
“ภาครัฐทันสมัย มีประสิทธิภาพ บริการประชาชนสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส บุคลากรภาครัฐมีความเป็นมืออาชีพ 
มุ่งพัฒนาภายใต้หลักการ ภาครัฐของประชาชน 
เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
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  แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนา
ประสิทธิภาพของภาครัฐและการให้บริการประชาชน ปรับสมดุลระบบบริหารจัดการภาครัฐ และพัฒนาระบบ 
บุคลากรอันเป็นพื้นฐานสนับสนุนการพัฒนาด้านอื่น ๆ ที่ส�าคัญ ภายใต้หลักการ “ภาครัฐของประชาชน  
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ให้ สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ  
ได้อย่างตรงจุด โปร่งใส มีคุณภาพและมาตรฐานเทียบเท่าสากล รวดเร็ว ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาที่ครอบคลุม
ในทุกมิติ ตั้งแต่เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยมี 2 เป้าหมายระดับประเด็น ได้แก่ (1) บริการของภาครัฐ 
มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ 
ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้

การประเมินผลลัพธ์การด�าเนินการที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย

(1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู ้ใช้บริการ พิจารณาจากระดับ 
ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ในปี 2562 พบว่า มีความพึงพอใจของประชาชนต่อบริการของ
หน่วยงานรัฐอยู่ที่ระดับร้อยละ 84.75 ซึ่งใกล้เคียงกับเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565 (ร้อยละ 85) จ�าแนกเป็น
ความพึงพอใจในด้านกระบวนการขั้นตอนร้อยละ 85.75 สะท้อนให้เห็นถึงการเพ่ิมสมรรถนะของภาครัฐ 
ในการด�าเนินการยกระดับการให้บริการประชาชนโดยพัฒนาช่องทางการรับบริการที่รวดเร็วและง่ายขึ้น โดยเฉพาะ
ในสถานการณ์หรือภาวะฉุกเฉิน เช่น ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ภาครัฐมีการพัฒนา 
การให้บริการในรูปแบบดิจิทัลที่สะดวกและ
ตอบสนองต่อประชาชนมากข้ึน และความพึง
พอใจด้านเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ ร้อยละ 86.25 
สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของเจ้าหน้าท่ี 
ในการให้บริการภาครัฐท่ีสามารถสื่อสารและ
สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนที่รับ
บริการได้อย ่างทันทีทันใด และแสดงออก 
ซึ่ งความกระตือรื อร ้น ในการปฏิบัติ ง าน 
โดยเท่าเทียมกันอย่างรอบคอบ มุ่งมั่น เต็มใจ 
ที่จะช่วยเหลือประชาชน ท�าให้ประชาชน 
เกิดความมั่นใจในการให้บริการของเจ้าหน้าที่

200001
ปี 2562

ปี 2563

การบรกิารประชาชน
และประสทิธภิาพภาครฐั

ที่มา: ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ

ความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ในปี 2562
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(2) ภาครัฐมีการด�าเนินการที่มีประสิทธิภาพ ด้วย
การน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ประเมินจากดัชนี
รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดล�าดับขององค์การ
สหประชาชาติ ซึ่งจัดท�าทุก ๆ 2 ปี ท้ังนี้ จากการ
พิจารณาการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลโดยองค ์กร
สหประชาชาติ พบว่า ปี 2563 ประเทศไทยได้รับ
การจัดให้อยู ่ในอันดับที่ 57 ปรับตัวดีขึ้น 16 อันดับ
จากปี 2561 จาก 193 ประเทศท่ัวโลก โดยมีประเทศ
เดนมาร ์ก เป ็นประเทศอันดับที่  1 มีค ่าคะแนน
เท่ากับ 0.9758 ทั้งน้ี ประเทศไทยได้รับการประเมิน
ให้มีค ่าคะแนนเท่ากับ 0.7565 เพิ่มจาก 0.6543 
คะแนนในปี 2561 ซ่ึงสูงกว่าคะแนนเฉลี่ยของโลก
ในปี 2563 ที่ 0.5988 คะแนน โดยประเทศไทยได้รับ
คะแนนในแต ่ละองค ์ประกอบย ่อย จ�าแนกเป ็น  
ด้านการให้บริการออนไลน์ (Online Service Index : 
OSI )  ที่ ไ ด ้ คะแนน เท ่ ากั บ  0 . 7941  ปรั บ ดีขึ้ น 
ในปี 2561 ที่ได้คะแนน 0.6389 ค่าคะแนน ด้านโครงสร้างคมนาคม (Telecommunications Infrastructure  
Index : TII) เท่ากับ 0.7004 จากคะแนน 0.5338 ในปี 2561 และด้านทุนมนุษย์ (Human Capital Index : HCI) 
เท่ากับ 0.7751  มีคะแนนปรับลดเพียงเล็กน้อย แสดงให้เห็นว่า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวเป็นผลมาจาก 
การพัฒนาด ้านการให ้บริการดิจิ ทัลภาครัฐที่ตอบสนองต ่อเป ้าหมายการพัฒนาอย ่างยั่ งยืนมากขึ้น  
และการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่รองรับเข้าถึงข้อมูลและบริการภาครัฐผ่าน 
ช่องทางออนไลน์ของประชาชน จาก 0.7903 ในปี 2561 ทั้งนี้ หากเปรียบเทียบในระดับภูมิภาค ประเทศไทย
อยู่ในอันดับที่ 3 ของประเทศอาเซียน ปรับตัวดีขึ้น 1 อันดับจากปี 2561 โดยมีประเทศสิงคโปร์เป็นประเทศ 
อันดับที่ 1 (อันดับท่ี 11 ของโลก และมีค่าคะแนนเท่ากับ 0.9150) แสดงถึงการบรรลุเป้าหมายของแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติด้านการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐในระยะที่หน่ึง ซึ่งได้
ก�าหนดให้ประเทศไทยต้องอยู ่ในกลุ ่มประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด 60 อันดับแรก  
ภายในปี 2565 อีกทั้งยังเป็นเครื่องหมายแสดงความส�าเร็จของการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของประเทศไทย 
ในเวทีสากล ซึ่งระดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลท่ีพัฒนาอย่างก้าวกระโดดอย่างชัดเจนนี้ เกิดจากความร่วมมือ 
และความพยายามของทุกหน่วยงานภาครัฐในการขับเคลื่อนรัฐบาลดิจิทัลตามนโยบายและยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้  
และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค ์การมหาชน) ที่ช ่วยขับเคลื่อนการพัฒนา รวบรวมข้อมูลจาก 
ทุกหน่วยงานที่เก่ียวข้องและประสานข้อมูลกับ UN อย่างใกล้ชิด

200002 ปี 2562
ปี 2563
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การด�าเนินการเพื่อการบรรลุเป้าหมายประเด็น (1) บริการของภาครัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับ
ของผู้ใช้บริการ มีประเด็นท้าทายที่จ�าเป็นต้องเร่งแก้ไข อาทิ การพัฒนาก�าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและ
สังคมดิจิทัล ให้มีความสามารถสร้างสรรค์และใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างชาญฉลาดในการให้บริการประชาชน  
ซึ่งจะน�าไปสู่การสร้างคุณค่าการให้บริการได้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงของโลกและความต้องการของประชาชน 
ในประเทศ ส�าหรับประเด็น (2) ภาครัฐมีการด�าเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ด้วยการน�าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  
ที่ได้มีการบรรลุเป้าหมายภายในปี 2565 แล้วนั้น ทั้งนี้ เพื่อให้ประเทศไทยก้าวไปสู่การพัฒนาดิจิทัลในระดับที่สูงขึ้น
ในห้วงระยะเวลาต่อไปในปี 2566 ภาครัฐไทยต้องตระหนักถึงภารกิจด้านการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
ในการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐที่ยังคงต้องเร่งด�าเนินการให้ส�าเร็จลุล่วง อันเป็นปัจจัยส�าคัญ 
ต่อการเปลี่ยนผ่านไปสู่รัฐบาลดิจิทัลอย่างแท้จริง เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนและภาคธุรกิจ  
ภายใต้บริบทการเปลี่ยนแปลงในยุคการด�าเนินชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) อย่างมีประสิทธิภาพ
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รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

