(ร่าง) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
(๒๐) ประเด็น การพัฒนาบริการประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การปรับสมดุล และพัฒนาระบบการบริห ารจัดการภาครัฐเป็นทั้งเป้าหมายและเครื่องมือกลไกในการ
รองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถดาเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์ที่วางไว้
ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ จึงวางแผนอนาคตไว้ว่า
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐจะต้องมีความทันสมัย องค์กรไม่ใหญ่โตเกินความจาเป็น มีความเหมาะสมกับ
ภารกิจ มีสมรรถนะสูง ทางานแบบบูรณาการกันทั้งภายในภายนอกหน่วยงาน เชื่อมโยงกันด้วยแผนและโครงการ
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ วินัยการเงินการคลังและการงบประมาณ เกิดผลสัมฤทธิ์ที่มีผลกระทบก่อให้เกิดความผาสุก
แก่ป ระชาชน เกิดประโยชน์ ต่อบ้านเมือง ตอบสนองปัญหาความต้องการของประชาชนและสนับสนุนให้ เป็น
ประเทศไทย ๔.๐ ที่สามารถก้าวทันความเปลี่ยนแปลงและพั ฒนาได้อย่างยั่งยืน บรรลุเป้าหมายการเป็น “ภาครัฐ
ของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
เพื่อให้เป้าหมายข้างต้นเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม ภาครัฐต้องปรับตัวให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงตาม
สถานการณ์ต่าง ๆ และตอบสนองความต้องการของประชาชนที่มีความคาดหวังที่จะได้รับการบริการจากภาครัฐ
ผ่านช่องทางที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภาครัฐ จาเป็นต้องปรับเปลี่ยนกระบวนการทางาน
โครงสร้ าง รูป แบบ และพัฒ นาการบริ การของภาครัฐ ให้ สอดคล้ องกับรูปแบบการดาเนินชีวิตและการดาเ นิน
กิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และสั งคมที่เน้ น ความรวดเร็ว และมีประสิ ทธิภ าพสู ง มีการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ
มีมาตรฐานเท่าเทียมกันทั้งประเทศและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
จึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนา
แบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาบริการดิจิทัล ดาเนินการพัฒนาระบบ
อานวยความสะดวกในการบริ การภาครั ฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้ รับบริการทุกกลุ่ มสามารถเข้าถึงได้โ ดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้ง
นานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน
การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ และการพัฒนาบริการประชาชนในแผนแม่บทฉบับนี้ จะก่อให้เกิดความ
พึงพอใจของประชาชนในการรับบริการจากภาครัฐ และภาครัฐมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่
ยอมรับในเวทีโลก จากการมุ่งเน้น ๕ ประเด็น คือ (๑) การพัฒนาบริการประชาชน เพื่อให้บริการภาครัฐอานวย
ความสะดวกประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งจะทาให้เกิดจากการ
นาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน (๒) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและ
การบริหารจัดการการเงินการคลัง เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่าง
มีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
(๓) การปรับสมดุลภาครัฐให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล สามารถเข้ามา
แบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม และทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน (๔) การพัฒนาระบบบริหารงาน
๑

ภาครัฐ อันรวมไปถึงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ใน
การบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้งเปิดโอกาสให้เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสาร
ภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการใช้ชีวิต ให้วิธีการทางานของหน่ วยงานราชการเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ (๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากร ให้เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก และเป็น
คนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทางานรับใช้ประเทศชาติและประชาชน

๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
๒.๑ บทนา
ภาครัฐของไทยกาลังเผชิญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว
รุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภายในองค์กร หน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่จาเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางเพื่อที่จะสามารถสนองตอบ
ต่อความต้องการ ความคาดหวังของประชาชน และพัฒนาความสามารถในการแข่งขันของประเทศให้สามารถ
แข่งขันได้ในระดับสากลได้นั้น หน่วยงานภาครัฐต้องทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า และตั้งคาถามกั บตนเอง
เสมอว่า ประชาชนจะได้อะไร มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาความต้องการ และตอบสนองความต้องการของประชาชน โดยไม่
ต้องรอให้ประชาชนเข้ามาติดต่อขอรับบริการหรือร้องขอความช่วยเหลือจากทางราชการ รวมทั้งใช้ประโยชน์จาก
ข้อมูลของทางราชการ และระบบดิจิทัลสมัยใหม่ในการจัดบริการสาธารณะที่ตรงกับความต้องการของประชาชน
อีก ทั้ ง จ าเป็ น ต้ อ งมี การเปลี่ ย นแปลงอย่ า งมี นั ย ส าคั ญ ที่ เน้ น การมองภาพกว้ า งและมองไกลในทุ ก มิ ติ ดั ง นั้ น
หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลื อ กั น ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย
มีประสิทธิภ าพ มีความโปร่ งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่ว นภูมิภ าค ส่วนท้องถิ่น
และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
โดยที่การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่มผลิตภาพในการบริการสาธารณะ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการ
ภาครัฐได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และประหยัด มีการปฏิรูปโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเพื่อให้สามารถ
ส่งมอบบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานที่ ให้ความสาคัญกับการใช้ข้อมูล
การวิเคราะห์สาหรับการกาหนดนโยบาย การบริการประชาชน และการบริหารจัดการภายใน รวมทั้งต้องสามารถ
แข่งขันกับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะภาคเอกชนในการดึงดูดและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ สาหรับการขับเคลื่อน
ภารกิจ ที่ มีผ ลกระทบสู งต่ อ ชีวิ ต ประชาชน อั นจะนามาสู่ ภ าครั ฐ ที่ มี ความโปร่ง ใส ตรวจสอบได้ แ ละสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป
กลไกของภาครั ฐ จึ ง เป็ น เครื่ อ งมื อ ส าคั ญ ที่ จ ะขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศตามแผนแม่ บ ทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อบูรณาการ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่มีการเชื่อมโยงการทางานทุกระดับให้
สอดรับกับเป้าหมายที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพ
และสอดประสานกัน มีการประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ อย่างมีเอกภาพและมีลักษณะหุ้นส่วน
การพัฒนาของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นในสังคม ระบบ
การเงินการคลั งของประเทศจะต้องสนั บสนุนการขับเคลื่ อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณและการจั ดสรร
งบประมาณตอบสนองความเร่งด่วนและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บท ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งสามารถ
ติดตามประเมินผลสาเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
เข้าสู่ความสมดุลในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ใน
๓

การติดตามประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ รวมทั้งการบริหารจัดการขององค์กรภาครัฐ มีขีดสมรรถนะสูง
มีความทันสมัย ทันต่อความเปลี่ยนแปลงและเป็นไปตามมาตรฐานสากลสามารถปฏิบัติงานด้วยความคล่องตัว โดยนา
นวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างสามารถดาเนินการได้ตามสถานการณ์ อีกทั้ง
สามารถดึงดูดและรักษาคนดี คนเก่ง มีความมุ่งหมายการเป็นข้าราชการมืออาชีพ ที่มีความรับผิดชอบ มีความคิด
สร้างสรรค์ มีค่านิยมที่ทางานเพื่อประชาชนและส่วนรวม มีความสามารถในการปรับตัวและอยู่ในระบบได้ใน
สภาพแวดล้อมการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย ซับซ้อน และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ภาครัฐ มีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่ง ผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒) ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๓) ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครั ฐ ที่ ยึ ดประชาชนเป็น ศูนย์ กลาง ตอบสนองความต้อ งการ และให้ บริ การอย่า ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนาเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก
ระดับ
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
๔

๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๓ ส่ งเสริ มการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให้ องค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

๕

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บริการของรัฐมี
ระดับความพึงพอใจใน
ประสิทธิภาพและมีคุณภาพ คุณภาพการให้บริการของ
เป็นที่ยอมรับของ
ภาครัฐ
ผู้ใช้บริการ

หมายเหตุ

ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ประสิทธิภาพภาครัฐ
เพิ่มขึ้น

กลุ่มตัวชี้วัดด้าน
ประสิทธิภาพภาครัฐ (IMD
ด้าน Government
Efficiency)

อยู่ในอันดับ
๑ ใน ๑๘
ของโลก

อยู่ในอันดับ
๑ ใน ๑๕
ของโลก

อยู่ในอันดับ
๑ ใน ๑๓
ของโลก

อยู่ในอันดับ
๑ ใน ๑๐
ของโลก

ภาครั ฐ ใช้ ดิ จิ ทั ล ในการ
บ ริ ห า ร ง า น แ ล ะ ก า ร
ตัดสินใจเพิ่มขึ้น

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดลาดับของ UN
(E – Government
Rankings)

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๖๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๕๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๔๐
อันดับแรก

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มี
การพัฒนา
สูงสุด ๓๐
อันดับแรก

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ใ น ก า ร ท า ง า น เ พื่ อ
ประชาชน มี คุ ณ ธรรม
แ ล ะ มี ก า ร พั ฒ น า ต า ม
เส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ (คะแนน
รวม)

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 80

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 85

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 90

ไม่ต่ากว่าร้อย
ละ 95

๖

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยภายใต้ประเด็น
การพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
การพัฒนาบริการประชาชน และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพ
การบริการภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวั ฒน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นลาดับขั้นตอน เพื่อนาไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการกาหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การทางานร่วมกันใน
ระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้าซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มดาเนินการ ระหว่างการดาเนินการ
และหลังการดาเนินการ ทั้งในระดับยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณและ
ระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการดาเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทั้งในมิติ
ภารกิจ พื้ น ฐาน ภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ และภารกิ จ พื้น ที่ โดยบุค ลากรภาครั ฐ ต้ อ งมี ค วามมุ่ งมั่ น มี คุ ณธรรม
จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน
โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทางานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จ ะร่ วมกัน พลิ กโฉมประเทศไปสู่ เป้ าหมายที่พึงประสงค์ โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
เป้าหมายสาคัญของการบริการภาครัฐ คือ การที่ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีระบบการบริหารจั ดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้ การบริหารราชการแผ่นดิน
ทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่ างยิ่ งการนานวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ การวิเคราะห์ ข้อมูล ขนาดใหญ่
และระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล
รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ดาเนินการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ
เพื่อให้ ป ระชาชนและผู้รั บ บริ การทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลาย
ช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจากัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอ
หรือยื่นเรื่องต่อรัฐ โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รู ปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและ
วางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อม
ในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่
เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และ
ผู้ใช้บริการ

๗

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออานวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน โดย
ภาครั ฐ จั ด สรรรู ป แบบบริ ก ารให้ มี ค วามสะดวก มี ก ารเชื่ อ มโยงหลายหน่ ว ยงานแบบ
เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ
๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนาเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้นจนจบ
กระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส
เสียค่าใช้จ่ายน้อย ลดข้อจากัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่ และตรวจสอบได้ ตามหลักการ
ออกแบบที่เป็ น สากล เพื่อให้ บริการภาครัฐ เป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส
มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) เปลี่ยนมุมมองจาก “การทางานตามภารกิจที่กฎหมายกาหนด” เป็น “การให้บริการที่
ให้ความสาคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทางานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการ
ภาครัฐที่มีคุณค่าและได้มาตรฐานสากลที่ประชาชน โดยเปลี่ยนจากการทางานด้วยมือ
เป็นการทางานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและบูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงาน
ภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่
เป็ น พลวั ต สอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ สถานการณ์ แ ละขั บ เคลื่ อ นโดยความต้ อ งการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดาเนินงาน
ของภาครัฐได้อย่างสะดวก ทันสถานการณ์

