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ระบบราชการเป็นระบบที่ใหญ่โตมหึมา ประกอบด้วยบุคลากร งบประมาณ และอ�านาจตามตัวบทกฎหมาย 

ตลอดจนดุลพินิจอันกว้างขวางของเจ้าหน้าที่ซ่ึงสามารถให้คุณให้โทษ ให้ความสะดวก หรือเป็นอุปสรรคต่อ 

การท�ามาหากินและการด�ารงชีวิตได้ แต่น่าเสียดายว่าในเวลาที่ผ่านมา ระบบราชการและเจ้าหน้าที่บางส่วนกลาย

เป็นสาเหตหุนึง่ของความขดัแย้งในสงัคม ตัง้แต่ระดบัท้องถิน่จนถงึระดบัประเทศ เป็นอุปสรรคต่อการพฒันาประเทศ

เพราะติดขัดท่ีกฎระเบียบนานาประการซ่ึงมีมาแต่อดีตและยังมิได้แก้ไขให้ทันกระแสความเปลี่ยนแปลงของโลก 

ทั้งยังไม่อาจใช้เป็นกลไกเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ เช่น เสียค่าใช้จ่ายสูง ใช้เวลามาก  

มีการขออนุญาตซ�้าซ้อน ใช้ระบบตรวจสอบที่ไม่จ�าเป็นจนเป็นภาระแก่ประชาชน บางครั้งมีการปล่อยปละละเลย 

สลับกับการเข้มงวดกวดขัน จัดระเบียบแบบไฟไหม้ฟาง มีการทุจริตคอร์รัปชัน สร้างความไม่เป็นธรรมและ 

เหลือ่มล�า้ในสงัคม ไม่จงูใจให้นกัลงทุนเข้ามาประกอบการในประเทศดังทีป่รากฏในผลการส�ารวจหรือรายงานประจ�าปี

ของหน่วยงานต่างประเทศบางแห่งเกีย่วกบัการจดัอนัดบัความน่าเชือ่ถอืและความสะดวกหรอืยากง่ายในการท�าธรุกจิ

ในประเทศไทยมาแล้ว รัฐบาลจึงมีนโยบายดังนี้

๑๐.๑ ปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และท้องถิ่น 

ทบทวนการจัดโครงสร้างหน่วยงานภาครัฐที่มีอ�านาจหน้าที่ซ�้าซ้อนหรือลักล่ันกันหรือมีเส้นทางการปฏิบัติงาน 

ที่ยืดยาว ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัยโดยน�าเทคโนโลยีมาใช้ แก้ไขกฎระเบียบให้โปร่งใส ชัดเจน สามารถ

บริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนจัดระบบอัตราก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ 

ให้เหมาะสมและเป็นธรรม ยดึหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมืองทีด่ ีการบรหิารจัดการภาครฐัแบบใหม่ การตอบสนอง

ความต้องการของประชาชนในฐานะทีเ่ป็นศนูย์กลาง และการอ�านวยความสะดวกแก่ผูใ้ช้บรกิารเพือ่สร้างความเชือ่มัน่ 

วางใจในระบบราชการ ลดต้นทุนด�าเนินการของภาคธุรกิจ เพิ่มศักยภาพในการแข่งขันกับนานาประเทศ  

และการรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ โดยจะด�าเนินการตั้งแต่ระยะเฉพาะหน้าไปตาม

ล�าดับความจ�าเป็น และตามที่กฎหมายเอื้อให้สามารถด�าเนินการได้
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๑๐.๒ ในระยะแรก กระจายอ�านาจเพือ่ให้ประชาชนสามารถเข้าถงึบรกิารสาธารณะได้โดยรวดเรว็ ประหยดั 

และสะดวก ทั้งจะวางมาตรการทางกฎหมาย ก�าหนดผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน ขั้นตอนที่แน่นอน ระยะเวลาด�าเนินการ 