200201

200301

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดค่า 

เป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วน

ของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน โดยในปี 2563

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ

อย่างเหมาะสม ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุในปี พ.ศ. 2565 ระดับความส�าเร็จ

ในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20

2562

2562

2563

2563

พบว่า มีหน่วยงานระดับกระทรวงทุกกระทรวงรายงานการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์

ชาติทั้งหมด จ�านวน 20,923 โครงการ ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์และประมวลผล 

การจัดท�านโยบายบนหลักฐานเชิงประจักษ์ได้อย่างครอบคลุมทุกมิติ ซ่ึงมีสถานะ 

การบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

โดยในปี 2563 ประเทศไทย มีสัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวม

ในการจัดบริการสาธารณะ อยู่ท่ีร้อยละ 10.7 เทียบกับค่าเป้าหมายร้อยละ 20 ซ่ึงมี

สถานะการบรรลุเป้าหมาย อยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมาย

ประกอบดว้ย 6 เป้าหมายระดบัแผนแม่บทยอ่ย ซึง่มสีถานะ การบรรลเุป้าหมาย ดังนี้

แผนแม่บทฯ ประเด็น (20) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

200101
งานบริการภาครัฐท่ีปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพ่ิมขึ้น ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

ในปี พ.ศ. 2565 ปรับเปลี่ยนกระบวนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 

กระบวนงาน
2562 2563

โดยในปี 2563 มีกระบวนงานบริการประชาชนของภาครัฐที่ได้รับการปรับให้อยู่ใน

รูปแบบดิจิทัลจ�านวน 280 กระบวนงาน แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ งานบริการ 

เพ่ือประชาชนจ�านวน 52 กระบวนงาน งานบริการด้านแรงงานจ�านวน 12 กระบวน

งาน และงานบรกิารผูป้ระกอบธรุกิจ/SMEs จ�านวน 216 กระบวนงานเพิม่ขึน้จาก 238 

กระบวนงานในปี 2562 โดยได้ด�าเนินการไปเพียงร้อยละ 12.84 ซึ่งมีสถานะการบรรลุ 

เป้าหมายอยู่ในระดับต�่ากว่าค่าเป้าหมายขั้นวิกฤติ
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รหัส เป้าหมายแผนแม่บทย่อย
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563

200302

200401

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ

สาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน ก�าหนดค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุ

ในปี พ.ศ. 2565 ค่าคะแนนการประเมินร้อยละของเทศบาลและองค์การบรหิารส่วนต�าบล

ทีน่�าแผนชมุชนสูก่ารพัฒนาท้องถิน่ได้ตามเกณฑ์ท่ีก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ก�าหนด 

ค่าเป้าหมายทีต้่องบรรลใุนปี พ.ศ. 2565 ระดบั Digital Government Maturity Model 

(Gartner) อยู ่ในระดับ 2 และสัดส่วนของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างสูง 

ตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90

2562

2562

2563

2563

โดยในปี 2562 พบว่า มีผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(Local Performance Assessment : LPA) ในภาพรวมอยู่ที่ร้อยละ 77.95 ซึ่งอยู่

ในระดับดีและผ่านเกณฑ์มาตรฐานขั้นต�่าที่ร้อยละ 60 รวมทั้งผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

ที่ร ้อยละ 70 ตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยด้าน 

ที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงสุด 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา 

อยู ่ที่ร ้อยละ 88.75 และด้านธรรมาภิบาล อยู ่ท่ีร้อยละ 83.73 ซ่ึงท�าให้สามารถ 

บรรลุค่าเป้าหมายได้

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลการน�าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการด�าเนินงานภาครัฐ พบว่า  

ในปี 2561 มคีะแนนการพัฒนารฐับาลดจิทัิลเป็น 68.1 คะแนนเพิม่ข้ึนจาก 64.5 คะแนน 

ในปี 2559 แต่ยงัคงอยู่ในอนัดับเดิม คอื อันดบัท่ี 21 ของโลก และอนัดบั 2 ของอาเซียน  

ซึง่มีสถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบัต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง
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200501
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม  

มีจิตส�านึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ก�าหนดค่าเป้าหมายท่ีต้อง

บรรลุในปี พ.ศ. 2565 ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐที่กระท�าผิดกฎหมายลดลง ลดลงร้อยละ 20

2562 2563

ซึ่งเทียบเคียงจากข้อมูลจ�านวนคดีในความรับผิดชอบของศาลปกครอง ท่ีแสดงให้เห็น 

ถึงการมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจในทางมิชอบของบุคลากรภาค

รฐั พบว่า ในปี 2563 ศาลปกครองมคีดีรับเข้าเป็นจ�านวน 5,759 คด ีลดลงร้อยละ 31  

จากปี 2562 ทีศ่าลปกครองมคีดีรบัเข้าท้ังหมด 8,331 คดี ซ่ึงสูงกว่าค่าเป้าหมาย โดยหาก 

เทียบเคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 

ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) พบว่า ในปี 2563 การรับฟ้องคดีการทุจริต 

ประพฤติมชิอบของข้าราชการ มจี�านวน 1,374 คด ีลดลงร้อยละ 33 จากปี 2562 ท่ีมจี�านวน  

2,045 คดี ซึง่มสีถานะการบรรลเุป้าหมายอยูใ่นระดบั ต�่ากว่าค่าเป้าหมายระดับเสี่ยง

รหัส เป้าหมายแผน
สถานะ

การบรรลุเป้าหมาย

ปี 2562 ปี 2563 การพัฒนาบริการประชาชน 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200101

การพัฒนาบริการประชาชน 

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปรับเปลี่ยนกระบวนงานบริการภาครัฐให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน

ปี 2562 ปี 2563 แผนแม่บทย่อย
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 ในป ัจจุบันเทคโนโลยีดิจิทัลเข ้ามามีบทบาทส�าคัญส�าหรับการให ้บริการภาครัฐ เพื่ออ�านวย
ความสะดวกและยกระดับความครอบคลุมในการให้บริการแก่ประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงที่ มี
การระบาดของโรคโควิด-19 ท่ีรัฐไม่สามารถให้บริการได้อย่างปกติ บริการภาครัฐดิจิทัลจะช่วยท�าให้
เกิดความต่อเนื่องในการให้บริการ นอกจากนี้  เทคโนโลยีดิจิทัลยังเป็นเครื่องมือส�าคัญที่รัฐบาลน�าเข ้า
มาใช ้ในการสื่อสารและการส ่งผ ่านความช่วยเหลือจากภาครัฐไปยังประชาชนท่ีได ้ รับความเดือดร ้อน 
อย่างไรก็ดี ภาครัฐจ�าเป็นต้องแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องให้เอื้อต ่อการปรับเปลี่ยนเป็น
ดิ จิ ทั ล  พร ้ อม กับสร ้ า งความพร ้ อมทางด ้ าน โครงสร ้ า งพื้ นฐาน ดิ จิทั ล  การ เข ้ า ถึ งของประชาชน  
และความน ่ า เชื่ อถื อของแหล ่ งข ้ อมู ล  ซึ่ งป ั จจั ยแห ่ งความส� า เ ร็ จที่ ส� าคัญที่ จะสามารถขับ เคลื่ อน 
เป ้าหมายดังกล่าวให ้บรรลุได ้ตามที่ก�าหนดจะมุ ่งเน ้นการสร ้างสภาพแวดล้อมที่ เอื้อต ่อการเป ็นดิจิทัล 
การเ ช่ือมโยงและการเป ิดเผยข ้อมูลภาครัฐ การพัฒนาทักษะให ้กับบุคลากรและการสร ้างความรู  ้
ความเข้าใจให้กับประชาชน เพ่ือให้การบริการภาครัฐปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย 
ข้อมูลจากส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ส�านักงาน ก.พ.ร.) รายงานว่า ในปี 2563 มีกระบวนงาน
บริการประชาชนของภาครัฐท่ีได้รับการปรับให้อยู ่ในรูปแบบดิจิทัลจ�านวน 280 กระบวนงาน ซึ่งสามารถ 
แบ่งกระบวนงานออกเป็น 3 กลุ่มท่ีส�าคัญ ได้แก่ งานบริการเพื่อประชาชนจ�านวน 52 กระบวนงาน งานบริการ
ด้านแรงงานจ�านวน 12 กระบวนงาน และงานบริการผู้ประกอบธุรกิจ/ SMEs จ�านวน 216 กระบวนงานเพิ่มข้ึน
จาก 238 กระบวนงานในปีก่อนหน้า อย่างไรก็ดี ในปี 2565 ได้มีการต้ังเป้าหมายในการปรับเปลี่ยนกระบวนงาน
ให้เป็นดิจิทัลจ�านวน 2,180 กระบวนงาน ซึ่งในปัจจุบันได้ด�าเนินการไปเพียงร้อยละ 12.84

