต่อคุณภาพการให้บริการ
ภาครัฐ
2.1.8.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) การส่งเสริมการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ
(1.1) ปรับปรุงและพัฒนาเกณฑ์การพิจารณารางวัลเลิศรัฐใน 3 สาขา
ได้แก่ รางวัลบริการภาครัฐ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม เพื่อให้เกณฑ์ในการพิจารณารางวัลมีความครอบคลุม ทันสมัย ชัดเจน และสามารถ
ส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาบริการของส่วนราชการได้
(1.2) สำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดประชุมชี้แจงแนวทางการสมัคร หลักเกณฑ์
การพิจารณาและเปิดรับสมัครรางวัลเลิศรัฐ ประจำปี พ.ศ. 2563 ใน 3 รางวัล โดยมีหน่วยงานของรัฐประเภท
ต่าง ๆ ส่งผลงานขอรับรางวัลรวม 1,186 ผลงาน ดังนี้
- รางวัลบริการภาครัฐ จำนวน 715 ผลงาน
- รางวัลคุณภาพการบริการจัดการภาครัฐ จำนวน 132 ผลงาน
- รางวัลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม จำนวน 339 ผลงาน
(2) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
(2.1) การเตรียมความพร้อมหน่วยงานภาครัฐและผู้ตรวจประเมิน
รางวัล
- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการแนวทางการพัฒนาทั้ง 3 สาขา เพื่อ
เป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการเตรียมความพร้อมในการพัฒนาอย่างเป็นระบบ
- จั ด อบรมเชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารแนวทางการจั ด ทำรายงานผล
การดำเนิน การพัฒ นาองค์การ (Application Report) ให้แก่ส ่ว นราชการและจังหวัดที่ผ ่านเกณฑ์
การพิจารณาเอกสารสมัครเบื้องต้น (ขั้นตอนที่ 1) เพื่อเตรียมความพร้อม และความเข้าใจในการจัดทำ
รายงานผลการดำเนินการพัฒนาองค์การ (Application Report) ที่สะท้อนให้เห็นระบบบริหารจัดการ
และผลการดำเนินการขององค์การโดยรวม
- เตรียมความพร้อมและจัดอบรมผู้ตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
ทั้ง 3 สาขา เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างความเข้าใจ มาตรฐานในการตรวจประเมิน
(2.2) การตรวจประเมินรางวัลเลิศรัฐ
- ตรวจกลั่นกรองเอกสารสมัครรางวัลเลิศรัฐ ทั้ง 3 สาขา
- การตรวจประเมินเอกสารรางวัลเลิศรัฐ ทั้ง 3 สาขา
- ประชุมคณะทำงานตรวจประเมินรางวัล

2.1.9 การส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ (Open Government
Partnership : OGP)
2.1.9.1 เหตุผลความจำเป็น/ความเป็นมา/ความสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญ พ.ร.บ.
พ.ร.ฎ. หรือนโยบายที่เกี่ยวข้อง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ต่อเนื่องมาจนถึง
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 มี ห ลั ก การที ่ ต รงกั น ประการหนึ ่ ง คื อ
การให้ความสำคัญกับกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยเหตุว่าประชาชนเป็นเจ้าของอำนาจ
สูงสุดที่เรียกว่า อำนาจอธิปไตย ประกอบกับกระแสการเป็นประชาธิปไตยของโลกได้เข้าสู่ประเทศไทย
ทำให้ป ระชาชนรู้ถึงการที่ตนควรมีส ิทธิ เสรีภ าพ และมีส ่ว นร่ว มในทางการเมืองมากขึ้น นำมาสู่
การปฏิรูประบบการเมืองไทยและการบริหารราชการแผ่นดิน
ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน รวมทั้ง
ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งในแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ (15) ประเด็นพลังทางสังคม ระบุให้มีการดึง พลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชน ท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน สนับสนุนการรวมตัวของประชาชน เพื่อเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของชุมชนในการร่วมแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องกับความต้องการระดับพื้นฐาน บนองค์ความรู้
และความเข้าใจในบริบทและสภาพปัญหาในเชิงลึกที่แท้จริง
Open Government Partnership (OGP) เป็นความร่วมมือระหว่างประเทศ
