คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)1

1

นายวิษณุ เครืองาม

นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ

รองนายกรัฐมนตรี
ประธาน ก.พ.ร.

รัฐมนตรี
ประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รองประธาน ก.พ.ร.

นางพัชราภรณ์ อินทรียงค์

หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

ปลัดส�ำนักนายกรัฐมนตรี
กรรมการผู้ซึ่งคณะกรรมการ
การกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายวรากรณ์ สามโกเศศ

นายจเด็จ อินสว่าง

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คุณพรทิพย์ จาละ

นายอ�ำพน กิตติอ�ำพน

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.)1
นายปรีชา วัชราภัย

นายธงทอง จันทรางศุ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นางจุรี วิจิตรวาทการ

นายเทวินทร์ วงศ์วานิช

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

นายรุ่งโรจน์ รังสิโยภาส

นายปกรณ์ นิลประพันธ์

กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

เลขาธิการ ก.พ.ร. 2
กรรมการและเลขานุการ

1

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ชุดปัจจุบัน ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

2

ปี พ.ศ. 2561 มี นายทศพร ศิรสิ มั พันธ์ เป็นเลขาธิการ ก.พ.ร. (ด�ำรงต�ำแหน่งระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ถึงวันที่ 28 มิถนุ ายน 2561)

ผู้บริหารส�ำนักงาน ก.พ.ร.*
นายปกรณ์ นิลประพันธ์
Mr. Pakorn Nilprapunt
เลขาธิการ ก.พ.ร.
เบอร์โทร: 0 2356 9900

โทรสาร: 0 2281 8007

นายนครเขตต์ สุทธปรีดา
Mr. Nakornkate Suthapreda
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
เบอร์โทร: 0 2356 9955

โทรสาร: 0 2281 8037

นางสาวสุนทรี สุภาสงวน
Ms. Soontree Supasaguan
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
เบอร์โทร: 0 2356 9940

โทรสาร: 0 2281 7934

นางอารีย์พันธ์ เจริญสุข
Mrs. Areepan Charoensuk
รองเลขาธิการ ก.พ.ร.
เบอร์โทร: 0 2356 9925

*

โทรสาร: 0 2281 8039

ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ผู้บริหารส�ำนักงาน ก.พ.ร.*
นางสาวสุรุ่งลักษณ์ เมฆะอ�ำนวยชัย
Ms. Surungluk Meakhaumnouichai
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทร: 0 2356 9959 โทรสาร: 0 2281 8041

นางนันทนา ธรรมสโรช
Mrs. Nunthana Thammasaroch
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทร: 0 2356 9922 โทรสาร: 0 2281 8089

นายณรงค์ บุญโญ
Mr. Narong Boonyo
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทร: 0 2356 9988 โทรสาร: -

นายสุวิทย์ อมรนพรัตนกุล
Mr. Suvit Amornoparatkul
ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (นักพัฒนาระบบราชการทรงคุณวุฒิ)
เบอร์โทร: 0 2356 9997 โทรสาร: 0 2281 8248

*

ท�ำเนียบผู้บริหารส�ำนักงาน ก.พ.ร. ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ค�ำน�ำ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 71/10 (10) ได้บญ
ั ญัตใิ ห้คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.) มีหน้าที่ “จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอืน่
เสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพือ่ เสนอต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรและวุฒิสภา” ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้จดั ท�ำรายงานฉบับนีข้ นึ้
เพือ่ ประมวลผลการปฏิบตั งิ านของ ก.พ.ร. และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.ร. ได้พฒ
ั นาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอืน่ เพื่อให้ส่วนราชการ
และหน่วยงานอื่นของรัฐ สามารถน�ำนโยบายของรัฐบาลไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมียุทธศาสตร์ชาติและแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) ซึง่ คณะรัฐมนตรี
ได้พจิ ารณาเห็นชอบตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. เป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินการ โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ในการ “สร้างความเชือ่ ถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุง่ สูค่ วามยัง่ ยืน”
รายงานฉบับนี้จัดท�ำขึ้นเพื่อรายงานผลการด�ำเนินงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการไทย ในรอบ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยมีสาระส�ำคัญประกอบด้วย การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)
และรายงานการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเอกสารฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการไทยต่อไป
รวมทั้งช่วยให้ทุกภาคส่วนได้มีความเข้าใจและเห็นความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่องของการพัฒนาระบบราชการ
และจะท�ำให้ได้รบั การสนับสนุนจากทุกภาคส่วนของสังคม ทัง้ ภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาสังคม ในการพัฒนา
ระบบราชการให้มีความก้าวหน้าสืบไป

ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
กันยายน 2562
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) มีหน้าที่หลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพือ่ ให้สอดคล้อง
กับบทบัญญัตขิ องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560 ทีไ่ ด้เน้นถึงความส�ำคัญและบัญญัตสิ าระเกีย่ วกับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ แี ละธรรมาภิบาลไว้ใน มาตรา 65 มาตรา 76 และมาตรา 164 นอกจากนี้ ในหมวด 16
การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ได้ก�ำหนดให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล
ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน และที่ส�ำคัญพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ได้ก�ำหนดเป้าหมายของการบริหารราชการแผ่นดินที่ต้อง
เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน ดังนั้น ก.พ.ร. จึงก�ำหนดแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 - 2561) เป็นกรอบทิศทางในการด�ำเนินงาน และมีผลการด�ำเนินงานในการพัฒนาระบบราชการ
มาอย่างต่อเนื่อง
รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ เป็นรายงานที่จัดท�ำขึ้นตาม
ที่พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ก�ำหนดไว้ในมาตรา 71/10 (10)
ให้ ก.พ.ร. จัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและงานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา โดยมีเนื้อหาที่ส�ำคัญประกอบด้วย 2 ส่วน ได้แก่
ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561) และส่วนที่ 2 รายงานการด�ำเนินงาน
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)
การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ระบบราชการต้องมีการปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ซึ่งการพัฒนาระบบราชการไทยได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมียุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
(พ.ศ. 2556 - 2561) เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การยกระดับองค์กร
สู่ความเป็นเลิศ การพัฒนาอย่างยั่งยืน และการก้าวสู่สากล
รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2561 ที่ส�ำคัญ ดังนี้

1.1 ด้านการยกระดับองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
1.1.1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
		 1) การจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point)
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government
Service Point: G-Service Point) ขึ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและลดภาระของประชาชนในการเดินทาง
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ไปติดต่อราชการ โดยรวมเอางานบริการพืน้ ฐานทีจ่ ำ� เป็นจากหน่วยงานต่าง ๆ มาเปิดให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้า
ที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการอยู่แล้ว ในเวลาที่นอกเหนือจากเวลาราชการ และมีการให้บริการทุกวัน โดยได้รับ
ความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ เช่น กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานประกันสังคม กรมการขนส่งทางบกได้จัด
เจ้าหน้าทีแ่ ละน�ำงานบริการประชาชนมาให้บริการ รวมทัง้ ภาคเอกชนทีไ่ ด้สนับสนุนพืน้ ทีใ่ นการจัดตัง้ ศูนย์บริการ
ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
ถนนศรีนครินทร์
2) การพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
			ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
(สพร.) (ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในขณะนั้น) และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาระบบ
การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อเป็นระบบให้บริการออกหนังสือรับรอง
ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เบ็ดเสร็จผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มี
ความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย มีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลและระบบการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์
ของหน่วยงานภาครัฐ โดยระบบ Biz Portal จะอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผูป้ ระกอบการใน 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
(1) การให้ขอ้ มูล (Information) เกีย่ วกับการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ในลักษณะครบวงจร
(end-to-end) ตามประเภทธุรกิจ และ (2) การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Transaction) ครอบคลุม
การขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิกโดยประชาชนหรือผู้ประกอบการ
สามารถขออนุญาตได้หลายใบอนุญาตในครั้งเดียว กรอกข้อมูลที่ซ�้ำกันเพียงครั้งเดียว (Single Form) และ
ส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ รวมทั้งสามารถติดตามสถานะ
การพิจารณาอนุญาตได้ตลอดเวลา
		
3) ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ Government Innovation Lab หรือ
เรียกสั้น ๆ ว่า Gov Lab เป็นการน�ำแนวคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นส�ำคัญ
มาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน พร้อมทั้งอาศัยพลังความร่วมมือจากทุกภาคส่วน เพื่อคิดค้นและสร้างนวัตกรรม
งานบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนผ่านกระบวนการทดสอบ ทดลองในห้องปฏิบัติการออกแบบ อันจะก่อให้เกิด
นวัตกรรมด้านการวางนโยบายสาธารณะ และการส่งมอบบริการให้แก่ประชาชน ในการด�ำเนินโครงการ
Gov Lab จะคัดเลือกงานบริการที่ผู้รับบริการพบปัญหามาจัดท�ำเป็นโครงการน�ำร่องผ่านกระบวนการศึกษา
ด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยนวัตกรที่ปรึกษา (Innovation Team: i-Team) จนได้
นวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) จ�ำนวน 42 นวัตกรรม ใน 9 โครงการน�ำร่อง เช่น การแก้ปัญหาระบบการ
รอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐที่ต้องรอนาน ต้องมารอล่วงหน้า โดยเสนอให้นำ�
Application และตู้ Kiosk มาใช้ในการบริหารจัดการระบบคิวต่อเนื่อง ซึ่งปัจจุบันก�ำลังอยู่ในช่วงการขยายผล
และการน�ำไปใช้ โดยมีผู้รับผิดชอบคือ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนา
หลักสูตรห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ เพื่อท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) การท�ำงาน
ของข้าราชการในการพัฒนางานบริการโดยให้ข้าราชการเข้ารับการอบรมหลักสูตรเสริมสมรรถนะของบุคลากร
ใน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของผู้บริหาร 2) หลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะ
ของนวัตกรที่ปรึกษารุ่นใหม่ และ 3) หลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของนวัตกรที่ปรึกษารุ่นเก่า ซึ่งน�ำไปใช้
สร้างบุคลากรที่จะท�ำหน้าที่ขับเคลื่อนและขยายผลให้เกิดนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐต่อไป
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4) การเพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business)
โดยส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐปรับปรุงประสิทธิภาพและพัฒนางานบริการที่เกี่ยวข้องตามรายงานผลการ
จัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing Business) ของธนาคารโลกเพื่อให้อันดับ
ของประเทศไทยดี ขึ้ น ส่ ง ผลให้ ผ ลการจั ด อั น ดั บ ความยาก-ง่ า ยในการประกอบธุ ร กิ จ ของประเทศไทยใน
ปี 2561 (DB 2019) ดีขึ้น และเมื่อพิจารณารายตัวชี้วัด พบว่า ด้านที่มีค่าคะแนนและอันดับสูงขึ้นมี 5 ด้าน ได้แก่
(1) ด้านการช�ำระภาษี (ดีขนึ้ 8 อันดับ) (2) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า (ดีขนึ้ 7 อันดับ) (3) ด้านการแก้ปญ
ั หาการล้มละลาย
(ดีขนึ้ 2 อันดับ) (4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สนิ (ดีขนึ้ 2 อันดับ) (5) ด้านการคุม้ ครองผูล้ งทุนเสียงข้างน้อย (ดีขนึ้
1 อันดับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการขอใช้ไฟฟ้า กระโดดขึ้นสู่อันดับที่ 6 กลายเป็นกลุ่ม Top 10 ของโลก
		
5) การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชน โดยส่งเสริม สนับสนุน
และจูงใจให้หน่วยงานภาครัฐพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชนพร้อมกับการพัฒนาประเภทรางวัล ทีม่ อบให้
แก่ส่วนราชการ 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน (มอบให้แก่ส่วนราชการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546) รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (ปี พ.ศ. 2552) และรางวัลคุณภาพ
การให้บริหารจัดการภาครัฐ (ปี พ.ศ. 2555) การมอบรางวัลในทั้ง 3 ประเภทรางวัลได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง
จนในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการเห็นชอบกับชื่อรางวัลที่มอบให้กับส่วนราชการ ให้เรียกว่า
“รางวัลเลิศรัฐ” และปรับรางวัลทัง้ 3 ประเภทให้เป็นสาขาของรางวัลเลิศรัฐ คือ รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ
รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งใน
ปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีแรกทีห่ น่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย กรมควบคุมโรค
กรมบัญชีกลาง กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน มีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลเลิศรัฐ ซึ่ง “รางวัลเลิศรัฐ”
(Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศทีม่ อบให้หน่วยงานทีไ่ ด้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ิ
ราชการจนประสบความส�ำเร็จมีความเป็นเลิศ ทั้ง 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาบริการภาครัฐ ที่มุ่งเน้นการพัฒนา
คุณภาพการให้บริการ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการพัฒนาระบบบริหารงานให้มปี ระสิทธิภาพ
3) สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม เป็นการท�ำงานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุ้นส่วนความร่วมมือ
เพื่อให้ความยั่งยืนในการพัฒนาระบบราชการ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย สาขาบริการภาครัฐ ผลงาน
“ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน�้ำระยะไกล” สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์และ
การสื่อสารเพื่อน�ำไปสู่การปฏิบัติ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ผลงาน “โครงการพัฒนาแหล่งน�้ำ
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ณ แม่น�้ำลี้และล�ำน�้ำแม่ทา”
		
6) การส่งเสริมและยกระดับการให้บริการประชาชน โดยสนับสนุนให้ส่วนราชการ
ทีไ่ ด้รบั รางวัลจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ต่อยอดการพัฒนาและน�ำผลงานส่งสมัครเพือ่ ขอรับรางวัล United Nations Public
Service Awards หรือ UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ โดยตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 มีหน่วยงาน
ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต:
ผลงาน Child First - Work Together (CF-WT) (2) ส�ำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค: ผลงาน
การบริหารจัดการแบบบูรณาการเพื่อลดความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง อ�ำเภอท่าสองยาง
จังหวัดตาก (3) โรงพยาบาลขอนแก่น: ผลงาน ศูนย์ชว่ ยเหลือเด็กและผูห้ ญิงในภาวะวิกฤต (One stop crisis center:
OSCC) (4) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์: ผลงาน Holistic School in Hospital Initiative
(HSH) (5) เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี: ผลงาน นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
(6) ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด: ผลงาน โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ
20 l

บทสรุปผู้บริหาร

1.1.2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ
				 การปรั บ ปรุ ง บทบาท ภารกิ จ และโครงสร้ า งส่ ว นราชการ เป็ น การพั ฒ นา
ส่วนราชการ และหน่วยงานของรัฐสูอ่ งค์การแห่งความเป็นเลิศ โดยเน้นการจัดโครงสร้างองค์การให้มคี วามทันสมัย
มีระบบการท�ำงานทีค่ ล่องตัว เพือ่ ให้สอดคล้องกับบทบาท ภารกิจทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ซึง่ ก.พ.ร. ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐและหลักการจ�ำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหาร
เพือ่ สร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่าง ๆ ให้มคี วามเหมาะสมกับการด�ำเนินบทบาทภารกิจของภาครัฐทีม่ คี วามแตกต่าง
กันตามภารกิจแต่ละประเภท และสามารถก�ำหนดกระบวนการบริหารงานภายในให้สอดคล้องกับประเภทภารกิจ
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ให้ทุกส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์กรตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราขการ เพื่อให้ส่วนราชการมีการวางแผนปฏิรูปองค์การให้สอดรับกับระบบ
ราชการ 4.0 และแนวทางการปฏิรูประบบการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทั้งได้มีข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
เกี่ยวกับการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นด้วยกับความเห็นและข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร.
ที่เสนอให้ส่วนราชการที่ต้องด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ กรณีการขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ต้อง
พิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นล�ำดับแรกก่อน ในประเด็น
การจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานใหม่ และการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญ
ความเร่งด่วน เหตุผลความจ�ำเป็น และความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั และแนวโน้มในอนาคต
รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายรัฐบาลและนโยบายของแต่ละกระทรวงด้วย ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
ภาครัฐในลักษณะประชารัฐให้มากขึ้นด้วย
				 ส�ำหรับการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของ
รัฐในมิติของการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน 4 ประเด็นหลัก คือ 1) การปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพือ่ สร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน ได้แก่
การปรับปรุงโครงสร้างของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และกระทรวงอุตสาหกรรมให้สอดรับกับ
นโยบายประเทศไทย 4.0 การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงคมนาคมให้สอดสอดคล้องกับข้อก�ำหนดขององค์การ
การบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization: ICAO) การจัดตั้งกรมการ
ขนส่งทางรางเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของประเทศ 2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ
และโครงสร้างเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ได้แก่ การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงสาธารณสุขเพื่อสร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรมเพื่อ
การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง การปรับปรุงโครงสร้างของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง
ของมนุษย์ เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม 3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ การจัดตั้งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ และ
การจัดตัง้ ศูนย์อำ� นวยการรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล และ 4) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้าง
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปรับบทบาทภารกิจในส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ การปรับปรุงโครงสร้างของส�ำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงพาณิชย์
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2) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
				 การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด สถาบัน
อุดมศึกษา และองค์การมหาชน เริม่ ด�ำเนินการตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา โดยได้มกี ารพัฒนาระบบ
การประเมินผลมาเป็นล�ำดับ คือ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 จะเป็นการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการ
ตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษา โดยมีกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติราชการเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอกและมิติภายใน และในปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ได้ปรับระบบ
การจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการจากเดิมทีจ่ ดั ท�ำค�ำรับรองฯ เป็นรายส่วนราชการ เป็นการจัดท�ำ
ค�ำรับรองฯ รายกระทรวง เพื่อให้ปลัดกระทรวงสามารถบริหารจัดการภารกิจภายในกระทรวงได้เอง โดยให้
กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดท�ำค�ำรับรองฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการกับส่วนราชการระดับ
กรมในสังกัด ตามกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการและหลักการที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด และตัง้ แต่ปงี บประมาณ
พ.ศ. 2559 เป็นต้นมา การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของหน่วยงานของรัฐ ได้ปรับไปสูก่ ารประเมินส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
5 เมษายน 2559 ทีม่ มี ติเห็นชอบการประเมิน โดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของ ฝ่ายบริหาร
และแบบประเมินส่วนราชการ โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบการด�ำเนินงานของส่วนราชการในการขับเคลือ่ น
ภารกิจส�ำคัญของรัฐบาล การแก้ไขปัญหาและการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพิ่มศักยภาพของ
ส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศ โดยก�ำหนดให้มกี ารประเมินประสิทธิภาพ ส่วนราชการ ปีละ 2 รอบ
(รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม และรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30
กันยายนของทุกปี) โดยให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นผู้ประเมิน และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินเบื้องต้น
				 นอกจากการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ
ในการปฏิบตั ริ าชการแล้ว ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รบั มอบหมายตามข้อสัง่ การนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560
ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ เพื่อน�ำมาพิจารณาในการแต่งตั้งจ่ายค่าตอบแทน
โดยก�ำหนดแนวทางประเมินผลผู้น�ำในองค์กรเพิ่มจากการประเมินปกติประจ�ำปี ด�ำเนินการประเมินทุก 6 เดือน
โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และก�ำนันผู้ใหญ่บ้าน โดยเริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประเมินปีละ 2 รอบ ได้แก่
รอบการประเมินที่ 1 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม และรอบการประเมินที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน
ของทุกปี ซึ่งการประเมินจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การประเมินโดยผู้บังคับบัญชา (Evaluation) ผู้บริหาร
องค์การประเมินตนเอง (Self Assessment) และการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)
				 ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์การมหาชนนัน้ ในช่วงปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - 2559 จะเป็นการประเมินผลตามค�ำรับรองการปฏิบตั งิ าน โดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ใน 4 มิติ คือ มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน มิติด้านคุณภาพการให้บริการ มิติด้านประสิทธิภาพ
ของการปฏิบตั งิ าน และมิตดิ า้ นการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ และมีการปรับระบบการประเมินผล
องค์การมหาชนให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 5 เมษายน 2559 โดยจะเป็นการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ขององค์การมหาชนตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ซึ่งก�ำหนดให้มีการประเมินออกเป็น
2 ส่ ว น คื อ การประเมิ น องค์ ก ารมหาชนและการประเมิ น ผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารมหาชน และก� ำ หนดให้
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มีการประเมิน 1 รอบ (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน - 30 กันยายนของทุกปี) โดยให้รัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนเป็นผู้ประเมิน และมีเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินเบื้องต้น
		
3) โครงการการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ
				 ในปี 2561 มีนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่ 1 - 10 ที่ส�ำเร็จ
จากโครงการฯ และก�ำลังปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนราชการที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ จ�ำนวน 341 คน
และมี นปร. รุ่นที่ 11 ที่อยู่ระหว่างรอการจัดสรรไปปฏิบัติราชการในส่วนราชการต่าง ๆ จ�ำนวน 40 คน ส�ำหรับ
นปร. รุ่นที่ 12 และนปร. รุ่นที่ 13 อยู่ระหว่างการพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ จ�ำนวน 77 คน
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
				 จัดให้มีการฝึกอบรมและมีการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning)
เพื่อให้ข้าราชการได้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ ผ่านทาง www.opdcacademy.com โดยได้พัฒนา
เนื้ อ หาหลั ก สู ต รด้ า นการบริ ห ารจั ด การที่ ทั น สมั ย และมี ห ลั ก สู ต รที่ มี ค วามหลากหลาย ได้ แ ก่ หลั ก สู ต ร
ที่มีใบประกาศนียบัตร เช่น การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (mini MPM) การบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่
(mini MBA) หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม หลักสูตรพิเศษ
เช่น การพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน ชุดวิชาเครื่องมือในการบริหารงานสู่องค์กร
ที่มีสมรรถนะสูง ทั้งนี้ มีผู้เรียนในระบบตั้งแต่เริ่มเปิดระบบจนถึง 30 กันยายน 2561 รวมทั้งสิ้น จ�ำนวน
42,526 ราย เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณนี้ จ�ำนวน 989 ราย
1.1.3 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
1) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่และพัฒนาระบบบริหารงาน
จังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ โดยส่งเสริมสนับสนุนให้จงั หวัดและกลุม่ จังหวัดจัดท�ำแผนพัฒนาจังหวัด/
กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด มีกิจกรรมส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการ ได้แก่
การปรับปรุงกรอบงบประมาณรายจ่ายส�ำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จากกรอบงบประมาณเดิม
ที่ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 18,000 ล้านบาท เป็น 28,000 ล้านบาท โดยเริ่มตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (ปรับเพิ่มประมาณร้อยละ 50 ของกรอบงบประมาณเดิม) จัดฝึกอบรม
ผู้บริหารในพื้นที่และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศในระดับพื้นที่ (18 กลุ่มจังหวัด) และจัดท�ำห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government
Innovation Lab: Gov Lab) ในระดับพื้นที่
		
2) การก�ำหนดบทบาท ภารกิจ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น โดยจัดท�ำข้อเสนอการปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการ
ในภูมภิ าค ซึง่ คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2560 มีมติเห็นชอบกับข้อเสนอดังกล่าว นอกจากนี้
ยังได้ศกึ ษารูปแบบและวิธกี ารก�ำกับดูแล ให้คำ� แนะน�ำ ค�ำปรึกษา และการสนับสนุนของส่วนราชการส่วนภูมภิ าค
ของกระทรวง กรม ทีจ่ ะส่งเสริมการปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการให้บริการประชาชนให้เป็นไป
ตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์ที่ส่วนราชการก�ำหนด โดยศึกษากรณีของส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมือง
จังหวัดตราด
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

1.2 ด้านการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2.1 การส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งแบบร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน เป็นการส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการท�ำงานที่ตระหนักถึง
ความส�ำคัญของการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และเพื่อให้เกิดการท�ำงานร่วมกันในลักษณะ
หุ้นส่วนความร่วมมือ รวมทั้งเกิดการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร.
จะมอบรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ให้แก่สว่ นราชการ โดยในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกี่ยวกับการพัฒนาและ
ส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขา
การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 โดยมีมติก�ำหนดประเภทของรางวัลเลิศรัฐ สาขา
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วมใหม่ เป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่ เปิดใจใกล้ชดิ ประชาชน (Open Governance)
สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change) และผู้น�ำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
1.2.2 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
โดยใช้กลไกของคณะกรรมการการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ซึ่งตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561 ค.ต.ป. ได้เลือกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการหรือประเด็นส�ำคัญทีเ่ กีย่ วข้อง
กับประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะอันจะน�ำไปสู่การตัดสินใจและก�ำหนดนโยบายของประเทศ
เช่น โครงการภายใต้ยทุ ธศาสตร์การท่องเทีย่ ว โครงการหนึง่ ต�ำบลหนึง่ ผลิตภัณฑ์ (OTOP) และการพัฒนาเตรียมการ
เพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ปัญหาภัยแล้ง โครงการตามมาตรการส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�ำบล
(ต�ำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการตามมาตรการกระตุน้ การลงทุนขนาดเล็กของรัฐบาลทัว่ ประเทศ เป็นต้น ซึง่ ค.ต.ป.
จะให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรี
เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อไป

1.3 ด้านก้าวสูส่ ากล
การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งองค์กรระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนือ่ ง โดยด�ำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสูป่ ระชาคมอาเซียน จนเกิดเป็นเครือข่าย
ธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance Network) ขึ้น ซึ่งการส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน
ส่งผลให้ประชาชนและประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับประโยชน์ในหลายมิติ สรุปได้ดังนี้
		 1) การเข้าถึงบริการของภาครัฐทีต่ อบสนองความต้องการของประชาชน เนือ่ งจากภาครัฐ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นส่งผลให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
		 2) การยกระดับมาตรฐานการให้บริการภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนเทียบเคียงสากล
การน�ำผลการหารือระหว่างเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศไปสู่การวางแนวทาง
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมภิ าคร่วมกัน โดยมุง่ เน้นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการ
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ของภาครัฐเพิม่ สูงขึน้ (The Next Step of Digitalization) อันจะเป็นประโยชน์สงู สุดต่อประชาชนอีกทัง้ ยังร่วมกัน
หารือวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมในการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลภายหลังการรวมตัวเป็นประชาคม
อาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาคมอาเซียนทัดเทียมระดับ
สากลต่อไป
		 3) เครือข่ายความร่วมมือในระดับภูมิภาค นับเป็นความส�ำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance Network) ขึน้ โดยมีวตั ถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
การให้ข้อเสนอแนะและความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาระบบราชการจนน�ำไปสู่การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมโลกโดยรวม

1.4 ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย
นอกจากกรอบแนวทางในการด�ำเนินการใน 3 ประเด็นหลักข้างต้นแล้ว ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ยังค�ำนึงถึงทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตด้วย เนื่องจากการปฏิบัติงานของระบบราชการไทย
ในปัจจุบนั ต้องเผชิญกับการเปลีย่ นแปลงทีร่ วดเร็วและรุนแรงมาก ทัง้ ในด้านเทคโนโลยีทมี่ เี ปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลัน
(Disruptive Technology) สภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง (Climate
Change) โครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society) การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจาก
การรวมกลุม่ ภายในภูมภิ าคและการเปิดเสรีดา้ นต่าง ๆ รวมทัง้ ระบบระหว่างประเทศทีผ่ นั แปรไปจาก bi-polar powers
เป็น multi-powers ทีไ่ ม่สมดุล และความขัดแย้งทางการเมืองระหว่างประเทศเปลีย่ นแปลงไปจากการเผชิญหน้า
ทางการทหารโดยตรงมาอยู่ในรูปแบบการขัดแย้งทางเศรษฐกิจ การค้า และเทคโนโลยี ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่า
การพัฒนาระบบราชการไทยในอนาคตต้องก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ดังนั้น การพัฒนาระบบ
ราชการไทยในอนาคตควรมีทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ดังนี้
1.4.1 ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม โดยการให้บริการสาธารณะของภาครัฐต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานสากล
และเป็นผู้น�ำในภูมิภาค เชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
1.4.2 ภาครัฐที่บริหารงานแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ และมีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ
1.4.3 ภาครัฐทีม่ ขี นาดเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีสว่ นร่วม
ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส�ำคัญ และการกระจายอ�ำนาจ
ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
1.4.4 ภาครัฐที่มีวิธีการท�ำงานที่ทันสมัย ทันต่อการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
ที่ มี ค วามหลากหลายซั บ ซ้ อ นมากขึ้ น และทั น ต่ อ การเปลี่ ย นแปลงในอนาคต โดยการน� ำ นวั ต กรรมและ
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เทคโนโลยีดจิ ทิ ลั เข้ามาใช้การพัฒนาให้มกี ารเชือ่ มโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน
พัฒนาแพลตฟอร์มดิจทิ ลั กลาง และมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล รวมทัง้ การน�ำข้อมูลทีม่ อี ยูม่ าคิดวิเคราะห์
แบบบูรณาการประกอบการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนา
นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการท�ำงานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ
แบบอัตโนมัติ เพือ่ ให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูป้ ระกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาส
ทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
1.4.5 ภาครัฐทีม่ บี คุ ลากรทีม่ ปี ระสิทธิภาพ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้ มีความรู้
ความสามารถในการท�ำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

ส่วนที่ 2 รายงานการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
2.1 วิสัยทัศน์และประเด็นยุทธศาสตร์ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ปฏิบัติงานภายใต้วิสัยทัศน์

“ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาระบบราชการให้ เ ป็ น ไปตามหลั ก ธรรมาภิ บ าลของการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี
อย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ” โดยก�ำหนดประเด็น
ยุทธศาสตร์และเป้าประสงค์ในการด�ำเนินงานไว้ 6 ประเด็นยุทธศาสตร์ ทีส่ อดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี
(พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ

2.2 โครงสร้างและอัตราก�ำลัง ส�ำนักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วนราชการเป็น 9 กอง 1 ส�ำนัก 2 กลุม่

1 ศูนย์ และมีสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษในก�ำกับของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีข้าราชการพลเรือนสามัญในสังกัดรวม 285 คน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ได้แก่ ข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งปฏิบัติราชการในหน่วยงานต่าง ๆ ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
จ�ำนวน 195 คน (ร้อยละ 68) และข้าราชการพลเรือนสามัญซึ่งอาศัยสังกัดส�ำนักงาน ก.พ.ร. เพื่อร่วมโครงการ
พัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) จ�ำนวน 90 คน (ร้อยละ 32)

2.3 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (แยกตามหมวด
งบประมาณ) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ รวม 311,093,500 บาท จ�ำแนกเป็น
งบบุคลากร 109,261,200 บาท งบด�ำเนินงาน 33,865,600 บาท งบลงทุน 2,000,000 บาท และ งบรายจ่ายอื่น
165,966,700 บาท

2.4 ผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ส�ำนักงาน

ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่มีภารกิจ
ในการส่งเสริมผลักดันการพัฒนาระบบราชการให้ด�ำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน ที่สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิดผลการด�ำเนินงานที่เป็นรูปธรรม โดยด�ำเนินการผลักดันการพัฒนา
ระบบราชการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) ซึง่ สะท้อนออกมาเป็นผลการพัฒนา
ระบบราชการทีส่ ำ� คัญและเห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ได้นำ� เสนอไว้ในส่วนที่ 1 ของรายงานฉบับนี้ แล้ว ส�ำนักงาน
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ก.พ.ร. ยังมีการด�ำเนินการอืน่ ๆ ซึง่ เป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลือ่ นการพัฒนาระบบราชการไทย
โดยสรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
2.4.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
		
1) การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
			1.1) การจัดตัง้ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต พ.ศ. .... และแผนการจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมติเห็นชอบแล้ว นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทดลองเปิดให้บริการศูนย์รับค�ำขออนุญาต ตั้งอยู่ชั้น 1
ตึกส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกส�ำนักงาน ก.พ. เดิม) ตรงข้ามท�ำเนียบรัฐบาล ท�ำหน้าที่รับเรื่องส่งต่อไปยัง
หน่วยงานอนุญาต รวมทั้งก�ำกับและติดตามสถานะค�ำขอ ยื่นค�ำขอผ่านระบบ Biz Portal ที่เว็บไซต์ศูนย์กลาง
บริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ “biz.govchannel.go.th”
			
1.2) แผนการยกระดั บ การบริ ก ารภาครั ฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบั ญ ญั ติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ได้มกี ารปรับปรุงคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน
ระยะที่ 2 จัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา และเสนอมาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระ
แก่ประชาชน (การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารทีท่ างราชการออกให้ จากประชาชน) ต่อคณะรัฐมนตรี รวมทัง้ ยังได้ตดิ ตาม
ความก้าวหน้าการปฏิบตั งิ านของส่วนภูมภิ าคตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 โดยการส�ำรวจกับหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดจ�ำนวน 80 หน่วยงาน (10 จังหวัด
จังหวัดละ 8 หน่วยงาน) และประชาชนผู้รับบริการ จ�ำนวน 480 คน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อ
การให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 79 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.2 โดยมีความพึงพอใจ
ด้านความโปร่งใสในการให้บริการมากที่สุด นอกจากนี้ได้พัฒนาระบบการให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) โดยขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุมใบอนุญาต/ประเภทธุรกิจใหม่
		
2) การพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ จะใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมงานบริการภาครัฐอย่างเป็นระบบ โดยได้มีการน�ำ “คน”
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานบริการนั้น ๆ มาเป็นศูนย์กลางในการท�ำความเข้าใจผ่านกระบวนการสังเกตพฤติกรรม
และวิถีชีวิตอย่างลึกซึ้ง โดยมีหลักคิดที่ส�ำคัญ 3 ประการ คือ 1) การท�ำความเข้าใจผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด
2) การสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ครบถ้วนสมบูรณ์ และ 3) การทดสอบแนวคิดก่อนเริ่ม
น�ำไปใช้จริง โดยการเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรทีเ่ กีย่ วข้อง จะด�ำเนินการทัง้ กลุม่ ผูบ้ ริหาร นวัตกรทีป่ รึกษา
รุ่นเก่า (ปี 2560) และนวัตกรที่ปรึกษารุ่นใหม่ (ปี 2561) และด�ำเนินโครงการน�ำร่อง ได้แก่ (1) โครงการ
แก้ปัญหาการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว (2) โครงการลดอุบัติเหตุบนท้องถนน (3) โครงการระบบรายงานผล
และติดตามการด�ำเนินการของศูนย์ด�ำรงธรรม (4) โครงการชุดข้อมูลสุขภาพส�ำหรับติดตัวผู้ป่วย (5) โครงการ
สื่อสารข้อมูลปริมาณน�้ำส�ำหรับเกษตรกร
		
3) การเพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business)
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับ
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การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก และสร้างการรับรู้ในการด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อม
ส� ำ หรั บ การประกอบธุ ร กิ จ ให้ แ ก่ ภ าครั ฐ ภาคเอกชน และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ ง ได้ ร ่ ว มกั บ สภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรือ่ ง การยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
เพือ่ สร้างการรับรูแ้ ละความเข้าใจให้กบั ผูป้ ระกอบการภาคเอกชนทัง้ ไทยและต่างประเทศเกีย่ วกับงานบริการภาครัฐ
ทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพือ่ การยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ เพือ่ ช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
นอกจากนี้ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์
ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า กรมการขนส่งทางบก
และส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นประธาน
และกล่าวมอบนโยบายและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ
		
4) การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ การมอบรางวัลเลิศรัฐ
ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เพือ่ ยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงานภาครัฐทีไ่ ด้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ริ าชการจนประสบความส�ำเร็จ
โดยแบ่งเป็น 3 ประเภทรางวัล คือ สาขาบริการภาครัฐ จ�ำนวน 99 ผลงาน สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จ�ำนวน 17 ผลงาน สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม จ�ำนวน 65 ผลงาน และมีรางวัลเกียรติยศ ทีม่ อบให้กบั
หน่วยงานที่ได้รับรางวัล United Nations Public Service Awards 2018 ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด
		
5) การส่งเสริมและยกระดับการให้บริการประชาชน สนับสนุนให้ส่วนราชการ
ที่ได้รับรางวัลจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ต่อยอดการพัฒนาและน�ำผลงานส่งสมัครขอรับรางวัล United Nations
Public Service Awards หรือ UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2561 ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ด ได้รับรางวัลชนะเลิศในสาขา Promoting gender responsive public services to achieve
the SDGs จากผลงาน “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ (Integrated approach
of comprehensive cervical cancer)”
		
6) การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครัง้ ที่ 2 “นวัตกรรมภาครัฐ 4.0” เป็นการ
สานต่อความส�ำเร็จทีม่ งุ่ เน้นขยายผลไปยังประชาชน ให้ได้รบั ทราบการพัฒนาการให้บริการของภาครัฐและสามารถ
เข้าถึงบริการของภาครัฐได้มากขึ้น ณ ลาน Central Court ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพมหานคร
ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2560 มีการจัดบูธแสดงผลงานจ�ำนวน 17 บูธ รวมทั้งสิ้น 47 ผลงาน
2.4.2 การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ และการพัฒนา
องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
		
1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.ร. ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และจัดโครงสร้างของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน กลุ่มกระทรวงด้านสังคมและความมั่นคงเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม ใน 4 ประเด็นหลัก คือ
1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน โดยปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงการคลัง ได้แก่ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ
ของกรมบัญชีกลาง เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการท�ำงานในส่วนของการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ โดยน�ำระบบเทคโนโลยี
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สารสนเทศมาใช้ ใ นกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง การปรั บ ปรุ ง บทบาท ภารกิ จ ของกรมศุ ล กากร เพื่ อ เพิ่ ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า โดยพัฒนาระบบ NSW และจัดตัง้ ส�ำนักงาน
ศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อรองรับการขยายตัวและลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
โดยปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ได้แก่ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจของ
กรมการแพทย์ เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในด้านการบ�ำบัด รักษา
และฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจของกรมควบคุมโรค ด้านการควบคุมโรค
และภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เพื่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินซึ่งครอบคลุมตั้งแต่การเฝ้าระวังการป้องกัน
ในภาวะปกติ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพรองรับภาวะฉุกเฉินก่อนเกิดเหตุการณ์ และการฟื้นฟู
หลังเกิดภาวะฉุกเฉิน และภารกิจเกี่ยวกับวัณโรค เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการ
เฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมวัณโรค และการก�ำหนดมาตรฐานเกี่ยวกับหลักเกณฑ์รูปแบบการด�ำเนินการ
การปรั บ ปรุ ง บทบาท ภารกิ จ ของกรมสนั บ สนุ น บริ ก ารสุ ข ภาพ เพื่ อ ยกระดั บ มาตรฐานด้ า นการส่ ง เสริ ม
สถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพของไทยให้เทียบชั้นสากล การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ
ของส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการปรับปรุงบทบาท ภารกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพือ่ ยกระดับ
มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ ส มุ น ไพรให้ ส ามารถขึ้ น ทะเบี ย นได้ แ ละเป็ น การยกระดั บ มาตรฐานผลิ ต ภั ณ ฑ์ สุ ข ภาพ
ของไทยตามนโยบาย Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข จัดตั้งสถาบันพระบรมราชชนก ซึ่งเป็นการยกฐานะ
สถาบันพระบรมราชชนกจากหน่วยงานในส�ำนักงานปลัดกระทรวง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง (นิติบุคคล)
ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษาและออกใบปริญญาบัตรให้แก่
นักศึกษาที่จบจากวิทยาลัยต่าง ๆ ของสถาบัน 3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการ
และหน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ ได้แก่ จัดตั้งส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำ
แห่งชาติ เพื่อสนองนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลที่ให้มีหน่วยงานนโยบายหลักของประเทศด้านการบริหาร
ทรั พ ยากรน�้ ำ ในการขั บ เคลื่ อ นแผนแม่ บ ทการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน�้ ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ พ.ศ. 2561 จัดตั้งศูนย์อ�ำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
(ศรชล.) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติงานในพื้นที่
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง 4) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพือ่ เพิม่
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ได้แก่ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และจัดโครงสร้างส่วนราชการภายใน
ของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะการเป็นหน่วยงานหลักด้านนโยบาย
และยุทธศาสตร์ของประเทศให้รองรับภารกิจตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรปู ประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ 5) จัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจยั และนวัตกรรม เพือ่ ให้เป็นกระทรวงหลัก
ในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อมประเทศสู่ศตวรรษที่ 21
ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 6) การจัดท�ำแผนปฏิรปู องค์การ (Organizational Transformation Plan)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.ร. มีความเห็น
และข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวมของการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐที่ควรให้ความส�ำคัญ เช่น ด้านการ
จัดโครงสร้างระบบราชการควรพิจารณาในภาพรวมทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น ทั้งส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น รวมทั้งหน่วยงานในต่างประเทศ ด้านกระบวนการท�ำงาน ส่วนราชการ
ต้องปรับระบบการท�ำงานโดย Outsource ให้ภาคเอกชนด�ำเนินการแทน ปรับลดขัน้ ตอนและระยะเวลาการด�ำเนินงาน
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และน�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานและบริการประชาชน ด้านบุคลากร/ก�ำลังคนภาครัฐ การมีข้าราชการ
หลายประเภทในหน่วยงานของรัฐท�ำให้การขยายโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละประเภทไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
น�ำไปสูป่ ญ
ั หาด้านค่าใช้จา่ ยงบประมาณบุคลากรภาครัฐทีเ่ พิม่ ขึน้ สูงอย่างต่อเนือ่ ง จึงควรมีการก�ำหนดมาตรฐานกลาง
ส�ำหรับบุคลากรของรัฐประเภทต่าง ๆ ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติ (mindset) หรือวิธีคิดของข้าราชการ จากการยึด
ราชการเป็นศูนย์กลางเป็น “ผูค้ วบคุม” ให้เป็น “ผูส้ นับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก” แก่ผรู้ บั บริการและภาคเอกชน
ในการประกอบธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น และต้องลดขนาดก�ำลังคนภาครัฐให้มีจ�ำนวนน้อยลง และใช้ดิจิทัล
เทคโนโลยีมาช่วยในการด�ำเนินงาน ควบคู่ไปกับการพัฒนาข้าราชการให้มีองค์ความรู้ด้านเทคโนโลยีเพื่อรองรับ
การท�ำงานในยุคดิจิทัล ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน การด�ำเนินโครงการเพื่อให้เกิด
ประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ ส่วนราชการต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ
โดยด�ำเนินการใน 3 ขั้นตอนที่ส�ำคัญ คือ การเปิดเผยข้อมูล การตรวจสอบ และการประเมินผลการใช้จ่าย
งบประมาณ ด้านกฎหมายต้องพิจารณายกเลิกกฎหมายที่ไม่จ�ำเป็นและเป็นอุปสรรคในการด�ำเนินงานของ
ภาคเอกชนและภาคประชาชน ควรปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่อให้ทันต่อการปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน และ
พิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยงานสารบรรณของส่วนราชการ ให้เป็นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงาน
สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ ให้กฎหมาย กฎ ระเบียบรองรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลางของภาครัฐ
ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับภาคเอกชน ประเด็นส�ำคัญที่สุดคือคุณภาพของบุคลากร
ต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ โดยการจัดท�ำแผนพัฒนาความก้าวหน้าใน
สายอาชีพ (career path) รวมถึงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสมกับภารกิจทีไ่ ด้รบั มอบหมายและทัดเทียม
กับภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาระบบ Lateral entry ในรูปแบบใหม่ ๆ ที่เอื้ออ�ำนวยให้ผู้ที่มีความรู้ความสามารถ
ในภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามาสู่ระบบราชการได้สะดวกมากขึ้น ภายใต้เงื่อนไขที่ชัดเจน ด้านบทบาทนักการเมืองต่อ
การบริหารงานภาครัฐ ควรมีการก�ำหนดขอบเขตบทบาท ความรับผิดชอบ ระหว่างข้าราชการประจ�ำกับข้าราชการ
การเมืองให้ชัดเจน ในเรื่องส�ำคัญที่มีผลต่อการบริหารงานราชการ ได้แก่ การแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจ�ำ
การใช้จ่ายงบประมาณ และรายละเอียดโครงการที่จะต้องด�ำเนินการ เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ
				 นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จดั ให้มกี ารศึกษาผลกระทบจากการเปลีย่ นแปลง
อย่างฉับพลัน (Disruptive Change) ต่อระบบราชการ ซึ่งถือเป็นความท้าทายหลักของภาครัฐที่ต้องปรับตัว
เพื่อรับมือกับการเปลี่ยนแปลงที่อาจส่งผลต่อการด�ำเนินเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ ซึ่งภาครัฐ
ต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับประเด็นท้าทายที่เกิดขึ้น และมุ่งเน้นในการเตรียมหน่วยงานให้พร้อมตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ภาครัฐควรน�ำมาใช้
ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data Analytics) ในการ
วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลเพื่อก�ำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาประเทศให้ตรงต่อความต้องการ
ของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
		
2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
มหาชน (กพม.) ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การมหาชน ทั้งองค์การมหาชนที่เป็นการ
แปลงสภาพจากองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นองค์การมหาชน
ทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ และองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่ตามกฎหมายขององค์การมหาชน จ�ำนวน 4 แห่ง
ประกอบด้วย การแปลงสภาพสถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกันประเทศ (องค์การมหาชน) เป็น สถาบันเทคโนโลยีปอ้ งกัน
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ประเทศ การแปลงสภาพส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็น ส�ำนักงานพัฒนา
ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ การแปลงสภาพสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน) เป็น ส�ำนักงาน
กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง และการจัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคมเป็นองค์การมหาชน นอกจากนี้
มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึ่งมีผลท�ำให้สถาบันวัคซีนแห่งชาติ
(องค์การมหาชน) แปลงสภาพเป็นสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ โดยมีหน้าที่ศึกษา
วิเคราะห์ และจัดท�ำร่างนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
วัคซีนแห่งชาติและส่งเสริมสนับสนุน หรือด�ำเนินการให้มีการวิจัย การพัฒนา การผลิต และการกระจายวัคซีน
ให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอส�ำหรับที่จะใช้ทั้งในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์ฉุกเฉิน
				 ส�ำหรับการทบทวนความจ�ำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน ซึ่งเป็นการ
ด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี โดยในปี พ.ศ. 2561 มีองค์การมหาชน 2 แห่ง ที่มีการเปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรี ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ คือ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนแปลงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ
และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนแปลงให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการฯ และมีองค์การมหาชนอีกจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) ได้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อปรับบทบาทภารกิจและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ซึ่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บงั คับแล้ว ส�ำหรับกรณีสำ� นักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
อยู่ระหว่างด�ำเนินการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส�ำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ โดยจัดท�ำเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา
ยุบเลิกส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
				 การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน (หลักเกณฑ์ ระเบียบ
ข้อบังคับ) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้รับผิดชอบงานวิชาการของ กพม. ได้ด�ำเนินการส่งเสริมและพัฒนาองค์การ
มหาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การมหาชนมีการบริหารจัดการตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
โดยในปี พ.ศ. 2561 กพม. ได้เสนอแนะหลักเกณฑ์กลางเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาองค์การมหาชน
ต่อคณะรัฐมนตรี จ�ำนวน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
(2) การก�ำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน (3) หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น
หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจ�ำหน่ายทรัพย์สิน จากบัญชีเป็นสูญ
ขององค์การมหาชน
		

3) ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

		
3.1) ผลการประเมิ น ส่ ว นราชการและจั ง หวั ด ตามมาตรการปรั บ ปรุ ง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งแบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่
31 มีนาคม 2561 และรอบที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 ซึง่ ผลการประเมินส่วนราชการ
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จ�ำนวน 151 ส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
พบว่า ในรอบการประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 ส่วนราชการส่วนใหญ่มผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ
จ�ำนวน 80 ส่วนราชการ และ 69 ส่วนราชการ คิดเป็นร้อยละ 53 และร้อยละ 46 ตามล�ำดับ ส�ำหรับผลการประเมิน
จังหวัด จ�ำนวน 76 ส่วนราชการ พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่มผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับมาตรฐานทัง้ รอบการประเมิน
ที่ 1 และ 2 โดยมีจ�ำนวน 65 จังหวัด และ 64 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 86 และ ร้อยละ 84 ตามล�ำดับ
						 การวางระบบการประเมินส่วนราชการให้เกิดการบูรณาการและเชือ่ มโยง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)
และงบประมาณ ในการก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำหรับการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการ ได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมาย ตัวชีว้ ดั ในแต่ละระดับให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์
ต่อประชาชน และเชื่อมโยงสู่เป้าหมายระดับชาติ ซึ่งในการด�ำเนินงานเรื่องนี้ หน่วยงานกลางทั้ง 3 หน่วย ได้แก่
ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการ
ร่วมกับส่วนราชการ ในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั โดยมีการเชือ่ มโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนบูรณาการ 25 แผนงาน นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0
และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อใช้ส�ำหรับการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัด
					 ผลการประเมินผูบ้ ริหารองค์การ ซึง่ แบ่งออกเป็น 2 รอบ คือ รอบการประเมิน
ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 และรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30
กันยายน 2561 มีผลการประเมิน ดังนี้
					 (1) ผลการประเมินปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า จ�ำนวน
150 คน มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ยในรอบการประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 94.68 คะแนน
และ 90.08 คะแนน ตามล� ำ ดั บ ในขณะที่ ผ ลการประเมิ น ของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชามี ผ ลคะแนนเฉลี่ ย ในรอบ
การประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 89.52 คะแนน และ 91.38 คะแนน ตามล�ำดับ
					 (2) ผลการประเมินผูว้ า่ ราชการจังหวัด จ�ำนวน 76 คน มีผลการประเมินตนเอง
และผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชามีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยมีผลคะแนนเฉลีย่ ในรอบการประเมิน
ที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 97.55 คะแนน และ 94.78 คะแนน ตามล�ำดับ ส�ำหรับผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
มีผลคะแนนเฉลี่ยในรอบการประเมินที่ 1 และรอบการประเมินที่ 2 97.78 คะแนน และ 95.19 คะแนน
					 (3) ผลการประเมินนายอ�ำเภอ จะประเมิน 1 รอบการประเมิน คือ ตัง้ แต่วนั ที่
1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 โดยนายอ�ำเภอ จ�ำนวน 868 คน มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 87.12 คะแนน
และมีผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาเฉลี่ย 87.28 คะแนน
					 (4) ผลการประเมินผูบ้ ริหารท้องถิน่ ซึง่ ประกอบด้วย นายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และนายกเมืองพัทยา โดยด�ำเนินการ 1 รอบการประเมิน
คือ ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 จ�ำนวน 7,824 คน มีผลการประเมินตนเองเฉลีย่ ภาพรวม 77.65 คะแนน
และผลการประเมินของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งประเมินในฐานะผู้บังคับบัญชา เฉลี่ย 77.34 คะแนน
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					 (5) ผลการประเมินก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน การประเมินก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน
จะแตกต่างจากการประเมินผู้บริหารประเภทอื่น เนื่องจากข้อจ�ำกัดของประเด็นค�ำถามที่ไม่สอดคล้องกับบริบท
การท�ำงานของก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงใช้ผลการประเมินจากแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านจากกรมการปกครอง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนในช่วงระหว่าง
วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2562 ซึง่ ประเมินโดยนายอ�ำเภอ พบว่า ก�ำนัน จ�ำนวน 6,863 คน มีผลการประเมิน
ส่วนใหญ่อยู่ในระดับดีเด่น คิดเป็นร้อยละ 69.68 และผู้ใหญ่บ้าน จ�ำนวน 59,838 คน มีผลการประเมินส่วนใหญ่
อยู่ในระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 53.10
				 3.2) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการขององค์การมหาชน จะแบ่ง
ออกเป็น 2 กลุ่ม คือ องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จ�ำนวน 37 แห่ง และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�ำนวน 17 แห่ง ซึ่งผลการประเมินพบว่า
องค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชนฯ ส่วนใหญ่ จ�ำนวน 34 แห่ง มีผลการประเมินในระดับ
คุณภาพ คิดเป็นร้อยละ 91.89 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะส่วนใหญ่ มีผลการประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ จ�ำนวน 12 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 70.59 ส�ำหรับผลการประเมินผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน
ซึ่งประเมินโดยคณะกรรมการองค์การมหาชนนั้น องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ
มีผลการประเมินผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชนส่วนใหญ่มผี ลการประเมินในระดับคุณภาพ จ�ำนวน 29 แห่ง คิดเป็น
ร้อยละ 76.31 และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะส่วนใหญ่ มีผลประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
จ�ำนวน 16 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 94.12
				
3.3) การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการ ในปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ยังคงมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบั บ ที่ 12 รวมถึ ง นโยบายส� ำ คั ญ ของรั ฐ บาล โดยยึ ด หลั ก ธรรมาภิ บ าลและเพิ่ ม การติ ด ตาม ตรวจสอบ
และประเมินผลในลักษณะที่เป็นการประเมินความเสี่ยง (Risks) โดยผลการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผล
ที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาลที่ส�ำคัญ เช่น น�ำผลการศึกษา
การวิจยั และนวัตกรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดตัง้ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั และนวัตกรรม
4) การก� ำ หนดบทบาท ภารกิ จ และขอบเขตอ� ำ นาจหน้ า ที่ ร ะหว่ า งส่ ว นกลาง
ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ ได้ศกึ ษาความสัมพันธ์ของส่วนราชการส่วนภูมภิ าคของกระทรวง ทบวง กรม กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประมวลข้อมูลการศึกษาการจัดความสัมพันธ์ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่จังหวัดตราดโดยได้หยิบยกตัวอย่าง
การศึกษาการจัดความสัมพันธ์ฯ ของส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด ในเรื่องการเตรียมประเด็น
สอบถาม การวิเคราะห์กระบวนงานตามกฎหมายและแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรุปผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ ในการก�ำกับดูแล/สนับสนุน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจากการลงพื้นที่จังหวัดตราดและได้สอบถามโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดตราดเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ พบว่า มีการด�ำเนินการ สนับสนุน และก�ำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐาน
การควบคุมอาคาร ทั้งในเรื่องการก่อสร้างอาคาร การตรวจและควบคุมอาคาร รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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5) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

				 5.1) ผลการตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
(Certified FL) พบว่า ส่วนราชการระดับกรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหมวด 3 การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนได้ว่าส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้
ข้อมูลผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ส�ำหรับ
จังหวัด มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหมวด 1 การน�ำองค์การ
				 5.2) การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นหน่วยงานภาครัฐ
4.0 ผลการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ของส่วนราชการ ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีแรกของ
การด�ำเนินการ พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 จ�ำนวนทัง้ สิน้ 242 หน่วยงาน
(145 กรม 73 จังหวัด และ 24 องค์การมหาชน) และมีหน่วยงานผ่านเข้าสูข่ นั้ ตอนการตรวจประเมินในพืน้ ทีป่ ฏิบตั งิ าน
(site visit) จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์
กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ซึง่ ผลการตรวจประเมิน ทัง้ 5 หน่วยงาน สามารถพัฒนาองค์การสูร่ ะบบราชการ
4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่ใกล้เข้าสู่ระดับก้าวหน้า (Advance)
2.4.3 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
		
1) การพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ คณะกรรมการ
นโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้ศกึ ษาต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการ
ภารกิจรัฐในพื้นที่จังหวัด โดยศึกษาระบบการบูรณาการภารกิจรัฐภายในพื้นที่จังหวัด ซึ่งด�ำเนินการใน 3 จังหวัด
ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดภูเก็ต ซึง่ ผลจากการศึกษาน�ำมาสูอ่ อกแบบและจัดท�ำ
ข้อเสนอแนะการบูรณาการภารกิจรัฐภายในพืน้ ทีจ่ งั หวัด ใน 3 ประเด็น คือ (1) การจัดท�ำโมเดลต้นแบบการบริหาร
จัดการรายประเด็นส�ำคัญ (2) การมอบอ�ำนาจบางส่วนให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด (3) การรวมกลุ่มเทศบาล
และหน่วยงานในพื้นที่
		
2) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้พจิ ารณา กลัน่ กรอง และให้ความเห็นชอบแผนปฏิบตั ริ าชการ
ประจ�ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมี
ภาพรวมค� ำ ของบประมาณของจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ปี ง บประมาณ พ.ศ. 2562 ในบั ญ ชี 1 จ� ำ นวน
28,847,976,351 บาท และเมือ่ พิจารณาตามแนวทางทีส่ ำ� คัญ พบว่าด้านเกษตรมีสดั ส่วนมากทีส่ ดุ คิดเป็นร้อยละ
34.83 รองลงมาคือด้านท่องเที่ยวและด้านอุตสาหกรรมการค้าการลงทุน โดยมีสัดส่วนคิดเป็นร้อยละ 25.42
และ 17.56 ตามล�ำดับ
2.4.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
		
1) การพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ ได้แก่ ผู้น�ำบริหาร
การเปลีย่ นแปลง (Chief Change Officer: CCO) และกลุม่ พัฒนาระบบบริหารของส่วนราชการต่าง ๆ โดยจัดประชุม
สัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งสานสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักงาน ก.พ.ร. และหัวหน้า
ส่วนราชการในฐานะผู้บริหารการเปลี่ยนแปลง
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2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ดำ� เนินกิจกรรมต่าง ๆ ในการส่งเสริมธรรมาภิบาล เช่น ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Institute of State Organizational
Sciences (ISOS), Ministry of Home Affairs, สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Korea Research Institute @
University of New South Wales เครือรัฐออสเตรเลีย (KRI@UNSW) และ Academy of Korea Studies
สาธารณรัฐเกาหลี (AKS) ด�ำเนินการจัดประชุมนานาชาติครั้งที่ 6 และการศึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริม
ธรรมาภิบาลระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียน เพื่อสร้างต้นแบบที่เป็นเลิศ ในการส่งเสริมความซื่อตรงในภาครัฐ
ตามกรอบความซื่อตรงในการบริหารภาครัฐของ OECD ในการยกระดับความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐ
ของประเทศไทย (Public Integrity: OECD Model)
		
3) การสร้างความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ และ
อาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านการต่างประเทศ เช่น การเข้าร่วมการประชุมกับ Organization
of Economic Co-operation and Development (OECD) การประชุมทวิภาคีร่วมกับ Secretary for the
Modernisation of the Public Administration (SGMAP) การเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล United Nation
Public Service Awards 2018 รวมทั้งการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสบการณ์กับคณะศึกษาดูงานจาก
ต่างประเทศที่มาศึกษาดูงานที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
		
4) การพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่เข้าสูร่ ะบบราชการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ดำ� เนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ (นปร.) จ�ำนวน 3 รุน่ คือ นปร. รุน่ ที่ 10 นปร. รุน่ ที่ 11
และ นปร. รุ่นที่ 12 รวม 118 คน โดย นปร. รุ่นที่ 10 ภายหลังจากได้รับการพัฒนาช่วงสุดท้ายของโครงการฯ
ได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการ ณ ส่วนราชการที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่อไป
		
5) การส่งเสริมการเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้จดั ท�ำ
หลักสูตรพิเศษใหม่ 1 รายวิชา (รวมหลักสูตรพิเศษทั้งสิ้น จ�ำนวน 13 วิชา) คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (m-Learning) เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กร
ที่มีความสามารถในการแข่งขัน”
2.4.5 การต่อต้านการทุจริต ประพฤติมิชอบ
		
1) การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริตผ่านกิจกรรมต่าง ๆ
เช่น การจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมคุณธรรม เพือ่ สร้างความรูเ้ รือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชันแก่เยาวชน ในสถาบัน
การศึกษา การจัดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ กิจกรรมเสริมสร้าง
เครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน และการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่านสื่อมวลชนต่าง ๆ
		
2) การด�ำเนินงานเสริมสร้างความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ร่วมกับ OECD และส�ำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการด�ำเนินงานตามรายงาน
การเสริมสร้างความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) และได้เข้าร่วมการประชุม
2018 OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ OECD
ส�ำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส
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2.4.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องกับการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการ และแผนนิติบัญญัติ โดยเห็นควรให้ยกเลิกการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน
แผนปฏิบัติราชการสี่ปี และแผนนิติบัญญัติ ตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 และแก้ไขเพิ่มเติม
หลักเกณฑ์การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีตามมาตรา 16 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูป
ประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมทั้งเพิ่มวรรคสองของมาตรา 29 เพื่อก�ำหนดให้
การบริการประชาชนและการประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท�ำโดยใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์
ที่ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก�ำหนดด้วย

2.5 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งประเมิน 2 ครั้ง
คือ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2561 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561
ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561 โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ

-----------------------------------------------
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การบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
การบริ ห ารราชการแผ่ น ดิ น ของไทย
มีเป้าหมายอย่างชัดเจนดังปรากฏในมาตรา 3/1
แห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 25341 กล่าวคือ
“การบริหารราชการแผ่นดินตามพระราชบัญญัตนิ ตี้ อ้ งเป็นไปเพือ่ ประโยชน์สขุ ของประชาชน
เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ ความมีประสิทธิภาพ ความคุ้มค่าในเชิงภารกิจแห่งรัฐ การลดขั้นตอน
การปฏิบัติงาน การลดภารกิจและยุบเลิกหน่วยงานที่ไม่จ�ำเป็น การกระจายภารกิจและทรัพยากร
ให้ แ ก่ ท ้ อ งถิ่ น การกระจายอ� ำ นาจการตั ด สิ น ใจ การอ� ำ นวยความสะดวก และการตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ทั้งนี้ โดยมีผู้รับผิดชอบต่อผลของงาน
การจัดสรรงบประมาณ และการบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าด�ำรงต�ำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่
ต้องค�ำนึงถึงหลักการตามวรรคหนึ่ง
ในการปฏิบัติหน้าที่ของส่วนราชการ ต้องใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งให้ค�ำนึงถึงความรับผิดชอบของผู้ปฏิบัติงาน การมีส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมูล
การติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ ตามความเหมาะสมของแต่ละภารกิจ
เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามมาตรานี้ จะตราพระราชกฤษฎีกาก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการปฏิบัติราชการและการสั่งการให้ส่วนราชการและข้าราชการปฏิบัติก็ได้”
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้เน้นถึงความส�ำคัญและบัญญัติสาระเกี่ยวกับ
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีและธรรมาภิบาลไว้ในหมวด 6 แนวนโยบายแห่งรัฐ มาตรา 65 และมาตรา 76
และในหมวด 8 คณะรัฐมนตรี มาตรา 164 นอกจากนี้ ในหมวด 16 การปฏิรูปประเทศ มาตรา 258 ได้ก�ำหนด
ให้ด�ำเนินการปฏิรูปประเทศอย่างน้อยในด้านต่าง ๆ ให้เกิดผล ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
พระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดย (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 ประกาศราชกิจจานุเบกษา
เล่มที่ 119 ตอนที่ 99 ก ลงวันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2545
1
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มาตรา 65
รัฐพึงจัดให้มยี ทุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำ
แผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือ่ ให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว
การจัดท�ำ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวต้องมีบทบัญญัติ
เกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึงด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติ เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว
ให้ใช้บังคับได้

มาตรา 164
ในการบริหารราชการแผ่นดิน คณะรัฐมนตรีตอ้ งด�ำเนินการ
ตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย และนโยบายที่ได้แถลงไว้
ต่อรัฐสภา และต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ปฏิบัติหน้าที่และใช้อ�ำนาจด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ เปิดเผย มีความรอบคอบ และระมัดระวังในการด�ำเนิน
กิจการต่าง ๆ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศและประชาชน
ส่วนรวม
(2) รักษาวินยั ในกิจการทีเ่ กีย่ วกับเงินแผ่นดินตามกฎหมาย
ว่าด้วยวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด
(3) ยึดถือและปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี
(4) สร้ า งเสริ ม ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมอยู ่ ร ่ ว มกั น อย่ า ง
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดองกัน
รัฐมนตรีตอ้ งรับผิดชอบต่อสภาผูแ้ ทนราษฎรในเรือ่ งทีอ่ ยูใ่ น
หน้าที่และอ�ำนาจของตน รวมทั้งต้องรับผิดชอบร่วมกันต่อรัฐสภา
ในการก� ำ หนดนโยบายและการด� ำ เนิ น การตามนโยบายของ
คณะรัฐมนตรี
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มาตรา 76
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ และงานของรัฐอย่างอืน่ ให้เป็น
ไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ
ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหาร
ราชการแผ่นดิน การจัดท�ำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงิน
งบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และ
มีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงด�ำเนินการให้มกี ฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคล
ของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมาย
ดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ�ำนาจ หรือ
กระท�ำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มมี าตรฐานทางจริยธรรม เพือ่ ให้หน่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นหลักในการก�ำหนดประมวลจริยธรรม ส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
ในหน่วยงานนัน้ ๆ ซึง่ ต้องไม่ตำ�่ กว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

มาตรา 258
ให้ ด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป ประเทศอย่ า งน้ อ ยในด้ า นต่ า ง ๆ
ให้เกิดผล ดังต่อไปนี้
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
(1) ให้มีการน�ำเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาประยุกต์ใช้
ในการบริหารราชการแผ่นดิน และการจัดท�ำบริการสาธารณะ
เพื่อประโยชน์ ในการบริหารราชการแผ่นดิน และเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกให้แก่ประชาชน
(2) ให้มีการบูรณาการฐานข้อมูลของหน่วยงานของรัฐ
ทุกหน่วยงานเข้าด้วยกัน เพื่อให้เป็นระบบข้อมูลเพื่อการบริหาร
ราชการแผ่นดินและการบริการประชาชน
(3) 3บุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถ
อย่างแท้จริงเข้ามาท�ำงาน ในหน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญ
ก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละ
บุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจและกระท�ำในสิ่งที่ถูกต้อง
โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อให้การปฏิบัติราชการ
และการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และ
มี ม าตรการคุ ้ ม ครองป้ อ งกั น บุ ค ลากรภาครั ฐ จากการใช้ อ� ำ นาจ
โดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา
(5) ให้มีการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้และมีกลไกในการป้องกัน
การทุจริตทุกขั้นตอน

บทนำ�

คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) ซึ่งจัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 โดยมีนายกรัฐมนตรีหรือรองนายกรัฐมนตรีทนี่ ายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธาน
มีอำ� นาจหน้าทีใ่ นการเสนอแนะและให้คำ� ปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการพัฒนาระบบราชการและงานของรัฐ
อย่างอื่น เสนอแนะและให้ค�ำปรึกษาแก่หน่วยงานอื่นของรัฐที่มิได้อยู่ในก�ำกับของราชการฝ่ายบริหารตามที่
หน่วยงานดังกล่าวร้องขอ รายงานต่อคณะรัฐมนตรีในกรณีที่มีการด�ำเนินการขัดหรือไม่สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
ทีก่ ำ� หนดในมาตรา 3/1 เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพือ่ ก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการจัดตัง้ การรวม การโอน
การยุบเลิก การก�ำหนดชือ่ การเปลีย่ นชือ่ การก�ำหนดอ�ำนาจหน้าที่ และการแบ่งส่วนราชการภายในของส่วนราชการ
ที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม หรือส่วนราชการอื่น ติดตาม ประเมินผล และแนะน�ำเพื่อให้มีการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ และรายงานต่อคณะรัฐมนตรีพร้อมทั้งข้อเสนอแนะ ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจาก
การใช้บังคับพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม รวมตลอดทั้งก�ำหนด
แนวทางปฏิบัติ ในกรณีที่เป็นปัญหา รวมทั้งจัดท�ำรายงานประจ�ำปีเกี่ยวกับการพัฒนาและจัดระบบราชการและ
งานของรัฐอย่างอื่นเสนอต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อเสนอต่อสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา และปฏิบัติหน้าที่อื่น
ตามที่ก�ำหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561)
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556 มีมติเห็นชอบแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ
ไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) ตามข้อเสนอของ ก.พ.ร. ซึ่งเป็นกรอบทิศทางที่จะก�ำหนดกลยุทธ์และมาตรการ
ให้ระบบราชการไทยพร้อมรับกับการขับเคลื่อนประเทศให้บรรลุเป้าหมาย และด�ำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
โดยมีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์เพื่อ “สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ พัฒนาสุขภาวะ และมุ่งสู่ความยั่งยืน”

วิสยั ทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการ
“ระบบราชการไทยมุ่งเน้นพัฒนาการท�ำงานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
ภายใต้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ยกระดับขีดสมรรถนะไปสู่ความเป็นเลิศ บูรณาการ
และเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสานการท�ำงานกับทุกภาคส่วน สร้างความโปร่งใส ต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ ให้เป็นที่น่าเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน”
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แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์
ตัวชี้วัดและเป้าหมาย และประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
1. สร้างความเชื่อถือไว้วางใจ
(Trustworthy) ประชาชนได้รบั
การตอบสนองและมี ค วาม
พึงพอใจในคุณภาพการให้บริการ
ตลอดจนมีความเชือ่ ถือไว้วางใจ
ในการท�ำงานของทางราชการ

2. พัฒนาสุขภาวะ (Healthy)
ระบบราชการไทยมีการพัฒนา
เป็ น องค์ ก ารที่ มี สุ ข ภาวะ
มีขีดสมรรถนะสูง การท�ำงาน
ทั น สมั ย คล่ อ งตั ว บุ ค ลากร
มีความผาสุก มีขวัญก�ำลังใจ
และผูกพันกับองค์การ มีความ
ส� ำ เร็ จ ตามเป้ า หมายชี วิ ต
ไปพร้อม ๆ กับเป้าหมายของ
องค์การ

3. มุ ่ ง สู ่ ค วามยั่ ง ยื น (Sustainable) สั ง คมเกิ ด การ
ปรั บ ตั ว อย่ า งสมดุ ล ภาครั ฐ
ส า ม า ร ถ ท� ำ ง า น ร่ ว ม กั บ
ภาคส่ ว นอื่ น ได้ เ ป็ น อย่ า งดี
มีการบูรณาการโดยการอาศัย
ยุทธศาสตร์ประเทศเป็นตัวน�ำ
มีภูมิคุ้มกันที่ดีสามารถปรับตัว
เข้ า กั บ สภาพแวดล้ อ มทั้ ง
ภายในและภายนอกได้อย่าง
ยั่งยืน

• ความพึงพอใจของประชาชน
ต่ อ การให้ บ ริ ก ารและการ
ด�ำเนินงานของภาครัฐ ไม่น้อย
กว่าร้อยละ 80

• ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มขึ้น
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30

• ความส�ำเร็จของการโอนถ่าย
และท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอืน่
ในสังคม ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ 80

เป้าประสงค์
เชิงยุทธศาสตร์

ตัวชีว้ ดั
และเป้าหมาย

• ความเชื่อมั่นของประชาชน
ที่ มี ต ่ อ ส ่ ว น ร า ช ก า ร แ ล ะ
หน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

ประเด็น
ยุทธศาสตร์

1.
2.
3.
4.
5.
		
6.
7.
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• ส่วนราชการสามารถพัฒนา
ขีดสมรรถนะของการบริหาร
จัดการองค์การ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพย์ของภาครัฐให้เกิดประโยชน์สูงสุด
การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
การส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
และภาค ประชาชน
การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน

ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)

ส่วนที่ 1
การพัฒนาระบบราชการไทย
(ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)
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การเปลี่ยนแปลงของสภาพเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีที่ส่งผลให้ระบบราชการต้องมีการปรับปรุง
ให้มีความทันสมัย สอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบันและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชน
ซึ่งการพัฒนาระบบราชการไทยได้ด�ำเนินการมาตั้งแต่ พ.ศ. 2545 โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ
ของคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) และคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ คณะกรรมการพัฒนาและ
ส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้ผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงาน
ของรัฐด�ำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล
โดยมียทุ ธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580) และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561)
เป็นกรอบแนวทางในการด�ำเนินการใน 3 ประเด็นหลัก ได้แก่ การยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ การพัฒนา
อย่างยั่งยืน และการก้าวสู่สากล
รายงานผลการพัฒนาระบบราชการที่ผ่านมา ระหว่าง พ.ศ. 2556 - 2561 ที่ส�ำคัญ ดังนี้

1.1 การยกระดับองค์กรสูค่ วามเป็นเลิศ
1.1.1 การสร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน
		 การพัฒนาระบบราชการ มีเป้าหมายที่ส�ำคัญ คือ การเสริมสร้างประสิทธิภาพของ
การบริหารงานภาครัฐและการพัฒนาคุณภาพการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ ที่ตอบสนองต่อความต้องการ
ที่หลากหลายของประชาชน ทั้งในเรื่องของการแก้ไขปัญหาหรือการส่งเสริมคุณภาพบริการของประชาชน เพื่อให้
ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเกิดความพึงพอใจต่องานบริการของภาครัฐในภาพรวม
		 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ตระหนักถึงความส�ำคัญของ “การพัฒนาการให้บริการประชาชน”
จึงได้ผลักดันให้หน่วยงานราชการพัฒนาคุณภาพการให้บริการประชาชนให้ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง มุ่งลดขั้นตอน
ลดระยะเวลาการให้บริการ โดยมีผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญ ดังนี้
		
1) การจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า (Government Service Point)
		
โลกและสังคมในปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากเทคโนโลยีสมัยใหม่
ที่เกิดขึ้น การติดต่อสื่อสารเชื่อมโยงระหว่างกันแทบจะเป็นไปอย่างไร้รอยต่อ ทั้งในการท�ำงานและการใช้ชีวิต
ประจ�ำวันของประชาชนเวลากลายเป็นสิ่งที่มีค่า การที่ประชาชนต้องหยุดงานเพื่อไปติดต่อราชการ เป็นเรื่องที่
ไม่ตอบสนองความต้องการและวิถีชีวิตของประชาชน โดยเฉพาะในสังคมเมือง ภาครัฐต้องปรับตัวเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวก และส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชน ภาคเอกชน ได้ดำ� เนินกิจกรรมของตนเองได้อย่าง มีประสิทธิภาพ
				 แนวคิดของการมีศูนย์บริการของภาครัฐในห้างสรรพสินค้า ได้ถูกต่อยอดมาจาก
การจัดตัง้ ศูนย์บริการร่วมระดับกระทรวงและจังหวัดในปี พ.ศ. 2547 ซึง่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้สง่ เสริมให้หน่วยงานต่าง ๆ
น�ำงานบริการภาครัฐทีเ่ ป็นความต้องการของประชาชน มารวมไว้ให้บริการทีจ่ ดุ เดียวกัน ซึง่ อาจเป็นสถานทีร่ าชการ
หรือในแหล่งชุมชนและศูนย์การค้า ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เริ่มจัดตั้งศูนย์บริการร่วมใน
ห้างสรรพสินค้า (Government Service Point: G-Service Point) ขึ้น เพื่ออ�ำนวยความสะดวกและลดภาระ
ของประชาชนในการเดินทางไปติดต่อราชการ โดยรวมเอางานบริการพื้นฐานที่จ�ำเป็นจากหน่วยงานต่างๆ
มาเปิดให้บริการ ณ ห้างสรรพสินค้าที่ประชาชนเข้ามาใช้บริการอยู่แล้ว ในเวลาที่นอกเหนือจากเวลาราชการ
และมีการให้บริการทุกวัน ซึ่งการด�ำเนินการดังกล่าวได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานต่าง ๆ ในการจัดเจ้าหน้าที่
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และน� ำ งานบริก ารประชาชนมาให้บริก าร รวมทั้ ง ภาคเอกชนที่ ได้ ส นั บสนุ นพื้ นที่ ในการจั ด ตั้ง ศู นย์ บริ การ
ซึ่งประกอบด้วย ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา และศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
ถนนศรีนครินทร์ โดยมีงานบริการของรัฐในศูนย์บริการร่วมแต่ละสถานที่ ดังนี้
1.1) ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ ชัน้ 1 โซนจิวเวอรี่ มีหน่วยงาน
มาร่วมให้บริการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ส�ำนักงานประกันสังคม และกรมการขนส่งทางบก
ตารางที่ 1-1 หน่วยงานและงานที่ให้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
หน่วยงาน
กรุงเทพมหานคร

-

ส�ำนักงานประกันสังคม -

กรมการขนส่งทางบก

-

งานที่ให้บริการ
งานทะเบียนบัตรประจ�ำตัวประชาชนทุกกรณี
ยกเว้นบัตรหาย
งานคัดส�ำเนาทะเบียนราษฎร
งานรับแบบค�ำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ
มาตรา 40
งานให้ค�ำปรึกษางานประกันสังคม
งานขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
งานรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุนประกันสังคม
และกองทุนเงินทดแทน
งานรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
งานประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
งานรับช�ำระภาษีรถยนต์
งานเปลีย่ นใบอนุญาตขับขีร่ ถยนต์ (ให้บริการ
3 เดือน/ครัง้ เปลี่ยนเฉพาะบัตรอ่อนเป็นบัตรแข็ง)

วัน - เวลา
จันทร์ - ศุกร์
10.00 - 18.00 น.