การด�าเนินการท่ีผ่านมา
ในปี 2563 ส�านักงาน ก.พ.ร. และส�านักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (องค์การมหาชน) หรือ สพร. ได้มีความร่วมมือ
ในการพัฒนาแอพพลิเคช่ัน CITIZENinfo เพ่ือเป็นเครื่องมือในการอ�านวยความสะดวกให้กับประชาชน 
ในการรับบริการจากภาครัฐและรับฟังความพึงพอใจของประชาชน อาทิ การตรวจสอบรายชื่อหน่วยงาน 
ท่ียกเลิกการใช้ส�าเนาเอกสารในการติดต่อราชการ การค้นหาจุดการให้บริการประชาชน นอกจากนี้ ในช่วงที่มี
สถานการณ์การแพร ่ระบาดของโรคโควิด-19 ช ่องทางดิจิทัลได ้ถูกน�ามาใช ้เป ็นเครื่องมือส�าคัญสร ้าง 
ความต่อเนื่องในการให้บริการของภาครัฐ โดยส�านักงาน ก.พ.ร. ได้มีการจัดท�ามาตรการเตรียมความพร้อม 
ของหน่วยงานภาครัฐในการบริหารราชการและการให้บริการประชาชนในสภาวะวิกฤต (รองรับสถานการณ ์
การระบาดของโรคโควิด-19) และคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2563 ซ่ึงมาตรการดังกล่าว
ได้ปรับเปล่ียนรูปแบบการให้บริการงานอนุมัติ อนุญาต รับรอง จดแจ้ง หรือจดทะเบียนตามกฎหมายผ่านระบบ 
e-Service ทั้งน้ี ส�าหรับหน่วยงานท่ียังไม่สามารถให้บริการผ่านระบบ e-Service ได้นั้น ให้ใช้ช่องทาง 
ในการรับส่งเอกสารช่องทางอื่น ๆ แทนการให้ประชาชนเดินทางมาติดต่อด้วยตนเอง โดยให้ถือว่าเอกสาร 
หลักฐานที่รับส่งผ่านช่องทางดังกล่าวเป็นหลักฐานโดยชอบตามกฎหมายไปพลางก่อนและหากมีความจ�าเป็น
ต้องมีการยืนยันตัวตนหรือใช้เอกสารต้นฉบับ ให้ประชาชนผู้ขอรับบริการสามารถยืนยันตัวตนหรือแสดงเอกสาร
ต้นฉบับ ณ จุดให้บริการของรัฐหลังจากสถานการณ์กลับสู่สภาวะปกติ

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
ประชาชนส่วนมากยังมีความมั่นใจในการท�าธุรกรรมในรูปแบบด้ังเดิมมากกว่าการเข้ารับบริการจากภาครัฐ 
ผ่านช่องทางดจิิทลั เนือ่งจากในทางปฏบิตักิารท�าธรุกรรมบางประเภทยงัจ�าเป็นต้องใช้เอกสารต้นฉบบัจากทางภาครฐั  
ทั้งนี้ นอกจากการขยายความครอบคลุมของโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลเพ่ือให้ประชาชนสามารถเข้ารับการบริการ
จากภาครัฐได้แล้วนั้น ภาครัฐจ�าเป็นจะต้องสร้างทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐ 
และประชาชน เพื่อที่จะก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการให้บริการสูงสุด อย่างไรก็ดี การปรับเปลี่ยนรูปแบบ 
การให้บริการภาครัฐมาเป็นรูปแบบดิจิทัลท้ังหมดนั้น จะต้องค�านึงถึงผลกระทบท่ีจะเกิดข้ึนกับกลุ่มเปราะบาง
หรือผู้ด้อยโอกาสในสังคมท่ีอาจจะไม่สามารถเข้าถึงอุปกรณ์ที่จะใช้ในการรับบริการจากภาครัฐ
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย  
หน่วยงานภาครัฐควรขยายการบริการในรูปแบบ
ดิจิทัล ให้มีความครอบคลุมกับการให้บริการในทุกรูป
แบบ โดยอาจเริ่มจากการให้บริการทีมีข้ันตอนและ
ความซับซ้อนน้อยก่อนท่ีจะขยายขอบเขตการให้บริการ
ไปยังการบริการที่มีขั้นตอนและความซับซ้อนมากขึ้น 
เร่งรัดงานที่มีผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของคุณภาพ
ชีวิตของประชาชน เช่น งานทะเบียนราษฎร พร้อมทั้ง
การปรับแนวทางให ้บริการดิจิทัลมีรูปแบบและ
มาตรฐานเดียวกัน รวมถึงควรเร่งรัดให้มีการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล การเชื่อมต่อแลกเปลี่ยน
ฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานของรัฐ และออกกฎ
ระเบียบที่รองรับการด�าเนินงานผ่านช่องทางดิจิทัล
อย่างบรูณาการโดยยดึประชาชนเป็นหลกั เพ่ือยกระดับ

ศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของประเทศไทย  
ลดความคลาดเคลื่อนและซ�้ าซ ้อนของประชาชน  
โดยภาครฐัอาจจดัท�าช่ือผูใ้ช้งานและรหสัผ่านชดุเดยีวกนั 
ส�าหรับประชาชนในการเข ้ารับบริการจากภาครัฐ  
ซึ่งจะช่วยลดขั้นตอนในการยืนยันตัวตนและลดภาระ
ให้กับประชาชนในการบันทึกข้อมูล นอกจากนี ้ควรมี
การปรบัปรงุฐานข้อมลูให้มคีวามทนัสมยั เพื่อที่จะสามารถ
น�ามาใช ้ช ่วยอ�านวยความสะดวกในกระบวนการ
ด�าเนินนโยบายอีกทั้ง ภาครัฐควรมีการสร้างแรงจูงใจ
ให้กับประชาชนในการเปลี่ยนมาใช้การบริการภาครัฐ
ผ ่านระบบดิจิทัล อาทิ การปรับลดค่าธรรมเนียม
ส�าหรับผู ้ เข ้าใช ้บริการในระบบดิจิทัลให ้ต�่ ากว ่า 
การเข้ารับบริการตามปกติการเข้ารับบริการนอกเวลา
ราชการ
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การบริหารจัดการการเงินการคลัง

หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

มีแผนงาน/โครงการภายใต้ 15 ประเด็นเร่งด่วนของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติครบถ้วน