๘

๓.๑.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย
งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
สัดส่วนความสาเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ –
ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๐
๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐
-

ปี ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕
ร้อยละ ๑๐๐

(ทั้งหมด ๒,๑๘๐ ทุกกระบวนงาน
กระบวนงาน
(๔,๓๖๐)
แบ่งเป็น Doing
Business Portal
๓๐๐ กระบวนงาน
และกระบวนงาน
อื่น ๆ ๑,๘๘๐
กระบวนงาน)

๙

ปี ๒๕๗๖ –
๒๕๘๐
-

หมายเหตุ

๓.๑.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) โครงการพัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร
๑.๑) สาระสาคัญ พัฒนาระบบอานวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร
ในการเชื่อมโยงกระบวนการของหน่วยงานภาครัฐที่ผู้ประกอบการใช้ในการติดต่อขอ
หนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ จากภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ตั้งแต่เริ่มต้น
ธุร กิ จ ด าเนิ น ธุ ร กิ จ จนถึ ง เลิ ก กิ จ การเพื่ อ อ านวยความสะดวกในการให้ บ ริ ก าร
ประชาชน
๑.๒) งบประมาณ ๔,๐๐๐ ลบ.
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (สานักงาน
ก.พ.ร.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๒) แผนงานเพื่อการขับเคลื่อนการยกระดับบริการภาครัฐ
๒.๑) สาระสาคัญ การเชื่อมโยงระบบบริการภาครัฐทางอิเล็กทรอนิกส์ อย่างครบวงจร
ขับเคลื่อนการอานวยความสะดวกและยกระดับการเป็นรัฐบาลดิจิทัล สร้างระบบกลาง
การประเมิน ความพึงพอใจของประชาชนต่อ การให้ บริการของหน่ว ยงานภาครัฐ
สาหรั บการเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล ความคิดเห็นและความพึงพอใจของ
ประชาชนผู้ รั บ บริก ารจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ในเชิ ง ลึ ก พั ฒ นาระบบติ ดตามการ
ให้ บ ริ ก าร เพื่ อ ให้ ป ระชาชน/ผู้ รั บ บริ ก ารสามารถติ ด ตามความก้ า วหน้ า การ
ดาเนินการตามคาขอของหน่วยงานภาครัฐผ่านระบบออนไลน์ และพัฒนาระบบการ
จองคิ ว กลาง เพื่ อ อ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนในการขอรั บ บริ ก ารจาก
หน่วยงานของรัฐผ่านระบบออนไลน์
๒.๒) งบประมาณ ๘๐๐ ลบ.
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงาน ก.พ.ร.

๑๐

๓.๑.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

๑

แผนงานพั ฒ นาระบบอ านวยความ
สะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบ
วงจร (Doing Business Portal)

๔,๐๐๐

๒

แผนงานเ พื่ อ การขั บ เคลื่ อ นกา ร
ยกระดับบริการภาครัฐ

๘๐๐

รวม

๔,๘๐๐

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๖๒

๖๓

๖๔

๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐

หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก

๙๖๖ ๑,๕๑๖ ๑,๕๑๘

-

-

-

-

-

-

กระทรวงดิจิทัลเพื่อ
เศรษฐกิจและสังคม
สานักงาน ก.พ.ร.
สานักงานพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
สานักงานพัฒนา
ธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน)

๒๕๐

-

-

-

-

-

-

สานักงาน ก.พ.ร.

-

-

-

-

-

๒๕๐

๒๗๐

๑,๒๑๖ ๑,๗๖๖ ๑,๗๙๘ ๕๐๐

๑๑

๓.๒ แผนย่อย การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๕ ได้บัญญัติว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทาแผนต่าง ๆ
ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดั งกล่าว ดังนั้น เพื่อให้เป็นไป
ตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ การบริหารจัดการของภาครัฐจึงต้องมีความสอดคล้องเชื่อมโยงและเป็นกลไก
สาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาอย่างมีบูรณาการ
มีความต่อเนื่อง เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการ
ปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสมีการจัดสรรงบประมาณที่มี
ลักษณะยึ ดโยงกับ ยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่
รวมทั้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการดาเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร์ ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนาไปสู่
การกาหนดประเด็นการพัฒนา การจั ดทานโยบาย และการติดตามประเมินผลที่เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ก าหนดให้ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ น ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ แผนแม่ บ ทตามยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ไปถ่ายทอดสู่แผนปฏิบัติการต่าง ๆ เพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายตามที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้มีการบูรณาการเชื่อมโยงภารกิจภาครัฐ
และการบริหารจัดการการเงินการคลังให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิง
บูรณาการทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ ไม่ให้มีความซ้าซ้อน
หรือขัดแย้งกัน
๒) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและ
ระยะยาว ดาเนินกรอบนโยบายการคลังและการเงินที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพ
ระบบการเงิน และพัฒ นาเครื่อ งมื อทางนโยบายใหม่ ๆ เพื่ อรองรับ ความผั น ผวนทาง
เศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและโครงสร้างเศรษฐกิจที่
เปลี่ ย นแปลง พั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพของระบบการเงิ นทั้ งตลาดเงิ น ตลาดทุ น และการ
ประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนาเทคโนโลยีมาใช้
ในการให้ บ ริ ก ารทางการเงิ น และพั ฒ นาโครงสร้ า งพื้ น ฐานกลางทางการเงิ น ให้ เ ป็ น
มาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคง
และปลอดภัยของระบบการชาระเงินหลักของประเทศ
๓) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการ
กีดกันทางการค้ารูปแบบใหม่ ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง
และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแลเสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม
รวมถึง การเพิ่ มประสิ ทธิภ าพการจัด เก็บรายได้ แผนเพิ่ม รายได้ ของประเทศคู่ กับแผน
๑๒

งบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี และการปรับปรุง
ระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
๔) จัดทางบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสาคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงาน
ทั้ ง ในภารกิ จ พื้ น ฐาน ภารกิ จ ยุ ท ธศาสตร์ และภารกิ จ พื้ น ที่ โดยเฉพาะภารกิ จ ในการ
ดาเนินการตามแผนงาน/โครงการสาคัญให้สามารถดาเนินการได้ตามเป้าหมายของแต่ละ
แผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กาหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์
และความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย
ร่วมกัน
๕) กาหนดให้มีการติ ด ตามประเมิน ผลสัมฤทธิ์ การดาเนิน การตามยุทธศาสตร์ชาติแ ละ
ผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจ
พื้น ที่ มีก ารติดตามประเมิ นผลทั้งก่ อนเริ่มโครงการ ระหว่า งดาเนิน การ และหลั งการ
ด าเนิ น งาน เป็ น การติ ด ตามประเมิ น ผลทั้ ง ระบบ ตั้ ง แต่ ปั จ จั ย น าเข้ า กระบวนการ
ดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ
โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนาไปสู่การปรับแนวทาง
การดาเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามา
มีส่วนร่วมในการติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการ
บรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะเป็นประจา รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไป
เพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๑๓

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

หน่ ว ยงานภาครั ฐ บรรลุ ผ ล ร้ อ ยละของโครงการที่ มี โครงการ Flagship
สั ม ฤ ท ธิ์ ต า ม เ ป้ า ห ม า ย ผลสั ม ฤทธิ์ ต่ อ เป้ า หมาย ของแผนแม่บท
ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติ
ภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ

การดาเนินการของภาครัฐ
ตามกรอบความยั่งยืน
ทางการคลัง

ร้อยละ ๕๐ ของ
โครงการที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

จัดทาเป้าหมาย
จัดทาเป้าหมาย
ทางการคลังและ ทางการคลังและ
กิจกรรมการกึ่งการ กิจกรรมกึ่งการคลัง
คลังเปิดเผยต่อ
โดยเปิดเผย
สาธารณชนและ กิจกรรมและภาระ
ดาเนินการตาม
ทางการคลังก่อน
กรอบความยั่นยืน การดาเนินงานและ
ทางการคลัง
รายงานต่อ
สาธารณชน

๑๔

ร้อยละ ๗๕ ของ
โครงการที่ได้รับ
งบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
จัดทากฎหมายการ
คลัง (Fiscal Rule)
ทีค่ รอบคลุม
เป้าหมายทางการ
คลังการดาเนินงาน
กิจกรรมกึง่ การคลัง
และการลดการ
จัดสรรรายได้ไปใช้
เป็นการเฉพาะมีผล
ให้ภาครัฐและเอกชน
ต้องปฏิบัติตาม

โครงการทั้งหมดที่
ได้รับงบประมาณมี
ผลสัมฤทธิ์ต่อ
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

หมายเหตุ

๓.๒.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) โครงการเชื่อมโยงระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติกับระบบงบประมาณและระบบ
บริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์
๑.๑) สาระสาคัญ เพื่อพัฒนาปรับปรุงเชื่อมโยงและบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานกลาง
ด้ า นการเงิ น การคลั ง และหน่ ว ยงานระดั บ ปฏิ บั ติ เพื่ อ ให้ ร ะบบการติ ด ตาม
ประเมิน ผลการดาเนินการตามเป้าหมายของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
มีความครอบคลุมเป็น “ฐานข้อมูลกลาง” และจะเป็นเครื่องมือสาคัญที่ทาให้การใช้
ประโยชน์จากข้อมูล และการรายงานติดตามประเมินเป็นไปอย่างสมบูรณ์ ถูกต้อง
รวดเร็ว สะดวก
๑.๒) งบประมาณ ๑๑๔ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๓ ปี
๑.๔) หน่วยงานดาเนินการหลัก สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) สานักงบประมาณ (สงป.) และกระทรวงการคลัง (กค.)

๑๕

๓.๒.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)
๖๒

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๖๓

๖๔

โ ค รง กา รเ ชื่ อ ม โ ย งร ะบ บติ ดต า ม
และประเมิ น ผลแห่ ง ชาติ กั บ ระบบ
งบประมาณและระบบบริ ห ารการเงิน
การคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์

๑๑๔

๔๐

๓๗

๓๗

รวม

๑๑๔

๔๐

๓๗

๓๗

๑๖

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐
-

-

-

-

-

-

สศช. สงป. และ กค.