จันทร์ - ศุกร์
10.00 - 18.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 18.00 น.

			 1.2) ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา มีหน่วยงาน
มาร่วมให้บริการ 2 หน่วยงาน ได้แก่ การประปาส่วนภูมิภาค สาขาอ้อมน้อย และส�ำนักงานขนส่งจังหวัดนครปฐม
ตารางที่ 1-2 หน่วยงานและงานที่ให้บริการ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา
หน่วยงาน
งานที่ให้บริการ
การประปาส่วนภูมิภาค - รับค�ำร้องค่าติดตั้งค่าน�้ำประปา
สาขาอ้อมน้อย
- รับช�ำระค่าน�้ำประปา
ส�ำนักงานขนส่งจังหวัด - งานรับช�ำระภาษีรถยนต์
นครปฐม

วัน-เวลา
จันทร์ - พุธ
11.00 - 18.00 น.
เสาร์ - อาทิตย์
11.00 - 18.00 น.

			 1.3) ศูนย์บริการร่วม ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค ถนนศรีนครินทร์ มีหน่วยงาน
มาร่วมให้บริการ 3 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานประกันสังคม กรมการจัดหางาน และกรมการขนส่งทางบก
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ตารางที่ 1-3 หน่วยงานและงานที่ให้บริการ ณ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค
หน่วยงาน
งานที่ให้บริการ
ส�ำนักงานประกันสังคม - งานรับแบบค�ำขอเป็นผู้ประกันตนมาตรา 39 และ
มาตรา 40
- งานให้ค�ำปรึกษางานประกันสังคม
- งานขอมีบัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล
- งานรับแบบขอรับประโยชน์ทดแทนกองทุน
ประกันสังคมและกองทุนเงินทดแทน
- งานรับเรื่องร้องเรียนผู้ประกันตน
- งานประชาสัมพันธ์งานประกันสังคม
กรมการจัดหางาน
- งานรับลงทะเบียนและบริการจัดหางานในประเทศ
แก่คนหางาน
- งานรับขึ้นทะเบียนหางานและรับรายงานตัว
ผู้ประกันตนกรณีว่างงาน
- งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการไปท�ำงานต่างประเทศ
- งานให้ค�ำปรึกษาแนะน�ำการขออนุญาตท�ำงานของคน
ต่างด้าว
- งานบริการข้อมูลอาชีพ
กรมการขนส่งทางบก - งานรับช�ำระภาษีรถยนต์

วัน-เวลา

จันทร์ พุธ ศุกร์
10.00 - 17.00 น.

อังคาร พฤหัสบดี
10.00 - 17.00 น.

เสาร์ - อาทิตย์
10.00 - 17.00 น.
ข้อมูล ณ 30 กันยายน 2561

		
ทั้งนี้ เพื่อเป็นการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระในการเดินทางไปติดต่อราชการ
ของประชาชน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะประสานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จ�ำกัด และกระทรวงมหาดไทยเพื่อให้ขยาย
รูปแบบการให้บริการศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้าในจังหวัดต่าง ๆ ต่อไป
		
2) การพัฒนาระบบให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
			 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี
ให้ทำ� หน้าทีป่ ระสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ส่งเสริมให้มกี ารปรับปรุงการบริการเพือ่ ให้งา่ ยต่อการประกอบธุรกิจ
ตามแนวทางการประเมินเพื่อจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก (Doing Business)
เห็นว่าการผลักดันให้อันดับ Doing Business ดีขึ้น ด้านการเริ่มต้นธุรกิจถือเป็นด้านที่ส�ำคัญ ด้วยเป็นด่านแรก
ที่ผู้ประกอบการจะต้องติดต่อเพื่อขอประกอบธุรกิจ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงร่วมมือ
กับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนาระบบ Biz Portal ทีส่ ามารถขอเริม่ ต้นธุรกิจ กรอกแบบฟอร์ม ยืน่ เอกสารหลักฐาน
ผ่านระบบออนไลน์ได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่ต้องไปติดต่อที่หน่วยงานด้วยตนเอง เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้แก่
ประชาชน ผูป้ ระกอบการ และนักลงทุนให้ได้รบั การบริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว จะช่วยสร้างความเชือ่ มัน่ ด้านการลงทุน
และยกอันดับ Doing Business ของไทยให้ดีขึ้น
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ภาพที่ 1-1 การเชื่อมโยงข้อมูลและเอกสารระหว่างหน่วยงานภาครัฐ
				ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และ ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) (สพร.)
(ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ในขณะนั้น) ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบูรณาการศูนย์กลาง
งานบริการภาครัฐในด้านการเริม่ ต้นธุรกิจ (Biz Portal) ที่ www.biz.govchannel.go.th เพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ให้แก่ผู้ประกอบการใน 2 ด้าน คือ (1) การขอเริ่มต้นธุรกิจ ประกอบด้วย การขึ้นทะเบียนนายจ้างและลูกจ้าง
(ส�ำนักงานประกันสังคม) การจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม (กรมสรรพากร) และเชื่อมโยงกับระบบการจดทะเบียน
นิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-Registration) (กรมพัฒนาธุรกิจการค้า) และ (2) การขอใช้สาธารณูปโภค
(น�ำ้ ประปา ไฟฟ้า โทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต) ผ่านระบบออนไลน์ และได้มกี ารวางแผนเพือ่ ยกระดับการให้บริการ
ที่มีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้นต่อไป
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
กระทรวงการคลัง และธนาคารโลก ได้จัดท�ำแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับการประกอบธุรกิจ
ในประเทศไทย ซึง่ ผูเ้ ชีย่ วชาญจากธนาคารโลกได้ให้ขอ้ เสนอแนะเกีย่ วกับการยกระดับงานบริการด้วยระบบดิจทิ ลั
ทัง้ 10 ด้านตาม Ease of Doing Business Report โดยการบูรณาการขัน้ ตอนและข้อมูลระหว่างหน่วยงานให้เป็น
ระบบอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เพือ่ ให้การติดต่อภาครัฐ
สามารถอ�ำนวยความสะดวกได้แบบเบ็ดเสร็จครบวงจร ณ จุดเดียวแบบออนไลน์ โดยประชาชนและผูป้ ระกอบการ
ไม่จำ� เป็นต้องมาติดต่อด้วยตัวเอง ณ หน่วยงาน มีการส่งข้อมูลให้ภาครัฐเพียงครัง้ เดียวผ่านระบบออนไลน์ทสี่ ามารถ
แบ่งปันข้อมูลระหว่างหน่วยงานภาครัฐอย่างมีมาตรฐานร่วมกันได้ อีกทั้งสามารถติดตามผลการพิจารณาอนุมัติ
อนุญาตผ่านระบบได้ตลอด 24 ชั่วโมง ประกอบกับในปีเดียวกันนั้น ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการศึกษาขั้นตอน
การให้บริการแต่ละใบอนุญาต แบบ end-to-end และเชื่อมโยงประเภทของข้อมูลตามขั้นตอนของใบอนุญาต
เพื่อให้บริการกับประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 25 ประเภทธุรกิจ รวมทั้งสิ้น 405 กระบวนงาน ดังนั้น
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เพือ่ ให้เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างเป็นรูปธรรมอย่างแท้จริง จึงได้รว่ มกับ สพร. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องพัฒนาระบบ
การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal) เพื่อเป็นระบบให้บริการออกหนังสือรับรอง
ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ แบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) เบ็ดเสร็จผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ที่มี
ความน่าเชื่อถือและมั่นคงปลอดภัย ซึ่งพัฒนาต่อยอดจากระบบ Biz Portal เป็นระบบต้นแบบที่เกิดผลทันที
(Quick Win) ระบบดังกล่าวถือเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องพัฒนาเข้าสู่ระบบ Doing Business Portal และจะใช้เป็น
ระบบสนับสนุนการด�ำเนินงานของศูนย์รบั ค�ำขออนุญาตตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวก
ในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ที่ก�ำหนดว่า “ในกรณีจ�ำเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์
ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน ให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต เพื่อท�ำหน้าที่เป็น
ศูนย์กลางในการรับค�ำขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น…ในการด�ำเนินการเกี่ยวกับการรับค�ำขอจะก�ำหนด
ในพระราชกฤษฎีกาให้ผู้ยื่นค�ำขอ ยื่นค�ำขอผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้” ทั้งนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ได้เปิดให้บริการออกใบอนุญาตผ่านระบบ Biz Portal แล้ว จ�ำนวน 40 ใบอนุญาต ใน 10 ธุรกิจ (113 กระบวนงาน:
ขอใหม่/ต่ออายุ/แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก)

ภาพที่ 1-2 ประเภทธุรกิจที่ให้บริการกับประชาชนทางอิเล็กทรอนิกส์

				 ระบบ Biz Portal ทีส่ ามารถอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนหรือผูป้ ระกอบการ
ใน 2 ส่วนหลัก ๆ คือ
				 2.1) การให้ขอ้ มูล (Information) ซึง่ จะรวบรวมข้อมูลเกีย่ วกับการขออนุญาต
ตามคู่มือส�ำหรับประชาชนที่หน่วยงานภาครัฐจัดท�ำขึ้น โดยมีรูปแบบการให้ข้อมูลแบบบูรณาการ (Integrated
Info Portal) ทีม่ กี ารเชือ่ มโยงจากผลศึกษาขัน้ ตอนการให้บริการแต่ละใบอนุญาตแบบ end-to-end ตามประเภท
ธุรกิจ นัน่ คือการให้ขอ้ มูลเกีย่ วกับออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ทีป่ ระชาชนหรือผูป้ ระกอบการ
จ�ำเป็นต้องขออนุมัติอนุญาตในแต่ละประเภทธุรกิจ
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2.2) การให้บริการ (Service) จะให้บริการยืน่ ค�ำขออนุญาตแบบบูรณาการ โดยใช้
แบบฟอร์มค�ำขออนุญาตแบบ Single Form โดยประชาชนหรือผู้ประกอบการกรอกข้อมูลที่ซ�้ำกันเพียงครั้งเดียว
และส่งเอกสารหลักฐานอิเล็กทรอนิกส์เพียงชุดเดียวโดยไม่ต้องส่งเอกสารต้นฉบับ รวมถึงมีการจัดเก็บใบอนุญาต
แบบอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ามารถใช้แทนเอกสารทีเ่ ป็นกระดาษ และสามารถเชือ่ มโยงแลกเปลีย่ นฐานข้อมูลใบอนุญาต
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐเป็นการบูรณาการใบอนุญาตอิเล็กทรอนิกส์ (Digital Permit Inbox) ที่ส่งต่อให้กับ
หน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องได้ต่อไป

ภาพที่ 1-3 การด�ำเนินการของระบบ Biz Portal

				
นอกจากนี้ ระบบ Biz Portal ยังได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนิติบุคคลจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค้า ท�ำให้ผู้ประกอบการไม่ต้องส่งส�ำเนาเอกสารเกี่ยวกับนิติบุคคล เป็นการลดจ�ำนวน
เอกสารประกอบ เช่น หนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น เป็นต้น
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ภาพที่ 1-4 การขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจ

ภาพที่ 1-5 เปรียบเทียบการขออนุญาตจัดตั้งธุรกิจด้วยวิธีการเดิมกับการน�ำระบบ Biz Portal มาใช้

				 ทั้งนี้ ระบบ Biz Portal ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อประชาชน/ผู้ประกอบการ ดังนี้
					
(1) ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการอนุญาตเป็นรายประเภทธุรกิจ ในรูปแบบ
ทีเ่ ข้าใจง่าย พร้อมทัง้ มีแบบสอบถาม (Smart Quiz) เพือ่ ช่วยในการระบุงานอนุญาตทีป่ ระชาชนจ�ำเป็นต้องมี ตลอดจน
ชื่อหน่วยงานเจ้าของใบอนุญาต ประมาณการค่าธรรมเนียมและระยะเวลาที่ใช้ในการขออนุญาต
					
(2) เป็ น ทางเลื อ กในการรั บ บริ ก ารส� ำ หรั บ การออกหนั ง สื อ รั บ รอง
ใบอนุญาต และเอกสารต่าง ๆ ที่นอกเหนือจากการติดต่อขอรับบริการ ณ หน่วยงานภาครัฐ หรือจุดให้บริการ
48 l

ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)

					
(3) สามารถอ� ำ นวยความสะดวกแก่ ป ระชาชน และผู ้ ป ระกอบการ
ในยืน่ ค�ำขอ ส่งเอกสารประกอบ และติดตามสถานะในการพิจารณาค�ำขอ ส�ำหรับการออกหนังสือรับรอง ใบอนุญาต
และเอกสารต่าง ๆ ได้ทุกที่ ทุกเวลา เบ็ดเสร็จในเว็บไซต์เดียว สามารถยื่นค�ำขอได้หลายงานอนุญาตในครั้งเดียว
จัดส่งเอกสารประกอบเพียงชุดเดียว กรอกข้อมูลทีซ่ ำ�้ กันเพียงครัง้ เดียว รวมทัง้ สามารถติดตามสถานะความก้าวหน้า
การด�ำเนินการขออนุญาตได้ ซึ่งช่วยลดระยะเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปติดต่อ ณ หน่วยงานภาครัฐ
					
(4) ลดต้นทุนการขอ/ท�ำส�ำเนาเอกสารจากทางราชการ เนือ่ งจากระบบฯ
มีการเชือ่ มโยงข้อมูลจากหน่วยงานเจ้าของข้อมูลโดยตรง เช่น ข้อมูลนิตบิ คุ คลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้า เป็นต้น
		
3) ห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ
				 ปัจจัยส�ำคัญของการยกระดับการพัฒนางานบริการภาครัฐ อยู่ท่ีการเปิดโอกาส
ให้ประชาชนผู้รับบริการได้เข้ามามีส่วนร่วมในการคิดและพัฒนางานบริการ เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหาได้อย่าง
ถูกจุด ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้น�ำแนวทางห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ หรือ Government Innovation Lab
หรือเรียกสั้น ๆ ว่า Gov Lab มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนางานบริการภาครัฐ ซึ่งเป็นการน�ำแนวคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ที่เน้นผู้ใช้บริการเป็นส�ำคัญมาประยุกต์ใช้ในการท�ำงาน พร้อมทั้งอาศัยพลังความร่วมมือ
จากทุกภาคส่วน เพือ่ คิดค้นและสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐให้แก่ประชาชนผ่านกระบวนการทดสอบ ทดลอง
ในห้องปฏิบัติการออกแบบ อันจะก่อให้เกิดนวัตกรรมด้านการวางนโยบายสาธารณะ และการส่งมอบบริการ
ให้แก่ประชาชน ซึง่ แนวคิดการด�ำเนินการห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมภาครัฐนี้ มีความสอดคล้องกับหลักการทรงงาน
ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร หรือศาสตร์พระราชาคือ
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้น�ำแนวคิด “ศาสตร์พระราชา” และ Design Thinking
Innovation Lab มาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ โดยด�ำเนิน
โครงการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนการออกแบบนวัตกรรม
ภาครัฐ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบัน โดยคัดเลือกงานบริการที่ผู้รับบริการพบปัญหามาจัดท�ำเป็น
โครงการน�ำร่องผ่านกระบวนการศึกษาด้วยวิธีการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) โดยนวัตกรที่ปรึกษา
(Innovation Team: i-Team) จนได้นวัตกรรมต้นแบบ (Prototype) จ�ำนวน 42 นวัตกรรม ใน 9 โครงการ
น�ำร่อง เช่น การแก้ปัญหาระบบการรอคิวตรวจรักษาในโรงพยาบาล โดยเฉพาะโรงพยาบาลของรัฐ ที่ต้องรอนาน
ต้องมารอล่วงหน้า โดยเสนอให้นำ� Application และตู้ Kiosk มาใช้ในการบริหารจัดการระบบคิว มีระบบ Q Ticket
และธงติดรถเข็น เพือ่ สนับสนุนระบบบริหารจัดการคิว ซึง่ การทดลองน�ำต้นแบบมาใช้ พบว่าสามารถลดระยะเวลา
ของผู้ป่วยในการรอคิวได้อย่างดี และในปัจจุบันก�ำลังอยู่ในช่วงการขยายผลและการน�ำไปใช้ โดยมีผู้รับผิดชอบ
คือส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข หรือการแก้ไขปัญหาในระดับพื้นที่ เพื่อเป็นกระบวนการสานพลัง
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและชุมชนในพื้นที่ ในการให้ได้มาซึ่งนวัตกรรมด้านการวางนโยบายสาธารณะและ
ส่งมอบแก่ประชาชน โดยได้มีการจัดท�ำโครงการน�ำร่อง เช่น ที่อ�ำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี ในประเด็น
การท่องเที่ยวชุมชน หรือที่อ�ำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร ในประเด็นสังคมผู้สูงอายุ เป็นต้น ซึ่งในปัจจุบันยังคง
มีการใช้กระบวนการดังกล่าวในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ยังได้มีการพัฒนาหลักสูตรห้องปฏิบัติการ
นวัตกรรมภาครัฐ เพื่อท�ำให้เกิดการปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ (Mindset) การท�ำงานของข้าราชการในการพัฒนา
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งานบริการผ่านการน�ำข้าราชการเข้าร่วมโครงการผ่านหลักสูตรเสริมสมรรถนะของบุคลากรใน 3 หลักสูตร
ได้แก่ 1) หลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของผู้บริหาร 2) หลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของนวัตกรที่ปรึกษา
รุน่ ใหม่ และ 3) หลักสูตรเสริมสร้างขีดสมรรถนะของนวัตกรทีป่ รึกษารุน่ เก่า ซึง่ น�ำไปใช้สร้างบุคลากรทีจ่ ะท�ำหน้าที่
ขับเคลื่อนและขยายผลให้เกิดนวัตกรรมในหน่วยงานภาครัฐต่อไป

ภาพที่ 1-6 ต้นแบบนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ (Prototype) ปี 2560 - 2561
				 การด�ำเนินโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐส่งผลดีต่อระบบราชการ
ข้าราชการ และประชาชนใน 4 ประการ ได้แก่
				 ประการแรก การพัฒนาทักษะความรู้ในการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ (Public
Innovation Capacity Building) โดยการเข้าร่วมกระบวนการสร้างสรรค์ที่มีประชาชนเป็นจุดศูนย์กลาง
โดยได้ลงมือปฏิบัติจริง ท�ำให้นวัตกรที่ปรึกษาได้เรียนรู้วิธีการท�ำงานแบบใหม่ท่ีมีความสร้างสรรค์และแตกต่าง
จากการท�ำงานในภาครัฐทั่วไป รวมทั้งเรียนรู้ทักษะใหม่ ๆ ในการพัฒนาต้นแบบนวัตกรรม
				 ประการทีส่ อง เกิดการแลกเปลีย่ นเรียนรูร้ ะหว่างหน่วยงานราชการ โดยทีมนวัตกร
ที่ปรึกษาจากหลากหลายหน่วยงานสามารถแบ่งปันข้อมูล ความคืบหน้าในการด�ำเนินงาน และเรียนรู้มุมมอง
ที่แตกต่างของแต่ละหน่วยงาน ท�ำให้เกิดการสร้างความเข้าใจที่ตรงกันมากขึ้น
				 ประการที่สาม การสร้างการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน อันส่งผลท�ำให้ทีม
นวัตกรที่ปรึกษาได้เห็นมุมมองที่แตกต่างและได้เรียนรู้จากประชาชนที่มีทักษะและประสบการณ์ที่หลากหลาย
รวมทั้งเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอย่างลึกซึ้งยิ่งขึ้น ในขณะที่ผู้แทนจาก
ภาคประชาชนที่เข้าร่วมกิจกรรมก็มีความยินดีที่มีโอกาสให้ Feedback ต่อการบริการของภาครัฐโดยตรง
ผ่านกิจกรรมนี้ อีกทั้งยังได้มีโอกาสร่วมพัฒนานวัตกรรมภาครัฐที่ตอบโจทย์ความต้องการที่แท้จริงของประชาชน
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ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)

			ประการที่สี่ การสร้างต้นแบบนวัตกรรมภาครัฐในระดับเบื้องต้น โดยแนวคิด
นวัตกรรมที่ได้จากโครงการ แม้ว่าจะเป็นการแก้ไขปัญหาจากจุดเล็ก ๆ ของปัญหาที่มีขนาดใหญ่ แต่ก็เป็นแนวคิด
ที่มีศักยภาพในการตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม และสามารถท�ำได้ไม่ยาก
จนเกินไป จึงถือเป็นจุดเริ่มต้นในการแก้ไขปัญหาที่ดีในการแก้ไขปัญหาที่ใหญ่และซับซ้อน
		
4) การเพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business)
				 ธนาคารโลกได้จดั ท�ำรายงาน Doing Business ซึง่ เป็นรายงานประจ�ำปีทจี่ ดั ท�ำขึน้
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 (DB2004) เพื่อเสนอผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ (Ease of Doing
Business) ของประเทศต่าง ๆ ทัว่ โลก ซึง่ เป็นการส�ำรวจความคิดเห็นจากภาคเอกชนทีเ่ ป็นบริษทั ทีป่ รึกษาเกีย่ วกับ
การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานของหน่วยงานของรัฐ ทัง้ ขัน้ ตอน ระยะเวลา ค่าใช้จา่ ย กฎ ระเบียบทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบธุรกิจว่าเอื้อต่อผู้ประกอบธุรกิจเพียงใด โดยมุ่งเน้นการด�ำเนินธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
(SMEs) ในเขตพืน้ ทีท่ างเศรษฐกิจขนาดใหญ่ของประเทศ โดยมีตวั ชีว้ ดั ในการศึกษา 10 ด้าน ครอบคลุมพืน้ ฐานของ
วงจรธุรกิจตัง้ แต่การเริม่ ต้นจัดตัง้ ธุรกิจจนถึงการปิดกิจการ ได้แก่ ด้านการเริม่ ต้นธุรกิจ ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ด้านการได้รบั สินเชือ่ ด้านการคุม้ ครองผูล้ งทุน ด้านการช�ำระภาษี
ด้านการค้าระหว่างประเทศ ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง และด้านการแก้ไขปัญหาการล้มละลาย
				 จากความมุง่ มัน่ ของรัฐบาลทีจ่ ะยกอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของ
ประเทศไทยให้ดีขึ้น โดยพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐให้มีขั้นตอนที่ลดลง มีค่าใช้จ่ายที่ถูกลง
ตลอดจนพัฒนาให้มคี ณ
ุ ภาพและความน่าเชือ่ ถือ สร้างการเชือ่ มโยงระหว่างหน่วยงาน น�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยมาใช้
ปรับปรุงการท�ำงาน และแก้ไขกฎหมายหรือระเบียบทีอ่ าจเป็นอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ ส่งผลให้ประเทศไทย
มีผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง และรายงาน Doing Business 2019
ประเทศไทย มีค่าคะแนน Ease of Doing Business สูงขึ้น ขยับจาก 77.39 เป็น 78.45 คะแนน อยู่ใน
อันดับที่ 27 อันดับลดลงจากเดิม 1 อันดับ แต่ยังคงอยู่ในกลุ่ม 30 ประเทศแรกของโลกจาก 190 ประเทศ
ที่มีความง่ายในการประกอบธุรกิจ

ภาพที่ 1-7 การเปรียบเทียบผลการจัดอันดับและ EoDB Score ของประเทศไทย ระหว่างปี 2557 - 2561
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				 ประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องโดยเห็นได้จาก EoDB Score ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2559 (DB 2017) จนถึงปัจจุบัน ปี 2561 (DB 2019) ซึ่งค่าคะแนนที่เพิ่มขึ้นเป็นการสะท้อน
ผลการปรับปรุงบริการภาครัฐว่า การขับเคลื่อนการปฏิรูปและนโยบายของรัฐบาลในการก้าวไปสู่ Thailand 4.0
ได้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง หลังจากที่ในปี 2018 ประเทศไทยมีการปรับปรุงบริการภาครัฐเพื่ออ�ำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจอย่างก้าวกระโดดจนอันดับขยับขึ้นถึง 20 อันดับ
ตารางที่ 1-4 สรุปผล EoDB Score ของประเทศไทย ระหว่างปี 2018 - 2019
ตัวชี้วัด
ภาพรวม
1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
2. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง
3. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า
4. ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน
5. ด้านการได้รับสินเชื่อ
6. ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย
7. ด้านการช�ำระภาษี
8. ด้านการค้าระหว่างประเทศ
9. ด้านการบังคับให้เป็นไปตามข้อตกลง
10. ด้านการแก้ปัญหาการล้มละลาย
หมายเหตุ

DB 2018
DTF
อันดับ
77.44
26
92.34
36
74.58
43
90.99
13
68.75
68
70.00
42
73.33
16
76.73
67
84.10
57
67.91
34
75.64
26

DB 2019
EoDB Score1
อันดับ
78.45
27
92.72
39
71.86
67
98.57
6
69.47
66
70.00
44
75.00
15
77.72
59
84.65
59
67.91
35
76.64
24

การปฏิรูปที่ท�ำให้การประกอบธุรกิจง่ายขึ้น
คะแนน/อันดับ ดีขึ้นจาก DB 2018

คะแนน/อันดับ ต�่ำลงจาก DB 2018

Ease of Doing Business Score (EoDB Score) คือ คะแนนที่ได้จากการค�ำนวณเทียบกับประเทศที่มีผลการด�ำเนินการดีที่สุด
ตั้งแต่จัดท�ำรายงาน Doing Business โดยมีค่าตั้งแต่ 0 ถึง 100 ซึ่งประเทศที่มีการด�ำเนินการดีที่สุดตั้งแต่จัดท�ำรายงาน Doing
Business จะได้ 100 คะแนน Ease of Doing Business Score เทียบได้กับ Distance to frontier (DTF) ในรายงาน Doing
Business 2018 โดยธนาคารโลกมีการเปลีย่ นชือ่ มาเป็น Ease of Doing Business Score เพือ่ ให้สะท้อนแนวคิดของการวัดมากขึน้
โดยยังใช้วิธีการค�ำนวณแบบเดิม
1
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ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)

ส�ำหรับผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจของประเทศไทย
ในปี 2561 (DB 2019) นี้ เมื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายด้านพบว่า  ด้านที่มีค่าคะแนนและอันดับสูงขึ้นมี 5 ด้าน
ได้แก่ (1) ด้านการช�ำระภาษี (ดีขึ้น 8 อันดับ) (2) ด้านการขอใช้ไฟฟ้า  (ดีขึ้น 7 อันดับ) (3) ด้านการแก้ปัญหา
การล้มละลาย (ดีขึ้น 2 อันดับ) (4) ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สิน (ดีขึ้น 2 อันดับ) (5) ด้านการคุ้มครอง
ผู้ลงทุนเสียงข้างน้อย (ดีขึ้น 1 อันดับ) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ด้านการขอใช้ไฟฟ้า  กระโดดขึ้นสู่อันดับที่ 6
กลายเป็นกลุ่ม Top 10 ของโลก นอกจากนี้ธนาคารโลกยังระบุในรายงานถึงการปรับปรุงบริการภาครัฐที่ส�ำคัญ
ของประเทศไทยอีก 4 ด้าน คือ ด้านเริม่ ต้นธุรกิจ ด้านการขอใช้ไฟฟ้า ด้านการช�ำระภาษี และด้านการค้าระหว่างประเทศ
การปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ
(Doing Business) จะท�ำให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์จากการน�ำผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business) ซึง่ เป็นตัวชีว้ ดั ระดับนานาชาติทศี่ กึ ษาเกีย่ วกับขัน้ ตอนและระยะเวลาการให้บริการ การอ�ำนวย
ความสะดวก ต้นทุนค่าใช้จ่าย และกฎหมาย กฎ ระเบียบต่าง ๆ ของรัฐ ทั้งในแง่ของประสิทธิภาพและคุณภาพ
ว่ามีส่วนสนับสนุนหรือเป็นอุปสรรคต่อการด�ำเนินธุรกิจอย่างไร ซึ่งสอดคล้องกับแนวทางการด�ำเนินการพัฒนา
ระบบราชการของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในด้านการส่งเสริมหน่วยงานของรัฐในการปรับปรุงคุณภาพการให้บริการและ
สร้างการท�ำงานแบบบูรณาการระหว่างหน่วยงานของรัฐ โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินการพัฒนาการให้บริการ
ประชาชนโดยปรับปรุงบริการเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing Business)
มาอย่างต่อเนื่อง เห็นได้จากมีการปรับปรุงประเด็นที่ส�ำคัญรายด้านที่เกิดขึ้นตามองค์ประกอบของรายงาน
ความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจระหว่างปี 2556 - 2561 (Doing Business 2014 - 2019) โดยแบ่งตาม
รายด้านได้ดังนี้
ตารางที่ 1-5 ประเด็นการปรับปรุงที่ส�ำคัญรายด้านตามองค์ประกอบของรายงานความยาก - ง่ายใน
			 การประกอบธุรกิจของประเทศไทยปี 2561 (Doing Business 2019)
ด้าน
ผลการปรับปรุงที่ส�ำคัญ
1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
ปรับปรุงค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนบริษัทจ�ำกัดใหม่เป็นแบบอัตราคงที่
(flat rate) ในอัตราเดียว คือ 5,500 บาท ส่งผลให้ผู้ประกอบการเสีย
ค่าธรรมเนียมถูกลง
2. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า
ปรับกระบวนการในการเสนอ และพิจารณาค่าไฟฟ้าโดยอัตโนมัติ (ค่า  Ft)
ให้สามารถเปิดเผยการเปลีย่ นแปลงอัตราค่า Ft แก่ผใู้ ช้ไฟฟ้า ล่วงหน้าอย่างน้อย
1 รอบการช�ำระเงิน ส่งผลให้ค่าดัชนีความโปร่งใสในการเปิดเผยข้อมูลสูงขึ้น
3. ด้านการช�ำระภาษี
ลดระยะเวลาที่ใช้ในการยื่นภาษีนิติบุคคลลง จาก 156 ชั่วโมง เหลือ 123
ชัว่ โมง ซึง่ เป็นผลจากการพัฒนาโปรแกรม Spreadsheet ส�ำหรับช่วยค�ำนวณ
รายการรายจ่ายทางภาษีสำ� หรับนิตบิ คุ คล ทีย่ นื่ ภ.ง.ด. 50 ทัว่ ประเทศ ให้งา่ ย
รวดเร็ว และถูกต้องตามกฎหมายมากยิ่งขึ้น
4. ด้านการค้าระหว่างประเทศ เปิดให้บริการระบบการตัดบัญชีใบก�ำกับการขนย้ายสินค้าทางอิเล็กทรอนิกส์
(e-Matching) เต็มรูปแบบ ผ่านระบบการเชื่อมโยงข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
ณ จุดเดียว (National Single Window: NSW) ณ ท่าเรือแหลมฉบัง ช่วยลด
ระยะเวลาและขั้นตอนในการตรวจสอบเอกสารการส่งออก ซึ่งส่งผลต่อ
ระยะเวลาที่ใช้ในการส่งออกสินค้าผ่านแดนในภาพรวม
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ตารางที่ 1-6
			

ประเด็นการปรับปรุงที่ส�ำคัญรายด้านตามองค์ประกอบของรายงานความยาก - ง่ายใน
การประกอบธุรกิจของประเทศไทยปี 2560 (Doing Business 2018)

ด้าน
1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ

ผลการปรับปรุงที่ส�ำคัญ
ลดระยะเวลาการจัดตั้งธุรกิจจากเดิม 25.5 วัน เหลือเพียง 4.5 วัน โดย
การยกเลิกการประทับตราบริษัทในใบหุ้น ยกเลิกข้อก�ำหนดในการขออนุมัติ
ระเบียบข้อบังคับในการท�ำงานของบริษัทจากกรมสวัสดิการและคุ้มครอง
แรงงาน
2. ด้านการขอใช้ไฟฟ้า
กระบวนการขอใช้ไฟฟ้าจากเดิม 5 ขั้นตอน 37 วัน เหลือ 4 ขั้นตอน 32 วัน
และดัชนีความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้น โดยการน�ำระบบ GIS มาใช้ในขั้นตอน
การออกไปตรวจสอบพื้นที่
3. ด้านการจดทะเบียนทรัพย์สนิ ดัชนีการวัดคุณภาพการบริหารทรัพย์สินเพิ่มขึ้น โดยใช้ระบบสารสนเทศ
ภูมิศาสตร์และการสแกนแผนที่ครอบคลุมในเขตกรุงเทพมหานคร
4. ด้านการได้รับสินเชื่อ
กฎหมายเกี่ยวกับหลักประกันทางธุรกิจใหม่พัฒนาการเข้าถึงสินเชื่อโดย
การเพิ่ ม ประเภทของทรั พ ย์ สิ น ที่ ส ามารถใช้ เ ป็ น หลั ก ประกั น ได้ สิ ท ธิ ใ น
หลักประกันมีสทิ ธิในรายได้ทเี่ กิดจากทรัพย์สนิ ดัง้ เดิมโดยอัตโนมัติ นอกจากนัน้
ยั ง สร้ า งหลั ก เกณฑ์ ที่ ชั ด เจนส� ำ หรั บ สิ ท ธิ ข องเจ้ า หนี้ ที่ มี ป ระกั น ระหว่ า ง
การปรับโครงสร้าง และสามารถบังคับหลักประกันนอกศาลได้
5. ด้านการคุ้มครองผู้ลงทุน ดัชนีด้านกฎระเบียบเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและดัชนีความสะดวก
เสียงข้างน้อย
ในการฟ้องคดีของผูถ้ อื หุน้ เพิม่ ขึน้ โดยท�ำให้กรรมการสามารถท�ำหน้าทีฟ่ อ้ งร้อง
ได้ง่ายขึ้นในกรณีที่เกิดความเสียหายต่อการท�ำธุรกรรมของคู่สัญญา และ
การเพิ่มสิทธิของผู้ถือหุ้นและบทบาทในการตัดสินใจของบริษัทรายใหญ่ และ
ชี้แจงโครงสร้างการเป็นเจ้าของและการควบคุม
6. ด้านการช�ำระภาษี
ในการตรวจสอบภาษี ได้น�ำโปรแกรมบริหารความเสี่ยงมาใช้ในการคัดเลือก
บริษัทที่มีความเสี่ยงสูง รวมทั้งมีการลดอัตราภาษีการโอนทรัพย์สิน
7. ด้านการบังคับให้เป็นไปตาม ลดระยะเวลาลง โดยการจ่ายค่าธรรมเนียมศาลผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ และ
ข้อตกลง
มีการปรับกระบวนการขั้นตอนให้เป็นอิเล็กทรอนิกส์และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้น
8. ด้านการแก้ปัญหาการ
อัตราได้เงินคืนสูงขึ้น รวมทั้งการแก้ไขปัญหาการล้มละลายได้ง่ายขึ้น โดย
ล้มละลาย
การเปลี่ยนวิธีการลงคะแนนเสียงในแผนฟื้นฟูกิจการ
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ตารางที่ 1-7
			

ประเด็นการปรับปรุงที่ส�ำคัญรายด้านตามองค์ประกอบของรายงานความยาก - ง่ายใน
การประกอบธุรกิจของประเทศไทย ปี 2559 (Doing Business 2017)

ด้าน
1. ด้านการเริ่มต้นธุรกิจ
2. ด้านการได้รับสินเชื่อ
3. ด้านการแก้ปัญหา
การล้มละลาย

ผลการปรับปรุงที่ส�ำคัญ
พัฒนา Single window ส�ำหรับการช�ำระค่าจดทะเบียน และลดระยะเวลา
การด�ำเนินการด้วยการยกเลิกตราประทับบริษัท
เพิ่มการเข้าถึงข้อมูลสินเชื่อด้วยการมีข้อมูลคะแนนเครดิตส�ำหรับธนาคาร
และสถาบันการเงิน
จัดโครงสร้างการล้มละลายส�ำหรับกิจการขนาดเล็กและขนาดย่อม และ
ปรับขั้นตอนการล้มละลาย

ประเด็นการปรับปรุงทีส่ ำ� คัญรายด้านตามองค์ประกอบของรายงานความยาก – ง่ายในการประกอบ
ธุรกิจของประเทศไทยปี 2558 (Doing Business 2016)
ไม่มีการปฏิรูป
ตารางที่ 1-8
			

ประเด็นการปรับปรุงที่ส�ำคัญรายด้านตามองค์ประกอบของรายงานความยาก - ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจของประเทศไทย ปี 2557 (Doing Business 2015)

ด้าน
ผลการปรับปรุงที่ส�ำคัญ
1. ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง ลดระยะเวลาการขออนุญาตก่อสร้างด้วยการพัฒนา Fast-track ส�ำหรับ
การขออนุญาตส�ำหรับอาคารขนาดเล็ก
ตารางที่ 1-9
			

ประเด็นการปรับปรุงที่ส�ำคัญรายด้านตามองค์ประกอบของรายงานความยาก - ง่ายใน
การประกอบธุรกิจของประเทศไทย ปี 2556 (Doing Business 2014)

ด้าน
1. ด้านการช�ำระภาษี

ผลการปรับปรุงที่ส�ำคัญ
ลดค่าใช้จ่ายด้วยการลดอัตราเงินค่าประกันสังคม

		
5) การส่งเสริมการพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชน
				 การจัดให้มีการมอบรางวัลแก่ส่วนราชการ เป็นแนวทางการส่งเสริม สนับสนุน
และจูงใจหน่วยงานภาครัฐพัฒนากระบวนการให้บริการประชาชน ซึ่งเริ่มด�ำเนินการมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546
ต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน พร้อมกับการพัฒนาประเภทรางวัลที่มอบให้แก่ส่วนราชการ เป็น 3 ประเภทรางวัล
โดยรางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน เป็นรางวัลประเภทแรกที่มีการมอบให้แก่ส่วนราชการตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2546 ต่อมาในปี พ.ศ. 2552 ได้มีการมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
และในปี พ.ศ. 2555 ได้มกี ารมอบรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ การมอบรางวัลในทัง้ 3 ประเภทรางวัล
ได้ด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง จนในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้เห็นชอบกับชื่อรางวัล
ทีม่ อบให้กบั ส่วนราชการ ให้เรียกว่า รางวัลเลิศรัฐ และปรับรางวัลทัง้ 3 ประเภทให้เป็นสาขาของรางวัลเลิศรัฐ ดังนี้
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				 - รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ปรับจาก รางวัลคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน (ปี พ.ศ. 2555 ได้เปลี่ยนชื่อเป็นรางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ)
				 - รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปรับจาก รางวัล
ความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
				 - รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารจัดการภาครัฐ ปรับจาก รางวัลคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
				 ผลการด�ำเนินการสนับสนุนให้สว่ นราชการปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน และการให้
บริการประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง พบว่า ในแต่ละปีมีหน่วยงานที่ส่งผลการพัฒนามาเพื่อขอรับรางวัลเพิ่มขึ้น
ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าหน่วยงานภาครัฐให้ความส�ำคัญกับการพัฒนาหน่วยงาน ทั้งในด้านการพัฒนาองค์การ
การปรับปรุงการให้บริการที่ส�ำคัญ การเปิดรับฟังและให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการอย่าง
จริงจัง โดยในปี พ.ศ. 2561 ถือเป็นปีแรกทีห่ น่วยงานภาครัฐ 5 หน่วยงาน ประกอบด้วย กองบัญชาการกองทัพไทย
กรมควบคุมโรค กรมบัญชีกลาง กรมปศุสัตว์ และกรมพัฒนาที่ดิน มีผลงานโดดเด่นจนได้รับรางวัลเลิศรัฐ
ซึง่ “รางวัลเลิศรัฐ” (Public Sector Excellence Awards: PSEA) เป็นรางวัลแห่งเกียรติยศทีม่ อบให้หน่วยงาน
ทีไ่ ด้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ริ าชการจนประสบความส�ำเร็จมีความเป็นเลิศ ทัง้ 3 สาขา ได้แก่ 1) สาขาบริการภาครัฐ ทีม่ งุ่ เน้น
การพัฒนาคุณภาพการให้บริการ 2) สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นการพัฒนาระบบบริหารงาน
ให้มปี ระสิทธิภาพ 3) สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม เป็นการท�ำงานร่วมกับประชาชนในลักษณะหุน้ ส่วน
ความร่วมมือ เพื่อให้ความยั่งยืนในการพัฒนาระบบราชการ เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย สาขาบริการภาครัฐ
ผลงาน “ถังกลเพิ่มแรงดันส่งน�้ำระยะไกล”สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ด้านการวางแผนยุทธศาสตร์
และการสือ่ สารเพือ่ น�ำไปสูก่ ารปฏิบตั ิ และสาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ผลงาน “โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน: ณ แม่น�้ำลี้และล�ำน�้ำแม่ทา”
		
6) การส่งเสริมและยกระดับการให้บริการประชาชน
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้สนับสนุนให้ส่วนราชการที่ได้รับรางวัลจากส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ต่อยอดการพัฒนาและน�ำผลงานส่งสมัครเพื่อขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards หรือ
UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ โดยตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 มีหน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัลชนะเลิศ
ทั้งสิ้น 6 หน่วยงาน ได้แก่ (1) สถาบันพัฒนาการเด็กราชนครินทร์ กรมสุขภาพจิต: ผลงาน Child First - Work
Together (CF-WT) (2) ส�ำนักป้องกันและควบคุมโรคที่ 9 กรมควบคุมโรค: ผลงาน การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อลดความเจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรียในพื้นที่เสี่ยงสูง อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก (3) โรงพยาบาล
ขอนแก่ น : ผลงาน ศู น ย์ ช ่ ว ยเหลื อ เด็ ก และผู ้ ห ญิ ง ในภาวะวิ ก ฤต (One stop crisis center: OSCC)
(4) สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี กรมการแพทย์: ผลงาน Holistic School in Hospital Initiative
(HSH) (5) เทศบาลเขาพระงาม จังหวัดลพบุรี: ผลงาน นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
(6) ส�ำนักงานสาธารณสุข จังหวัดร้อยเอ็ด: ผลงาน โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ ทั้งนี้
รายชื่อและผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ ได้น�ำเสนอไว้ในส่วนที่ 2
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1.1.2 การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ
		
1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างส่วนราชการของหน่วยงานภาครัฐ
				 1.1) แนวคิดการพัฒนาโครงสร้างระบบราชการ
					
(1) หลักการจ�ำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหาร
						 ก.พ.ร. ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์ในการพิจารณาการเป็นหน่วยงานของรัฐ
และหลักการจ�ำแนกประเภทหน่วยงานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหาร เพื่อสร้างรูปแบบองค์กรประเภทต่าง ๆ
ให้เหมาะสมกับการด�ำเนินบทบาทภารกิจของภาครัฐแต่ละประเภทที่มีความแตกต่างกัน ดังนี้
						 (1.1) หน่วยงานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหารที่มีสถานะเป็น
นิติบุคคล แบ่งออกเป็น 4 ประเภทคือ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐ
รูปแบบใหม่ ได้แก่ หน่วยธุรการขององค์การของรัฐทีเ่ ป็นอิสระ กองทุนทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล: กลไกทางเศรษฐกิจของรัฐ
และหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ
						 (1.2) หน่วยงานทีใ่ ช้อำ� นาจรัฐหรือเป็นกลไกของรัฐ ในการจัดท�ำ
บริการสาธารณะ แต่ไม่เป็นหน่วยงานของรัฐ อาทิ สภาวิชาชีพ สถาบันภายใต้มูลนิธิซึ่งเป็นกลไกของส่วนราชการ
และนิติบุคคลเฉพาะกิจ เป็นต้น
						 นอกจากนี้ ก.พ.ร. ได้จ�ำแนกบทบาทภารกิจของภาครัฐ ออกเป็น
4 ประเภท ได้แก่ 1) ภารกิจด้านเสนอแนะนโยบาย/บริหารนโยบาย (Policy Advisor) เป็นการจัดท�ำนโยบาย
ยุทธศาสตร์ แผนแม่บท มาตรการต่าง ๆ ในระดับประเทศ 2) ภารกิจด้านก�ำกับดูแล (Regulator) เป็นการก�ำหนด
มาตรฐาน การออกกฎหมายและการบังคับใช้ให้เป็นไปตามที่กฎหมายก�ำหนด 3) ภารกิจด้านส่งเสริมสนับสนุน
(Promotor/Facilitator) เป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคส่วนอื่น ๆ มีความเข้มแข็งสามารถด�ำเนินการ
แทนภาครัฐ และ 4) ภารกิจด้านปฏิบัติการ (Operator) แบ่งเป็นงานบริการที่ภาครัฐจะต้องด�ำเนินการ
ตามภารกิจพื้นฐานของรัฐ งานบริการที่ภาครัฐจะต้องด�ำเนินการแต่ไม่ใช่ภารกิจพื้นฐาน งานจัดระบบโครงสร้าง
พื้นฐาน และงานส่งเสริม วิจัย และพัฒนา เป็นต้น

ภาพที่ 1-8 การจ�ำแนกบทบาทภารกิจของภาครัฐ
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(2) การจัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดิน
						 การบริหารราชการแผ่นดินแบ่งออกเป็น ราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และราชการส่วนท้องถิ่น โดยยึดหลักของการแบ่งอ�ำนาจ การกระจายอ�ำนาจ การค�ำนึงถึงประโยชน์
ของผู้รับบริการและการมีส่วนร่วมของประชาชน ดังนี้
						 (2.1) ราชการบริหารส่วนกลาง แบ่งการบริหารออกเป็นกระทรวง
และกรมต่าง ๆ รับผิดชอบเกี่ยวกับการก�ำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งจัดท�ำ
บริการสาธารณะทางปกครองให้มคี วามเสมอภาค และเป็นมาตรฐานเดียวกันทัง้ ประเทศ เช่น การรักษาความสงบ
เรียบร้อย การป้องกันประเทศ และความมั่นคงของรัฐ โดยมีลักษณะภารกิจในเชิงนโยบาย วิชาการ การวิจัย
การก�ำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐาน การสนับสนุนส่งเสริม และการก�ำกับติดตามประเมินผล
						 (2.2) ราชการบริหารส่วนภูมภิ าค แบ่งการบริหารออกเป็นจังหวัด
และอ�ำเภอมีผวู้ า่ ราชการจังหวัดเป็นหัวหน้าบังคับบัญชาส่วนราชการส่วนภูมภิ าค และก�ำกับดูแลการปฏิบตั ริ าชการ
หน่วยงานที่มิใช่ส่วนราชการส่วนภูมิภาค ยกเว้นหน่วยงานบางประเภท โดยภารกิจส่วนราชการส่วนภูมิภาค
จะเป็นภารกิจเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมาย การส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานในพื้นที่ และการให้บริการ
ประชาชน เพื่อให้เกิดความรวดเร็ว คล่องตัว ซึ่งภารกิจดังกล่าวจะต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับภารกิจขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่ด�ำเนินการตามกฎหมายจัดตั้งและที่มีการกระจายอ�ำนาจ ทั้งนี้ การจัดตั้งส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ได้ก�ำหนด ให้มีส่วนราชการประจ�ำจังหวัดที่เป็นผู้แทนกระทรวงใดกระทรวงหนึ่งเพียงส่วนราชการเดียว (One
Roof) โดยไม่จ�ำเป็นต้องจัดตั้งให้ครบทุกจังหวัดหรืออ�ำเภอ
						 (2.3) ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น แบ่งการบริหารเป็นไปตาม
กฎหมายจัดตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ และมีอ�ำนาจหน้าที่ในการจัดท�ำภารกิจตามกฎหมายจัดตั้ง
และกฎหมายก�ำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น การจัดระบบ
บริการสาธารณะเกีย่ วกับการสังคมสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวติ การรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย การดูแลรักษาที่สาธารณะ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอเป็นผู้ก�ำกับดูแลตามกฎหมายจัดตั้ง
ดังกล่าวด้วย
						 ทั้ ง นี้ สามารถจ� ำ แนกประเภทของหน่ ว ยงานของรั ฐ ในก� ำ กั บ
ของฝ่ายบริหารทั้ง 4 ประเภท ได้แก่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน และหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่
(แบ่งเป็น 3 ประเภท คือ หน่วยธุรการขององค์การของรัฐที่เป็นอิสระ กองทุนที่เป็นนิติบุคคล และหน่วยบริการ
รูปแบบพิเศษ) ในภาพรวมได้ ดังนี้
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ภาพที่ 1-9 ภาพรวมของหน่วยงานของรัฐในก�ำกับของฝ่ายบริหาร
				 1.2) การจัดท�ำแผนปฏิรปู องค์การ (Organizational Transformation Plan)
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
					
หลักการ
				
ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ใ ห้ ทุ ก ส่ ว นราชการจั ด ท� ำ แผนปฏิ รู ป องค์ ก าร
(Organization Transformation Plan) โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
					
(1) เพื่อให้ทุกส่วนราชการมีการวางแผนปฏิรูปองค์การให้สอดรับกับ
ระบบราชการ 4.0 ที่เป็นการมุ่งเน้นให้มีการปรับเปลี่ยนแนวคิดและวิธีการท�ำงานใหม่เพื่อพลิกโฉม (Transform)
ให้สามารถเป็นทีเ่ ชือ่ ถือไว้วางใจและเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชนได้อย่างแท้จริง (Credible and Trusted Government)
โดยการปรับตัวของภาครัฐมุ่งสู่การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน (Open & Connected Government) การท�ำงาน
ที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง (Citizen - Centric Government) และเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย (Smart & High Performance Government)
					
(2) เพื่อให้ทุกส่วนราชการได้ด�ำเนินการตามแนวทางการปฏิรูประบบ
การบริหารราชการแผ่นดิน (Administrative Reform) เป้าหมายที่ส�ำคัญประการหนึ่ง คือ การปรับเปลี่ยน
สู่รัฐบาลที่คล่องตัว (Agile Government Transformation) เพื่อให้ภาครัฐมีความคล่องตัว กระชับมากขึ้น
มีการผ่องถ่ายภารกิจทีไ่ ม่จำ� เป็นออกไป (outsourcing) โดยให้สว่ นราชการมีการจัดท�ำแผนปฏิรปู องค์การ ทบทวน
บทบาทภารกิจของหน่วยงานใน 4 ด้านที่ส�ำคัญ คือ
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						 (2.1) Structure การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานให้สอดรับกับ
บทบาทภารกิจใหม่
						 (2.2) Process Redesign การปรับปรุงกระบวนการท�ำงาน
ให้ง่าย สะดวก ลดต้นทุนค่าใช้จ่าย และตอบโจทย์ประชาชนผู้ใช้บริการบน Digital Platform
						 (2.3) Law การปรั บ ปรุ ง กฎหมายให้ เ อื้ อ ต่ อ การปฏิ บั ติ ง าน
ในรูปแบบใหม่
						 (2.4) People การพัฒนาบุคลากร การจัดสรรอัตราก�ำลังให้
สอดรับกับการปรับบทบาท ภารกิจและการปฏิบัติงานในรูปแบบใหม่โดยใช้ Digital Platform
						 ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดให้ทุกส่วนราชการ
ด�ำเนินการจัดท�ำ “แผนปฏิรปู องค์การ” ในองค์ประกอบที่ 5 ศักยภาพในการด�ำเนินการของส่วนราชการตามแผน
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (Potential Base) ตามกรอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ
ส่วนราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
				 1.3) การจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ
					 ราชกิจจานุเบกษาได้ประกาศแผนการปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีผลบังคับ
ใช้เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2561 ซึ่งมีข้อเสนอเกี่ยวกับการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศโดยเสนอให้จัดตั้งหน่วยงานใหม่ จ�ำนวน 52 หน่วยงาน ประกอบด้วย
					
(1) การขอจัดตัง้ หน่วยงานใหม่ทอี่ ยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง ก.พ.ร. จ�ำนวน
31 หน่วยงาน โดยจ�ำแนกตามประเภทที่ขอจัดตั้งได้ ดังนี้
						 (1.1) การขอจัดตั้งหน่วยงานระดับกรม จ�ำนวน 9 หน่วยงาน
						 (1.2) การขอจัดตั้งหน่วยงานภายใต้กรม จ�ำนวน 13 หน่วยงาน
						 (1.3) อื่น ๆ เช่น องค์การมหาชน องค์กรอิสระ เป็นต้น จ�ำนวน
9 หน่วยงาน
หน่วยงาน

					

(2) การขอจัดตัง้ หน่วยงานทีไ่ ม่อยูใ่ นอ�ำนาจหน้าทีข่ อง ก.พ.ร. จ�ำนวน 21

						 ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เห็นด้วย
กับความเห็นและข้อเสนอแนะของ ก.พ.ร. โดยให้ส่วนราชการที่ต้องด�ำเนินการขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ
กรณีการขอจัดตัง้ หน่วยงานใหม่ตอ้ งพิจารณาการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานทีม่ อี ยูเ่ ดิม
เป็นล�ำดับแรกก่อน ในประเด็นการจัดตัง้ องค์กรหรือหน่วยงานใหม่ และการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในปัจจุบนั
โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจ�ำเป็น และความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบนั
และแนวโน้มในอนาคต รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายรัฐบาลและนโยบายของแต่ละกระทรวงด้วย
ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะประชารัฐให้มากขึ้นด้วย
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				 1.4) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
					
จากแนวคิดการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐข้างต้นอาจสรุปผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 ในมิตขิ องการขับเคลือ่ น
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เป็น 4 ประเด็นหลัก คือ การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
ส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างขีดความสามารถทางการแข่งขัน การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างเพือ่ ลดความเหลือ่ มล�ำ้ ในสังคม การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ และการปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ดังมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
					
(1) การปรั บ ปรุ ง บทบาท ภารกิ จ โครงสร้ า งส่ ว นราชการและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
						 ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 เป็นช่วงเวลาแห่งการเปลีย่ นผ่านโครงสร้าง
เศรษฐกิจของโลกไปสู่อุตสาหกรรม 4.0 อันเนื่องมาจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันของเทคโนโลยี ส�ำหรับ
ประเทศไทยก็ได้มีนโยบายประเทศไทย 4.0 เพื่อเป็นโมเดลการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ส่งผลให้
ระบบราชการจ�ำเป็นต้องปรับตัวและเปลี่ยนแปลงเพื่อให้สอดรับกับบริบทที่ก�ำลังจะเกิดขึ้น ในด้านบทบาท
ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐก็ได้มีการปรับปรุงเพื่อให้มีศักยภาพในการสนับสนุนการสร้าง
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในหลาย ๆ ด้าน ประกอบไปด้วย
						 (1.1) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้สอดรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 อาทิ การปรับบทบาทภารกิจ โครงสร้าง และปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงาน
ของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) เพือ่ ผลักดันอุตสาหกรรมเป้าหมายของประเทศ (S-Curve)
สร้างการเชื่อมโยงและขยายโอกาสทางธุรกิจระหว่างนักลงทุนต่างชาติและนักลงทุนไทย พร้อมทั้งอ�ำนวย
ความสะดวกด้านสิทธิประโยชน์การลงทุนให้กับผู้ประกอบการและนักลงทุน ควบคู่ไปกับการปรับโครงสร้าง
ขนานใหญ่ของหน่วยงานภายในกระทรวงอุตสาหกรรม เพือ่ พัฒนาการผลิตในภาคอุตสาหกรรมให้เกิดความสมดุล
กับสังคมและสิง่ แวดล้อม สามารถให้บริการแก่กลุม่ เป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างมูลค่าเพิม่ ทางเศรษฐกิจ
ให้กับประเทศ โดยเฉพาะจากอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าเพิ่มสูง (High Value Industry) ในด้านพลังงานซึ่งเป็นปัจจัย
การผลิตทีส่ ำ� คัญก็ได้มกี ารปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานภายในกระทรวงพลังงานให้สอดคล้อง
กับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป ทั้งในด้านการผลิตไฟฟ้า การอนุรักษ์พลังงาน การพัฒนาพลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือก การบริหารจัดการก๊าซธรรมชาติและน�้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน
ของประเทศ ในด้านการค้าระหว่างประเทศได้มีการปรับโครงสร้างของกรมศุลกากร เพื่ออ�ำนวยความสะดวก
ทางการค้าทัง้ ในเชิงนโยบายและการปฏิบตั ิ โดยมุง่ เน้นพัฒนาระบบเชือ่ มโยงข้อมูลการน�ำเข้า ส่งออก และโลจิสติกส์
(National Single Window: NSW) ให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล นอกจากนี้ ยังได้มีการปรับปรุงกระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อท�ำหน้าที่บูรณาการกลไก
ต่าง ๆ ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชนให้มีการใช้ดิจิทัลเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในทิศทางเดียวกัน และ
จัดตัง้ ส�ำนักงานคณะกรรมการดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติขนึ้ เป็นส่วนราชการหนึง่ ในกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เพื่อเป็นหน่วยงานวางนโยบายและแผนระดับชาติ รวมถึงแผนเฉพาะด้านที่เกี่ยวข้องกับ

l

61

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนเป็นศูนย์กลางประสานงาน และสนับสนุนการด�ำเนินงานของ
ภาคส่วนต่าง ๆ ผ่านกลไกของกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นอกเหนือจากการสนับสนุนด้วย
งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของภาครัฐ เพื่อให้การพัฒนาดิจิทัลเกิดประโยชน์สูงสุดต่อเศรษฐกิจและสังคม
ของประเทศ
					
(1.2) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้สอดรับกับกฎระเบียบสากล อาทิ การปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในกระทรวงคมนาคมให้สอดคล้องกับ
ข้อก�ำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (The International Civil Aviation Organization:
ICAO) โดยการแยกบทบาทด้านการก�ำกับดูแลและการปฏิบัติของกรมการบินพลเรือน ออกเป็นส�ำนักงาน
การบินพลเรือนแห่งประเทศไทยและกรมท่าอากาศยานตามล�ำดับ รวมทั้งได้โอนหน่วยงานด้านการค้นหาและ
ช่วยเหลืออากาศยานประสบภัย และด้านการสอบสวนอุบตั เิ หตุเกีย่ วกับอากาศยานไปสังกัดส�ำนักงานปลัดกระทรวง
กระทรวงคมนาคม เพื่อให้มีความเป็นอิสระในการด�ำเนินการ ส่งผลให้ประเทศไทยสามารถปลดธงแดงได้ส�ำเร็จ
ในปี พ.ศ. 2560 การปรับบทบาทภารกิจและกระบวนงานของกรมประมง และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้สอดรับ
กับการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงที่ผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (Illegal Unreported and
Unregulated Fishing: IUU) ส่งผลให้สหภาพยุโรปปลดใบเหลืองด้านการประมงให้กับประเทศไทยอย่างเป็น
ทางการในปี พ.ศ. 2562
						 (1.3) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
ให้รองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส�ำคัญของประเทศ อาทิ การจัดตั้งกรมการขนส่งทางรางเพื่อเป็น
หน่วยงานนโยบายในการวางแผนพัฒนาโครงข่ายของระบบรางและก�ำกับดูแลกิจการขนส่งทางราง ทั้งในด้าน
คุณภาพการให้บริการและมาตรฐานความปลอดภัย รวมถึงการเตรียมการจัดตัง้ สถาบันวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยี
ระบบราง (องค์การมหาชน) เพื่อท�ำหน้าที่บริหารจัดการด้านการรับถ่ายทอดเทคโนโลยี การต่อยอดเทคโนโลยี
การวิจัย และการส่งเสริมอุตสาหกรรมระบบการขนส่งทางรางตลอดทั้งต้นน�้ำ กลางน�้ำ และปลายน�้ำ เป็นผลให้
มีหน่วยงานรับผิดชอบการพัฒนาระบบรางของประเทศอย่างครบวงจร โดยในด้านนโยบาย (Policy Advisor) ได้แก่
ส�ำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ด้านก�ำกับดูแล (Regulator) ได้แก่ กรมการขนส่งทางราง ด้านส่งเสริม
สนับสนุน (Facilitator) ได้แก่ สถาบันวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีระบบราง (องค์การมหาชน) และด้านปฏิบัติการ
(Operator) ได้แก่ การรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) และการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.)
					
(2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำในสังคม
						 ปัญหาความเหลื่อมล�้ำเป็นความท้าทายที่ส�ำคัญในการพัฒนาและ
ยกระดับประเทศให้เติบโตได้อย่างยัง่ ยืน และบรรลุเป้าหมายของการเป็นประเทศทีม่ รี ายได้สงู ในอีก 20 ปีขา้ งหน้า
ส่งผลให้ต้องปรับบทบาท ภารกิจและโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรม
และลดความเหลื่อมล�้ำทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืน
โดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรมในหลาย ๆ ด้านประกอบไปด้วย
				 		 (2.1) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขแก่ประชาชน อาทิ การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างและ
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ปรับเปลีย่ นรูปแบบการท�ำงานของกระทรวงสาธารณสุข ทัง้ ด้านการแพทย์ สาธารณสุขและงานสนับสนุนบริการ
สุขภาพต่าง ๆ เพือ่ ให้ประชาชนทุกกลุม่ วัยได้รบั การส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ การบริการ
ที่มีคุณภาพ ครอบคลุมทั่วถึง และลดความเหลื่อมล�้ำในการเข้าถึงระบบบริการด้านการแพทย์และสาธารณสุข
ได้อย่างเท่าเทียม รวมถึงการพัฒนาก�ำลังคนด้านสุขภาพที่เพียงพอกับสัดส่วนของประชากร มีการกระจาย
ที่เหมาะสม เป็นธรรมและทั่วถึงตอบสนองความต้องการด้านสุขภาพของประชาชนอย่างแท้จริง
				 		 (2.2) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ การเข้าถึงกระบวนการยุตธิ รรมอย่างทัว่ ถึง อาทิ การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของกระทรวงยุตธิ รรม
ซึง่ เป็นหน่วยงานหลักในกระบวนการยุตธิ รรมทีม่ บี ทบาทในการพัฒนา บริหารจัดการ และบูรณาการกระบวนการ
ยุตธิ รรม ทัง้ งานป้องกันการกระท�ำความผิด งานบังคับใช้กฎหมาย งานให้ความคุม้ ครองช่วยเหลือประชาชน ตลอดจน
งานปราบปรามและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระท�ำผิด ซึ่งการด�ำเนินงานของกระทรวงยุติธรรมส่วนใหญ่จะมีความเกี่ยวเนื่อง
สัมพันธ์กบั สถานการณ์ทางสังคม เช่น การก่ออาชญากรรม การละเมิดสิทธิมนุษยชน ยาเสพติด เป็นต้น นอกจากนี้
การปฏิบตั งิ านของหลายส่วนราชการในกระทรวงยุตธิ รรมมีความสัมพันธ์ใกล้ชดิ กับศาลต้องด�ำเนินการตามหมาย
ค�ำสั่งหรือค�ำพิพากษาของศาลเป็นหลัก จึงปรับปรุงกระบวนการท�ำงานให้สอดรับกับการท�ำงานของศาล เพื่อให้
กระบวนการบังคับใช้กฎหมายเกิดผลสัมฤทธิ์ และลดความเหลื่อมล�้ำ สร้างการเข้าถึงและอ�ำนวยความยุติธรรม
ให้เกิดขึ้นในสังคม ตามนโยบายรัฐบาลและยุทธศาสตร์ของประเทศ
						 (2.3) การปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
เพื่อสร้างหลักประกันทางสังคมที่เหมาะสมกับคนทุกกลุ่ม อาทิ การปรับบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของ
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุษย์ โดยได้จดั ตัง้ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวติ คนพิการ
และกรมกิจการผู้สูงอายุ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงภายใต้สถานการณ์การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ปัญหาทางสังคม
ทีม่ คี วามซับซ้อนและรุนแรง เพือ่ ป้องกันและแก้ไขปัญหาทางสังคม สร้างภูมคิ มุ้ กันต่อการเปลีย่ นแปลง สร้างระบบ
สวัสดิการให้ประชาชนมีหลักประกันและความมัน่ คงในชีวติ และเสริมสร้างทุกภาคส่วนให้มสี ว่ นร่วมในการพัฒนา
สังคมให้เข้มแข็งพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
					
(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ อาทิ
						 (3.1) จัดตัง้ ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติเป็นหน่วยงานหลัก
ด้านนโยบายของประเทศในการบริหารทรัพยากรน�้ำ ตลอดจนบูรณาการข้อมูลและการท�ำงานร่วมกันของ
ทุกหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�ำ้ ของประเทศเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและยัง่ ยืน
						 (3.2) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ� ำ นวยการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ
ทางทะเล (ศรชล) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการและประสานการด�ำเนินกิจการทางทะเลร่วมกับ 6 หน่วยงาน
เพือ่ บริหารจัดการ แก้ไขปัญหา บรรเทาสาธารณภัย และรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างมีประสิทธิภาพ
และเกิดประโยชน์สูงสุด รวมทั้งรักษาไว้ซึ่งอ�ำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย และสิทธิหน้าที่อื่นใดตามกฎหมาย
ระหว่างประเทศ ซึ่งมีมูลค่าประมาณปีละ 20 ล้านล้านบาท ได้อย่างคุ้มค่า
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(4) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน อาทิ
						 (4.1) การปรับบทบาทภารกิจในส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบในการปรับปรุงระบบการรวบรวมและ
จัดเก็บส�ำนวนคดี (E-document) โดยเชือ่ มโยงฐานข้อมูลกับหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เพือ่ ตรวจสอบ แลกเปลีย่ นข้อมูล
และลดความซ�้ำซ้อนของงานคดี ซึ่งข้อมูลจะน�ำไปใช้ประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
						 (4.2) การปรั บ ปรุ งโครงสร้ า งของส� ำ นั กงานปลั ดกระทรวง
กระทรวงพาณิชย์ ให้มีหน่วยงานที่ท�ำหน้าที่เป็นศูนย์รวมการปฏิบัติภารกิจของกระทรวง (Focal Point) และ
ท�ำหน้าทีเ่ ป็นหน่วยเสนาธิการในการวางกลยุทธ์ให้แก่หน่วยงานในระดับภูมภิ าคของกระทรวงพาณิชย์ ซึง่ สอดรับ
กับแนวทางการบริหารราชการส่วนภูมิภาคในลักษณะ One Roof
ส�ำหรับกรณีการจัดตั้งองค์การมหาชน เมื่อ
สั ง คมมี ก ารพั ฒ นาเปลี่ ย นแปลงไปและมี ค วามสลั บ
ซับซ้อนมากขึ้น ภาครัฐมีความจ�ำเป็นต้องจัดบริการ
สาธารณะที่มีความหลากหลายตามความต้องการและ
การเรียกร้องจากประชาชน อีกทั้งประชาชนในสังคม
ยุคใหม่ยงั เรียกร้องให้รฐั รับผิดชอบในการจัดให้มบี ริการ
สาธารณะที่ทันสมัย มีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
มากขึ้ น มี ค วามต้ อ งการบริ ก ารสาธารณะใหม่ ๆ
บางประเภททีจ่ ำ� เป็นส�ำหรับสังคมสมัยใหม่ อาทิ ภารกิจ
ในการจัดการศึกษาอบรม การจัดบริการสาธารณสุขทีม่ ี
คุณภาพและประชาชนสามารถเข้าถึงได้ ภารกิจในการ
ค้นคว้าวิจัยทางวิชาการในระดับสูง หรือภารกิจในการ
ให้บริการสาธารณะเฉพาะด้านที่ต้องการประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล ในการด�ำเนินงานสูงแตกต่างจากงาน
ราชการโดยทั่วไปที่มักมีข้อจ�ำกัดในเรื่องสายการบังคับ
ภาพที่ 1-10 หลักการขององค์การมหาชน
บัญชาและการด�ำเนินการภายใต้ระเบียบราชการที่มี
ความเข้มงวดที่ท�ำให้การด�ำเนินงานมีความล่าช้าองค์การมหาชนเป็นหน่วยงานของรัฐรูปแบบใหม่ มีสถานะเป็น
นิตบิ คุ คลทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ เพือ่ รองรับภารกิจของรัฐ ในบางประเภททีต่ อ้ งการความคล่องตัวสูงในการบริการสาธารณะ
รูปแบบอืน่ นอกเหนือไปจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ โดยมุง่ หมายให้มกี ารใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากร
ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และเป็นภารกิจที่มิได้มีลักษณะเชิงพาณิชย์ ไม่มีวัตถุประสงค์เพื่อแสวงหาก�ำไร
เป็นหลัก รัฐให้เงินอุดหนุน หรือสามารถ เลี้ยงตัวเองได้ รัฐมีอ�ำนาจก�ำกับดูแลตามที่กฎหมายก�ำหนด การลงทุน
ต้องขอความเห็นชอบจากรัฐ และบุคลากรมีสถานะเป็นเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ ดังนัน้ องค์การมหาชนจึงเกิดขึน้ เพือ่ เป็น
ทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนในการใช้บริการสาธารณะเฉพาะด้านที่คล่องตัว มิได้มีลักษณะของการด�ำเนินการ
ในเชิงพาณิชย์ที่มุ่งแสวงหาก�ำไร
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						 นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2556 - 2561 มีการจัดตั้งองค์การมหาชนเพิ่มขึ้น
จ�ำนวน 6 แห่ง แบ่งเป็น องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จ�ำนวน 3 แห่ง
ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) สถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม
ในการทํางาน (องค์การมหาชน) และส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน) และองค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�ำนวน 3 แห่ง ได้แก่ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ จัดตั้งขึ้น
ตามพระราชบัญญัติ กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ พ.ศ. 2558 ส�ำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัล
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ
จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ทั้งนี้ การเพิ่มขึ้นขององค์การมหาชน
เพื่อรองรับนโยบายของรัฐบาลและภารกิจที่เปลี่ยนแปลงไป
		
2) การพัฒนาระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
				ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตดิ ตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการ จังหวัด
สถาบันอุดมศึกษา และองค์การมหาชน เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพ มีการบริหารจัดการ
ภายในองค์การทีม่ ปี ระสิทธิภาพ และการพัฒนาองค์การอย่างยัง่ ยืน ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2547 เป็นต้นมา และ
ได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงรูปแบบแนวทางการด�ำเนินงานมาเป็นล�ำดับ โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 นัน้
มีการด�ำเนินการที่ส�ำคัญ ดังนี้
			 2.1) การประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการ จังหวัด และสถาบัน
อุดมศึกษา ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 จะเป็นการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรอง
การปฏิบตั ริ าชการโดยมีกรอบการประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการเป็น 2 มิติ คือ มิตภิ ายนอก และมิตภิ ายใน ส�ำหรับมิติ
ภายนอกประกอบด้วย การประเมินประสิทธิผล และการประเมินคุณภาพ มิตภิ ายในเป็นการประเมินประสิทธิภาพ
และการพัฒนาองค์การ ซึ่งการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการเป็นการประเมิน
เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์ มีคุณภาพ รวมทั้งมีการบริหารจัดการภายในองค์การที่มีประสิทธิภาพ
และการพัฒนาองค์การอย่างยั่งยืน ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ในด้านต่าง ๆ เช่น การก�ำหนดตัวชีว้ ดั เชิงคุณภาพให้สะท้อนการวัดผลเรือ่ งประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานมากยิง่ ขึน้
โดยก�ำหนดให้มีตวั ชี้วดั เชิงผลลัพธ์ (outcome) แทนการวัดผลตามขั้นตอนทีส่ �ำคัญของการท�ำงาน (Milestones)
การก�ำหนดให้ตวั ชีว้ ดั ของส่วนราชการต้องสอดคล้องกับแนวทางการขับเคลือ่ นประเทศและยุทธศาสตร์กระทรวง
การน�ำนโยบายรัฐบาลและประเด็นทีร่ ฐั บาลให้ความสนใจหรือข้อสัง่ การมาเป็นแนวทางในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั ของ
ส่วนราชการ รวมทั้งการก�ำหนดตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวง
(Joint KPIs) และระหว่างกระทรวงและจังหวัดโดยมีการถ่ายทอดเป้าหมายจากระดับประเทศลงสู่ระดับจังหวัด
ที่เป็นเป้าหมาย (Function-Area KPIs) เป็นต้น นอกจากนี้ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ปรับระบบการจัดท�ำค�ำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จากเดิมที่จัดท�ำค�ำรับรองฯ เป็นราย
ส่วนราชการ เป็นการจัดท�ำค�ำรับรองฯ รายกระทรวง เพื่อให้ปลัดกระทรวงสามารถบริหารจัดการภารกิจภายใน
กระทรวงได้เอง โดยให้กระทรวงเป็นเจ้าภาพในการจัดท�ำค�ำรับรองฯ และการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
กับส่วนราชการระดับกรมในสังกัดตามกรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการและหลักการที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด
และยังคงหลักการการถ่ายทอดตัวชีว้ ดั ระดับกระทรวงไปสูต่ วั ชีว้ ดั ระดับกรม เพือ่ ให้เกิดความเชือ่ มโยงการท�ำงาน
ระหว่างกระทรวงและกรม
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มิตภิ ายนอก