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200201
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 การแปลงยุทธศาสตร ์ชาติ ไปสู ่ การปฏิ บัติที่ เป ็นรูปธรรมที่มุ ่ ง เน ้นผลสัมฤทธิ์ ตามเป ้าหมาย 
ของยุทธศาสตร ์ชาติจ�าเป ็นต ้องมีการบริหารจัดการการเงินการคลังระดับมหภาคที่ต ้องอยู ่บนพื้นฐาน
ของการบริหารที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุณภาพ น่าเชื่อถือ เป็นที่ยอมรับของประชาชน  
อีกท้ังยังต ้องมีความยืดหยุ ่นเพียงพอที่จะรองรับความเสี่ยง ความไม่แน่นอน และสอดคล้องกับบริบท
การเปลี่ยนแปลงได ้อย ่างมีประสิทธิภาพภายใต ้กรอบวินัยการเงินการคลังเ พ่ือการรักษาเสถียรภาพ
ทางการเงินการคลังของประเทศ อย่างไรก็ตาม ที่ผ่านมาความเข้าใจของหน่วยงานในการแปลงเป้าหมาย
และประเด็นการพัฒนาของยุทธศาสตร ์ชาติและแผนแม ่บทภายใต ้ยุทธศาสตร ์ชาติไปสู ่การปฏิบัติ  
รวมทั้ งการบู รณาการการ เฝ ้ าระวั งและ ติดตามเสถี ยรภาพทาง เศรษฐกิจ  การ เ งิน  และการคลั ง 
อย่างเป ็นระบบถือว ่าเป ็นอุปสรรคที่ส�าคัญต่อการบรรลุเป ้าหมายตามที่ก�าหนด ทั้งนี้  เพื่อให ้สามารถ
บรรลุเป้าหมายได้อย่างเป็นรูปธรรมจ�าเป็นต้องมุ ่งเน้นการด�าเนินการที่สอดคล้องกับปัจจัยแห่งความส�าเร็จ
ที่ส�าคัญ อาทิ การมีข ้อมูลที่สะท ้อนสถานการณ์ป ัจจุบันเพื่อใช ้ประกอบการวางแผน การบูรณาการ 
การด�าเนินงานระหว ่างหน ่วยงาน การมีกลไกและช ่องทางที่ เอื้อให ้ เกิดการบูรณาการการขับเคล่ือน
การด�าเนินงานตามเป้าหมาย การมีกฎหมายที่เอื้อ การมีส ่วนร่วมของทุกภาคการพัฒนา 



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ในช่วงปีงบประมาณ 2563 ส�านักงบประมาณได้น�า
เป ้าหมายการพัฒนามาก�าหนดยุทธศาสตร ์และ
นโยบายการจดัสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี รวมท้ัง
หน่วยงานของรัฐได้น�ายุทธศาสตร์ชาติมาเป็นกรอบใน
การจั ดท� า แผนงาน/ โคร งการ เพื่ อ เ สนอขอรั บ 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจ�าปี พ.ศ. 2563 
และให้ความส�าคัญกับการก�าหนดตัวชี้วัดของแผนงาน/
โครงการเพือ่ตอบสนองเป้าหมายการพฒันาในแต่ละด้าน 
หากพิจารณาจากร ้อยละโครงการท่ีมีผลสัมฤทธิ์ 
ต่อเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติที่หน่วยงานภาครัฐน�าเข้า
ระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 
ในปี 2563 พบว่าหน่วยงานระดบักระทรวงทุกกระทรวง
รายงานการด�าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติทั้งหมด
จ�านวน 20,923 โครงการ ส่งผลให้สามารถวิเคราะห์
และประมวลผลการจัดท�านโยบายบนหลักฐาน 
เชิงประจักษ์ได ้อย่างครอบคลุมทุกมิติ นอกจากนี้ 
สศช. ในฐานะส�านักงานเลขานุการของคณะกรรมการ
ยุทธศาสตร์ชาติได ้น�าเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณา
แนวทางการขบัเคลือ่นการด�าเนนิการเพื่อบรรลุเป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติท่ีก�าหนดให้ทุกหน่วยงานของรัฐ
ต้องมองเป้าหมายการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งคณะรัฐมนตรี
ได้มีมตเิหน็ชอบตามที ่สศช. เสนอเมือ่วนัที ่5 พฤษภาคม 
2563 ซ่ึงการด�าเนินการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
จะช ่วยให ้หน ่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม 
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติได้อย่างเป็นรูปธรรม
ผ่านการแปลงยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติตามหลัก
ความสมัพนัธ์เชิงเหตแุละผล (Causal Relationship : XYZ) 

ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานของรัฐจะต้องด�าเนินการจัดท�า
โครงการ/การด� า เนินการตามมติคณะรัฐมนตร ี
ดั ง กล ่ า ว เพื่ อ เ ป ็ น ข ้ อ มู ลป ระกอบกา รจั ด ส ร ร 
งบประมาณประจ�าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
ประกอบกับการจัดท�างบประมาณรายจ่ายประจ�าปีและ
การประสานนโยบายการเงินการคลังต้องค�านึงถึง
ภาวะเศรษฐกิจของประเทศ การจัดเก็บรายได้แผ่นดิน 
ความจ�าเป ็นด ้านการใช ้จ ่าย ฐานะทางการคลัง  
การบริหารหนี้สาธารณะ ภายใต้กรอบวินัยการเงิน
การคลัง พระราชบัญญัติวินัยการเงินการคลังของรัฐ 
พ.ศ. 2561 ที่ก�าหนดให้รัฐต้องรักษาวินัยในกิจการ 
ที่เกี่ยวกับเงินแผ่นดินตามกฎหมายว่าด้วยวินัยการเงิน
การคลังของรัฐอย่างเคร่งครัด ซึ่งในปี 2563 ภาครัฐ 
มีความจ�าเป็นที่จะต้องเพ่ิมการใช้จ ่ายและด�าเนิน
นโยบายทางการคลังเพ่ือช่วยเหลือ เยียวยาประชาชน
กลุ่มต่าง ๆ และดูแลภาคเศรษฐกิจท่ีได้รับผลกระทบ
จากการระบาดของโรคโควิด-19 อย ่างเร ่งด ่วน  
โดยมีระบบ ThaiME ส�าหรับติดตามการใช้จ่ายเงินกู้
พระราชก�าหนดให้อ�านาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อ
แก้ไข เยียวยา และฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับ 
ผลกระทบจากการระบาดดังกล่าว โดยพบว่าสามารถ
บริหารจัดการการเงินการคลังให้อยู่ภายใต้กรอบวินัย
การเงินการคลัง โดยมีสัดส่วนหนี้สาธารณะคงค้างในปี 
2563 ร้อยละ 49.35 ของ GDP เพิ่มขึ้นจากร้อยละ 
41.10 ในปี 2562 และยังอยูภ่ายใต้กรอบการด�าเนนิงาน
ตามวินัยการเงินการคลังของรัฐที่ก�าหนดไว้ไม่เกิน 
ร้อยละ 60
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
การระบาดและความไม่แน่นอนของการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 การชะลอตัวของเศรษฐกิจและการค้าโลก 
เป็นความท้าทายส�าหรับการบริหารจัดการนโยบายการเงินการคลังให้อยู ่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง 
ที่เหมาะสม  นอกจากนี้ หน่วยงานเจ้าภาพแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระดับต่าง ๆ และหน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องจ�าเป็นต้องมองเป้าหมายการพัฒนาของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกรอบการด�าเนินงาน
และการปฏิบัติการร่วมกันอย่างบูรณาการ เพ่ือให้การด�าเนินงานไม่มีความซ�้าซ้อนระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
และเกิดความสมดุลของระบบการเงินการคลังของประเทศต่อไป

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย 
ควรมุ่งเน้นการประสานนโยบายและมาตรการด้านการเงินการคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการเงินการคลัง 
และสอดคล้องกับมาตรฐานการเงินการคลังสากล มุ่งเน้นการบริหารภาพรวมเศรษฐกิจและดูแลให้เศรษฐกิจ
สามารถกลับมาเติบโตได ้ตามศักยภาพหลังจากวิกฤตโควิด-19 และสนับสนุนการสร ้างความเข ้มแข็ง 
ของการคลังในระยะยาว โดยให้ความส�าคัญกับการบริหารการจัดเก็บรายได้ให้ได้ตามเป้าหมายและการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษีจากกิจกรรมทางเศรษฐกิจรูปแบบใหม่ ๆ ให้มีความยืดหยุ ่นตามโครงสร้าง 
ทางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนไป และควรเร่งพัฒนาช่องทางให้ความรู้เกี่ยวกับทฤษฎีและระเบียบวิธีการรูปแบบใหม่ ๆ  
ของการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลของโครงการ/การด�าเนินการที่สามารถสะท้อนการบรรลุผลสัมฤทธิ์
ตามยุทธศาสตร์ชาติตามมติคณะรัฐมนตีเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2563 อย่างเคร่งครัด และการพัฒนาระบบ 
การเตือนภัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังโดยการบูรณาการฐานข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง ให้สามารถน�ามา
ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดท�านโยบายเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ การเงิน และการคลังภายใต้บริบท
การพัฒนาที่เปล่ียนแปลงไปอย่างรวดเร็ว