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
ภาครัฐของไทยเป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทาและให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่
และขยายตัว มีอัตรากาลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจาและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น
อย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทการพัฒนาบริ การประชาชน
และการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดเน้นสาคัญประการหนึ่งในการปรับสมดุลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
กับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับหรือการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบัน
ภาคส่วนอื่นได้มีขีดความสามารถในการจัดทาบริการสาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภ าพและสามารถแข่งขันกับ
ภาครัฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับประชาชนหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของ
ภาครัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาคประชาชน เป็นผู้ดาเนินการแทน
นอกจากนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุด ยังมีข้อจากัดใน
การจัดบริการสาธารณะที่มีความหลากหลายและมีประสิทธิภาพ ทาให้เกิดข้อจากัดในการให้บริการสาธารณะ
ที่ดีกับประชาชน ซึ่งการพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้น การลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการ
เสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย
มีทางเลือกที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อตอบ
โจทย์ที่ว่าประชาชนคือหัวใจสาคัญของการบริการสาธารณะ เพื่อให้การบริการจัดการภาครัฐเกิดความสมดุล
ตามภารกิจที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน
การปรับสมดุลภาครัฐจึงเป็นแนวทางสาคัญที่จะเพิ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้งในด้านการปรับขนาดของ
ภาครัฐและโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการกากับดูแล การให้บริการในกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ้าซ้อน โดยประชาชนมีโ อกาสมีส่วนร่วม และมีการ
กระจายอานาจการบริหารจั ดการให้ชุมชน ท้องถิ่นดาเนินการสร้างความเข้มแข็ง และมีสมรรถนะสูงและ
มีธรรมาภิบาล โดยคานึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ และปรับปรุงระบบภาษีของ
ท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการดาเนินงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
๓.๓.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะ
ของหุ้นส่วนการพัฒนาในการดาเนินภารกิจที่สาคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และการสนับสนุนให้ชุมชน เอกชน หรือในรูปแบบประชารัฐ
โมเดลมาร่วมดาเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มี
การตรวจสอบความซ้าซ้อน การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับ
การขั บ เคลื่ อนยุ ทธศาสตร์ ช าติ เพื่ อก าหนดภารกิ จหลั กที่ ให้ ภ าครั ฐ ด าเนิ นการ อาทิ
การกาหนดนโยบาย การตัดสิ นใจ และการกาหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐที่ส าคั ญ
สามารถตรวจสอบการทางานของภาครั ฐได้ อย่ างเหมาะสม การก ากั บดูแลการแปลง
นโยบายสู่การปฏิบัติ การกากับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการ
คานึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรัฐ และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น รวมทั้ง
เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่าร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน
การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ และการ
ทางานแบบจั ดบริ การร่ว ม เป็น ต้น พร้อมทั้ง จัดให้ มี การเตรีย มความพร้ อมหรือการ
๑๗

สนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ ในการร่วมดาเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและ
กลไกภาครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนและอานวยความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการ
ก าหนดกฎระเบี ย บที่ ไ ม่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การด าเนิ น ธุ ร กิ จ ภาคเอกชนทุ ก ขนาดและ
สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๒) กระจายอานาจในระดับ ที่เหมาะสมไปให้ส่วนท้องถิ่น ได้บริ หารจัดการตนเอง โดย
ส่ ง เสริ ม การพั ฒ นาองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ส มรรถนะสู ง
มีป ระสิ ทธิ ภ าพ ตั้ง อยู่บ นหลั กธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดท าบริ การสาธารณะและ
กิจ กรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ เปิดโอกาสให้ มีรูปแบบการ
จัดบริการสาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสม
สามารถพัฒนารายได้และทุนเพื่อดาเนินกิจกรรมในการตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหา
และพัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชนท้องถิ่นที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน
และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะ

๑๘

๓.๓.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๕ ปี ๒๕๖๖ – ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ – ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ – ๒๕๘๐

เปิ ดโอกาสให้ ภาคส่ ว นต่าง ๆ ระดับความสาเร็จการเปิดให้ เปิดให้ภาคส่วนอื่น เปิดให้ภาคส่วนอื่น เปิดให้ภาคส่วนอื่น เปิดให้ภาคส่วนอื่น
มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บริ ก าร ภาคส่วนอื่นเข้ามาดาเนินการ ร่วมดาเนินการ
ร่วมดาเนินการ
ร่วมดาเนินการ
ร่วมดาเนินการ
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม บริการสาธารณะ
บริการสาธารณะ บริการสาธารณะ บริการสาธารณะ บริการสาธารณะ
สาธารณะอย่างเหมาะสม
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕
องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ต้ อ งมี ส มรรถนะและสร้ า ง
ความทันสมัยในการจัดบริการ
ส า ธ า ร ณ ะ แ ล ะ กิ จ ก ร ร ม
สาธารณะให้กับประชาชน

ร้ อ ยละขององค์ ก รปกครอง ร้อยละ ๕๐ ของ
ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น ที่ ส า ม า ร ถ องค์กรปกครอง
ด าเนิ น การได้ ต ามประกาศ
ส่วนท้องถิ่น
หรือมาตรฐานที่กาหนด

ร้อยละ ๗๕ ของ
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น

๑๙

ร้อยละ ๑๐๐ ของ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
องค์กรปกครอง องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
ส่วนท้องถิ่น

หมายเหตุ

๓.๓.๓

แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานการจัดทาบริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่มีความพร้อม
๑.๑) สาระสาคัญ การจัดบริการสาธารณะมีเป้าหมายเพื่อยกระดับประสิทธิภาพ คุณภาพ
และผลสั ม ฤทธิ์ ใ นการตอบสนองต่ อ ปั ญ หาและความต้ อ งการของประชาชน
การบูรณาการศักยภาพขององค์กรภาคประชาสังคม พลเมือง และชุมชน เพื่อหนุน
เสริมการจัดบริ การสาธารณะของหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงการเสริมสร้ างความ
เข้มแข็งและการมีส่วนร่วมของภาคประชาสังคม พลเมือง และชุมชน
๑.๒) งบประมาณ ๘๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาการดาเนินการ ๒๐ ปี
๑.๔) หน่วยงานดาเนินการหลัก สานักงาน ก.พ.ร. กระทรวงการพัฒนาสังคมและความ
มั่นคงของมนุษย์ (พ.ม.) สานักงานคณะกรรมการการกระจายอานาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (ส.ก.ก.ถ.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) และหน่วยงานอื่น ๆ
ที่เกี่ยวข้อง

๒๐

๓.๓.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
แผนงานที่
๑

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

แผนงานการจัดทาบริการสาธารณะ
โดยการมีส่วนร่วมจากภาคส่วนที่มี
ความพร้อม

๘๐๐

๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐

รวม

๘๐๐

๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐ ๒๐๐

๒๑

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

-

-

-

-

หน่วยงาน
ดาเนินงานหลัก
ส.ก.พ.ร. /พม. /
ส.ก.ก.ถ. /มท.