มิตภิ ายใน

· การประเมินประสิทธิผล
ประเมินผลจากระดับความส�ำเร็จ
ของการบรรลุเป้าหมายตามแผนปฏิบตั ริ าชการ
ของกระทรวงและนโยบายส�ำคัญ/พิเศษของ
รัฐบาล เช่น ตัวชี้วัดภารกิจหลักของกระทรวง
ตามแนวทางการขั บ เคลื่ อ นประเทศ/แผน
ยุทธศาสตร์กระทรวง ตัวชีว้ ดั ระหว่างกระทรวง
ที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPIs) ตัวชี้วัดร่วม
ระหว่างกระทรวงและจังหวัด (Function-Area
KPIs) ตามนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล

· การประเมินประสิทธิภาพ
ประเมิ น ผลจากประสิ ท ธิ ภ าพของ
การปฏิ บั ติ ร าชการ เช่ น การเบิ ก จ่ า ยเงิ น
งบประมาณ การประหยัดพลังงาน การประหยัดน�ำ้
การพั ฒ นาประสิ ท ธิ ภ าพระบบสารสนเทศ
ภาครัฐ

· การประเมินคุณภาพ
ประเมิ น ผลจากความพึ ง พอใจ
ของผู้รับบริการ และคุณภาพการให้บริการ
ประชาชน (ประเมินจากความส�ำเร็จของการ
จัดท�ำข้อตกลงระดับการให้บริการ (Service
Level Agreement: SLA) ส�ำหรับกรมที่มี
ภารกิจให้บริการกับประชาชน/ภาคธุรกิจที่มี
ผลกระทบในเชิงกว้าง)

· การพัฒนาองค์การ
ประเมินผลจากความส�ำเร็จในการ
พั ฒ นาองค์ ก าร เช่ น การพั ฒ นาสมรรถนะ
องค์การ (ทุนมนุษย์ สารสนเทศ วัฒนธรรม
องค์การ) การสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติ
ราชการ

ภาพที่ 1-11 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 - 2559
				 ส�ำหรับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสถาบันอุดมศึกษานั้น ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. ได้บรู ณาการให้เข้ากับระบบการประเมินผลสถาบันอุดมศึกษาของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
(สกอ.) และส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) (สมศ.) เพื่อลดภาระ
และความซ�ำ้ ซ้อนในการด�ำเนินงานของสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้ผลการประเมินจากระบบประกันคุณภาพภายใน
(CHE QA Online) ของ สกอ. ที่มีการบูรณาการตัวชี้วัดตามค�ำรับรองการปฏิบัติราชการเข้ากับตัวบ่งชี้
ในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาระดับอุดมศึกษา ประกอบกับการใช้ผลการประเมินจาก
หน่วยงานเจ้าภาพตัวชี้วัด ซึ่งมีการก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลไว้อย่างชัดเจน โดย สกอ. ในฐานะ
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ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)

เจ้าภาพจะเป็นผู้ประเมินผลการด�ำเนินงานและส่งคะแนนผลการประเมินให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีกรอบ
การประเมินผลเป็น 2 มิติ คือ มิติภายนอก และมิติภายใน เช่นเดียวกับส่วนราชการและจังหวัด ตัวอย่าง
ตัวชี้วัด ที่รับข้อมูลผลการประเมินตามตัวบ่งชี้จาก CHE QA Online เช่น ผลการประเมินคุณภาพการศึกษา
ภายในตามพันธกิจหลัก ผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในด้านการบริหารจัดการ คุณภาพการให้บริการ
ซึง่ ประกอบด้วย ความพึงพอใจของผูใ้ ช้บณ
ั ฑิตต่อบัณฑิต และความพึงพอใจของนิสติ นักศึกษาต่อสถาบันอุดมศึกษา
เป็นต้น
				 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ถึงปัจจุบันการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
ของหน่วยงานของรัฐ ได้ปรับไปสู่การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
ราชการ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 5 เมษายน 2559 ที่มีมติเห็นชอบการประเมิน
โดยแบบประเมินข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารและแบบประเมินส่วนราชการโดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ พัฒนาระบบการด�ำเนินงานของส่วนราชการ ในการขับเคลือ่ นภารกิจส�ำคัญของรัฐบาล การแก้ไข
ปัญหาและการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน และเพิ่มศักยภาพของส่วนราชการในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศ ซึ่งการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ก�ำหนดให้มี
การประเมินประสิทธิภาพส่วนราชการปีละ 2 รอบ (รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม
และรอบการประเมินที่ 2 ตัง้ แต่วนั ที่ 1 เมษายน - 30 กันยายนของทุกปี) โดยให้นายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี
หรือรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการเป็นผู้ประเมิน และมีเลขาธิการ
ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมินเบื้องต้น โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
				 (1) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจ�ำงาน
ตามหน้าที่ปกติ หรืองานตามหน้าที่ความรับผิดชอบหลัก งานตามกฎหมาย กฎ นโยบายของรัฐบาล หรือ
มติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
				 (2) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจยุทธศาสตร์ แนวทาง
ปฏิรูปภาครัฐ นโยบายเร่งด่วน หรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ หรือการบูรณาการการด�ำเนินงานร่วมกัน
หลายหน่วยงาน (Agenda Base)
				 (3) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด (Area Base)
				 (4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ เพือ่ ไปสูร่ ะบบราชการ
4.0 (Innovation Base)
				 (5) ศักยภาพในการด�ำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
(Potential Base) แบ่งเกณฑ์การประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
				 ส�ำหรับกลุ่มเป้าหมายในการประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบตั ริ าชการจะครอบคลุมส่วนราชการในสังกัดฝ่ายบริหาร จ�ำนวน 152 ส่วนราชการ (ยกเว้นส่วนราชการ
ในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ กอ.รมน.) และจังหวัด จ�ำนวน 76 จังหวัด ทั้งนี้
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติ และ กอ.รมน. ให้น�ำแนวทางการประเมิน
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ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการไปประยุกต์ใช้ และส่งผลการประเมินให้สำ� นักงาน ก.พ.ร.
เพื่อรายงานต่อนายกรัฐมนตรีพร้อมกับส่วนราชการอื่น ส�ำหรับการประเมินสถาบันอุดมศึกษาของรัฐให้ใช้
ระบบการประเมินของส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทดแทนการใช้ระบบประเมินตามค�ำรับรอง
การปฏิบัติราชการ โดย สกอ. เป็นหน่วยงานรับผิดชอบ
				 นอกจากการประเมิ น ส่ ว นราชการตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพใน
การปฏิบตั ริ าชการแล้ว ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รบั มอบหมายตามข้อสัง่ การนายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560
ให้ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ เพื่อน�ำมาพิจารณาในการแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน
โดยก�ำหนดแนวทางประเมินผลผูบ้ ริหารองค์กรเพิม่ จากการประเมินปกติประจ�ำปี ด�ำเนินการประเมินทุก 6 เดือน
โดยกลุ่มผู้ถูกประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ
ผู้บริหารท้องถิ่น และก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จากข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีดังกล่าว ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการ
ประเมินผู้บริหารองค์การ เริ่มตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 โดยประเมินปีละ 2 รอบ ได้แก่ รอบการประเมิน
ที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม - 31 มีนาคม และรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายนของทุกปี
ซึง่ การประเมินจะประกอบด้วย 3 ส่วน คือ การประเมินโดยผูบ้ งั คับบัญชา (Evaluation) ผูบ้ ริหารองค์การประเมิน
ตนเอง (Self Assessment) และ การส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey)
			2.2) การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามค�ำรับรองการปฏิบตั งิ านขององค์การ
มหาชน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2559 เป็นการประเมินผลการปฏิบัติงานโดยมีกรอบการประเมินผล
การปฏิบัติงานใน 4 มิติ คือ มิติที่ 1 มิติด้านประสิทธิผลของการปฏิบัติงาน จะประเมินการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามวัตถุประสงค์การจัดตั้ง อ�ำนาจหน้าที่ และงานที่องค์การมหาชนได้รับมอบหมายตามนโยบาย มิติที่ 2 มิติ
ด้านคุณภาพการให้บริการ จะประเมินการตอบสนองความคาดหวังและความต้องการของผูร้ บั บริการ และผูม้ สี ว่ นได้เสีย
มิตทิ ี่ 3 มิตดิ า้ นประสิทธิภาพของการปฏิบตั งิ าน จะประเมินผลความมีประสิทธิภาพ ความคุม้ ค่าในการบริหารและ
ใช้งบประมาณ รวมถึงทรัพยากรทางการเงินอื่นให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด และประเมินการปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการภายใน และ มิติที่ 4 มิติด้านการก�ำกับดูแลกิจการและการพัฒนาองค์การ จะประเมินบทบาทและ
การปฏิบตั หิ น้าทีข่ องคณะกรรมการ และการพัฒนาตนเองของคณะกรรมการ ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการด�ำเนินงาน ประเมินความสามารถในการก�ำกับดูแลตามหลักธรรมาภิบาลและการก�ำกับดูแลตนเองที่ดี
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ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)

			
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ถึงปัจจุบนั การประเมินผลการปฏิบตั งิ านขององค์การ
มหาชนได้ปรับไปสูก่ ารประเมินหน่วยงานของรัฐในความรับผิดชอบของฝ่ายบริหาร รัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ซึ่งเป็นการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
5 เมษายน 2559 ที่มีมติเห็นชอบเรื่องการประเมินส่วนราชการและข้าราชการพลเรือนในความรับผิดชอบของ
ฝ่ายบริหารตามค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 โดยการประเมินบุคลากรหรือหน่วยงานของรัฐประเภทอื่น
ให้ผู้มีหน้าที่ประเมินน�ำแบบประเมินฯ ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
			
คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) ได้พิจารณาเห็นชอบ
แนวทางการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน ซึ่งเป็นการด�ำเนินการตามค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติดังกล่าว แบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินองค์การมหาชน และ
การประเมินผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน และให้เลขาธิการ ก.พ.ร. รายงานผลการประเมินเบื้องต้นต่อ
คณะอนุกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (อ.กพม.) และรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้
องค์การมหาชน และสรุปผลการประเมินพร้อมความเห็นของรัฐมนตรีฯ เสนอ กพม. และคณะรัฐมนตรีต่อไป
โดยมีองค์ประกอบการประเมิน 5 องค์ประกอบ ได้แก่
			
(1) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นฐานงานประจ�ำงาน
ตามหน้าทีป่ กติ หรืองานตามหน้าทีค่ วามรับผิดชอบหลัก (วัตถุประสงค์การจัดตัง้ องค์การมหาชน) งานตามกฎหมาย
กฎนโยบายของรัฐบาล หรือมติคณะรัฐมนตรี (Function Base)
			
(2) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจ ยุทธศาสตร์ แนวทางปฏิรปู
ภาครัฐ นโยบายเร่งด่วนหรือภารกิจที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ (Agenda Base)
			
(3) ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น ภูมิภาค
จังหวัด กลุ่มจังหวัด หรือการบูรณาการ การด�ำเนินงานหลายพื้นที่หรือหลายหน่วยงาน (Area Base) (ถ้ามี)
			
(4) ประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการ
ระบบงาน งบประมาณ ทรัพยากรบุคคล และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ (Innovation Base)
รวมทั้งการก�ำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการ เพื่อไปสู่ระบบราชการ 4.0
			
(5) ศักยภาพในการด�ำเนินการขององค์การมหาชนตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ
20 ปี (Potential Base)
			
ส�ำหรับการประเมินผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชนจะแบ่งการประเมินออกเป็น 2
องค์ประกอบ ได้แก่
			
(1) การประเมิ น ผลงานผู ้ อ� ำ นวยการองค์ ก ารมหาชน (Performance)
ประกอบด้วย ตัวชีว้ ดั ตามสัญญาจ้างผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน การประเมินองค์กร และงานอืน่ ๆ ทีค่ ณะกรรมการ
มอบหมาย
			
(2) สมรรถนะทางการบริหารของผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน (Competencies)
อย่างน้อย 6 ด้าน ได้แก่ ภาวะผู้น�ำ วิสัยทัศน์ การวางกลยุทธ์ศักยภาพเพื่อการปรับเปลี่ยน การควบคุมตนเอง
การสอนงานและการมอบหมายงาน
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ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีองค์การมหาชนและผู้อ�ำนวยการองค์การ
มหาชนที่ เข้ า สู ่ ร ะบบการประเมิ น ผลตามมาตรการปรั บ ปรุ ง ประสิ ท ธิ ภ าพการปฏิ บั ติ ง าน ประกอบด้ ว ย
องค์การมหาชนที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จ�ำนวน 38 แห่ง และองค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�ำนวน 17 แห่ง โดยองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะที่อยู่
ในระบบการประเมินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ให้ปรับใช้ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในระบบการประเมิน
ทุนหมุนเวียนเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่ กพม. ก�ำหนด และส่งรายงานผลการประเมิน
ที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน และรัฐมนตรีผู้รักษาการตามกฎหมายจัดตั้งแล้วไปยัง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำหรับองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ที่มีระบบการประเมินผลของตนเอง
จะก�ำหนดตัวชีว้ ดั และค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่ กพม. ก�ำหนด และจัดหาทีป่ รึกษาจากภายนอกมาด�ำเนินการ
ประเมินผลส�ำเร็จของการปฏิบตั งิ านตามตัวชีว้ ดั แล้วจึงรายงานผลการประเมินไปยังส�ำนักงาน ก.พ.ร. เพือ่ รวบรวม
น�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
		
3) การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ
		
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ (Public Service Executive
Development Program: PSED) หรือ นปร. มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการฯ ให้เป็นข้าราชการ
ทีเ่ ก่งและดี และเป็นนักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ทมี่ เี ป็นนักคิดทีม่ วี สิ ยั ทัศน์ (Visionary Thinker) นักพัฒนา
และวางแผน (Developer & Planner) และนักปฏิบตั ิ (Operator) รวมทัง้ มีความพร้อมในการริเริม่ และขับเคลือ่ น
การเปลีย่ นแปลงเชิงยุทธศาสตร์ในการบริหารภาครัฐ โดยหลักสูตรของโครงการฯ มีการจัดการเรียนรูเ้ ชิงบูรณาการ
(Integration Learning) เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีการเชื่อมโยงองค์ความรู้ให้มีความสอดคล้องกับสภาวการณ์
ในปัจจุบนั มีระยะเวลาในการพัฒนาผูเ้ ข้าร่วมโครงการฯ จ�ำนวน 22 เดือน แบ่งเป็นการเรียนรูภ้ าควิชาการ 10 เดือน
สลับกับการเรียนรูจ้ ากการปฏิบตั ริ าชการกับผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง/อธิบดี เอกอัครราชทูต/กงสุลใหญ่
และผู้บริหารภาคเอกชน 12 เดือน ซึ่งส่งผลท�ำให้ นปร. ได้เรียนรู้งานทั้งในภาพกว้างและเชิงลึกของภาครัฐ
ทั้งในระดับภูมิภาค ส่วนกลาง และต่างประเทศ และหน่วยงานภาคเอกชน

ภาพที่ 1-13 ระยะเวลาของการพัฒนาผู้เข้าร่วมโครงการ นปร.
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				 ปัจจุบัน นปร. รุ่นที่ 1 - 10 จ�ำนวน 341 คน ได้ส�ำเร็จจากโครงการฯ และก�ำลัง
ปฏิบัติราชการอยู่ในส่วนราชการที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ต่าง ๆ นปร. รุ่นที่ 11 จ�ำนวน 40 คน อยู่ระหว่าง
รอการจัดสรรไปปฏิบตั ริ าชการในส่วนราชการต่าง ๆ นปร. รุน่ ที่ 12 และนปร. รุน่ ที่ 13 จ�ำนวน 77 คน อยูร่ ะหว่าง
การพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ

ภาพที่ 1-14 กระทรวงที่มี นปร. รุ่นที่ 1 - 10 (341 คน) ไปปฏิบัติราชการ
		
ตัวอย่างผลงานนักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
				 • กระทรวงการคลั ง นปร. มี บทบาทส� ำ คั ญ ในการจั ด ท� ำ มาตรการชะลอ
การไหลเข้าของเงินทุน (capital inflows) มาตรการส่งเสริมการลงทุนในต่างประเทศ (capital outflows) มาตรการ
ช่วยเหลือวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่ส่งออก (exporting SMEs) และจัดท�ำฐานข้อมูล Big Data
บัตรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ และน�ำข้อมูลมาประมวลผลเพื่อการพัฒนาระบบต่อไป
				 • กระทรวงมหาดไทย นปร. มีบทบาทส�ำคัญในการบูรณาการแผนงาน โครงการ
ในการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์ในระดับพื้นที่จังหวัด และเชื่อมโยงและบูรณาการแผนในระดับพื้นที่
และขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (ป.ย.ป.)
				 • กระทรวงพาณิชย์ นปร. มีบทบาทส�ำคัญในการกลั่นกรอง MOU เรื่อง
การส่งเสริมการค้าเกษตรอินทรีย์ โดยมีการจัดท�ำความร่วมมือกับหน่วยงานประเทศเยอรมนี จัดงานแสดงและ
จ�ำหน่ายเกษตรอินทรียร์ ะดับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในงาน BIOFACH Southeast Asia & Natural Expo
Southeast Asia 2018 ดูแลเรื่องปกป้องการทุ่มตลาดอุตสาหกรรมภายในประเทศจากภูมิภาคอเมริกาเหนือและ
กลุม่ ประเทศในอาเซียน จัดท�ำยุทธศาสตร์การค้าข้าวและผลไม้แบบครบวงจร การเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรี
(Free Trade Area: FTA)
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				 • กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม นปร. มีบทบาทส�ำคัญในการจัดท�ำ
โครงการเน็ตประชารัฐ โดยได้รับรางวัลชนะเลิศ (Winner) การประกวดโครงการระดับโลกในเวทีงาน World
Summit on the Information Society (WSIS) Prizes 2019 จัดโดยสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ (ITU)
ประเภทที่ 2 โครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and Communication Technology)
และก� ำ หนดแนวทางบู ร ณาการโครงข่ า ยสื่ อ สารภาครั ฐ ของทุ ก หน่ ว ยงานภาครั ฐ ซึ่ ง ท� ำ ให้ เ กิ ด การใช้ ง าน
core network ที่มีอยู่ร่วมกัน (Infrastructure Sharing) และมีการวางโครงสร้างพื้นฐานไปยังพื้นที่ท่ียัง
ไม่มีโครงข่ายความเร็วสูงเข้าถึง ท�ำให้เกิดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างคุ้มค่า และลดความซ�้ำซ้อนในการลงทุน
ท�ำให้เกิดการใช้งบประมาณอย่างมีประโยชน์สูงสุด
				 • ส�ำนักงาน ก.พ.ร. นปร. มีบทบาทส�ำคัญในการท�ำระบบฐานข้อมูลเพือ่ รองรับ
การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
ซึง่ ท�ำให้ภาคเอกชนและประชาชนได้รบั การบริการทีร่ วดเร็วและโปร่งใสมากขึน้ ซึง่ เป็นส่วนหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ผล Doing
Business ของประเทศไทยมีอันดับที่ดีขึ้น
				 • ส�ำนักงาน ก.พ. นปร. มีบทบาทส�ำคัญในการพัฒนาทักษะภาษาประเทศ
เพื่อนบ้าน 5 ภาษา ได้แก่ ภาษาเขมร ภาษาลาว ภาษาเวียดนาม ภาษาเมียนมา ภาษามลายู ให้แก่ข้าราชการ
และบุคลากรภาครัฐทั่วประเทศ ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค
		
4) โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินโครงการ Virtual Academy of Public Management
ตามมติคณะรัฐมนตรี วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2546 ที่ให้ความส�ำคัญเรื่องการพัฒนาระบบราชการได้มอบหมาย
ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. จัดให้มกี ารฝึกอบรมและให้มกี ารเรียนรูผ้ า่ นสือ่ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Learning) เพือ่ ให้ขา้ ราชการ
ได้ศึกษาและพัฒนาตัวเองอย่างสม�่ำเสมอ ซึ่งจะช่วยลดช่องว่างของโอกาสในการเรียนรู้โดยอาศัยเทคโนโลยี
การสื่อสารและสารสนเทศ ผ่านทาง http://www.opdcacademy.com โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเนื้อหา
หลักสูตรด้านการบริหารจัดการให้มีความทันสมัยเพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถเรียนรู้ได้ตลอดเวลาโดยไม่มี
ค่าใช้จ่าย และเมื่อจบหลักสูตรจะได้รับใบประกาศนียบัตร ซึ่งหลักสูตรที่เปิดให้บริการ ดังนี้
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			 4.1)
					
					
					
					

หลักสูตรต่าง ๆ ที่มีใบประกาศนียบัตร ได้แก่
(1) การบริหารจัดการภาครัฐสมัยใหม่ (mini MPM)*
(2) การบริหารจัดการธุรกิจแนวใหม่ (mini MBA)*
(3) หลักสูตร 9 แผ่นดินของการปฏิรูประบบราชการ
(4) การบริหาราชการแบบมีส่วนร่วม

			4.2)
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					
					

หลักสูตรพิเศษ *
(1) การพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน
(2) การสนับสนุนการท�ำยุทธศาสตร์ประเทศ
(3) ความเป็นมืออาชีพในการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
(4) หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 10 หลัก
(5) การบริหารงานภาครัฐในรูปแบบเครือข่าย
(6) การตลาดส�ำหรับภาครัฐ
(7) ความรับผิดชอบต่อสังคม
(8) ชุดวิชาเครื่องมือในการบริหารงานสู่องค์กรที่มีสมรรถนะสูง
(9) การจัดการความรู้
(10) การวัดผลแบบสมดุล และตัวชี้วัดที่ส�ำคัญ
(11) การบริหารการเปลี่ยนแปลง
(12) การก�ำหนดตัวชี้วัดระดับบุคคล

* มีความร่วมมือทางวิชาการเพือ่ ให้ผสู้ ำ� เร็จการศึกษาใน (1) และ (2) สามารถรับเงือ่ นไขพิเศษในการศึกษาต่อยอดในมหาวิทยาลัย
7 แห่ง คือ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรมี หาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร มหาวิทยาลัย
สวนดุสิต มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
** เมื่อส�ำเร็จการศึกษาแล้ว ผู้เรียนสามารถรับใบประกาศนียบัตรออนไลน์ได้ด้วยตนเอง
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				 4.3) ปรับเปลี่ยนข่าวสารที่มีประโยชน์ในการพัฒนาองค์กรใหม่ ๆ ทุกสัปดาห์
เช่น วีดิทัศน์ บทความ ข่าว และข่าวรอบโลก ประกอบด้วยการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์กรและผู้เรียน
ไปพร้อม ๆ กัน
				 4.4) มีความร่วมมือทางวิชาการในการให้บริการ e-Learning และ Knowledge
Sharing ให้กบั หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน ตัง้ แต่ปี พ.ศ. 2554 เช่น ธนาคารอาคารสงเคราะห์
ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย การรถไฟแห่งประเทศไทย การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค และองค์การตลาด เป็นต้น
				 4.5) จัดท�ำหลักสูตรพิเศษใหม่ 1 รายวิชา (รวมหลักสูตรพิเศษทั้งสิ้น จ�ำนวน
13 วิชา) คือ หลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มีความสามารถในการแข่งขัน”
			ทัง้ นี้ มีผเู้ รียนในระบบตัง้ แต่เริม่ เปิดระบบจนถึง 30 กันยายน 2561 ทัง้ สิน้ จ�ำนวน
42,526 ราย เป็นผู้ที่ลงทะเบียนในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 989 ราย
1.1.3 การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ
		
1) การสร้างความเข้มแข็งในการบริหารเชิงพื้นที่และพัฒนาระบบบริหารงาน
จังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการนโยบายการบริหาร
งานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) ได้ส่งเสริมสนับสนุนให้จังหวัดและกลุ่มจังหวัดจัดท�ำแผน
พัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด โดยผ่านกลไก ก.น.จ. และ
ทีมบูรณาการกลาง ซึ่งประกอบด้วย ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส�ำนักงบประมาณ
กระทรวงมหาดไทย และส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดยมีกิจกรรมส�ำคัญที่ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
				 1.1) ปรั บ ปรุ ง กรอบงบประมาณรายจ่ า ยส� ำ หรั บ งบประมาณจั ง หวั ด และ
กลุ่มจังหวัด จากกรอบงบประมาณเดิมที่ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2553 จ�ำนวน 18,000 ล้านบาท
เป็น 28,000 ล้านบาท โดยเริม่ ตัง้ แต่ปงี บประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป (ปรับเพิม่ ประมาณร้อยละ 50 ของกรอบ
งบประมาณเดิ ม ) เพื่ อ ให้ จั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด สามารถน� ำ ไปขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คม
แห่งชาติ นโยบายส�ำคัญของรัฐบาล รวมทั้งแก้ไขปัญหา หรือตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่
ได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยได้น�ำเสนอ ก.น.จ. ให้ความเห็นชอบการปรับปรุงกรอบงบประมาณดังกล่าว
ในการประชุม ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 7 มกราคม 2558
				 1.2) จัดฝึกอบรมผูบ้ ริหารในพืน้ ทีแ่ ละผูท้ เี่ กีย่ วข้องกับการขับเคลือ่ นยุทธศาสตร์
การสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจภายในประเทศในระดับพื้นที่ (18 กลุ่มจังหวัด) เพื่อให้สามารถ
ท�ำงานแบบบูรณาการ ที่มีลักษณะเบ็ดเสร็จในการขับเคลื่อนการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจ
ภายในประเทศอย่างยัง่ ยืนตามศักยภาพพืน้ ที่ อันจะส่งผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจ การพัฒนาอาชีพ ยกระดับ
รายได้และคุณภาพชีวิตประชาชนในพื้นที่
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2) การก�ำหนดบทบาท ภารกิจ ขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ และการประสานความร่วมมือ
ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและส่วนท้องถิ่น
				 2.1) ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ จั ด ท� ำ ข้ อ เสนอการปรั บ ปรุ ง แนวทางการจั ด
ส่วนราชการในภูมภิ าค และเสนอคณะรัฐมนตรีเห็นชอบ เมือ่ วันที่ 4 เมษายน 2560 ซึง่ ข้อเสนอดังกล่าว ประกอบด้วย
2 แนวทาง คือ 1) แนวทางการจัดตั้งหน่วยงานของราชการบริหารส่วนกลางในภูมิภาค โดยแนวทางนี้อยู่ในฐาน
ของความพยายามที่จะลดจ�ำนวนของหน่วยงานที่เป็นส่วนกลางไปตั้งในภูมิภาคให้ได้ เพื่อให้ภาครัฐมีขนาด
ที่เหมาะสม ลดความซ�้ำซ้อนของภารกิจรัฐ เกิดความคุ้มค่าของการใช้ทรัพยากร และยกระดับความเป็นเอกภาพ
ของการบริหารราชการในพืน้ ที่ และ 2) แนวทางการจัดตัง้ ส่วนราชการส่วนภูมภิ าค โดยหากจะมีการจัดตัง้ หน่วยงาน
ที่เป็นส่วนราชการส่วนภูมิภาค หน่วยงานดังกล่าวจะต้องมีภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชน
ทีเ่ น้นความรวดเร็ว ฉับไวในการให้บริการแก่ประชาชนโดยตรง หรือส่งเสริมสนับสนุนคุณภาพชีวติ ให้แก่ประชาชน
และจะต้องไม่ซ�้ำซ้อนกับภารกิจที่ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด�ำเนินการ โดยให้มีส่วนราชการ
ส่วนภูมิภาคที่เป็นผู้แทนกระทรวงแต่เพียงส่วนราชการเดียว
				 2.2) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการศึกษารูปแบบและวิธีการก�ำกับดูแล
ให้ค�ำแนะน�ำ ค�ำปรึกษา และการสนับสนุนของส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง กรม ที่จะส่งเสริม
การปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ในการให้บริการประชาชนให้เป็นไปตามมาตรฐาน และหลักเกณฑ์
ที่ส่วนราชการก�ำหนด โดยศึกษากรณีของส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด พบว่า มีการด�ำเนินการ
สนับสนุน และการก�ำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานควบคุมอาคาร ทั้งในเรื่องการก่อสร้างอาคาร การตรวจและ
ควบคุมอาคาร รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งจะได้
ขยายผลการศึกษาส่วนราชการส่วนภูมิภาคอื่น เพื่อจัดระบบความสัมพันธ์ระหว่างราชการส่วนภูมิภาคกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป

1.2 การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน
1.2.1 การส่ ง เสริ ม ระบบการบริ ห ารกิ จ การบ้ า นเมื อ งแบบร่ ว มมื อ กั น ระหว่ า งภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน
		 ปัจจุบนั ประชาชนมีการตืน่ ตัวในเรือ่ งการเรียกร้องและรับรูส้ ทิ ธิในการเข้ามามีสว่ นร่วม
กับการตัดสินใจทางนโยบายและการบริหารราชการแผ่นดินมากขึน้ แต่การเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูท้ เี่ กีย่ วข้อง
ทุกภาคส่วนในสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการจนเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จะต้องมีความสมดุล
และความพร้อมของทั้งภาครัฐและภาคประชาชน กล่าวคือ ภาครัฐจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ มีทักษะเกี่ยวกับ
การบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม และมีความพร้อมในการบริหารงานหรือปฏิบตั งิ านในราชการระบบเปิด ส�ำหรับ
ภาคประชาชนจะต้องมีความรู้ ความสามารถ และศักยภาพในการเข้ามาร่วมรับรู้ ร่วมคิดหรือเสนอความเห็น
ร่วมวางแผน ร่วมด�ำเนินการ ร่วมตัดสินใจ และร่วมติดตามตรวจสอบ/ประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้ง
รับผลประโยชน์ร่วมกันกับภาครัฐ ซึ่งจะน�ำไปสู่การบริหารราชการแผ่นดินที่ภาครัฐและภาคประชาชนมีส่วน
การบริหารราชการร่วมกัน
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ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้น�ำแนวคิดการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม (Participatory
Governance) มาใช้ส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานของรัฐเห็นความส�ำคัญของการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในลักษณะพันธมิตรหรือหุ้นส่วนความร่วมมือและมีการปรับเปลี่ยนระบบหรือวิธีการท�ำงาน
ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการเกิดการแสวงหาความร่วมมือและสร้างเครือข่าย
กับภาคส่วนอืน่ ในลักษณะบูรณาการ เพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการให้สามารถตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างแท้จริงและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม ผ่านกลไกการมอบรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหาร
ราชการแบบมีสว่ นร่วม เพือ่ กระตุน้ ให้สว่ นราชการ และจังหวัด มีการส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน ในการ
บริหารราชการ และได้กรณีตัวอย่าง กรณีศึกษาที่ดีของการด�ำเนินงานที่มีการบูรณาการการท�ำงานร่วมกัน
ของหน่วยงานภาครัฐ และการท�ำงานร่วมกับภาคประชาชน ชุมชนในพื้นที่ ที่น�ำไปใช้ในการเผยแพร่และ
ขยายผลความส�ำเร็จของการเปิดให้ประชาชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการบริหารราชการให้กว้างขวางออกไป โดยได้มี
การพัฒนาหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินเพื่อมอบรางวัล ซึ่งใช้เป็นแนวทางในการประเมินการบริหารราชการ
ของส่วนราชการที่มีส่วนร่วมของประชาชน และจัดให้มีการมอบรางวัลฯ มาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2552 เป็นต้นมา โดย
ในระยะแรกเริ่มในระดับจังหวัดก่อน และขยายผลไปยังส่วนราชการระดับกรม/เทียบเท่าในปี พ.ศ. 2556
และในปี พ.ศ. 2557 ได้มีการพัฒนาหลักเกณฑ์และเพิ่มประเภทรางวัลเพื่อให้เป็นแนวทางในการส่งเสริมและ
ยกระดับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารราชการให้เกิดผลเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง
		
ในปี พ.ศ. 2559 เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริหารราชการให้มีระบบหรือวิธีการท�ำงาน
ทีต่ ระหนักถึงความส�ำคัญของการมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารราชการ และเพือ่ ให้เกิดการท�ำงานร่วมกัน
ในลักษณะหุน้ ส่วนความร่วมมือ รวมทัง้ เกิดการบูรณาการการท�ำงานระหว่างหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง เกิดผลกระทบ
ทีส่ ำ� คัญต่อการปรับกระบวนทัศน์ ค่านิยม และวัฒนธรรมการท�ำงานของข้าราชการหรือเจ้าหน้าทีร่ ฐั และภาคส่วน
ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และหน่วยงานอื่น ๆ สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา การบริหารราชการ
ของหน่วยงานได้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงก�ำหนดประเภทรางวัลให้สอดคล้องและเหมาะสมกับทิศทางการยกระดับ
การมีสว่ นร่วมของประชาชนในการบริหารราชการแบบหุน้ ส่วนความร่วมมือ โดยแบ่งรางวัลเป็น 4 ประเภทรางวัล
และในปี พ.ศ. 2560 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ได้มีมติเห็นชอบกับการก�ำหนดชื่อรางวัลที่ส�ำนักงาน
ก.พ.ร. มอบให้แก่ส่วนราชการ เป็นรางวัลเลิศรัฐ โดยแบ่งเป็น 3 สาขา ซึ่งท�ำให้รางวัลความเป็นเลิศ ด้านการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ปรับเป็นสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และยังคงแบ่งประเภทรางวัล
ออกเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่
				 1) กระบวนการมีส่วนร่วมในการบริหารราชการ
				 2) การพัฒนาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
				 3) การขยายผลการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
				 4) การบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ
		
ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดยคณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกีย่ วกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ได้กำ� หนดหลักเกณฑ์
และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 เพือ่ ส่งเสริม
การเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารราชการ ซึ่งจะสร้าง
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ส่วนที่ 1 การพัฒนาระบบราชการไทย (ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561)

ความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการยอมรับโดยเข้ามามีบทบาทเกี่ยวข้องและท�ำงานร่วมกัน
กับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง โดยมีมติก�ำหนดประเภทของรางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมใหม่ เป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
				 1) เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
				 2) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
				 3) ผู้น�ำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
		
ตัวอย่างผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมี
ส่วนร่วมใหม่ 3 ประเภทรางวัล ระดับดีเด่น ในปี พ.ศ. 2561 เช่น
		
รางวั ล เปิ ด ใจใกล้ ชิ ด ประชาชน (Open Governance): กรมการขนส่ ง ทางบก
ที่ได้พัฒนาช่องทางการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ด้วยนวัตกรรมด้านเทคโนโลยี เช่น Application: DLT GPS ที่เปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม
ในการติดตามการเดินรถ การให้บริการ และพฤติกรรมของคนขับรถได้ตลอดเวลา หากพบเห็นขับรถเร็วประมาท
ไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม สามารถร้องเรียนผ่านแอปพลิเคชัน DLT GPS บนโทรศัพท์
เคลื่อนที่ได้ทั้งระบบ ios และ Android การก�ำหนดให้รถแท็กซี่ต้องติดตั้ง GPS Tracking พร้อมเครื่องบ่งชี้ตัว
คนขับ กล้อง CCTV ปุม่ ฉุกเฉินเตือนภัย และแสดงข้อมูล Digital และมีการพัฒนาระบบเรียกแท็กซีผ่ า่ นแอปพลิเคชัน
ทางมือถือ (DLT TAXI OK) โครงการ TAXI VIP ที่เพิ่มทางเลือกให้กับประชาชน โดยใช้รถที่มีมาตรฐานและ
สมรรถนะสูงกว่าแท็กซีท่ วั่ ไป เพิม่ อุปกรณ์สว่ นควบส�ำหรับให้บริการทีม่ คี วามสะดวกสบายมากขึน้ ซึง่ ความส�ำเร็จ
จากการด�ำเนินงานท�ำให้สามารถพัฒนาการบริการที่มีการใช้นวัตกรรมในการต่อยอดและมีการช่วยเหลือสังคม
และประชาชนในการลดอุบัติเหตุได้อย่างแท้จริง โดยสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากรถโดยสารลดลงอย่างต่อเนื่อง
และผู้ใช้บริการ 1584 มีความพึงพอใจร้อยละ 94.45
		
รางวั ล สั ม ฤทธิ ผ ลประชาชนมี ส ่ ว นร่ ว ม (Effective Change): กองบั ญ ชาการ
กองทัพไทย โครงการพัฒนาแหล่งน�ำ้ เพือ่ การพัฒนาอย่างยัง่ ยืน ณ แม่นำ�้ ลีแ้ ละล�ำน�ำ้ แม่ทา เพือ่ แก้ไขปัญหาภัยแล้ง
โดยเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาร่วมกันท�ำงานในลักษณะภาคีเครือข่าย ซึ่งผลของการร่วมแรงร่วมใจ
ในการพัฒนาแม่นำ�้ ลีแ้ ละล�ำน�ำ้ แม่ทาส่งผลให้ประชาชนทีอ่ าศัยตลอดแนวริมฝัง่ น�ำ้ มีรายได้เพิม่ ขึน้ เศรษฐกิจชุมชน
เข้มแข็งโดยมีพื้นที่ทางการเกษตรที่ได้รับประโยชน์ 262,500 ไร่ ป้องกันปัญหาอุทกภัย และฟื้นฟูระบบนิเวศน์
		
รางวัลผูน้ ำ� หุน้ ส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen): เครือข่ายสิง่ แวดล้อมม้ง ดอยสุเทพ-ปุย
12 หมู่บ้าน โครงการเสริมสร้างเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันพื้นที่อุทยานแห่งชาติ
ดอยสุเทพ-ปุย และพื้นที่โดยรอบ เป็นแกนน�ำในการรวมเครือข่าย 12 ชุมชน เพื่อร่วมกันจัดท�ำแนวกันไฟ
ลาดตระเวน ตั้งด่านสกัดอยู่ยาม เฝ้าไฟ ร่วมดับไฟ และร่วมประเมินผลพื้นที่เสี่ยง ท�ำให้ปัญหาหมอกควันลดลง
80% เทียบกับปี 2559
		
ผลการด�ำเนินงานส่งเสริม สนับสนุน และผลักดันให้หน่วยงานของรัฐเห็นความส�ำคัญ
ของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยใช้กลไกของการให้รางวัล พบว่า ในช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 หน่วยงาน
ภาครัฐของประเทศไทยมีการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการและท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วม
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ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึง
การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะน�ำไปสู่การเสริมอ�ำนาจและศักยภาพประชาชน ให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ
อันน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
1.2.2 การยกระดับความโปร่งใสและสร้างความเชือ่ มัน่ ศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน
		
1) การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
				 การตรวจสอบและประเมิ น ผลภาคราชการเป็ น การสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของ
การก�ำกับดูแลและควบคุมตนเองทีด่ ขี องส่วนราชการ รวมทัง้ เสริมสร้างความน่าเชือ่ ถือและความมัน่ ใจแก่สาธารณชน
ต่อการด�ำเนินการตามนโยบาย ยุทธศาสตร์ และผลงานของส่วนราชการว่าได้มีการตรวจสอบและก�ำกับดูแล
อย่างรอบคอบถึงประสิทธิผล ประสิทธิภาพ ความคุ้มค่า คุณภาพของการบริหารงาน รวมถึงความโปร่งใสและ
ความรับผิดชอบต่อประเทศชาติและประชาชน
				 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) ได้มีการพัฒนา
แนวทางการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการให้เหมาะสมกับสภาวการณ์เพื่อยกระดับความโปร่งใส สร้าง
ความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดินมาโดยตลอด โดยยึดหลักความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อเป็นการสนับสนุนการท�ำงานของรัฐบาล รวมทั้งสามารถ
น�ำผลการติดตามฯ ไปใช้พัฒนา ปรับปรุงหรือแก้ไขปัญหาของประเด็นหรือโครงการได้อย่างทันท่วงที ส�ำหรับ
แนวทางการตรวจสอบยังคงใช้หลักธรรมาภิบาล ได้แก่ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความโปร่งใส และการมีสว่ นร่วม
รวมทั้งการประเมินความเสี่ยง การด�ำเนินงานตามนโยบายส�ำคัญ นอกจากนี้ยังมีการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�ำเนินการติดตามและตรวจสอบในทุกขั้นตอนมากขึ้น
				 การด�ำเนินการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการของ ค.ต.ป.
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 - 2561 ค.ต.ป. ได้เลือกติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการ
หรือประเด็น ที่ส�ำคัญที่เกี่ยวข้องกับประชาชนในวงกว้าง เพื่อให้ได้ข้อเสนอแนะอันจะน�ำไปสู่การตัดสินใจและ
ก�ำหนดนโยบายของประเทศ เช่น โครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การท่องเที่ยว โครงการหนึ่งต�ำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
(OTOP) และการพัฒนาเตรียมการเพื่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (AEC) ปัญหาภัยแล้ง โครงการตามมาตรการ
ส่งเสริมความเป็นอยู่ระดับต�ำบล (ต�ำบลละ 5 ล้านบาท) โครงการตามมาตรการกระตุ้นการลงทุนขนาดเล็ก
ของรัฐบาลทั่วประเทศ แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ แผนงานบูรณาการการจัดการ
ปัญหาแรงงานต่างด้าวและการค้ามนุษย์ ระบบข้อมูลภาครัฐเพื่อการตัดสินใจ การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจ
ภาคตะวันออก การวิจยั และนวัตกรรม การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 และการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (SEZs) เป็นต้น
				 ปัจจุบัน ค.ต.ป. ยังคงท�ำหน้าที่ในการวางนโยบาย แนวทาง และก�ำหนดประเด็น
ในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลภาคราชการ ส่งเสริม ผลักดัน สอบทานและเสนอแนะมาตรการ
แก่ส่วนราชการ รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการต่อนายกรัฐมนตรี
และคณะรัฐมนตรี เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือและความมั่นใจแก่สาธารณชนต่อไป
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1.3 ก้าวสูส่ ากล
การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทยเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้งองค์กรระหว่าง
ประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน จนเกิดเป็น
เครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance Network) ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการด�ำเนินการ
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล (Promote Good Governance) พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ (Building Civil
Service Capability) และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Promoting Corporate Social Responsibility)
ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และแผนงานการจัดตั้งประชาคมสังคม
และวัฒนธรรมอาเซียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีของการเป็นประชาคมอาเซียนอย่างเป็นทางการ ประเทศ
สมาชิกอาเซียนได้จัดท�ำเอกสารอาเซียน 2025: มุ่งหน้าไปด้วยกัน ASEAN 2025: Forging Ahead Together
ซึง่ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016 - 2025 โดยในส่วนของ
แผนงานประชาคมการเมืองและความมัน่ คงอาเซียน 2025 ยังคงให้ความส�ำคัญกับหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.ร. ยังคงท�ำหน้าที่เป็นหน่วยงานหลักในการ
ให้การส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้มาตรการนี้ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินงานตามแผนงาน
ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินโครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลภาครัฐ
ของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นเพื่ อ สร้ า งความต่ อ เนื่ อ งและสนองตอบต่ อ การสร้ า งเสริ ม วั ฒ นธรรมที่ มุ ่ ง เน้ น
หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐในประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระบบราชการร่วมกันเรือ่ ยมา
จากความพยายามของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในประชาคมอาเซียน ส่งผลให้ประชาชนและ
ประเทศสมาชิกอาเซียนได้รับประโยชน์ในหลายมิติ สรุปได้ดังนี้
1) การเข้าถึงบริการของภาครัฐที่ตอบสนองความต้องการของประชาชน เนื่องจากภาครัฐ
ของประเทศสมาชิกอาเซียนได้เรียนรู้ร่วมกันถึงวิธีการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชนที่มีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล โปร่งใส ตรวจสอบได้ และทันต่อการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น ส่งผลให้ประชาชนผู้มารับบริการได้รับ
บริการที่สะดวก รวดเร็ว และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
2) การยกระดับมาตรฐานการให้บริการภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนเทียบเคียงสากล
การน�ำผลการหารือระหว่างเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียนและองค์กรระหว่างประเทศไปสู่การวางแนวทาง
ในการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมภิ าคร่วมกัน โดยมุง่ เน้นการน�ำเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามาใช้ในงานบริการ
ของภาครัฐเพิ่มสูงขึ้น (The Next Step of Digitalization) อันจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน อีกทั้งยัง
ร่วมกันหารือวิสัยทัศน์ที่เป็นรูปธรรมในการด�ำเนินงานด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลภายหลังการรวมตัวเป็น
ประชาคมอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันให้กับประชาคมอาเซียน
ทัดเทียมระดับสากลต่อไป
3) เครื อ ข่ า ยความร่ ว มมื อ ในระดั บ ภู มิ ภ าค นั บ เป็ น ความส� ำ เร็ จ อย่ า งเป็ น รู ป ธรรมของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในการสร้างเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance Network) ขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลในประเทศสมาชิกอาเซียนผ่านการแบ่งปันประสบการณ์และแนวปฏิบัติ
ทีเ่ ป็นเลิศ การให้ขอ้ เสนอแนะและความคิดเห็นทีเ่ ป็นประโยชน์ตอ่ การพัฒนาระบบราชการ จนน�ำไปสูก่ ารเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ อันจะเป็นประโยชน์ต่อพลเมืองในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และประชาคมโลกโดยรวม
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บทสรุปของการพัฒนาระบบราชการไทย ช่วงปี พ.ศ. 2556 - 2561 ที่ผ่านมา ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้พยายามผลักดันและส่งเสริมให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการไทยไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน 3 ประเด็นหลักข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการสร้างความเป็นเลิศ
ในการให้บริการประชาชน โดยการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน การเสริมสร้างวัฒนธรรมการให้บริการ
ที่เป็นเลิศ การพัฒนาองค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง บุคลากรมีความเป็นมืออาชีพ หรือการน�ำหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยส่งเสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมืองแบบร่วมมือกัน และยกระดับ
ความโปร่งใสและสร้างความศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน รวมทัง้ การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย
เพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมอาเซียนนั้น จะเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารราชการแผ่นดินและสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง อันจะส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น (Good
Governance for Better Life)
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1.4 ทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย
นอกจากกรอบแนวทางในการด�ำเนินการใน 3 ประเด็นหลักข้างต้นแล้ว ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ยั ง ค� ำ นึ ง ถึ ง ทิ ศ ทางการพั ฒ นาระบบราชการไทยในอนาคตแล้ ว ยั ง ต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง บริ บ ทที่ มี ผ ลกระทบต่ อ
การปฏิบัติงานของระบบราชการไทยในปัจจุบันที่ได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและรุนแรงมาก ไม่ว่าจะเป็น
เทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive Technology) สภาพภูมิอากาศและความเสื่อมโทรมของ
ระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลง (Climate Change) โครงสร้างของสังคมที่เปลี่ยนเป็นสังคมผู้สูงวัย (Aging Society)
ประชากรในวัยท�ำงานเริ่มลดน้อยลง ขณะที่ประชากรสูงวัยเพิ่มมากขึ้น และเป็นจุดเริ่มของการลดลงของจ�ำนวน
ประชากร การเชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนจากการรวมกลุ่มภายในภูมิภาคและการเปิดเสรีด้านต่าง ๆ รวมทั้งระบบ
ระหว่างประเทศทีผ่ นั แปรไปจาก bi-polar powers เป็น multi-powers ทีไ่ ม่สมดุล และความขัดแย้งทางการเมือง
ระหว่างประเทศเปลีย่ นแปลงไปจากการเผชิญหน้าทางการทหารโดยตรงมาอยูใ่ นรูปแบบการขัดแย้งทางเศรษฐกิจ
การค้า และเทคโนโลยี
จากบริบทที่เปลี่ยนไปข้างต้น ประกอบกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ท�ำให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ต้องทบทวนว่าจะพัฒนาระบบราชการอย่างไรเพื่อให้ระบบราชการไทยมีความยืดหยุ่น สามารถปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและวิธีการท�ำงานให้สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้น สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นได้
ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และการพัฒนาอย่างยัง่ ยืน และได้วางเป้าหมายการพัฒนาระบบราชการไว้ ดังนี้
ภาครัฐต้องปรับบทบาท ภารกิจ และขนาดให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป
ภาครัฐต้องปรับวัฒนธรรมการท�ำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ภาครัฐต้องมีวิธีการท�ำงานที่ทันสมัย พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
ตลอดเวลา โดยน�ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท�ำงานที่เป็นดิจิทัล
เข้ามาประยุกต์ใช้
• ภาครัฐต้องบูรณาการข้อมูล เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วม
				 เพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชนได้ อ ย่ า งสะดวก รวดเร็ ว และโปร่ ง ใส
				 และเพื่อป้องกันการทุจริต
• ปลูกฝังค่านิยมความซือ่ สัตย์สจุ ริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส�ำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับ
				 การทุจริตประพฤติมิชอบ
•
•
•
				
				

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีทิศทางการพัฒนาระบบราชการไทย ดังนี้
1) ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส เป็นธรรม โดยการให้บริการสาธารณะของภาครัฐต้องไม่ต�่ำกว่ามาตรฐานสากลและเป็นผู้น�ำ
ในภูมิภาค เชื่อมโยงการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัล
2) ภาครัฐที่บริหารงานแบบบูรณาการโดยเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น
ทุกภารกิจ ทุกพื้นที่ และมีระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายในทุกระดับ
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3) ภาครัฐที่มีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการก�ำหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ�้ำซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่ส�ำคัญและการกระจายอ�ำนาจ
ในระดับที่เหมาะสม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน
4) ภาครัฐที่มีวิธีการท�ำงานที่ทันสมัย และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อน
มากขึ้น และทันต่อการเปลี่ยนแปลงในอนาคต โดยการน�ำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาใช้ การพัฒนา
ให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลของทุกหน่วยงานเข้าด้วยกันภายใต้มาตรฐานเดียวกัน พัฒนาแพลตฟอร์มดิจิทัลกลาง
และมาตรฐานความปลอดภัยของข้อมูล รวมทัง้ การน�ำข้อมูลทีม่ อี ยูม่ าคิดวิเคราะห์แบบบูรณาการประกอบการพัฒนา
นโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยง
การท�ำงานและข้อมูลระหว่างองค์กร ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ เพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน
และผู้ประกอบการ สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
5) ภาครัฐที่มีบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้
ความสามารถในการท�ำงานเพื่อประเทศชาติและประชาชน เป็นคนดี มีคุณธรรม จริยธรรม และมีจิตอาสา

-----------------------------------------------
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ส่วนที่ 2
รายงานการด�ำเนินงานของ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
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ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นส่วนราชการทีม่ ฐี านะเป็นกรมในส�ำนักนายกรัฐมนตรี ขึน้ ตรงต่อนายกรัฐมนตรี
ท�ำหน้าทีร่ บั ผิดชอบงานบริหารจัดการและจัดท�ำข้อเสนอทางวิชาการ เพือ่ การตัดสินใจเชิงนโยบายของ ก.พ.ร.
และหน้าที่อื่นตามกฎหมายหรือที่ ก.พ.ร. ก�ำหนด ปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการและ
งานของรัฐอย่างอืน่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545

2.1 วิสยั ทัศน์
“ขับเคลื่อนการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีอย่างต่อเนื่องและบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
เพื่อเป็นกลไกผลักดันการพัฒนาประเทศ”

2.2 ประเด็นยุทธศาสตร์

1

ส่งเสริมและพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐไทยให้มีความเป็นเลิศ ยกระดับ
ประสิทธิภาพงานบริการ พัฒนานวัตกรรม ให้เข้าถึงง่าย สะดวก หลากหลายรูปแบบ สามารถตอบสนอง
ความต้องการของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีสว่ นร่วมในการให้บริการประชาชน

2

5
6
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ปรั บ ปรุ ง บทบาทภารกิ จ และโครงสร้ า งของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ให้
สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยด�ำเนินการ
เฉพาะภารกิจที่ส�ำคัญจ�ำเป็น และคุ้มค่า มีโครงสร้างที่เหมาะสม
ตลอดจนพัฒนาระบบการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐให้มี
ขีดสมรรถนะสูง

3

พัฒนาระบบบริหารงานแบบบูรณาการระหว่างส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยยึดพื้นที่อย่างเป็น
องค์รวมกับทุกภาคส่วน โดยใช้กลไกประชารัฐ ออกแบบ
โครงสร้างและระบบบริหารงานทีร่ องรับการขับเคลือ่ น
ยุทธศาสตร์สำ� คัญของประเทศ พร้อมทัง้ บูรณาการระบบ
การประเมินผลการปฏิบัติราชการเพื่อเพิ่มศักยภาพ
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นา
ประเทศ

4

พัฒนาผู้บริหารระดับสูงให้เป็นผู้น�ำที่มีขีดสมรรถนะสูง
เป็นที่ยอมรับในระดับสากล รวมทั้งสรรหาและพัฒนา
คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้าสู่ระบบราชการ

ส่งเสริมสนับสนุนในการเสริมสร้างความซือ่ สัตย์สจุ ริตในระบบราชการ
ปรับปรุงกระบวนการท�ำงานของภาครัฐให้โปร่งใส ลดการใช้ดุลพินิจ
ของเจ้าหน้าที่ เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีและความเชื่อมั่นให้แก่ระบบ
ราชการไทย

ทบทวนและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้ทันสมัย เป็นธรรม เอื้อต่อการบริหารราชการ
แผ่นดินและสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.3 โครงสร้างส่วนราชการ และอัตราก�ำลังของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
สำ�นักงาน ก.พ.ร. แบ่งส่วนราชการ 2 เป็น 9 กอง 1 สำ�นักงาน 2 กลุม่ และ 1 ศูนย์ รวมทัง้ สถาบัน
ส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งเป็นหน่วยงานบริการรูปแบบพิเศษของสำ�นักงาน ก.พ.ร. 1 หน่วยงาน
(ภาพที่ 2-1)
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ
(ก.พ.ร.)
สำ�นักงาน ก.พ.ร.
เลขาธิการ ก.พ.ร. (1)
รองเลขาธิการ ก.พ.ร. (3)
ผู้ช่วยเลขาธิการ ก.พ.ร. (-)
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี *

(195)

คณะอนุกรรมการพัฒนา
ระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.)

- ที่ปรึกษาการพัฒนาระบบราชการ (4)
- ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาระบบราชการ (13)
กลุ่มตรวจสอบภายใน (1)
กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (3)
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต (1)

สำ�นักงาน
เลขาธิการ

กองกฎหมายและ
ระเบียบราชการ
(40)

กองเผยแพร่
และสนับสนุนการ
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาระบบราชการ
(4)

(7)

กองพัฒนา
ระบบราชการ 1

กองกิจการ
องค์การมหาชนและ
หน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น

กองติดตาม
และประเมินผล
การพัฒนาระบบ
ราชการ

กองบริหาร
การเปลี่ยนแปลง
และนวัตกรรม

กองพัฒนา
ระบบราชการ 2

กองพัฒนา
ระเบียบราชการ
ส่วนภูมิภาคและ
ความสัมพันธ์กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

การตรวจสอบ
และประเมินผล
ภาคราชการ

(8)

(19)

* หน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit: SDU)

(15)

(18)

(16)

(36)

กองส่งเสริม

(6)

อัตราก�ำลังที่ปฏิบัติงานจริงรวม 195 คน
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

ภาพที่ 2-1 โครงสร้างส่วนราชการและอัตราก�ำลังของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส�ำนักงาน ก.พ.ร. พ.ศ. 2556 ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 130 ตอนที่ 42 ก เมื่อวันที่
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2.4 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส�ำนักงาน ก.พ.ร.
1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีขา้ ราชการพลเรือนสามัญในสังกัดรวม 285 คน
แบ่งเป็น 2 ประเภท ประเภทแรก ข้าราชการพลเรือนสามัญที่ปฏิบัติราชการในส�ำนักงาน ก.พ.ร. จ�ำนวน 195 คน
หรือร้อยละ 68 และประเภททีส่ อง ข้าราชการพลเรือนสามัญทีเ่ ข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลง
รุ่นใหม่ (นปร.) จ�ำนวน 90 คน คิดเป็นร้อยละ 32 (ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561) (ภาพที่ 2-2)

ข้าราชการ
ในโครงการ นปร.
90 คน (32%)

ข้าราชการประจ�ำ
195 คน (68%)

ภาพที่ 2-2 ข้าราชการพลเรือนสามัญสังกัดส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ทั้งนี้ ข้าราชการพลเรือนสามัญที่เข้าร่วมโครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่
(นปร.) ในแต่ละรุน่ จะมีประมาณ 50 คน ขึน้ อยูก่ บั ผลการสอบคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ ซึง่ บุคคลทีผ่ า่ นการสอบ
คัดเลือกและได้เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้รับการบรรจุหรือโอนมาแต่งตั้งเป็นข้าราชการของส�ำนักงาน ก.พ.ร
และเมื่อข้าราชการพลเรือนสามัญดังกล่าวได้พัฒนาตามหลักสูตรจนสิ้นสุดกระบวนการของโครงการฯ แล้ว
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะจัดสรรไปแต่งตัง้ ในต�ำแหน่งทีม่ บี ทบาทส�ำคัญต่อการพัฒนาระบบราชการในส่วนราชการต่าง ๆ
ต่อไป
2) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นองค์กรที่มีข้าราชการที่มีความรู้ความสามารถพร้อมท�ำงานสนอง
ต่อความต้องการของคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการ ก.พ.ร. รวมทั้งคณะกรรมการส�ำคัญ ๆ อีกหลายคณะ
ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) คณะกรรมการพัฒนา
และส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.) คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) โดยข้าราชการ
ส่วนใหญ่มีคุณวุฒิพื้นฐานอยู่ในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก รวมร้อยละ 82.05 และมีข้าราชการที่มีคุณวุฒิ
ระดับปริญญาตรีและต�่ำกว่าปริญญาตรี ร้อยละ 17.95 โดยจ�ำนวนมากที่สุดเป็นข้าราชการที่มีคุณวุฒิระดับ
ปริญญาโท จ�ำนวน 152 คน คิดเป็นร้อยละ 77.95 ทั้งนี้ ข้าราชการที่มีคุณวุฒิต�่ำกว่าระดับปริญญาตรี
มีจ�ำนวน 5 คน (ร้อยละ 2.5) ซึ่งปฏิบัติงานอยู่ในหน่วยงานสนับสนุนของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ภาพที่ 2-3)
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ปริญญาตรี
30 คน
(15.39%)

ปริญญาโท
152 คน
(77.95%)

ต�่ำกว่าปริญญาตรี
5 คน
(2.56%)
ปริญญาเอก
8 คน
(4.10%)

ภาพที่ 2-3 ข้าราชการพลเรือนสามัญของส�ำนักงาน ก.พ.ร. จ�ำแนกตามระดับการศึกษาชั้นสูงสุด

2.5 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ปี พ.ศ. 2561 รวม 311,093,500 บาท
เพื่อด�ำเนินงานตามภารกิจ จ�ำแนกเป็น งบบุคลากร 109,261,200 บาท งบด�ำเนินงาน 33,865,600 บาท
งบลงทุน 2,000,000 บาท และงบรายจ่ายอื่น 165,966,700 บาท (ภาพที่ 2-4)
งบรายจ่ายอื่น
(เช่น งบจ้างผู้เชี่ยวชาญ
ศึกษาวิจัย)

165,966,700 บาท

งบลงทุน
(ค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง)

2,000,000 บาท

งบด�ำเนินงาน
(ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ
ค่าสาธารณูปโภค)

33,865,600 บาท

งบบุคลากร
(เงินเดือน
ค่าจ้างประจ�ำ/ชั่วคราว)

109,261,20 บาท

ภาพที่ 2-4 งบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
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2.6 ผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะหน่วยงานหลักทีม่ ภี ารกิจในการส่งเสริมผลักดันการพัฒนาระบบราชการ
ให้ด�ำเนินการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)
ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ จนเกิด
ผลการด�ำเนินงานทีเ่ ป็นรูปธรรม โดยด�ำเนินการผลักดันการพัฒนาระบบราชการให้เป็นไปตามแผนการพัฒนาระบบ
ราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2561) ซึ่ ง สะท้ อ นออกมาเป็ น ผลการพั ฒ นาระบบราชการที่ ส� ำ คั ญ และ
เห็นผลอย่างเป็นรูปธรรม ซึง่ ได้นำ� เสนอไว้ในส่วนที่ 1 ของรายงานการพัฒนาระบบราชการไทย ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 แล้ว
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ยังมีการด�ำเนินการอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนส�ำคัญในการส่งเสริมให้เกิดการขับเคลื่อนการพัฒนา
ระบบราชการไทย โดยสรุปผลการด�ำเนินงานที่ส�ำคัญตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ดังนี้
2.6.1 การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ
		
1) การด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณา
อนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
			 พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 เป็นกฎหมายที่มุ่งให้หน่วยงานของรัฐปรับปรุงการบริการเพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ในการติดต่อราชการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใส ชัดเจน รวดเร็ว ไม่ยงุ่ ยาก และประหยัดค่าใช้จา่ ย รวมถึงลดภาระ
ของประชาชน และต้นทุนการด�ำเนินการของภาคธุรกิจ ที่ผ่านมาส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ผลักดันให้หน่วยงาน
ราชการขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง
สู่เป้าหมายการสร้างความเชื่อมั่นวางใจในระบบราชการ โดยการให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำคู่มือส�ำหรับประชาชน
การพัฒนาเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) เผยแพร่ข้อมูลคู่มือส�ำหรับประชาชน
ของทุกหน่วยงาน การเปิดศูนย์อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ เพื่อเป็นช่องทาง
ให้กับประชาชนผู้รับบริการที่ไม่ได้รับความสะดวกในการด�ำเนินการตามที่ระบุไว้ในคู่มือส�ำหรับประชาชน
โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีการด�ำเนินการตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกฯ ดังนี้
			 1.1) การจัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต
					 พระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของ
ทางราชการ พ.ศ. 2558 มาตรา 14 วรรคแรก บัญญัติว่า “ในกรณีจําเป็นและสมควรเพื่อประโยชน์ในการ
อํานวยความสะดวกแก่ประชาชนให้คณะรัฐมนตรีมีมติจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต เพื่อทําหน้าที่เป็นศูนย์กลาง
ในการรับคําขอ ตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น” และวรรคสาม บัญญัติว่า “การจัดตั้งศูนย์รับคําขออนุญาต
ตามวรรคหนึ่งให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าวให้กําหนดรายชื่อกฎหมายว่าด้วย
การอนุญาตที่จะให้อยู่ภายใต้การดําเนินการของศูนย์รับคําขออนุญาต”
					 คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมือ่ วันที่ 14 สิงหาคม 2561 จึงได้อนุมตั หิ ลักการ
ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต พ.ศ. .... และเห็นชอบแผนการจัดตัง้ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต ตามที่
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาตจะเป็นรูปแบบการติดต่อราชการทีเ่ กีย่ วกับการอนุญาตแบบเบ็ดเสร็จ
ครบวงจร ณ จุดเดียว เป็น One Stop Service ที่ท�ำหน้าที่รับค�ำขออนุญาตแทนหน่วยงานของรัฐ ประชาชน
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ไม่ตอ้ งเดินทางไปติดต่อหลายหน่วยงาน แม้ในอดีตจะมีศนู ย์บริการร่วมของกระทรวงต่าง ๆ แต่ยงั ไม่สามารถรับเรือ่ ง
หรือค�ำขออนุญาตข้ามกระทรวงได้ และร่างกฎหมายนีจ้ ะช่วยให้เกิดการบูรณาการการท�ำงานของภาครัฐประสาน
ส่งต่ออย่างเป็นระบบ โดยมีหลักการ คือ การน�ำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการ การอ�ำนวย
ความสะดวกให้ผรู้ บั บริการ และการลดความซ�ำ้ ซ้อนในการท�ำงาน ดังนัน้ การให้บริการของศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต
จะด�ำเนินการโดยค�ำนึงถึงผู้ที่มารับบริการเป็นส�ำคัญเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ในการอ�ำนวยความสะดวก และ
สร้างประสบการณ์การรับบริการที่ดี รวมถึงเพื่อให้กระบวนงานแต่ละขั้นตอนมีประสิทธิภาพมากที่สุด การจัดตั้ง
ศูนย์รับค�ำขออนุญาต จึงเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนและภาคธุรกิจในการขออนุมัติ อนุญาต
จากภาครัฐ ประหยัดต้นทุนการด�ำเนินงานทั้งของประชาชน ภาคธุรกิจ และหน่วยงานภาครัฐที่ให้บริการ
ซึ่งจะน�ำไปสู่การเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ ขณะนี้
ร่างพระราชกฤษฎีกาฯ อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ภาพที่ 2-5 ภาพรวมการให้บริการของศูนย์รับค�ำขออนุญาต

					 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ทดลองเปิดให้บริการศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต ตัง้ อยูช่ นั้ 1
ตึกส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกส�ำนักงาน ก.พ. เดิม) ตรงข้ามท�ำเนียบรัฐบาล ท�ำหน้าที่รับเรื่องส่งต่อไป
ยังหน่วยงานอนุญาต รวมทั้งก�ำกับและติดตามสถานะค�ำขอ ยื่นค�ำขอผ่านระบบ Biz Portal ที่เว็บไซต์ศูนย์กลาง
บริการภาครัฐเพือ่ ธุรกิจ “biz.govchannel.go.th” ซึง่ ในระยะแรกได้คดั เลือกงานบริการในเขตกรุงเทพมหานคร
จ�ำนวน 2 ธุรกิจ ได้แก่ (1) การประกอบธุรกิจร้านอาหาร และ (2) การประกอบธุรกิจค้าปลีก รวมทั้งสิ้น 17
ใบอนุญาต ให้บริการผ่านระบบออนไลน์ นอกจากนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
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(องค์การมหาชน) และหน่วยงานเจ้าของใบอนุญาต ขยายใบอนุญาตเดิม 2 กลุ่มธุรกิจ ไปในส่วนภูมิภาค และ
ขยายใบอนุญาตให้ครอบคลุมมากขึ้นอีก 7 ธุรกิจ ได้แก่ 1) รีสอร์ทขนาดเล็ก 2) สปา 3) ฟิตเนส 4) ก่อสร้างและ
รับเหมาก่อสร้าง 5) ซ่อมและขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 6) สถานพยาบาลสัตว์เลี้ยงขนาดเล็ก 7) ร้านกาแฟและ
Co-Working Space และระยะต่อไปจะขยายให้ครอบคลุมทั้ง 25 กลุ่มธุรกิจ จ�ำนวนประมาณ 250 ใบอนุญาต

ภาพที่ 2-6 ศูนย์รับค�ำขออนุญาต ตึกส�ำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (ตึกส�ำนักงาน ก.พ. เดิม)

				 1.2) แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติ
อ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
					 คณะรัฐมนตรีในการประชุมเมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560 ได้มมี ติเห็นชอบ
แผนการยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัตกิ ารอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาต
ของทางราชการ พ.ศ. 2558 ตามทีส่ ำ� นักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพือ่ ปรับปรุงการบริการให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้ และให้
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาก�ำหนดกิจกรรมภายใต้แผนงานต่าง ๆ โดยระบุเป้าหมาย
และตัวชี้วัดของแต่ละกิจกรรมให้ชัดเจน ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดกรอบเวลาและเร่งรัดการด�ำเนินกิจกรรมดังกล่าว
ให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในปี พ.ศ. 2562 โดยกิจกรรมทีจ่ ะด�ำเนินการตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2
สรุปได้ดังนี้
					
1.2.1) การปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชน ระยะที่ 2
						
เป้าหมายการด�ำเนินการประกอบด้วย การลดรายการเอกสาร
หลักฐานประกอบ โดยเฉพาะเอกสารของหน่วยงานภาครัฐ การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 30 - 50 และการปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชน ให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มีรูปภาพ
ประกอบ และรูปแบบสวยงาม และเพือ่ ให้การปรับปรุงคูม่ อื ส�ำหรับประชาชนเป็นไปตามเป้าหมาย และตามกรอบ
ระยะเวลาที่ก�ำหนด ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีแนวทางด�ำเนินการ ดังนี้
					
(1) จัดท�ำระบบติดตามการปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชน
ของหน่วยงานโดยดึงฐานข้อมูลจากเว็บไซต์ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ (www.info.go.th) เพื่อน�ำมา
เปรียบเทียบระหว่างของเดิมและสิ่งที่ได้ปรับปรุงแล้ว ซึ่งข้อมูลจะถูกน�ำมาวิเคราะห์และแสดงผลในรูปแบบ
Dashboard โดยขอความร่วมมือในการด�ำเนินการจากส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
เพื่อพัฒนาระบบรายงานดังกล่าว
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(2) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีหนังสือ ที่ นร 1200/ว 28 ลงวันที่
17 พฤศจิกายน 2560 แจ้งเวียนให้หน่วยงานของรัฐทีเ่ กีย่ วข้องทราบมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 26 กันยายน 2560
และแผนการด�ำเนินงานตามแผนงานที่ 1 การปรับปรุงคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ซึง่ มีแนวทางการด�ำเนินการ
ประกอบด้วย การลดขั้นตอนและระยะเวลาแล้วเสร็จ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 - 50 และการปรับปรุงคู่มือ
ส�ำหรับประชาชนให้มีข้อมูลชัดเจนและครบถ้วน อ่านเข้าใจง่าย มีรูปภาพประกอบและรูปแบบสวยงาม โดยให้
หน่วยงานของรัฐจัดส่งแผนการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรีดงั กล่าว ซึง่ พบว่า จากรายงานแผนการด�ำเนินงาน
ปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชนของหน่วยงาน สามารถน�ำมาสรุปผลได้ จ�ำนวน 93 หน่วยงาน ประกอบด้วย
69 ส่วนราชการ 8 สถาบันอุดมศึกษา 3 องค์การมหาชน 9 รัฐวิสาหกิจ และ 4 หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น/
อิสระ รวมจ�ำนวน 2,675 คู่มือ โดยมีหน่วยงานที่แจ้งว่างานบริการที่ให้บริการมีประสิทธิภาพแล้ว และ
ไม่สามารถลดระยะเวลาลงได้อกี รวมจ�ำนวน 18 หน่วยงาน ประกอบด้วย 12 ส่วนราชการ 2 องค์การมหาชน และ
4 รัฐวิสาหกิจ รวมเป็นคู่มือส�ำหรับประชาชน จ�ำนวน 299 คู่มือ
						
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จากสรุปผลการรายงานแผน
การด�ำเนินงานการปรับปรุงคูม่ อื ส�ำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ตามรอบระยะเวลาเดือนมีนาคม 2561 ของหน่วยงาน
พบว่าหน่วยงานที่มีแผนจะด�ำเนินการปรับปรุงคู่มือประชาชน จ�ำนวน 77 หน่วยงาน ดังตารางที่ 1
ตารางที่ 2-1 แผนการปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชนของหน่วยงานที่จะต้องปรับปรุงตามรอบระยะเวลา
ประเภทหน่วยงาน
ส่วนราชการ (57)
สถาบันอุดมศึกษา (8)
องค์การมหาชน (2)
รัฐวิสาหกิจ (6)
หน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น/อิสระ (4)
รวม (77)

ผลรวม
คู่มือ
948
81
2
45
39
1,115

รอบเดือนมีนาคม 2561
รอบปี งปม. 2561
รอบปี พ.ศ. 2562
จ�ำนวนคู่มือ จ�ำนวน จ�ำนวนคู่มือ จ�ำนวน จ�ำนวนคู่มือ จ�ำนวน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
52
43
207
49
689
32
17
6
32
7
32
5
1
1
1
1
0
0
13
5
23
6
9
1
2
2
16
4
21
3
85

57

279

67

751

41

						
ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการติดตามผลการจัดท�ำรายงาน
แผนการด�ำเนินงานปรับปรุงคู่มือส�ำหรับประชาชน ระยะที่ 2 ให้เป็นไปตามแผนที่ก�ำหนดไว้เป็นระยะ
					
1.2.2) การจัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
						
การจัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา เป็นการด�ำเนินการ
ปรับปรุงบริการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ในส่วนของแผนงานที่ 2 ซึ่งจากรายงานผล
การด�ำเนินการของหน่วยงานในเดือนมกราคม 2561 พบว่ามีหน่วยงานจัดส่งรายงาน จ�ำนวน 158 หน่วยงาน (ทัง้ หมด
381 หน่วยงาน) โดยมีหน่วยงานที่จัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา จ�ำนวน 119 หน่วยงาน รวมเอกสาร
3,569 รายการ มีเอกสารราชการที่จัดท�ำแบบฟอร์มเอกสาร 2 ภาษาเสร็จสิ้นแล้ว 1,196 รายการ และหน่วยงาน
ของรัฐที่ด�ำเนินการเสร็จสิ้นทั้งหมด จ�ำนวน 27 หน่วยงาน รวม 291 รายการ ดังตารางต่อไปนี้
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ตารางที่ 2-2 ประเภทหน่วยงานที่จัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ประเภทหน่วยงาน
ส่วนราชการ (147)
สถาบันอุดมศึกษา (84)
องค์การมหาชน (54)
รัฐวิสาหกิจ (55)
หน่วยงานของรัฐ
รูปแบบอื่น/อิสระ (40)
กรุงเทพมหานคร (1)
รวม (381)
ร้อยละ