การปรับสมดุลภาครัฐ
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200301

การปรับสมดุลภาครัฐ

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการบริการสาธารณะ
ไม่ต�่ากว่าร้อยละ 20 

ปี 2563 แผนแม่บทย่อยปี 2562
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ภาครัฐเป ิดโอกาสให ้ทุกภาคส ่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมในการด�าเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะอย่างเหมาะสมในฐานะหุ ้นส ่วนการพัฒนาที่ส�าคัญระหว่างราชการส่วนกลาง ภูมิภาค และ
ท้องถิ่น โดยสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะประชาชน ชุมชน และเอกชนมามีส่วนร่วม
ในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให ้มี คุณภาพและตอบสนองความต ้องการของ
ประชาชน ภาคธุรกิจ ภาคเอกชนและภาคส่วนอื่น ๆ ได้อย่างแท้จริง ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างบทบาทของ
ภาคส่วนอื่นในสังคม และให้ประชาชนมีช ่องทางในการเข ้าถึงบริการสาธารณะได้ง ่าย เพื่อตอบโจทย  ์
ที่ว ่าประชาชนคือหัวใจส�าคัญของการบริการสาธารณะ อย ่างไรก็ตาม ข ้อจ�ากัดในการเข ้าถึงข ้อมูล 
ข ่าวสารในกระบวนการและบทบาทของตนเองในการจัดให ้มีส ่วนร ่วมในการจัดบริการสาธารณะของ
ภาคส่วนต่าง ๆ และกระบวนการด�าเนินการที่ค ่อนข้างซับซ้อนของภาครัฐ เป็นอุปสรรคส�าคัญที่ท�าให้
การด�าเนินการพัฒนาเกิดความล่าช ้าและขาดประสิทธิภาพ ทั้ง น้ี ป ัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสามารถ
ขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนดจะมุ ่งเน้นการสื่อสารรับฟังความเห็น การเช่ือมโยง 
ฐานข ้อมูลให ้ทุกภาคส ่วนเข ้ามามีส ่วนร ่วมอย ่างเหมาะสม การสร ้างสภาพแวดล ้อมให ้ เอื้อต ่อการมี
ส ่วนร่วม รวมถึงการส่งเสริมและติดตามประเมินผลอย่างต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม 



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ความส�าเร็จในการเปิดให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาด�าเนินการ
บริการและกิจกรรมสาธารณะ ในรูปแบบการร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน กิจการพาณิชย์และกิจการ
เพื่ อสั งคม โดยในป ี  2563 สั ดส ่ วนการลงทุน 
ของภาคเอกชนต่อการลงทุนรวมในการจัดบริการ
สาธารณะอยู ่ที่ร ้อยละ 10.7 เทียบกับค่าเป้าหมาย 
ร ้อยละ 20.0 และเป็นการร ่วมลงทุนในกิจกรรม
สาธารณะ 11 กิจการ ซึ่งครอบคลุมการขนส่งทางถนน 
ทางน�้า ทางอากาศ การสาธารณสุข และการศึกษา 
สะท้อนให้เห็นถึงการเปิดโอกาสของภาครัฐในการให้
ภาคเอกชนเข้ามามีส ่วนร่วมในการจัดบริการและ
กิจกรรมสาธารณะของประเทศท่ีครอบคลุมมากข้ึน

การด�าเนินการท่ีผ่านมา
การขับเคลื่อนเป้าหมายการเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม หน่วยงานของรัฐได้มีการเปิดโอกาสให้เกิดความร่วมมือกันการสร้างความรู้ความเข้าใจระหว่าง
หน่วยงานในรูปแบบประชารัฐซ่ึงเป็นแนวทางท่ีก�าหนดจากความคิดเห็นของภาคประชาสังคม ประชาชน หรือ
ภาคส่วนอืน่ทีเ่ก่ียวข้องกับการพฒันางานบรกิารสาธารณะทีเ่หมาะสม โดยมกีารด�าเนนิการทีส่�าคัญ อาท ิการขบัเคลือ่น
การบริหารราชการแบบประชารัฐที่เน้นประชาชนเป็นศูนย์กลางการส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาภาครัฐ
ระบบเปิดของประเทศ การกระจายหน้าที่และอ�านาจในการจัดบริการสาธารณะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
การกระจายอ�านาจด้านการเงิน การคลังและงบประมาณให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การพัฒนาอาสาสมัคร
ประชาสัมพันธ์ประจ�าหมู่บ้านและชุมชน เพื่อสนับสนุนงานวิทยุชุมชนช่วยเหลือสาธารณะ นอกจากนี้ หน่วยงานรัฐ 
ส่วนกลางได้ร ่วมลงทุนกับภาคเอกชนในโครงสร้างพ้ืนฐานส�าคัญ ๆ ซึ่งมีกระบวนการที่ให ้ความส�าคัญ 
กับการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่การรับฟังความคิดเห็นก่อนการด�าเนินโครงการ มีการออกแบบ 
และพัฒนาโครงการให้มีความสอดคล้องของประชาชนได้อย่างแท้จริง 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
กระบวนการด�าเนินการและกฎหมายที่ซ�้าซ้อนของภาครัฐ ความล่าช้าในการก�าหนดการด�าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจและอ�านาจในการบริหารการเงินการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน เพ่ือเปิดพ้ืนที่ 
ให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ ในระดับพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมการก�าหนดและบริหารจัดการการบริการสาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสมในฐานะหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส�าคัญยังคงอยู่ต�่ากว่าค่าเป้าหมาย
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
การลดข้อจ�ากัดของกฎหมายและกระบวนการด�าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ โดยสนับสนุนให้ภาคีเครือข่าย
การพัฒนาต่าง ๆ อาทิ ชุมชน เอกชน หรือประชารัฐโมเดลเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน รวมทั้งเร่งรัด 
การด�าเนินการถ่ายโอนภารกิจและอ�านาจในการบริหารการเงินการคลังให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มี 
ความชัดเจน นอกจากนี้ การเปิดการสื่อสารรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐ และการเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมตั้งแต่การจัดท�าข้อเสนอ การอนุมัติ
แผนงาน/โครงการ การติดตามตรวจสอบผลการด�าเนินงานผ่านระบบ ThaiME เป็นการเปิดโอกาสให้ทุกคน 
เข ้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการการให้บริการสาธารณะท่ีสอดคล้องกับความต้องการของกลุ ่มคน 
ในแต่ละพ้ืนท่ีได้อย่างแท้จริง
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การปรับสมดุลภาครัฐ

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ค่าคะแนนการประเมินร ้อยละของเทศบาลและองค ์การบริหารส ่วนต�าบลที่น�าแผนชุมชน 
สู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่ก�าหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 70