ริเริ่มขึ้นเมื่อวันที่ 20 กันยายน 2554 โดยมีประเทศสมาชิกร่วมก่อตั้ง จำนวน 8 ประเทศ ได้แก่ บราซิล
อินโดนีเซีย เม็กซิโก นอร์เวย์ ฟิลิปปินส์ แอฟริกาใต้ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา และปั จจุบัน
มีประเทศที่ เ ข้ า ร่ ว มเป็ น สมาชิ ก ทั้ ง หมด 99 ประเทศ มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ส่ ง เสริ ม ความโปร่ ง ใส
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการกำหนด
นโยบาย และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีใหม่ ๆ ในการเพิ่มประสิทธิภาพการกำกับดูแลภาครัฐ
มติคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2558 เมื่อวันที่
27 พฤษภาคม 2558 และคณะรั ฐ มนตรี ม ี ม ติ เ มื ่ อ วั น ที ่ 24 พฤศจิ ก ายน 2558 เห็ น ชอบให้
กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลาง สมัครเข้าร่วมเป็นภาคีสมาชิก OGP และแต่งตั้งคณะกรรมการ
ความร่ว มมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูล ภาครัฐ ที่มีปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธาน และได้แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการความร่วมมือเพื่อการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐที่มีอธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธาน ซึ่ง
คณะอนุกรรมการฯ มีข้อสังเกตเกี่ยวกับ การดำเนินการตามแนวทางของ OGP ว่าไม่สอดคล้องกับ
ภารกิจของกรมบัญชีกลางโดยตรง ดังนั้น ในการประชุมคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (คตช.)
ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2561 จึงเห็นควรให้มีการปรับองค์ประกอบและโครงสร้างของ
คณะกรรมการ OGP โดยยกระดับให้มีรองนายกรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องโดยตรงเป็นประธานและโอนภารกิจนี้
ให้สำนักงาน ก.พ.ร. ดำเนินการ และคณะรัฐ มนตรีในการประชุมเมื่อ วันที่ 4 ธันวาคม 2561 มีมติ
รับทราบสรุปมติ - ข้อสั่งการที่สำคัญของคณะกรรมการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ ดังกล่าว
ดังนั้น เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการเตรียมความพร้อมของประเทศไทย
ในการเข้าร่วมเป็นสมาชิก Open Government Partnership (OGP) และเป็นการส่งเสริมระบบการบริหาร

กิจการบ้านเมืองแบบมีส ่วนร่วมระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน สู่การปฏิบัติให้เกิดผล
เป็นรูปธรรม อันจะเกิดผลดีต่อการบริหารราชการแผ่นดินตามหลักธรรมาภิบาล และเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดี
ของประเทศไทย สำนักงาน ก.พ.ร. จึงดำเนิน “โครงการส่งเสริมความร่วมมือในการเปิดระบบราชการ
(Open Government Partnership : OGP)” ขึ้น
2.1.9.2 วัตถุประสงค์ของการดำเนินงาน
(1) เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็ง และยกระดับประสิทธิภาพในการดำเนินการ
ด้านการเปิดระบบราชการของประเทศไทยไปสู่ระดับสากล
(2) เพื่อส่งเสริมให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP
(3) เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยต่อองค์การระหว่างประเทศ
ที่มีต่อการดำเนินงานของรัฐบาลในด้านการเปิดระบบราชการ
2.1.9.3 ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
(1) การเตรียมความพร้อมเพื่อให้ประเทศไทยเข้าร่วมเป็นสมาชิก OGP
โดยจัดทำร่างประเด็น (Commitment) ที่จะบรรจุในแผนปฏิบัติการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ภาครัฐระบบเปิด (Open Government Partnership National Action Plan : NAP)
(2) การจัดประชุมคณะทำงานส่งเสริมการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาภาครัฐ
ระบบเปิด (Open Government Partnership : OGP) เพื่อพิจารณาร่าง Commitment ภายใต้แผน NAP
(3) การรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนที่มีต่อ Commitment ภายใต้
แผน NAP และร่วมคัดเลือกโครงการที่เกี่ยวข้อง