จ�ำนวนที่
ยังไม่แจ้งกลับ
55
70
37
34
28
1
225
59.05

จ�ำนวนที่แจ้งว่า
ไม่ท�ำ
20
0
8
5
6
39

จ�ำนวนที่แจ้งกลับ
จ�ำนวนที่แจ้งว่าท�ำ
หน่วยงาน
เอกสาร
72
2,335
15
271
9
45
16
496
7
422
119

3,569

จ�ำนวนรวม
92
15
17
21
13
0
158
41.47

						
ส�ำหรั บประเภทหน่ วยงานที่ มี ก ารจั ดท� ำ แบบฟอร์ ม เอกสาร
ราชการ 2 ภาษา มากทีส่ ดุ ได้แก่ ส่วนราชการระดับกรม มีเอกสารจ�ำนวน 2,335 รายการ รองลงมา คือ รัฐวิสาหกิจ
496 รายการ หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น/อิสระ 422 รายการ สถาบันอุดมศึกษา 271 รายการ และองค์การ
มหาชน 45 รายการ ตามล�ำดับ ซึ่งแสดงได้ดังตารางข้างล่างนี้
ตารางที่ 2-3 ประเภทเอกสารที่จัดท�ำแบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา
ประเภทเอกสาร
เอกสารที่
เอกสารที่เกี่ยวกับ เอกสาร
แบบฟอร์ม คู่มือส�ำหรับ
ประเภทหน่วยงาน ประชาชนต้องใช้ การอ�ำนวยความ ราชการอื่น ๆ ในการยื่น ประชาชน
ในชีวิตประจ�ำวัน สะดวกในการ
ค�ำขอ
ประกอบธุรกิจ
ส่วนราชการ
81
318
411
870
655
สถาบันอุดมศึกษา
27
18
35
160
31
องค์การมหาชน
0
8
11
21
5
รัฐวิสาหกิจ
9
284
43
106
54
หน่วยงานของรัฐ
0
6
1
204
211
รูปแบบอื่น/อิสระ
กรุงเทพมหานคร
รวม
117
634
501
1,361
956

รวม

ร้อย
ละ

2,335
271
45
496
422

65.42
7.59
1.26
13.90
11.83

0
3,569 100

						
ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นว่า การจัดท�ำ
แบบฟอร์มเอกสารราชการ 2 ภาษา ควรเร่งด�ำเนินการเอกสารที่ประชาชนมีความจ�ำเป็นต้องใช้ในต่างประเทศ
มากทีส่ ดุ เป็นอันดับแรก ได้แก่ เอกสารทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว อาทิ สูตบิ ตั ร ทะเบียนบ้าน ใบมรณบัตร
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และหลักฐานการศึกษา รองลงมา คือ เอกสารที่ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษเพื่อเอื้ออ�ำนวยต่อการประกอบธุรกิจ/
การค้ากับต่างประเทศ อาทิ หนังสือรับรองบริษทั หนังสือบริคณห์สนธิ ตลอดจนใบรับรองถิน่ ก�ำเนิดสินค้า (ส�ำหรับ
ใบรับรองถิ่นก�ำเนิดสินค้า ปัจจุบันมีการจัดท�ำเอกสารเป็นฉบับภาษาอังกฤษแล้ว) ในขณะเดียวกัน แบบฟอร์ม
เอกสารต่าง ๆ บางประเภทกลับไม่มีความจ�ำเป็นต้องจัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษ อาทิ แบบฟอร์ม/ ค�ำร้องที่ใช้ภายใน
หน่วยงานหรือภายในประเทศไทย ดังนั้น จึงควรแบ่งกลุ่มประเภทเอกสารและก�ำหนดช่วงระยะเวลาในการ
ด�ำเนินการไปจนถึงปี พ.ศ. 2562 ออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่
					
กลุ่มที่ 1 เอกสารราชการที่ ป ระชาชนจ� ำ เป็ น ต้ อ งใช้ ใ น
ต่างประเทศ อาทิ เอกสารเกีย่ วกับงานทะเบียนราษฎร ทะเบียนครอบครัว และหลักฐานการศึกษา ควรด�ำเนินการ
เป็นเอกสารราชการ 2 ภาษาเป็นล�ำดับแรก
				 		 กลุ่มที่ 2 เอกสารราชการที่ ค วรแปลเป็ น ภาษาอั ง กฤษเพื่ อ
เอื้ออ�ำนวยต่อการประกอบธุรกิจ/การค้ากับต่างประเทศ (Ease of Doing Business) อาทิ หนังสือรับรองบริษัท
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น ใบส�ำคัญการจดทะเบียนบริษัท เป็นต้น ควรด�ำเนินการเป็นเอกสาร
ราชการ 2 ภาษาเป็นล�ำดับที่ 2
					
กลุ่มที่ 3 เอกสารราชการอื่น ๆ ที่ควรแปลเป็นภาษาอังกฤษ
เพื่ออ�ำนวยความสะดวกชาวต่างประเทศในการพ�ำนักอาศัยในประเทศไทย อาทิ แบบฟอร์ม/ค�ำขอใช้บริการ
จากหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น ควรด�ำเนินการเป็นเอกสารราชการ 2 ภาษาเป็นล�ำดับที่ 3 และ
						
กลุ่มที่ 4 เอกสารทีไ่ ม่มคี วามจ�ำเป็นต้องจัดท�ำเป็นภาษาอังกฤษ
จากความเห็นของกระทรวงการต่างประเทศและกรมการปกครองซึง่ เป็นหน่วยงานน�ำร่องในการจัดท�ำแบบฟอร์ม
เอกสารราชการ 2 ภาษา ของเอกสารที่ประชาชนน�ำไปใช้ในต่างประเทศ ได้พัฒนาระบบ Single Sign-on โดย
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และกรมการปกครอง ได้ประสานหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องให้สง่ ชือ่ ค�ำนามเฉพาะ เช่น ชือ่ ถนน ตรอก
ซอย โรงพยาบาล รหัสกลุ่มโรค รหัสสาเหตุการป่วย รหัสสาเหตุการตาย เป็นต้น ให้ส�ำนักงานราชบัณฑิตยสภา
ด�ำเนินการตรวจสอบแก้ไขค�ำนามเฉพาะที่เป็นภาษาอังกฤษ เพื่อให้กรมการปกครองด�ำเนินการบันทึกในตาราง
รหัสคูก่ บั ค�ำนามเฉพาะทีเ่ ป็นภาษาไทยในระบบฐานข้อมูลการทะเบียน โดยเปิดระบบทดสอบให้บริการประชาชน
จัดท�ำเอกสารราชการเป็น 2 ภาษา (ภาษาไทยควบคู่ภาษาอังกฤษ) จ�ำนวน 12 ประเภท ได้แก่
						
						
						
						
						
						
						
						
						

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)

ทะเบียนคนเกิด/สูติบัตร (ท.ร.1/ก)
ทะเบียนคนตาย/มรณบัตร (ท.ร.4/ก)
ทะเบียนบ้าน (ท.ร.14/1)
หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร.20/1)
รายการบัตรประจ�ำตัวประชาชน (บ.ป.4)
ทะเบียนสมรส
ทะเบียนหย่า
ทะเบียนบันทึกฐานะแห่งครอบครัว
ทะเบียนการเปลี่ยนชื่อตัว

l

95

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

						
						
						

(10) ทะเบียนการตั้งชื่อสกุล
(11) ทะเบียนการร่วมใช้ชื่อสกุล และ
(12) ทะเบียนเปลี่ยนชื่อสกุล

					
1.2.3) มาตรการอ� ำ นวยความสะดวกและลดภาระแก่ ป ระชาชน
(การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน)
						
ในการให้ บ ริ ก ารประชาชนของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ที่ ผ ่ า นมา
มักมีการก�ำหนด ให้ใช้เอกสารประกอบการด�ำเนินการจ�ำนวนมาก และให้เป็นภาระของประชาชนในการจัดท�ำ
ส�ำเนาเอกสารดังกล่าวมายืน่ ต่อหน่วยงานของรัฐ ทัง้ ทีเ่ อกสารส่วนใหญ่หน่วยงานของรัฐเป็นผูอ้ อกให้กบั ประชาชน
ซึ่งท�ำให้ประชาชนต้องเสียเวลาและค่าใช้จ่ายในการจัดท�ำส�ำเนาเอกสารราชการดังกล่าว
						
ที่ผ่านมา รัฐบาลมีความมุ่งมั่นในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวเพื่อ
อ�ำนวยความสะดวกให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2560 หัวหน้าคณะรักษาความสงบ
แห่งชาติได้มีค�ำสั่ง ที่ 21/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
และในข้อ 17 ของค�ำสั่งดังกล่าวได้ก�ำหนดมาตรการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเป็นการทั่วไปรวมไว้ด้วยว่า
ไม่ให้หน่วยงานของรัฐเรียกขอส�ำเนาเอกสารราชการจากประชาชนที่มารับบริการ และหากหน่วยงานต้องการให้
ส�ำเนาเอกสารก็ต้องจัดท�ำส�ำเนาเอกสารและไม่ให้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการท�ำส�ำเนาดังกล่าวจากประชาชน
อย่างไรก็ตาม ภายหลังมีค�ำสั่งดังกล่าว ยังคงมีประชาชนร้องเรียนมายังส�ำนักงาน ก.พ.ร. ผ่านช่องทางต่าง ๆ
เป็นจ�ำนวนมากว่ายังคงมีการให้ประชาชนต้องจัดท�ำส�ำเนาเอกสารราชการเพือ่ มาขอรับบริการจากหน่วยงานของรัฐ
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะเสนอมาตรการอ�ำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน (การไม่เรียกส�ำเนาเอกสารที่
ทางราชการออกให้ จากประชาชน) ให้คณะรัฐมนตรีพจิ ารณาให้ความเห็นชอบมาตรการดังกล่าวเพือ่ เป็นการก�ำชับ
ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการเรื่องการยกเลิกการขอส�ำเนาเอกสารของทางราชการจากประชาชนอย่างจริงจัง
โดยแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 3 ระยะ คือ
						
ระยะสั้น
						
เป็นการก�ำชับให้หน่วยงานของรัฐไม่ให้ขอส�ำเนาเอกสารราชการ
จากประชาชน โดยหน่วยงานของรัฐต้องท�ำการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น ๆ ให้กับประชาชน
โดยการเชือ่ มโยงข้อมูลระหว่างกันดังกล่าว ให้ดำ� เนินการได้โดยไม่ตอ้ งจัดท�ำบันทึกข้อตกลง (MOU) ใด ๆ นอกจากนัน้
ได้ก�ำหนดให้การให้บริการที่เป็นตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งการจ่ายเงินเดือน ค่าจ้าง
ค่าตอบแทน เบีย้ ประชุม ค่าเช่าบ้าน และสวัสดิการอืน่ ๆ ทีเ่ ป็นตัวเงินให้แก่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ กรรมการ อนุกรรมการ
และคณะท�ำงานต่าง ๆ ของหน่วยงานของรัฐทัง้ หมด ให้ดำ� เนินการผ่านระบบ National e-Payment ทัง้ นี้ ให้เริม่
ด�ำเนินการตั้งแต่วันที่ 5 พฤศจิกายน 2561
					
ระยะกลาง
						
ให้ ห น่ ว ยงานพั ฒ นาระบบสารสนเทศหรื อ แอปพลิ เ คชั น ที่
ให้บริการประชาชนเพื่อเชื่อมต่อกับ Linkage Center ของกรมการปกครอง เพื่อกรอกลงในแบบค�ำร้องดิจิทัล
(Digital Form) ของหน่วยงานได้โดยอัตโนมัติ รวมทั้ง พิจารณาลดรายการเอกสารส�ำเนาต่าง ๆ ที่ประชาชน
ต้องใช้ประกอบการขอรับบริการ
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ระยะยาว
						
ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การ
มหาชน) ร่วมกันพัฒนาศูนย์กลางแลกเปลี่ยนข้อมูลภาครัฐ (Government Data Exchange Center: GDX)
ให้ครอบคลุมรายการเอกสารทีท่ ำ� การเชือ่ มโยงมากขึน้ เพือ่ ให้ประชาชนสามารถดูขอ้ มูลเอกสารต่าง ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับตนเองและใช้บริการภาครัฐผ่านช่องทางออนไลน์ได้
					
1.2.4) การติดตามความก้าวหน้าการปฏิบัติงานของส่วนภูมิภาค
ตามพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558
					
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ติดตามผลการด�ำเนินงานตามพระราช
บัญญัตฯิ ในปี พ.ศ. 2560 ได้ดำ� เนินการในระหว่างเดือนพฤศจิกายน - ธันวาคม 2560 โดยท�ำการส�ำรวจกับหน่วยงาน
ภาครัฐในจังหวัดจ�ำนวน 80 หน่วยงาน (10 จังหวัด จังหวัดละ 8 หน่วยงาน) และประชาชนผู้รับบริการ จ�ำนวน
480 คน
				
จากการส�ำรวจพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ของหน่วยงานภาครัฐ ร้อยละ 79 เพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาร้อยละ 6.2 โดยในส่วนของกระบวนการขั้นตอนในการ
ให้บริการ สิง่ ทีป่ ระชาชนพึงพอใจมากทีส่ ดุ คือ ความโปร่งใสในการให้บริการ ระบบขัน้ ตอนทีช่ ดั เจนไม่ยงุ่ ยาก และ
การมีช่องทางร้องเรียนที่หลากหลาย ตามล�ำดับ และในส่วนของเจ้าหน้าที่ให้บริการ สิ่งที่ประชาชนพึงพอใจ
มากที่สุด คือ เจ้าหน้าที่มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับงานที่รับผิดชอบ

ภาพที่ 2-7 ผลการส�ำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ

						
ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคู่มือส�ำหรับประชาชนพบว่า ประชาชน
ร้อยละ 81.25 รู้จักคู่มือส�ำหรับประชาชน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึงร้อยละ 18.75
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ภาพที่ 2-8 ผลการส�ำรวจการรับรู้เกี่ยวกับคู่มือส�ำหรับประชาชน

						
นอกจากนั้ น ประชาชนได้ มี ก ารให้ ข ้ อ เสนอแนะเกี่ ย วกั บ
การให้บริการของภาครัฐ ซึ่งมีประโยชน์ต่อการน�ำไปพัฒนางานบริการ สรุปได้ดังนี้
						
ข้อเสนอแนะในทางบวก :
						
ผู้ตอบแบบสอบถามชื่นชมการให้บริการ โดยให้ความคิดเห็นว่า
เจ้าหน้าที่บริการดี - ดีมาก มีบริการที่สะดวกรวดเร็วมากกว่าแต่ก่อน การให้บริการเป็นกันเอง อธิบายข้อมูล
ได้ครบถ้วน เข้าใจง่าย การให้บริการมีการพัฒนาขึ้นในทุกระดับ และอยากให้รักษาคุณภาพที่ดีต่อไป
					

ข้อเสนอแนะในด้านลบ :

						
•
									
									
					
•
									
					
•
									
					
•
									
									
					
•
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ด้านเจ้าหน้าที่ ผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนมีความคิดเห็น
ว่ า เจ้ า หน้ า ที่ มี จ� ำ นวนไม่ เ พี ย งพอ ซึ่ ง มี ผ ลต่ อ คุ ณ ภาพ
การให้บริการ
ด้านกระบวนการ ขัน้ ตอนการให้บริการ การบริการไม่รวมศูนย์
(One Stop Service) และมีขั้นตอนการให้บริการที่ยุ่งยาก
ด้านสิ่งอ�ำนวยความสะดวก ช่องทางการให้บริการมีน้อย
ไม่เพียงพอกับผู้มาใช้บริการ
ด้านการสือ่ สารประชาสัมพันธ์ ผูร้ บั บริการส่วนใหญ่ยงั เห็น
ว่าช่องทางการประชาสัมพันธ์ การสื่อสารข้อมูลต่างๆ
ยังไม่ทั่วถึง และการให้ข้อมูลยังไม่ชัดเจน
ด้านเวลา ในการให้บริการที่ไม่สอดคล้องกับความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ
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					 1.2.5) พั ฒ นาระบบการให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ แบบเบ็ ด เสร็ จ ทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (Biz Portal)
					
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ขยายขอบเขตการให้บริการให้ครอบคลุม
ใบอนุญาต/ประเภทธุรกิจใหม่ โดยขยายให้ครอบคลุมกรณีการออกใบอนุญาตเพิม่ ขึน้ และทดลองน�ำร่องการขยาย
พื้นที่ให้บริการในจังหวัดน�ำร่อง โดยแบ่งการด�ำเนินการออกเป็น 3 ส่วน คือ
							 (1) การขยายบริการใบอนุญาตใหม่ และขยายขอบเขต
การบริการให้ครอบคลุมทัง้ การขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/เปลีย่ นแปลง และการยกเลิกใบอนุญาต
โดยมีเป้าหมายด�ำเนินการเพิ่มเติม 5 ประเภทธุรกิจ 10 ใบอนุญาต
							
พิจารณา ดังนี้

การคัดเลือกการขยายบริการใบอนุญาตใหม่มีเกณฑ์ในการ

								
(1.1) มีความส�ำคัญหรือมีผลกระทบเชิงเศรษฐกิจสูง
(Impact) โดยมีปัจจัยที่ควรค�ำนึงถึง 3 ปัจจัย ได้แก่ ความส�ำคัญของธุรกิจในปัจจุบัน จ�ำนวนธุรกรรมภาครัฐ และ
ทิศทางของธุรกิจในอนาคต
								
(1.2) มีเกี่ยวข้องกับหลายใบอนุญาต โดยพิจารณา
จากจ�ำนวนของใบอนุญาตบังคับของแต่ละธุรกิจ จ�ำนวนใบอนุญาตที่ต้องท�ำในธุรกิจหลายประเภท เพื่อให้เกิด
คุณค่าในการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรในการเชื่อมโยงหลายใบอนุญาตข้ามหน่วยงาน
						 จากสถิติจ�ำนวนธุรกิจที่จัดตั้งใหม่รายปีที่เผยแพร่โดยกรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า และทิศทางในอนาคตซึ่งวัดจากอัตราการเติบโตของตลาดรายธุรกิจในปี พ.ศ. 2557 - 2558 พบว่า
ธุรกิจที่มีการจัดตั้งใหม่จ�ำนวนมากและมีอัตราการเติบโตของตลาดสูง 7 ธุรกิจ ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว ธุรกิจ
รีสอร์ตขนาดเล็ก ธุรกิจขายสินค้าออนไลน์ ธุรกิจเกษตรปลอดสารพิษ ธุรกิจให้ค�ำปรึกษาด้านกฎหมายและ
บัญชี ธุรกิจค้าปลีก และธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ซึ่งในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ได้ด�ำเนินการไปแล้ว
ใน 2 ธุรกิจ คือ ธุรกิจร้านค้าปลีกและธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม ประกอบกับข้อเสนอแนะจากผู้ที่มายื่นค�ำขอ
ผ่านระบบ Biz Portal ในการขออนุญาตเปิดร้านค้าปลีกเสนอว่ายังมีความต้องการขออนุญาตอีกหลายใบอนุญาต
เพื่อร้านค้าปลีก 1 ร้าน จึงสามารถเติมเต็มธุรกิจเดิมได้ สรุปการคัดเลือกใบอนุญาตใหม่ จ�ำนวน 8 ธุรกิจ
19 ใบอนุญาต
							 (2) การขยายพื้นที่การบริการไปยังจังหวัด โดยน�ำร่อง
การให้บริการในใบอนุญาตที่ด�ำเนินการผ่านระบบ Biz Portal ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ในจังหวัดน�ำร่อง
2 จังหวัด ทั้งนี้ ขอบเขตการบริการจะขยายให้ครอบคลุมทั้งการขออนุญาตรายใหม่ การต่ออายุ การแก้ไข/
เปลี่ยนแปลง และการยกเลิกใบอนุญาตด้วย
							
จะพิจารณาจากหลักเกณฑ์ ดังนี้

(2.1) การพิจารณาคัดเลือกจังหวัดน�ำร่อง 2 จังหวัด
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(2.1.1) จังหวัดที่มีเศรษฐกิจก�ำลังเติบโต
(Growing economy) เนื่องจากจะขยายการอนุญาตในธุรกิจร้านค้าปลีกและธุรกิจร้านอาหารและเครื่องดื่ม
จึงเสนอให้เลือกจังหวัดที่มีอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจสูงและมีประชากรจ�ำนวนมาก อันจะน�ำไปสู่การเติบโต
ของจ�ำนวนธุรกิจจัดตั้งใหม่
									
(2.1.2) ผู ้ น� ำ ของจั ง หวั ด ให้ ค วามส� ำ คั ญ
ในการขับเคลื่อนนโยบาย และจะสามารถขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงได้ (Leadership support) เนื่องจาก
การให้บริการแบบอิเล็กทรอนิกส์จะก่อให้เกิดการเปลีย่ นแปลงต่อเจ้าหน้าทีท่ งั้ ในการเปลีย่ นแปลงขัน้ ตอนการท�ำงาน
จากการท�ำงานบนกระดาษเป็นการท�ำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ การเปลี่ยนแปลงกฎระเบียบของหน่วยงาน
เพื่อให้ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์มีผลในทางปฏิบัติ การสนับสนุนด้านงบประมาณ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ
อินเทอร์เน็ต จึงมีความจ�ำเป็นที่จะต้องได้รับการสนับสนุนจากผู้บริหารระดับสูงของจังหวัด
									
(2.1.3) การเดิ น ทางสะดวกอยู ่ ไ ม่ ไ กล
กรุงเทพมหานคร (Close Proximity) เพื่อให้สามารถด�ำเนินการร่วมกับเจ้าหน้าที่ของจังหวัดได้อย่างใกล้ชิด และ
หากมีปัญหาอุปสรรคก็สามารถเดินทางไปได้ทันที
									
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาเลือกจังหวัดราชบุรี
และฉะเชิงเทราเป็นจังหวัดน�ำร่อง เนื่องจากเป็นจังหวัดที่มีขนาดไม่ใหญ่มากนักแต่มีอัตราการเจริญเติบโต
ทางเศรษฐกิจสูง รวมทั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงเทพมหานครและจังหวัดได้รับรางวัลศูนย์บริการสะดวก
							
(2.2) รูปแบบการด�ำเนินการขยายผลการให้บริการ
ในระดับภูมิภาคและท้องถิ่น แบ่งเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
									 รูปแบบที่ 1 หน่วยงานส่วนกลางเป็นผู้ให้
บริการทั่วประเทศ ในรูปแบบนี้ผู้รับบริการที่ต้องการยื่นขออนุญาตใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง และยกเลิก
จ�ำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานส่วนกลาง ซึง่ โดยมากตัง้ อยูใ่ นกรุงเทพมหานคร เพือ่ ติดต่อ หาข้อมูล ยืน่ ค�ำขอ ตลอดจน
ติดตามสถานะการด�ำเนินงานโดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานส่วนกลางสามารถให้บริการอนุมัติอนุญาตได้ทุกพื้นที่
ตัวอย่างใบอนุญาตที่มีการด�ำเนินงานในรูปแบบนี้ เช่น จดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง จดทะเบียน
การประกอบธุรกิจตลาดแบบตรงของส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
									 รูปแบบที่ 2 หน่วยงานส่วนกลางในภูมภิ าค
หรือส่วนภูมิภาคเป็นผู้ให้บริการ ในรูปแบบนี้ผู้รับบริการที่ต้องการยื่นขออนุญาตใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลี่ยนแปลง
และยกเลิก จ�ำเป็นต้องติดต่อหน่วยงานส่วนกลางในภูมภิ าคหรือส่วนภูมภิ าคเพือ่ ติดต่อ หาข้อมูล ยืน่ ค�ำขอ ตลอดจน
ติดตามสถานะการด�ำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถให้บริการอนุมัติอนุญาตได้เฉพาะในเขตพื้นที่
ทีม่ อี ำ� นาจเท่านัน้ ซึง่ ใบอนุญาตทีม่ กี ารด�ำเนินงานในรูปแบบนีจ้ ะมีเงือ่ นไข ขัน้ ตอนการด�ำเนินงาน แบบฟอร์มค�ำขอ
และเอกสารประกอบที่เป็นมาตรฐานเดียวกับส่วนกลาง ตัวอย่างใบอนุญาตที่มีการด�ำเนินงานในรูปแบบนี้ เช่น
ใบอนุญาตขายสุรา ใบอนุญาตขายยาสูบ ผู้รับบริการต้องยื่นค�ำขอต่อส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ ณ แห่งที่
สถานประกอบการตั้งอยู่
									 รูปแบบที่ 3 หน่วยงานส่วนท้องถิน่ เป็นผูใ้ ห้
บริการ ในรูปแบบนีผ้ รู้ บั บริการทีต่ อ้ งการยืน่ ขออนุญาตใหม่ ต่ออายุ แก้ไข/เปลีย่ นแปลง และยกเลิก จ�ำเป็นต้องติดต่อ
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หน่วยงานส่วนท้องถิน่ เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต�ำบล (อบต.) และองค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) เพือ่ ติดต่อ
หาข้อมูล ยื่นค�ำขอ ตลอดจนติดตามสถานะการด�ำเนินงาน โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานสามารถให้บริการอนุมัติ
อนุญาตได้เฉพาะในเขตพื้นที่ที่มีอ�ำนาจเท่านั้น ซึ่งใบอนุญาตที่มีการด�ำเนินงานในรูปแบบนี้อาจมีเงื่อนไข ขั้นตอน
การด�ำเนินงาน แบบฟอร์มค�ำขอ และเอกสารประกอบที่แตกต่างกัน ตัวอย่างใบอนุญาตที่มีการด�ำเนินงาน
ในรูปแบบนี้ เช่น ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายหรือสะสมอาหาร ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตราย
ต่อสุขภาพ

ภาพที่ 2-9 แนวทางการให้บริการในพื้นที่จังหวัด

							
Biz Portal กับระบบให้บริการภาครัฐอื่น

(3) การศึ ก ษาแนวทาง วิ ธี ก าร เพื่ อ เชื่ อ มโยงระบบ

							
(3.1) การเชื่ อ มโยงระบบการรั บ ช� ำ ระเงิ น กลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง
								
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ประสานการด�ำเนินการเพือ่ เชือ่ มโยง
ระบบ Biz Portal กับระบบการรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐ ซึ่งได้รับความร่วมมือจากกรมบัญชีกลาง
เป็นอย่างดี รวมทั้งได้รับการสนับสนุนเชิงเทคนิคจากส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ด้วย
								
ระบบการรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐเป็น
โครงการภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�ำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ
ท�ำหน้าทีร่ บั ช�ำระเงินโดยระบบสามารถให้บริการออก Bill payment เชือ่ มโยงกับธนาคารพาณิชย์ 7 แห่ง สามารถ
ออกใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ และน�ำส่งเงินเข้าสูร่ ะบบ GFMIS โดยทีห่ น่วยงานไม่ตอ้ งด�ำเนินการอืน่ ใดเพิม่ เติม
ซึง่ จากการหารือร่วมกัน สรุปได้วา่ การเชือ่ มโยงระบบ Biz Portal กับระบบการรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐ
จะมีรูปแบบระบบต่อระบบ
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อย่างไรก็ดี ในระยะแรก กรมบัญชีกลางเปิดบริการ
ส�ำหรับการรับช�ำระเงินค่าธรรมเนียมที่ต้องส่งคลังหรือฝากคลังทั้งก้อน จึงมีหน่วยงานที่มีคุณสมบัติ 2 หน่วยงาน
คือ กรมปศุสตั ว์และกรมส่งเสริมวัฒนธรรม ซึง่ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ชชี้ วนให้หน่วยงานทัง้ สองแห่งเข้าร่วมด�ำเนินการ
และร่วมกับกรมบัญชีกลางจัดการอบรมวิธกี ารใช้งานระบบการรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐส�ำหรับหน่วยงาน
ทัง้ สองแห่งโดยจะจัดอบรมในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 เพือ่ เตรียมความพร้อมในการเปิดบริการ ทัง้ นี้ การเชือ่ มโยง
ระบบการรับช�ำระเงินกลางของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง
ได้ด�ำเนินการทางเทคนิคเพื่อเชื่อมโยงระบบทั้งสองเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานน�ำร่อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์และ
กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดท�ำรายการค่าใช้จ่าย (Catalogue) เสร็จเรียบร้อย พร้อมส�ำหรับการทดสอบ
การด�ำเนินการแล้ว ขณะนี้รอกรมบัญชีกลางประกาศระเบียบเพื่อให้สามารถเปิดใช้ระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ
							
(3.2) การเชือ่ มโยงระบบพิสจู น์และยืนยันตัวตนทาง
ดิจิทัลของบริษัท NDID สืบเนื่องจากบริษัท เนชั่นแนลดิจิทัลไอดี จ�ำกัด (National Digital ID: NDID) ได้มีหนังสือ
เมื่อวันที่ 2 กันยายน 2561 เรื่อง การทดสอบระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล ถึงส�ำนักงาน ก.พ.ร.
เพื่อขอให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมการทดสอบระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของ NDID และขยายผล
ไปสู่หน่วยงานภาครัฐอื่น ๆ ต่อไป
									
โดยที่ NDID ได้ถูกจัดตั้งขึ้นจากการประชุม
หารือ หาข้อสรุป และให้ความเห็นชอบร่วมกันของผู้แทนจากหลายหน่วยงานในภาคเอกชน ในการด�ำเนินการ
จัดตั้งองค์กรภาคเอกชนที่เป็นนิติบุคคล ในรูปแบบบริษัทจ�ำกัด ทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท ซึ่งมีบริษัทเข้าร่วม
ลงทุน ประกอบด้วย สมาคมธนาคารไทย บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จ�ำกัด สมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทย
สมาคมประกันชีวิตไทย สมาคมประกันวินาศภัย และสมาคมการค้าผู้ให้บริการช�ำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย โดยมี
วัตถุประสงค์เพือ่ เป็นผูพ้ ฒ
ั นาและดูแลระบบพิสจู น์และยืนยันตัวตนของบุคคลในการติดต่อท�ำธุรกรรมต่าง ๆ ทัง้ กับ
หน่วยงานของรัฐและเอกชน ซึ่งจะท�ำให้ระบบการให้บริการมีประสิทธิภาพ ลดภาระการเดินทางและเอกสาร
ในการติดต่อหน่วยงานของประชาชน โดยหน่วยงานก�ำกับดูแลด้านนโยบาย (Regulator) ท�ำหน้าที่ก�ำหนดระดับ
ความน่าเชือ่ ถือของอัตลักษณ์ (Identity Assurance Level: IAL) และระดับความน่าเชือ่ ถือของสิง่ ทีใ่ ช้ยนื ยันตัวตน
(Authenticator Assurance Level: AAL) และแนวทางปฏิบัติส�ำหรับการพิสูจน์และยืนยันตัวตนในธุรกรรม
แต่ละประเภท
									
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนภายใต้การดูแล
ของ NDID เป็นระบบที่ใช้ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลโดยไม่ต้องใช้เครื่องอ่านบัตรประชาชน (card
reader) และไม่จ�ำเป็นต้องเชื่อมโยงข้อมูลกับกรมการปกครอง แต่อาศัยกระบวนการรู้จักลูกค้า (Know Your
Customer: KYC) ของธนาคารพาณิชย์ในขัน้ ตอนการขอเปิดบัญชีธนาคาร โดยระบบฯ ทีพ่ ฒ
ั นาขึน้ เป็นเพียงช่องทาง
(platform) ในการเชื่อมต่อระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเท่านั้น ข้อมูลยังคงเก็บอยู่ที่หน่วยงานภาครัฐเหมือน
ในปัจจุบัน เพื่อให้มีความมั่นคงและปลอดภัยของข้อมูล โดยผู้ใช้บริการซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลต้องให้ความยินยอม
(consent) เพือ่ ให้มกี ารตรวจสอบและยืนยันข้อมูลในการพิสจู น์และยืนยันตัวตนก่อน ขณะนี้ NDID ก�ำลังทดสอบ
ระบบส�ำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากบุคคลธรรมดาผ่านกลไก Regulatory Sandbox ของธนาคารแห่งประเทศไทย
ร่วมกับสถาบันการเงิน 6 แห่ง คือ ธนาคารกสิกรไทย ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงไทย
ธนาคารทหารไทย และธนาคารยูโอบี โดยยึดหลักเกณฑ์การรับฝากเงินหรือการรับเงินจากประชาชน ตามประกาศ
ธนาคารแห่งประเทศไทย ที่ สนส. 7/2559 ลงวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2559
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									 ในปัจจุบนั ระบบ Biz Portal อ้างอิงการพิสจู น์
และยืนยันตัวตนนิตบิ คุ คลจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าในขัน้ ตอนการขอจดทะเบียนนิตบิ คุ คล ซึง่ ผูย้ นื่ ค�ำขอต้องมา
แสดงตัว ณ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า เมื่อได้รับเลขทะเบียนนิติบุคคลแล้ว กรมพัฒนาธุรกิจการค้าจะออกรหัสผ่าน
ของนิติบุคคลเพื่อใช้ในการติดต่อกับกรมฯ และเข้าใช้บริการระบบให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองฯ
ได้โดยอัตโนมัติ ระดับความน่าเชื่อถือในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจะอยู่ในระดับสูง กรณีบุคคลธรรมดา
สามารถลงทะเบียนเพื่อขอรหัสผ่านเข้าใช้ระบบให้บริการด้านการออกหนังสือรับรองฯ ได้โดยใช้เลขประจ�ำตัว
ประชาชน และมีการตรวจสอบข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวประชาชนกับกรมการปกครอง ระดับความน่าเชื่อถือ
ในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนจะอยู่ในระดับต�่ำ เนื่องจากเป็นเพียงการพิสูจน์ข้อมูลบนบัตรประจ�ำตัวประชาชน
เท่านั้น ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนของ NDID จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งในการพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
ทีม่ รี ะดับความน่าเชือ่ ถือทีส่ งู ขึน้ จึงเห็นสมควรทีส่ ำ� นักงาน ก.พ.ร. จะเข้าร่วมการทดสอบระบบฯ ในการให้บริการ
ด้านการออกหนังสือรับรองฯ ผ่านศูนย์กลางใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกิจแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
(Biz Portal) ด้วย แต่โดยที่ระบบการยืนยันตัวบุคคลมีหลายรูปแบบ หากหน่วยงานภาครัฐหรือองค์กรอื่นเข้าร่วม
ทดสอบด้วยก็จะเป็นประโยชน์ในการเลือกระบบที่ดีที่สุด
						
						
Biz Portal สรุปได้ ดังนี้

ผลการด�ำเนินงาน:
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ขยายผลการให้บริการผ่านระบบ

							 (1) การขยายบริการใบอนุญาตใหม่ มีการเปิดให้บริการ
ใบอนุญาตใหม่รวม 19 ใบอนุญาตใน 10 ประเภทธุรกิจ ในเขตกรุงเทพมหานคร ครอบคลุมการขออนุญาตรายใหม่
การต่ออายุ การแก้ไข/เปลี่ยนแปลง และการยกเลิก

ภาพที่ 2-10 ประเภทธุรกิจและใบอนุญาตที่เปิดให้บริการผ่านระบบ Biz Portal

								
รวมใบอนุญาตที่เปิดให้บริการผ่านระบบ Biz Portal
ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 แล้ว จ�ำนวน 40 ใบอนุญาต ใน 10 ธุรกิจ (113 กระบวนงาน: ขอใหม่/ ต่ออายุ/
แก้ไขเปลี่ยนแปลง/ ยกเลิก)
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(2) การขยายพืน้ ทีก่ ารบริการไปยังจังหวัด มีการทดลอง
น�ำร่องการให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่นใน 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา
และจังหวัดราชบุรี ในใบอนุญาตที่เกี่ยวกับธุรกิจร้านอาหารและธุรกิจค้าปลีก จ�ำนวน 9 ใบอนุญาต ดังนี้
ตาราง 2-4 ประเภทใบอนุญาตที่ให้บริการผ่านระบบ Biz Portal ไปยังส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

ใบอนุญาต
หนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายหรือ
สะสมอาหาร (พื้นที่ร้านไม่เกิน 200 ตารางเมตร)
ใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จ�ำหน่ายหรือสะสมอาหาร
(พื้นที่ร้านเกิน 200 ตารางเมตร)
ใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ :
กิจการที่เกี่ยวกับการบริการ
ใบอนุ ญ าตประกอบกิ จ การที่ เ ป็ น อั น ตรายต่ อ สุ ข ภาพ:
กิจการที่เกี่ยวกับอาหาร เครื่องดื่ม น�้ำดื่มฯ
ใบอนุญาตจ�ำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
ใบอนุญาตขายสุรา
ใบอนุญาตขายยาสูบ
ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจตลาดแบบตรง
ใบจดทะเบียนการประกอบธุรกิจขายตรง

							
Biz Portal กับระบบให้บริการภาครัฐอื่น

ส่วนราชการผู้ออกใบอนุญาต

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ส�ำนักงานสรรพสามิตพื้นที่
ส�ำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค

(3) การศึ ก ษาแนวทาง วิ ธี ก าร เพื่ อ เชื่ อ มโยงระบบ

						
(3.1) การเชื่ อ มโยงระบบการรั บ ช� ำ ระเงิ น กลาง
ของบริการภาครัฐ (e-Payment Portal of Government) ของกรมบัญชีกลาง ได้ด�ำเนินการทางเทคนิคเพื่อ
เชื่อมโยงระบบทั้งสองเรียบร้อยแล้ว และหน่วยงานน�ำร่อง ได้แก่ กรมปศุสัตว์และกรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้จัดท�ำ
รายการค่าใช้จา่ ย (Catalogue) เสร็จเรียบร้อย พร้อมส�ำหรับการทดสอบการด�ำเนินการแล้ว ขณะนีร้ อกรมบัญชีกลาง
ประกาศระเบียบเพื่อให้สามารถเปิดใช้ระบบได้อย่างสมบูรณ์แบบ
						
(3.2) การเชื่อมโยงระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
ทางดิจิทัลของบริษัท NDID ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รับการสนับสนุนทางเทคนิคจาก สพร. ในการเชื่อมโยงระบบ
Biz Portal กับระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของบริษัท NDID ขณะนี้ได้ปรับปรุงระบบ Biz Portal
ให้รองรับระบบพิสจู น์และยืนยันตัวตนทางดิจทิ ลั ของบริษทั NDID แล้ว และมีการประสานธนาคารพาณิชย์เพือ่ ศึกษา
แนวทางการแก้ไขปรับปรุง และธนาคารแห่งประเทศไทยก�ำกับดูแลการพัฒนาและทดสอบระบบ อย่างไรก็ดี
การเปิดบริการของระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัลของบริษัท NDID ต้องมีการด�ำเนินการตามนัยแห่ง
พระราชบัญญัติธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 ให้เรียบร้อยก่อน
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แผนการด�ำเนินงานต่อไป

						
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีแผนการด�ำเนินการ ดังนี้ (1) ขยาย
การให้บริการอนุญาตประกอบกิจการร้านอาหารและร้านค้าปลีกภายในจุดเดียวแบบออนไลน์ (Single Platform)
เชือ่ มโยง 18 ใบอนุญาต ทีด่ ำ� เนินการน�ำร่องในส่วนภูมภิ าคปี 2561 สู่ 76 จังหวัด ณ เทศบาลเมืองหรือเทศบาลนคร
(2) น�ำร่องการให้บริการในส่วนภูมิภาคส�ำหรับ 16 งานอนุญาต ในปี 2561 (3) ขยายการให้บริการส�ำหรับ
ใบอนุญาตใหม่เพิ่มเติม อย่างน้อย 30 ใบอนุญาต หรือ 15 ธุรกิจ

ภาพที่ 2-11 แผนการด�ำเนินโครงการ Central Biz Box

		

2) การพัฒนาห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ

				 จากกระบวนทัศน์ในการพัฒนาประเทศภายใต้ “ประเทศไทย 4.0” เป็นการวาง
รากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมีฐานคิดหลักคือ เปลี่ยนจากการผลิตสินค้าโภคภัณฑ์ไปสู่สินค้า
เชิงนวัตกรรม เปลี่ยนจากการขับเคลื่อนประเทศด้วยภาคอุตสาหกรรมไปสู่การขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
ความคิดสร้างสรรค์ และนวัตกรรม และเปลี่ยนจากการเน้นภาคการผลิตสินค้าไปสู่การเน้นภาคบริการมากขึ้น
จึงอาจกล่าวได้วา่ เป็นแนวคิดทีต่ อ้ งการปรับเปลีย่ นโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจทีข่ บั เคลือ่ นด้วยนวัตกรรม”
				 ภาครัฐหรือระบบราชการซึง่ เป็นกลไกส�ำคัญในขับเคลือ่ นนโยบายดังกล่าว ก็ตอ้ งมี
การน�ำแนวคิดด้านนวัตกรรมเข้ามาใช้เพือ่ ต่อยอดในการท�ำงาน รูจ้ กั คิดริเริม่ และประยุกต์ศาสตร์องค์ความรูต้ า่ ง ๆ
เพือ่ ปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงานและการบริการของภาครัฐให้ตอบสนองความต้องการของภาคประชาชนและเอกชน
มากขึน้ ซึง่ รายงานของ United Nations Public Administration Network (UNPAN) ในปี พ.ศ. 2558 ระบุว่า
นวัตกรรมในภาครัฐจะน�ำไปสู่การสร้างให้เกิดคุณค่าเชิงสาธารณะโดยเป็นการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่
อย่างจ�ำกัดให้เกิดคุณค่าสูงสุด ซึง่ จะส่งผลต่อการพัฒนายกระดับการจัดให้บริการสาธารณะแก่ประชาชน ในอีกทาง
หนึ่งยังสร้างให้เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของภาครัฐ (Trust in Government)
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ด้วย รวมทัง้ ยังส่งผลให้เกิดความภาคภูมใิ จ เป็นแรงบันดาลใจให้แก่บคุ ลากรผูป้ ฏิบตั งิ านให้เกิดความรูส้ กึ ว่าสามารถ
ปฏิบัติได้จริง นอกจากนี้ ผลการส�ำรวจถึงประโยชน์ที่ได้รับจากการส่งเสริมนวัตกรรมในภาครัฐของ Center for
Public Service Innovation (CPSI) ในปี พ.ศ. 2559 พบว่า นวัตกรรมในภาครัฐน�ำไปสู่การพัฒนายกระดับ
ประสิทธิภาพคุณภาพการให้บริการของภาครัฐมากถึงร้อยละ 70
				 ดังนั้น การพัฒนาระบบราชการให้มีความสอดคล้องกับคุณลักษณะดังกล่าว
อันได้แก่ การเปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน การยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง และการมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.จึงได้น�ำแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ และการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking)
มาใช้ในการสร้างนวัตกรรมภาครัฐ โดยมีวตั ถุประสงค์หลักเพือ่ สร้างวัฒนธรรมการท�ำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน เพื่อพัฒนางานภาครัฐและสังคมอย่างยั่งยืน
			 การปรับปรุงบริการภาครัฐด้วยแนวคิดโครงการห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมภาครัฐ
				 เพื่อให้การด�ำเนินการโครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐประสบผลส�ำเร็จ
จะใช้กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) มาใช้ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมงานบริการภาครัฐ
อย่างเป็นระบบ โดยได้มกี ารน�ำ “คน” ทีม่ สี ว่ นเกีย่ วข้องกับงานบริการนัน้ ๆ มาเป็นศูนย์กลางในการท�ำความเข้าใจผ่าน
กระบวนการสังเกตพฤติกรรมและวิถชี วี ติ อย่างลึกซึง้ โดยมีหลักคิดทีส่ ำ� คัญ 3 ประการ คือ 1) การท�ำความเข้าใจผูม้ ี
ส่วนได้สว่ นเสียทัง้ หมด 2) การสร้างกระบวนการมีสว่ นร่วมเพือ่ ให้ได้ผลลัพธ์ทคี่ รบถ้วนสมบูรณ์ และ 3) การทดสอบ
แนวคิดก่อนเริ่มน�ำไปใช้จริง โดยมีรายละเอียดการด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
					 1) การเสริมสร้างขีดสมรรถนะของบุคลากรที่เกี่ยวข้อง จะด�ำเนิน
การทั้งกลุ่มผู้บริหาร นวัตกรที่ปรึกษารุ่นเก่า (ปี 2560) และนวัตกรที่ปรึกษารุ่นใหม่ (ปี 2561) โดยมีวัตถุประสงค์
ในการด�ำเนินการ 3 ประการ ได้แก่ 1) เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐตระหนักถึงความจ�ำเป็นของการสร้างนวัตกรรม
เพื่อน�ำมาพัฒนางานบริการให้ตอบโจทย์ผู้ใช้บริการ 2) เพื่อสร้างความคิดสร้างสรรค์ (Creative Mindset) และ
วัฒนธรรมของระบบการท�ำงานของข้าราชการ และ 3) เพือ่ สร้างความเข้าใจเกีย่ วกับห้องปฏิบตั กิ ารนวัตกรรมภาค
รัฐ กระบวนการท�ำงาน การพัฒนาเครือ่ งมือเพือ่ สนับสนุนการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ โดยยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง
					 2) การน�ำร่องการพัฒนางานบริการภาครัฐ ใช้ในการออกแบบเพือ่ การ
พัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนทีเ่ กีย่ วข้อง และน�ำผลทีไ่ ด้จาก
ศึกษาส่งต่อให้หน่วยงานภาครัฐทีร่ บั ผิดชอบด�ำเนินการต่อไป โดยการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐใน 5 งาน
บริการน�ำร่อง ประกอบไปด้วย 1) การวิเคราะห์ปัญหา (Pain point) หรือความต้องการ (Need) ของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียด้วยเครือ่ งมือการคิดเชิงออกแบบ (Design thinking) เพือ่ น�ำไปพัฒนาต้นแบบงานบริการภาครัฐทีเ่ หมาะสม
2) ต้นแบบงานบริการภาครัฐและผลการทดสอบ 3) ข้อเสนอแนะในการพัฒนา และ 4) รายงานการจัดกิจกรรม
โดยแต่ละโครงการมีต้นแบบนวัตกรรม ดังต่อไปนี้
						 (1) โครงการแก้ปัญหาการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว การ
ลงทะเบียนแรงงานเป็นสิ่งส�ำคัญและเป็นกระบวนการแรก ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการคัดกรองแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติ
ที่จะเข้ามาท�ำงานในประเทศอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ปัจจุบันยังคงมีแรงงานฯ ที่ “อยู่ใต้ดิน” หรือเข้าเมือง
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มาท�ำงานแบบผิดกฎหมายอีกเป็นจ�ำนวนมากอันเนือ่ งมาจากหลายปัจจัย โดยเฉพาะแรงงาน 3 ประเทศ ได้แก่ พม่า
ลาว และกัมพูชา เนื่องจากรัฐบาลไทยได้ท�ำความตกลง (MOU: Memorandum of Understanding) กับทั้ง
3 ประเทศ ในการเข้ามาท�ำงานในประเทศไทยของแรงงานสัญชาติดังกล่าว ท�ำให้รัฐบาลในหลายสมัยผ่อนผัน
ให้แรงงานที่ลักลอบเข้ามาท�ำงานสามารถท�ำงานได้ตามเงื่อนไขที่รัฐบาลก�ำหนด ซึ่งสถานการณ์ในปัจจุบัน
นอกจากจ�ำนวนแรงงานต่างด้าว 3 สัญชาติจะมีจำ� นวนมากแล้ว ประเภทของแรงงานยังมีความหลากหลายอีกด้วย
ทัง้ แรงงานต่างด้าวทีเ่ ข้ามาอย่างถูกต้องตามกฎหมาย แรงงานต่างด้าวรอพิสจู น์สญ
ั ชาติและแรงงานต่างด้าวพิสจู น์
สัญชาติแล้ว ซึง่ การบริหารจัดการระบบการลงทะเบียนทีด่ ี จะช่วยลดปัญหาการหลบเลีย่ ง การลงทะเบียนแรงงานฯ
เนื่องจากผลการวิจัยพบว่า ปัจจัยหนึ่งที่ท�ำให้ผู้ว่าจ้างแรงงานต่างด้าวไม่น�ำลูกจ้างแรงงานต่างด้าวของตน
มาลงทะเบียนนั้น มาจากความซับซ้อน ยุ่งยาก และใช้เวลานานของการลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว นอกจากนี้
ระบบการลงทะเบียนที่มีประสิทธิภาพยังส่งผลต่อการติดตามแรงงานและท�ำให้เกิดประสิทธิภาพ ในการคุ้มครอง
แรงงานเหล่านั้นอีกด้วย จากข้อมูลดังกล่าว ทีมนวัตกรที่ปรึกษาจึงได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
การลงทะเบียนแรงงานต่างด้าว จ�ำนวน 8 นวัตกรรม ได้แก่ 1) การท�ำมาตรฐานการให้บริการ และราคาส�ำหรับ
บริษทั นายหน้า (Certified Thai Broker) 2) การจับคูน่ ายจ้างและลูกจ้าง (Best Matching Website) 3) การจัดหา
รถตรวจสุขภาพเคลือ่ นที่ ณ หน้าด่าน 4) วีซา่ ทดลองงาน 5) แอปพลิเคชัน ส�ำหรับรายงานตัว/แจ้งเข้า - แจ้งออก/อัปเดต
ข่าวสาร 6) ตู้รายงานตัวทุก 90 วัน ที่ร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven 7) การท�ำ Fast track ให้กับแรงงานกึ่งมีฝีมือ
และ 8) การท�ำระบบ Big data
						 (2) โครงการลดอุบตั เิ หตุบนท้องถนน จากปัญหาอุบตั เิ หตุทเี่ กิดขึน้
กับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง ซึ่งเป็นระบบการขนส่งที่รองรับและให้บริการแก่ประชาชนจ�ำนวนมาก
แต่เมือ่ เกิดอุบตั เิ หตุจะมีแนวโน้มของอัตราความรุนแรงและความสูญเสียในระดับทีส่ งู กว่าระบบขนส่งประเภทอืน่
ดังนั้น หากมีการพัฒนานวัตกรรมงานบริการภาครัฐที่สามารถลดระดับความเสี่ยงและความรุนแรงที่อาจเกิดขึ้น
จากระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมืองได้ จะส่งผลให้ประชาชนมีความเชือ่ มัน่ ในการใช้ระบบขนส่งสาธารณะ และ
ลดความสูญเสียที่เกิดขึ้นได้ จากข้อมูลดังกล่าว ทีมนวัตกรที่ปรึกษาจึงได้พัฒนาต้นแบบนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหา
อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับระบบขนส่งสาธารณะระหว่างเมือง จ�ำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ 1) แบบประเมินคนขับ
บนบัตรโดยสาร 2) คูม่ อื ความปลอดภัย 3) ระบบให้คะแนนเกีย่ วกับสมรรถนะการขับขีป่ ลอดภัยของพนักงานขับรถ
โดยสารสาธารณะ (Feedback system) และ 4) ป้ายแจ้งเตือนขนาดพกพา
						 (3) โครงการระบบรายงานผลและติดตามการด�ำเนินการของ
ศูนย์ดำ� รงธรรม จากการศึกษาข้อมูลเบือ้ งต้นเกีย่ วกับการด�ำเนินงานของศูนย์ดำ� รงธรรม กระทรวงมหาดไทยพบว่า
ประชาชนยังไม่ทราบข้อมูลเกีย่ วกับช่องทางการรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ของศูนย์ดำ� รงธรรมมากเท่าทีค่ วร อีกทัง้
ระบบรับเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์ทกี่ ระทรวงมหาดไทยพัฒนาขึน้ ใหม่ยงั อาจจะสามารถน�ำมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า
เป็นเพียงระบบรับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์เท่านั้น จากประเด็นดังกล่าวนวัตกรที่ปรึกษาจึงใช้การคิดเชิงออกแบบ
เพื่อพัฒนาระบบให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งการอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชนที่ยื่นเรื่อง
ร้องเรียน/ ร้องทุกข์ผ่านศูนย์ด�ำรงธรรมสามารถติดตามผลการร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น
โดยมีตน้ แบบนวัตกรรมจ�ำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่ 1) Tracking ทีป่ รับปรุงระบบแจ้งสถานะเรือ่ งร้องเรียน/ร้องทุกข์
ให้มีการรายงานสถานะเพิ่มขึ้น จากเดิมที่มีเพียง 3 สถานะ คือ รับเรื่อง อยู่ระหว่างด�ำเนินการ และยุติเรื่อง
โดยเพิม่ รายละเอียดเกีย่ วกับกระบวนการด�ำเนินงานว่าอยูใ่ นขัน้ ตอนใด เช่น อยูร่ ะหว่างการนัดหมาย ก�ำลังเจรจา
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ไกล่เกลี่ย เป็นต้น 2) Knowledge base: FAQ app โดยเป็นระบบเพื่อเก็บค�ำถามทีเ่ จ้าหน้าทีพ่ บบ่อย ๆ
และน�ำค�ำตอบทีด่ ที สี่ ดุ มารวบรวมเป็นคูม่ อื ไว้ในระบบ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีข่ องศูนย์ดำ� รงธรรมทุกแห่งสามารถแก้ปญ
ั หาได้
รวดเร็วยิง่ ขึน้ หากมีปญ
ั หาแบบเดียวกันเกิดขึน้ อีกในอนาคต 3) Data Sharing ระหว่างระบบ 1567 - 1111 - 1166
โดยพัฒนา Web services (API) ขึ้นเพื่อตรวจสอบความซ�้ำซ้อนของเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่ประชาชนยื่นผ่าน
ศูนย์ด�ำรงธรรม (1567) ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ (1111) และศูนย์รบั เรือ่ งราวร้องทุกข์ สคบ. (1166) และ
4) การฝึกอบรม (Training) โดยจัดอบรมตามต�ำแหน่งงาน และภาระหน้าที่หลัก ทดสอบความรู้ความเข้าใจ ทักษะ
และความสามารถของเจ้าหน้าที่ รวมทัง้ ศึกษาเรียนรูจ้ ากแนวปฏิบตั ทิ ดี่ ี (Best practice) และสับเปลีย่ นเจ้าหน้าที่
กับศูนย์ด�ำรงธรรมอื่นๆ (Employee rotation)
						 (4) โครงการชุดข้อมูลสุขภาพส�ำหรับติดตัวผู้ป่วย ในปัจจุบัน
ข้อมูลสุขภาพมีความส�ำคัญ โดยเฉพาะผู้ป่วยที่รับประทานยาหรือมีอาการทางการแพทย์ที่อันตราย แต่มีผู้ป่วย
จ�ำนวนมากทีไ่ ม่ทราบว่าข้อมูลเหล่านีม้ คี วามส�ำคัญทีจ่ ะต้องแจ้งให้แพทย์ทราบ ในกรณีทตี่ นเองต้องเข้ารับการรักษา
ฉุกเฉิน หรือผูป้ ว่ ยหลายรายทีล่ ะเลย หรือไม่ทราบว่ามีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจดจ�ำและแจ้งข้อมูลเหล่านีท้ กุ ครัง้ กรณี
ทีไ่ ปพบแพทย์ทา่ นอืน่ ในโรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลอืน่ จากความต้องการดังกล่าว นวัตกรทีป่ รึกษาได้พฒ
ั นา
ต้นแบบนวัตกรรม จ�ำนวน 6 นวัตกรรม ได้แก่ 1) บัตรข้อมูลสุขภาพฉุกเฉิน 2) สติกเกอร์ข้อมูลสุขภาพฉุกเฉิน
3) QR code ข้อมูลสุขภาพฉุกเฉิน 4) Application: Emergency Health Information 5) Application: Widget
และ 6) Application: Fingerprint
						 (5) โครงการสื่อสารข้อมูลปริมาณน�้ำส�ำหรับเกษตรกร หนึ่งใน
ปัญหาการบริหารจัดการน�้ำ ที่ส�ำคัญคือ ความต้องการข้อมูลที่ถูกต้องและ “ข้อมูลที่สามารถเข้าใจและน�ำไป
ใช้ต่อได้” โดยพบว่าเกษตรกรรายย่อยหลายรายได้มีการพยายามติดตามข้อมูลปริมาณน�้ำที่มีโอกาสไหลเข้าพื้นที่
ทั้งในและเขตชลประทานแต่ไม่สามารถที่จะเข้าใจหรือแปลความหมายของปริมาณน�้ำที่มีโอกาสจะไหลเข้าพื้นที่
ของตนเองในแต่ละช่วงเวลาหรือในช่วงเวลาเพาะปลูกที่จะถึงได้ ท�ำให้ไม่สามารถวางแผนการเพาะปลูกพืช
ชนิดต่าง ๆ หรือกิจกรรมเกษตรอย่างอืน่ ทีเ่ หมาะสมกับปริมาณน�ำ้ ทีม่ โี อกาสจะไหลเข้าพืน้ ทีใ่ นแต่ละช่วงเวลาได้จาก
ปัญหาดังกล่าว นวัตกรที่ปรึกษาได้ใช้การคิดเชิงออกแบบเพื่อพัฒนาต้นแบบนวัตกรรมจ�ำนวน 4 นวัตกรรม ได้แก่
1) Application ส�ำหรับสื่อสารข้อมูลปริมาณน�้ำ 2) เสียงตามสายส�ำหรับสื่อสารข้อมูลปริมาณน�้ำ 3) การสื่อสาร
ข้อมูลปริมาณน�้ำโดยการบอกต่อ และ 4) ธงสัญลักษณ์แสดงที่แม่น�้ำในเขต
		

แนวทางการด�ำเนินการในอนาคต

		

เพื่อให้การด�ำเนินโครงการส่งผลกระทบเป็นวงกว้างจึงน�ำโครงการน�ำร่องไป

		
ปฏิบตั จิ ริง โดยมีการด�ำเนินการดังนี้ 1) มีกระบวนการการขยายผลการด�ำเนินโครงการ
(Incubation period) ที่ต้องมีการศึกษาหาแนวทางการด�ำเนินการเพิ่มเติม เพื่อให้การพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ
ประสบผลส�ำเร็จ และสามารถสร้างการรับรูใ้ นวงกว้างได้ 2) มีแผนให้นวัตกรทีป่ รึกษามีแนวทางการพัฒนาทีช่ ดั เจน
(Carreer path) และมีการประเมินผลที่ได้จากการมีส่วนร่วมในการพัฒนานวัตกรรมเพื่อให้ผู้บริหารหน่วยงาน
สามารถประเมินความสามารถของนวัตกรทีป่ รึกษา และ 3) มีการจัดท�ำงบประมาณเพือ่ ใช้ในการพัฒนานวัตกรรม
ในหน่วยงาน โดยอาจใช้องค์ความรู้ที่ได้จากโครงการฯ ทั้งนี้ เพื่อให้หน่วยงานเห็นความส�ำคัญของการพัฒนา
นวัตกรรม การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ และการยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
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Business)

3) การเพิม่ ขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศ (Doing

						 การด�ำเนินการที่ผ่านมาส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ส่งเสริมและสนับสนุน
ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับดัชนีการส�ำรวจของธนาคารโลก ปรับปรุงประสิทธิภาพการท�ำงานและมีความรวดเร็ว
ลด/ ปรับปรุงขั้นตอนให้มีความง่าย และแก้ไขกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องให้อ�ำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบธุรกิจ
มากขึ้น เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้ รัฐบาลได้ให้ความส�ำคัญ
กับเรือ่ งดังกล่าว โดยพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มขี อ้ สัง่ การในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังใน) ท�ำเนียบรัฐบาล ให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องไปด�ำเนินการปรับปรุงบริการเพื่อให้การ
ประกอบธุรกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น และมอบหมายให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งอยู่ในก�ำกับการบริหารราชการของ
รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) เป็นหน่วยงานหลักในการติดตามความก้าวหน้าของการด�ำเนินการปรับปรุง
บริการของหน่วยงานต่าง ๆ ต่อรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) ซึ่งมอบหมายให้รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลัง (นายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์) เป็นผู้ก�ำกับติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการปรับปรุงบริการ
ของหน่วยงาน โดยมีการจัดประชุมเพือ่ ติดตามความก้าวหน้าการขับเคลือ่ นการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจอย่างต่อเนือ่ ง และในคราวการประชุมคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2560 นายกรัฐมนตรีมขี อ้ สัง่ การ
ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุงการปฏิบัติงานและการเพิ่มประสิทธิภาพการอ�ำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง และให้เร่งประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้
เกี่ยวกับการจัดอันดับและการเพิ่มประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจให้แก่ทุกภาคส่วน
ได้ทราบอย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาคเอกชนที่เป็นกลุ่มเป้าหมายโดยตรงในเรื่องนี้
						 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานการให้บริการภาครัฐ ตลอดจนปรับปรุงกฎหมายและ
ระเบียบต่าง ๆ อันจะส่งผลให้มีสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง โดยเป้าหมายที่รัฐบาล
ตั้งไว้คือ ภายในปี พ.ศ. 2564 ประเทศไทยจะมีผลการจัดอันดับเป็นอันดับที่ 2 ของอาเซียน ซึ่งปรากฏอยู่ในแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) มีรายละเอียดดังนี้
						
3.1) การติดตามความก้าวหน้าการด�ำเนินการ
ตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก มีการประชุม
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อรายงานต่อนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จ�ำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่
1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 15 มกราคม 2561 และวันที่ 4 เมษายน 2561
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ภาพที่ 2-12 การประชุมติดตามความก้าวหน้าตามแนวทางการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก

				 3.2) การสร้างการรับรู้ในการด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับ
การประกอบธุรกิจให้แก่ภาครัฐ ภาคเอกชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง จ�ำนวน 3 ครั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561
โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธานและกล่าวปาฐกถาพิเศษเพื่อให้ทุกภาคส่วน
ได้ทราบถึงความมุง่ มัน่ ตัง้ ใจและการท�ำงานของรัฐบาลในการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพือ่ อ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รว่ มกับสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรือ่ ง การยกระดับ
ประสิทธิภาพภาครัฐเพื่ออ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ในการจัดประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปี
ผูป้ ระกอบการภาคเอกชน เมือ่ วันที่ 20 มีนาคม 2561 และในการประชุมใหญ่สามัญประจ�ำปีสมาชิกสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน
ทัง้ ไทยและต่างประเทศ เกีย่ วกับงานบริการภาครัฐทีไ่ ด้รบั การพัฒนาเพือ่ การยกระดับประสิทธิภาพในการให้บริการ
เพื่อช่วยอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
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ภาพที่ 2-13 การประชุมสร้างการรับรู้ในการด�ำเนินการปรับปรุงสภาพแวดล้อมส�ำหรับการประกอบธุรกิจ
		 3) การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลัก

ประกันทางอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมการปกครอง กรมโรงงานอุตสาหกรรม กรมเจ้าท่า
กรมการขนส่งทางบก และส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ
เครืองาม) เป็นประธาน และกล่าวมอบนโยบายและเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามฯ เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561
ซึ่งเป็นการประสานบูรณาการเพื่อเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลสังหาริมทรัพย์ที่จดทะเบียนตามพระราชบัญญัติ
หลักประกันทางธุรกิจ พ.ศ. 2558 ภายใต้อ�ำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบของส่วนราชการต่าง ๆ ทั้งทะเบียน
สังหาริมทรัพย์ของกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ทะเบียนช้างของกรมการปกครอง ทะเบียนรถยนต์ รถจักรยานยนต์
และรถบรรทุกของกรมการขนส่งทางบก ทะเบียนเครื่องจักรของกรมโรงงานอุตสาหกรรม และทะเบียนเรือ
ของกรมเจ้าท่า เพือ่ อ�ำนวยความสะดวกในการจัดท�ำฐานข้อมูลและตรวจสอบหลักประกันการช�ำระหนีท้ คี่ รบถ้วน
ทันสมัย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการได้รับสินเชื่อ
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ภาพที่ 2-14 การลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการเชื่อมโยงข้อมูลหลักประกันทางอิเล็กทรอนิกส์

		
แผนการด�ำเนินงานต่อไป
			
เมื่อธนาคารโลกประกาศผลการจัดอันดับความยาก - ง่ายในการประกอบธุรกิจ
Doing Business 2019 แล้ว ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะเสนอรายงานผลการจัดอันดับฯ และแผนการขับเคลื่อน
การอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 - 2562
ให้คณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
		

4) การยกระดับการพัฒนาระบบราชการสู่ความเป็นเลิศ

				 การพัฒนาระบบราชการสูค่ วามเป็นเลิศ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินการขับเคลือ่ น
ผ่านกลไกการมอบรางวัลให้แก่ส่วนราชการ นั่นคือ รางวัลเลิศรัฐ
				 รางวัลเลิศรัฐ (Public Sector Excellence Awards:
PSEA) เป็นรางวัลที่มอบให้แก่หน่วยงานภาครัฐเพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติหน่วยงาน
ภาครัฐทีไ่ ด้มงุ่ มัน่ ปฏิบตั ริ าชการจนประสบความส�ำเร็จในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 3 สาขา
ได้แก่ สาขาการบริการภาครัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และสาขา
การบริหารจัดการภาครัฐ
			ความหมาย: เพชรล้อมรอบด้วยช่อชัยพฤกษ์ตั้งอยู่
บนแท่งหมายเลขหนึ่ง หมายถึง หน่วยงานที่ได้รับรางวัลนี้เปรียบเสมือนเพชรน�้ำเอก
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แห่งระบบราชการ (ช่อชัยพฤกษ์) ที่ผ่านการเจียระไนอย่างงดงามด้วยความมุ่งมั่นสร้างสรรค์ผลงานจนเป็น
ที่ประจักษ์เป็นเพชรน�้ำหนึ่งเป็นความภาคภูมิใจสูงสุดของราชการไทย
				 เงื่อนไขการได้รับรางวัลเลิศรัฐ (รางวัลรวม)
				 มอบให้กบั หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัลครบทัง้ 3 สาขาในปีเดียวกัน โดยได้ระดับเด่นดี
ในสาขาบริการภาครัฐ และสาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม และได้รางวัลรายหมวดส�ำหรับสาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

1

2
สาขาบริการภาครัฐ
เป็นรางวัลที่มอบให้กับ
หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ มี ผ ลการ
พัฒนาคุณภาพการให้บริการ
เพื่ อ ประชาชนได้ รั บ บริ ก าร
ที่ ส ะดวก รวดเร็ ว โปร่ ง ใส
เป็นธรรม และเป็นที่พึงพอใจ

สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ
เป็นรางวัลที่มอบให้กับ
หน่วยงานของรัฐทีม่ กี ารพัฒนา
คุณภาพการให้บริการจัดการ
ได้ ทั ด เที ย มมาตรฐานสากล
ซึง่ ได้มาด้วยความเพียรพยายาม
ความอดทน หลอมรวมกั บ
ความตั้ ง ใจจริ ง ของทุ ก คน
ในองค์การ เพื่อน�ำพาองค์การ
ให้ก้าวสู่ความเป็นเลิศ

3

สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
เป็ น รางวั ล ที่ ม อบให้
กับหน่วยงานของรัฐที่มีความ
มุ ่ ง มั่ น ตั้ ง ใจในการพั ฒ นา
ประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห าร
ราชการบนพื้ น ฐานความ
รับผิดชอบและการมีส่วนร่วม
ของประชาชนเพื่อตอบสนอง
ความต้ อ งการของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง

ภาพที่ 2-15 รางวัลเลิศรัฐสาขาต่าง ๆ
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สาขาบริการภาครัฐ

สาขาคุณภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐ

สาขาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม

ประเภทรางวัล
1. มาตรฐานการบริการ
2. นวัตกรรมการบริการ
3. พัฒนาการบริการ
4. การบริการที่เป็นเลิศ
5. พัฒนาคุณภาพการบริการอย่างต่อเนื่อง

ประเภทรางวัล
1. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 1
2. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 2
3. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 3
4. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 4
5. คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หมวด 5

ประเภทรางวัล
1. เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
2. สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม
3. ผู้นำ�หุ้นส่วนความร่วมมือ

ภาพที่ 2-16 ประเภทรางวัลของสาขาต่าง ๆ

				 4.1) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
					
รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ได้เปิดกว้างให้กับทุกแนวคิดการพัฒนา
โดยมุ่งเน้นผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นกับประชาชน อีกทั้ง มีนวัตกรรมการบริการเกิดขึ้นมากมาย และหน่วยงานภาครัฐ
มีแนวโน้มการน�ำนวัตกรรมใหม่ ๆ มาใช้กับการบริการภาครัฐมากขึ้น ท�ำให้ตลอดระยะ 14 ปีที่ผ่านมา รูปแบบ
ผลงานที่ได้รับรางวัลจึงมีการเปลี่ยนแปลงไปตามเทคโนโลยีในช่วงนั้น ๆ
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ในปี พ.ศ. 2561 มี ผ ลงานของหน่ วยงานภาครั ฐ ได้ รั บรางวั ล เลิ ศ รั ฐ
สาขาบริการภาครัฐ รวมทั้งสิ้น 99 ผลงาน ซึ่งสามารถแบ่งกลุ่มตามรูปแบบของผลงานเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ ผลงาน
ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ ผลงานการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินการ และ
ผลงานที่ใช้เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
					
(1) ผลงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
						 ผลงานในกลุ่มนี้ถือเป็นกลุ่มหลักที่สะท้อนทิศทางด้านเทคโนโลยี
ของภาครัฐในแต่ละปีจะมีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้กบั ภาครัฐอยูเ่ สมอ โดยในปี พ.ศ. 2561 พบว่า
การใช้ Internet of Things (IoT) ถูกน�ำมาใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลาย โดยเฉพาะการใช้ GPS บอกพิกัดแบบ
Real Time ที่ถูกน�ำมาใช้ทั้งในการติดตามรถโดยสารสาธารณะในโครงการ Smart Bus Terminal ของกรมการ
ขนส่งทางบก การติดตามเรือประมง โดยกรมประมง การติดตามถังขยะ ร่วมกับการติดเซนเซอร์วดั ปริมาณและกลิน่
ในระบบ Smart Trash Tracking System ของส�ำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยขอนแก่น รวมทั้ง IoT ประเภทต่าง ๆ
ได้ถูกน�ำมาใช้ร่วมกันเพื่อพัฒนาจังหวัดภูเก็ตให้เป็น Smart City เช่น ระบบ CCTV เซนเซอร์ระดับน�้ำ การจัดให้มี
Free WiFi เป็นต้น
						 นอกจากนี้ ระบบสารสนเทศ (Information System) ยังคงเป็น
ปัจจัยส�ำคัญของการยกระดับประสิทธิภาพของภาครัฐ เนือ่ งจากสามารถช่วยลดขัน้ ตอน ระยะเวลา ความซ�ำ้ ซ้อน
ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ทีอ่ าจเกิดจากเจ้าหน้าทีห่ รือตัวประชาชนเองได้เป็นอย่างดี ตัวอย่างเช่น การใช้ระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาช่วยเจ้าหน้าที่ในการบันทึกและส่งข้อมูลผู้ป่วยต่อเนื่องที่ต้องกลับไปรักษาตัวที่บ้าน ผ่านโปรแกรม
Thai COC ของโรงพยาบาลสุรนิ ทร์ ซึง่ รวมทัง้ การน�ำสารสนเทศทีเ่ กิดจากการบูรณาการข้อมูลจากหน่วยงานต่าง ๆ
ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนส่งเสริมเกษตรกรให้ปรับเปลี่ยนรูปแบบของการเกษตรอย่างเหมาะสม ในโครงการ
Zoning by Agri-Map ของกรมพัฒนาที่ดิน
					
(2) ผลงานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์
						 ผลงานในเชิงสิง่ ประดิษฐ์มกั เกิดจากความพยายามแก้ไขปัญหาให้แก่
ประชาชน ซึ่งผ่านการพัฒนาจนเกิดผลลัพธ์ที่ชัดเจน เช่น กองบัญชาการกองทัพไทย ได้น�ำองค์ความรู้เรื่องระเบิด
มาผนวกกับภูมปิ ญ
ั ญาเรือ่ งบัง้ ไฟของชาวบ้าน พัฒนาถังกลเพิม่ แรงดันส่งน�ำ้ ระยะไกลทีส่ ามารถเพิม่ ระยะทางส่งน�ำ้
ของเครือ่ งปัม๊ น�ำ้ แก้ปญ
ั หาการขาดแคลนน�ำ้ ของเกษตรกร นอกจากนี้ นวัตกรรมสิง่ ประดิษฐ์ยงั เป็นเรือ่ งทีท่ ำ� ได้แบบ
ง่าย ๆ แต่เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน เช่น การน�ำเอาถุงน�ำ้ ยาล้างไตซึง่ เป็นวัสดุทอี่ ยูแ่ ล้วมาต่อกันเป็นทีน่ อนลมส�ำหรับ
ผูป้ ว่ ยติดเตียง ทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง สามารถป้องกันการเกิดแผลกดทับได้เป็นอย่างดี โดยโรงพยาบาลเซกา จังหวัดบึงกาฬ
					