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200302
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีมีสมรรถนะ และสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน สามารถบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตามหลักธรรมาภิบาลมีมาตรฐานการ 
ให้บริการ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ และมีระบบภาษีและรายได้ท่ีเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ
เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นในมิติต่าง ๆ น�าไปสู่การปรับบทบาทอ�านาจหน้าที่และโครงสร้างของหน่วยงานรัฐให้มีขนาด 
ท่ีเหมาะสมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภาครัฐ รวมทั้งลดความซ�้าซ้อนในการด�าเนินภารกิจระหว่างส่วนกลาง  
ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถ่ิน มีการกระจายอ�านาจการบริหารจัดการการเงินการคลังให้ท้องถิ่นดูแลและจัดสรร
ทรัพยากรของท้องถิ่นให้เกิดความคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพสูงสุดอย่างไรก็ตาม การบริหารจัดการการเงินการคลัง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยังมีข้อจ�ากัดจากความซ�้าซ้อนของระบบงบประมาณ และการพัฒนานวัตกรรม 
เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลส่งผลต่อความสามารถและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริการ
สาธารณะได้อย่างเต็มศักยภาพครอบคลุมทุกด้านและทุกกลุ่มประชากร และในการตอบสนองต่อความต้องการ 
เชิงพื้นที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้ง การจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินบางพ้ืนท่ียังขาด 
การจดัล�าดบัความส�าคญัหรอืการวางแผนเตรยีมการล่วงหน้าทีม่ปีระสทิธภิาพ และยงัมคีวามท้าทายเรือ่งการบรูณาการ
การบริหารงานภายในองค์กรซึ่งเป็นส่วนส�าคัญของการสร้างสมรรถนะและสร้างความทันสมัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง ซึ่งปัจจัยแห่งความส�าเร็จที่จะสามารถขับเคลื่อนเป้าหมายดังกล่าวให้บรรลุได้ตามที่ก�าหนด
จะมุ่งเน้นการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ การมีแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ตอบสนองความต้องการประชาชน และ 
การให้บริการท่ีทันสมัย มีการบูรณาการการมีส่วนร่วมและสร้างภาคีเครือข่ายการพัฒนามีสภาพแวดล้อมและ 
ระบบฐานข้อมูลท่ีสนับสนุนการด�าเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนเข้าถึงการบริการ 
ที่มีมาตรฐานและเหมาะสม 

200302



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ (Local Performance Assessment  
: LPA) เพ่ือวิเคราะห์จุดแข็งและจุดอ่อนของ
องค ์ กรปกครองส ่ วนท ้อง ถ่ินและน� า ไปใช ้ 
ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งและโปร่งใสของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติราชการ
และการจัดบริการสาธารณะแก ่ประชาชน  
ปี 2562 ผลการประเมิน LPA ในภาพรวมอยู่ที่
ร้อยละ 77.95 ซึ่งอยู ่ในระดับดีและผ่านเกณฑ์
มาตรฐานขั้นต�่าที่ร้อยละ 60 รวมทั้งผ่านเกณฑ์

กราฟแสดงการประเมิน LPA ประจ�าปี 2560 - 2562

มาตรฐานท่ีร้อยละ 70 ตามวิสัยทัศน์ของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เมื่อพิจารณารายด้าน 
มีด้านที่มีค่าเฉลี่ยผลการประเมินสูงสุด 2 ด้าน คือ ด้านการบริหารงานบุคคลและกิจการสภา (ร้อยละ 88.75) 
และด้านธรรมาภิบาล (ร้อยละ 83.73) ขณะที่ด้านการบริหารจัดการ (ร้อยละ 82.40) ด้านการบริการสาธารณะ 
(ร้อยละ 74.03) และด้านการบริหารงานการเงินและการคลัง (ร้อยละ 70.43) ที่มีผลการประเมินลดลง 
จากปีก่อนหน้า

ที่มา: กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย
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การด�าเนินการท่ีผ่านมา
ผ่านมาได้มีการจัดท�าและปรับปรุงแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดยมีการประกาศใช้แล้ว3 ฉบับ ได้แก่ (1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย 
เงินค่าตอบแทนเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบัติงานให้แก่หน่วยงานบริการสาธารณสุขขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พ.ศ. 2562 (2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2562 และ (3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท�าแผนประสานแผนพัฒนาพื้นท่ีในระดับอ�าเภอ
และต�าบล พ.ศ. 2562 รวมท้ังการด�าเนินงานตามกฎกระทรวงการก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข  
ในการค�านวณมูลค่าท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างท่ีไม่มีราคาประเมินทุนทรัพย์ พ.ศ. 2562 

ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินในภาพรวมอยู ่ในระดับดีและผ่านเกณฑ์
มาตรฐาน แต่ผลการประเมินด้านการบริหารจัดการ ด้านการบริการสาธารณะ และด้านการบริหารงานการเงิน
และการคลังลดลง เนื่องจากขาดการจัดล�าดับความส�าคัญหรือการวางแผนเตรียมการล่วงหน้า และความท้าทาย
เรื่องการบูรณาการบริหารงานภายในองค์กร ข้อจ�ากัดการบริหารจัดการการเงินการคลัง และระบบงบประมาณ
ที่มีความซ�้าซ้อนจึงส่งผลต่อการบริหารงานภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา
และสร ้างความเข ้มแข็งเพื่อยกระดับให ้องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถิ่นเป ็นหน ่วยงานที่มีสมรรถนะสูง 
และมีการบริหารจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีบทบาทในการพัฒนาพ้ืนท่ีเชิงยุทธศาสตร์ท้ังในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับการเปิดโอกาสให้ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ ในท้องถิ่น 
เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการก�าหนดและจัดท�าแผนการพัฒนาท้องถิ่น การจัดบริการสาธารณะรูปแบบใหม่ ๆ 
ที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของคนกลุ ่มต่าง ๆ ในพื้นที่ และสามารถตอบสนองความต้องการของผู ้ใช ้บริการ 
แต่ละกลุ ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ การออกแบบและพัฒนาระบบงบประมาณ และนวัตกรรม 
ที่สนับสนุนให้การบริหารการเงินการคลังท้องถ่ินมีความคุ้มค่า โปร่งใส และตรวจสอบได้

ข้อเสนอแนะเพื่อการบรรลุเป้าหมาย
การเพิ่มสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการด�าเนินการจัดสรรบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินให้กับประชาชนต้องมุ ่งเน้นการเปิดเผยฐานข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐ  
การก�ากับการติดตามตรวจสอบการให้บริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการปรับแนวทาง
การบริหารกิจการสาธารณะในรูปแบบใหม่ ๆ เพ่ือพัฒนาการบริการสาธารณะให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 
โดยการท�างานในลักษณะของเครือข่ายที่เป็นการประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานต่าง ๆ ของภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน สถาบันวิชาชีพ หรือองค์กรที่ไม่แสวงหาผลก�าไร เพ่ือให้การบริหารการเงินการคลัง
เหมาะสมกับบริบทแต ่ละพื้นที่การบริการสาธารณะมีประสิทธิภาพและตอบสนองต ่อความต ้องการ 
ของประชาชนในท้องถ่ินได้อย่างแท้จริง

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
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เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200401

การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว 

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ระดับ Digital Government Maturity Model (Gartner) อยู่ในระดับ 2 และสัดส่วน
ของหน่วยงานที่บรรลุผลสัมฤทธ์ิอย่างสูงตามเป้าหมาย ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90   

ปี 2563 แผนแม่บทย่อยปี 2562
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การน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีมาประยุกต ์ ใช ้ 
ในการท�างานของหน ่วยงานภาครัฐ เป ็นเครื่อง
มือส�าคัญในการช่วยให้หน่วยงานภาครัฐก้าวไปสู ่
การเป ็นหน่วยงานที่มีขีดสมรรถนะสูง เนื่องจาก 
จะช ่วยเชื่อมโยงการท� างานและข ้อ มูลระหว ่ าง
อ ง ค ์ ก ร ภ า ย ใ น แ ล ะ ภ า ย น อ ก ภ า ค รั ฐ ไ ด ้ เ ป ็ น
มาตรฐานเดียวกัน ช ่วยให ้การตัดสินใจต ่ าง  ๆ  
อยู ่บนฐานข้อมูลเชิงประจักษ์ สร ้างความโปร่งใส
ในการท�างานและให้บริการประชาชน และเปิดโอกาส
ให้ภาคีต่าง ๆ ได้ใช้ประโยชน์จากข้อมูลอย่างทั่วถึง 
โ ด ย ก า ร พั ฒ น า ภ า ค รั ฐ ด ้ ว ย น วั ต ก ร ร ม แ ล ะ
เทคโนโลยี  มีองค ์ประกอบที่ต ้องให ้ความส�าคัญ 
ได้แก่ การเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัล 

การพัฒนาศักยภาพองค์กรโดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีและฐานข้อมูลกลาง มุ ่งพัฒนานวัตกรรมการให้บริการ
ที่ ง ่ ายและสะดวก รวมถึงพัฒนากฎหมายและกฎระเบียบต ่าง ๆ ให ้ เอื้อต ่อการน�านวัตกรรมมาใช ้ 
อย ่างไรก็ตาม การด�าเนินงานเพื่อบรรลุเป ้าหมายดังกล ่าว ต ้องเร ่งปรับทัศนคติของบุคลากรภาครัฐ 
ทุกระดับให้หันมาให้ความส�าคัญกับการด�าเนินงานและการให้บริการในรูปแบบดิจิทัลให้มากขึ้นกว่าเดิม 
ที่เน ้นเอกสารเป็นหลัก