2.2 ปัญหา อุปสรรค ในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการสำนักงาน ก.พ.ร. ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563 และแนวทางการแก้ไข
2.2.1 จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) แม้ว่า สำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ดำเนินการบริหารราชการอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพตามแผนบริหารความพร้อมต่อสภาวะวิกฤต
(Business Continuity Plan – BCP) และการบริหารราชการแบบ Open Government อย่างไรก็ตาม
การดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ก็ยังคงได้รับผลกระทบให้เกิดความล่าช้าออกไป จากแผนการดำ เนินงาน
ที่กำหนดไว้
2.2.2 การดำเนินการพัฒนาระบบราชการตามแผนงาน/โครงการ ของสำนักงาน ก.พ.ร. เป็น
การดำเนิ น การทั ้ ง ภายในหน่ ว ยงาน และการบู ร ณาการร่ ว มกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานส่ ว นกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น ประกอบกับต้องมีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในทุกภาคส่วน
ก่อนการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ เพื่อให้การดำเนินการตรงตามความต้องการของผู้เกี่ยวข้อง
ทุกกลุ่มและนำมาวิเคราะห์ให้รอบด้าน ทำให้การดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ ในปีที่ผ่านมา
ในบางโครงการมีความล่าช้ากว่าแผนที่กำหนดไว้ ซึ่งแก้ไขโดยการปรับแผนการดำเนินการให้เหมาะสม
กับระยะเวลาที่เหลืออยู่ แต่ยังสามารถได้ผลลัพธ์ตามที่กำหนดไว้ได้ ซึ่งต้องอาศัยความร่วมมือกัน
ในการบูรณาการการทำงานทั้งภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน
2.2.3 สำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานกลางที่มีหน้าที่สำคัญประการหนึ่ง คือการปฏิบัติงานตาม
ข้อสั่งการ และนโยบายของรัฐบาลในด้านการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งการดำเนินการพัฒนาระบบราชการตาม
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และการปรับเปลี่ยนแนวนโยบายของรัฐบาล ทำให้ต้องมี
การปรับเปลี่ยนแผนการดำเนินการในระหว่างปีงบประมาณ เพื่อให้การดำเนินการสอดคล้องกับบริบท
ที ่ เ ปลี ่ ย นแปลงไป จึ ง ทำให้ ก ารเบิ ก จ่ า ยงบประมาณไม่ เ ป็น ไปตามเป้า หมายที ่ก ำหนดไว้ท ั ้งหมด
แต่การดำเนินการที่ปรับเปลี่ยนไปของสำนักงาน ก.พ.ร. ยังคงยึดแนวทางการปฏิบัติตามบทบาท ภารกิจ
และมุ่งเน้นผลลัพธ์ของการดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้าน
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
2.2.4 การดำเนินการตามระเบียบและขั้นตอน ที่กำหนดไว้ในกฎหมายซึ่งมีขั้นตอนการดำเนินการ
หลายขั้น ตอน อาจทำให้เกิดความล่าช้าในการปฏิบัติงาน สำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้มีการนำระบบ
เทคโนโลยีดิจ ิทั ล เข้ามาใช้และพัฒ นาระบบงานต่า ง ๆ ให้มีประสิทธิภ าพมากขึ้น อย่า งต่ อเนื ่ อ ง
ในทุกปีงบประมาณ
2.2.5 การดำเนิ น การพั ฒ นาระบบราชการให้ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ต้ อ งอาศั ย ความร่ ว มมื อ จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการบรูณาการการทำงานที่สอดประสานกันระหว่าง
หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน ทั้งในด้านข้อมูลสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ แนวทางการปฏิบัติงาน
ที ่ ม ี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ลดขั ้ น ตอน ไม่ เ กิ ด ความซ้ ำ ซ้ อ น และการติ ด ตามประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง าน
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน ได้อย่างแท้จริง แต่ในปัจจุบันการบู รณาการทั้ง 3 ส่วน
ยังไม่บรรลุตามเป้าหมายที่สำนักงาน ก.พ.ร. กำหนดไว้ จึงต้องมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน
แบบบูรณาการร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐในทุกระดับให้มากยิ่งขึ้น