(3) ผลงานการยกระดับมาตรฐานการด�ำเนินการ
						 ผลงานกลุม่ นีเ้ ป็นการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ ขององค์กร ซึง่ รวมทัง้
การเปลี่ยนวิธีการท�ำงาน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริการ อันจะส่งผลให้ประชาชนได้รับบริการ
ที่ดีขึ้น สะดวกรวดเร็วมากขึ้น เช่น โรงพยาบาลระยองได้พัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉินครบวงจรและการส่งต่อ
(Smart ER) ทั้งด้านกระบวนการ บุคลากร และสถานที่ หรือการควบคุมวัณโรคในเรือนจ�ำ ของกรมควบคุมโรค
ที่ได้เข้าไปให้ความรู้ คัดกรอง รักษา และสอบสวนเพื่อควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบ
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(4) ผลงานที่ใช้เครือข่ายและการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
						 การท�ำงานโดยอาศัยเครือข่ายนอกจากจะสามารถช่วยลดภาระหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่รัฐ ในบางกระบวนการยังเป็นวิธีการที่ให้ผลลัพธ์ดีกว่าการด�ำเนินการเอง เนื่องจากประชาชนที่อยู่
ในพืน้ ทีย่ อ่ มเข้าถึงปัญหาและจัดการแก้ไขได้อย่างทันท่วงที เช่น การทีเ่ จ้าหน้าทีจ่ ากการไฟฟ้าส่วนภูมภิ าคได้ถา่ ยทอด
องค์ความรู้ให้แก่นักเรียนอาชีวศึกษา และน�ำฝึกปฏิบัติจริงโดยการให้บริการตรวจสอบและแก้ไขอุปกรณ์ไฟฟ้า
ในครัวเรือนให้แก่ประชาชน รวมทั้งโรงเรียน อาคารต่าง ๆ หรือการอาศัยความร่วมมือจากทีมสหวิชาชีพในการ
เฝ้าระวังและควบคุมปัญหาการค้ามนุษย์ ของศูนย์ประสานงานชายแดนเพื่อต่อต้านการค้ามนุษย์ไทย - เมียนมา
(ระนอง - เกาะสอง) โดยส�ำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัดระนอง ที่นอกจากเป็น
บูรณาการระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ในประเทศแล้ว ยังสามารถสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศได้เป็นอย่างดี
					
ในระยะต่อไป ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะยังคงส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมและ
การน�ำเทคโนโลยีทที่ นั สมัยเข้ามาใช้ในภาครัฐ รวมทัง้ ประชาสัมพันธ์รางวัลให้เป็นทีร่ จู้ กั และยอมรับจากทัง้ หน่วยงาน
ภาครัฐและประชาชน เพื่อเป็นต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนต่อไป
				 4.2) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
					
การตรวจประเมินเพื่อมอบรางวัลให้แก่หน่วยงานของรัฐ เป้าหมายส�ำคัญ
เพื่อส่งเสริมและจูงใจให้หน่วยงานด�ำเนินการพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐอย่าง
ต่อเนือ่ ง และเมือ่ หน่วยงานมีความพร้อมและต้องการประเมินความส�ำเร็จของหน่วยงาน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงจัดให้มี
การมอบรางวัล ดังนัน้ การส่งเสริมให้สว่ นราชการได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จึงเป็นการด�ำเนินการ
เพื่อยกระดับมาตรฐานการบริหารองค์การให้เทียบเท่าสากล มุ่งเข้าสู่องค์การที่เป็นเลิศ โดยการมอบรางวัล
จะแบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด ซึ่งมี 6 ประเภทรางวัล
ตามหมวดทีม่ กี ารพัฒนาอย่างโดดเด่น และรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ระดับดีเด่น ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้เปิดรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ในปี พ.ศ. 2561 มีส่วนราชการสมัคร
ขอรับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับดีเด่น และรางวัลฯ รายหมวด รวม 73 หน่วยงาน
(37 กรม 35 จังหวัด 1 หน่วยงานอืน่ ๆ) โดยมีสว่ นราชการทีผ่ า่ นการประเมินและได้รบั รางวัล จ�ำนวน 17 หน่วยงาน
ผลสรุปดังภาพที่ 2 - 17
ไม่เคย
สมัครได้รับรางวัล
27, 19%

ไม่เคยสมัคร
รางวัล
66, 47%

กระทรวง/กรม

สมัครรางวัล
7, 9%

สมัครได้รับรางวัล
17, 22%
จังหวัด

สมัครไม่ได้รับรางวัล
48, 34%

สมัครไม่ได้รับรางวัล
52, 69%

ภาพที่ 2-17 ผลการสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 - 2561
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จากการด�ำเนินการรับสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ที่ผ่านมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 - 2561 พบว่า ส่วนราชการระดับกระทรวง กรม มีหน่วยงานที่สมัครขอรับรางวัล
จ�ำนวน 75 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 53 โดยได้รับรางวัล 27 หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ 19 ของหน่วยงานทั้งหมด
ส�ำหรับส่วนราชการระดับจังหวัด มีจังหวัดที่สมัครขอรับรางวัล จ�ำนวน 69 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 91 และได้รับ
รางวัล จ�ำนวน 17 จังหวัด คิดเป็นร้อยละ 22 ของจังหวัดทั้งหมด
					
ทัง้ นี้ มีหน่วยงานได้รบั รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ รายหมวด
รวมทั้งสิ้น 97 รางวัล จาก 44 ส่วนราชการ โดยหมวด 1 การน�ำองค์กรและความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นหมวด
ที่มีหน่วยงานได้รับรางวัลมากที่สุดรวม 31 รางวัล ในขณะที่หมวด 5 ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นหมวด
ที่หน่วยงานสมัครและได้รับรางวัลน้อยที่สุด คือ 4 รางวัล ส�ำหรับรางวัลระดับดีเด่นซึ่งเปิดรับสมัครครั้งแรก
ในปี พ.ศ. 2558 มีหน่วยงานสมัครขอรับรางวัล จ�ำนวน 6 หน่วยงาน โดยได้รับรางวัลดีเด่น จ�ำนวน 1 หน่วยงาน
ได้แก่ กรมปศุสัตว์รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2555 - 2561
ปรากฏดังตารางที่ 2 - 5
ตารางที่ 2-5
			

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2555 - 2561

ประเภทรางวัล
2555
ระดับดีเด่น
รายหมวด
หมวด 1
กระทรวง
ด้านการน�ำ
พลังงาน
องค์การและ
ความรับผิด
ชอบต่อสังคม

หมวด 2 ด้าน กรมบัญชี
การวางแผน กลาง
ยุทธศาสตร์
และการ
สื่อสารเพื่อน�ำ
ไปสู่การปฏิบัติ

2556
-

2557
-

2558
กรมปศุสัตว์

กรมปศุสัตว์
จ.นครพนม
จ.สุพรรณบุรี

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. กรมทางหลวง
กรมควบคุมโรค ชนบท
กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิต
คนพิการ
จ.ชัยนาท
จ.พังงา
จ.สกลนคร

กระทรวงพลังงาน
กรมสุขภาพจิต
กรมสรรพสามิต
กรมชลประทาน

กรมควบคุมโรค
กรมธนารักษ์
กรมปศุสัตว์
จ.ตาก

2559
-

2560
-

สป.มหาดไทย
สป.สาธารณสุข
กรมอนามัย
กรมธนารักษ์
กรมสรรพสามิต
กรมส่งเสริม
สหกรณ์
จ.ตรัง

กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมการพัฒนา
ชุมชน
กรม
วิทยาศาสตร์
การแพทย์
จ.นนทบุรี
จ.อุทัยธานี

สป.สาธารณสุข กรมสรรพากร
ส�ำนักงานบริหาร จ.สกลนคร
หนี้สาธารณะ
จ.อ�ำนาจเจริญ
จ.นครพนม

2561
-

กรมบัญชีกลาง
กรมบังคับคดี
กรมการแพทย์
แผนไทย
และการแพทย์
ทางเลือก
ส�ำนักงาน
คณะกรรมการ
อาหารและยา
จ.ยะลา
จ.ระนอง
จ.ศรีสะเกษ
จ.หนองคาย
กรมทางหลวง สป. มหาดไทย
ชนบท
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมพัฒนาทีด่ นิ
จ.ขอนแก่น
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ตารางที่ 2-5
			

รายชื่อหน่วยงานที่ได้รับรางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ประจ�ำปี
พ.ศ. 2555 - 2561 (ต่อ)

ประเภทรางวัล
หมวด 3
ด้านการมุง่ เน้น
ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย

2555
กรม
สรรพากร
จ.สมุทร
สงคราม

หมวด 4
ด้านการ
วิเคราะห์ผลการ
ด�ำเนินงาน
ขององค์การ
และการจัดการ
ความรู้
หมวด 5
ด้านการ
บริหาร
ทรัพยากร
บุคคล
หมวด 6
ด้านกระบวนการ
คุณภาพและ
นวัตกรรม

-

2556
กรมธนารักษ์

2557
2558
กรมชลประทาน
กรมปศุสัตว์
กรมพัฒนา
ธุรกิจการค้า
กรมสรรพสามิต
กรมส่งเสริม
และพัฒนา
คุณภาพชีวิตคน
พิการ
กระทรวงพลังงาน กรมสรรพากร กรมธนารักษ์
กรมสรรพสามิต
กรมศุลกากร
กองบัญชาการ
กองทัพไทย
กรมการพัฒนา
ชุมชน
-

กรมการ
พัฒนา
ชุมชน
กรม
สุขภาพจิต
กรมปศุสตั ว์ กรมศุลกากร
กรม
จ.อุบลราชธานี
สรรพสามิต
กรม
ธนารักษ์

กรมบัญชีกลาง

กรมควบคุมโรค
กรมสรรพากร

2560
2559
2561
กรมควบคุมโรค จ.อ�ำนาจเจริญ กรมการพัฒนา
กรมทางหลวง
ชุมชน
ชนบท
กรมสุขภาพจิต
จ.พังงา

กรมชลประทาน สป.สาธารณสุข กรมสุขภาพจิต
กรมพัฒนาที่ดิน กรมควบคุมโรค กรมอนามัย
กรมบัญชีกลาง

-

กรมธนารักษ์

กรมควบคุมโรค

กรมการค้า
สป.สาธารณสุข จ.สกลนคร
ภายใน
กรมสุขภาพจิต
กรมวิทยาศาสตร์
การแพทย์

				 4.3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
			
		
เป็นรางวัลทีม่ อบให้กบั หน่วยงานภาครัฐ เพือ่ สร้างแรงจูงใจ และสร้างขวัญ
ก�ำลังใจในการปฏิบตั ริ าชการ ทีเ่ ป็นการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องเข้ามามีสว่ นร่วม
ในการบริหารราชและท�ำงานร่วมกันอย่างเป็นรูปธรรม โดยการส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดกระบวนการมีสว่ นร่วม
ตั้งแต่การให้ข้อมูลข่าวสาร (Inform) การรับฟังความคิดเห็น (consult) การเข้ามาเกี่ยวข้อง (Involve) ไปจนถึง
การสร้างความร่วมมือ (Collaboration) ซึ่งจะน�ำไปสู่การเสริมอ�ำนาจและศักยภาพประชาชนให้เข้มแข็ง รวมทั้ง
สร้างความภาคภูมิใจของผู้ที่เข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนหรือผลักดันการด�ำเนินงานให้ประสบความส�ำเร็จ
อันน�ำไปสูก่ ารเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารราชการทีส่ ามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
118 l
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ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) โดย
คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบราชการ (อ.ก.พ.ร.) เกีย่ วกับการพัฒนาและส่งเสริมการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม
ได้ก�ำหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณารางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจ�ำปี
พ.ศ. 2561 เพื่อส่งเสริมการเปิดระบบราชการให้ประชาชนและภาคส่วนอื่นที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการ
บริหารราชการ ซึ่งจะสร้างความเชื่อมั่น ศรัทธาต่อภาพลักษณ์องค์กรและสร้างการยอมรับโดยเข้ามามีบทบาท
เกี่ยวข้องและท�ำงานร่วมกันกับภาครัฐแบบหุ้นส่วนความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมและต่อเนื่องยิ่งขึ้น โดยก�ำหนด
ออกเป็น 3 ประเภทรางวัล ได้แก่
					
(1) เปิดใจใกล้ชิดประชาชน (Open Governance)
					
(2) สัมฤทธิผลประชาชนมีส่วนร่วม (Effective Change)
					
(3) ผู้น�ำหุ้นส่วนความร่วมมือ (Engaged Citizen)
ตารางที่ 2-6

สรุปสถิตกิ ารได้รบั รางวัล สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม (ตัง้ แต่ พ.ศ. 2557 - 2561)

พ.ศ. 2557

พ.ศ. 2558

พ.ศ. 2559

รางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม

ภาพรวมองค์กร (ไม่มี
หน่วยงานได้รับรางวัล)

กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ
(3 หน่วยงาน)

กระบวนการมีส่วนร่วม
ในการบริหารราชการ
(2 หน่วยงาน)

ขยายผลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
(4 หน่วยงาน)
พัฒนาส่งเสริม
การบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม
(14 หน่วยงาน)

ขยายผลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
(5 หน่วยงาน)
พัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
(11 หน่วยงาน)

ขยายผลการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
(4 หน่วยงาน)
พัฒนาการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม
(13 หน่วยงาน)

พ.ศ. 2561
พ.ศ. 2560
(ปรับปรุงสาขา
และหลักเกณฑ์)
รางวัลเลิศรัฐ
สาขาการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม
การบริหารราชการแบบ
มีส่วนร่วมอย่างเป็นเลิศ
(ไม่มีหน่วยงานได้รับ
รางวัล)
กระบวนการมีส่วนร่วม สัมฤทธิผลประชาชน
ในการบริหารราชการ มีส่วนร่วม (Effective
(ไม่มีหน่วยงานได้รับ
Change)
รางวัล)
(21 หน่วยงาน)
การขยายผลการบริหาร เปิดใจใกล้ชิดประชาชน
ราชการแบบมีส่วนร่วม (Open Governance)
(3 หน่วยงาน)
(50 หน่วยงาน)
การพัฒนาการบริหาร ผู้น�ำหุ้นส่วนความ
ราชการแบบมีส่วนร่วม ร่วมมือ (Engaged Citizen)
(21 หน่วยงาน)
(21 หน่วยงาน)

l
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สรุปผลการพิจารณารางวัล

					
ผลการประเมินรางวัลเลิศรัฐ ประจ�ำปี พ.ศ. 2561 มีหน่วยงานที่ได้รับ
รางวัล ดังนี้
					
(1) รางวัลเกียรติยศ จ�ำนวน 1 ผลงาน มอบให้กบั หน่วยงานทีไ่ ด้รบั รางวัล
United Nations Public Service Awards 2018 ได้แก่ ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด
					
(2) รางวัลเลิศรัฐ จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ กรมควบคุมโรค กรมบัญชีกลาง
กรมปศุสัตว์ กรมพัฒนาที่ดิน และกองบัญชาการกองทัพไทย
					
(3) รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ จ�ำนวน 99 ผลงาน
					
(4) รางวัลเลิศรัฐ สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จ�ำนวน 17 ผลงาน
					
(5) รางวัลเลิศรัฐ สาขาการบริหารราชการแบบมีสว่ นร่วม จ�ำนวน 65 ผลงาน
		

5) การส่งเสริมและยกระดับการให้บริการประชาชน

				 การส่งเสริมให้ส่วนราชการยกระดับการให้บริการประชาชน ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้ดำ� เนินการโดยการสนับสนุนให้ส่วนราชการที่รับรางวัลจากส�ำนักงาน ก.พ.ร. ต่อยอดการพัฒนาและน�ำผลงาน
ส่งสมัครขอรับรางวัล United Nations Public Service Awards หรือ UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ
เป็นรางวัลด้านการบริการภาครัฐทีเ่ ป็นเลิศทีไ่ ด้รบั การยอมรับในระดับโลก ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2546 (ค.ศ. 2003)
เพือ่ สนับสนุนการสร้างนวัตกรรมในการบริการภาครัฐในระดับนานาชาติ โดยในปี พ.ศ. 2559 (ค.ศ. 2016) รางวัล
UNPSA ได้มีการทบทวนเพื่อที่จะได้สอดคล้องกับการด�ำเนินงานตามวาระและเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ในปี ค.ศ. 2030 (The 2030 Agenda for Sustainable Development and Sustainable Development
Goals (SDGs))
				 การสนับสนุนให้สว่ นราชการทีเ่ คยได้รบั “รางวัลคุณภาพการให้บริการประชาชน”
ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2546 “รางวัลมาตรฐานศูนย์บริการร่วม/เคาน์เตอร์บริการประชาชน ระดับรางวัลดีเด่น” ตั้งแต่
ปี พ.ศ. 2549 และ “รางวัลบริการภาครัฐแห่งชาติ” ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555 ส่งผลงานสมัครเข้ารับการประเมิน
เพื่อรับรางวัล United Nations Public Service Awards ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2550 ต่อเนื่องมาถึงปัจจุบัน โดยมุ่งหวัง
ให้หน่วยงานภาครัฐสามารถพัฒนาไปสู่องค์กรนวัตกรรม และบริการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพระดับสากลได้
โดยผลการดําเนินการที่ผ่านมามีหน่วยงานภาครัฐของไทยได้รับรางวัลอย่างต่อเนื่องทุกปี ดังนี้
ตารางที่ 2-7 รายชื่อและผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ
ปี

หน่วยงาน

2551 โรงพยาบาลยโสธร

ระดับ
รองชนะเลิศ

2552 โรงพยาบาลมหาราช ชนะเลิศ
นครเชียงใหม่
2554 ส�ำนักงานสรรพากร ชนะเลิศ
ภาค 7 กรมสรรพากร
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ผลงาน
การให้บริการรักษาผู้ป่วย
การพัฒนาบริการทางการแพทย์
ผ่านเครือข่ายความร่วมมือ
ส�ำนักงานบริการขวัญใจประชาชน

สาขา
Improving the delivery of
services
Improving the delivery of
services
Advancing knowledge
management in government
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ตารางที่ 2-7 รายชื่อและผลงานของหน่วยงานที่ได้รับรางวัล UNPSA ขององค์การสหประชาชาติ (ต่อ)
ปี
หน่วยงาน
2554 กรมชลประทาน

ระดับ
รองชนะเลิศ

2555 กรมชลประทาน

ชนะเลิศ

โรงพยาบาลราชวิถี
รองชนะเลิศ
กรมการแพทย์
2556 สถาบันพัฒนาการเด็ก ชนะเลิศ
ราชนครินทร์
กรมสุขภาพจิต
2557 ส�ำนักป้องกันและ
ชนะเลิศ
ควบคุมโรคที่ 9
กรมควบคุมโรค
โรงพยาบาลขอนแก่น
2558 สถาบันสุขภาพเด็ก
แห่งชาติมหาราชินี
กรมการแพทย์
โรงพยาบาลขอนแก่น

ชนะเลิศ

ผลงาน
การบริหารจัดการชลประทาน
แบบมีส่วนร่วม โดยคณะ
กรรมการภาคประชาชนและ
องค์กรผู้ใช้น�้ำของโครงการ
ส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษากระเสียว
อ�ำเภอด่านช้าง
จังหวัดสุพรรณบุรี
การป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง
แบบบูรณาการของโครงการ
ส่งน�้ำและบ�ำรุงรักษาแม่ยม
จังหวัดแพร่
โครงการป้องกันตาบอด
ในผู้ป่วยเบาหวาน
Child First - Work Together
(CF-WT)

สาขา
Fostering participation
in policy-making decisions
through innovative
mechanisms

การบริหารจัดการแบบ
บูรณาการเพื่อลดความ
เจ็บป่วยด้วยโรคมาลาเรีย
ในพื้นที่เสี่ยงสูง
อ�ำเภอท่าสองยาง จังหวัดตาก
ศูนย์ช่วยเหลือเด็กและผู้หญิงใน
ภาวะวิกฤต (One stop Crisis
Center: OSCC)
Holistic School in Hospital
Initiative (HSH)

Fostering participation
in policy-making
decisions through
innovative mechanisms

โครงการป้องกันควบคุมมะเร็ง
ปากมดลูกแบบบูรณาการ

Promoting gender
responsive public services
to achieve the SDGs

Fostering participation
in policy-making decisions
through innovative
mechanisms
Advancing knowledge
management in government
Improving the delivery
of services

Promoting gender-r
esponsive delivery
of public services
ชนะเลิศ
Promoting Whole-ofGovernment Approaches in
the information Age
รองชนะเลิศ
Fast-track Service for High-risk Promoting genderPregnancies
responsive delivery of
public services
องค์การสหประชาชาติไม่เปิดรับสมัคร
รองชนะเลิศ
นวัตกรรมบ้านต้นแบบสุขภาวะ Innovation and Excellence
ผู้ป่วยเรื้อรังและผู้สูงอายุ
in Delivering Health Services

2559
2560 เทศบาล
ต�ำบลเขาพระงาม
จังหวัดลพบุรี
2561 ส�ำนักงานสาธารณสุข ชนะเลิศ
จังหวัดร้อยเอ็ด

				 ในปี พ.ศ. 2561 (ค.ศ. 2018) ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัดร้อยเอ็ด ได้รบั รางวัลชนะ
เลิศในสาขา Promoting gender responsive public services to achieve the SDGs จากผลงาน “โครงการ
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ป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ (Integrated approach of comprehensive cervical cancer
control)” โดยพิธีมอบรางวัลได้จัดขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมาราเกรซ ราชอาณาจักรโมรอกโก
โดยประเทศไทยเป็น 1 ใน 8 ประเทศ ที่ได้รับรางวัลในปีนี้ จากผลงานที่สมัครทั้งหมด 437 ผลงาน จาก 79
ประเทศทั่วโลก
ผลงาน “โครงการป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ” เป็นการแก้ไข
ปัญหาสตรีเข้าไม่ถงึ การบริการคัดกรองมะเร็งปากมดลูก ทีม่ หี ลายขัน้ ตอนและต้องรอผลนาน ส�ำนักงานสาธารณสุข
จังหวัดร้อยเอ็ดจึงได้รว่ มกับภาคีเครือข่ายพันธมิตร ได้แก่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น องค์กร
เจไปโก้ (Jhpiego) ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แห่งประเทศไทย และกรมอนามัย ในการป้องกันควบคุมมะเร็งปาก
มดลูกที่ครอบคลุมทั้งระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิและตติยภูมิ ด้วยการฉีดวัคซีนป้องกัน การตรวจด้วยน�้ำส้มสายชู
ซึ่งท�ำให้ทราบผลภายใน 1 นาที และการรักษาด้วยการจี้เย็น ที่สามารถด�ำเนินการได้ทันทีหากผลตรวจผิดปกติ
ถือเป็นนวัตกรรมการบริการทีเ่ ชือ่ มโยงขัน้ ตอนการคัดกรองและการรักษาเข้าด้วยกัน สามารถลดขัน้ ตอนและระยะ
เวลาการรอคอยลงได้เป็นอย่างมาก ขณะนี้ได้ขยายผลครอบคลุมทั้งพื้นที่ภายใต้แผนการพัฒนาตามกรอบระบบ
สุขภาพขององค์การอนามัยโลก และร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นศูนย์มะเร็ง
ได้ส่งผลให้ประชาชนได้รับการบริการจากสถานบริการที่อยู่ใกล้บ้าน
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6) การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 2

				 การประชาสัมพันธ์ผลงานของหน่วยงานที่มีการพัฒนาคุณภาพการให้บริการ
ทีโ่ ดดเด่น และได้รบั รางวัลเลิศรัฐ สาขาบริการภาครัฐ ให้เป็นต้นแบบแก่หน่วยงานภาครัฐอืน่ ๆ น�ำไปประยุกต์ใช้ในการ
พัฒนางานบริการของตนเอง มีความส�ำคัญ ดังนัน้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินการจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ
เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ผลการพัฒนาบริการของหน่วยงานภาครัฐ โดยจัดงานครั้งแรก “นวัตกรรมบริการ
พัฒนางานภาครัฐ ยกระดับสูป่ ระเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 8 - 9 ธันวาคม 2559 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ
แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร ซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชน และหน่วยงานราชการต่าง ๆ เป็นอย่างดี
				 ในปี พ.ศ. 2561 การจัดงานมหกรรมงานบริการภาครัฐ ครัง้ ที่ 2 “นวัตกรรมภาครัฐ 4.0”
จึงเกิดขึ้น เป็นการสานต่อความส�ำเร็จที่มุ่งเน้นขยายผลไปยังประชาชน ให้ได้รับทราบการพัฒนาการให้บริการ
ของภาครัฐและสามารถเข้าถึงบริการของภาครัฐได้มากขึน้ ณ ลาน Central Court ชัน้ 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์
กรุงเทพมหานคร ระหว่างวันที่ 11 – 12 ธันวาคม 2560 มีการจัดบูธแสดงผลงานจ�ำนวน 17 บูธ รวมทั้งสิ้น
47 ผลงาน ซึง่ ประกอบด้วยผลงานทีห่ น่วยงานต้องการประชาสัมพันธ์ งานบริการประชาชน และเจ้าหน้าทีใ่ ห้บริการ
ตารางที่ 2-8 รายชื่อและผลงานของหน่วยงานที่ต้องการประชาสัมพันธ์
ล�ำดับ
หน่วยงาน
1 ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน)
2 กรมบังคับคดี

3

•
•
•
•
•
•
ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา •

4

ส�ำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

5

กรมการขนส่งทางบก

6

กรมการปกครอง

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

งานบริการ
Govspending หรือ ภาษีไปไหน ?
GovChannel ศูนย์กลางบริการภาครัฐส�ำหรับประชาชน
LED Property +
แอปพลิเคชันการค้นหาทรัพย์สินการขายทอดตลาด
LED 4.0 การให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ส�ำหรับประชาชน
นวัตกรรมการให้บริการกระบวนการตรวจสอบการล้มละลาย
การพัฒนารูปแบบการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารของ
เด็กนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
โครงการฉันดีมีสุข
Oryor Smart Application
Thai refer
เจลว่านพระฉิม (โรงพยาบาลอู่ทอง)
Smart Health ID
นวัตกรรมคิวออนไลน์ cello
มั่นใจทั่วไทยรถใช้ GPS
สวัสดิภาพขนส่ง โรงเรียนสอนขับรถยนต์
ใบอนุญาตขับขี่
การท�ำบัตรประจ�ำตัวประชาชน
การบริจาคอวัยวะและดวงตาผ่านระบบการให้บริการบัตรประจ�ำตัว
ประชาชน
การให้บริการท�ำบัตรประชาชนเคลือ่ นทีแ่ ก่ผปู้ ว่ ยติดเตียง คนชรา ผูพ้ กิ าร
ที่ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้
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ตารางที่ 2-8 รายชื่อและผลงานของหน่วยงานที่ต้องการประชาสัมพันธ์ (ต่อ)
ล�ำดับ
7 กรมที่ดิน

หน่วยงาน

8

กรมควบคุมโรค

9

การไฟฟ้านครหลวง

10

กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

11

กรมสุขภาพจิต

12

กรมการแพทย์

13

กรมป่าไม้

14
15
16

17

124 l

•
•
•
•
•
•

•
•
กรมการพัฒนาชุมชน
•
กรมปศุสัตว์
•
•
สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้าน •
•
เมืองทีด่ ี

ส�ำนักงาน ก.พ.ร.

งานบริการ
การให้บริการค้นหาต�ำแหน่งแปลงที่ดินด้านภูมิศาสตร์
สารสนเทศ
RTK GNSS NETWOR
รอบรู้เรื่องที่ดิน
บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่
การให้ค�ำปรึกษาเกี่ยวกับการเตรียมร่างกายก่อนไปต่างประเทศ
นวัตกรรมมาลาเรียออนไลน์
MEA Smart Life
Field Force Management
DBD e-filing ระบบการให้บริการรับงบการเงินผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์
DBD e-service application โปรแกรมให้บริการตรวจสอบข้อมูลนิติบคุ คล
ผ่านสมาร์ทโฟน
DBD e-Accounting for SMEs โปรแกรมบัญชี ส�ำหรับ SMEs
แบบครบวงจร
ลดเครียด....สร้างสุข
Smile Hub
วงล้อแห่งความสุข
นาฬิกาอัจฉริยะเตือนภาวะน�้ำตาลต�่ำในผู้ป่วยเบาหวาน
หลักการ 3 H กับกระบวนการดูแลผู้ป่วยเบาหวาน
นวัตกรรมค้นหาภาวะข้อไหล่ติดหลังการผ่าตัดมะเร็งเต้านม
(สถาบันมะเร็งแห่งชาติ)
เทพทาโร จากธรรมชาติสู่สวนป่า
โครงการสร้างป่า สร้างรายได้ ตามแนวพระราชด�ำริ
Premium OTOP
นมคุณภาพสูงล้านนา
ปศุสัตว์ ok
โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
หลักสูตรการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส�ำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 5

• หลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2
• รางวัลเลิศรัฐ
• การพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการให้บริการ: พ.ร.บ.
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
• Doing Business 2018 Thailand
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ภาพที่ 2-19 มหกรรมงานบริการภาครัฐ ครั้งที่ 8

				 ผลส�ำเร็จของการจัดงาน จากแบบสอบถาม และการสัมภาษณ์ประชาชนผู้มา
ร่วมงาน พบว่า เวทีการแสดงผลงานของรัฐนี้ เป็นประโยชน์เป็นช่องทางหนึง่ ทีท่ ำ� ให้ประชาชนได้รบั รูถ้ งึ พัฒนาการ
และความก้าวหน้าของระบบราชการที่เปลี่ยนแปลงไปในการพัฒนาการบริการให้ประชาชนได้รับประโยชน์และ
ความสะดวกในการขอรับบริการมากขึ้น และควรจัดเป็นประจ�ำทุกปี
2.6.2 การปรับบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ และการพัฒนา
องค์การให้มีขีดสมรรถนะสูง
		

1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ

		 1.1) ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ก.พ.ร. ได้พจิ ารณาให้ความเห็นชอบการปรับ
บทบาท ภารกิจ และจัดโครงสร้างของส่วนราชการในกลุ่มกระทรวงด้านเศรษฐกิจเพื่อสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่ ง ขั น กลุ ่ ม กระทรวงด้ า นสั ง คมและความมั่ น คงเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล�้ ำ ในสั ง คม และส่ ง เสริ ม ให้
ทุกส่วนราชการจัดท�ำแผนปฏิรูปองค์การ โดยมีรายละเอียดโดยสรุปดังนี้
				
1.1.1) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
		
		
กระทรวงการคลัง ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
ในสังกัดเพือ่ ให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 - 2580)
และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 ในประเด็นการปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ให้มีความคล่องตัว เปิดเผย ตรวจสอบได้ และมีกลไกในการป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน ซึ่งเป็นบทบาทของ
กรมบัญชีกลาง รวมถึงปรับปรุงโครงสร้างของกรมศุลกากรให้มหี น่วยงานรับผิดชอบหลักในการพัฒนาระบบเชือ่ มโยง
ข้อมูลการน�ำเข้า - ส่งออก และโลจิสติกส์ (National Single Window: NSW) ควบคูไ่ ปกับการเพิม่ ขีดความสามารถ
ในการควบคุม ก�ำกับดูแล และตรวจสอบสินค้าทีน่ ำ� เข้า - ส่งออก เพือ่ ให้สอดคล้องกับนโยบายการมุง่ สู่ Thailand
4.0 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) และนโยบาย
การพัฒนาให้ประเทศไทยเป็น Logistic Hub ดังนี้
					
(1) กรมบัญชีกลาง มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�ำงานในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นนโยบายที่ส�ำคัญของรัฐบาล โดยได้น�ำระบบ
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เทคโนโลยีและสารสนเทศเข้ามาใช้ในกระบวนงานในการจัดซื้อจัดจ้าง ลดขั้นตอนการพบกันระหว่างผู้ซื้อและ
ผู้ขาย ป้องกันปัญหาการทุจริตในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง สร้างความโปร่งใสลดปัญหาการคอร์รัปชัน และเพิ่ม
ความเชือ่ มัน่ ให้แก่ระบบราชการ โดยให้ประชาชนได้มสี ว่ นร่วมในการตรวจสอบ ลดปัญหาข้อพิพาทระหว่างภาครัฐ
กับประชาชน
					
(2) กรมศุลกากร มีการปรับปรุงบทบาท ภารกิจเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้า อ�ำนวยความสะดวกทางการค้า ทั้งเชิงนโยบายและปฏิบัติ โดยเป็น
การพัฒนาระบบ NSW เพือ่ เป็นข้อมูลส�ำคัญในการวิเคราะห์กำ� หนดนโยบายทางเศรษฐกิจและทางการค้าระหว่าง
ประเทศ ท�ำให้กระบวนการน�ำเข้า ส่งออกสอดคล้องกับมาตรฐานสากล รวมทั้งได้มีการจัดตั้งส�ำนักงานศุลกากร
ท่าอากาศยานดอนเมือง เพื่อเป็นการรองรับการขยายตัวและลดความแออัดของท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
ตามนโยบายการท�ำให้ประเทศไทยจะเป็นศูนย์กลางการบินการท่องเที่ยวและการขนส่งสินค้าทางอากาศ
ชั้นน�ำของเอเชียและโลกอย่างครบวงจร
				
1.1.2) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อลดความเหลื่อมล�้ำ
		
		
กระทรวงสาธารณสุข ได้มกี ารปรับปรุงโครงสร้างของส่วนราชการ
ในสังกัดซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 และนโยบาย
ของรัฐบาล ดังนี้
					
(1) กรมการแพทย์ เป็นการปรับปรุงบทบาท ภารกิจด้าน
งานวิชาการทางการแพทย์เพื่อยกระดับคุณภาพบริการด้านสาธารณสุขและสุขภาพของประชาชนในด้าน
การบ�ำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ฝ่ายกายและเพื่อเป็นหน่วยสนับสนุนวิชาการและหน่วยงาน
บริการทางการแพทย์ของกระทรวงสาธารณสุข
				
(2) กรมควบคุมโรค เป็นการปรับปรุง บทบาท ภารกิจด้าน
การควบคุมโรคและภัยสุขภาพในภาวะฉุกเฉิน เพื่อการบริหารจัดการภาวะฉุกเฉินซึ่งเป็นภารกิจที่มีความ
ยุง่ ยากซับซ้อน ครอบคลุมตัง้ แต่การเฝ้าระวังและป้องกันในภาวะปกติ การเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพ
รองรับภาวะฉุกเฉินก่อนเกิดเหตุการณ์การวางกลไกและการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหรือบริหารจัดการระบบบัญชาการ
เหตุการณ์ตามแผนจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข และการฟื้นฟูหลังเกิดภาวะฉุกเฉิน และภารกิจเกี่ยวกับ
วัณโรค เพื่อศึกษาวิจัยและพัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านการเฝ้าระวัง ป้องกันและควบคุมวัณโรค และ
การก�ำหนดมาตรฐานเกีย่ วกับหลักเกณฑ์รปู แบบการด�ำเนินการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรค จากสถานการณ์
ปัญหาวัณโรคของประเทศไทย การขยายเขตเศรษฐกิจพิเศษตามแนวชายแดน ท�ำให้ประชากรกลุ่มเสี่ยงหลัก ๆ
ได้แก่ แรงงานข้ามชาติที่เข้ามาท�ำงานในประเทศไทย ซึ่งส่งผลต่อการติดต่อและการระบาดของวัณโรคเพิ่มสูงขึ้น
อย่างมาก รวมถึงการแก้ไขปัญหาการบริโภคยาสูบของประชากรไทยที่มีความยุ่งยากและซับซ้อน
					
(3) กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ เป็นการปรับปรุง บทบาท
ภารกิจด้านการยกระดับมาตรฐานด้านการส่งเสริมสถานบริการสุขภาพและสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ
ของไทยให้ เ ที ย บชั้ น สากล เพื่ อ ให้ ป ระชาชนมี ค วามปลอดภั ย จากการใช้ บ ริ ก ารสถานบริ ก ารสุ ข ภาพและ
สถานประกอบการเพื่อสุขภาพ และเป็นคุ้มครองผู้บริโภคตามนโยบายของรัฐบาล
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(4) ส�ำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา เป็นการปรับปรุง
บทบาท ภารกิจด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรเพื่อยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้สามารถขึ้นทะเบียนได้
การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศในการอนุญาตผลิตภัณฑ์สุขภาพ เพื่อก�ำกับดูแลเกี่ยวกับการผลิตผลิตภัณฑ์
สุขภาพ สถานที่และกระบวนการผลิต น�ำเข้า ขาย และการโฆษณาให้ได้มาตรฐาน รวมถึงการผลักดันผลิตภัณฑ์
สุขภาพนวัตกรรมที่วิจัยให้สามารถเข้าสู่ตลาดได้ เป็นการยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์สุขภาพของไทยตาม
นโยบาย Thailand 4.0 ด้านสาธารณสุข
					
(5) จัดตัง้ สถาบันพระบรมราชชนก ซึง่ เป็นการยกฐานะสถาบัน
พระบรมราชชนกจากหน่วยงานในส�ำนักงานปลัดกระทรวง เป็นสถาบันอุดมศึกษาเฉพาะทาง (นิติบุคคล)
ในกระทรวงสาธารณสุข เพื่อให้มีอ�ำนาจตามกฎหมายในการจัดการศึกษาและออกใบปริญญาบัตรให้แก่นักศึกษา
ที่จบจากวิทยาลัยต่าง ๆ ของสถาบันและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ง ในการผลิตและพัฒนาบุคลากร
ตามความต้องการของกระทรวงสาธารณสุข ให้การศึกษา ส่งเสริมวิชาการและวิชาชีพ ท�ำการสอน ท�ำการวิจัย
ท�ำการฝึกอบรม และให้บริการทางวิชาการแก่สงั คมโดยมุง่ เน้นการผลิตและพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขเป็นส�ำคัญ
					
1.1.3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อให้เกิดการบริหารราชการแบบบูรณาการ
					
(1) จัดตัง้ ส�ำนักงานทรัพยากรน�ำ้ แห่งชาติ เพือ่ สนองนโยบาย
เร่งด่วนของรัฐบาลที่จะให้มีหน่วยงานนโยบายหลักของประเทศด้านการบริหารทรัพยากรน�้ำในการขับเคลื่อน
แผนแม่บทการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) ตามพระราชบัญญัติทรัพยากรน�้ำ
พ.ศ. 2561 โดยมีหน้าที่เสนอแนะนโยบายและจัดท�ำแผนยุทธศาสตร์ แผนแม่บท และมาตรการในการบริหาร
จัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศ รวมทั้งบูรณาการข้อมูลและการท�ำงานร่วมกันของทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
กับเรือ่ งน�ำ้ เร่งรัดแก้ไขปัญหาน�ำ้ ท่วม ภัยแล้งในระดับพืน้ ที่ ตลอดจนท�ำหน้าทีเ่ ป็นฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการ
ลุ่มน�้ำ และในกรณีมีเหตุจ�ำเป็นฉุกเฉิน ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติมีอ�ำนาจจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจชั่วคราว
และมีอ�ำนาจขอเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ มาปฏิบัติหน้าที่ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ในการจัดโครงสร้างของส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ ได้มีการตัดโอนภารกิจบางส่วนที่มีความทับซ้อนกันจาก
กรมทรัพยากรน�ำ้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม และกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
เพื่อให้การบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำของประเทศเป็นไปอย่างบูรณาการ มีประสิทธิภาพ และเกิดความยั่งยืน
						
(2) จั ด ตั้ ง ศู น ย์ อ� ำ นวยการรั ก ษาผลประโยชน์ ข องชาติ
ทางทะเล (ศรชล) เป็นหน่วยงานหลักในการบูรณาการการบริหารจัดการ การบังคับใช้กฎหมาย การปฏิบัติงาน
ในพื้นที่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กองทัพเรือ กองบังคับการต�ำรวจน�้ำ กรมเจ้าท่า กรมศุลกากร กรมประมง
และกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝัง่ ในการด�ำเนินการดูแลรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลทีม่ อี ยูม่ ากมาย
ในทุก ๆ ด้าน เช่น ด้านความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านทรัพยากร
สิง่ แวดล้อม โดยมูลค่ามหาศาลถึงปีละประมาณ 20 ล้านล้านบาท ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์
สูงสุด รวมทัง้ การป้องกันและแก้ไขภัยคุกคามทางทะเลทัง้ ภายในและภายนอกราชอาณาจักรทัง้ ในภาวะปกติและ
สภาวะไม่ปกติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งอ�ำนาจอธิปไตย สิทธิอธิปไตย และสิทธิหน้าที่อื่นใดตามกฎหมายระหว่างประเทศ
ที่ประเทศไทยมีพันธกรณีจะต้องปฏิบัติตาม
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1.1.4) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้างส่วนราชการและ
หน่วยงานของรัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน โดยมีการทบทวนบทบาท ภารกิจ และจัดโครงสร้าง
ส่วนราชการภายในของส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพือ่ เพิม่ สมรรถนะการเป็นหน่วยงาน
หลักด้านนโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ (Strategic Unit) หน่วยงานข้อมูลเศรษฐกิจและสังคมเชิงลึก
(Intelligent Unit) และหน่วยงานความรู้สมัยใหม่ (Knowledge Organization) รองรับการขับเคลื่อนการ
พัฒนาประเทศอย่างบูรณาการในภาพรวม การพัฒนาเฉพาะด้าน/รายสาขา และการพัฒนาเชิงพื้นที่ให้เป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมทัง้ ผลักดันให้การพัฒนาตามภารกิจของส่วนราชการให้เชือ่ มโยงและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580 แผนการปฏิรูปประเทศ และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย
					
1.1.5) การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร วิจัยและ
นวัตกรรม เพือ่ ให้เป็นกระทรวงหลักในการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และเตรียมความพร้อม
ประเทศสู่ศตวรรษที่ 21 ตามแนวนโยบาย Thailand 4.0 ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ โดยการปรับเปลี่ยนโครงสร้าง
เศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” (Value-Based Economy) จึงจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญ
กับการขับเคลือ่ นการวิจยั และพัฒนาเพือ่ เร่งสร้างองค์ความรูด้ า้ นวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ควบคูไ่ ปกับ
การพัฒนาคนอย่างเป็นเอกภาพ เพื่อสร้างพลังประสาน (Synergy) โดยบูรณาการและควบรวมทรัพยากรที่มีอยู่
ทั้งในกระทรวง วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ส�ำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และสถาบันอุดมศึกษา
ในการขับเคลื่อนประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ตั้งแต่ระดับนโยบายไปจนถึงระดับปฏิบัติ รวมถึงการต่อยอด
เพื่อการใช้ประโยชน์อย่างจริงจัง ไปสู่การจัดระบบการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรมให้เป็น
ฐานก�ำลังหลัก และเพิ่มประสิทธิภาพในการขับเคลื่อนเกิดประโยชน์สูงสุด
						
โครงสร้างของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกอบด้วยส่วนราชการในสังกัด ได้แก่ ส�ำนักงานรัฐมนตรี ส�ำนักงานปลัดกระทรวง กรมวิทยาศาสตร์
บริการ ส�ำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ส�ำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ สถาบันอุดมศึกษาของรัฐที่เป็นส่วนราชการ และ
หน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่น ได้แก่ องค์การมหาชน และสถาบันอุดมศึกษาในก�ำกับของรัฐ
						
การจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม จะน�ำไปสู่การปฏิรูปใน 3 เรื่องส�ำคัญ ได้แก่ 1) การปฏิรูปการบริหารราชการ เพื่อให้มีการบูรณาการ
การท�ำงานในด้านวิจัยและการสร้างบุคลากรร่วมกัน 2) การปฏิรูปกฎระเบียบเพื่อช่วยให้งานวิจัยเกิดประโยชน์
ต่อทั้งเศรษฐกิจ สังคม และชุมชน และ 3) ปฏิรูประบบงบประมาณให้มีประสิทธิภาพผ่านกองทุนโดยจัดสรร
งบประมาณในลักษณะ Block Grant ตอบโจทย์ที่ส�ำคัญและสามารถท�ำการวิจัยได้อย่างต่อเนื่อง (Multi-year)
นอกจากนี้ได้มีการตรากฎหมายส�ำคัญ เพื่อวางรากฐานการขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและ
นวัตกรรม ประกอบด้วย พระราชบัญญัติสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ
พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ การวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ. 2562 พระราชบัญญัติ
การอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 และพระราชบัญญัตริ ะเบียบบริหารราชการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจยั
และนวัตกรรม พ.ศ. 2562
					
1.1.6) การจั ด ท� ำ แผนปฏิ รู ป องค์ ก าร (Organizational
Transformation Plan) ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
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จากการพิจารณาแผนปฏิรูปองค์การของทุกส่วนราชการแล้ว
ก.พ.ร. มีความเห็นและข้อเสนอแนะเพิ่มเติมในภาพรวมของการปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐที่ควรให้ความ
ส�ำคัญ เช่น
						

(1) ด้านการจัดโครงสร้างระบบราชการ

						
(1.1) การปรับปรุงโครงสร้างระบบราชการ ต้องพิจารณา
ในภาพรวมทัง้ ส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค ส่วนท้องถิน่ ทัง้ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานรัฐรูปแบบอืน่ รวมทัง้ หน่วยงาน
ในต่างประเทศ เพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และเกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันมากขึน้
ดังนี้
								
(1.1.1) ปฏิ รู ป กระบวนการท� ำ งานของ
หน่วยงานกลาง (ส�ำนักงาน ก.พ.ร./ส�ำนักงาน ก.พ./ส�ำนักงบประมาณ/ส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา) เพือ่ ให้
การจัดสรรงบประมาณ การวิเคราะห์การเพิ่มหรือลดอัตราก�ำลัง และความจ�ำเป็นในการตั้งหรือยุบเลิกหน่วยงาน
เกิดการบูรณาการการท�ำงานร่วมกันให้สอดคล้องกับภารกิจของภาครัฐให้เป็นไปอย่างเหมาะสมในการสนับสนุน
ภารกิจของกระทรวง ทบวง กรมต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์และความสอดคล้องกับนโยบาย
ของรัฐเป็นหลัก
								
(1.1.2) ปฏิรูปการบริหารงานส่วนกลางและ
ส่วนภูมภิ าค การจัดหน่วยงานในส่วนภูมภิ าคจะต้องค�ำนึงถึงการบูรณาการงานในเชิงพืน้ ที่ โดยผูว้ า่ ราชการจังหวัด
ควรมีอำ� นาจตัดสินใจในการบริหารสั่งการในระดับพืน้ ที่ได้อย่างแท้จริง เพือ่ ให้จงั หวัดที่มีศกั ยภาพสามารถพัฒนา
ขึ้นมาเป็นเมืองหลัก/เมืองรองในภูมิภาคได้ ทั้งนี้ ในส่วนของการกระจายอ�ำนาจไปสู่ท้องถิ่น ควรมีการทบทวน
ให้ถ่ายโอนเฉพาะภารกิจที่ท้องถิ่นมีความพร้อม และหากมีการถ่ายโอนภารกิจควรจะต้องไปพร้อมกับคนและ
งบประมาณ
								
(1.1.3) ปฏิรูปการบูรณาการการท�ำงานของ
หน่วยงานในต่างประเทศ ทัง้ หน่วยงานภาครัฐ (กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และหน่วยงานอืน่ ๆ)
และภาคเอกชน ให้เกิดเป็น Team Thailand เกิดความเป็นเอกภาพ เกิดบูรณาการการท�ำงานที่ดีในต่างประเทศ
ที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งทบทวนกฎหมาย กฎระเบียบการขอจัดตั้ง ยุบ หรือย้ายสถานที่ของหน่วยงาน
ในต่างประเทศของบางหน่วยงาน เช่น ส�ำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศของกระทรวงพาณิชย์ ส�ำนักงาน
เศรษฐกิจการลงทุนในต่างประเทศของส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ส�ำนักงานส่งเสริมการท่องเทีย่ ว
ของกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้สามารถปรับเปลี่ยนหน่วยงานได้อย่างคล่องตัวมากขึ้น เพื่อให้สอดคล้อง
กับเศรษฐกิจของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
							 (1.2) การปรับบทบาทภารกิจของส่วนราชการเพื่อ
รองรับภารกิจใหม่ตามยุทธศาสตร์ชาติ ต้องพิจารณาว่าภารกิจนั้นจ�ำเป็นต้องด�ำเนินการโดยภาครัฐหรือไม่
โดยพิจารณาภาพรวมทั้งของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานรูปแบบอื่น ๆ รวมทั้งต้องพิจารณาภารกิจ
ที่ด�ำเนินการในปัจจุบันด้วยว่ายังมีความจ�ำเป็นที่จะต้องด�ำเนินการโดยส่วนราชการอยู่หรือไม่ มีความพร้อม
ในการถ่ายโอนไปยังภาคส่วนอื่นหรือไม่ หรือหากหมดความจ�ำเป็นควรยุบเลิก เพื่อให้ภาครัฐมีขนาดเล็กลง
เกิดความคล่องตัว และบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
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(1.3) การพิจารณาโครงสร้างของส่วนราชการจะต้อง
พิจารณาในภาพรวมของทุกกระทรวงว่าแต่ละส่วนราชการมีภารกิจงานทีม่ คี วามสัมพันธ์กนั อย่างไร มีความซ�ำ้ ซ้อน
กันหรือไม่ ทัง้ นี้ ควรยึดประชาชน/ผูป้ ระกอบการเป็นศูนย์กลางในการพิจารณา และพิจารณาผลลัพธ์คอื ประโยชน์
ต่อประเทศชาติเป็นตัวตั้ง เพื่อให้เกิดการลดขั้นตอนและอ�ำนวยความสะดวกให้ประชาชน
						

(2) ด้านกระบวนการท�ำงาน

						
(2.1) ส่ ว นราชการต้ อ งปรั บ ระบบการท� ำ งานโดย
การ outsource ให้ภาคเอกชนเข้ามาด�ำเนินการแทน เช่น งานตรวจสอบรับรองมาตรฐานคุณภาพสินค้าของ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ งานตรวจสอบเครื่องชั่งตวงวัดของกระทรวงพาณิชย์ เป็นต้น รวมทั้งภาครัฐ
ไม่ควรท�ำงานแข่งกับภาคเอกชนในภารกิจที่เอกชนสามารถท�ำได้ดีอยู่แล้ว เช่น การจัดงานแสดงสินค้า เป็นต้น
							 (2.2) การด�ำเนินงานของภาครัฐจ�ำเป็นต้องปรับลด
ขั้นตอนและระยะเวลาการด�ำเนินงานต่าง ๆ เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ภาคเอกชนและภาคประชาชน โดย
ทบทวนยกเลิกกฎหมาย/กฎระเบียบในส่วนที่ล้าสมัย หมดความจ�ำเป็น ที่ท�ำให้เกิดขั้นตอนและระยะเวลาของ
การให้บริการที่ไม่จ�ำเป็นและล่าช้า ส่งผลให้การด�ำเนินงานของภาครัฐไม่มีประสิทธิภาพและประเทศเสียโอกาส
ทางเศรษฐกิจ
							 (2.3) ให้น�ำเทคโนโลยีมาใช้ในการท�ำงานและการให้
บริการประชาชนในทุกกระบวนงาน เพื่อเข้าสู่ความเป็นดิจิทัล และเป็นการอ�ำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน
ซึง่ สามารถลดอัตราก�ำลังคนและปรับให้บคุ ลากรในส่วนดังกล่าวไปปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ เช่น การตรวจสอบการท�ำงาน
ในระดับพื้นที่ รวมถึงการก�ำหนดโครงสร้างส่วนราชการที่เหมาะสม
						

(3) ด้านบุคลากร/อัตราก�ำลังภาครัฐ

							 (3.1) ปัญหาการมีขา้ ราชการหลายประเภทในหน่วยงาน
ของรัฐ เช่น ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการรัฐสภา ข้าราชการครู ข้าราชการศาล หรือข้าราชการหน่วยงานรัฐ
ประเภทอื่น ๆ ท�ำให้การขยายโครงสร้างของหน่วยงานแต่ละประเภทไม่เป็นมาตรฐานเดียวกัน น�ำไปสู่ปัญหา
ในองค์รวมของประเทศ ด้านค่าใช้จ่ายงบประมาณบุคลากรภาครัฐที่เพิ่มขึ้นสูงอย่างต่อเนื่อง จึงควรมีการก�ำหนด
มาตรฐานกลางส�ำหรับบุคลากรของรัฐประเภทต่าง ๆ
						
(3.2) ควรปรับเปลีย่ นทัศนคติ (mindset) หรือวิธคี ดิ
ของข้าราชการ จากการยึดราชการเป็นศูนย์กลางเป็น “ผูค้ วบคุม” ให้เป็น “ผูส้ นับสนุนและอ�ำนวยความสะดวก”
แก่ผู้รับบริการและภาคเอกชนในการประกอบธุรกิจได้สะดวกมากยิ่งขึ้น
						 (3.3) ต้องลดขนาดก�ำลังคนภาครัฐให้มจี ำ� นวนน้อยลง
และใช้ดจิ ทิ ลั เทคโนโลยีมาช่วยในการด�ำเนินงาน ควบคูไ่ ปกับการพัฒนาข้าราชการให้มอี งค์ความรูด้ า้ นเทคโนโลยี
เพื่อรองรับการท�ำงานในยุคดิจิทัล
						

(4) ด้านประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน

							 การด�ำเนินโครงการเพือ่ ให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้จา่ ย
งบประมาณ ส่วนราชการต้องพัฒนาระบบการบริหารจัดการภายในส่วนราชการ โดยด�ำเนินการใน 3 ขั้นตอน
ที่ส�ำคัญ คือ
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(4.1) การเปิดเผยข้อมูล (disclosure) ต้องมีการ
เปิดเผยข้อมูลรายละเอียดโครงการ งบประมาณที่ได้รับ และการใช้จ่ายงบประมาณ ในเว็บไซต์ของส่วนราชการ
ให้ประชาชนรับทราบ เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้
							 (4.2) การตรวจสอบ ต้องสามารถตรวจสอบโครงการ
ได้ว่าการด�ำเนินการเป็นไปตามวัตถุประสงค์โครงการทีม่ กี ารเปิดเผยข้อมูลหรือไม่ ทัง้ นี้ หน่วยงานกลางทีท่ ำ� หน้าที่
ตรวจสอบ ได้แก่ ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน (สตง.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ในภาครัฐ (ป.ป.ท.) ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ในการตรวจสอบ
ต้องค�ำนึงถึงผลสัมฤทธิ/์ ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย ความจ�ำเป็นเร่งด่วนของการใช้จา่ ยงบประมาณ และเจตนาทีส่ จุ ริต
มากกว่าการตรวจสอบที่ยึดถือกระบวนการและระเบียบเป็นที่ตั้งด้วย
						
(4.3) การประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ ต้อง
มีการประเมินผลโครงการหลังการใช้จ่ายงบประมาณไปแล้วว่าเกิดความคุ้มค่าหรือไม่
						

(5) ด้านกฎหมาย

							 (5.1) ต้องพิจารณายกเลิกกฎหมายที่ไม่จ�ำเป็นและ
เป็นอุปสรรคในการด�ำเนินงานของภาคเอกชนและภาคประชาชน โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวกับการอนุมัติ/
อนุญาตต่าง ๆ โดยก�ำหนดเป้าหมายการลดภารกิจด้านการอนุมตั /ิ อนุญาตเป็นภาพรวมอย่างต่อเนือ่ ง เช่น กฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องกับการรายงานตัวของแรงงานต่างด้าวทุก 90 วัน ปัจจุบันประเทศไทยมีแรงงานต่างด้าวเข้ามาท�ำงาน
เป็นจ�ำนวนมากซึ่งเป็นบุคคลเดิม การรายงานตัวในลักษณะเช่นนี้ยังคงมีความจ�ำเป็นอยู่หรือไม่
							 (5.2) ปรั บ ปรุ ง แก้ ไขกฎหมายเพื่ อ ให้ ทั น ต่ อ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการท�ำงาน หรือรองรับการด�ำเนินโครงการที่มีความส�ำคัญต่อการขับเคลื่อนประเทศ
ตามนโยบายรัฐบาล เช่น การแก้ไขกฎหมายเพื่อรองรับโครงการรถไฟความเร็วสูง
							 (5.3) พิจารณาแก้ไขกฎหมายว่าด้วยงานสารบรรณ
ของส่วนราชการ ให้เป็นระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้กฎหมาย/
กฎระเบียบรองรับระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์กลางของภาครัฐ และให้กฎหมายดังกล่าวเป็นกลไกในการบังคับ
ให้ทุกส่วนราชการต้องมีการปรับปรุงระบบวิธีการท�ำงานด้วยอิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องเป็นไปตามข้อกฎหมาย
					

(6) ด้านประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐกับภาคเอกชน

					
ประเด็นส�ำคัญที่สุดคือคุณภาพของบุคลากร ปัจจุบัน
ถือเป็นปัญหาส�ำคัญทีภ่ าครัฐมีระยะห่างจากภาคเอกชนมากขึน้ หากไม่ได้รบั การแก้ไข ระบบราชการถูกจ�ำกัดด้วย
อัตราเงินเดือนและความก้าวหน้า จึงจ�ำเป็นต้องพัฒนาบุคลากรภาครัฐและดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถ โดย
การจัดท�ำแผนพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพ (career path) รวมถึงการพัฒนาระบบค่าตอบแทนให้เหมาะสม
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมายและทัดเทียมกับภาคเอกชน รวมทั้งพัฒนาระบบ Lateral entry ในรูปแบบใหม่ ๆ
ทีเ่ อือ้ อ�ำนวยให้ผทู้ มี่ คี วามรูค้ วามสามารถในภาคส่วนอืน่ ๆ เข้ามาสูร่ ะบบราชการได้สะดวกมากขึน้ ภายใต้เงือ่ นไข
ที่ชัดเจน

l

131

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

						

(7) ด้านบทบาทนักการเมืองต่อการบริหารงานภาครัฐ

					 		
ควรมีการก�ำหนดขอบเขตบทบาท ความรับผิดชอบ
ระหว่างข้าราชการประจ�ำกับข้าราชการการเมืองให้ชดั เจน ในเรือ่ งส�ำคัญทีม่ ผี ลต่อการบริหารงานราชการ ได้แก่
						
(1)
							 (2)
							 (3)
										

เรื่องการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการประจ�ำ
เรื่องการใช้จ่ายงบประมาณ
เรื่ อ งรายละเอี ย ดโครงการที่ จ ะต้ อ งด� ำ เนิ น การ
เพื่อการขับเคลื่อนนโยบายประเทศ

				 1.2) การศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน (Disruptive
Change) ต่อระบบราชการ
					
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการศึกษาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลง
อย่างฉับพลันต่อระบบราชการ ซึง่ ถือเป็นความท้าทายหลักของภาครัฐทีต่ อ้ งปรับตัวเพือ่ รับมือกับการเปลีย่ นแปลง
ทีอ่ าจส่งผลต่อการด�ำเนินเป้าหมายระยะยาวในการพัฒนาประเทศ โดยผลการศึกษาพบว่ามี 7 กลุม่ แนวโน้มส�ำคัญ
ที่มีผลกระทบสูงต่อประเทศไทย ประกอบด้วย
					
• แนวโน้มที่ 1
					
• แนวโน้มที่ 2
					
• แนวโน้มที่ 3
										
					
• แนวโน้มที่ 4
					
• แนวโน้มที่ 5
										
					
• แนวโน้มที่ 6
										
					
• แนวโน้มที่ 7

การเปลีย่ นแปลงจากเทคโนโลยีดจิ ทิ ลั (Digital Disruption)
เทคโนโลยีล�้ำสมัย (Frontier Technology)
สวนกระแสโลกาภิวัตน์ (Globalization vs. AntiGlobalization)
ขั้วอ�ำนาจโลกหลากหลาย (Multi-polar World)
ความตระหนักด้านสิ่งแวดล้อม
(Environmental Awareness)
การขยายตัวของเมืองแบบบูรณาการ
(Integrative Urbanization)
พลเมืองในอนาคต (Future Citizen)

					
ซึ่งจาก 7 กลุ่มแนวโน้มที่ส�ำคัญข้างต้น สามารถจัดกลุ่มความสอดคล้อง
ออกเป็น 3 รูปแบบ ได้แก่
				
รูปแบบที่ 1 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากเทคโนโลยี (Technology
Disruption): ความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแบบก้าวกระโดดและการเชื่อมต่อสื่อสารด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
มีผลกระทบในหลากหลายมิติทั้งในด้านการด�ำรงชีวิตของประชาชน การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรมภายในประเทศที่มีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น แรงงานทักษะต�่ำไม่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงาน
เนื่องจากถูกแทนที่ด้วยระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ ส่งผลให้วิธีคิดในการด�ำเนินชีวิตและการด�ำเนินกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจเปลี่ยนแปลงไปอย่างฉับพลัน
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					 รูปแบบที่ 2 การเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันจากการพัฒนากลุ่มเมือง
ระดับภูมิภาค (Hyper Cities and Vicinity): การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทั้งด้านคมนาคมและโครงข่าย
อิเล็กทรอนิกส์ ท�ำให้เมืองส�ำคัญในระดับภูมภิ าคขยายตัว ประชาชนอพยพจากท้องถิน่ เข้าสูเ่ มืองทีม่ คี วามเจริญกว่า
เกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบวิถีชีวิตดั้งเดิมของประชาชน ส่งผลต่อการบริหารจัดการทรัพยากรต่าง ๆ ของพื้นที่
เขตเมืองและเขตชนบท หากการบริหารจัดการของภาครัฐขาดความสมดุล ไม่สามารถรองรับการเติบโตอย่างรวดเร็ว
ของสังคมเมืองในระดับภูมิภาคได้ อาจส่งผลกระทบในเชิงลบและท�ำให้เกิดความเหลื่อมล�้ำทางด้านรายได้และ
คุณภาพชีวิต และน�ำไปสู่ปัญหาด้านอื่นตามมา
				
รูปแบบที่ 3 การเปลีย่ นแปลงอย่างฉับพลันสูพ่ ลเมืองแห่งอนาคต (Citizen
of Tomorrow): การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรและกระแสวัฒนธรรมที่เปลี่ยนไปส่งผลให้คนรุ่นใหม่
ซึง่ มีทกั ษะและกรอบความคิดทีแ่ ตกต่างจากคนยุคก่อนอย่างมากเข้ามามีบทบาทในการก�ำหนดทิศทางการบริหาร
ประเทศและเศรษฐกิจ เกิดการเปลีย่ นแปลงทางโครงสร้างของสังคม เกิดวัฒนธรรมใหม่ในการแสดงความคิดเห็น
หรือเรียกร้องการเข้าถึงสิทธิ เสรีภาพ โอกาสและทรัพยากรต่าง ๆ การเข้าถึงเทคโนโลยีท�ำให้ประชาชนสามารถ
รวมกลุม่ ทางสังคมเพือ่ สร้างอ�ำนาจต่อรองหรือแม้กระทัง่ ตอบสนองความต้องการของกลุม่ โดยไม่ตอ้ งพึง่ พาภาครัฐ
ได้มากขึ้น และมีโอกาสที่ท�ำให้เกิดความขัดแย้งจากอุดมการณ์ระหว่างกลุ่มได้ง่าย
					
จากการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ภาครัฐต้องปรับตัวเพื่อรับมือกับประเด็น
ท้าทายที่เกิดขึ้น และมุ่งเน้นในการเตรียมหน่วยงานให้พร้อมตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างเป็นพลวัต
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเป็นหนึ่งในปัจจัยส�ำคัญที่ภาครัฐควรน�ำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เช่น
การใช้ประโยชน์จากการวิเคราะห์ฐานข้อมูลภาครัฐ (Big Data Analytics) ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล
เพื่อก�ำหนดทิศทางและนโยบายในการพัฒนาประเทศให้ตรงต่อความต้องการของประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ
		

2) การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชน

				 2.1) การจัดตั้ง/การทบทวนความจ�ำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
					 ในปี พ.ศ. 2561 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน (กพม.)
ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบเกี่ยวกับการจัดตั้งองค์การมหาชน ทั้งองค์การมหาชนที่เป็นการแปลงสภาพ
จากองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 เป็นองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัตเิ ฉพาะ และองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ใหม่ตามกฎหมายขององค์การมหาชน จ�ำนวน 4 แห่ง ดังนี้
				 2.1.1) การแปลงสภาพสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การ
มหาชน) เป็นสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ซึ่งจัดตั้งตามร่างพระราชบัญญัติเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
พ.ศ. ... มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อศึกษา ค้นคว้า วิจัย และพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีป้องกันประเทศ
และด�ำเนินการอื่นที่เกี่ยวข้องหรือต่อเนื่องเพื่อน�ำไปสู่อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
				 2.1.2) การแปลงสภาพส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) เป็น ส�ำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจัดตั้งตามร่างพระราชบัญญัติส�ำนักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. .... มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาธุรกรรมทาง
อิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของประเทศให้เป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนของรัฐ
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ด้านธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
				 2.1.3) การแปลงสภาพสถาบันบริหารกองทุนพลังงาน (องค์การมหาชน)
เป็นส�ำนักงานกองทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ซึง่ จัดตัง้ ตามร่างพระราชบัญญัตกิ องทุนน�ำ้ มันเชือ้ เพลิง พ.ศ. .... เพือ่ รับผิดชอบ
งานธุรการของคณะกรรมการบริหารกองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิงและคณะอนุกรรมการ และจัดท�ำแผนรองรับ
วิกฤตการณ์ด้านน�้ำมันเชื้อเพลิงและแผนยุทธศาสตร์กองทุนน�้ำมันเชื้อเพลิง รวมทั้งรายงานผลการประเมิน
การปฏิบัติงานและการเสนอแนะมาตรการแก้ไขปัญหาอุปสรรคการปฏิบัติการตามแผนเสนอต่อคณะกรรมการฯ
				 2.1.4) สนับสนุนหลักการของร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมวิสาหกิจ
เพือ่ สังคม พ.ศ. .... ซึง่ มีการจัดตัง้ ส�ำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพือ่ สังคมเป็นองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
ดังกล่าว เพื่อรับผิดชอบในงานธุรการและงานวิชาการของคณะกรรมการส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม และส่งเสริม
สนับสนุน ให้ความช่วยเหลือ และพัฒนาวิสาหกิจเพื่อสังคมและกลุ่มกิจการเพื่อสังคมเพื่อให้มีความเข้มแข็ง
และพึ่งพาตนเองได้
นอกจากนี้มีการประกาศใช้พระราชบัญญัติ
ความมัน่ คงด้านวัคซีนแห่งชาติ พ.ศ. 2561 ซึง่ มีผลท�ำให้
สถาบันวัคซีนแห่งชาติ (องค์การมหาชน) แปลงสภาพ
เป็นสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
โดยมีหน้าที่ศึกษา วิเคราะห์ และจัดท�ำร่างนโยบาย
และแผนยุทธศาสตร์ความมั่นคงด้านวัคซีนแห่งชาติ
เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการวัคซีนแห่งชาติและส่งเสริม
สนับสนุน หรือด�ำเนินการให้มกี ารวิจยั การพัฒนาการผลิต
ภาพที่ 2-20 องค์การมหาชนที่จัดตั้งใหม่ในปี พ.ศ. 2561
และการกระจายวัคซีนให้มคี ณ
ุ ภาพและมีปริมาณเพียงพอ
ส�ำหรับทีจ่ ะใช้ทงั้ ในสถานการณ์ปกติและในสถานการณ์
ฉุกเฉิน
					 ส�ำหรับการทบทวนความจ�ำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนตาม
ข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรีในคราวประชุมเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 ที่มีข้อสั่งการให้รองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) และส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความจ�ำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชนที่มีอยู่
ในปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับ
การจัดสรร ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนความจ�ำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน
ที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 จ�ำนวน 38 แห่ง โดยมีเกณฑ์การพิจารณาใน 3 มิติ
คือ (1) วัตถุประสงค์การจัดตั้ง (2) บทบาทภารกิจ และ (3) ผลการปฏิบัติงาน โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 มีมติเห็นชอบดังนี้
					 1. องค์การมหาชน จ�ำนวน 32 แห่ง ที่มีผลการปฏิบัติงานที่บรรลุ
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง มีผลสัมฤทธิ์ มีประสิทธิภาพที่สอดคล้องและเหมาะสมกับงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
และมีธรรมาภิบาล ควรให้คงเป็นองค์การมหาชนต่อไป
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					 2. องค์การมหาชน จ�ำนวน 3 แห่ง ที่เห็นควรเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อให้เกิดการบูรณาการในการน�ำนโยบายของรัฐบาล
ไปปฏิบัติได้อย่างมีเอกภาพ โดยในปี พ.ศ. 2561 มีองค์การมหาชนจ�ำนวน 2 แห่ง ที่เปลี่ยนแปลงรัฐมนตรี
ผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ คือ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้เปลีย่ นแปลงให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีผรู้ กั ษาการฯ และสถาบัน
ระหว่างประเทศเพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ สถาบันระหว่างประเทศ
เพือ่ การค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เปลีย่ นแปลงให้รฐั มนตรีวา่ การกระทรวงพาณิชย์
เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ ส�ำหรับส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (องค์การมหาชน) คงให้นายก
รัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวและสามารถน�ำนโยบายไปสู่
การปฏิบัติให้เกิดผลได้รวดเร็ว
					 3. องค์การมหาชน จ�ำนวน 2 แห่ง ที่ควรปรับบทบาทภารกิจ ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบตั งิ าน และแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การมหาชนให้เหมาะสม ได้แก่ ส�ำนักงานบริหาร
และพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) โดยในปี พ.ศ. 2561 ได้มกี ารแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การมหาชนเพือ่ ปรับบทบาทภารกิจ
และปรับปรุงประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เหมาะสม
					 4. องค์การมหาชน 1 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (สพค.)
ที่เห็นควรให้ปรับเปลี่ยนสถานะของหน่วยงานภายในให้สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล และเพิ่มประสิทธิภาพ
การปฏิบตั งิ าน โดยให้โอนบรรดาทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส�ำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีไปเป็นของ
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) และศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาไปเป็นของกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) โดยอยู่ระหว่างด�ำเนินการ
โอนบรรดาทรัพย์สนิ สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส�ำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและศูนย์ประชุมและแสดงสินค้า
นานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ ซึ่งจัดท�ำเป็นร่างพระราชกฤษฎีกายุบเลิกส�ำนักงานพัฒนา
พิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
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ภาพที่ 2-21 ผลการพิจารณาความจ�ำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน

		
		
โดยในปี พ.ศ. 2561 มีองค์การมหาชนจ�ำนวน 2 แห่ง ที่เปลี่ยนแปลง
รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งฯ คือ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน) โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การ
มหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนแปลงให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ
และสถาบันระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบัน
ระหว่างประเทศเพื่อการค้าและการพัฒนา (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ได้เปลี่ยนแปลงให้รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ
ตารางที่ 2-9 การเปลี่ยนแปลงรัฐมนตรีผู้รักษาการฯ ขององค์การมหาชน
องค์การมหาชน
1. ส�ำนักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมินคุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
2. สถาบันระหว่างประเทศ
เพื่อการค้าและการพัฒนา
(องค์การมหาชน)

รัฐมนตรีผู้รักษาการฯ เดิม

รัฐมนตรีผู้รักษาการฯ ใหม่

นายกรัฐมนตรี

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวง
ศึกษาธิการ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

					 นอกจากนี้ มีองค์การมหาชนจ�ำนวน 2 แห่ง ได้แก่ ส�ำนักงานบริหารและ
พัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) และองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
(องค์การมหาชน) ได้มีการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชนเพื่อปรับบทบาทภารกิจและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้เหมาะสม ซึ่งพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้
(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 มีผลใช้บงั คับแล้ว ส�ำหรับกรณีสำ� นักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)
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อยู่ระหว่างด�ำเนินการโอนบรรดาทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของส�ำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีและ
ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาฯ โดยจัดท�ำเป็นร่างพระราชกฤษฎีกา
ยุบเลิกส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) พ.ศ. .... เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
				 2.2) การพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการขององค์การมหาชน (หลักเกณฑ์
ระเบียบ ข้อบังคับ)
					
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะผู้รับผิดชอบงานวิชาการของ กพม. ได้ด�ำเนิน
การส่งเสริมและพัฒนาองค์การมหาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้องค์การมหาชนมีการบริหารจัดการตามหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยในปี พ.ศ. 2561 กพม. ได้เสนอแนะหลักเกณฑ์กลางเกีย่ วกับการบริหารและพัฒนา
องค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้
				
2.2.1) แนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
						
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการศึกษาปัญหา อุปสรรคอันเกิดจาก
การน�ำแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชนไปปฏิบัติ พร้อมทั้งตัวอย่างการบริหารจัดการที่ดี
ของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เพือ่ วิเคราะห์ และปรับปรุงแนวทางการบริหารฯ ให้เหมาะสมกับสถานการณ์
ปัจจุบัน สอดคล้องกับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และมติคณะรัฐมนตรีต่าง ๆ เพื่อ
เป็นแนวทางปฏิบัติที่เป็นมาตรฐานในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน รวมทั้งส่งเสริม
ให้คณะกรรมการองค์การมหาชนมีเครื่องมือก�ำกับการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบกับแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนที่จัดตั้ง
โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม น�ำไปใช้
เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

ภาพที่ 2-22 ประเด็นส�ำคัญของแนวทางการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน
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2.2.2) การก�ำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรขององค์การ
								
มหาชน
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการศึกษาวิเคราะห์
ข้ อ มู ล การขอยกเว้ น กรอบวงเงิ น รวมค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า น
บุ ค ลากรขององค์ ก ารมหาชนเพื่ อ เสนอขอทบทวน
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 และวันที่
19 พฤษภาคม 2552 ที่ก�ำหนดกรอบวงเงินรวมส�ำหรับ
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรส�ำหรับองค์การมหาชนไว้ไม่เกิน
ร้อยละ 30 ของเงินอุดหนุนประจ�ำปี ให้เหมาะสมและ
ไม่เป็นภาระกับองค์การมหาชนที่ต้องด�ำเนินการเสนอ
ค�ำขอยกเว้นฯ โดยคงหลักการมิให้องค์การมหาชน
มีคา่ ใช้จา่ ยด้านบุคลากรเกินกว่าความจ�ำเป็นและไม่เป็น
ภาระงบประมาณของประเทศ ซึ่ ง คณะรั ฐ มนตรี
ในการประชุมเมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติเห็นชอบ
การก�ำหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรฯ
ให้ไม่เกินร้อยละ 30 ของแผนการใช้จ่ายเงินประจ�ำปี
ให้ กั บ องค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และ
ภาพที่ 2-23 กรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่าย
องค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ รวมถึง
			 ด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
องค์การมหาชนทั้งสองประเภทที่จะได้รับการจัดตั้ง
ในภายหลังด้วย ยกเว้นองค์การมหาชน จ�ำนวน 5 แห่ง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีเห็นชอบให้เพิ่มวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนที่มี
ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่ากรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเมื่อเทียบกับแผนการใช้จ่ายเงินประจ�ำปี
ที่ก�ำหนดใหม่ ต้องเสนอ กพม. พิจารณา โดยส่งแผนการปรับปรุงค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเป็นเวลา 3 ปี เป็นข้อมูล
ประกอบด้วย เพื่อเป็นแนวทางควบคุมค่าใช้จ่ายของหน่วยงานของรัฐมิให้เป็นภาระงบประมาณในระยะยาว
				 2.3) หลักเกณฑ์การกูย้ มื เงิน การถือหุน้ หรือการเข้าเป็นหุน้ ส่วน การเข้าร่วมทุน
ในกิจการของนิติบุคคลอื่น และการจ�ำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน
					