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
เป็นเงื่อนไขสาคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทาง
เทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทาให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้อง
ปฏิบั ติร าชการให้ แล้ ว เสร็ จ เท่านั้ น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิ ทธิภ าพ
และเป็นเลิศ ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทัล จึงเป็น
เครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องนามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อ
ความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐ
ยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อ
ภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและ
กระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้
ปรับ เปลี่ ยนสภาพการทางานภายในองค์กร โดยนาเทคโนโลยีดิจิทัล และเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ ปรับปรุง
วิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็น
รัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนาภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็น ส่วนหนึ่งของการพัฒนาบริการของ
ประชาชน เพื่อประชาชน และการทาให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วน
ต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถ
ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี ที่ห ลากหลายเพื่อสร้ างนวัตกรรมการบริการและพัฒ นาการบริหารจัดการภาครัฐ ที่
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับ
ความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ
๓.๔.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิ บั ติง านอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิภ าพ มี ความคุ้ ม ค่ า เทีย บได้ กั บ มาตรฐานสากล
รองรั บ สภาพแวดล้ อ มในการปฏิ บั ติ ง านที่ มี ค วามหลากหลายซั บ ซ้ อ นและทั น การ
เปลี่ยนแปลง โดยการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้มีการนาข้อมูล
และข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ม าใช้ ใ นการพั ฒ นานโยบาย การตั ด สิ น ใจ การบริ ห ารจั ด การ
การให้บ ริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึง การเชื่อมโยงการทางานและ
ข้อมูลระหว่างองค์กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ
๒) กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่ บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นานวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูล
ขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการ
พัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนาองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิช าเข้ามาประยุกต์ใ ช้
เพื่อสร้ างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ
ได้อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อ
พัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ
การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการ
ภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
๒๒

๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่
ให้ มี ค วามยื ด หยุ่ น คล่ อ งตั ว กระชั บ ทั น สมั ย สามารถตอบสนองต่ อ บริ บ ทการ
เปลี่ย นแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวาง
กฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว แต่สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
องค์ ก าร ระบบการบริ ห ารงาน รวมทั้ ง วางกฎระเบี ย บได้ เ องอย่ า งเหมาะสมตาม
สถานการณ์ที่เปลี่ ยนแปลงไป เน้นทางานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูง สามารถ
ปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็น
สานักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้า
และท างานในเชิ ง รุ ก สามารถน าเทคโนโลยี อั น ทั น สมั ย เข้ า มาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื่ อ เพิ่ ม
ประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทางาน

๒๓

๓.๔.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากล
และมีความคล่องตัว

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ –
๒๕๘๐

Digital Government
Maturity Model
(Gartner)

ระดับ ๒

ระดับ ๓

ระดับ ๔

ระดับ ๕

ร้อยละของหน่วยงานที่
บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง
ตามเป้าหมาย

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

๒๔

หมายเหตุ

๓.๔.๓

แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพและความโปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐด้วยการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐเป็นรัฐบาลดิจิทัล
๑.๑) สาระสาคัญ พัฒนารูปแบบ/วิธีการทางานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพสูง ทันสมัย
ขับเคลื่อนด้วยความต้องการของประชาชนหรือผู้รับบริการ เพื่อไปสู่การเป็นรัฐบาล
เปิด โปร่งใส และคล่องตัว มีความกะทัดรัด ยืดหยุ่น หลากหลาย สามารถเชื่อมโยง
และบูรณาการทางานและข้อมูลร่วมกันทั้งภายในและภายนอกภาครัฐเสมือนเป็น
องค์กรเดียว และนาเทคโนโลยีที่ทันสมัยและหลากหลายมาประยุกต์ใช้ ส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการนาข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้เพื่อการพัฒนาการบริหาร
จัดการภาครัฐ เพื่อรองรับการให้บริการประชาชนแบบเบ็ดเสร็จจุดเดียว หรือบริการ
แบบเครือข่ายที่เชื่อมโยงระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ หรือบริการร่วม
รู ปแบบอื่น ที่ ประชาชนผู้ รั บบริ การสามารถเข้ าถึงและมีส่ วนร่ วมได้ ง่ าย สะดวก
ไม่ ซับซ้อน รวดเร็ ว ทุก ที่ ทุก เวลา ซึ่ง รวมถึ ง การจั ดเตรี ยมสภาพแวดล้ อ มและ
องคาพยพที่จาเป็นสาหรับการพัฒนารัฐบาลทันสมัยที่ขับเคลื่อนด้วยความต้องการ
ของประชาชนผู้รับบริการ
๑.๒) งบประมาณ ๕๕๐ ลบ.
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๔ ปี
๑.๔) หน่ ว ยงานด าเนิ น งานหลั ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ ส านั ก งาน ก.พ.ร. ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (สานักงาน ก.พ.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม สานักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) สานักงบประมาณ
สานักงานกฤษฎีกา สานักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
๒) โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบเฉพาะ
๒.๑) สาระสาคัญ พัฒนารูปแบบการบริหารของส่วนราชการที่มีความแตกต่างไปจากระบบ
ราชการตามปกติ เพื่อรองรับนโยบายประเทศไทย ๔.๐ โดยให้ ความสาคัญต่อการ
ควบคุมผลสั มฤทธิ์มากกว่าปัจจัยนาเข้าและกระบวนการ เน้นสร้างความยืดหยุ่ น
คล่ อ งตั ว ทางการบริ ห าร เพื่ อ ท าให้ ส่ ว นราชการสามารถคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์
เกิดนวัตกรรม เพิ่มขีดความสามารถขององค์การและยกระดับการดาเนินงานให้สูงขึ้น
ในขั้นแรกจะทดลอง (Sandbox) กับหน่วยงานที่มีความสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ก่อน
ซึ่ งคาดว่ าจะมี จ านวนประมาณ ๑๕ ส่ ว นราชการหรื อประมาณร้ อยละ ๑๐ ของ
ส่วนราชการทั้งหมด อนึ่ง รูปแบบการบริหารงานของส่วนราชการดังกล่าวจะได้รับ
การออกแบบให้มีระบบและวิธีปฏิบัติราชการ การจัดโครงสร้างองค์การ การแบ่ง
ส่วนงานราชการ รวมทั้งการงบประมาณ การเงินการคลัง การพัสดุและการจัดการ
ทรัพย์สิน เป็นการเฉพาะตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด อย่างไรก็ดี หน่วยงาน
ดังกล่ าวนี้ จะต้ องมี การประเมิ นผลสั มฤทธิ์ ที่ เน้ นตั วชี้ วั ดผลลั พธ์ ที่ มี ความท้ าทาย
และส่งผลกระทบต่อการเปลี่ยนแปลงหรือการพัฒนาประเทศ
๒.๒) งบประมาณ ๑๑๐ ล้านบาท ต่อปี
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ ๑๐ ปี
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ. สานักงบประมาณ
กระทรวงการคลัง สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
๒๕