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
สมรรถนะของภาครัฐที่ เทียบเท่ามาตรฐานสากล 
สามารถเทียบเคียงได้จากการน�าเทคโนโลยีดิจิทัล 
มาใช้ในการด�าเนินงานภาครัฐ ซึ่งพบว่าการพัฒนา
รัฐบาลดิจิทัลของไทยมีความก้าวหน้าดีข้ึนอย่างมาก 
โดยสถาบันรัฐบาลอิ เล็กทรอนิกส ์มหาวิทยาลัย 
วาเซดะ (Waseda Univers ity Inst itute of  
e-Government) ร่วมกบั 10 มหาวทิยาลยัชัน้น�าของโลก 
ในเครือข่ายขององค์กรวิชาชีพทางด้านผู้บริหารด้าน
สารสนเทศ (International Academy of CIO: IAC) 
จัดท�ารายงานการจัดอันดับรัฐบาลดิจิทัลนานาชาติ 
ซึ่งด�าเนินการทุก 2 ปี เพื่อประเมินระดับการพัฒนา

ที่มา: มหาวิทยาลัยวาเซดะ

คะแนนรัฐบาลดิจิทัล (กลุ่มประเทศอาเซียน)

รัฐบาลดิจิทัลใน 65 ประเทศทั่วโลก และสะท้อนถึงแนวโน้มการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลในปัจจุบัน พบว่า 
ประเทศไทยมีคะแนนการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลเพิ่มขึ้น จาก 64.5 คะแนนในปี 2559 เป็น 68.1 คะแนนในปี 2561 
แต่ยังคงอยู่ในอันดับเดิม คือ อันดับที่ 21 ของโลก และอันดับ 2 ของอาเซียน ซ่ึงเป็นผลจากการด�าเนินการพัฒนา
ด้านรฐับาลอเิลก็ทรอนิกส์อย่างจรงิจงัในช่วงท่ีผ่านมา โดยในปี 2561 มีประเทศได้อนัดับสงูสดุ 5 อนัดบัแรกของโลก 
คือ อันดับที่ 1 เดนมาร์ก 94.8 คะแนน อันดับที่ 2 สิงคโปร์ 93.8 คะแนน อันดับที่ 3 อังกฤษ 91.9 คะแนน  
อันดับที่ 4 เอสโตเนีย 91.1 คะแนน และอันดับที่ 5 สหรัฐอเมริกา 90.3 คะแนน ส่วนในกลุ่มประเทศอาเซียน  
มี 6 ประเทศได้รับการจัดอันดับ โดยไทยอยู่ในอันดับที่ 2 ของอาเซียน รองจากสิงคโปร์ ตามด้วยมาเลเซีย 
อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ และเวียดนาม

การด�าเนินการท่ีผ่านมา 
การท่ีไทยมีผลการจัดอันดับการพัฒนารัฐบาลดิจิทัลสูงขึ้น เนื่องจากในระยะที่ผ่านมาภาครัฐได้น�าเทคโนโลย ี
มาใช้ในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ผ่านนโยบาย มาตรการ และแผนต่าง ๆ เช่น นโยบาย
รัฐบาล ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 และแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัลของไทย เป็นต้น  
ตลอดจนได้รับความร่วมมือจากภาคเอกชน และเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาในหลากหลายมิติ 
ไม่ว่าจะเป็นการปรับแก้กฎหมาย กฎระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ีเป็นอุปสรรคต่อการบูรณาการข้อมูล  
และการท�างานร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งยังได้มีการจัดต้ังสถาบันพัฒนาบุคลากรด้านดิจิทัลภาครัฐ 
(Thailand Digital Government Academy: TDGA) เพื่อพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้มีศักยภาพในการสร้าง
ประสิทธิภาพการด�าเนินงานด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศต่อไป อย่างไรก็ตาม ในการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพนั้น ประเทศไทยต้องมีความพร้อมด้านโครงสร้างพื้นฐานในการเข้าถึงเทคโนโลยีดิจิทัล 
และคนไทยต้องสามารถเข้าถึงอุปกรณ์ เช่น คอมพิวเตอร์ โทรศัพท์มือถือ แท็บเล็ต ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลด้วย  
มิเช่นน้ันแล้วอาจก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล�้าทางสังคมเพิ่มมากขึ้นได้
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ประเด็นท้าทายที่ส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว ่าหน่วยของรัฐจะให้ความส�าคัญกับการน�าระบบดิจิทัลมาใช้ในการบริหารองค์กรมากขึ้น แต่การน�า
เทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดยังคงเป็นข้อจ�ากัดส�าคัญของหลายหน่วยงาน นอกจากนี้  
จากข้อมูลผลการส�ารวจระดับความพร้อมและวุฒิภาวะขององค์กรในการพัฒนาไปสู่รัฐบาลดิจิทัล พบว่า ระดับ
วุฒิภาวะ (Maturity) ของรัฐบาลดิจิทัลของหน่วยงานของรัฐของประเทศในปี 2562 อยู ่ที่ระดับ 1.24  
จากทั้งหมด 5 ระดับ ซึ่งน้อยกว่าค่าเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติไว้ที่ระดับ 2 
ภายในปี 2562 ซึ่งเป็นระดับเสี่ยง โดยมีสาเหตุคือความพร้อมในการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและการปรับเปลี่ยน
โครงสร้างและกระบวนการท�างานให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัลได้อย่างสมบูรณ์แบบในธุรกิจหลัก (Core Business) 
การก�าหนดทิศทางและนโยบายขององค์กร และวิสัยทัศน์ของผู ้บริหารในการเล็งเห็นความส�าคัญของ 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกระบวนการด�าเนินงาน และคุณภาพของข้อมูลซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐาน 
ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลท่ีส�าคัญ

ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ภายในปี 2565 ควรเร่งเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรในยุคดิจิทัลท้ังในด้านทักษะ 
ที่จ�าเป็นและในด้านทัศนคติการท�างานให้เปิดรับการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล พัฒนาศักยภาพองค์กรทั้งการปรับ
กระบวนการท�างานภายในและนวัตกรรมการท�างานให้เอื้อในการประยุกต์ใช ้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท�างานตั้ งแต ่ต ้นจนจบกระบวนงาน ควบคู ่ กับการพัฒนาระบบฐานข ้อ มูลกลาง 
ให้มีประสิทธิภาพ รวมท้ังเร ่งพัฒนานวัตกรรมการให้บริการให้มีความสะดวก ง ่ายต่อการขอรับบริการ  
เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน นอกจากนี้ ควรเร่งปรับกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ ให้ทันสมัย
และไม่เป็นอุปสรรคต่อการน�านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
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การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท�างานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส�านึก  
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ค่าเป้าหมายที่ต้องบรรลุภายในปี 2565

ปี 2562 ปี 2563แผนแม่บทย่อย

ดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และสัดส่วนเจ้าหน้าที่รัฐ
ที่กระท�าผิดกฎหมายลดลงร้อยละ 20