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการศึกษาปัญหา อุปสรรคอันเกิดจากการปฏิบัติ
ตามหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น และ
การจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็นสูญ ตามมติคณะรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 23 มิถนุ ายน 2552 รวมทัง้ กฎหมาย กฎ ระเบียบ
ทีเ่ กีย่ วข้องเพือ่ ปรับปรุงหลักเกณฑ์การกูย้ มื เงินฯ ให้เหมาะสมกับสภาพการณ์ปจั จุบนั และสอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบต่าง ๆ ที่ก�ำหนดขึ้นในภายหลัง ซึ่งคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561 ได้มีมติ
เห็นชอบหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิตบิ คุ คลอืน่
และการจ�ำหน่ายทรัพย์สนิ จากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ โดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม น�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
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ภาพที่ 2-24 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้น หรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น
		 และการจ�ำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ

		

3) ระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการ

				 การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการ จังหวัด องค์การมหาชน
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
จังหวัด และองค์การมหาชน ดังนี้
				 3.1) การติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ จังหวัด และ
องค์การมหาชน
				
3.1.1) การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการของส่วนราชการจังหวัด
				
(1) การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ โดยบูรณาการและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 12 นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และงบประมาณ
							 การประเมินตามมาตรการปรับปรุง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการเป็นการด�ำเนินงานตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่
5 เมษายน 2559 ที่เห็นชอบมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการตาม
ค�ำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง
มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ทีก่ ำ� หนดให้ มีการประเมินประสิทธิภาพ
ส่วนราชการและจังหวัด ปีละ 2 รอบ (รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ถึงวันที่ 31 มีนาคม และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน ถึงวันที่ 30 กันยายน) โดยนายกรัฐมนตรี รองนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีประจ�ำส�ำนักนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรีว่าการกระทรวง และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเป็นผู้ประเมิน และเลขาธิการ ก.พ.ร. เป็นผู้ประเมิน
เบื้องต้น ผลการประเมินจ�ำแนกเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง
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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการ
ประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ โดยสรุปสาระส�ำคัญได้ดังนี้
						
(1.1) กรอบและกลไกการประเมินส่วนราชการตามมาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2-25 กรอบและกลไกการประเมินผลส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

						

(1.2) ผลการประเมินส่วนราชการและจังหวัด

							
เมื่อพิจารณาผลการประเมินส่วนราชการและจังหวัด
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ซึ่งแบ่งเกณฑ์
การประเมินเป็น ระดับคุณภาพ ระดับมาตรฐาน และระดับต้องปรับปรุง สามารถสรุปผลการประเมินได้ ดังนี้
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(1.2.1) ผลการประเมินส่วนราชการ

				 			 ผลการประเมินส่วนราชการ จ�ำนวน 151
ส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า
ในรอบการประเมินที่ 1 ส่วนราชการส่วนใหญ่ จ�ำนวน 80 ส่วนราชการ มีผลการประเมินอยู่ในระดับคุณภาพ
คิดเป็น ร้อยละ 53 รองลงมาคือ ระดับมาตรฐาน จ�ำนวน 50 ส่วนราชการ คิดเป็น ร้อยละ 33 และระดับ
ต้องปรับปรุง จ�ำนวน 21 ส่วนราชการ คิดเป็น ร้อยละ 14 ในขณะที่ในรอบการประเมินที่ 2 ส่วนราชการที่มี
ผลการประเมินในระดับคุณภาพ และระดับต้องปรับปรุง มีจ�ำนวนลดลง คือ 69 ส่วนราชการ (ร้อยละ 46) และ
10 ส่วนราชการ (ร้อยละ 6) ตามล�ำดับ โดยส่วนใหญ่มผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับมาตรฐาน จ�ำนวน 72 ส่วนราชการ
คิดเป็น ร้อยละ 48 ทั้งนี้ ส่วนราชการที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง โดยส่วนใหญ่มีผลการด�ำเนินงาน
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายในองค์ประกอบที่ 1 ภารกิจพื้นฐานตาตามหน้าที่ความรับผิดชอบของส่วนราชการ

รอบการประเมินที่ 1

รอบการประเมินที่ 2

21
(14%)
50
(33%)

10
(6%)
80
(53%)

คุณภาพ

72
(48%)

มาตรฐาน

69
(46%)

ต้องปรับปรุง

ภาพที่ 2-26 ผลการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ
		
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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(1.2.2) ผลการประเมินจังหวัด

						
ผลการประเมินจังหวัด จ�ำนวน 76 ส่วนราชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า จังหวัดส่วนใหญ่
มีผลการประเมินอยู่ในระดับมาตรฐานทั้งรอบการประเมินที่ 1 และ 2 โดยมีจ�ำนวน 65 จังหวัด และ 64 จังหวัด
คิดเป็นร้อยละ 86 และ ร้อยละ 84 ตามล�ำดับ นอกจากนี้ จังหวัดยังมีผลการประเมินที่ดีขึ้น กล่าวคือ ในรอบ
การประเมินที่ 2 มีจงั หวัดทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพเพิม่ ขึน้ จากรอบการประเมินที่ 1 จ�ำนวน 5 จังหวัด
ในขณะที่ จั ง หวั ด ที่ มี ผ ลการประเมิ น ในระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง มี จ� ำ นวนลดลง 4 จั ง หวั ด ทั้ ง นี้ จั ง หวั ด ที่ มี
ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง เนือ่ งจากมีผลการด�ำเนินงานไม่เป็นไปตามเป้าหมายในองค์ประกอบที่ 3 ภารกิจ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด

รอบการประเมินที่ 1

รอบการประเมินที่ 2

1 (1%)

6 6
(8%) (8%)

10
(13%)
65
(86%)

คุณภาพ

64
(84%)
มาตรฐาน

ต้องปรับปรุง

ภาพที่ 2-27 ผลการประเมินจังหวัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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ทั้งนี้ สรุปผลการประเมินส่วนราชการและจังหวัดในภาพรวม พบว่า ส่วนราชการ
และจังหวัดมีผลการประเมินในรอบการประเมินที่ 2 ดีขึ้นจากรอบการประเมินที่ 1 กล่าวคือ จ�ำนวนส่วนราชการ
จังหวัดที่มีผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุง มีจ�ำนวนลดลง โดยส่วนราชการลดลงจาก 21 ส่วนราชการ
เหลือ 10 ส่วนราชการ และจังหวัด ลดลงจาก 10 จังหวัด เหลือ 6 จังหวัด เนื่องจากส่วนราชการและจังหวัดที่มี
ผลการประเมินในระดับต้องปรับปรุงในรอบการประเมินที่ 1 ได้ด�ำเนินการตามแผนพัฒนาปรับปรุงการท�ำงาน
และรายงานผลทุกเดือนตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี ท�ำให้ในรอบการประเมินที่ 2 มีจ�ำนวนส่วนราชการ
และจังหวัดที่มีผลการประเมินในระดับที่ต้องปรับปรุงลดลง ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้น�ำรายงานผลการประเมิน
ส่วนราชการและจังหวัด ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เสนอนายกรัฐมนตรีแล้ว โดยนายกรัฐมนตรีได้รับทราบผลการประเมินฯ และได้มีข้อสั่งการให้ส่วนราชการ
และจังหวัดทีม่ ผี ลการประเมินอยูใ่ นระดับต้องปรับปรุง เร่งด�ำเนินการปรับปรุง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ให้ได้
					
(1.2.3) การวางระบบการประเมินส่วนราชการให้
เกิดการบูรณาการและเชือ่ มโยงกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 นโยบาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) และงบประมาณ
								
ในการก�ำหนดตัวชี้วัดส�ำหรับการประเมิน
ส่วนราชการตามาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการได้มกี ารก�ำหนดเป้าหมายตัวชีว้ ดั ในแต่ละระดับ
ให้สามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ เกิดประโยชน์ตอ่ ประชาชน และเชือ่ มโยงสูเ่ ป้าหมายระดับชาติ ซึง่ ในการด�ำเนินงาน
เรือ่ งนีห้ น่วยงานกลางทัง้ 3 หน่วย ได้แก่ ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินการร่วมกับส่วนราชการ ในการก�ำหนดตัวชีว้ ดั โดยมีการเชือ่ มโยงจากยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนบูรณาการ 25 แผนงาน นโยบายการพัฒนาที่ยั่งยืน
(SDGs) นโยบายประเทศไทย 4.0 และเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ของกระทรวง เพื่อใช้ส�ำหรับการประเมินผล
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของแต่ละส่วนราชการ/จังหวัด ดังภาพ

ภาพที่ 2-28 การก�ำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

l

143

ภาพที่ 2-29 ตัวอย่างการเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ระดับชาติกับยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

144 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

								
จากตั ว อย่ า งการเชื่ อ มโยงยุ ท ธศาสตร์
ระดับชาติกบั ยุทธศาสตร์กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ น�ำไปสูก่ ารด�ำเนินของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์ เพือ่ ร่วมกันขับเคลือ่ นไปสูเ่ ป้าหมายระดับชาติ และผลักดันยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 รวมถึงแผนงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุผล โดยสรุปผลการด�ำเนินการตามตัวชี้วัด
ที่ส�ำคัญ เช่น
								
(1) GDP ภาคการเกษตรขยายตัวร้อยละ
6.20 เกินเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ ร้อยละ 3.00
								
(2) ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต สิ น ค้ า เกษตร
ทีส่ ำ� คัญ (ผลผลิตต่อหน่วยสินค้าเกษตรทีเ่ พิม่ ขึน้ ) ส่วนใหญ่ดำ� เนินการได้เกินเป้าหมาย
								
(3) ระดับความส�ำเร็จในการแก้ไขปัญหา
ประมงที่ผิดกฎหมาย (Illegal Unreported and Unregulated Fishing: IUU) ได้มีการแก้ไขปัญหาอย่าง
เป็นรูปธรรมในเรื่องดังกล่าวให้สอดคล้องกับหลักกฎหมายสากล ด�ำเนินการตามข้อเสนอแนะของสหภาพยุโรป
ในการแก้ไขปัญหาการท�ำประมงผิดกฎหมาย โดยด�ำเนินการตาม Roadmap ในด้านกฎหมาย ด้านการตรวจสอบ
ย้อนกลับ และด้านการติดตาม ควบคุม และเฝ้าระวังการท�ำการประมง เพื่อผลักดันในการยกระดับให้หลุด
จากสถานะใบเหลือง ซึง่ ล่าสุด ประเทศไทยได้รบั การปลดสถานะใบเหลืองจากสหภาพยุโรป เมือ่ วันที่ 8 มกราคม 2562
ท�ำให้ผู้ประกอบการประมงไทยสามารถส่งออกอาหารทะเลไปยังต่างประเทศ มีการใช้เครื่องมือการท�ำประมง
ที่ถูกกฎหมาย สามารถรักษาการใช้ทรัพยากรทางทะเลให้เกิดความมั่นคงทางอาหารของประเทศไทย รวมถึง
การปัญหาการใช้แรงงานซึ่งสะท้อนถึงความเท่าเทียมกันในสังคม
								
(4) รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรของ
เกษตรกรเฉลีย่ ต่อครัวเรือนเพิม่ ขึน้ 58,975 บาท/ครัวเรือน/ปี ซึง่ มากกว่าเป้าหมายทีก่ ำ� หนดไว้ (ก�ำหนดเป้าหมายไว้
57,565บาท/ ครัวเรือน/ปี)
								
(5) จ�ำนวนเกษตรกรทีเ่ ป็น Smart Farmer
โดยได้ด�ำเนินการตามแผนการส่งเสริมให้เกษตรกรเป็น Smart Farmer ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความพร้อม มีความรู้
ความเชีย่ วชาญในการประกอบอาชีพด้านการเกษตรทีส่ ามารถใช้องค์ความรูแ้ ละข้อมูลประกอบการตัดสินใจ มีการน�ำ
เทคโนโลยี ภูมิปัญญาและวิธีการปฏิบัติที่ดีมาใช้หรือพัฒนาโดยตระหนักถึงคุณภาพมาตรฐานและปริมาณสินค้า
ตามความต้องการของตลาด โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 มีเกษตรกรที่ได้รับการพัฒนาเป็น Smart Farmer
จ�ำนวน 71,648 ราย ซึ่งมากกว่าเป้าหมายที่ก�ำหนดไว้ (ก�ำหนดเป้าหมายไว้ 66,609 ราย)
				
(2) การประเมินผู้บริหารองค์การ
				 				ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินการตามข้อสัง่ การนายกรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 26 กันยายน 2560 ที่ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ติดตามกรณีตัวชี้วัดเพื่อการปฏิรูปหัวหน้าหน่วยราชการ
เพื่อน�ำมาพิจารณาในการแต่งตั้ง จ่ายค่าตอบแทน โดยก�ำหนดแนวทางประเมินผลผู้น�ำในองค์กรเพิ่มจาก
การประเมินปกติประจ�ำปี ด�ำเนินการประเมินทุก 6 เดือน โดยกลุม่ ผูถ้ กู ประเมิน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า
อธิบดีหรือเทียบเท่า ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอ�ำเภอ ผู้บริหารท้องถิ่น และก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
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การประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก าร ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ก�ำหนดประเมิน 2 รอบ ได้แก่ รอบการประเมินที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561
และรอบการประเมินที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 โดยมีกลไกการประเมิน ดังนี้

ภาพที่ 2-30 กลไกการประเมินผู้บริหารองค์การ

							 การประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก าร ประจ� ำ ปี ง บประมาณ
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 ผลการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นผลจากการประเมินตนเอง (Self
Assessment) และการส�ำรวจความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา (Online Survey) และส่วนที่ 2 ผลการประเมิน
ของผู้บังคับบัญชา (Evaluation) โดยมีประเด็นการประเมิน รวม 10 ประเด็น ได้แก่ 1. การลดพลังงาน
2. การลดกระดาษ 3. การประหยัดงบประมาณ 4. การก�ำกับดูแลการทุจริต 5. วิสัยทัศน์ 6. การบริหารงาน
ในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง 7. การส่งเสริมการใช้ดิจิทัลในองค์การ 8. การสร้างคุณธรรม จริยธรรม
ในองค์การ 9. การเสริมสร้างขวัญก�ำลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา 10. การบูรณาการความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน
						
									
							

สรุปผลการประเมินผูบ้ ริหารองค์การ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561
(2.1) ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า

								
ประเมินใน 10 ประเด็น โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวม 2 รอบ การประเมิน คือ รอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 และรอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่
1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 พบว่า ในรอบการประเมินที่ 1 ปลัดกระทรวง/เทียบเท่า และอธิบดี/ เทียบเท่า
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ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

จ�ำนวน 150 คน มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ย 94.68 คะแนน ผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาเฉลี่ย 89.52
คะแนน และในรอบการประเมินที่ 2 มีผลการประเมินตนเองเฉลีย่ 93.08 คะแนน ผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชา
เฉลีย่ 91.38 คะแนน

ภาพที่ 2-31 ผลการประเมินปลัดกระทรวง/เทียบเท่า อธิบดี/เทียบเท่า ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

							

(2.2) ผู้ว่าราชการจังหวัด

								
ประเมินใน 10 ประเด็น โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
รวม 2 รอบการประเมินเช่นเดียวกับส่วนราชการ ผลการประเมินพบว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด จ�ำนวน 76 คน
มีผลการประเมินตนเองและผลการประเมินของผูบ้ งั คับบัญชามีความสอดคล้องในทิศทางเดียวกัน โดยมีผลคะแนน
เฉลี่ยในรอบการประเมินที่ 2 ลดลงจากรอบการประเมินที่ 1 สรุปผลการประเมินดังภาพ

ภาพที่ 2-32 ผลการประเมินผู้ว่าราชการจังหวัด ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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(2.3) นายอ�ำเภอ
								
ประเมินใน 8 ประเด็น (ไม่ประเมินในประเด็นที่
2. การลดกระดาษ และ 3. การประหยัดงบประมาณ) โดยผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน 1 รอบการประเมิน
คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 ผลการประเมินพบว่า นายอ�ำเภอ จ�ำนวน 868 คน มีผล
การประเมินตนเองเฉลี่ย 87.12 คะแนน และมีผลการประเมินของผู้บังคับบัญชาเฉลี่ย 87.28 คะแนน
สรุปผลการประเมินดังภาพ

ภาพที่ 2-33 ผลการประเมินนายอ�ำเภอ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

							
(2.4) ผู้บริหารท้องถิ่น
								
การประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารท้ อ งถิ่ น ประกอบด้ ว ย
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�ำบล และนายกเมืองพัทยา
ซึ่งประเมินใน 10 ประเด็น ผ่านกลไกของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โดยด�ำเนินการ 1 รอบการประเมิน
คือ ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน - 30 กันยายน 2561 ผลการประเมินพบว่า ผู้บริหารท้องถิ่น จ�ำนวน 7,824 คน
มีผลการประเมินตนเองเฉลี่ยภาพรวม 77.65 คะแนน และผลการประเมินของผู้ว่าราชการจังหวัดซึ่งประเมิน
ในฐานะผู้บังคับบัญชา เฉลี่ย 77.34 คะแนน สรุปผลการประเมินดังภาพ
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ภาพที่ 2-34 ผลการประเมินผู้บริหารท้องถิ่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

							
(2.5) ก�ำนัน ผู้ใหญ่บ้าน
								
การประเมินก�ำนันและผู้ใหญ่บ้านจะแตกต่าง
จากการประเมินผู้บริหารประเภทอื่น เนื่องจากข้อจ�ำกัดของประเด็นค�ำถามที่ไม่สอดคล้องกับบริบทการท�ำงาน
ของก�ำนันและผู้ใหญ่บา้ น ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงใช้ผลการประเมินจากแบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านของก�ำนันและ
ผูใ้ หญ่บา้ นจากกรมการปกครอง เพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินตอบแทนในช่วงระหว่างวันที่ 1 เมษายน
- 30 กันยายน 2562 ซึง่ ประเมินโดยนายอ�ำเภอ เกณฑ์การให้คะแนนประกอบด้วย ด้านผลงาน และด้านคุณลักษณะ
การปฏิบัติงานและความประพฤติ โดยแบ่งผลการประเมินเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ดีเด่น พอใช้ และต้องปรับปรุง
ผลการประเมินพบว่า ก�ำนัน จ�ำนวน 6,863 คน มีผลการประเมินส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับดีเด่น คิดเป็นร้อยละ 69.68
และผูใ้ หญ่บา้ น จ�ำนวน 59,838 คน มีผลการประเมินส่วนใหญ่อยูใ่ นระดับพอใช้ คิดเป็นร้อยละ 53.10

ก�ำนัน

ผู้ใหญ่บ้าน
ภาพที่ 2-35 ผลการประเมินก�ำนันและผู้ใหญ่บ้าน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

				
3.1.2) การติดตามประเมินผลการปฏิบตั ริ าชการขององค์การมหาชน
					
การประเมินการปฏิบัติงานขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 กพม. เห็นชอบ ให้ก�ำหนดกรอบแนวทางการประเมินตามค�ำสั่งหัวหน้า
คณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 ลงวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 เรื่อง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ ซึ่งแบ่งการประเมินออกเป็น 2 ส่วน คือ การประเมินองค์การมหาชน และการประเมิน
ผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน
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ภาพที่ 2-36 กรอบการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

						
โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้น�ำแนวทางการขับเคลื่อนประเทศ
ตามยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
แผนฯ นโยบายรัฐบาล แนวนโยบายประเทศไทย 4.0 แผนการพัฒนาทีย่ งั่ ยืน (SDGs) ยุทธศาสตร์กระทรวง รวมถึง
วัตถุประสงค์การจัดตั้งขององค์การมหาชนมาเป็นข้อมูลในการก�ำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายในการประเมิน
ประสิทธิผลในการปฏิบตั งิ านขององค์การมหาชน พร้อมกับก�ำหนดตัวชีว้ ดั บังคับทีส่ ำ� คัญเพือ่ ประเมินประสิทธิภาพ
ในการบริหารงานขององค์การมหาชน อาทิ ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการขององค์การ
มหาชน ประสิทธิภาพในการเบิกจ่ายงบประมาณ ประสิทธิภาพของคณะกรรมการองค์การมหาชนในการควบคุม
ดูแลกิจการ เพือ่ ผลักดันการบริหารงานและการปฏิบตั ภิ ารกิจขององค์การมหาชนให้มปี ระสิทธิภาพและประสิทธิผล
สนองตอบการพัฒนาประเทศ
					
ผลการประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน
								
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
					
ในปี ง บประมาณ พ.ศ. 2561 มี อ งค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตาม
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม เข้าสูร่ ะบบประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการ
องค์การมหาชน จ�ำนวน 38 แห่ง และองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ จ�ำนวน 17 แห่ง
						
การประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
กรณีองค์การมหาชนฯ ที่อยู่ในระบบการประเมินทุนหมุนเวียนของกรมบัญชีกลาง ให้ปรับใช้ตัวชี้วัดและ
ค่าเป้าหมายในระบบการประเมินทุนหมุนเวียนเป็นตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่ กพม. ก�ำหนด
และส่งรายงานผลการประเมินที่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการองค์การมหาชน และรัฐมนตรีผู้รักษาการ
ตามกฎหมายจัดตั้งแล้วไปยังส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำหรับองค์การมหาชนฯ ที่มีระบบการประเมินผลของตนเอง
จะก�ำหนดตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายตามกรอบแนวทางที่ กพม. ก�ำหนด และจัดหาที่ปรึกษาจากภายนอกมา
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ด�ำเนินการประเมินผลส�ำเร็จของการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัด แล้วจึงรายงานผลการประเมินไปยังส�ำนักงาน ก.พ.ร.
เพื่อรวบรวมน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
					
								

ผลการประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน
แบ่งออกเป็น 3 ระดับ ได้แก่

องค์การมหาชนระดับคุณภาพ
องค์การมหาชนระดับมาตรฐาน

องค์การมหาชนทีม่ ผี ลการปฏิบตั งิ านในทุกองค์ประกอบสูงกว่าเป้าหมาย
องค์การมหาชนที่มีผลการปฏิบัติงานสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบ
ทุกองค์ประกอบ แต่ไม่มอี งค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ ต�ำ่ กว่าเป้าหมาย
องค์การมหาชนระดับต้องปรับปรุง องค์การมหาชนที่มีผลการปฏิบัติงานในองค์ประกอบใด
องค์ประกอบหนึ่งต�่ำกว่าเป้าหมาย
						
(1) ผลการประเมินองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
										 องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
							 ผลการประเมิ น องค์ ก าร พบว่ า องค์ ก ารมหาชนที่ มี
ผลประเมินอยูใ่ นระดับคุณภาพ จ�ำนวน 34 แห่ง องค์การมหาชนทีม่ ผี ลการประเมินในระดับมาตรฐาน จ�ำนวน 3 แห่ง
และไม่มีองค์การมหาชนใดได้รับการประเมินอยู่ในระดับต้องปรับปรุง ทั้งนี้ มีองค์การมหาชน จ�ำนวน 1 แห่ง
ที่ไม่มีผลการประเมินองค์กร คือ ส�ำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน)
(สมศ.) เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงแนวทางการประเมินคุณภาพการศึกษาในกฎกระทรวงการประกันคุณภาพ
การศึกษา พ.ศ. 2561 ท�ำให้ไม่สามารถประเมินผลงานที่เป็นภารกิจหลักขององค์การมหาชนได้ ส�ำหรับผล
การประเมินผูอ้ ำ� นวยการ พบว่า คณะกรรมการขององค์การมหาชน ประเมินผูอ้ ำ� นวยการในระดับคุณภาพ จ�ำนวน
29 คน ระดับมาตรฐาน จ�ำนวน 3 คน ระดับต้องปรับปรุง จ�ำนวน 2 คน และไม่มีการประเมิน จ�ำนวน 4 คน
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นกรณีผู้อ�ำนวยการเพิ่งเข้ารับต�ำแหน่งใหม่ท�ำให้มีระยะเวลาท�ำงานในปีงบประมาณไม่เพียงพอที่
จะประเมินผลการปฏิบัติงานได้
						
(2) ผลการประเมินองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
										 เฉพาะ
								 ผลการประเมินองค์การ พบว่า องค์การมหาชนทีม่ ผี ลประเมิน
อยู่ในระดับคุณภาพ จ�ำนวน 12 แห่ง องค์การมหาชนที่มีผลการประเมินในระดับมาตรฐาน จ�ำนวน 5 แห่ง และ
ไม่ มี อ งค์ ก ารมหาชนใดได้ รั บ การประเมิ น อยู ่ ใ นระดั บ ต้ อ งปรั บ ปรุ ง ส� ำ หรั บ ผลการประเมิ น ผู ้ อ� ำ นวยการ
คณะกรรมการขององค์การมหาชน ประเมินผู้อ�ำนวยการในระดับคุณภาพ จ�ำนวน 16 แห่ง และไม่มีการประเมิน
จ�ำนวน 1 แห่ง ได้แก่ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.)
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หมายเหตุ :		
			
			
			

PO หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
PA หมายถึง องค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัติเฉพาะ

ภาพที่ 2-37 ผลการประเมินองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542
		
และผลการประเมินองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัตเิ ฉพาะ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

								 ส�ำหรับผลการด�ำเนินงานของตัวชี้วัดบังคับที่ส�ำคัญเพื่อ
ประเมินประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์การมหาชน พบว่า ระดับความพึงพอใจของผูร้ บั บริการขององค์การ
มหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 87.41
ในขณะที่องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ มีค่าเฉลี่ยร้อยละ 85.45 ส�ำหรับประสิทธิภาพในการ
เบิกจ่ายงบประมาณตามแผนการใช้จ่ายเงิน พบว่า องค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติองค์การมหาชนฯ
มี ค ่ า เฉลี่ ย ร้ อ ยละ 89.43 ในขณะที่ อ งค์ ก ารมหาชนที่ จั ด ตั้ ง ตามพระราชบั ญ ญั ติ เ ฉพาะมี ค ่ า เฉลี่ ย 86.96
อย่างไรก็ตาม ภาพรวมผลการประเมินองค์การมหาชนทุกแห่งมีผลการปฏิบัติงานบรรลุวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
แต่ยงั คงต้องส่งเสริมให้องค์การมหาชนพัฒนาตัวชีว้ ดั ในการประเมินผลเชิงผลลัพธ์ให้มากขึน้ เพือ่ ให้เกิดประโยชน์กบั
ผู้รับบริการและสะท้อนความคุ้มค่าในการจัดตั้งองค์การมหาชน
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			3.2) การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (คตป.)
					 ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการ (ค.ต.ป.) ยังคงมุ่งเน้นการติดตาม ตรวจสอบและประเมินผลแผนงานโครงการที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ รวมถึงนโยบายส�ำคัญของรัฐบาล โดยยึดหลักธรรมาภิบาล
และเพิม่ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลในลักษณะทีเ่ ป็นการประเมินความเสีย่ ง (Risks) โดยผลการติดตาม
ตรวจสอบ และประเมินผลที่ได้น�ำไปใช้ประโยชน์เพื่อประกอบการตัดสินใจในการก�ำหนดนโยบายของรัฐบาล
ที่ส�ำคัญ เช่น น�ำผลการศึกษาการวิจัยและนวัตกรรมไปใช้ประกอบการพิจารณาจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา
วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม ส�ำหรับการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ
ให้ส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบาย
เขตเศรษฐกิจพิเศษ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและความเห็นและข้อสังเกตของ
กระทรวงต่าง ๆ ไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป
					 นอกจากนี้ ยังมีผลการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลทีส่ ำ� คัญที่ ค.ต.ป.
ได้ให้ข้อเสนอแนะกับหน่วยงานเกี่ยวข้องเพื่อให้การด�ำเนินงานมีเอกภาพและเกิดความยั่งยืน โดยสรุปได้ดังนี้
				
3.2.1) แผนงานบูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำ ค.ต.ป.
มีข้อเสนอแนะให้ส�ำนักงานทรัพยากรน�้ำแห่งชาติ (สทนช.) เป็นหน่วยงานหลักในการจัดท�ำงบประมาณแผนงาน
บูรณาการการบริหารจัดการทรัพยากรน�้ำร่วมกับส�ำนักงบประมาณและบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน�้ำมีเอกภาพและครอบคลุมการบริหารทรัพยากรน�้ำทั้งระบบ
				
3.2.2) แผนงานบูรณาการการจัดการปัญหาแรงงานต่างด้าวและ
การค้ามนุษย์ ค.ต.ป. มีข้อเสนอแนะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการเพื่อให้การด�ำเนินงานมีความยั่งยืน เช่น
ให้กระทรวงแรงงานและส�ำนักงานต�ำรวจแห่งชาติร่วมกันแก้ไขปัญหาแรงงานต่างด้าวในประเด็นการบังคับใช้
กฎหมาย ทีเ่ กีย่ วข้องกับการต่ออายุใบอนุญาตท�ำงานของคนต่างด้าว ให้กระทรวงแรงงานและส�ำนักงานสภาพัฒนา
การเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องผลิตภาพ (Productivity) เพื่อวิเคราะห์ความต้องการ
ใช้แรงงานในการรองรับการพัฒนาอุตสาหกรรมของประเทศในอนาคต ให้กระทรวงสาธารณสุขและส�ำนักงานหลัก
ประกันสุขภาพแห่งชาติร่วมกันศึกษาตรวจสอบข้อมูลเรื่องค่าใช้จ่ายในการบริการสาธารณสุขและผลกระทบ
ที่เกิดขึ้นจากการให้บริการสาธารณสุขแก่แรงงานต่างด้าว เป็นต้น
				
3.2.3) โครงการประชารั ฐ สวั ส ดิ ก าร เป็ น โครงการที่ ท� ำ ให้ ชี วิ ต
ความเป็นอยูข่ องประชาชนดีขนึ้ แต่พบว่าร้านค้าไปซือ้ สินค้าจากผูข้ ายรายใหญ่ ค.ต.ป. มีขอ้ เสนอแนะควรมอบหมาย
ให้หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องศึกษาและเก็บข้อมูลทีจ่ ำ� เป็นของโครงการเพือ่ ให้เกิดการหมุนเวียนของเงินในชุมชน โดยมี
ทีม่ าจากผลผลิตทีเ่ กิดขึน้ จากประชาชนในชุมชนอย่างแท้จริง รวมทัง้ ควรมีการจัดท�ำแผนระยะยาวเพือ่ แก้ไขปัญหา
ทีอ่ าจท�ำให้วตั ถุประสงค์ของโครงการคลาดเคลือ่ นไป นอกจากนี้ ควรมีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพือ่ การตัดสินใจ
เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับการคัดกรองบุคคลที่พึงได้รับสิทธิ์ เป็นต้น
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4) การก�ำหนดบทบาท ภารกิจ และขอบเขตอ�ำนาจหน้าที่ระหว่างส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการศึกษาความสัมพันธ์ของส่วนราชการส่วนภูมิภาค
ของกระทรวง ทบวง กรม กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีแนวทางการพิจารณา 2 แนวทาง ได้แก่
				 4.1) การมอบอ� ำ นาจของส่ ว นราชการให้ กั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายต่าง ๆ เช่น การอนุมัติอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร การอนุญาตให้ท�ำการเก็บ ขน
หรือก�ำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุข
				 4.2) การถ่ายโอนภารกิจตามแผนปฏิบัติการก�ำหนดขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				 จากการพิจารณาตามแนวทางทัง้ สองข้างต้น พบว่า มีสว่ นราชการส่วนภูมภิ าคของ
กระทรวง ทบวง กรม จ�ำนวน 23 ส่วนราชการ ที่มีความสัมพันธ์กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น ส�ำนักงาน
โยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ส�ำนักงานพลังงานจังหวัด
โดยมีสำ� นักงานท้องถิน่ จังหวัดเป็นหน่วยงานสนับสนุนผูว้ า่ ราชการจังหวัดและนายอ�ำเภอในการก�ำกับดูแลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ในขณะที่มีส่วนราชการจ�ำนวน 10 ส่วนราชการ ที่ไม่มีความสัมพันธ์กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่มีภารกิจเฉพาะตามกฎหมายหรือมีภารกิจที่ต้องอาศัยความรู้เทคนิค
เฉพาะทาง เช่น เรือนจ�ำจังหวัด ส�ำนักงานบังคับคดีจังหวัด ส�ำนักงานคุมประพฤติจังหวัด ส�ำนักงานสถิติจังหวัด
เป็นต้น
ตารางที่ 2-10 ตัวอย่างส่วนราชการส่วนภูมิภาคที่มีความเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
			 ส่วนท้องถิ่น
ที่

ส่วนราชการส่วนภูมิภาคของกระทรวง
ทบวง กรม

1

ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. 2522
พระราชบัญญัติการผังเมือง พ.ศ. 2518

2

ส�ำนักงานพาณิชย์จังหวัด

พระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499
พระราชบัญญัติมาตราชั่งตวงวัด พ.ศ. 2542

3

ส�ำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบ
เรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535
พระราชบัญญัติสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ. 2550
พระราชบัญญัติควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551
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				ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ประมวลข้อมูลการศึกษาการจัดความสัมพันธ์
ระหว่างราชการบริหารส่วนภูมิภาคและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการลงพื้นที่ส�ำรวจข้อมูลเชิงลึกในพื้นที่
จังหวัดตราดโดยได้หยิบยกตัวอย่างการศึกษาการจัดความสัมพันธ์ฯ ของส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
ในเรื่ องการเตรียมประเด็นสอบถาม การวิ เ คราะห์ ก ระบวนงานตามกฎหมายและแผนปฏิ บัติก ารก� ำ หนด
ขั้นตอนการกระจายอ�ำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสรุปผลการด�ำเนินงานของส�ำนักงานฯ
ในการก�ำกับดูแล/สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
				จากการลงพื้ น ที่ จั ง หวั ด ตราดและได้ ส อบถามโยธาธิ ก ารและผั ง เมื อ ง
จังหวัดตราดเกี่ยวกับบทบาทและความสัมพันธ์ระหว่างส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่ ทีอ่ ยูใ่ นพืน้ ที่ พบว่า มีการด�ำเนินการ สนับสนุน และก�ำกับดูแลเป็นไปตามมาตรฐานการควบคุม
อาคาร ทั้งในเรื่องการก่อสร้างอาคาร การตรวจและควบคุมอาคาร รวมทั้งการให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุน
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีสาระส�ำคัญโดยสังเขป ดังนี้
				
(1) การก่อสร้างอาคาร
					จากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารก�ำหนดให้เจ้าพนักงานท้องถิน่
เป็นผู้อนุญาตให้ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน และเคลื่อนย้ายอาคาร ซึ่งในทางปฏิบัติภายหลังจากมีการอนุญาต
ตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะแจ้งผลการอนุญาตให้กับส�ำนักงานโยธาธิการและ
ผังเมืองจังหวัดเพื่อเป็นข้อมูลในการวางแผนตรวจสอบและก�ำกับดูแลการอนุญาตได้อย่างเป็นระบบ ยกตัวอย่าง
เช่น เทศบาลเมืองตราดได้จดั ท�ำรายงานผลการอนุญาตก่อสร้างให้กบั ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
โดยข้อมูลดังกล่าวประกอบด้วยรายละเอียดการก่อสร้าง พื้นที่ และวันที่ได้รับอนุญาต ฯลฯ
				
(2) การตรวจและควบคุมอาคาร
					จากกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารที่ก�ำหนดให้มีการตรวจสอบ
สภาพอาคาร โครงสร้างอาคารอุปกรณ์ประกอบต่าง ๆ แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อเจ้าพนักงานท้องถิ่น
ตามมาตรา 32 ทวิ กรมโยธาธิการและผังเมืองได้ดำ� เนินการตามเจตนารมณ์ของกฎหมายข้างต้น โดยได้ขอความร่วมมือ
จังหวัดมอบหมายให้ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด ส�ำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัด
และองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ ด�ำเนินการร่วมกัน ซึง่ จังหวัดตราดได้มกี ารด�ำเนินการร่วมกันของหน่วยงานต่าง ๆ
และมีการแจ้งผลการตรวจสอบจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไปยังส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัด
				
(3) การให้ค�ำปรึกษาและสนับสนุน
				
ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดได้ให้ค�ำปรึกษาและ
สนับสนุนการปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่ ยกตัวอย่างเช่น การหารือเกี่ยวกับแนวทาง
ปฏิบัติตามกฎหมายในเรื่องที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่เคยปฏิบัติมาก่อน การขอความอนุเคราะห์ตรวจ
แบบแปลนซึง่ การสนับสนุนช่วยเหลือดังกล่าวท�ำให้การปฏิบตั งิ านขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ มีประสิทธิภาพ
และเป็นไปตามมาตรฐาน
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(4) การอุทธรณ์
			
ส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดในฐานะฝ่ายเลขานุการ
คณะกรรมการอุทธรณ์ได้รับการประสานจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่เพื่อส่งเรื่องที่ประชาชนอุทธรณ์
ในหลายกรณี เช่น กรณีทที่ ำ� ให้เกิดเหตุรำ� คาญกระทบกระเทือนต่อการรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อม กรณีการอุทธรณ์
ผลการพิจารณาของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ฯลฯ

ภาพที่ 2-38 กระบวนการก�ำกับดูแล/สนับสนุนการปฏิบัติงานระหว่างส�ำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราด
			 และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภายในพื้นที่

		

5) การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ

				 การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ เป็นเครื่องมือ
การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็นองค์กรที่มีกระบวนการท�ำงานได้มาตรฐานสากล และผลการปฏิบัติงาน
ที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและการพัฒนา
ประเทศ ตามเป้าหมายส�ำคัญของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย โดยมีการด�ำเนินการ ดังนี้
				 5.1) การตรวจรั บ รองคุ ณ ภาพการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ระดั บ พื้ น ฐาน
(Certified Fundamental Level)
					 ในปี พ.ศ. 2548 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�ำเกณฑ์การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการองค์การภาครัฐขึ้น หรือเรียกว่า เกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental
Level) ซึ่งมีประเด็นในการพัฒนา 6 หมวด ได้แก่ หมวด 1 การน�ำองค์การ หมวด 2 การวางแผนเชิงยุทธศาสตร์
หมวด 3 การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หมวด 4 การวัด การวิเคราะห์ และ
การจัดการความรู้ หมวด 5 การมุ่งเน้นบุคลากร และ หมวด 6 การมุ่งเน้นระบบปฏิบัติการ เพื่อให้ส่วนราชการ
ระดับกรม และระดับจังหวัดน�ำไปใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาหน่วยงานให้มีระบบบริหารจัดการภายใน
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ที่มีคุณภาพ มีประสิทธิภาพ และมีความยั่งยืน ตลอดจนปรับปรุงการให้บริการที่ได้มาตรฐาน และสามารถ
ตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผ่านกลไกภาคบังคับโดยการก�ำหนดเป็นตัวชี้วัดตาม
ค�ำรับรองการปฏิบัติราชการต่อเนื่องมาจนถึงในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเกณฑ์
คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 2 พร้อมกับปรับแนวทางการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐ
ให้พัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรในภาคสมัครใจ และเพื่อให้สามารถบ่งชี้ระดับความส�ำเร็จของ
การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการของส่วนราชการว่าได้มกี ารปรับปรุงการท�ำงานให้ได้มาตรฐาน และมีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดให้มีการตรวจประเมินเพื่อรับรองผลการพัฒนาองค์การของส่วนราชการ
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน (Fundamental Level) ขึ้นทุกปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
ระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 จ�ำนวน 1 หน่วยงาน (1 องค์การมหาชน) ซึ่งผ่านการรับรองฯ และฉบับที่ 2 จ�ำนวน 51
หน่วยงาน (28 กรม 23 จังหวัด) ผ่านการรับรองฯ จ�ำนวน 48 หน่วยงาน (27 กรม 21 จังหวัด) ปรากฏดังตาราง 2-11
ตารางที่ 2-11 ผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน ฉบับที่ 1 และฉบับที่ 2
			 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประเภท
กรม
จังหวัด
องค์การมหาชน
รวม

Certified FL ฉบับที่ 2
27
21
48

Certified FL ฉบับที่ 1
1
1

					
จากผลการตรวจรับรองคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐระดับพื้นฐาน
(Certified FL) พบว่า ส่วนราชการระดับกรมมีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดในหมวด 3 การให้ความส�ำคัญกับผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สะท้อนได้ว่าส่วนราชการต่าง ๆ ปฏิบัติราชการโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีการใช้
ข้อมูลผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย เพือ่ สร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ผูร้ บั บริการและผูม้ สี ว่ นได้สว่ นเสีย ส�ำหรับ
จังหวัด มีคะแนนเฉลีย่ สูงสุดในหมวด 1 การน�ำองค์การ กล่าวคือ ผูบ้ ริหารของจังหวัดต่าง ๆ มีการก�ำหนดวิสยั ทัศน์
และทิศทางในการท�ำงานที่ชัดเจน การปฏิบัติราชการเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล รวมทั้งการให้ความส�ำคัญ
กับการสร้างบรรยากาศเพือ่ สร้างความร่วมมือร่วมใจ และความผูกพันภายในองค์การได้เป็นอย่างดี และก�ำกับดูแล
องค์การให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ก�ำหนด อย่างไรก็ตาม ทั้งส่วนราชการระดับกรมและจังหวัด มีผลคะแนนเฉลี่ย
น้อยที่สุดในหมวด 5 การมุ่งเน้นทรัพยากรบุคคล ซึ่งแสดงให้เห็นว่าการบริหารงานบุคคลในองค์การยังขาด
ความชัดเจนโดยเฉพาะแผนการพัฒนาบุคลากรและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
				 5.2) การพัฒนาองค์การตามเกณฑ์การประเมินสถานะการเป็นหน่วยงาน
ภาครัฐ 4.0
					 นโยบายรัฐบาลทีก่ ำ� หนดเป้าหมายการพัฒนาประเทศไปสูป่ ระเทศไทย 4.0
หน่วยงานภาครัฐซึ่งเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว จึงต้องพัฒนา
องค์การไปสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ด้วย ดังนั้น คณะรัฐมนตรีในการประชุม เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561
ได้มีมติเห็นชอบหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกา
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ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 และแผนการขับเคลื่อนการพัฒนาสู่ระบบ
ราชการ 4.0 ตามทีส่ ำ� นักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้สำ� นักงาน ก.พ.ร เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริม สร้างการรับรู้
สร้างความเข้าใจ และเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์ฯ และยกระดับองค์การ
สู่ระบบราชการ 4.0
					
เพื่อให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้พัฒนาเครื่องมือ
ประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ซึ่งประกอบด้วย คู่มือประเมิน
สถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และระบบประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็นระบบราชการ 4.0 (ระบบออนไลน์) ซึง่ เป็นระบบการประเมินส�ำหรับให้หน่วยงานภาครัฐน�ำไปประเมิน
องค์การด้วยตนเอง เพื่อค้นหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การ และจัดท�ำเป็นแผนในการยกระดับและพัฒนาสู่
ระบบราชการ 4.0 ซึ่งเกณฑ์การประเมินได้ก�ำหนดระดับการพัฒนาออกเป็น 3 ระดับ คือ ระดับพื้นฐาน (Basic)
ระดับก้าวหน้า (Advance) และระดับพัฒนาจนเกิดผล (Significance) โดยในการส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐเพื่อ
ยกระดับสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ได้แก่ การจัดคลินิกให้ค�ำปรึกษาการประเมินสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0
การอบรมเสริมสร้างความรู้ในการพัฒนาองค์การ สู่ระบบราชการ 4.0 การพัฒนาที่ปรึกษาประจ�ำองค์การ และ
การพัฒนาส่วนราชการต้นแบบของการเป็นระบบราชการ 4.0 นอกจากนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจ
รับรองการเป็นระบบราชการ 4.0 ของส่วนราชการในอนาคต ได้มกี ารจัดอบรมผูต้ รวจรับรองสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 ให้แก่เครือข่ายผู้ตรวจทั้งจากภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษา

ภาพที่ 2-39 เครื่องมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0

		 			
ส�ำหรับผลการประเมินสถานการณ์เป็นระบบราชการ 4.0 ของส่วนราชการ
ในปี พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นปีแรกของการด�ำเนินการ พบว่า มีหน่วยงานภาครัฐประเมินสถานะการเป็นระบบ
ราชการ 4.0 จ�ำนวนทั้งสิ้น 242 หน่วยงาน (145 กรม 73 จังหวัด และ 24 องค์การมหาชน) และมีหน่วยงาน
ผ่านเข้าสู่ขั้นตอนการตรวจประเมินในพื้นที่ปฏิบัติงาน (site visit) จ�ำนวน 5 หน่วยงาน ได้แก่ ส�ำนักงานปลัด
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุมโรค กรมปศุสัตว์ กรมสรรพากร และกรมสรรพสามิต ซึ่งผลการตรวจประเมิน
ทั้ง 5 หน่วยงาน สามารถพัฒนาองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ได้ตามเกณฑ์ที่ใกล้เข้าสู่ระดับก้าวหน้า (Advance)
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2.6.3 การวางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ
			 การพัฒนาระบบบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.)
		

1) ต้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการภารกิจรัฐในพื้นที่จังหวัด

				 การบริหารงานภาครัฐจ�ำเป็นต้องให้ความส�ำคัญกับการบูรณาการจากทุกภาคส่วน
ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และภาคประชาชน โดยมีเครื่องมือหรือกลไกสนับสนุนเชิงการบริหาร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี หรือนวัตกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายในแต่ละพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน
ในหลายพื้นที่จังหวัดมีการบูรณาการทั้งในเรื่องที่เป็นยุทธศาสตร์ส�ำคัญในการพัฒนาและเรื่องที่เป็นปัญหาที่ต้อง
ได้รับการแก้ไขหรือป้องกันอย่างเป็นระบบภายในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี ซึ่งสามารถเป็นต้นแบบของการบูรณาการ
ในการขยายผลไปในจังหวัดอื่น ๆ ได้
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้ดำ� เนินการศึกษาระบบการบูรณาการภารกิจรัฐภายในพืน้ ที่
จังหวัดโดยพิจารณาจากรูปแบบและวิธีการในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ส�ำคัญของจังหวัดทั้งที่เป็นการพัฒนา
เพื่อเพิ่มศักยภาพและโอกาสทางการแข่งขัน และเป็นการแก้ไขปัญหาเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และสร้างความ
เท่าเทียมให้กับประชาชนทุกระดับ ซึ่งมีประเด็นและพื้นที่ด�ำเนินการศึกษา 3 จังหวัด ได้แก่
		
จังหวัดขอนแก่น ศึกษาแนวทาง/วิธีด�ำเนินการกลไกบริษัทพัฒนาเมืองและ
การจัดตั้งบริษัทจ�ำกัดภายใต้ความร่วมมือของเทศบาล
		
จั ง หวั ด พระนครศรี อ ยุ ธ ยา ศึ ก ษาแนวทาง/วิ ธี ด� ำ เนิ น การบู ร ณาการ
เพือ่ ออกแบบระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
		
จังหวัดภูเก็ต ศึกษาแนวทาง/วิธดี ำ� เนินการบูรณาการเพือ่ เป็นเมืองสร้างสรรค์
ด้านวิทยาการอาหาร (City of Gastronomy) เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวและเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรม
				 ผลการศึกษา
			จากการศึกษาวิจัยในพื้นที่ 3 จังหวัด น�ำมาสู่การออกแบบและข้อเสนอแนะ
การบูรณาการภารกิจรัฐภายในพื้นที่จังหวัด ดังนี้

MODEL
ต้นแบบ

(1) การจัดท�ำโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการรายประเด็นส�ำคัญ สนับสนุน
ให้จงั หวัดจัดท�ำโมเดลต้นแบบการพัฒนาการบริหารจัดการรายประเด็นส�ำคัญทีม่ คี วามท้าทาย
หรือประเด็นปัญหาที่ต้องได้รับการแก้ไขอย่างเป็นระบบในระดับจังหวัด โดยการถอดบทเรียน
เป็นคู่มือให้แต่ละพื้นที่สามารถน�ำไปประยุกต์ใช้และเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อเป็น
การแก้ปัญหาความไม่ต่อเนื่องของการบริหารจัดการจากการเปลี่ยนผู้ว่าราชการจังหวัดหรือ
ผู้บริหารในพื้นที่ได้อีกประการหนึ่ง
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				 ทัง้ นี้ โมเดลต้นแบบทีเ่ กิดขึน้ จริงระดับจังหวัดทัง้ 76 จังหวัด อาจถูกหยิบยกน�ำไปสู่
การพิจารณาประกอบการจัดท�ำนโยบายส�ำคัญในการบริหารจัดการรายประเด็นส�ำคัญในระดับประเทศได้
เช่น โมเดลการบริหารจัดการน�้ำ โมเดลการพัฒนาเมืองอัจฉริยะ และโมเดลการบริหารจัดการขยะ
(2) การมอบอ�ำนาจบางส่วนให้แก่ผวู้ า่ ราชการจังหวัด ควรมีการส�ำรวจกระบวนงาน
ทีม่ คี วามจ�ำเป็นต้องขออนุมตั อิ นุญาตจากหน่วยงานส่วนกลางว่ามีเรือ่ งหรือประเด็นใดทีห่ วั หน้า
ส่วนราชการสามารถมอบอ�ำนาจบางส่วนให้ผู้ว่าราชการจังหวัดเพื่อให้ เกิดความคล่องตัว และ
มอบอำ�นาจให้ แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างรวดเร็ว ตามประเด็นการพัฒนาที่ส�ำคัญในแต่ละจังหวัด
ผวจ. ในบาง ซึง่ ไม่ได้หมายถึงการมอบอ�ำนาจในทุกเรือ่ งทัง้ หมด แต่อาจเป็นการมอบบางส่วนในเรือ่ งทีจ่ ำ� เป็น
ประเด็น
หรือมีความเร่งด่วนในการแก้ไขปัญหาหรือวางแผนการพัฒนาในะยะยาว โดยอาจพิจารณา
จากระดับความเสี่ยงของผลกระทบเชิงลบจากการใช้อ�ำนาจนั้น

รวมกลุ่ม
เทศบาล

(3) การรวมกลุม่ เทศบาลและหน่วยงานในพืน้ ที่ กระทรวงมหาดไทยควรส่งเสริม
สนับสนุนให้มีการบูรณาการระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ที่มีกฎหมายเอื้อให้ด�ำเนินการได้ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินการและเกิดความคุม้ ค่าในการลงทุน เช่น (1) การรวมกลุม่ เทศบาล
หน่วยงาน และบุคคลอื่นในพื้นที่ จัดตั้งในรูปแบบ “บริษัทจ�ำกัดหรือถือหุ้นบริษัทจ�ำกัด”
ตาม มาตรา 57 ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (2) การจัดตั้งสหการตาม มาตรา 58
ของพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496
โดยเสนอโมเดลต้นแบบการบริหารจัดการรายประเด็นส�ำคัญ 4 ขั้นตอน ดังนี้
Integration Model for regional administration
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ภาพที่ 2-40 โมเดลต้นแบบการบริหารจัดการ
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2) สรุปผลพิจารณาเกี่ยวกับการจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2562
				 การพิจารณาแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด และแผนปฏิบัติราชการ
ประจ�ำปีของกลุม่ จังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จะเป็นการด�ำเนินการภายใต้ระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. 2560 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ. 2551 โดยได้ก�ำหนดให้มีคณะอนุกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค
(อ.ก.บ.ภ.) จ�ำนวน 5 คณะ (6 ภาค) โดยแต่ละภาคเป็นผูพ้ จิ ารณา กลัน่ กรอง แผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของจังหวัด
และแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของกลุ่มจังหวัด ก่อนเสนอคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เพื่อพิจารณาน�ำเสนอคณะกรรมการบูรณาการนโยบายพัฒนาภาค (ก.บ.ภ.)
ให้ความเห็นชอบ และเมื่อ ก.บ.ภ. ให้ความเห็นชอบตามแผนฯ ที่ ก.น.จ. เสนอ และคณะรัฐมนตรีรับทราบแล้ว
ให้ ก.บ.ภ. ส่งให้สํานักงบประมาณเพื่อใช้จัดสรรงบประมาณต่อไป
				 ในการประชุมร่วมระหว่าง ก.บ.ภ. และ ก.น.จ. ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 26
กุมภาพันธ์ 2561 มีมติเห็นสมควรให้ความเห็นชอบกับแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปี และค�ำของบประมาณ
ของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ดังนี้
				 2.1) กรอบการจั ด สรรงบประมาณจั ง หวั ด และกลุ ่ ม จั ง หวั ด ประจ� ำ ปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562
				
2.1.1) กรอบงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ส�ำหรับงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จ�ำนวน 28,000 ล้านบาท (มติ ก.บ.ภ. ครั้งที่ 1/2560 ลงวันที่
15 ธันวาคม 2560)
					
2.1.2) สัดส่วนการจัดสรรงบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด
ก�ำหนดเป็น 70:30 จากกรอบงบประมาณจังหวัดและกลุ่มจังหวัด จ�ำนวน 28,000 ล้านบาท จะเป็นงบประมาณ
จังหวัด จ�ำนวนประมาณ 19,600 ล้านบาท (งบประมาณของจังหวัด 18,905 ล้านบาท และงบบริหารจัดการของ
จังหวัด 695 ล้านบาท) และเป็นงบประมาณกลุ่มจังหวัด จ�ำนวนประมาณ 8,400 ล้านบาท (งบประมาณของ
กลุ่มจังหวัด 8,310 ล้านบาท และงบบริหารจัดการของกลุ่มจังหวัด 90 ล้านบาท)

ภาพที่ 2-41 แนวทางการจัดสรรงบประมาณของจังหวัด/กลุ่มจังหวัด ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
			 เปรียบเทียบกับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
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2.2) ภาพรวมของผลการพิจารณาโครงการและงบประมาณของจังหวัด/
กลุ่มจังหวัดตามแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีของจังหวัด 76 จังหวัด และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เป็นดังนี้
				

2.2.1) จ�ำแนกตามงบประมาณกลุ่มจังหวัด และงบประมาณจังหวัด

				 		
(1) งบประมาณกลุ่มจังหวัด (18 กลุ่มจังหวัด) ประกอบด้วย
โครงการและงบประมาณทีเ่ ห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงิน จ�ำนวน 196 โครงการ รวม 8,720,181,429 บาท
โครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จ�ำนวน 104 โครงการ รวม 4,927,465,000 บาท
โครงการและงบประมาณที่ไม่เห็นควรสนับสนุน จ�ำนวน 77 โครงการ รวม 2,805,911,400 บาท
						
(2) งบประมาณจังหวัด (76 จังหวัด) ประกอบด้วย โครงการ
และงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนภายในกรอบวงเงินจ�ำนวน 1,309 โครงการ รวม 20,127,794,922 บาท
โครงการและงบประมาณที่เห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน จ�ำนวน 790 โครงการ รวม 23,673,074,887 บาท
และโครงการและงบประมาณที่ไม่เห็นควรสนับสนุน จ�ำนวน 197 โครงการ รวม 3,836,215,186 บาท
				 ทัง้ นี้ โครงการทีเ่ ห็นควรสนับสนุนเกินกรอบวงเงิน เป็นโครงการทีส่ อดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12
(พ.ศ. 2560 - 2564) ตลอดจนทิศทางการพัฒนาจังหวัดและกลุม่ จังหวัด ซึง่ จะน�ำมาใช้สนับสนุนเพิม่ เติมตามล�ำดับ
ความส�ำคัญ ในกรณีที่มีการพิจารณาต้นทุนต่อหน่วยของโครงการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้วยังมี
งบประมาณเหลืออยู่ หรือหากได้รับงบประมาณซ�้ำซ้อนจากแหล่งอื่น หรือส�ำรองไว้ในกรณีที่มีการแปรญัตติ
งบประมาณเพิ่มเติม

ภาพที่ 2-42 ภาพรวมผลการพิจารณาคำ�ของบประมาณจังหวัด 76 จังหวัด
และกลุ่มจังหวัด 18 กลุ่มจังหวัด ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
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2.2.2) จ�ำแนกตามแนวทางการพัฒนาที่ส�ำคัญ

						
สัดส่วนงบประมาณที่สนับสนุนภายในกรอบวงเงินตามค�ำขอ
งบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 จ�ำนวน 28,847,976,351 ล้านบาท มีสัดส่วน
ดังนี้ (1) ด้านการเกษตร คิดเป็นร้อยละ 34.83 (2) ด้านการท่องเทีย่ ว คิดเป็นร้อยละ 25.42 (3) ด้านอุตสาหกรรม
การค้าการลงทุน คิดเป็นร้อยละ 17.56 (4) ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 13.06 (5) ด้านสังคม ความมั่นคงและ
คุณภาพชีวิต คิดเป็นร้อยละ 9.13
						
เมือ่ พิจารณางบประมาณของกลุม่ จังหวัดและจังหวัด โดยจัดล�ำดับ
ตามค�ำของบประมาณพบว่า งบประมาณกลุ่มจังหวัด มีสัดส่วนดังนี้ (1) ด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 34
(2) ด้านอุตสาหกรรม คิดเป็นร้อยละ 26 (3) ด้านเกษตร คิดเป็นร้อยละ 21 (4) ด้านสิ่งแวดล้อม คิดเป็นร้อยละ 16
และ (5) ด้านสังคม และมั่นคง คิดเป็นร้อยละ 6 ส�ำหรับการจัดล�ำดับตามค�ำของบประมาณของจังหวัด มีสัดส่วน
ดังนี้ (1) ด้านเกษตร คิดเป็นร้อยละ 30 (2) ด้านการท่องเที่ยว คิดเป็นร้อยละ 26 (3) ด้านอุตสาหกรรม คิดเป็น
ร้อยละ 16 และ (4) (5) ด้านสังคมฯ และด้านสิ่งแวดล้อม เท่ากัน คิดเป็นร้อยละ 14

ภาพที่ 2-43 ภาพรวมผลการพิจารณาค�ำของบประมาณของจังหวัดและกลุ่มจังหวัดประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
			 จ�ำแนกตามแนวทางการพัฒนา

l

163

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

สรุปดังนี้

					

2.2.3) จ�ำแนกตามผลการพิจารณาของ อ.ก.บ.ภ. ในแต่ละภาค

ตารางที่ 2-12 สรุปผลการพิจารณาของ อ.ก.บ.ภ. (5 คณะ)

2.6.4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการก�ำลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
		
1) การพัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพัฒนาระบบราชการ (CCO กลุ่มพัฒนา
ระบบบริหาร)
		 		 สถานการณ์ของโลกในปัจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว ซึ่งเกิดจาก
แรงขับเคลื่อนแห่งการเปลี่ยนแปลง ทั้งในด้านการเมือง เศรษฐกิจ เทคโนโลยี และสังคม ซึ่งส่งผลกระทบต่อ
การด�ำรงชีวิต การท�ำงาน รวมถึงการบริหารราชการแผ่นดิน และที่ส�ำคัญคือการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี
Disruptive Technology เป็นการเปลี่ยนแปลงแบบก้าวกระโดด มีความแตกต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่เป็น
การเปลีย่ นแปลงแบบค่อยเป็นค่อยไป และปัจจุบนั มีการน�ำเทคโนโลยีใหม่ ๆ ทีม่ ศี กั ยภาพสูงมาช่วยในการท�ำงาน
ของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมาอุปกรณ์ที่ใช้ร่วมกับอินเทอร์เน็ตมีเพียง 500 ล้านเครื่อง
ปัจจุบันมีถึง 8 พันล้านเครื่อง และคาดการณ์ว่าในปี 2020 จะมีถึง 50 พันล้านเครื่อง และภายในปี 2030
จะมีมากถึงล้านล้านเครือ่ ง อีกทัง้ ปัจจุบนั มีการน�ำโดรนมาช่วยในการท�ำงาน ซึง่ โดรนจะได้รบั การพัฒนาศักยภาพ
ให้สูงขึ้นเป็น 2 เท่าในทุก ๆ 9 เดือน สิ่งเหล่านี้ คือ Disruptive Technology ที่ส่งผลกระทบต่อการด�ำเนินชีวิต
ของมนุษย์
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เห็นความส�ำคัญถึงการเปลี่ยนแปลงไปสู่การพัฒนาจากบริบท
ดังกล่าวจึงได้จัดการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการสร้างความรู้และความเข้าใจ รวมทั้งสานสัมพันธ์ระหว่าง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และหัวหน้าส่วนราชการในฐานะผู้น�ำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer:
CCO) เมื่อวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ห้องเมย์แฟร์ บอลรูม เอ - บี ชั้น 11 โรงแรม
เดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน�้ำ กรุงเทพฯ โดยสรุปสาระส�ำคัญ ดังนี้
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				 เพื่อเป็นการพัฒนาระบบราชการไทยอย่างมั่นคง และยั่งยืนได้นั้น จะต้องมี
การปรับรูปแบบการท�ำงานโดยน�ำเทคโนโลยีต่าง ๆ มาช่วยเพื่อ Transformers องค์กร โดยกลุ่มขับเคลื่อน
การเปลี่ยนแปลง ประกอบด้วย 3 พลัง ได้แก่ 1) ผู้น�ำการบริหารการเปลี่ยนแปลง (Chief Change Officer)
2) เจ้าหน้าทีก่ ลุม่ พัฒนาระบบบริหารTransformation officer และ 3) นักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ (นปร.)
เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนให้องค์กรสามารถท�ำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทั้งนี้ การ Transform
ระบบราชการจ�ำแนกตามบทบาทส่วนราชการเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) Policy Advisor เป็นกลุ่มที่ให้ข้อเสนอแนะ
เชิงนโยบาย หน่วยงานจะต้องท�ำงานเชิงรุก มีการน�ำข้อมูลมาวิเคราะห์ Data Analytics เพื่อวางแผนยุทธศาสตร์
การพัฒนา 2) Regulator เป็นกลุม่ ก�ำกับดูแลให้เป็นไปตามกฎหมายทีก่ ำ� หนด จะต้องปฏิรปู โดยการน�ำเทคโนโลยี
มาใช้เพื่อให้เป็น Smart Regulator 3) Facilitator หรือ Promoter กลุ่มส่งเสริม สนับสนุน 4) Operator หรือ
Service Provider ให้บริการสาธารณะในความรับผิดชอบของรัฐ ยกตัวอย่างส่วนราชการที่เป็นหน่วยเสนอแนะ
นโยบาย หากต้องท�ำ Data Analytics จะมีเครื่องมืออะไรมาช่วยด�ำเนินการ หรือหากเป็นหน่วย Regulator
จะเป็น Smart Regulator ได้โดยน�ำเทคโนโลยีอะไรมาใช้ ซึ่งจะมีการจัด Workshop เพื่อพิจารณาว่าเครื่องมือ
เหล่านี้จะช่วยพัฒนาองค์กรให้เป็นระบบราชการ 4.0 ในลักษณะ More for less
		

2) การส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน

				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินกิจกรรมร่วมกับประเทศสมาชิกอาเซียน รวมทั้ง
องค์กรระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่อง โดยด�ำเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
จนเกิดเป็นเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (ASEAN Governance Network) ขึ้น ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
ด�ำเนินการเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาล (Promote Good Governance) พัฒนาสมรรถภาพของระบบราชการ
(Building Civil Service Capability) และส่งเสริมความรับผิดชอบต่อสังคม (Promoting Corporate Social
Responsibility)
				 ตามแผนงานการจัดตั้งประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน และแผนงาน
การจัดตั้งประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน ต่อมาในปี พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นปีของการเป็นประชาคมอาเซียน
อย่างเป็นทางการ ประเทศสมาชิกอาเซียนได้จดั ท�ำเอกสารอาเซียน 2025: มุง่ หน้าไปด้วยกัน ASEAN 2025: Forging
Ahead Together ซึง่ ประกอบด้วย วิสยั ทัศน์ประชาคมอาเซียน 2025 และแผนงานประชาคมอาเซียน 2016 - 2025
โดยในส่วนของแผนงานประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน 2025 ยังคงให้ความส�ำคัญกับหลักการ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีหรือหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานภาครัฐ ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.ร. ยังคงท�ำหน้าที่
เป็นหน่วยงานหลักในการให้การส่งเสริมสนับสนุนการด�ำเนินการภายใต้มาตรการนี้ รวมถึงการส่งเสริมสนับสนุน
การด�ำเนินงานตามแผนงานประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน โดยส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินโครงการเสริมสร้าง
ธรรมาภิบาลภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ สร้างความต่อเนือ่ งและสนองตอบต่อการสร้างเสริมวัฒนธรรม
ที่มุ่งเน้นหลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการภาครัฐในประชาคมอาเซียน รวมถึงการพัฒนาระบบราชการ
ร่วมกันเรื่อยมา
				 การส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลในระดั บ ภู มิ ภ าคของประเทศสมาชิ ก อาเซี ย นในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการ ดังนี้
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

				 2.1) การแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ที่เป็นเลิศ (Knowledge
Sharing and Learning) พร้อมพัฒนาขีดสมรรถนะ (Capacity Building) องค์ความรูท้ จี่ ำ� เป็นแก่ขา้ ราชการ
และ/หรือ ผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐในประเทศสมาชิกอาเซียน ประกอบด้วย
				

2.1.1) การจัดประชุมนานาชาติ (International Conference) ครัง้ ที่ 6

					
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ Institute of State Organizational
Sciences (ISOS), Ministry of Home Affairs, สาธารณรั ฐ สั ง คมนิ ย มเวี ย ดนาม Korea Research
Institute @ University of New South Wales เครือรัฐออสเตรเลีย (KRI@UNSW) และ Academy of
Korea Studies สาธารณรัฐเกาหลี (AKS) ด�ำเนินการจัดประชุมนานาชาติ ครัง้ ที่ 6 (International Conference)
KRI-OPDC Reform Policy Symposium and Regional Workshop 2018 ในหัวข้อ “State Capacity
for Public Sector Reform and National Development in Southeast Asia and Korea:
Comparative Policy Workshop” ระหว่างวันที่ 25 - 27 เมษายน 2561 ณ กรุงฮานอย สาธารณรัฐ
สังคมนิยมเวียดนาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและแบ่งปันประสบการณ์ รวมทั้งแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ
เกี่ยวกับแนวคิดเรื่อง การประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) ผ่านการด�ำเนินกิจกรรมในลักษณะ
โครงการห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab หรือ GovLab) ซึ่งการประยุกต์
การคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) นับเป็นรูปแบบใหม่ของการปฏิรูปการให้บริการภาครัฐที่เป็นที่นิยม
ในหลายประเทศ อาทิ สหราชอาณาจักร (อังกฤษ: United Kingdom: UK) ได้ริเริ่ม UK Policy Lab ด�ำเนินการ
โดยทีมงาน Open Policy Making ราชอาณาจักรเดนมาร์กจัดตั้ง MindLab ในขณะที่สาธารณรัฐฟินแลนด์ก็ได้
ด�ำเนินการจัดตั้ง Helsinki Design Lab นอกจากนี้ ยังมี DesignGov ในเครือรัฐออสเตรเลียและ GovLab
ในประเทศไทยด้วย นับเป็นการริเริ่มพลิกโฉมการปรับปรุงงานบริการภาครัฐในรูปแบบใหม่เป็นครั้งแรก
ในภูมิภาคอาเซียน เพื่อยกระดับประสิทธิภาพและคุณภาพการให้บริการแก่ประชาชน
					
การประชุมนานาชาติครัง้ นี้ มีผแู้ ทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน
8 ประเทศได้แก่ ราชอาณาจักรกัมพูชา สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเทศมาเลเซีย สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซีย และราชอาณาจักรไทย
รวมทั้งสาธารณรัฐเกาหลีและเครือรัฐออสเตรเลีย จ�ำนวนประมาณ 100 คน มาร่วมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ และ
ประสบการณ์ทเี่ กีย่ วข้องกับประเด็นการปฏิรปู ระบบการให้บริการภาครัฐและการส่งเสริมพัฒนาหลักธรรมาภิบาล
ของการพัฒนาระบบราชการ ซึ่งสอดคล้องเป็นไปตามเจตนารมณ์ร่วมกันของเครือข่ายธรรมาภิบาลภาครัฐ
ในประเทศสมาชิกอาเซียนเพือ่ การยกระดับธรรมาภิบาลของภูมภิ าค ดังปรากฏในเอกสารวิสยั ทัศน์อาเซียน 2025
อีกทัง้ ได้รบั เกียรติจาก Associate Professor Dr. Trieu Van Cuong, Deputy Priminister จากกระทรวงมหาดไทย
เป็นประธานกล่าวเปิดงาน พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายสาขา ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและ
หน่วยงานภาคการศึกษาของประเทศสมาชิกอาเซียนเข้าร่วมการประชุม อาทิ Mr. Muhammard Yusuf Ateh,
Deputy Minister จาก Ministry of Administrative Reform สาธารณรัฐอินโดนีเซีย Dr. Tran Van Ngoi อธิบดี
จากกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม Ms. Vilaythone Sounthone Xaymongkhonh
รองอธิบดีจากกระทรวงมหาดไทย สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว Dr.Dante Canlas อดีตอธิบดี National
Economic Development Authority of the Philippines สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ นพ. กฤษฎา หาญบรรเจิด
สถาบันบ�ำราศนราดูร และนายพิเศษ วีรังคบุตร มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นต้น
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บทเรียนที่ได้รับจากการประชุม “State Capacity for
Public Sector Reform and National Development in Southeast Asia and Korea: Comparative
Policy Workshop” สรุปได้ดังนี้
					
(1) พลังในการขับเคลือ่ นปฏิรปู ระบบราชการมาจากความ
สามารถของภาครัฐ (State Capability) ซึ่งการปฏิรูประบบราชการเพื่อรองรับการเติบโตของประเทศอย่าง
ยั่งยืนจะมีรูปแบบและนโยบายที่คล้ายคลึงกัน แต่ขอบเขตความคาดหวังและผลสัมฤทธิ์ของนโยบายมีความ
หลากหลายและก่อให้เกิดผลกระทบต่อประชาชนแตกต่างกัน อาทิ รัฐบาลเวียดนามได้ให้ความส�ำคัญเป็นพิเศษ
ในเรื่ อ งการปฏิ รู ป ระบบราชการและการสร้ า งขี ด ความสามารถของภาครั ฐ โดยจั ด ท� ำ นโยบาย “State
Administration Reform Master Program” (นโยบายการปฏิรปู ภาครัฐ) ในช่วงปี พ.ศ. 2554 - 2562 เพือ่ เร่งรัด
การปฏิรปู การบริหารภาครัฐ โดยแบ่งออกเป็น 6 ประเภทใหญ่ ๆ ได้แก่: การปฏิรปู เชิงสถาบันและโครงสร้างภาครัฐ
(Institutional Reform) การปฏิรูปกระบวนการบริหารภาครัฐ (Reform of Administrative Procedures)
การปฏิรปู กลไกการบริหารภาครัฐ (Reform of the Organization of The State Administrative Apparatus)
ยกระดับคุณภาพข้าราชการพลเรือนและพนักงานของรัฐ (To Build, and Raise the Quality of, the Contingency
of Cadres, Civil Servants and Public Employees) การปฏิรปู ระบบการคลังของรัฐ (Reform of Public Finance)
และความทันสมัยของระบบบริหารภาครัฐ (Modernization of the administration system) การด�ำเนินการ
นโยบาย “State Administration Reform Master Program 2011 - 2020” บรรลุผลสัมฤทธิ์เชิงบวกที่เอื้อ
ต่อการปรับปรุงขีดความสามารถของภาครัฐภายใต้การก�ำกับดูแลของรัฐบาลเวียดนามอย่างเป็นที่ประจักษ์
ซึ่งสะท้อนจากผลการจัดอันดับขีดความสามารถของประเทศ
							
ในขณะที่ประเทศไทย รัฐบาลไทยภายใต้การน�ำของ
นายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ได้ประกาศรูปแบบการพัฒนาประเทศ Thailand 4.0 ทีม่ เี ป้าหมาย
ในการขับเคลือ่ นประเทศไปสูค่ วาม “มัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน” เพือ่ ให้ประเทศไทยก้าวพ้นจากกับดักของประเทศรายได้
ปานกลางด้วยการสร้างความเข้มแข็งจากภายในควบคูไ่ ปกับการเชือ่ มโยงกับประชาคมโลก ในขณะเดียวกันภาครัฐ
จ�ำเป็นต้องมีการปรับตัวให้เป็นระบบ 4.0 เพือ่ ให้สอดรับกับแนวทางการพัฒนาดังกล่าว โดยต้องยึดหลักธรรมาภิบาล
ของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน (Better Governance, Happier Citizens)
หมายความว่า ระบบราชการไทยจะต้องปฏิรปู ขนานใหญ่ เพือ่ ให้สามารถเป็นทีไ่ ว้วางใจและเป็นทีพ่ งึ่ ของประชาชน
ได้อย่างแท้จริง นอกจากนี้ รัฐบาลไทยภายใต้การก�ำกับดูแลของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รเิ ริม่ ด�ำเนินโครงการห้องปฏิบตั กิ าร
นวัตกรรมภาครัฐ (Government Innovation Lab หรือ GovLab) ซึ่งเป็นการประยุกต์การคิดเชิงออกแบบ
(Design Thinking) ที่เน้นประชาชนผู้รับบริการเป็นส�ำคัญ และอาศัยการสานพลังความร่วมมือกับทุกภาคส่วน
เพื่อร่วมกันคิดค้นและสร้างนวัตกรรมงานบริการภาครัฐ ผ่านกระบวนการทดสอบและทดลองจนมั่นใจว่า สิ่งที่ได้
มีความเหมาะสมและสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง เป็นการช่วยลดปัญหา
การสิน้ เปลืองงบประมาณ และเหนือสิง่ อืน่ ใดการด�ำเนินการด้วยกระบวนการดังกล่าว เป็นการปรับเปลีย่ นกระบวนทัศน์
(Mindset) ในการท�ำงานของข้าราชการและเจ้าหน้าทีข่ องรัฐได้อกี ด้วย
						