๓.๔.๔
แผนงานที่

ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ
ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๖๒

๖๓

๖๔

๖๕

๑

แผนงานการเพิ่มประสิทธิภาพและ
ความโปร่งใสในการบริหารจัดการ
ภาครัฐด้วยการปรับเปลี่ยนภาครัฐ
เป็นรัฐบาลดิจิทัล

๕๕๐

๑๓๗.๕ ๑๓๗.๕ ๑๓๗.๕ ๑๓๗.๕

๒

โครงการพัฒนาส่วนราชการรูปแบบ
เฉพาะ

๙๙๐

๑๑๐

รวม

๑,๕๔๐

๑๑๐

๑๑๐

๑๑๐

๖๖

๖๗

๖๘

๖๙

๗๐

-

-

-

-

-

๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐

๒๔๗.๕ ๒๔๗.๕ ๒๔๗.๕ ๒๔๗.๕ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐ ๑๑๐

๒๖

หน่วยงาน
ดาเนินงาน
หลัก

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครั ฐถือเป็ นปั จ จั ย สาคัญที่สุดในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติและการพัฒ นาประเทศให้
ประสบผลสาเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดาเนินการตามอานาจหน้าที่ที่กฎหมายกาหนดและให้อานาจไว้เพื่อ
การปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของรั ฐ ในด้ า นต่ า ง ๆ อั น จะก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนและการพั ฒ นาประเทศ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ
กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสาเร็จ ภาครัฐจาเป็นต้องทบทวน
พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการบริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหาร
และพัฒนาบุคลากรภาครั ฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒ นาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นา มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัย และ
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมือ อาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพ
โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทุกคน
๓.๕.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับปรุงกลไกในการกาหนดเป้าหมายและนโยบายกาลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐานและ
เกิดผลในทางปฏิบั ติ ได้อย่ างมีประสิทธิ ภาพ เพื่อให้ กาลั งคนภาครัฐมี ความเหมาะสมกั บ
ภารกิจของภาครัฐและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะ
การพัฒนาระบบการบริหารกาลังคนให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการ
วางแผนกาลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการ
หมุนเวี ยน ถ่ ายเทแลกเปลี่ ยน และโยกย้ายบุ คลากรคุ ณภาพในหลากหลายระดั บระหว่าง
ภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม
อย่ า งแท้ จ ริ ง โดยการสรรหาและคั ด เลื อ กบุ ค คลที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี คุ ณ ธรรม
จริยธรรมและจิตสานึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนอง
ความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางาน
ในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับตาแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์
ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกันการแทรกแซงและการใช้
ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับ บุคลากรภาครัฐตามความรู้ความสามารถ
และศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้ บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่า งคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงาน
บุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ
การจ้ างงานที่มี ลั กษณะชั่ว คราว ให้ เ ป็นเครื่ องมือในการบริห ารงานในภาครัฐ ได้อย่างมี
๒๗

ประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน
เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกาหนดและพิจารณาค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้าของ
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู้ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห์
และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากร
ภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล
มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทางานเพื่อให้บริการประชาชนและอานวยความสะดวก
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการ
เปลี่ ยนแปลงบริบ ทการพัฒ นา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ ยน
แนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทางานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า
สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสานึกในการ
ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ
ด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืนหยัดในการกระทาที่ถูกต้อง คานึงถึงประโยชน์ของ
ส่ ว นรวมมากกว่า ประโยชน์ ของส่ ว นตน ตลอดจนส่ งเสริ มให้ มีก ารคุ้ม ครองและปกป้อ ง
บุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทาที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงานตาม
จริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔) สร้ า งผู้น าทางยุ ทธศาสตร์ ใ นหน่ วยงานภาครั ฐทุ ก ระดับ อย่ า งต่ อเนื่อ งและเป็น ระบบ
เพื่อให้ผู้นาและผู้บริหารภาครัฐมีความคิ ดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม
และวัฒนธรรมทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถ
ในการนาหน่วยงาน และมีคุณธรรมจริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม
เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและ
ยุ ท ธศาสตร์ เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ต่ อ ผู้ ร่ ว มงานและต่ อ สั ง คม เพื่ อ รองรั บ การขั บ เคลื่ อ น
ยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่ จาเป็น และเปลี่ยนแปลง
พฤติกรรม อันจะช่วยทาให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นาการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้าง
คุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