เป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย 200501
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บุคลากรภาครัฐ ท่ี มี คุณภาพจะเป ็นกลไกส�าคัญที่ช ่วยให ้การบริการประชาชนเป ็นไปอย ่างมีคุณภาพ
และเพิ่มประสิทธิภาพงานภาครัฐได ้อย ่างชัดเจน ซ่ึงจ�าเป ็นต ้องมีการออกแบบ ปรับปรุงการบริหาร 
และพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม เพื่อให้บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีคนเก่ง ทันต่อ
การเปล่ียนแปลง รวมถึงต้องสร้างผู ้น�าทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
โดยมีองค์ประกอบส�าคัญท่ีต้องผลักดันเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย ได้แก่ กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล 
ท่ีสอดคล้องกับสถานการณ์ สมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาวะผู้น�าของผู้บริหาร
ส่วนราชการทุกระดับ และการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล อย่างไรก็ตาม แม้ว ่า
หน่วยงานของรัฐจะให้ความส�าคัญกับการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ มาอย่างต่อเนื่อง แต่หลายหน่วยงาน
ยังมีข้อจ�ากัดในการหารูปแบบ กลไก และวิธีการปรับกระบวนทัศน์ที่เหมาะสมกับบุคลากรแต่ละช่วงวัย 
ในการปลูกฝ ั งค ่ านิยมการท� างานเพื่ อประชาชนให ้ เ กิดขึ้ น  ขณะที่  ความซับซ ้อนและความรัดกุม 
ของกฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการของบุคลากรภาครัฐที่มีจ�านวนมาก ส่งผลต่อ
การท�าความเข้าใจและการตีความเพ่ือการด�าเนินงานที่ชัดเจนและปราศจากดุลยพินิจ ความท้าทายเหล่านี้  
จึงเป็นประเด็นส�าคัญที่ต้องเร่งแก้ไข เพื่อผลักดันให้การพัฒนาบุคลากรภาครัฐประสบความส�าเร็จเป็นรูปธรรม



สถานการณ์การบรรลุเป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐที่มีคุณสมบัติตามเป้าหมายที่ก�าหนดนั้น 
จะพิจารณาจากดัชนีความผูกพันของบุคลากรภาครัฐ 
และสัดส ่วนเจ ้าหน้าท่ีที่กระท�าผิดกฎหมายลดลง  
ซึ่ งสามารถเทียบเคียงได ้จากข ้อมูลจ�านวนคดีใน 
ความรับผิดชอบของศาลปกครอง ที่แสดงให้เห็นถึง
การมีมูลความผิดในการด�าเนินงานหรือการใช้อ�านาจ 
ในทางมชิอบของบุคลากรภาครัฐ โดยในปีงบประมาณ 
2562 พบว่า ศาลปกครองมคีดรีบัเข้าทัง้หมด 8,331 คดี 
แบ่งเป็นคดีฟ้องตรงในศาลปกครองสูงสุด 34 คดี และ
คดีรับเข้าของศาลปกครองชั้นต้น 8,297 คดี ในขณะที่
ปีงบประมาณ 2563 ศาลปกครองมีคดีรับเข้าลดลง
เป็นจ�านวน 5,759 คดี โดยแบ่งเป ็นคดีฟ้องตรง 
ศาลปกครอง สูงสุด 88 คดี  และคดีรับเข ้าของ 
ศาลปกครองช้ันต้น 5,671 คดี นอกจากนี้ หากเทียบ
เคียงกับข้อมูลสถิติการรับฟ้องคดีของส�านักงานคณะ
กรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ป.ป.ท.) พบว่า การรบัฟ้องคดกีารทจุรติประพฤติมชิอบ
ของข้าราชการในปี 2563 มีจ�านวน 1,374 คดี ลดลง
จากปี 2562 ที่มีจ�านวน 2,045 คดี แสดงให้เห็นถึง
ความก้าวหน้าในการบรรลุเป้าหมายดังกล่าว

การด�าเนินการที่ผ่านมา
การด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อขับเคลื่อน 
เป้าหมายในช่วงปี 2561 – 2563 เพื่อพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐให้มีขีดสมรรถนะในด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
การจัดฝึกอบรมบคุลากรทัง้ในสายงานหลักและสายงาน
สนับสนุน โดยเน้นการพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มี
ทักษะที่เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ อาทิ ทักษะ
ด้านดิจิทัลและเทคโนโลยีสารสนเทศ ทักษะด้านภาษา
ต ่ า ง ป ร ะ เ ทศ  ทั กษ ะด ้ า นก า รบ ริ ห า ร จั ด ก า ร  
การสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับข้าราชการไปศึกษา
หรืออบรมต่างประเทศ โดยสถิตินักเรียนทุนและ
ข้าราชการในความดูแลของ ก.พ. ที่ก�าลังศึกษาและ
ฝึกอบรมในประเทศต่าง ๆ ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563 
มีจ�านวน 2,337 ราย (ศูนย์จัดการศึกษาในต่างประเทศ
และบริหารความรู้ส�านักงาน ก.พ.) ซึ่งช่วยส่งเสริมให้
บุคลากรภาครัฐสามารถปรับตัวได้อย่างสอดคล้องกับ
สถานการณ์ต ่าง ๆ สามารถให ้บริการประชาชน 
ได้อย่างมีประสทิธภิาพมากขึน้ นอกจากนี ้หลายหน่วยงาน
ได้จัดท�าโครงการเพื่อปลูกฝ ังคุณธรรม จริยธรรม 
ความซ่ือสัตย์สุจริต และมีจิตสาธารณะ เพื่อพัฒนา
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีรฐัให้เป็นคนดคีนเก่ง 
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ประเด็นท้าทายท่ีส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมาย
แม้ว่าหน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการพัฒนาบุคลากรในด้านต่าง ๆ เป็นจ�านวนมาก แต่การด�าเนินงานส่วนใหญ ่
มุ ่งเน้นการฝึกอบรมเป็นหลัก ยังขาดการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบของระบบการสอนงาน (Coaching)  
และการเป ็นพี่ เลี้ยง (Mentoring) ท่ีจะช ่วยส ่งเสริมทักษะความสามารถของบุคลากรจากการท�างาน 
ในสถานการณ์จริง รวมถึงหลายหน่วยงานยังขาดแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงาน โดยเฉพาะเรื่องของการจัดท�าแผนการจัดการก�าลังคนและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  
(Career Path) ท่ีส�าคัญ ยังขาดการพัฒนากระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 
หลายหน่วยงานขาดการวางแผนและด�าเนนิการเพือ่ส่งเสริมสมรรถนะของผู้ปฏบิติังานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
และยังไม่มีการวางระบบการติดตามและประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคล
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ข้อเสนอแนะเพ่ือการบรรลุเป้าหมาย
การพัฒนาบุคลากรภาครัฐในระยะต่อไป ต้องให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหลักเกณฑ์ กฎ กติกา  
ตลอดจนแนวปฏิบัติต่าง ๆ ในกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อสร้างคนดีคนเก่งในภาครัฐ รวมถึง 
น�าเทคโนโลยีท่ีช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ด้านการบริหารงานบุคคลภาครัฐมาใช้เพิ่มประสิทธิภาพ 
ในการท�างาน ส่งเสริมสมรรถนะของผู้ปฏิบัติงานด้านนี้ให้มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับกฎหมายและ
แนวทางปฏิบัติที่เก่ียวข้องกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐ พัฒนาความสามารถในการสร้าง
นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐให้กับบุคลากรด้านนี้ในทุกระดับ รวมถึงพัฒนาภาวะผู้น�าของ 
ผู้บริหารส่วนราชการทุกระดับโดยส่งเสริมให้ตระหนักถึงความส�าคัญของการบริหารทรัพยากรบุคคลภาครัฐและ
สร้างความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงและเป็นแบบอย่างที่ดี ตลอดจนพัฒนาระบบการติดตามและ
ประเมินผลการบริหารทรัพยากรบุคคลของหน่วยงานทั้งในด้านกลไกและเคร่ืองมือการติดตามประเมินผล  
เพื่อให้สามารถประเมินผลบุคลากรภาครัฐได้บนหลักฐานเชิงประจักษ์ส�าหรับน�าไปใช้ในการปรับปรุงระบบ 
การบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น นอกจากนี้ ควรเพิ่มการพัฒนาบุคลากรในรูปแบบการสอนงาน 
(Coaching) และการเป็นพี่เลี้ยง (Mentoring) มากขึ้น เนื่องจากเป็นเทคนิคในการพัฒนาการเรียนรู้ของบคุลากร
ไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ และต้องเร่งผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐให้ความส�าคัญกับการวางระบบการจัดการ 
ก�าลังคนและเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพเพื่อเป็นขวัญก�าลังใจให้กับผู้ปฏิบัติงาน 
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