(2) พลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการมาจาก
ปัจจัยสภาพเศรษฐกิจและสถานการณ์ทางการเมือง อาทิ รัฐบาลเมียนมามุง่ เน้นการปรับสมดุลระหว่างการจัดการ
เศรษฐกิจมหภาค (มาตรการด้านกฎระเบียบ) และการไหลเวียนของเศรษฐกิจมหภาค (การกระตุ้นเศรษฐกิจ)
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การเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางทหาร - พลเรือน ความร่วมมืออย่างเหมาะสมเพื่อความมั่นคงทางการเมือง และ
การได้รับการยอมรับจากประชาชนในท้องถิ่น เป็นต้น
							 ขณะที่สาธารณรัฐอินโดนีเซียได้ด�ำเนินการปฏิรูปในด้าน
ต่าง ๆ ได้แก่ การปฏิรูประบบเศรษฐกิจ การเมือง ตุลาการ และข้าราชการ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูปภาครัฐ
ภายใต้ประธานาธิบดี Joko Widodo นอกจากนี้ ยังมีการก่อตัง้ กระทรวงการบริหารและการปฏิรปู ระบบราชการ
(Ministry of Administrative and Bureaucratic Reform, MENPANRB) การบริหารงานภายใต้ประธานาธิบดี
Joko Widodo นับเป็นการบริหารงานภาครัฐที่ได้รับแรงผลักดันที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีขึ้นเมื่อเทียบกับ
ก่อนหน้านี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การด�ำเนินการในเรื่องความซื่อตรงของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity Zoning)
โดยส่ ว นราชการจะก� ำ หนดให้ ห น่ ว ยงานภายในอย่ า งน้ อ ยหนึ่ ง หน่ ว ยงานเป็ น หน่ ว ยงานต้ น แบบที่ มุ ่ ง เน้ น
การด�ำเนินการตามแผนปฏิรูประบบราชการและปราศจากคอร์รัปชัน (Integrity Zone) เป็นต้น
						
(3) พลังในการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบราชการมาจาก
การปรับปรุงคุณภาพการบริการสาธารณะ (One-Stop Shop Model) ประสบการณ์จากสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
โดยประธานาธิบดี Joko Widodo และ MENPARB ได้ริเริ่มศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จซึ่งเป็นความท้าทายของ
รัฐบาล เนื่องจากประชาชนในปัจจุบันรับรู้ถึงสิทธิของตนเองในการเข้าถึงข้อมูลที่มีคุณภาพเกี่ยวกับบริการ
สาธารณะและคุ ้ น เคยกั บ การได้ รั บ บริ ก ารระดั บ สู ง จากภาคเอกชน ดั ง นั้ น ความคาดหวั ง ของประชาชน
ในการรั บ บริ ก ารสาธารณะจึ ง เพิ่ ม สู ง มากขึ้ น และหลายประเทศได้ ด� ำ เนิ น การปฏิ รู ป การให้ บ ริ ก ารภาครั ฐ
เพือ่ ตอบสนองความต้องการเหล่านี้ ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ Public Service Mall หรือ Mal Pelayanan Publik
(MPP) ในสาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นการด�ำเนินการแบบ One-Stop Shop Model เพื่อให้บริการสาธารณะ
ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ปัจจุบัน มีศูนย์ MPP ตั้งอยู่ใน 5 เมือง มีจ�ำนวนงานบริการตั้งแต่ 30 งานบริการ
ในเมืองเบกาซี และงานบริการ 328 ประเภท ในกรุงจาการ์ตา ส�ำหรับปีนคี้ าดว่าจะมีการก่อตัง้ MPP กว่า 16 แห่ง
สามารถสรุปได้ว่า การปฏิรูปภายใต้นโยบายของ Joko Widodo ส่งผลให้การปฏิรูประบบราชการบรรลุผล
เป้าหมายที่ส�ำคัญคือการทบทวนโครงสร้างระบบราชการ การวิเคราะห์กระบวนการก�ำกับดูแลและการพัฒนา
และการเปลี่ยนแปลงความสัมพันธ์ระหว่างรัฐบาลและสังคม
							 รัฐบาลฟิลปิ ปินส์ยงั ได้แสดงเจตจ�ำนงในการส่งเสริมการให้
ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงานภาครัฐที่มุ่งเน้นให้ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
(Citizen-Centric Governance) คือ การมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืนและส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ภาครัฐ (Open Government Partnership: OGP) ในปี พ.ศ. 2554 สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ร่วมกับสหพันธ์
สาธารณรัฐบราซิล สาธารณรัฐอินโดนีเซีย สหรัฐเม็กซิโก ราชอาณาจักรนอร์เวย์ สหราชอาณาจักร และสหรัฐอเมริกา
ได้ก่อตั้งการปกครองแบบพหุภาคี หรือ OGP ปัจจุบัน OGP ประกอบด้วยประเทศสมาชิก 75 ประเทศ และ
รัฐบาลท้องถิ่น 15 แห่ง ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของประชากรโลก ความคิดริเริ่มระหว่างประเทศนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อ
ส่งเสริมความโปร่งใส เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการต่อต้านทุจริต และน�ำเทคโนโลยีมาใช้เพื่อ
เสริมสร้างการก�ำกับดูแล ภายใต้โครงการริเริม่ นีร้ ฐั บาลได้ดำ� เนินแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติ (National Action Plan)
ร่วมกับภาคประชาสังคม ปัจจุบนั สาธารณรัฐฟิลปิ ปินส์กำ� ลังด�ำเนินการแผนปฏิบตั กิ ารแห่งชาติฉบับที่ 4 มีจำ� นวน
ข้อผูกพันระหว่างประเทศจ�ำนวน 12 ข้อ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร เสริมสร้างกลไกการสร้างภาระ
รับผิดชอบ และส่งเสริมการมีสว่ นร่วมของประชาชน เพือ่ ปรับปรุงคุณภาพและประสิทธิภาพของการให้บริการภาครัฐ
เป็นต้น
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นอกจากนี้ ประเทศมาเลเซียยังมุง่ มัน่ ทีจ่ ะปรับปรุงการให้บริการ
สาธารณะโดยการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลขององค์การภาครัฐ และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อ
การลงทุนและการเติบโตของภาคเอกชน มุ่งเน้นเรื่องการให้บริการที่รวดเร็ว มีประสิทธิภาพ และความคุ้มค่าของ
ภาคเอกชน และในท้ายที่สุดเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับชาติและความมั่งคั่ง แม้จะมีความคืบหน้า
ปานกลางในบางพืน้ ทีแ่ ต่ผลกระทบโดยรวมของการปฏิรปู ภาครัฐในมาเลเซียก็ดขี นึ้ เนือ่ งจากมีการปฏิรปู อย่างต่อเนือ่ ง
					
2.1.2) การหารือและแลกเปลีย่ นความรูป้ ระสบการณ์ในระดับทวิภาคี
กับเครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน (Peer to Peer Technical Meeting)
						
ประเด็นการหารือและแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ระดับ
ทวิภาคีกบั เครือข่ายธรรมาภิบาลอาเซียน มีเนือ้ หาสาระ เรือ่ ง “Capacity Building in the Public Sector: Impacts
on Long-term State Capacity for Public Sector Reforms and the Country’s Economic and Social
Development” ซึ่งมุ่งเน้นเรื่องการยกระดับขีดสมรรถนะของบุคลากรภาครัฐ ในการตอบสนองความท้าทาย
ที่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันและอนาคต แนวโน้มส�ำคัญ ๆ ที่มีผลกระทบต่อความสามารถของภาครัฐในระยะยาว และ
ด�ำเนินการปฏิรปู ภาครัฐทัง้ ในปัจจุบนั และในอนาคต ตลอดจนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ แนวโน้ม
ดังกล่าว ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลในสังคมและเศรษฐกิจ ความกดดันให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพ
การเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ที่น�ำไปสู่สังคมผู้สูงอายุ การแข่งขันระหว่างประเทศในการจัดอันดับ และ
การรายงานประสิทธิภาพการด�ำเนินการของภาครัฐระหว่างประเทศ เป็นต้น
				 2.2) การจัดให้ค�ำแนะน�ำและการเป็นที่ปรึกษาแก่ภาครัฐในการส่งเสริม
และยกระดับธรรมาภิบาลของหน่วยงานภาครัฐ (Government Consultation) พร้อมแสวงหาและกระชับ
ความร่วมมือระหว่างเครือข่ายธรรมาภิบาลของประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN Governance Relations)
และเครื อ ข่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งโดยด� ำ เนิ น การจั ด ท� ำ การศึ ก ษาเชิ ง ลึ ก ด้ า นการส่ ง เสริ ม ธรรมาภิ บ าลระหว่ า ง
ประเทศสมาชิกอาเซียน
					 การศึกษาเชิงลึกด้านการส่งเสริมธรรมาภิบาลระหว่างประเทศสมาชิก
อาเซียน เพือ่ สร้างต้นแบบทีเ่ ป็นเลิศในการส่งเสริมความซือ่ ตรงในภาครัฐ ตามกรอบความซือ่ ตรงในการบริหารภาครัฐ
ของ OECD ในการยกระดับความซื่อตรงในการบริหารงานภาครัฐของประเทศไทย (Public Integrity: OECD
Model) มีขอบเขตครอบคลุมการด�ำเนินการใน 3 มิติ ได้แก่ การประมวลภาพรวมและการบูรณาการหน่วยงาน
ขับเคลื่อนการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐ วัฒนธรรมการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ
และการควบคุมและการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
					

การด�ำเนินงานต่อไป

					
(1) การด�ำเนินการส่งเสริมธรรมาภิบาลในระดับภูมิภาคของประเทศ
สมาชิกอาเซียน ในปี พ.ศ. 2562 ซึ่งประเทศไทยจะเป็นประธานอาเซียน ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จะร่วมกับเครือข่าย
ธรรมาภิบาลอาเซียนและเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรระหว่างประเทศด�ำเนินการจัดการประชุมนานาชาติ
ครั้งที่ 7 (The 7th ASEAN Assemble on Promoting Good Governance) โดยรัฐบาลสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
ได้แสดงเจตนารมณ์จะเป็นเจ้าภาพด�ำเนินการ ณ บาหลี สาธารณรัฐอินโดนีเซีย ในเดือนมีนาคม 2562
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(2) การด�ำเนินโครงการการวิเคราะห์สภาวการณ์การบริหารงานภาครัฐ
แบบองค์รวม Supporting Open and Connected Governance and Stakeholder Engagement (Government
at a Glance: Thailand) ภายใต้ความร่วมมือโครงการ Country Programme (CP) ระหว่างประเทศไทยและ
องค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organisation for Economic Co-operation and
Development: OECD)
		

3) การสร้างความร่วมมือระหว่างส�ำนักงาน ก.พ.ร. กับหน่วยงานต่างประเทศ

				 ในปี 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วม และด�ำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านต่างประเทศ ดังนี้
				 3.1) การเข้าร่วมการประชุมกับ Organization of Economic Co-operation
and Development (OECD)
					 Organization of Economic Co-operation and Development (OECD)
ได้เชิญส�ำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมการประชุม the 56th Session of the Public Governance Committee (PGC)
ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรัง่ เศส ระหว่างวันที่ 20 - 22 พฤศจิกายน 2560 โดยศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร. ทศพร ศิรสิ มั พันธ์
เลขาธิการ ก.พ.ร. ได้รบั เชิญเข้าร่วมการเสวนาหัวข้อ “Public Sector Innovation - Learning from the Global
South” และร่วมแลกเปลี่ยนแนวคิด Government 4.0 และ GovLab ของประเทศไทยที่ก�ำลังด�ำเนินการอยู่
ซึ่งการประชุมสัมมนา “Innovation in Government: the New Normal” จัดโดย Observatory of Public
Sector Innovation (OPSI) นับเป็นเวทีที่รวม “Innovator” จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
ภาคเอกชน อุตสาหกรรม และประชาสังคม เพือ่ แลกเปลีย่ นประสบการณ์ แนวความคิด และความร่วมมือในด้านต่าง ๆ
เพื่อน�ำไปสู่การปรับเปลี่ยนการท�ำงานและพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นผ่านสิ่งที่เรียกว่า
Innovation ซึ่งไม่ใช่แค่เรื่องของเทคโนโลยีอีกต่อไป แต่เป็นมาตรฐานใหม่ “New Normal” ของภาครัฐที่จะต้อง
ปรับเปลี่ยน “Transform” ตัวเองให้เป็นผู้ออกแบบงานบริการ “Service Designer” เพื่อออกแบบงานบริการ
อย่างสร้างสรรค์จากความต้องการของผู้ใช้ “User” ที่แท้จริง

ภาพที่ 2-44 การเข้าร่วมการประชุมกับ OECD

					 ต่อมา OECD ได้เชิญนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวถ้อยแถลง
ในการประชุม OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561
พร้อมเชิญส�ำนักงาน ก.พ.ร. เข้าร่วมประชุมเครือข่ายคณะท�ำงานอาวุโสด้านสุจริตธรรมภาครัฐ Working Party
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of Senior Public Integrity Officials: SPIO ในวันที่ 26 มีนาคม 2561 และการประชุม OECD Global AntiCorruption and Integrity Forum ในหัวข้อ Planet Integrity: Building A Fairer Society ระหว่างวันที่
27 - 28 มีนาคม 2561 ณ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส

ภาพที่ 2-45 การประชุม OECD Global Anti-Corruption and Integrity Forum

				 3.2) การประชุมทวิภาคีร่วมกับ Secretary for the Modernisation of
the Public Administration (SGMAP)
			
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. น�ำโดยเลขาธิการ ก.พ.ร.
ได้เข้าประชุมทวิภาคีร่วมกับ Secretary for the Modernisation of the Public Administration (SGMAP)
French Government Modernisation ซึ่งเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการก�ำหนดนโยบายสาธารณะ โดยใช้
นวั ต กรรมและกลไกที่ ห ลากหลายเพื่ อ ตอบสนองความต้ อ งการของประชาชน ในประเด็ น Innovation
Government, Digital Transformation และ Open Government Partnership เพือ่ ยกระดับการพัฒนาระบบ
ราชการไทย
				 3.3) การเข้าร่วมงานพิธีมอบรางวัล United Nation Public Service
Awards 2018
					 The Kingdom of Morocco ร่วมกับ The United Nations Department of
Economic and Social Affairs (UNDSEA) จัดงานประชุมและรับรางวัล The United Nations Public Service
Awards Ceremony ระหว่างวันที่ 21 - 23 มิถุนายน 2561 ณ เมืองมาราเกรซ ราชอาณาจักรโมรอกโก
ซึ่งมีหน่วยงานไทยได้รับรางวัลองค์กรภาครัฐยอดเยี่ยมแห่งสหประชาชาติ ประจ�ำปี 2561 (The 2018 UNPSA
Winners) ในกลุ่มที่ 3 สาขาการส่งเสริมความเท่าเทียมทางเพศในการให้บริการสาธารณะเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
จากผลงานเรื่อง Integrated Approached of Comprehensive Cervical Cancer Control หรือการป้องกัน
ควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ โดยส�ำนักงานสาธารณสุขร้อยเอ็ดได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายท�ำโครงการ
สาธิตการตรวจด้วยน�้ำส้มสายชู และการรักษาด้วยการจี้เย็น ซึ่งสามารถลดขั้นตอนและระยะเวลารอคอยได้มาก
โดยได้ขยายผลการด�ำเนินการทั้งจังหวัด และได้ยกระดับโรงพยาบาลร้อยเอ็ดเป็นศูนย์มะเร็งเพื่อให้ผู้ป่วยไม่ต้อง
เดินทางไปรักษาไกลบ้าน การร่วมงานในครั้งนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการในหัวข้อ
“Transforming Governance for Realizing the Sustainable Development Goals” และการอภิปราย
เกี่ยวกับการปฏิรูประบบราชการและการบริหารงานภาครัฐเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
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ภาพที่ 2-46 พิธีมอบรางวัล United Nation Public Service Awards 2018

				 3.4) การเข้ า ร่ ว มแลกเปลี่ ย นข้ อ มู ล Doing Business Reform
Implementation กับธนาคารโลก ณ สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
					 เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2560 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เข้าร่วมบรรยายและ
แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนางานบริการภาครัฐ เพื่อให้ง่ายต่อการด�ำเนินธุรกิจในประเทศไทย กับส่วน
ราชการทีเ่ กีย่ วข้อง ได้แก่ Securities and Exchange Commission of Pakistan, Employee Old Age Benefit
Institute, Federal Board of Revenue, Implementation and Economic Reform Unit, Board of
Investment, Prime Minister Office และ National Electric Regulatory Authority รวมทั้ง World Bank
Doing Business Team ณ ห้องประชุมโรงแรม Serena Hotel เมืองอิสลามาบัด สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน
นอกจากนี้ ยังได้เข้าพบ นาย Naeem Y. Zamindar Chairman of Board of Investment, Prime Minister’s
Office สาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน เพือ่ หารือแนวทางการพัฒนางานบริการให้มบี รรยากาศทีน่ า่ ลงทุนมากยิง่ ขึน้

ภาพที่ 2-47 การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการพัฒนางานบริการภาครัฐ

				 3.5) การต้อนรับแขกต่างประเทศ องค์กรหรือหน่วยงานระหว่างประเทศ
			
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
ให้การต้อนรับ Mr. Thomas Davin ผู้บริหารองค์การยูนิเซฟแห่งประเทศไทย (UNICEF) ซึ่งได้น�ำคณะท�ำงาน
ด้านสังคม เข้าพบเพื่อประชุมหารือแผนงานความร่วมมือ และส�ำรวจประเด็นความต้องการส�ำคัญในการท�ำงาน
ร่วมกันระหว่างส�ำนักงาน ก.พ.ร. และ UNICEF ณ ห้องประชุมฝ่ายบริหาร ชั้น 4 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. โดยที่ประชุม
ได้หารือแนวทางความร่วมมือในการขับเคลื่อนตามแผนความร่วมมือ UNICEF-OPDC National Evaluation
Capacity Development การพัฒนารูปแบบวิธกี ารชีว้ ดั ด้านสังคม การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
172 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ให้สามารถน�ำไปใช้ได้อย่างแท้จริง และแนวทางการสร้าง
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับกระบวนการก�ำกับดูแลกิจการที่ดี ซึ่งเป็นรากฐานที่ส�ำคัญ
ในการส่งเสริมการเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

ภาพที่ 2-48 การประชุมหารือแผนงานความร่วมมือ และส�ำรวจประเด็นความต้องการส�ำคัญในการท�ำงานร่วมกัน
			 ระหว่างส�ำนักงาน ก.พ.ร. และ UNICEF

				 3.6) การศึกษาดูงาน ณ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ของหน่วยงานต่างประเทศ
				 3.6.1) เมื่ อ วั นที่ 29 พฤศจิ ก ายน 2560 นางนั นทนา ธรรมสโรช
ทีป่ รึกษาการพัฒนาระบบราชการ ได้ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าทีจ่ ากส�ำนักงานศาลปกครอง น�ำโดยนายก้องภพ
สุขกิจบ�ำรุง ผู้อ�ำนวยการส�ำนักการต่างประเทศ ได้น�ำ Mr. Léon Désiré ZALO ตุลาการแผนกคดีปกครอง
แห่งศาลฎีกา สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Cote d’Ivoire) มาศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปในหัวข้อ
“วิวัฒนาการการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของไทย” จากนั้นเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเหมือน
และความแตกต่างของการจัดองค์กรฝ่ายปกครองของประเทศไทยและประเทศโกตดิวัวร์ (Cote d’Ivoire)

ภาพที่ 2-49 การศึกษาดูงานของคณะเจ้าหน้าที่จากส�ำนักงานศาลปกครอง และตุลาการแผนกคดีปกครองแห่งศาลฎีกา
			 สาธารณรัฐโกตดิวัวร์ (Cote d’Ivoire)
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				 3.6.2) เมื่อวันที่ 14 ธันวาคม 2560 และวันที่ 30 มีนาคม 2561
ให้การต้อนรับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา ซึ่งน�ำบุคลากรภาครัฐจากประเทศศรีลังกา
ศึกษาดูงานเกี่ยวกับนวัตกรรมภาครัฐเพื่อส่งเสริมการบริหารงานภาครัฐเพื่อประชาชน
				 3.6.3) ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ใ ห้ ก ารต้ อ นรั บ และบรรยายสรุ ป แก่
คณะศึกษาดูงานจากต่างประเทศที่เข้ารับการศึกษาหลักสูตรต่าง ๆ จากสถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT) ดังนี้
						
(1) เมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561 คณะข้าราชการอาวุโสของ
หน่วยงานด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร “15th Policy Planning
and Management Course” มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
						
(2) เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 คณะข้าราชการอาวุโสของ
หน่วยงานด้านการพัฒนาจากสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร “16th Policy Planning
and Management Course” มาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
						
(3) วันที่ 22 พฤษภาคม 2561 คณะข้าราชการระดับกลางจาก
หน่วยงาน Ministry of Public Administration ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึ่งเข้าอบรมหลักสูตร
ด้านการพัฒนามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
						
(4) วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 คณะข้าราชการระดับกลางจาก
หน่วยงาน Ministry of Public Administration ประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ซึง่ เข้าอบรมหลักสูตร
ด้านการพัฒนามาศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม่
				 3.6.4) เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2561 ให้การต้อนรับสถาบันเพิ่มผลผลิต
แห่งชาติซึ่งน�ำคณะข้าราชการจากประเทศฟิลิปปินส์ในโครงการพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ (Public
Management Development Program: PMDP) มาศึกษาดูงานเกี่ยวกับแนวคิดและกระบวนการการพัฒนา
ระบบราชการ การส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ และนวัตกรรมด้านนโยบายของประเทศไทย

ภาพที่ 2-50 สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติน�ำคณะข้าราชการจากประเทศฟิลิปปินส์มาศึกษาดูงาน
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					 3.6.5) เมือ่ วันที่ 27 สิงหาคม 2561 นายปกรณ์ นิลประพันธ์ เลขาธิการ
ก.พ.ร. ให้การต้อนรับและร่วมหารือกับผูช้ ว่ ยรัฐมนตรีตา่ งประเทศกัมพูชา (H.E. Chhiv Yiseang) และผูอ้ ำ� นวยการ
สถาบันแห่งชาติด้านการทูตและการต่างประเทศ น�ำคณะเจ้าหน้าที่จากกัมพูชา เยือนส�ำนักงาน ก.พ.ร. ตาม
โครงการความร่วมมือระหว่างสถาบันการต่างประเทศไทย - กัมพูชา เพือ่ เรียนรูน้ โยบายและแนวทางในการพัฒนา
ขีดสมรรถนะของข้าราชการไทย ซึง่ จะเป็นประโยชน์ในการวางแผนและจัดฝึกอบรมข้าราชการของประเทศกัมพูชา

ภาพที่ 2-51 การต้อนรับและร่วมหารือกับผู้ช่วยรัฐมนตรีต่างประเทศกัมพูชา
		
และผูอ้ �ำนวยการสถาบันแห่งชาติด้านการทูตและการต่างประเทศ

					
3.6.6) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561 Deputy Director General of
Investment Promotion Department, Ministry of Planning and Investment พร้อมด้วยคณะกรรมการ
ปรับปรุงการจัดท�ำ Ease of Doing Business (EoDB) สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงานเกีย่ วกับ
กลไกการประสานงานระหว่างหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องของไทยในการจัดท�ำแนวทางการปรับปรุงบริการภาครัฐ
เพื่อ Ease of Doing Business ตามตัวชี้วัดของธนาคารโลก ซึ่งท�ำให้ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับทีด่ ขี นึ้ และ
เพือ่ น�ำไปปรับปรุง Ease of Doing Business ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวต่อไป โดยมีนางอารียพ์ นั ธ์
เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. ให้การต้อนรับและบรรยายสรุป พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนแนวทางและเทคนิค
การปรับปรุงงาน ด้าน Ease of Doing Business ในเชิงลึก

ภาพที่ 2-52 คณะกรรมการปรับปรุงการจัดท�ำ Ease of Doing Business (EoDB)
		
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาศึกษาดูงาน
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4) การพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เข้าสู่ระบบราชการ

			ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินโครงการพัฒนานักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ (นปร.)
จ�ำนวน 3 รุ่น คือ นปร. รุ่นที่ 10 นปร. รุ่นที่ 11 และ นปร. รุ่นที่ 12 รวม 118 คน แบ่งได้ดังนี้
				 4.1) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 10
					 นปร. รุ่นที่ 10 จ�ำนวน 28 คน ได้รับการพัฒนาช่วงสุดท้ายของโครงการฯ
ได้แก่ การปฏิบัติราชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาคเอกชน การปฏิบัติราชการด้านวิชาการระยะที่ 6
และการประเมินผลเป็นผู้ส�ำเร็จจากโครงการฯ ในเดือนเมษายน 2561 และได้รับการจัดสรรไปปฏิบัติราชการ
ณ ส่วนราชการที่มีความส�ำคัญเชิงยุทธศาสตร์ ดังนี้
				
				
				
					
				
				
				
				
				

4.1.1)
4.1.2)
4.1.3)
4.1.4)
4.1.5)
4.1.6)
4.1.7)
4.1.8)
4.1.9)

กระทรวงมหาดไทย 8 คน
ส�ำนักนายกรัฐมนตรี 6 คน
กระทรวงพลังงาน 3 คน
กระทรวงการคลัง 3 คน
กระทรวงคมนาคม 2 คน
กระทรวงแรงงาน 2 คน
กระทรวงพาณิชย์ 2 คน
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 1 คน
กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 1 คน

				 4.2) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 11
			
นปร. รุ่นที่ 11 จ�ำนวน 40 คน ได้รับการพัฒนาในช่วงที่ 2 ได้แก่
การปฏิบตั ริ าชการด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมภิ าค หน่วยงานกลางด้านนโยบาย หน่วยงานภาครัฐ
ส่วนกลาง หน่วยงานภาครัฐในต่างประเทศ และการปฏิบัติราชการด้านวิชาการระยะที่ 2 - 5
				 4.3) โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ รุ่นที่ 12
					
นปร. รุน่ ที่ 12 จ�ำนวน 50 คน ได้รบั การคัดเลือกเข้าร่วมโครงการฯ และได้รบั
การพัฒนาในช่วงที่ 1 ได้แก่ การเรียนรูว้ ถิ ชี วี ติ ชุมชน การปฏิบตั ริ าชการด้านวิชาการระยะที่ 1 และการปฏิบตั ริ าชการ
ด้านการบริหารจัดการหน่วยงานภาครัฐส่วนภูมิภาค
		

5) การส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

			โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์จัดท�ำหลักสูตรพิเศษใหม่ 1
รายวิชาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 (รวมหลักสูตรพิเศษทั้งสิ้น จ�ำนวน 13 วิชา) คือ หลักสูตรเกี่ยวกับการพัฒนา
ระบบราชการในรูปแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบไร้สาย (m-Learning) เรื่อง “การพัฒนาสมรรถนะสู่องค์กรที่มี
ความสามารถในการแข่งขัน” โดยประกอบด้วยเนื้อหาในบทต่าง ๆ ดังนี้
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				 บทที่ 1 ประเทศไทยกับโลกแห่งการแข่งขัน
		 			
(1) เวทีการแข่งขันระดับโลก
						 (2) ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
						 (3) การพัฒนาขีดความสามารถด้านปัจจัยพื้นฐานของประเทศ
				 บทที่ 2 การก้าวกระโดดไปสู่ประเทศที่มีขีดสมรรถนะในการแข่งขัน
						
						
						
						

(1)
(2)
(3)
(4)

การก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงด้วยนวัตกรรม
การสร้างนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืน
ความส�ำเร็จของการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน
นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาอย่างก้าวกระโดด

			บทที่ 3 ประโยชน์ สุ ข ของประชาชนกั บ ความส� ำ เร็ จ ของการพั ฒ นาขี ด
								 ความสามารถในการแข่งขัน
						 (1)
						 (2)
									
						 (3)

ประเทศนอร์เวย์: ตัวอย่างด้านความมั่นคงของเศรษฐกิจมหภาค
เมืองเพิร์ธ ประเทศออสเตรเลีย: ตัวอย่างด้านการพัฒนาองค์กร
หรือ สถาบัน
ภูฏาน โมเดล: นโยบายความสุขมวลรวมประชาชาติ

			บทที่ 4 ประเทศไทย: เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา ด้วยศาสตร์พระราชาสูก่ ารพัฒนา
								 ทีย่ งั่ ยืน
						
						
						
						

(1)
(2)
(3)
(4)

“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” หลักการพื้นฐานที่มั่นคง
สร้างอัตลักษณ์ด้วยภูมิสังคม
ถอดรหัสหลักวิธีคิดเชิงออกแบบ
ตัวอย่างความส�ำเร็จที่ยั่งยืน

				 บทที่ 5 ประเทศไทยจะแข่งขันอย่างไรให้สู่ความเป็นเลิศ
						
						
						
						
						
						
						

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)

ความส�ำคัญของสมรรถนะหลักกับการพัฒนาคน
แนวโน้มในการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
สมรรถนะของบุคลากรในอนาคต
การปรับเปลี่ยน mindset
การพัฒนาองค์กรแบบก้าวกระโดด
นิยมไทยได้ด้วยนวัตกรรม
ก้าวสู่ความเป็นเลิศได้อย่างไร
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2.6.5 การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
		

1) การรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต

				 โครงการรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต เป็นส่วนหนึง่
ในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - 2661) และยุทธศาสตร์ชาติ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) รวมทัง้ เพิม่ ภาพลักษณ์ทดี่ ดี า้ นส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตของประเทศ ตลอดจนสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี เมือ่ วันที่ 12 กันยายน 2557 นโยบายที่ 10 การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินทีม่ ธี รรมาภิบาล
และการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ที่มุ่งลดปัญหาการทุจริตคอร์รัปชัน และเพิ่ม
ความโปร่งใส ความน่าเชื่อถือในการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ
				 วัตถุประสงค์ในการด�ำเนินการ

ภาพที่ 2-53 วัตถุประสงค์ของการด�ำเนินงานรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต
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				 กลุ่มเป้าหมายของโครงการ
				 ข้าราชการ ประชาชนทัว่ ไป ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และสือ่ มวลชนทุกแขนง
				 รูปแบบการด�ำเนินการ แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย
1.1) สร้างการตระหนักรู้และจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน
โดยมีการสื่อสารเชิงสร้างสรรค์ ผ่านสื่อแขนงต่าง ๆ ให้มีความเหมาะสม
และครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมาย อาทิ สื่อโทรทัศน์ สื่อวิทยุ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อออนไลน์ และ
สือ่ อืน่ ๆ ทัง้ นี้ ได้มกี ารปลุกจิตส�ำนึกในการต่อต้านการทุจริต สร้างการรับรูแ้ ละความเชือ่ มัน่
ของประชาชนต่อการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ ตลอดจนเสริมสร้างภาพลักษณ์
ความโปร่งใสในการท�ำงานของภาครัฐให้ดียิ่งขึ้นตามหลักธรรมาภิบาล
1.2) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต
คอร์รัปชัน
โดยจัดกิจกรรมรณรงค์ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ดังนี้
				
1.2.1) การจัดกิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมคุณธรรม ได้จัดกิจกรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ อาทิ การจัดกิจกรรมโรดโชว์ให้ความรูเ้ รือ่ งการต่อต้านคอร์รปั ชันแก่เยาวชนในสถาบันการศึกษา
โดยมีการบรรยาย การระดมความคิด และจัดกิจกรรมโรดโชว์ “เยาวชนไทย ใส่ใจต้านทุจริต” ให้กบั เยาวชนระดับ
ชัน้ ประถมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนราชวินติ จ�ำนวน 100 คน ซึง่ จัดงานขึน้ ในวันที่ 6 มิถนุ ายน 2561 โดยมุง่ การปลูกฝัง
คุณค่าหลัก 6 ประการ ที่จ�ำเป็นต่อการแก้ไขปัญหาคอร์รัปชัน อาทิ 1) ความซื่อสัตย์สุจริต 2) การมีจิตสาธารณะ
3) ความเป็นธรรมทางสังคม 4) การเป็นอยู่อย่างพอเพียง 5) ภาวะผู้น�ำ 6) การปฏิเสธคอร์รัปชัน โดยสอดแทรก
คุณค่าหลักดังกล่าวลงไปในแต่ละกิจกรรม

ภาพที่ 2-54 กิจกรรมรวมพลังสร้างเสริมคุณธรรม
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นอกจากนีไ้ ด้มกี ารจัดกิจกรรม “ค่ายพลังเยาวชนไทย ไร้คอร์รปั ชัน”
ให้กับเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาจากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ จ�ำนวน 30 คน โดยจัดงานระหว่างวันที่ 11 - 12
มิถนุ ายน 2561 ณ โครงการป่าสิรเิ จริญวรรษอันเนือ่ งมาจากพระราชด�ำริ อ�ำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เพือ่ ให้เยาวชน
มีความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม ตระหนักรู้ถึงความส�ำคัญของการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันรวมถึงกล้าคิด
กล้าแสดงออกในการต่อต้านการคอร์รัปชัน รวมทั้งจัดกิจกรรมการประกวดวิดีโอคลิป ในหัวข้อ “แค่ปรับราชการ
ก็เปลีย่ น” ขึน้ โดยด�ำเนินกิจกรรม เพือ่ สร้างความตระหนักรู้ ปลูกฝังจิตส�ำนึกให้แก่ขา้ ราชการ ประชาชน ภาคเอกชน
นักเรียน นิสิต นักศึกษา ให้มีจิตส�ำนึกรักความถูกต้อง ซื่อสัตย์สุจริต และเสริมสร้างการมีส่วนร่วมในการต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ รวมทั้งเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้นกับภาคส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ มีผลงาน
ทีไ่ ด้รบั รางวัลทัง้ สิน้ 6 ผลงาน และได้จดั พิธมี อบรางวัลให้แก่ผชู้ นะการประกวดวิดโี อคลิป ในวันที่ 22 สิงหาคม 2561
ณ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ภาพที่ 2-55 กิจกรรม “ค่ายพลังเยาวชนไทย ไร้คอร์รัปชัน”

ภาพที่ 2-56 พิธีมอบรางวัลให้แก่ผู้ชนะการประกวดวิดีโอคลิป

				
1.2.2) การจั ด กิ จ กรรมประชุ ม สั ม มนา สร้ า งความตระหนั ก รู ้ ถึ ง
ความส�ำคัญของการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันและการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใสและ
มีธรรมาภิบาล ทัง้ นี้ ได้ดำ� เนินการจัดกิจกรรมประชุมสัมมนา เรือ่ ง “เสริมสร้างความสุจริต ด้วยแนวคิดห้องปฏิบตั กิ าร
นวัตกรรมภาครัฐ” ให้แก่กลุ่มข้าราชการในต่างจังหวัด จ�ำนวน 100 คน โดยจัดงานวันที่ 20 กรกฎาคม 2561
ณ โรงแรมอยุธยา ริเวอร์วิว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งกิจกรรมได้มีการน�ำกระบวนการ Design Thinking
มาออกแบบการท�ำงานเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในแต่ละพื้นที่ พร้อมทั้งมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์ ความคิดเห็นเกีย่ วกับการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการเพือ่ สร้างความโปร่งใส และปลุกจิตส�ำนึก
ในการต่อต้านคอร์รัปชัน
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ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ภาพที่ 2-57 การประชุมสัมมนา เรื่อง “เสริมสร้างความสุจริต ด้วยแนวคิดห้องปฏิบัติการนวัตกรรมภาครัฐ”

				
1.2.3) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่กลุ่มข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อปลูกฝังทัศนคติค่านิยมที่ดีในการท�ำงานที่ยึดหลักความถูกต้อง โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี รวมทัง้ ได้มโี อกาสในการแลกเปลีย่ นเรียนรูซ้ งึ่ กันและกัน
โดยจัดกิจกรรมให้แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ (กลุ่มราชการบรรจุใหม่หรือผู้ที่มีหน้าที่ในการให้บริการ
ประชาชน) ในรูปแบบค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน ระยะเวลา 3 วัน 2 คืน ผู้เข้าร่วมจ�ำนวน 50 คน จัดขึ้น
ในระหว่างวันที่ 22 - 24 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมจันทรา รีสอร์ท อ�ำเภอเมืองนครนายก จังหวัดนครนายก

ภาพที่ 2-58 กิจกรรมเสริมสร้างธรรมาภิบาลให้แก่กลุ่มข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

				
1.2.4) การจัดกิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน
เพื่อให้กลุ่มสื่อมวลชนได้ท�ำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่จะช่วยเผยแพร่ข่าวสารความรู้ต่าง ๆ ในวงกว้าง เกี่ยวกับ
ผลการด�ำเนินงานของภาครัฐในการพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนอย่างมีธรรมาภิบาล โดยจัดกิจกรรม
“เสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสือ่ มวลชน” ระหว่างวันที่ 23 - 24 สิงหาคม 2561 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
และจังหวัดนครราชสีมา โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสื่อมวลชนแขนงต่าง ๆ จ�ำนวน 30 คน กิจกรรมดังกล่าวเป็นการน�ำ
สื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมและสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
รวมทั้งเป็นเครือข่ายในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานของภาครัฐ
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ภาพที่ 2-59 กิจกรรมเสริมสร้างเครือข่ายความร่วมมือสื่อมวลชน

				 จากการส�ำรวจการด�ำเนินงานทัง้ หมดของ “โครงการรณรงค์ปลุกจิตส�ำนึก
เสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต” พบว่ากลุม่ เป้าหมายเกิดความตระหนักรู้ และเห็นว่ากิจกรรมทีไ่ ด้เข้าร่วมนัน้
ช่วยเสริมสร้างจิตส�ำนึกในเรือ่ งของการมีธรรมาภิบาล และการต่อต้านการทุจริต จึงเป็นทีน่ า่ เชือ่ ได้วา่ เมือ่ ผูเ้ ข้าร่วม
กิจกรรมต่าง ๆ นัน้ เกิดโอกาสทีอ่ าจเข้าไปเกีย่ วข้องกับสถานการณ์ตา่ ง ๆ ทีเ่ สีย่ งต่อการเกิดการทุจริตคอร์รปั ชันได้
ก็ย่อมจะได้มีภูมิคุ้มกันในการปฏิเสธและไม่ยุ่งเกี่ยวกับการทุจริตคอร์รัปชัน เพื่อประโยชน์ของประเทศชาติต่อไป
		

2) การด�ำเนินงานเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย

			ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ
(ส�ำนักงาน ป.ป.ท.) และองค์การเพื่อความร่วมมือและการพัฒนาทางเศรษฐกิจ (Organization for Economic
Co-operation and Development: OECD) ด�ำเนินความร่วมมือในการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐ
ของประเทศไทย (Integrity Review of Thailand) ตามแนวปฏิบัติของ OECD (OECD Integrity Review) และ
ได้รายงานความก้าวหน้าการด�ำเนินความร่วมมือให้คณะรัฐมนตรีทราบ โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุม
เมือ่ วันที่ 6 กันยายน 2560 ได้มมี ติรบั ทราบแนวทางการด�ำเนินงานเสริมสร้างความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทย
(Integrity Review of Thailand) ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
				 และในโอกาสที่ Mr. Angel Gurría เลขาธิการ OECD ได้เดินทางมาเยือน
ประเทศไทย ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เห็นว่าเป็นโอกาสอันดีทจี่ ะจัดให้มพี ธิ ลี งนามบันทึกความเข้าใจร่วมกันในการจัดท�ำ
รายงาน OECD Integrity Review of Thailand ตามแนวทางที่ได้วางไว้ ทั้งนี้ เพื่อแสดงถึงเจตนารมณ์แน่วแน่
ในการประสานความร่วมมือกันในการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ให้สามารถยกระดับ
ความน่าเชื่อถือของประเทศไทย ด้านความซื่อตรงในภาครัฐเทียบเคียงสากล ผลักดันให้ประเทศไทยเป็นประเทศ
ต้นแบบในภูมิภาคอาเซียนที่มีภาพลักษณ์ของการด�ำเนินงานภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ น�ำไปสู่ความเชื่อมั่น
ความไว้วางใจในการด�ำเนินงานต่อไป โดยได้มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกัน และได้รับเกียรติจาก
นายวิ ษ ณุ เครื อ งาม รองนายกรั ฐ มนตรี ร่ ว มเป็ น สั ก ขี พ ยานในพิ ธี ล งนามบั น ทึ ก ความเข้ า ใจทางวิ ช าการ
(Memorandum of Understanding: MOU) เรือ่ งการเสริมสร้างความซือ่ ตรงในภาครัฐของประเทศไทย (Integrity
Review of Thailand)
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ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินงานเสริมสร้างความซื่อสัตย์สุจริตของประเทศไทย
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังนี้
				 2.1) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ OECD และส�ำนักงาน ป.ป.ท. จัดการประชุมสัมมนา
และชี้แจงแนวทางการด�ำเนินงานตามรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย (Integrity
Review of Thailand) โดยได้รับเกียรติจากรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) กล่าวเปิดการประชุมและ
ปาฐกถาพิเศษ เรื่องการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย และมีการแสดงทัศนะถึงความร่วมมือ
ในการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย ของทั้ง 3 ฝ่าย ซึ่งประกอบไปด้วย Mr. Marcos Bonturi
ผู้อ�ำนวยการด้านหลักธรรมาภิบาลภาครัฐ OECD ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.ทศพร ศิริสัมพันธ์ เลขาธิการ ก.พ.ร.
และพันโท กรทิพย์ ดาโรจน์ เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. นอกจากนี้ ยังได้มีการน�ำเสนอข้อค้นพบจาก
การส�ำรวจสภาวะความซื่อตรงของภาครัฐในบริบทประเทศไทย พร้อมระบุข้อเสนอแนะ เพื่อการเสริมสร้าง
ความซื่อตรงในภาครัฐ โดยอ้างอิงจากประสบการณ์แนวปฏิบัติด้านความซื่อตรงในภาครัฐจากประเทศสมาชิก
OECD และนานาประเทศ โดย Mr. Janos Bertox หัวหน้าส่วนงานหลักธรรมาภิบาลในภาครัฐ OECD ณ โรงแรม
เซ็นจูรี่ พาร์ค เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2561
				 สรุปรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย เป็นการน�ำ
ต้นแบบที่เป็นเลิศในการประเมินตนเองตามกรอบสุจริตธรรมภาครัฐของ OECD มาประเมินความซื่อตรง
ของภาครัฐในประเทศไทย มีวัตถุประสงค์เพื่อมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงาน
ภาคราชการให้มีความโปร่งใส เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ รวมทั้งวางระบบ
ป้องกัน ก�ำกับ และติดตามการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ผลักดันให้เกิดสุจริตธรรมภาครัฐ
โดยมีขอบเขตการด�ำเนินการใน 3 มิติ ได้แก่ การประมวลภาพรวมและการบูรณาการหน่วยงานขับเคลื่อน
การเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐ วัฒนธรรมการเสริมสร้างสุจริตธรรมภาครัฐของเจ้าหน้าที่รัฐ และการควบคุม
และการบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ ข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ OECD น�ำเสนอ ครอบคลุมกรอบ
การด�ำเนินการใน 3 มิติข้างต้น ดังนี้
					
2.1.1) ระบบความซื่อตรงที่สอดคล้อง เชื่อมโยงกันและบูรณาการ
ท�ำงานร่วมกัน (Comprehensive and coordinated integrity system) ซึ่ง OECD ได้เสนอแนะ
ให้ประเทศไทยด�ำเนินการ อาทิ
		 			
(1) วั ด การตระหนั ก รู ้ ด ้ า นปั ญ หาทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั น ของ
ประเทศไทย โดยใช้ตวั ชีว้ ดั เชิงนโยบาย ซึง่ ด�ำเนินการได้ดว้ ยวิธกี ารปรับขัน้ ตอนวิธกี ารและบูรณาการค่าคะแนน
ITA ให้เป็นตัวชี้วัดเชิงนโยบายส�ำหรับแผนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต
						
(2) การบูรณาการภารกิจด้านการป้องกัน (Prevention)
โดยปรับปรุงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความซื่อตรงของหน่วยงานภาครัฐ (ภารกิจด้านการป้องกัน) ของ
ฝ่ายบริหารให้อยู่ในความรับผิดชอบของส�ำนักงาน ป.ป.ท.
						
(3) การบูรณาการภารกิจด้านการด�ำเนินคดีอาญา (Suppression) โดยปรับปรุงภารกิจที่เกี่ยวข้องกับการด�ำเนินคดีอาญาด้านการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ ให้อยู่
ในความรับผิดชอบของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
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2.1.2) การบ่มเพาะวัฒนธรรมจริยธรรมของหน่วยงานภาครัฐ (Public
Ethics in Thailand) ด�ำเนินการโดย
				
(1) สร้างศักยภาพในการท�ำงานของ ศปท. (ภายใต้การประสาน
งานโดยส�ำนักงาน ป.ป.ท.) ในการฝึกอบรมด้านการต่อต้านการทุจริตและการสร้างความตระหนักรู้ส�ำหรับ
หน่วยงานภาครัฐ การพัฒนาวิธีการที่เป็นระบบในการฝึกอบรม การเรียนการสอน และให้ค�ำแนะน�ำเกี่ยวกับ
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
						
(2) ป้องกันและจัดการเรือ่ งผลประโยชน์ทบั ซ้อนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ
ผ่านการบูรณาการนิยามของผลประโยชน์ทบั ซ้อนในประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณข้าราชการพลเรือน และ
ในอนาคตส�ำนักงาน ป.ป.ท. ร่วมกับส�ำนักงาน ก.พ. อาจจะเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับบทลงโทษกรณีข้าราชการ
ประพฤติมิชอบ
						
(3) ทบทวนการน�ำประมวลจริยธรรมข้าราชการไปสูก่ ารปฏิบตั ิ
ให้รวมอยู่ในการจัดท�ำ ITA ประจ�ำปีของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ และควรให้สอดคล้องเชื่อมโยงกับวัตถุประสงค์
ของยุทธศาสตร์ชาติวา่ ด้วยการต่อต้านการทุจริต ทัง้ นี้ เสนอแนะให้อยูภ่ ายใต้การขับเคลือ่ นของส�ำนักงาน ป.ป.ช.
โดยความร่วมมือและการสนับสนุนของส�ำนักงาน ป.ป.ท.
					
2.1.3) การเสริมสร้างความซื่อตรงของหน่วยงานรัฐในการจัดการ
กับผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีประสิทธิภาพ (Strengthening public sector integrity by effectively
managing conflict of interest) โดยเสนอแนะให้มีการด�ำเนินการดังนี้
					
(1) จัดให้มีคู่มือที่เฉพาะเจาะจงส�ำหรับเจ้าหน้าที่ประเภทที่มี
ความเสีย่ งสูง ในการกระท�ำผิด ประพฤติมิชอบ เนื่องจากมีลักษณะงานที่เฉพาะตัว
						
(2) พั ฒ นามาตรการในการตรวจสอบการด� ำ เนิ น การกรณี
เจ้าหน้าทีข่ องรัฐ พ้นจากต�ำแหน่งหน้าที่ (cooling-off period) โดยเฉพาะอย่างยิง่ ส�ำหรับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐระดับสูง
และเจ้าหน้าทีท่ มี่ ลี กั ษณะงานทีม่ คี วามเสีย่ งสูงในการทีจ่ ะประพฤติมชิ อบในหน้าทีก่ ารงาน
						
(3) ขยายระบบการเปิดเผยบัญชีทรัพย์สนิ ให้ครอบคลุมเจ้าหน้าที่
ของรัฐให้มากขึ้น โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐระดับสูงและเจ้าหน้าที่ที่มีลักษณะงานที่มีความเสี่ยงในการที่จะ
ประพฤติมชิ อบ
						
(4) จัดท�ำรูปแบบการเปิดเผยข้อมูลบัญชีทรัพย์สินที่สามารถ
ตรวจสอบโดยสือ่ และสาธารณชน โดยอาจมีการเปิดเผยบนเว็บไซต์ของรัฐบาลโดยส�ำนักงานรัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การ
มหาชน)
						
(5) การพั ฒ นากฎหมายเฉพาะเพื่ อ คุ ้ ม ครองผู ้ แจ้ ง เบาะแส
(Whistleblower Protection Law) ในภาครัฐและภาคเอกชน นอกเหนือจากการด�ำเนินการด้านคุม้ ครองพยาน
ทีม่ อี ยู่
				 2.2) รองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) พร้อมด้วยเลขาธิการ ก.พ.ร. และ
เลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. ได้เข้าร่วมการประชุม 2018 OECD Global Anti-Corruption and Integrity
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Forum ระหว่างวันที่ 27 - 28 มีนาคม 2561 ณ OECD ส�ำนักงานใหญ่ กรุงปารีส สาธารณรัฐฝรั่งเศส ซึ่งการ
ประชุมในครั้งนี้ เน้นความส�ำคัญเกี่ยวกับ Planet Integrity: Building a Fairer Society ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้เสนอรายงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทยและรายงานสรุปผลการเข้าร่วมประชุม
ดังกล่าวต่อคณะรัฐมนตรี โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทราบ เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561
				 การหารือทวิภาคีเพือ่ ความก้าวหน้าการด�ำเนินความร่วมมือกับรัฐบาลไทย ภายใต้
โครงการ Country Programme ระหว่างเลขาธิการ OECD (Mr. Angel Gurría) และรองนายกรัฐมนตรี
(นายวิษณุ เครืองาม) สรุปสาระส�ำคัญจากประเด็นหารือร่วม ดังนี้
					 2.2.1) การเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง OECD และประเทศไทย
ส�ำหรับความร่วมมือที่ผ่านมาและความร่วมมือในอนาคตอันใกล้ โครงการ Country Programme ซึ่งอาจมี
ความส�ำคัญในแง่ของการเป็นสมาชิก OECD และความส�ำคัญของยุทธศาสตร์ภูมิภาค ทั้งนี้ มีความจ�ำเป็นเร่งด่วน
ในการผลักดันโครงการ Country Programme ให้มคี วามชัดเจนอย่างเป็นรูปธรรม โดยวางแผนว่าจะมีการลงนาม
MOU อย่างเป็นทางการในช่วงเวลาที่ OECD เป็นเจ้าภาพ The Ministerial Council Meeting (MCM) 2018
					 2.2.2) OECD ร่วมกับส�ำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติจะจัดประชุมหารือเรื่องการจัดท�ำรายงานการทบทวนสถานการณ์ประเทศไทยเชื่อมโยงหลายมิติ
(Multi-Dimensional Country Review: Thailand’s MDCR) ระยะที่ 2 ทวิภาคีกับผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ
จาก OECD ในวันที่ 10 เมษายน 2561
					 2.2.3) Public Integrity and Anti-Corruption โดยเลขาธิการองค์การ
ร่วมมือและพัฒนาทางเศรษฐกิจกล่าวขอบคุณส�ำหรับความมุ่งมั่นของประเทศไทยในการเสริมสร้างความ
ซื่อตรงในภาครัฐของประเทศไทย และจัดท�ำรายงาน Integrity Review ซึ่งนับเป็นครั้งแรกของภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ทไี่ ด้มกี ารน�ำต้นแบบทีเ่ ป็นเลิศจากการประเมินตนเองตามกรอบความซือ่ ตรงในภาครัฐของ OECD
มาประเมินความซื่อตรงในภาคราชการไทย สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของรัฐบาลไทยในการต่อต้านทุจริต
โดยมีวตั ถุประสงค์ทมี่ งุ่ เน้นการยกระดับประสิทธิภาพการบริหารงานของหน่วยงานภาคราชการให้มคี วามโปร่งใส
เสริมสร้างวัฒนธรรมด้านคุณธรรม จริยธรรมให้แก่ข้าราชการ รวมทั้งวางระบบป้องกัน ก�ำกับและติดตาม
การป้องกันการทุจริตและประพฤติมชิ อบในภาครัฐ เพือ่ ผลักดันให้เกิดความซือ่ ตรงในภาครัฐในท้ายทีส่ ดุ ทัง้ จะแสดง
ให้เห็นเป็นที่ประจักษ์แก่สายตาของประเทศอื่น ๆ ถึงความตั้งใจจริงที่จะขับเคลื่อนการด�ำเนินงานให้บรรลุ
ตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้
					 2.2.4) OECD-Asian Senior Budget Officials (SBO) Network
ผ่านความร่วมมือในเรื่อง Asian Senior Budget Officials (SBO) ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพตั้งแต่ปี 2545
					 2.2.5) Good Regulatory Practices ประเทศไทยเข้าร่วมโครงการ
ASEAN-OECD Good Regulatory Practice Network และ Regulatory Policy Committee ซึง่ OECD พร้อม
ให้การสนับสนุนประเทศไทยในการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบาย Thailand 4.0 การบูรณาการแนวปฏิบตั ิ
ด้านกฎระเบียบที่ดีและการปรับปรุงกฎระเบียบส�ำหรับอุตสาหกรรมในอนาคตและอุตสาหกรรมที่เกิดขึ้นใหม่
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			การด�ำเนินงานต่อไป
				 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีแผนการด�ำเนินงานการเสริมสร้างความซื่อตรงในภาครัฐ
ของประเทศไทย ในระยะที่ 2 ซึ่งจะเป็นการน�ำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายแปลงไปสู่การปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม
และเกิดผลกระทบในวงกว้างกับสังคม อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนา ยกระดับแผนการด�ำเนินงานของ
การเสริมสร้างความซื่อตรงในประเทศไทยต่อไป ซึ่งเป็นความร่วมมือที่อยู่ภายใต้กรอบความร่วมมือโครงการ
Country Programme ระหว่าง OECD และรัฐบาลไทย
แผ่นดิน

2.6.6 การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับทีเ่ กีย่ วข้องกับการบริหารราชการ

		 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้วางหลักในการพัฒนา และ
ปฏิรูปประเทศไว้อย่างชัดเจน โดยก�ำหนดให้รัฐจัดให้มี “ยุทธศาสตร์ชาติ” เป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันให้เกิด
เป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว ทัง้ นีก้ ารจัดท�ำ การก�ำหนดเป้าหมาย ระยะเวลาทีจ่ ะบรรลุเป้าหมาย
และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ
			 เมือ่ พระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มีผลใช้บงั คับแล้ว ได้มกี ารก�ำหนด
ให้คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท�ำ “แผนแม่บท” เพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่ก�ำหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติ และเมือ่ คณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบแผนแม่บทดังกล่าวแล้ว ให้มผี ลผูกพันหน่วยงานของรัฐ
ที่เกี่ยวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น ซึ่งรวมถึงการเสนอให้มีการตรากฎหมายที่เกี่ยวข้อง ตลอดทั้ง
การจัดท�ำงบประมาณรายจ่ายประจ�ำปีก็ต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท รวมทั้งได้ก�ำหนดมาตรการบังคับการให้มี
การปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติด้วย
			 นอกจากนี้ ได้มีการตราพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ
พ.ศ. 2560 ขึ้นใช้บังคับ เพื่อก�ำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอน การด�ำเนินการปฏิรูปประเทศในด้านต่าง ๆ เพื่อให้
บรรลุเป้าหมายตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ อันได้แก่ (1) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อยมีความสามัคคี
ปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนา
ด้ า นวั ต ถุ กั บ การพั ฒ นาด้ า นจิ ต ใจ (2) สั ง คมมี ค วามสงบสุ ข เป็ น ธรรม และมี โ อกาสอั น ทั ด เที ย มกั น เพื่ อ
ขจัดความเหลื่อมล�้ำ (3) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ทั้งนี้ กฎหมายดังกล่าวก�ำหนดชัดเจน
ว่าการปฏิรูปประเทศต้องสอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งปัจจุบันได้ มีการจัดท�ำแผน
การปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ ขึ้นแล้ว
			 จากที่กล่าวข้างต้น ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงได้พิจารณาทบทวนความเหมาะสมของ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ตามหลักเกณฑ์ที่บัญญัติไว้
ในพระราชกฤษฎีกาการทบทวนความเหมาะสมของกฎหมาย พ.ศ. 2558 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในส่วนที่เกี่ยวข้อง
กับการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ริ าชการ และแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ และมีความเห็นว่า การจัดท�ำ
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท และแผนและขัน้ ตอนการปฏิรปู ประเทศ ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ได้แก้ไขปัญหา
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ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การบริหารราชการแผ่นดินของรัฐบาลในอดีตทีไ่ ม่มเี ป้าหมายชัดเจนและขาดความต่อเนือ่ งได้อย่างเป็นระบบและ
ชัดเจนกว่ามาตรการเดิมที่ก�ำหนดไว้ในพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 จึงไม่มีความจ�ำเป็นที่จะต้องจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดินและแผนนิติบัญญัติตามมาตรา 13
มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
พ.ศ. 2546 อีก และสมควรทีจ่ ะยกเลิกมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 เพื่อมิให้เกิดความซ�้ำซ้อน รวมทั้งสมควรแก้ไขหลักเกณฑ์
การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีตามมาตรา 16 วรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม แห่งพระราชกฤษฎีกา
ดังกล่าวให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 และพระราชบัญญัติแผนและ
ขั้นตอนการด�ำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560 ไปพร้อมกันด้วย
			 นอกจากนี้ โดยที่รัฐบาลมีนโยบายชัดเจนที่จะผลักดันการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็น
รัฐบาลดิจทิ ลั (Digital Government) โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุง่ น�ำดิจทิ ลั เทคโนโลยีมาใช้ในการปฏิบตั งิ าน
และบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ อันจะก่อให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วในการให้บริการประชาชน
รวมทัง้ มีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงเห็นว่าสมควรทีจ่ ะแก้ไขเพิม่ เติมมาตรา 29 ไปพร้อมกันเสีย
ในคราวเดียวกันด้วย โดยเพิ่มวรรคสองให้ชัดเจนว่า การบริการประชาชนและการติดต่อประสานงานระหว่าง
ส่วนราชการด้วยกัน ต้องกระท�ำโดยใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์กลางที่ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
(องค์การมหาชน) ก�ำหนดคู่ขนานไปกับการให้บริการและการติดต่อประสานงานแบบเดิมด้วย เพื่อให้
การบูรณาการข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐและการขับเคลื่อนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลเกิดขึ้นได้
อย่างแท้จริง
สรุปสาระส�ำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ได้ดังนี้
1. ยกเลิกการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ริ าชการสีป่ ี และแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ
ตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และมาตรา 15
2. แก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์การจัดท�ำแผนปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีตามมาตรา 16 ให้สอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์ชาติ แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เพิ่มวรรคสองของมาตรา 29 เพื่อก�ำหนดให้การบริการประชาชนและการประสานงาน
ระหว่างส่วนราชการด้วยกันต้องกระท�ำโดยใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ำ� นักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การ
มหาชน) ก�ำหนดด้วย

ภาพที่ 2-60 สาระส�ำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์
			 และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
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2.7 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้รบั การประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 จ�ำนวน 2 ครั้ง โดยประเมินรอบที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561 และ
รอบที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561 ซึ่งผลการประเมินทั้ง 2 รอบ ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
อยู่ในระดับคุณภาพ รายละเอียดดังตารางที่ 2-13 และ 2-14 ดังนี้
ตารางที่ 2-13 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
			
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561)
Function Base
สูงกว่าเป้าหมาย


Agenda Base
สูงกว่าเป้าหมาย


Area Base
-

Innovation Base Potential Base
สูงกว่าเป้าหมาย
สูงกว่าเป้าหมาย



องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
1. Function 1. ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตาม พ.ร.บ. การอำ�นวย
Base
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
		 1.1 ความสำ�เร็ จ ของการดำ�เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ
			คำ�ขออนุญาตตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. อำ�นวยฯ
		 1.2 ความสำ�เร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ สำ�หรั บ
			ประชาชน ระยะที่ 2
2. ความสำ�เร็ จ ของการดำ�เนิ น การกำ�หนดแนวทาง
การประเมินผู้บริหารองค์การ
3. ความสำ�เร็จของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
		 3.1 ร้อยละความสำ�เร็จของการขับเคลื่อนการดำ�เนิน
			การตามแผนปฏิรปู องค์การ (ฐานะเจ้าภาพ)
		 3.2 ร้อยละความสำ�เร็จของการดำ�เนินตามมาตรา
			5/8 ของ พ.ร.บ. องค์การมหาชน
2. Agenda
1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
Base
		 1.1 ร้อยละการดำ�เนินการตามแผนการสร้างความ
		 รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
		 1.2 ร้ อ ยละการชี้ แ จงประเด็ น สำ�คั ญ ที่ ทั น ต่ อ
			สถานการณ์ (ถ้ามี)
2. ความสำ�เร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งาน
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3. ความสำ�เร็จของการผลักดันอันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิจัยเรื่อง Doing Business ของ
ธนาคารโลก
3. Area base ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3
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เป้าหมาย

100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)

สรุปผลประเมิน
ระดับคุณภาพ

ผลการ
ผล
ดำ�เนินการ ประเมิน สรุปผลประเมิน

100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)



สูงกว่า
เป้าหมาย


100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)


100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
ประเมิน
รอบ 2

100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
-



สูงกว่า
เป้าหมาย

-

-

-

-

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2-13 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
			
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 1 (1 ตุลาคม 2560 - 31 มีนาคม 2561) (ต่อ)
องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
4. Innovation 1. การพัฒนานวัตกรรม
Base
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. Potential
Base

ผลการ
ผล
ดำ�เนินการ ประเมิน สรุปผลประเมิน
ประเมิน
รอบ 2
สูงกว่า
เป้
าหมาย
80.00
100.00

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. การจั ด ทำ�และดำ�เนิ น การตามแผนการขั บ เคลื่ อ น ผลการ 92.50/79.31 
ยุทธศาสตร์ชาติ
ดำ�เนินงาน (ร้อยละ)
หรือผลการ
เบิกจ่าย
สูงกว่า
ไม่น้อยกว่า
เป้าหมาย
ร้อยละ 70
2. การดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิรูปองค์การ
100.00
100.00

(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
เป้าหมาย

ตารางที่ 2-14 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
			 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561)
Function Base Agenda Base Area Base Innovation Base
สูงกว่าเป้าหมาย สูงกว่าเป้าหมาย



-

สูงกว่าเป้าหมาย


องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
1. Function 1. ความสำ�เร็จของการดำ�เนินการตาม พ.ร.บ. การอำ�นวย
Base
ความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558
		 1.1 ความสำ�เร็ จ ของการดำ�เนิ น การจั ด ตั้ ง ศู น ย์ รั บ
			คำ�ขออนุญาตตามมาตรา 14 แห่ง พ.ร.บ. อำ�นวยฯ
		 1.2 ความสำ�เร็ จ ของการปรั บ ปรุ ง คู่ มื อ สำ�หรั บ
			ประชาชน ระยะที่ 2
2. ความสำ�เร็ จ ของการดำ�เนิ น การกำ�หนดแนวทาง
การประเมินผู้บริหารองค์การ
3. ความสำ�เร็จของการพัฒนาหน่วยงานภาครัฐ
		 3.1 ร้อยละความสำ�เร็จของการขับเคลื่อนการดำ�เนิน
			การตามแผนปฏิรปู องค์การ (ฐานะเจ้าภาพ)
		 3.2 ร้อยละความสำ�เร็จของการดำ�เนินตามมาตรา
			5/8 ของ พ.ร.บ. องค์การมหาชน

Potential
สรุปผลประเมิน คะแนน ITA
Base
สูงกว่าเป้าหมาย ระดับคุณภาพ
89.90

เป้าหมาย

100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)

ผลการ
ผล
ดำ�เนินการ ประเมิน สรุปผลประเมิน

100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)



สูงกว่า
เป้าหมาย


100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)

100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
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ตารางที่ 2-14 ผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
			 ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รอบการประเมินที่ 2 (1 เมษายน 2561 - 30 กันยายน 2561) (ต่อ)
องค์ประกอบ
ประเด็นการประเมิน
การประเมิน
2. Agenda
1. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
Base
		 1.1 ร้อยละการดำ�เนินการตามแผนการสร้างความ
		 รับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน
		 1.2 ร้ อ ยละการชี้ แ จงประเด็ น สำ�คั ญ ที่ ทั น ต่ อ
			 สถานการณ์ (ถ้ามี)
2. ความสำ�เร็จของการพัฒนาประสิทธิภาพการทำ�งาน
ตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
3. ความสำ�เร็จของการผลักดันอันดับของประเทศไทย
ตามรายงานผลการวิ จั ย เรื่ อ ง Doing Business
ของธนาคารโลก
3. Area base ไม่มีตัวชี้วัดในองค์ประกอบที่ 3
4. Innovation 1. การดำ�เนินการห้องปฏิบัติการภาครัฐ (Government
Base
Laboratory) ของสำ�นักงาน ก.พ.ร.
2. การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
5. Potential
Base

เป้าหมาย
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)
100.00
(ร้อยละ)

ผลการ
ผล
ดำ�เนินการ ประเมิน สรุปผลประเมิน

100.00
(ร้อยละ)
สูงกว่า
เป้
าหมาย
100.00

(ร้อยละ)
100.00

(ร้อยละ)

50
95
(คะแนน) (คะแนน)
80.00
100.00
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)
1. การจั ด ทำ�และดำ�เนิ น การตามแผนการขั บ เคลื่ อ น ผลการ 79.72/86.17
ดำ�เนินงาน (ร้อยละ)
ยุทธศาสตร์ชาติ
หรือผลการ
เบิกจ่าย
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 70
2. การดำ�เนินการจัดทำ�แผนปฏิรูปองค์การ
100.00
100.00
(ร้อยละ)
(ร้อยละ)

หมายเหตุ		 ผลประเมิน		
			




สูงกว่า
เป้าหมาย


สูงกว่า
เป้าหมาย


หมายถึง ผ่านการประเมิน
หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน

สรุปผลประเมิน ระดับคุณภาพ เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายทุก
						 องค์ประกอบที่ประเมิน
				 ระดับมาตรฐาน เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับสูงกว่าเป้าหมายไม่ครบ
						 ทุกองค์ประกอบทีป่ ระเมิน แต่ไม่มอี งค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึง่ ได้รบั การประเมินในระดับ
						 ต�่ำกว่าเป้าหมาย
			 ระดับต้องปรับปรุง เป็นส่วนราชการที่มีผลการด�ำเนินงานอยู่ในระดับต�่ำกว่าเป้าหมายใน
						 องค์ประกอบใดองค์ประกอบหนึ่ง (แม้ว่าจะได้รับการประเมินในองค์ประกอบอื่นในระดับ
						 เป็นไปตามเป้าหมายหรือสูงกว่าเป้าหมาย)
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ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.8 สรุปผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/
มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ในปี พ.ศ. 2561 ได้มขี อ้ สัง่ การของนายกรัฐมนตรี และมติคณะรัฐมนตรี ทีม่ อบหมายให้สำ� นักงาน ก.พ.ร.
ด�ำเนินการในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ด�ำเนินการตามข้อสั่งการฯ และมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว
มีผลการด�ำเนินการ ดังนี้
ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร.
วันที่/ข้อสั่งการ
1. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560

•

ข้อเสนอการพัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวก
		ในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing
		Business Portal)
		- เห็นชอบในหลักการข้อเสนอการพัฒนาระบบ
			อ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบ
			ครบวงจร (Doing Business Portal) และ
			ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
			พิจารณาปรับปรุงแผนการด�ำเนินการโดยให้
			ก� ำ หนดกิ จ กรรม/โครงการต่ า ง ๆ รวมทั้ ง
			ระยะเวลาด�ำเนินการให้เหมาะสมและชัดเจน
			มากยิ่งขึ้น เพื่อให้มีกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ
			รวมทั้งระยะเวลาด�ำเนินการให้แล้วเสร็จและ
			เกิ ด ผลเป็ น รู ป ธรรมในระยะที่ 1 (ภายใน
			ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ให้มากยิ่งขึ้น ทั้งนี้
			ในส่ ว นของงบประมาณที่ จ ะขอรั บ การ
			สนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการ
			กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการ
			โทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.)
			ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจ�ำนวน 4,000
			ล้านบาท ให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
			สังคมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด�ำเนินการ
			ให้ถูกต้องเป็นไปตามขั้นตอนของกฎหมาย
			ระเบียบ และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ผลการด�ำเนินการ
- ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจ
และสั ง คม และส� ำ นั ก งานพั ฒ นารั ฐ บาลดิ จิ ทั ล
(องค์การมหาชน) (ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
(องค์การมหาชน) ในขณะนั้น) ได้ขอให้ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์
และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (ส�ำนักงาน กสทช.)
พิจารณาจัดสรรเงินทุนสนับสนุนการด�ำเนินการ
พัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร โดยมีกรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท
และจัดสรรวงเงินด�ำเนินการในระยะเตรียมการ
ให้ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน)
จ�ำนวน 45 ล้านบาท ซึ่งคณะกรรมการกิจการ
กระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม
แห่งชาติ (กสทช.) ในการประชุม ครัง้ ที่ 3/2561 เมือ่
วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 ได้พจิ ารณาเรือ่ งดังกล่าวแล้ว
มีมติเห็นชอบการสนับสนุนงบประมาณเพือ่ ด�ำเนินการ
พัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร ระยะเตรียมการเบือ้ งต้นภายใต้
กรอบวงเงินไม่เกิน 44,996,100 บาท ซึ่งได้รวม
ภาษีมลู ค่าเพิม่ ตลอดจนภาษีอากรอืน่ ๆ และค่าใช้จา่ ย
ทั้งปวงแล้ว โดยให้จัดสรรเงินงบประมาณจ�ำนวน
ดังกล่าวไปยังกองทุนพัฒนาดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและ
สังคม ในลักษณะเงินอุดหนุนทั่วไป (Block Grant)
เพื่อให้กองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
น�ำเงินดังกล่าวไปจัดสรรตามระเบียบหลักเกณฑ์
ทีเ่ กีย่ วข้องต่อไป โดยมีกรอบวงเงิน 4,000 ล้านบาท

l
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ต่อ)
วันที่/ข้อสั่งการ

ผลการด�ำเนินการ
- ปั จ จุ บั น อยู ่ ร ะหว่ า งรอการอนุ มั ติ จั ด สรรเงิ น
งบประมาณจากกองทุนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม
- อย่างไรก็ดี เพื่อให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมในทันที
(Quick Win) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับส�ำนักงาน
พัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) พัฒนาระบบ
การให้บริการภาครัฐแบบเบ็ดเสร็จทางอิเล็กทรอนิกส์
(Biz Portal) เพื่ออ�ำนวยความสะดวกให้ภาคธุรกิจ
และประชาชนสามารถขออนุมตั อิ นุญาตจากภาครัฐ
ในการจัดตั้งและประกอบกิจการได้ภายในจุดเดียว
แบบออนไลน์ (Single Platform) โดยกรอกค�ำขอ
อนุ ญ าตและส่ ง เอกสารหลั ก ฐานเพี ย งชุ ด เดี ย ว
(Single Form) สามารถติดตามความก้าวหน้าแบบ
เรียลไทม์และจ่ายค่าธรรมเนียมในลักษณะ e-Payment
ในงานบริการด้านการเริม่ ต้นจัดตัง้ ธุรกิจ การขอติดตัง้
สาธารณูปโภค การขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ร้านอาหาร และการขอใบอนุญาตประกอบธุรกิจ
ค้าปลีก จ�ำนวนทั้งสิ้น 18 ใบอนุญาต และในปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ให้บริการอีก 8 ธุรกิจ
รวม 40 ใบอนุญาต รวมทัง้ ทดลองให้บริการในจังหวัด
น�ำร่อง 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทราและ
จังหวัดราชบุรี จ�ำนวน 9 ใบอนุญาต

2. ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม - ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้มีการประเมินผู้บริหารองค์การ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2560
โดยปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 และ 2562 ได้กำ� หนด
นการประเมินในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งรวมถึงการ
• การน�ำเกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล ประเด็
ลดพลังงาน การลดและคัดแยกขยะมูลฝอย
		 ความยั่ ง ยื น ของตลาดหลั ก ทรั พ ย์ ตามผล
		 การวิจัยของ Measuring Sustainability
		 Disclosure 2017 มาปรับใช้กับส่วนราชการ
		 - ให้ส�ำนักงาน ก.พ. ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับ
			 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กระทรวงพลังงาน
			 กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
			 กระทรวงมหาดไทย กระทรวงสาธารณสุข
			 กระทรวงอุตสาหกรรม พิจารณาแนวทางในการ
			 น�ำเกณฑ์ในการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูล
			 ความยั่งยืนของตลาด
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ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ต่อ)
วันที่/ข้อสั่งการ
ผลการด�ำเนินการ
		 			
			
			
			
			
			
			
			
			
			

หลักทรัพย์ 7 ประการ ตามผลการวิจัยของ
Measuring Sustainability Disclosure 2017
มาปรับใช้กับส่วนราชการตามความเหมาะสม
เช่น อัตราการลาออก ค่าใช้จ่ายของบุคลากร
การบริหารจัดการเกี่ยวกับด้านพลังงานและ
สิง่ แวดล้อมของหน่วยงาน การใช้นำ�้ การจัดการ
ของเสีย เป็นต้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถ
วางแผนการบริ ห ารจั ด การในเรื่ อ งต่ า ง ๆ
ได้อย่างยัง่ ยืนและมีประสิทธิภาพมากขึน้ ทัง้ นี้
ให้พจิ ารณาคัดเลือกส่วนราชการทีม่ คี วามพร้อม
ในการด�ำเนินการเป็นหน่วยงานน�ำร่องก่อน