๒๘

๓.๕.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี
และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
จ ริ ย ธ ร ร ม มี จิ ต ส า นึ ก
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น
และเป็นมืออาชีพ

ปี ๒๕๖๑ –
๒๕๖๕

ปี ๒๕๖๖ –
๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ –
๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ –
๒๕๘๐

สัดส่วนของข้อร้องเรียน
ที่มีมูลต่อเจ้าหน้าที่
ภาครัฐ (วินัย)

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๓๐

ลดลง
ร้อยละ ๔๐

ลดลง
ร้อยละ ๕๐

สัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่
กระทาผิดกฎหมาย
(ทุกคดี)

ลดลง
ร้อยละ ๒๐

ลดลง
ร้อยละ ๓๐

ลดลง
ร้อยละ ๔๐

ลดลง
ร้อยละ ๕๐

จานวนบุคลากรภาครัฐที่
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
มีความรู้ความสามารถสูง ร้อยละ ๒๐ และ ร้อยละ ๓๐ และ ร้อยละ ๔๐ และ ร้อยละ ๕๐ และ
เหมาะสมกับภารกิจ
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
หน้าที่ การเปลี่ยนแปลง ร้อยละ ๑๐ ของ ร้อยละ ๒๐ ของ ร้อยละ ๔๐ ของ ร้อยละ ๖๐ ของ
และความท้าทายใหม่ ๆ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐ บุคลากรภาครัฐ

๒๙

หมายเหตุ

๓.๕.๓ แผนงาน/โครงการสาคัญ
๑) แผนงานการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐมีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๑.๑) สาระส าคั ญ : ส่ ง เสริ ม ให้ บุ ค ลากรภาครั ฐ ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมี จ ริ ย ธรรมโดยมี
แนวทางการปฏิบัติงานตามจรรยาบรรณวิชาชีพ มีบทลงโทษที่ชัดเจน ตลอดจน
มีแนวทางในการวัดประเมินคุณธรรมจริยธรรมที่ชัดเจนและมีการติดตามผลการ
ประเมิน อย่ างต่ อเนื่องและเป็ นระบบ โดยการสร้า งมาตรฐานจริ ยธรรมและ
จรรยาบรรณวิช าชีพของบุคลากรภาครัฐเพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ถูกต้องและเหมาะสมตามลักษณะการปฏิบัติงาน
๑.๒) งบประมาณ : ๑๐๐ ล้านบาท
๑.๓) ระยะเวลาดาเนินการ : ๑๐ ปี ตั้งแต่ปีที่ ๑ – ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐)
๑.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก : สานักงาน ก.พ. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ
๒) แผนงานการยกระดับ บุคลากรภาครัฐให้มีความสามารถสูง สอดคล้องกับภารกิจ
การพัฒนาประเทศ
๒.๑) สาระสาคัญ : เร่งพัฒนาขีดความสามารถของบุคลาการภาครัฐทุกประเภทให้มี
ทักษะที่ทัน สมัย เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีทักษะภาษาอังกฤษและภาษา
ที่ ส าม และทั ก ษะดิ จิ ทั ล ในระดั บ ที่ ส ามารถใช้ ใ นการปฏิ บั ติ ง านได้ อ ย่ า ง
มีป ระสิ ทธิภ าพ นอกจากนี้ ยังต้องเร่ งการสร้างกลุ่ มกาลั งคนคุ ณภาพซึ่งเป็ น
กลุ่มคนที่มีศักยภาพสูงให้มีจานวนที่มากพอในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนา
ประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒) งบประมาณ : ๒๐๐ ล้านบาท
๒.๓) ระยะเวลาดาเนินการ : ๑๐ ปี ตั้งแต่ปีที่ ๑ – ๑๐ (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๗๐)
๒.๔) หน่วยงานดาเนินงานหลัก : สานักงาน ก.พ. และองค์กรกลางบริหารงานบุคคล
ภาครัฐ

๓๐

๓.๕.๔ ตารางสรุปแผนงาน/โครงการสาคัญ

แผนงานที่

ชื่อและรายละเอียด

งบประมาณรวม
(ล้านบาท)
๖๒

วงเงินตามระยะเวลาดาเนินการ (ล้านบาท)
๖๓

๖๔

หน่วยงานดาเนินงาน
หลัก
๖๕ ๖๖ ๖๗ ๖๘ ๖๙ ๗๐

๑

แผนงานการส่งเสริมให้บุคลากรภาครัฐ
มีมาตรฐานจริยธรรมและจรรยาบรรณ
วิชาชีพ

๑๐๐

๒๐

๓๐

๓๐

๒๐

-

-

-

-

-

สานักงาน ก.พ.
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ภาครัฐ

๒

แผนงานการยกระดับบุคลากรภาครัฐ
ให้มีความสามารถสูง สอดคล้องกับ
ภารกิจการพัฒนาประเทศ

๒๐๐

๒๐

๖๐

๖๐

๖๐

-

-

-

-

-

สานักงาน ก.พ.
องค์กรกลาง
บริหารงานบุคคล
ภาครัฐ

รวม

๓๐๐

๔๐

๙๐

๙๐

๘๐

-

-

-

-

-

๓๑