3. ข้ อ สั่ ง การของนายกรั ฐ มนตรี ใ นการประชุ ม - ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดการประชุมเพื่อรายงาน
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2560
ผลการด� ำ เนิ น การตามแนวทางปรั บ ปรุ ง สภาพ
อมส�ำหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทย
• การติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน แวดล้
ของธนาคารโลก ต่ อ รองนายกรั ฐ มนตรี (นาย
		 และการเพิม่ ประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวก
สมคิด จาตุศรีพิทักษ์) จ�ำนวน 4 ครั้ง เมื่อวันที่
		 ในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ และ
1 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 15 มกราคม 2561
		 การประชาสัมพันธ์เพือ่ สร้างการรับรูเ้ กีย่ วกับการ
วันที่ 4 เมษายน 2561 และวันที่ 22 พฤศจิกายน
		 จัดอันดับและการเพิ่มประสิทธิภาพการอ�ำนวย
2561 พร้ อ มทั้ ง สื่ อ สารประชาสั ม พั น ธ์ สร้ า ง
		 ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ
การรับรู้ เกี่ยวกับการปรับปรุงบริการภาครัฐแก่
		 - ตามที่ธนาคารโลกได้เปิดเผยผลส�ำรวจการ ผู้ประกอบการภาคธุรกิจ เพื่อเตรียมความพร้อม
			 จัดอันดับความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ ส� ำ หรั บ การเก็ บ ข้ อ มู ล เพื่ อ ใช้ ก ารจั ด อั น ดั บ
			 (Ease of Doing Business) ประจ�ำปี 2561 Doing Business 2019 จ� ำ นวน 3 ครั้ ง เมื่ อ
			 โดยประเทศไทยได้อันดับที่ 26 จาก 190 วั น ที่ 14 กุ ม ภาพั น ธ์ 2561 โดยมี ร องนายก
			 ประเทศทั่วโลก (ปรับตัวดีขึ้น 20 อันดับ จาก รัฐมนตรี (นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์) เป็นประธาน
			 อันดับที่ 46 เมือ่ ปี 2560) นัน้ ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. และกล่ า วปาฐกถาพิ เ ศษเพื่ อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว น
			 ติดตามผลการด�ำเนินการปรับปรุงการปฏิบตั งิ าน ได้ทราบถึงความมุ่งมั่นตั้งใจและการท�ำงานของ
			 และการเพิม่ ประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวก รั ฐ บาลในการยกระดั บ ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ เพื่ อ
			 ในการประกอบธุรกิจของหน่วยงานต่าง ๆ อ� ำ นวยความสะดวกในการประกอบธุ ร กิ จ และ
			 อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง และให้ เร่ ง ประชาสั ม พั น ธ์ ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ร ่ ว มกั บ สภาหอการค้ า
			 เพื่อสร้างการรับรู้เกี่ยวกับการจัดอันดับและ แห่งประเทศไทย จัดการเสวนา เรื่อง การยกระดับ
			 การเพิม่ ประสิทธิภาพการอ�ำนวยความสะดวก ประสิ ท ธิ ภ าพภาครั ฐ เพื่ อ อ� ำ นวยความสะดวก
			 ในการประกอบธุรกิจให้แก่ทกุ ภาคส่วนได้ทราบ ในการประกอบธุรกิจ ในการจัดประชุมใหญ่สามัญ
			 อย่างถูกต้องและทั่วถึง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประจ� ำ ปี ผู ้ ป ระกอบการภาคเอกชน เมื่ อ วั น ที่
			 ภาคเอกชนทีเ่ ป็นกลุม่ เป้าหมายโดยตรงในเรือ่ งนี้ 20 มีนาคม 2561 และในการประชุมใหญ่สามัญ
ประจ�ำปีสมาชิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ต่อ)
วันที่/ข้อสั่งการ
ผลการด�ำเนินการ
เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2561 เพื่อสร้างการรับรู้
และความเข้าใจให้กับผู้ประกอบการภาคเอกชน
ทั้งไทยและต่างประเทศ เกี่ยวกับงานบริการภาครัฐ
ที่ได้รับการพัฒนาเพื่อการยกระดับประสิทธิภาพ
ในการให้ บ ริ ก ารเพื่ อ ช่ ว ยอ� ำ นวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
4. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561 - ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ จั ด ท� ำ เรื่ อ งการจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม
• สรุปการขับเคลือ่ นและเร่งรัดการด�ำเนินการตาม ขั บ เคลื่ อ นการปฏิ รู ป ประเทศ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
		 นโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 37 (ระหว่างวันที่ 12 และการสร้างความสามัคคีปรองดอง (กลุ่ม ป.ย.ป.)
ในส� ำ นั ก งานปลั ด กระทรวงทุ ก กระทรวง เพื่ อ
		 กันยายน 2560 - 30 พฤศจิกายน 2561)
เป็ น กลไกในการขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธศาสตร์ ช าติ
		 - รั บ ทราบสรุ ป การขั บ เคลื่ อ นและเร่ ง รั ด และแผนปฏิ รู ป ประเทศให้ บ รรลุ ผ ลสั ม ฤทธิ์
			 การด�ำเนินการตามนโยบายรัฐบาล ครั้งที่ 37 โดยก� ำ หนดรู ป แบบการจั ด ตั้ ง การก� ำ หนด
			 (ระหว่างวันที่ 12 กันยายน 2560 - 30 พฤศจิกายน ต�ำแหน่ง อัตราก�ำลัง และคุณลักษณะของกลุ่ม
			 2561) ตามที่คณะกรรมการขับเคลื่อนและ ป.ย.ป. เสนอนายกรั ฐ มนตรี พิ จ ารณาเห็ น ชอบ
			 เร่งรัดการด�ำเนินงานตามนโยบายรัฐบาลเสนอ แล้ ว และได้ แ จ้ ง เวี ย น เรื่ อ ง การจั ด ตั้ ง กลุ ่ ม
			 โดยในสรุปการขับเคลือ่ นดังกล่าว มีบญ
ั ชาของ ป . ย . ป . ใ ห ้ ส ่ ว น ร า ช ก า ร ด� ำเ นิ น ก า ร แ ล ้ ว
			 นายกรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วข้องกับส�ำนักงาน ก.พ.ร. คือ ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร
		 - “ให้สร้างกลไกการท�ำงานของส�ำนักงานปลัด 1200/ว4 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561
			 กระทรวงทุ ก กระทรวงในการด� ำ เนิ น การ
			 บูรณาการขับเคลื่อนประเทศ ปฏิรูป และ
			 ยุทธศาสตร์ชาติ โดยให้ส�ำนักงาน ก.พ. และ
			 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาแนวทางการ ด�ำเนินการ
			 ตามข้อสัง่ การของนายกรัฐมนตรี ในการประชุม
			 คณะหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวง
			 หรือเทียบเท่า เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2561
			 และส�ำเนาส่งส�ำนักงานปลัดกระทรวงหรือ
			 เทียบเท่าทุกหน่วยงานไปปฏิบัติ เพื่อรายงาน
			 ผลทุกเดือน ตัง้ แต่เดือนมกราคม 2561 เป็นต้นไป
			 โดยให้รายงานไม่เกินวันที่ 5 เดือนถัดไป”
5. มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 - ส� ำนั ก งาน ก.พ.ร. แจ้ ง เวี ย นส่ ว นราชการ เรื่ อ ง
• ข้ อ เสนอการก� ำ หนดหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
เพิ่ ม เติ ม และแผนการขั บเคลื่ อ นการปฏิ บัติง าน
		 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม
ของหน่ ว ยงานภาครั ฐ สู ่ ก ารเป็ น ระบบราชการ
		 - เห็นชอบข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธกี าร 4.0 แล้ว ตามหนังสือส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด
			 บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม แผนการ ที่ นร 1200/ว 14 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2561
			 ด�ำเนินการขับเคลือ่ นการปฏิบตั งิ าน ของหน่วยงาน
			 ภาครั ฐ สู ่ ก ารเป็ น ระบบราชการ 4.0 และ
			 การก�ำหนดหน่วยงานรับผิดชอบด�ำเนินการ
			 ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
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ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ต่อ)
วันที่/ข้อสั่งการ
ผลการด�ำเนินการ
		 			
			
			
			
			
			
			
			

ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาศึกษา ทบทวน - ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ แ ก้ ไขปรั บ ปรุ ง พระราช
การด�ำเนินการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย กฤษฎีกาว่าด้วยหลักหลักเกณฑ์และวิธีการบริหาร
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี กิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 โดยยกเลิกการจัดท�ำ
พ.ศ. 2546 ให้สอดคล้องกับบริบทของการ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ริ าชการ
บริ ห ารราชการและการพั ฒ นาประเทศที่ สีป่ ี และแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ และแก้ไขเพิม่ เติมหลักเกณฑ์
เปลี่ยนแปลงไป โดยค�ำนึงถึงเป้าหมายของ การจั ด ท� ำ แผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ� ำ ปี รวมทั้ ง
ยุทธศาสตร์ชาติ ประโยชน์สงู สุดของประเทศและ ก�ำหนดให้การบริการประชาชนและการประสานงาน
ประชาชน และภาระของหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง ระหว่ า งส่ ว นราชการด้ ว ยกั น ต้ อ งกระท� ำ โดยใช้
เป็นส�ำคัญ
แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ทสี่ ำ� นักงานพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก�ำหนด และได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบในหลักการแล้วเมือ่ วันที่
21 สิงหาคม 2561

6. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอข้อสั่งการดังกล่าวของ
คณะรัฐมนตรี ต่อ อ.กพม. เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม
• ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการบริหาร 2561 ซึ่ ง อ.กพม. มอบหมายให้ ส� ำ นั ก งาน
		 องค์การมหาชน และขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน ก.พ.ร. ทบทวนความเหมาะสมของสั ด ส่ ว น
		 - เห็นชอบขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับ ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเสนอ อ.กพม. และ กพม.
			 การบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุ่ม พิจารณาทุกปี
			 องค์การมหาชน
		 - ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. จัดให้มกี ลไกในการทบทวน
			 ความเหมาะสมของสั ด ส่ ว นค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า น
			 บุคลากรขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่าง
			 ต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุน
			 สะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทัง้ ยึดหลัก
			 การที่มิให้มีค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรเกินกว่า
			 ความจ�ำเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของ
			ประเทศ และให้นำ� เสนอคณะกรรมการพัฒนา
			 และส่งเสริมองค์การมหาชนพิจารณาเป็นประจ�ำ
			 ทุกปี เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคลของ
			 องค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
7. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 - ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ จั ด ท� ำ แบบฟอร์ ม การ
เสนอแผนการปรั บ ปรุ ง ค่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร
• ผลการด�ำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราช กรณี อ งค์ ก ารมหาชนที่ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นบุ ค ลากร
		 บัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เกิ น กว่ า กรอบวงเงิ น ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ก� ำ หนด
		 เรื่ อ ง แนวทาง การควบคุ ม ดู แ ลกิ จ การของ เพื่ อ เป็ น แนวทางควบคุ ม ค่ า ใช้ จ ่ า ยไม่ ใ ห้ เ ป็ น
		 คณะกรรมการองค์การมหาชน
ภาระงบประมาณในระยะยาว
		 - เห็นชอบตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
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รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ต่อ)
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วันที่/ข้อสั่งการ
ผลการด�ำเนินการ
ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. เร่งชีแ้ จงกับองค์การมหาชน - ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ก� ำ หนดจั ด สั ม มนาประธาน
ทีต่ อ้ งน�ำแนวทางการบริหารของคณะกรรมการ กรรมการองค์การมหาชน เพื่อชี้แจงแนวทางการ
องค์ ก ารมหาชนไปใช้ เ ป็ น แนวทางปฏิ บั ติ ควบคุมดูแลกิจการฯ ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
ให้ชดั เจนและมีความเข้าใจตรงกัน เพือ่ ให้บรรลุ ในวันที่ 5 กันยายน 2561
ตามเป้าประสงค์ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. ต่อไป - ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. จั ด ให้ มี ก ลไกในการทบทวน
ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. จัดให้มกี ลไกในการทบทวน ความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร
ความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร ขององค์การมหาชนดังกล่าวข้างต้น และจะวิเคราะห์
ขององค์การมหาชนแต่ละแห่งอย่างต่อเนื่อง เสนอ กพม. พิจารณาความเหมาะสมของสัดส่วน
โดยค�ำนึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสม ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรทุกปี
ของแต่ละองค์การมหาชน รวมทั้งยึดหลักการ - ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอเรือ่ งดังกล่าวต่อ อ.กพม.
ที่ มิ ใ ห้ มี ค ่ า ใช้ จ ่ า ยด้ า นบุ ค ลากรเกิ น กว่ า ในการประชุม เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2561 ซึ่ง
ความจ�ำเป็น และไม่เป็นภาระงบประมาณของ อ.กพม.มีความเห็นให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ติดตาม
ประเทศ และน�ำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและ ผลการด�ำเนินการเป็นระยะ และให้ความส�ำคัญ
ส่งเสริมองค์การมหาชนเพือ่ พิจารณาเป็นประจ�ำ กับการประเมินประสิทธิภาพของการปฏิบัติหน้าที่
ทุกปีด้วย เพื่อให้การบริหารทรัพยากรบุคคล และการบรรลุวัตถุประสงค์จัดตั้งทุกปี
ขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. พิจารณาทบทวนความ
จ�ำเป็นในการคงอยูห่ รือยุบเลิกองค์การมหาชน
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึงประสิทธิภาพ
ในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ และวั ต ถุ ป ระสงค์ ข อง
การจัดตั้งหน่วยงาน ตามนัยมติคณะรัฐมนตรี
เมือ่ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 (เรือ่ ง การทบทวน
ความจ�ำเป็นในการคงอยู่ หรือยุบเลิกองค์การ
มหาชน) เป็นประจ�ำทุกปีงบประมาณ เพือ่ ให้เกิด
การประเมินผลสัมฤทธิ์ และปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนือ่ ง และให้พจิ ารณา
ส่งเสริมให้ภาคเอกชนและภาคประชาชนเข้ามา
มีสว่ นร่วม ในการบริหารจัดการภาครัฐ (Citizen
Engagement) ในสาขาและรูปแบบต่าง ๆ เช่น
การสร้างเครือข่ายประชารัฐ และการถ่ายโอน
ภารกิจด้านการปฏิบัติไปให้หน่วยงานภาครัฐ
เป็ น ต้ น เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข อง
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและการพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทัง้ ค�ำนึงถึง
ประสิทธิภาพในการด�ำเนินงานของภาครัฐและ
ประโยชน์สูงสุดของประเทศเป็นส�ำคัญ

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ต่อ)
วันที่/ข้อสั่งการ
ผลการด�ำเนินการ
8. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
• การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
		 เพือ่ เพิม่ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
		 สู่ Thailand 4.0
		 - ให้คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การ
			 มหาชนพิจารณาก�ำหนดหลักเกณฑ์กลางในการ
			 บริหารองค์การมหาชนที่เป็นหน่วยงานด้าน
			 การวิจยั ทัง้ ระบบ (ซึง่ รวมหลักเกณฑ์การก�ำหนด
			 อัตราเงินเดือนและค่าตอบแทน การประเมินผล
			 และการบริหารงานของคณะกรรมการองค์การ
			 มหาชน) และให้รับความเห็น และข้อสังเกต
			 ของกระทรวงคมนาคม กระทรวงพาณิ ช ย์
			 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และส�ำนักงานคณะกรรมการ
			 วิจัยแห่งชาติ รวมถึงความเห็นของข้อสั่งการ
			 ของคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อ
			 รองรับการปรับเปลีย่ นตามนโยบาย Thailand 4.0
			 ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 30
			 เมษายน 2561 และคณะอนุกรรมการพัฒนา
			 และส่งเสริมองค์การมหาชน ในคราวประชุม
			 ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560
			 [หนังสือกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
			 ด่วนที่สุด ที่ วท (ปคร) 5401/4852 ลงวันที่
			 26 มิถนุ ายน 2561 (เรือ่ ง การยกระดับการวิจยั
			 พัฒนา และนวัตกรรม เพือ่ เพิม่ ขีดความสามารถ
			 ในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0)]
			 รวมทั้งข้อสังเกตของส�ำนักงานคณะกรรมการ
			 กฤษฎีกา และส�ำนักงานคณะกรรมการวิจัย
			 แห่งชาติไปพิจารณาประกอบ การด�ำเนินการด้วย
			 ทัง้ นี้ ให้เร่งรัดการด�ำเนินการในเรือ่ งดังกล่าวให้
			 แล้วเสร็จภายในหนึ่งเดือนและน�ำเสนอคณะ
			 รัฐมนตรีต่อไป โดยในการน�ำเสนอให้แบ่งเป็น
			 ระยะ ๆ ตามความจ�ำเป็นเร่งด่วนของแต่ละ
			หน่วยงาน

- กพม. ในการประชุ ม ครั้ ง ที่ 4/2561 เมื่ อ วั น ที่
2 สิงหาคม 2561 ได้พจิ ารณาเห็นชอบการด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
และให้ รั บ ข้ อ สั ง เกตจากที่ ป ระชุ ม ไปด� ำ เนิ น การ
เพื่อน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีต่อไป
- ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้จัดท�ำเรื่อง การด�ำเนินการ
ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561
เรื่อง การยกระดับการวิจัย พัฒนา และนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
สู่ Thailand 4.0 เสนอคณะรัฐมนตรีมมี ติเห็นชอบแล้ว
เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561
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9. มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 17 กรกฎาคม 2561
•
		
		
		
		
		
		
		
		
		

- ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้นำ� ประเด็นเรือ่ งมาตรการการลด
และคัดแยกขยะมูลฝอย ในหน่วยงานภาครัฐ เป็น
โครงการ “ท�ำความดีดว้ ยหัวใจ ลดภัยสิง่ แวดล้อม”
ตัวชี้วัดในการประเมินผู้บริหารองค์การ ประจ�ำปี
ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับกระทรวงทรัพยากร
งบประมาณ พ.ศ. 2562
ธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
น�ำผลการด�ำเนินโครงการ “ท�ำความดีดว้ ยหัวใจ
ลดภัยสิ่งแวดล้อม” ไปพิจารณาความเหมาะสม
เพือ่ ก�ำหนดเป็นตัวชีว้ ดั เพิม่ เติมในการประเมินผล
การปฏิบตั ริ าชการประจ�ำปีของหัวหน้าหน่วยงาน
ภาครั ฐ ด้ ว ย เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ก ารขั บ เคลื่ อ น
โครงการดังกล่าว มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
อย่างเป็นรูปธรรม

10. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2561

- ส� ำ นั ก งาน ก.พ.ร. ได้ ก� ำ หนดให้ ก ารปฏิ บั ติ ง าน
ตามกฎหมายการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐ
• รายงานผลการปฏิบัติตามกฎหมายการจ้างงาน
เป็ น ตั ว ชี้ วั ด หนึ่ ง ในการประเมิ น ผู ้ บ ริ ห ารองค์ ก ร
		 คนพิการในหน่วยงานของรัฐประจ�ำปี 2561
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 แล้ว
		 - ก�ำหนดให้การปฏิบัติงานตามกฎหมายการ
			 จ้างงานคนพิการในหน่วยงานของรัฐเป็นตัวชีว้ ดั
			 ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของหัวหน้า
			 หน่วยงานระดับกระทรวง โดยให้กระทรวง
			 การพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
			 รับไปพิจารณาในรายละเอียดร่วมกับส�ำนักงาน
			 ก.พ.ร. และส�ำนักงาน ก.พ. ต่อไป
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ตารางที่ 2-15 ผลการด�ำเนินการตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี/มติคณะรัฐมนตรี ประจ�ำปี พ.ศ. 2561
			
ของส�ำนักงาน ก.พ.ร. (ต่อ)
วันที่/ข้อสั่งการ

ผลการด�ำเนินการ

11. มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 25 กันยายน 2561

- ได้ มี การอนุ มั ติ ยกเว้ นกรอบวงเงินรวมค่า ใช้ จ ่าย
ด้านบุคลากร ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้แก่
• การด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
ส� ำ นั ก งานพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยี
		 กรกฎาคม 2561 เรือ่ ง การยกระดับการวิจยั พัฒนา
แห่ ง ชาติ (สวทช.) ซึ่ ง เป็ น องค์ ก ารมหาชน
		 และนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการ
ด้านการวิจัยแล้ว
		 แข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0
		 - เห็นชอบตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
		 - ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. เร่งรัดการด�ำเนินการตาม
			 มติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
			 (ที่ก�ำหนดให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จัดให้มีกลไก
			 ในการทบทวนความเหมาะสมของสั ด ส่ ว น
			 ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
			 แต่ละแห่งอย่างต่อเนือ่ ง โดย ให้คำ� นึงถึงภารกิจ
			 รายได้ และเงินทุนสะสมของ แต่ละองค์การ
			 มหาชน รวมทั้งยึดหลักการที่มิให้ มีค่าใช้จ่าย
			 ด้านบุคลากรเกินกว่าจ�ำเป็น และไม่เป็นภาระ
			 งบประมาณของประเทศ/และน� ำ เสนอ
			 คณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม องค์ ก าร
			 มหาชนเพื่ อ พิ จ ารณาเป็ น ประจ� ำ ทุ ก ปี ด ้ ว ย
			 เพือ่ ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การ
			 มหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ) ให้แล้วเสร็จ
			 โดยเร็ว ทั้งนี้ ให้พิจารณาให้ครอบคลุมถึง
			 ความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากร
			 ขององค์การมหาชนด้านการวิจัยด้วย

l

199

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561
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l

207

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

208 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

209

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

210 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

211

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

212 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

213

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

214 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

215

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

216 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

217

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

218 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

219

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

220 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

221

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

2.10 ผลการด�ำเนินงานของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ส�ำนักงาน ก.พ.ร.

สถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เป็นหน่วยบริการรูปแบบพิเศษ (Service Delivery Unit:
SDU) ในก�ำกับของส�ำนักงาน ก.พ.ร. มีเป้าหมายในการส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ และเอกชนมีการพัฒนาภายใต้
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี โดยการให้บริการแนะน�ำปรึกษา การฝึกอบรมและพัฒนา และการศึกษาวิจยั
ในด้านการบริหารและการจัดการ
การด�ำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 สถาบันฯ ได้ให้บริการแก่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงาน
หลักมีจ�ำนวนโครงการทั้งสิ้น 19 โครงการ เช่น โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ (นปร.) รุ่นที่
10 – 12 โครงการส่งเสริมการพัฒนาระบบการให้บริการของหน่วยงานของรัฐ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการอ�ำนวย
ความสะดวกในการประกอบธุรกิจ โครงการยกระดับการพัฒนาการให้บริการภาครัฐแก่นิติบุคคลแบบเบ็ดเสร็จ
อิเล็กทรอนิกส์ (Central Biz Box) เป็นต้น
นอกจากนั้น สถาบันฯ ยังให้บริการแก่หน่วยงานอื่น ๆ มากกว่า 10 โครงการ เช่น โครงการ
ฝึกอบรมหลักสูตรนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาองค์กร ส�ำหรับกองทัพเรือ โครงการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
Coach ITA ของส�ำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นต้น และสถาบันฯ
ยังจัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนส�ำหรับนักบริหาร
ระดับสูง ซึ่งด�ำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนถึงรุ่นที่ 5 ทั้งนี้ สถาบันฯ ได้ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรขึ้นใหม่
ให้ มี ค วามเหมาะสมสอดคล้ อ งกั บ สภาวการณ์ ได้ แ ก่ โครงการศึ ก ษาอบรมหลั ก สู ต รนวั ต กรรมการเพื่ อ
การพัฒนาองค์การและสังคมอย่างยั่งยืน รุ่นที่ 2 โครงการศึกษาอบรม “หลักสูตรก้าวสู่องค์การ 4.0 อย่างยั่งยืน
ตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐในยุค Disruptive Technology”
โดยที่การด�ำเนินงานของสถาบันฯ ในทุกโครงการตอบสนองโดยตรงต่อวัตถุประสงค์การจัดตั้ง
สถาบันฯ ได้อย่างมีนัยส�ำคัญ เช่น โครงการที่ตอบสนองวัตถุประสงค์การจัดตั้งข้อ 1 ส่งเสริมให้มีการพัฒนา
การบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (34 โครงการ) ข้อ 2 ส่งเสริมและด�ำเนินการให้มีการฝึกอบรมและพัฒนาข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี (18 โครงการ) ข้อ 3 ส่งส่งเสริมความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับหน่วยงานภาคเอกชนและประชาชนเพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการภาครัฐที่ดี
(8 โครงการ) และข้อ 4 ให้บริการวิจัย บริการทางวิชาการ หรือเป็นที่ปรึกษา เพื่อเสริมสร้างการบริหารจัดการ
ภาครัฐที่ดี (26 โครงการ)
ในด้านการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ สถาบันฯ ได้มีการส�ำรวจความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการเพื่อน�ำข้อมูลที่ได้รับไปปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการให้บริการให้ดีขึ้น โดยจ�ำแนกผู้รับบริการ
ออกเป็น 6 กลุม่ คือ ผูบ้ ริหารและข้าราชการส�ำนักงาน ก.พ.ร.นักบริหารการเปลีย่ นแปลงรุน่ ใหม่ ผูร้ บั บริการ (ผูว้ า่ จ้าง)
ผู้ร่วมด�ำเนินงาน (ที่ปรึกษา/นักวิจัยโครงการของสถาบันฯ) และผู้รับการอบรม จากการประเมินความพึงพอใจ
222 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ในภาพรวม พบว่า ผู้รับบริการทุกกลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจในระดับดีมาก (ร้อยละ 80.10) โดยกลุ่มผู้เข้ารับ
การอบรมมีความพึงพอใจในระดับมากที่สุด (ร้อยละ 94.11)

2.11 งบแสดงฐานะการเงินของสถาบันส่งเสริมการบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี
ส�ำนักงาน ก.พร.

l

223

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

224 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

225

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

226 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

227

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

228 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

229

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

230 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

231

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

232 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

233

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

234 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

235

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

236 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

237

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

238 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

239

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

240 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

241

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

242 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

243

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

244 l

ส่วนที่ 2 รายงานการดำ�เนินงานของสำ�นักงาน ก.พ.ร. ประจำ�ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

l

245

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

246 l

ภาคผนวก

ภาคผนวก

l

247

พัฒนาระบบราชการ เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

248 l

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านการปรับ
สมดุลฯ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

บริการภาคร ัฐ สะดวก รวดเร็ว และ
ตอบโจทย์ชวี ต
ิ ประชาชน

ภาคร ัฐทีย
่ ด
ึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ ว โปร่งใส

l

รางวัล UNPSA : มีหน่วยงานทีไ่ ด ้รับ
รางวั ล ชนะเลิศ และรองชนะเลิ ศ
6 หน่วยงาน

รางวัลเลิศรัฐ : มีผลงานทีไ่ ด ้รับ
้ 656 ผลงาน
รางวัลทัง้ สิน

Doing Business : อันดับดีขน
ึ้ ต่อเนือ
่ ง
มีคะแนนสูงขึน
้ มีด ้านทีม
่ ค
ี า่ คะแนน
และอันดับสูงขึน
้ 5 ด ้าน

ห ้องปฏิบต
ั ก
ิ ารนวัตกรรมภาครัฐ :
42 นวัตกรรม 9 โครงการนาร่อง

Biz Portal: 40 ใบอนุญาต ใน 10 ธุรกิจ
่ มโยงข ้อมูลนิตบ
เชือ
ิ ค
ุ คลจาก
กรมพัฒนาธุรกิจการค ้า

3 แห่ง : เซ็นทรัลเวิลด์ เซ็นทรัล
พลาซาศาลายา ธัญญาพาร์ค

สร้างความเป็นเลิศในการให้บริการประชาชน

ประเด็นหลัก

ปรับปรุงแนวทางการจัดส่วนราชการ
ในภูมภ
ิ าค เพือ
่ เป็ นเครือ
่ งมือ
ในการกาหนดบทบาท ภารกิจ
และขอบเขตอานาจหน ้าทีข
่ อง
ส่วนราชการให ้มีความเหมาะสม
กั บ ภารกิจ ที่ด าเนิน การ ท าให ้องค์ก รภาครั ฐ
มีข นาดเล็ ก ลง ลดความซ้ า ซ ้อนของภารกิจ
ภาครั ฐ เกิด ความคุ ้มค่า ของการใช ้ทรั พ ยากร
และยกระดับความเป็ นเอกภาพของการบริหาร
ราชการในพื้ น ที่ ซึง่ ครม. มีม ติเ ห็ น ชอบกั บ
แนวทางดังกล่าว

ปรับกรอบวงเงินงบประมาณ
จาก 1.8 หมืน
่ ล ้านบาท เป็ น
2.8 หมืน
่ ล ้านบาท

การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ

่ วามเป็นเลิศ
ยกระด ับองค์กรสูค

ก.น.จ.

ภาคร ัฐมีขนาดเล็ กลง เหมาะสมก ับภารกิจ
่ เสริมให้ประชาชนและทุกภาคสว่ น
สง
มีสว่ นร่วมในการพ ัฒนาประเทศ

่ เสริมระบบการบริหารกิจการบ้านเมือง
การสง
แบบร่วมมือก ันระหว่างภาคร ัฐ ภาคเอกชน
และภาคประชาชน
ส่ง เสริม การบริห ารราชการแผ่น ด น
ิ
แบบมีสว่ นร่วมของทุกภาคส่วนโดยเฉพาะ
ภาคประชาชน และภาคประชาสัง คม
ซึง่ ถือ เป็ นรากฐานส าคัญ ในการสร ้าง
ความเขม
้ แ ข็ ง ใ ห ก
้ ับประเทศและ
เกิดความยัง่ ยืน
236

ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร ้าง
ข อ ง ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ พื่ อ ส ร ้า ง
ขี ด ค ว า ม ส า ม า ร ถ ใ น ก า ร แ ข่ ง ขั น
ลดความเหลือ
่ มล้ าในสังคม การบริหาร
ราช กา รแบบบู ร ณา กา ร แล ะเ พิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ า พ
ในการปฏิบต
ั งิ าน
พัฒนาระบบการประเมินผลจากคารับรอง
่ าตรการปรับปรุง
การปฏิบต
ั ริ าชการสูม
ประสิทธิภาพในการปฏิบต
ั ริ าชการ

การพ ัฒนาองค์การให้มข
ี ด
ี สมรรถนะสูงและ
ี
ท ันสม ัย บุคลากรมีความเป็นมืออาชพ

พ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน

โครงสร้างภาคร ัฐกะท ัดร ัด ปร ับต ัวได้เร็ว
ั
และระบบงานมีผลสมฤทธิ
ส
์ ง
ู

ภาคร ัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียท
ุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
่
ื
และเชอมโยงการพ ัฒนาในทุกระด ับ
้ ที่
ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพืน

่ งปี พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
การพ ัฒนาระบบราชการไทย (ชว

ภาคผนวก
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ยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านการปรับ
สมดุลฯ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

250 l

ประเด็นหลัก

มีผู ้เรียนในระบบตัง้ แต่เริม
่ เปิ ดระบบจนถึง 30 กันยายน 2561
้ จานวน 42,526 ราย เป็ นผู ้ทีล
ทัง้ สิน
่ งทะเบียนในปี งบประมาณ
พ.ศ. 2561 จานวน 989 ราย

พั ฒ นานั ก บริ ห ารการเปลี่ ย นแปลงรุ่ น ใหม่ 13 รุ่ น โดย
รุน
่ ที่ 1-10 จานวน 341 คน กาลังปฏิบัตงิ านอยูใ่ นส่วนราชการ
ทีม
่ ค
ี วามสาคัญเชิงยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 11 รอจัดสรรไปปฏิบัต ิ
ราชการในส่วนราชการต่าง ๆ รุ่นที่ 12 และรุ่นที่ 13 จานวน
77 คน อยูร่ ะหว่างการพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ

ี
บุคลากรมีความเป็นมืออาชพ

การพ ัฒนาองค์การให้มข
ี ด
ี สมรรถนะสูงและท ันสม ัย

่ วามเป็นเลิศ
ยกระด ับองค์กรสูค

ระบบบริหารงานบุคคลทีส
่ ามารถดึงดูด
สร้าง และร ักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาคร ัฐ

ขนาดกาล ังคนภาคร ัฐมีขนาดกะท ัดร ัด
และมิผลิตภาพสูง

บุคลากรภาคร ัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหล ักคุณธรรมจริยธรรม มีจต
ิ สานึก
ี
มีความสามารถสูง มุง
่ มน
่ ั และเป็นมืออาชพ

ค.ต.ป.
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่ ระชาคม
ดาเนินโครงการส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครัฐเข ้าสูป
อาเซีย น จนเกิด เป็ นเครื อ ข่ า ยธรรมาภิบ าลอาเซีย นขึ้น
่ ารเสริมสร ้าง
ทาให ้เกิดการแลกเปลีย
่ นองค์ความรู ้ และนาไปสูก
ธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในระดับภูมภ
ิ าคอาเซียน

การสร้างความพร้อมของระบบราชการไทย
่ ารเป็นประชาคมอาเซย
ี น
เพือ
่ เข้าสูก

พั ฒนาแนวทาง การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลโครงการหรือประเด็นทีส
่ าคัญ
ทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ ประชาชนในวงกว ้าง เพือ
่ ให ้ได ้ข ้อเสนอแนะ
่ ารตัดสินใจและกาหนดนโยบายของประเทศ
อันจะนาไปสูก

ื่ มน
ยกระด ับความโปร่งใสและสร้างความเชอ
่ ั ศร ัทธา
ในการบริหารราชการแผ่นดิน

่ ากล
ก้าวสูส

พ ัฒนาอย่างยง่ ั ยืน

โครงสร้างภาคร ัฐกะท ัดร ัด ปร ับต ัวได้เร็ว
ั
และระบบงานมีผลสมฤทธิ
ส
์ ง
ู

ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบ

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

รางวัล UNPSA: สานั กงานสาธารณสุข
จังหวั ด ร ้อยเอ็ ด ได ้รั บ รางวั ล ชนะเลิศ
ผลงาน “โครงการป้ องกั น ควบคุ ม
มะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ”

รางวัลเลิศรัฐ : มีผลงานทีไ่ ด ้รับรางวัล
้ 182 ผลงาน
ทัง้ สิน

ครม. พิจ ารณาให ้ความเห็ นชอบ
ร่า ง พรฎ. จัดตัง้ ศูนย์รับคาขออนุญาต
พ.ศ. …. และเปิ ดให ้บริการศูนย์รับคาขอ
อนุญาต
แผนยกระดับบริการภาครัฐ : ปรับปรุง
คู่มอ
ื ประชาชน จัดทาเอกสารราชการ
2 ภาษา เสนอมาตรการอานวยความสะดวก
และลดภาระแก่ ป ระชาชน ติ ด ตา ม
ความก ้าวหน ้าการปฏิบต
ั งิ านตาม พรบ.
อานวยฯ

การพ ัฒนาระบบการให้บริการ
ประชาชนของหน่วยงานภาคร ัฐ

บริการภาคร ัฐ สะดวก รวดเร็ว
และตอบโจทย์ชวี ต
ิ ประชาชน

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปร ับ
สมดุลฯ

แผนปฏิรป
ู ประเทศ
ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์
สานั กงาน ก.พ.ร.

ภาคร ัฐทีย
่ ด
ึ ประชาชนเป็นศูนย์กลาง
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวก รวดเร็ ว โปร่งใส

ก.น.จ.

ภาคร ัฐมีขนาดเล็ กลง เหมาะสมก ับภารกิจ
่ เสริมให้ประชาชนและทุกภาคสว่ น
สง
มีสว่ นร่วมในการพ ัฒนาประเทศ

• ต ้นแบบความร่วมมือในการบูรณาการ
ภารกิจรัฐในพืน
้ ทีจ
่ ังหวัด
• พิจารณาไห ้ความเห็นชอบแผนปฏิบต
ั ิ
ราชการจังหวัด/กลุม
่ จังหวัด ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562

การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ

ปรั บ โครงสร า้ งการแบ่ ง ส่ ว นราชการ
ภายในกรมต่างๆ โดยเน ้นการบูรณาการ
การทางานร่วมกับบทบาทหน ้าทีท
่ เี่ หมาะสม
มีความชัดเจนแต่ยด
ื่ หยุน
่ เช่น การจัดตัง้
สานั กงานทรัพยากรน้ าแห่งชาติ การจัดตัง้ กระทรวง
การอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม
• แปลงสภาพองค์การมหาชนตาม
PO
พรบ. องค์การมหาชนเป็ นองค์การมหาชน
ตามพรบ. เฉพาะ ได ้แก่ สานักงาน
พัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันเทคโนโลยี
้ เพลิง
ป้ องกันประเทศ และสานักงานกองทุนน้ ามันเชือ
• พัฒนาหลักเกณฑ์กลางเกีย
่ วกับการบริหารและ
พัฒนาองค์การมหาชนต่อคณะรัฐมนตรี
ติดตามประเมินผลการปฏิบต
ั ริ าชการ
ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบต
ั ริ าชการของส่วนราชการ
จังหวัด องค์การมหาชน และประเมิน
ผู ้บริหารองค์การ รวมทัง้ ติดตามตรวจสอบ
238
ประเมินผลภาคราชการ

การปร ับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
หน่วยงานภาคร ัฐ และพ ัฒนาหน่วยงาน
ภาคร ัฐให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

โครงสร้างภาคร ัฐกะท ัดร ัด ปร ับต ัวได้เร็ว
ั
และระบบงานมีผลสมฤทธิ
ส
์ ง
ู

ภาคร ัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียท
ุ ธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
ื่ มโยงการพ ัฒนาในทุกระด ับ
และเชอ
้ ที่
ทุกประเด็น ทุกภารกิจและทุกพืน

ผลการดาเนินงานของสาน ักงาน ก.พ.ร. ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 2561
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การปร ับปรุงบทบาท ภารกิจ โครงสร้าง
หน่วยงานภาคร ัฐ และพ ัฒนาหน่วยงาน
ภาคร ัฐให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง

พัฒนาเครือ
่ งมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

ศึกษาผลกระทบการเปลีย
่ นแปลงอย่างฉั บพลัน
(Disruptive Change) ต่อระบบราชการ

ระบบข้อมูลภาคร ัฐมีมาตรฐาน ท ันสม ัย และ
ื่ มโยงก ันก้าวสูร่ ัฐบาลดิจท
เชอ
ิ ัล

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านการปรับ
สมดุลฯ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

252 l

ยุทธศาสตร์
สานั กงาน ก.พ.ร.

ภาคร ัฐมีความท ันสม ัย

239

จัดทาหลักสูตรพิเศษใหม่เกีย
่ วกับการพัฒนาระบบราชการใน
รูป แบบสื่อ อิเ ล็ ก ทรอนิก ส์แ บบไร ้สาย (m-Learning) เรื่อ ง
่ งค์กรทีม
“การพัฒนาสมรรถนะสูอ
่ ค
ี วามสามารถในการแข่งขัน”

พัฒนานักบริหารการเปลีย
่ นแปลงรุ่นใหม่ 3 รุ่น คือ รุ่นที่ 10
กาลังปฏิบต
ั งิ านอยูใ่ นส่วนราชการทีม
่ ค
ี วามสาคัญเชิงยุทธศาสตร์
รุน
่ ที่ 11 รอจัดสรรไปปฏิบต
ั ริ าชการในส่วนราชการต่าง ๆ รุน
่ ที่ 12
อยูร่ ะหว่างการพัฒนาตามหลักสูตรในโครงการฯ

ส่งเสริมธรรมาภิบาลภาครับของประเทศสมาชิกอาเซียน โดย
การแลกเปลี่ย นความรู ้และประสบการณื ผ่ า นการจั ด ประชุม
นานาชาติ และแลกเปลีย
่ นความรู ้ในระดับทวิภาคีกับเครือข่าย
ธรรมาภิบาลอาเซียน

พัฒนาขีดสมรรถนะเครือข่ายการพั ฒนาระบบราชการ โดย
จัดประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัตก
ิ าร “Disruptive Technology และ
ผลกระทบต่อการบริหารราชการ”

การพ ัฒนาระบบบริหารจ ัดการ
กาล ังคนและพ ัฒนาบุคลากรภาคร ัฐ

ระบบบริหารงานบุคคลทีส
่ ามารถดึงดูด
สร้าง และร ักษาคนดี คนเก่งไว้ในภาคร ัฐ

ขนาดกาล ังคนภาคร ัฐมีขนาดกะท ัดร ัด
และมิผลิตภาพสูง

บุคลากรภาคร ัฐเป็นคนดีและเก่ง
ยึดหล ักคุณธรรมจริยธรรม มีจต
ิ สานึก
ี
มีความสามารถสูง มุง
่ มน
่ ั และเป็นมืออาชพ

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด ้านการปรับ
สมดุลฯ

แผนปฏิรูปประเทศ
ด ้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์
สานั กงาน ก.พ.ร.

พัฒนาเครือ
่ งมือประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐ
ในการเป็ นระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0)

สร ้างการตระหนั ก รู ้และจิต ส านึก ในการต่ อ ต ้านการทุ จ ริต
คอร์ รั ป ชั น ผ่ า นการสื่อ สารแขนงต่ า ง ๆ และจั ด กิจ กรรม
ส่ง เสริม การมีส่ว นร่ ว มของภาคส่ว นต่า ง ๆ ในการป้ องกั น
การทุจริตคอร์รัปชัน

การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมช
ิ อบ

การปร ับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ
และข้อบ ังค ับทีเ่ กีย
่ วข้องก ับการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

กฎหมายมีความสดคล้องเหมาะสม
ก ับบริบทต่างๆ และมีเท่าทีจ
่ าเป็น

240

ทบทวนพระราชกฤษฎีกาว่าด ้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการ
บ ้านเมือ งทีด
่ ี พ.ศ.2546 โดยยกเลิก การจั ด ท าแผนบริห าร
ราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัตริ าชการ 4 ปี และการจัดทาแผน
นิต บ
ิ ั ญ ญั ต ิ แก ้ไขให ้จัด ท าแผนปฏิบั ต ริ าชการ 5 ปี จั ด ท า
แผนปฏิบต
ั ริ าชการประจาปี รวมทัง้ เพิม
่ เติมให ้มีการกาหนด
ให ้ใช ้แพลตฟอร์มกลาง

โครงสร้างภาคร ัฐกะท ัดร ัด ปร ับต ัวได้เร็ว
ั
และระบบงานมีผลสมฤทธิ
ส
์ ง
ู

ภาคร ัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต
และประพฤติมช
ิ อบ

ภาคผนวก

l

253

254 l

เรื่อง

1 การเสนอร่างพระราชกฤษฎีกา
เพื่อแก้ไขเพิ่มเติม
พระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งองค์การมหาชน
ให้สอดคล้องกับ
พระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน พ.ศ. 2542
ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม

ที่

23 มกราคม 2561

16 มกราคม 2561

10 ตุลาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การมหาชน (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ขององค์การมหาชน จ�ำนวน 2 แห่ง
- ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
			 (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
- ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ประกาศใช้ในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 และ
มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดยที่มาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 ก�ำหนดให้
องค์การมหาชนทุกแห่งด�ำเนินการเสนอร่างพระราชกฤษฎีกาเพือ่ แก้ไขเพิม่ เติมพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การมหาชนให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 ซึง่ แก้ไขเพิม่ เติมโดยพระราชบัญญัตนิ ไี้ ปยังคณะรัฐมนตรีภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ หากไม่สามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว (วันที่ 6 สิงหาคม 2559)
ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการแทนและเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้ดำ� เนินการประสานกับองค์การมหาชนในการแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ องค์การมหาชนให้สอดคล้อง
กับพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เสร็จสิ้นแล้ว โดยในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร.
ได้น�ำร่างพระราชกฤษฎีกาเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก ข
สรุปมติคณะรัฐมนตรีจากข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

เรื่อง

3 รายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการ
และรายงานผลการประเมิน
ตนเอง ของคณะกรรมการ
ตรวจสอบและประเมินผล
ภาคราชการคณะต่าง ๆ

2 ข้อเสนอการพัฒนา
ระบบอ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
แบบครบวงจร
(Doing Business Portal)

ที่

25 กันยายน 2561

10 ตุลาคม 2560

10 ตุลาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 2)

รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ และรายงานผลการประเมินตนเองของคณะกรรมการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ครั้งที่ 1)

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการและรายงานผลการประเมินตนเองของ
คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการคณะต่าง ๆ ต่อคณะรัฐมนตรี ทัง้ นี้ เพือ่ เป็นไปตามระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ พ.ศ. 2548 ข้อที่ 13 (4) และข้อ 14 ซึง่ ก�ำหนดให้ มีการรายงานผลการตรวจสอบ
และประเมินผลภาคราชการต่อนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีและให้คณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
คณะต่าง ๆ รายงานผลการประเมินตนเองต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละ 2 ครั้ง
ส�ำหรับในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานฯ ต่อคณะรัฐมนตรี ดังนี้

1. เห็นชอบในหลักการตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณา
ปรับปรุงแผนการด�ำเนินการพัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal)
โดยให้กำ� หนดกิจกรรม/ โครงการต่าง ๆ รวมทัง้ ระยะเวลาด�ำเนินการให้เหมาะสมและชัดเจนมากยิง่ ขึน้ เพือ่ ให้มกี จิ กรรม/ โครงการ
ทีส่ ามารถด�ำเนินการให้แล้วเสร็จและเกิดผลเป็นรูปธรรมในระยะที่ 1 (ภายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561) ให้มากยิง่ ขึน้ แล้วให้นำ� เสนอ
คณะรัฐมนตรีอีกครั้งหนึ่ง ทั้งนี้ ในส่วนของงบประมาณที่จะขอรับการสนับสนุนจากกองทุนวิจัยและพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพื่อประโยชน์สาธารณะ ภายในกรอบวงเงินงบประมาณ จ�ำนวน 4,000 ล้านบาท
ให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องด�ำเนินการให้ถกู ต้องเป็นไปตามขัน้ ตอนของกฎหมาย ระเบียบ
และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
2. ให้กระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ส�ำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลังและส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบกับข้อเสนอการพัฒนาระบบอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบ
ธุรกิจแบบครบวงจร (Doing Business Portal) เพือ่ ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนวิจยั และพัฒนากิจการกระจายเสียง
กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม เพือ่ ประโยชน์สาธารณะ (กทปส.) ภายในกรอบวงเงินงบประมาณจ�ำนวน 4,000 ล้านบาท
และให้สำ� นักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลักภายใต้การก�ำกับดูแลของกระทรวงดิจทิ ลั
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงการคลัง และส�ำนักงาน ก.พ.ร. ซึ่งคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ตุลาคม 2560 มีมติ ดังนี้

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก

l

255

256 l

เรื่อง

4 การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 4
วรรคหนึ่ง
แห่งพระราชกฤษฎีกา
ว่าด้วยการบริหารงานจังหวัด
และกลุม่ จังหวัดแบบบูรณาการ
พ.ศ. 2551 ร่างระเบียบ
ส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การบริหารงานเชิงพื้นที่
แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
การยกเลิกประกาศ
คณะกรรมการ นโยบาย
การบริหารงานจังหวัดและ
กลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ
(ก.น.จ.) เรื่อง การก�ำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติ
ในการบริหารงบประมาณ
จังหวัดและงบประมาณ
กลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2)
ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2554
และการจัดตั้งกลุ่มจังหวัด
และก�ำหนดจังหวัดที่เป็น
ศูนย์ปฏิบตั กิ ารของกลุม่ จังหวัด

ที่

24 ตุลาคม 2560

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

1. การใช้อ�ำนาจตามมาตรา 4 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบ
บูรณาการ พ.ศ. 2551
2. ร่างระเบียบส�ำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการบริหารงานเชิงพื้นที่แบบบูรณาการ พ.ศ. ....
3. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัดแบบบูรณาการ (ก.น.จ.) เรื่อง การ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการบริหารงบประมาณจังหวัดและงบประมาณกลุ่มจังหวัด (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 11 ตุลาคม
2554
4. ก�ำหนดให้มี 6 ภาค การจัดตั้งกลุ่มจังหวัด และก�ำหนดจังหวัดที่เป็นศูนย์ปฏิบัติการของกลุ่มจังหวัด

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายการบริหารงานจังหวัดและกลุ่มจังหวัด (ก.น.จ.) ได้เสนอ
คณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ ดังนี้

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

16 มกราคม 2561

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอรายงานการประเมินผลองค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และรายงานการประเมินส�ำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ตามมติคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในการประชุมครัง้ ที่ 4/2560
เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2560 ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันที่ 16 มกราคม 2561 มีมติรับทราบ

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

6 รายงานการประเมินผล
องค์การมหาชนที่จัดตั้ง
ตามพระราชบัญญัติเฉพาะ
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2559 และรายงาน
การประเมินส�ำนักงาน
คณะกรรมการส่งเสริม
สวัสดิการ และสวัสดิภาพ
ครูแลบุคลากรทางการศึกษา
(สกสค.) ประจปีงบประมาณ
พ.ศ. 2558

มติคณะรัฐมนตรีวันที่
ธนาคารโลกได้ประกาศผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจประจ�ำปี พ.ศ. 2560 (Doing Business 2018)
เมือ่ วันที่ 31 ตุลาคม 2560 โดยประเทศไทยได้รบั การปรับอันดับดีขนึ้ 20 อันดับเมือ่ เทียบกับปีทแี่ ล้ว จากอันดับที่ 46 เป็นอันดับ 26
จากจ�ำนวนประเทศทั้งหมด 190 ประเทศ ซึ่งเป็นผลส�ำเร็จจากการด�ำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ตามนโยบายการขับเคลื่อน
อย่างจริงจังและต่อเนื่องของรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรี (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) ทั้งนี้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้สรุปรายงานผล
การจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจของธนาคารโลก Doing Business 2018 เสนอคณะรัฐมนตรีพจิ ารณาพร้อมกับ
รายงานการขับเคลือ่ นการอ�ำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ (Doing Business) ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2561
ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 พฤศจิกายน 2560 มีมติรับทราบ

เรื่อง

5 สรุปรายงานผลการจัดอันดับ 21 พฤศจิกายน 2560
ความยาก - ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจของธนาคารโลก
Doing Business 2018
และรายงานการขับเคลื่อน
การอ�ำนวยความสะดวก
ในการประกอบธุรกิจ
(Doing Business) ประจ�ำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2560 2561

ที่

ภาคผนวก

l
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เรื่อง

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

7 แผนงานโครงการขับเคลื่อน 20 กุมภาพันธ์ 2561
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอเรือ่ งแผนงานโครงการขับเคลือ่ นการยกระดับการบริการภาครัฐทีจ่ ะขอใช้เงินกูเ้ พือ่ ปรับโครงสร้าง
การยกระดับการบริการ
ทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) เพื่อคณะรัฐมนตรีพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561
ภาครัฐที่จะขอใช้เงินกู้เพื่อ
มีมติ ดังนี้
ปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ
1. เห็นชอบให้ยกเลิกการด�ำเนินโครงการบูรณาการงานบริการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ (Thailand Gateway) ตามที่
(Structural Adjustment
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
Loan: SAL)
2. เห็นชอบในหลักการให้กันวงเงินกู้เพื่อปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจ (Structural Adjustment Loan: SAL) ที่
เหลือ จ�ำนวน 800 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการด�ำเนินการตามแผนยกระดับการบริการภาครัฐ ระยะที่ 2 ตามพระราชบัญญัติ
การอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 เพื่อขับเคลื่อนการยกระดับการบริการภาครัฐใน 3
เรือ่ ง ได้แก่ 1) การพัฒนาระบบประเมินความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการของหน่วยงานภาครัฐ (Citizen Feedback)
2) การพัฒนาระบบติดตามการให้บริการ (Tracking System) และ 3) การพัฒนาระบบการจองคิวกลาง (Queue Online) ตามที่
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามความเห็นของกระทรวงการคลัง
รวมทั้งให้รับความเห็นของส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการด้วย
3. ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. น�ำเงินกู้ SAL คงเหลือ (จากการกันวงเงินไว้) จ�ำนวน 302,427,451.27 บาท รวมถึงเงิน
ที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ขอกันไว้และไม่มีการใช้จ่ายตามระยะเวลา และตามแผนที่ก�ำหนดในครั้งนี้ ส่งคืนคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ต่อไป ตามความเห็นของกระทรวงการคลัง

ที่

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

เรื่อง

8 การขอจัดตั้งหน่วยงาน
ตามแผนการปฏิรูปประเทศ
ด้านต่าง ๆ

ที่

1 พฤษภาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรีวันที่
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเรื่อง การขอจัดตั้งหน่วยงานตามแผนการปฏิรูปประเทศด้านต่าง ๆ โดย
สาระส�ำคัญของเรื่องที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรี มีดังนี้
1. แผนการปฏิรูปประเทศทั้ง 11 ด้าน มีข้อเสนอการปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างส่วนราชการเพื่อรองรับ
การขับเคลื่อนแผนการปฏิรูปประเทศ ดังนี้
		 1.1 การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ จ�ำนวน 31 หน่วยงาน โดยจ�ำแนกตามประเภทที่ขอจัดตั้งได้ ดังนี้
			 1.1.1 การขอจัดตั้งหน่วยงานระดับกรม จ�ำนวน 9 หน่วยงาน
			 1.1.2 การขอจัดตั้งหน่วยงานภายใต้กรม จ�ำนวน 13 หน่วยงาน
			 1.1.3 อืน่ ๆ เช่น องค์การมหาชน หรือองค์กรอิสระ เป็นต้น จ�ำนวน 9 หน่วยงาน
		 1.2 การขอปรับบทบาทภารกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ จ�ำนวน 24 หน่วยงาน
		 1.3 การขอจัดตั้งหน่วยงานที่ไม่อยู่ในอ�ำนาจหน้าที่ของ ก.พ.ร. จ�ำนวน 21 หน่วยงาน
2. การขอจัดตั้งหน่วยงานใหม่ตามร่างแผนการปฏิรูปประเทศดังกล่าวไม่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ชาติดา้ น
การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐที่มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง
3. ก.พ.ร. ในการประชุมครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม)
เป็นประธาน ได้พจิ ารณาเรือ่ งการด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 13 มีนาคม 2561 ในประเด็นการรองรับการขับเคลือ่ น
แผนการปฏิรปู ประเทศ โดยทีป่ ระชุมมีมติให้สว่ นราชการทีจ่ ะต้องจัดตัง้ หน่วยงานตามแผนการปฏิรปู ประเทศพิจารณาการปรับปรุง
บทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงานที่มีอยู่เดิมเป็นล�ำดับแรกก่อน ส�ำหรับข้อเสนอการจัดตั้งหน่วยงานใหม่ ไม่ควรมีผล
ผูกพันกับส่วนราชการในทันที และหากยังมีความจ�ำเป็นทีจ่ ะต้องจัดตัง้ หน่วยงานใหม่เพิม่ ควรจัดตัง้ เฉพาะทีม่ เี หตุผลความจ�ำเป็น
และค�ำนึงถึงค่าใช้จา่ ย นอกจากนี้ ยังมอบหมายให้ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ศึกษาเรือ่ งดังกล่าวในรายละเอียดเกีย่ วกับเหตุผลความจ�ำเป็น
และความคุ้มค่าในการจัดตั้งให้ชัดเจนควบคู่ไปด้วย

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก
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เรื่อง

มติคณะรัฐมนตรีวันที่
ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2561 มีมติดังนี้
1. เห็นชอบตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และมอบหมายให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตามข้อเสนอของทาง
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. อย่างเคร่งครัดต่อไป ทัง้ นี้ ให้สว่ นราชการทีเ่ กีย่ วข้องทยอยด�ำเนินการตามแนวทางการขับเคลือ่ นแผนการปฏิรปู
ประเทศด้านต่าง ๆ ในประเด็นการจัดตั้งองค์กรหรือหน่วยงานใหม่ และการยุบเลิกหรือยุบรวมหน่วยงานในปัจจุบัน โดยค�ำนึงถึง
ล�ำดับความส�ำคัญ ความเร่งด่วน เหตุผลความจ�ำเป็นและความเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์ในปัจจุบัน และแนวโน้ม
ในอนาคต รวมถึงภาระด้านงบประมาณ กรอบนโยบายของรัฐบาล และนโยบายของแต่ละกระทรวงด้วย ทั้งนี้ ให้ส่วนราชการ
ที่เกี่ยวข้องพิจารณาให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภาครัฐในลักษณะ
ประชารัฐให้มากขึ้นด้วย
2. ให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของกระทรวงการคลัง กระทรวงการพัฒนาสังคมและ
ความมัน่ คงของมนุษย์ กระทรวงยุตธิ รรม กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงสาธารณสุข ส�ำนักงบประมาณ ส�ำนักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ส�ำนักงานสภาความมัน่ คงแห่งชาติ และส�ำนักงาน ก.พ. ไปพิจารณาด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้องต่อไปด้วย

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

9 ข้อเสนอการก�ำหนดหลักเกณฑ์ 1 พฤษภาคม 2561
ด้วยบริบทของประเทศทีเ่ ปลีย่ นแปลงไป ท�ำให้ภาครัฐต้องพลิกโฉมและยกระดับไปสู่ “ระบบราชการ 4.0” โดยให้ความส�ำคัญ
และวิธีการบริหารกิจการ
กับระบบราชการทีเ่ ปิดกว้างและเชือ่ มโยง การปรับเปลีย่ นวิธกี ารท�ำงาน การให้บริการทีต่ อ้ งพัฒนาวิทยาการ ความคิดสร้างสรรค์
บ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม
นวัตกรรม และระบบดิจทิ ลั มายกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพือ่ ให้สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง
รวมทั้งเป็นการยกระดับสมรรถนะขององค์การภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ได้ก�ำหนดเป้าหมายของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองทีด่ เี พือ่ มุง่ ให้เกิดประโยชน์สขุ แก่ประชาชน เกิดผลสัมฤทธิต์ อ่ ภารกิจของรัฐทีม่ ปี ระสิทธิภาพและเกิดความคุม้ ค่า
ในเชิงภารกิจของรัฐนัน้ แต่เนือ่ งจากหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ตี ามทีไ่ ด้บญ
ั ญัตไิ ว้ในพระราชกฤษฎีกาดังกล่าว
ยังไม่ครอบคลุมประเด็นการพัฒนาระบบราชการบางประการ ส�ำนักงาน ก.พ.ร. จึงเสนอข้อเสนอการก�ำหนดหลักเกณฑ์และ
วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ต่อคณะรัฐมนตรี

ที่

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

ที่

เรื่อง

มติคณะรัฐมนตรีวันที่
ส�ำหรับสาระส�ำคัญของข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม ดังนี้
1. ข้อเสนอหลักการ มาตรการ และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี เพิม่ เติม โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรการ 50 แห่ง
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี พ.ศ. 2546 ได้เสนอมาตรการและวิธกี ารให้สว่ นราชการ
ต้องปฏิบัติเพิ่มเติมรวม 2 ประเด็น ดังนี้
		 ประเด็นที่ 1 ระบบราชการที่เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน
			 หลักการ เพือ่ ให้การปฏิบตั ริ าชการเป็นไปอย่างเปิดกว้าง เชือ่ มโยงกัน และเกิดความเชือ่ ถือไว้วางใจให้เป็นหน้าที่
ของส่วนราชการที่จะต้องเปิดเผย แบ่งปัน และเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศระหว่างหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งต้องท�ำให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ขอ้ มูลข่าวสารสนเทศได้โดยง่าย นอกจากนี้ ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต่อการพัฒนากิจการบ้านเมือง
หรือการปฏิบตั ริ าชการให้บรรลุตามเป้าหมายทีต่ อ้ งการให้สว่ นราชการ ต้องด�ำเนินการสานพลังการท�ำงานร่วมกับภาคส่วนอืน่ ๆ
ในสังคม หรือเปิดให้ภาคส่วนอื่น ๆ ได้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารงาน
ประเด็นที่ 2 ระบบราชการที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย
		
หลักการ ในการบริหารราชการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางให้ส่วนราชการ
ริเริม่ คิดค้นนวัตกรรมทีเ่ กิดประโยชน์หรือสร้างคุณค่าในด้านต่าง ๆ ทัง้ ด้านนโยบายสาธารณะด้านการให้บริการ ด้านกระบวนการ
และด้านการบริหารจัดการองค์การ เป็นต้น โดยให้ความส�ำคัญต่อกระบวนการคิดเชิงออกแบบร่วมกับประชาชน ผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งการน�ำเทคโนโลยีใหม่เข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอ�ำนวยความสะดวก ลดค่าใช้จ่าย
ระยะเวลา และขัน้ ตอน นอกจากนี้ ให้ถอื เป็นหน้าทีข่ องผูบ้ งั คับบัญชาทีจ่ ะต้องปรับกระบวนการทางความคิดและเพิม่ พูนสมรรถนะ
ตลอดจนการสร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความผูกพันต่อองค์การเพื่อให้เกิดขวัญก�ำลังใจและความมุ่งมั่นทุ่มเทในการปฏิบัติ
ราชการ รวมทั้งเป็นหน้าที่ของผู้ปฏิบัติงานที่จะต้องพัฒนาตนเองอย่างสม�่ำเสมอ

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก
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เรื่อง

มติคณะรัฐมนตรีวันที่
2. แผนการด�ำเนินการขับเคลือ่ น เพือ่ ให้สว่ นราชการพัฒนาการบริหารจัดการไปสูก่ ารเป็นระบบราชการ 4.0 ได้กำ� หนด
แผนการด�ำเนินการขับเคลื่อน โดยอาศัยอ�ำนาจตามมาตรา 50 แห่งพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ก�ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพิ่มเติม เพื่อก�ำหนดแนวทางและปฏิบัติงาน
ในการยกระดับสู่ระบบราชการ 4.0 และให้ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมและติดตามหน่วยงานภาครัฐให้มี
การด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (เพิม่ เติม) โดยก�ำหนดแผนการด�ำเนินงาน ประกอบด้วย 2 ระยะ
ดังนี้
		 2.1 การด�ำเนินการระยะสั้น (มีนาคม - กันยายน 2561)
		 ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ด�ำเนินการสร้างการรับรู้ ความเข้าใจและเตรียมความพร้อมให้หน่วยงานภาครัฐเกี่ยวกับ
แนวทางการด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (เพิม่ เติม) และแนวทางการพัฒนาสูร่ ะบบราชการ 4.0
รวมถึงให้หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการจัดท�ำแผน/แนวทางพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0 ที่สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ฯ (เพิ่มเติม)
การพัฒนาสู่ระบบราชการ 4.0
2.2 การด�ำเนินการระยะยาว (ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561 เป็นต้นไป)
			 หน่วยงานภาครัฐด�ำเนินการติดตามประเมินผลการด�ำเนินการตามแผน/แนวทางที่ก�ำหนดเป็นประจ�ำทุกปี
เพื่อหาโอกาสในการปรับปรุงองค์การและด�ำเนินการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมี ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ตรวจรับรองสถานะการเป็น
ระบบราชการ 4.0

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

10 ขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี 28 พฤษภาคม 2561
ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอเรือ่ งขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเกีย่ วกับการบริหารองค์การมหาชน และขอจัดกลุม่ องค์การมหาชน
เกี่ยวกับการบริหาร
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันที่ 28 พฤษภาคม 2561 มีมติ ดังนี้
องค์การมหาชน และ
1. เห็นชอบการขอทบทวนมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 กันยายน 2547 (เรื่อง การปรับปรุงหลักเกณฑ์การก�ำหนด
ขอจัดกลุ่มองค์การมหาชน
อัตราเงินเดือนฯ หลักเกณฑ์การก�ำหนดเบี้ยประชุมฯ และการพัฒนาการด�ำเนินงานและการประเมินผลองค์การมหาชน) วันที่
19 พฤษภาคม 2552 (เรื่อง แนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน) และวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 [เรื่อง
การจัดกลุ่มองค์การมหาชน กรณีส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)] เกี่ยวกับการบริหารองค์การมหาชน และ
ขอจัดกลุ่มองค์การมหาชนตามความเห็นของคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริมองค์การมหาชน ในการประชุมครั้งที่ 3/2560
เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2560 และครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2561 ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ

ที่

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

เรื่อง

11 ผลการด�ำเนินการ
ตามมาตรา 5/8
แห่งพระราชบัญญัติ
องค์การมหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทาง
การควบคุม ดูแลกิจการ
ของคณะกรรมการ
องค์การมหาชน

ที่

28 พฤษภาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกแนวทางการบริหารของคณะกรรมการองค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรีเมือ่ วันที่ 19 พฤษภาคม 2552
2. ผลการด�ำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรื่อง แนวทาง
การควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชน และให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความ
ในพระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติมน�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป

2. ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. จัดให้มกี ลไกในการทบทวนความเหมาะสมของสัดส่วนค่าใช้จา่ ยด้านบุคลากรขององค์การมหาชน
แต่ละแห่งอย่างต่อเนือ่ ง โดยค�ำนึงถึงภารกิจ รายได้ และเงินทุนสะสมของแต่ละองค์การมหาชน รวมทัง้ ยึดหลักการทีม่ ใิ ห้มคี า่ ใช้จา่ ย
ด้านบุคลากรเกินกว่าความจ�ำเป็นและไม่เป็นภาระงบประมาณของประเทศ และให้น�ำเสนอคณะกรรมการพัฒนาและส่งเสริม
องค์การมหาชนพิจารณาเป็นประจ�ำทุกปี เพือ่ ให้การบริหารทรัพยากรบุคคลขององค์การมหาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้
ให้รบั ความเห็นของกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม กระทรวงวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงอุตสาหกรรม ส�ำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ส�ำนักงบประมาณ
และส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย
3. ให้สำ� นักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) และกระทรวงการคลัง (กรมธนารักษ์) เร่งด�ำเนินการในส่วนทีเ่ กีย่ วข้อง
เพื่อให้การด�ำเนินการโอนบรรดากิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้ และงบประมาณของศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ
เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่ก�ำหนดตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 เมษายน 2561
[เรื่อง ร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....] และให้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) ร่วมกับส�ำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) เร่งศึกษาแนวทาง
การโอนบรรดากิ จ การ ทรั พ ย์ สิ น สิ ท ธิ หนี้ และงบประมาณของส� ำ นั ก งานเชี ย งใหม่ ไ นท์ ซ าฟารี ไ ปเป็ น ของกระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (องค์การสวนสัตว์) รวมทั้งการแก้ไขกฎหมายขององค์การสวนสัตว์ให้สอดรับกับแนวทาง
การโอนส�ำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยให้ด�ำเนินการให้ถูกต้องตามขั้นตอนของกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
เพื่อให้เป็นไปตามนัยมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2560 (เรื่อง รายงานการประเมินผลองค์การมหาชนตามข้อสั่งการ
นายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 6 มกราคม 2558 เรื่องการทบทวนความจ�ำเป็นในการมีอยู่ขององค์การมหาชน) ต่อไป

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก
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เรื่อง

3 กรกฎาคม 2561

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

13 รายงานผลการประเมิน
31 กรกฎาคม 2561
องค์การมหาชนและ
ผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน
ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ตามค�ำสั่ง
หัวหน้าคณะรักษา
ความสงบแห่งชาติ
ที่ 5/2559 เรื่อง มาตรการ
ปรับปรุงประสิทธิภาพ
ในการปฏิบัติราชการ)

12 การจัดตั้งกระทรวง
การอุดมศึกษา วิจัย และ
นวัตกรรม

ที่

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอรายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน ประจ�ำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2560 (ตามค�ำสัง่ หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรือ่ ง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ)
ต่อคณะรัฐมนตรี เนื่องจากเรื่องดังกล่าวเข้าข่ายที่จะต้องน�ำเสนอคณะรัฐมนตรีตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยการเสนอเรื่องและ
การประชุมคณะรัฐมนตรี พ.ศ. 2548 มาตรา 4/1 และพระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 มาตรา 5/8(2)
ส�ำหรับประเด็นเสนอคณะรัฐมนตรี เพื่อทราบ ดังนี้
1. รายงานผลการประเมินองค์การมหาชนและผูอ้ ำ� นวยการองค์การมหาชน ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 (ตามค�ำสัง่
หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 5/2559 เรือ่ ง มาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบตั ริ าชการ) และผลการคัดเลือก
โรงเรีบนมหิดลวิทยานุสรณ์ เป็นองค์การมหาชนดีเด่น ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
2. การเพิ่มเติมแนวทางที่เป็นค�ำแนะน�ำในการควบคุมดูแลกิจการของคณะกรรมการองค์การมหาชนที่จัดตั้งตาม
พระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิมเติมตามมติคณะรัฐมนตรี ในการประชุมเมือ่ วันที่ 28 พฤษภาคม 2561
และขององค์การมหาชนที่จัดตั้งตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ในเรื่องการจ่ายค่าตอบแทนผันแปรของผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชน
ให้ได้รับเต็มตามจ�ำนวน เมื่อมีผลการประเมินองค์การมหาชนและผู้อ�ำนวยการองค์การมหาชนอยู่ในระดับ “คุณภาพ” ขึ้นไป
โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เป็นต้นไป

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา ดังนี้
1. หลักการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม
2. แผนการด�ำเนินการและจัดให้มีกลไกคณะท�ำงานเตรียมการจัดตั้งกระทรวงการอุดมศึกษา วิจัย และนวัตกรรม

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

14 สิงหาคม 2561

15 ผลการด�ำเนินการ
ตามมาตรา 5/8
แห่งพระราชบัญญัติองค์การ
มหาชน (ฉบับที่ 2)
พ.ศ. 2559 เรื่อง หลักเกณฑ์
การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือ
การเข้าเป็นหุ้นส่วน
การเข้าร่วมทุนในกิจการของ
นิตบิ คุ คลอืน่ และการจ�ำหน่าย
ทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ
ขององค์การมหาชน

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

14 สิงหาคม 2561

เรื่อง

14 ร่างพระราชกฤษฎีกา
จัดตั้งศูนย์รับค�ำขออนุญาต
พ.ศ. ....

ที่

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ดังนี้
1. ให้ยกเลิกหลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุน ในกิจการของนิติบุคคลอื่น
การจ�ำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญขององค์การมหาชน ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2552
2. การด�ำเนินการตามมาตรา 5/8 แห่งพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 เรือ่ ง หลักเกณฑ์การกูย้ มื เงิน
การถือหุ้นหรือการเข้าเป็นหุ้นส่วน การเข้าร่วมทุนในกิจการของนิติบุคคลอื่น การจ�ำหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญของ
องค์การมหาชน ของ กพม. และให้องค์การมหาชน ทีจ่ ดั ตัง้ โดยพระราชกฤษฎีกาออกตามความในพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน
พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม น�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
3. ให้ กพม. เป็นผู้วินิจฉัยในกรณีที่องค์การมหาชนไม่สามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ดังกล่าว

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. ได้เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตัง้ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต พ.ศ. .... และแผนการจัดตัง้ ศูนย์รบั ค�ำขออนุญาต
ซึ่งสอดคล้องและเป็นไปตามมาตรา 14 แห่งพระราชบัญญัติการอ�ำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ
พ.ศ. 2558 ที่ก�ำหนดให้มีศูนย์รับค�ำขออนุญาตเพื่อท�ำหน้าทื่เป็นศูนย์กลางในการรับค�ำขอตามกฎหมายว่าด้วยการอนุญาตขึ้น
เพื่อประโยชน์ในการอ�ำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

ภาคผนวก
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25 กันยายน 2561

17 การด�ำเนินการตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3
กรกฎาคม 2561 เรื่อง
การยกระดับการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม
เพื่อเพิ่มความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ
สู่ Thailand 4.0

มติคณะรัฐมนตรีวันที่

21 สิงหาคม 2561

เรื่อง

16 ร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี
(ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

ที่

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอเรื่อง การด�ำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2561 เรื่อง การยกระดับการวิจัย
พัฒนาและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศสู่ Thailand 4.0 โดยประเด็นที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ
คณะรัฐมนตรี พิจารณาให้ความเห็นชอบ มีดังนี้
1. หลักเกณฑ์กลางในการบริหารองค์การมหาชนด้านการวิจัย เพื่อให้องค์การมหาชนที่จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา
ออกตามความในพระราชบัญญัตอิ งค์การมหาชน พ.ศ. 2542 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม และองค์การมหาชนทีจ่ ดั ตัง้ ตามพระราชบัญญัติ
เฉพาะ น�ำไปใช้เป็นแนวปฏิบัติต่อไป
2. ให้ส�ำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) เป็นองค์การมหาชนด้านการวิจัย และสามารถ
ด�ำเนินการได้ตามหลักเกณฑ์กลางที่ก�ำหนด

ส�ำหรับสาระส�ำคัญของร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธกี ารบริหารกิจการบ้านเมืองทีด่ ี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ดังนี้
1. ยกเลิกการจัดท�ำแผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบตั ริ าชการสีป่ ี และแผนนิตบิ ญ
ั ญัติ ตามความในมาตรา 13
มาตรา 14 และมาตรา 15
2. แก้ไขเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การจัดท�ำแผนปฏิบัติราชการประจ�ำปีตามมาตรา 16 ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
แผนการปฏิรูปประเทศและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3. เพิ่มวรรคสองของมาตรา 29 เพื่อก�ำหนดให้การบริการประชาชนและการประสานงานระหว่างส่วนราชการด้วยกัน
ต้องกระท�ำโดยใช้แพลตฟอร์มอิเล็กทรอนิกส์ที่ส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ก�ำหนดด้วย

ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ต่อคณะรัฐมนตรี ซึ่งคณะรัฐมนตรีวันที่ 21 สิงหาคม 2561 มีมติ ดังนี้
1. อนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....
ตามที่ส�ำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ และให้ส่งส�ำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาเป็นเรื่องด่วน โดยให้รับความเห็น
ของคณะรัฐมนตรีซึ่งให้จัดท�ำแผนปฏิบัติราชการของส่วนราชการเป็นระยะเวลา 5 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับทิศทางและเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
และให้รับความเห็นของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) ไปประกอบการพิจารณาด้วย แล้วด�ำเนินการต่อไปได้
2. ให้สำ� นักงาน ก.พ.ร. รับความเห็นของส�ำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจทิ ลั (องค์การมหาชน) ไปพิจารณาด�ำเนินการต่อไปด้วย

ข้อเสนอของส�ำนักงาน ก.พ.ร.

รายงานการพัฒนาระบบราชการไทย
ประจำ�ปี พ.ศ. 2561