ที่รวดเร็ว และระบบอุทธรณ์ที่เป็นธรรม โปร่งใส มิให้เจ้าหน้าที่หลีกเล่ียง ประวิงเวลา หรือใช้อ�านาจโดยมิชอบ 

ก่อให้เกิดการทุจริต การสูญเสียโอกาส หรือสร้างความเสียหายแก่ประชาชนโดยเฉพาะนักลงทุน ในระยะเฉพาะหน้า 

จะเน้นการปรับปรุงหน่วยงานให้บริการด้านการท�าธุรกิจ การลงทุน และด้านบริการสาธารณะในชีวิตประจ�าวัน 

เป็นส�าคัญ

๑๐.๓ ยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ สามารถให้บริการเชิงรุกทั้งในรูปแบบ 

การเพิ่มศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์จากประชาชนในต่างจังหวัดโดยไม่ต้องเดินทางเข้ามายังส่วนกลาง ศูนย์บริการ

สาธารณะแบบครบวงจรท่ีครอบคลุมการให้บริการหลากหลายซึ่งจะจัดตั้งตามที่ชุมชนต่าง ๆ เพื่อให้ประชาชน

สามารถเดินทางไปติดต่อขอรับบริการได้โดยสะดวก การให้บริการถึงตัวบุคคลผ่านระบบศูนย์บริการร่วม ณ จุดเดียว  

(One Stop Service) และระบบรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่สมบูรณ์แบบ พัฒนาหน่วยงานของรัฐให้เป็นองค์กร 

แห่งการเรียนรู้ มีการสร้างนวัตกรรมในการท�างานอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ และมีระบบบูรณาการ

๑๐.๔ เสริมสร้างระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งและโยกย้ายบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการป้องกัน 

การแทรกแซงจากนักการเมือง และส่งเสริมให้มีการน�าระบบพิทักษ์คุณธรรมมาใช้ในการบริหารงานบุคคล 

ของเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ

๑๐.๕ ใช้มาตรการทางกฎหมาย การปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตส�านึกในการรักษาศักดิ์ศรี

ของความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกัน 

และปราบปรามการทจุรติและประพฤตมิชิอบของเจ้าหน้าทีข่องรฐัทกุระดบัอย่างเคร่งครดั ยกเลิกหรอืแก้ไขกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่ไม่จ�าเป็น สร้างภาระแก่ประชาชนเกินควร หรือเปิดช่องโอกาสการทุจริต เช่น ระเบียบ

การจัดซื้อจัดจ้าง การอนุญาต อนุมัติ และการขอรับบริการจากรัฐ ซ่ึงมีขั้นตอนยืดยาว ใช้เวลานาน ซ�้าซ้อน และ 

เสียค่าใช้จ่ายทั้งของภาครัฐและประชาชน

๑๐.๖ ปรบัปรงุและจดัให้มกีฎหมายเพือ่ให้ครอบคลมุการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติประพฤตมิชิอบ 

และการมีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ โดยถือว่าเรื่องนี้เป็นวาระส�าคัญเร่งด่วนแห่งชาติและเป็นเรื่อง 

ที่ต้องแทรกอยู ่ในการปฏิรูปทุกด้าน ท้ังจะเร่งรัดการด�าเนินการต่อผู ้กระท�าการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ทั้งในด้านวินัยและคดี รวมทั้งให้ผู้ใช้บริการมีโอกาสประเมินระดับความน่าเชื่อถือของหน่วยงานของรัฐ และเปิดเผย 

ผลการประเมนิต่อประชาชน ทัง้จะน�ากรณศีกึษาทีเ่คยเป็นปัญหา เช่น การจดัซือ้จดัจ้าง การร่วมทนุ การใช้จ่ายเงนิภาครฐั 

การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติโดยมิชอบ การใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ การมีผลประโยชน์ขัดแย้งหรือทับซ้อน  

ซึ่งได้มีค�าวินิจฉัยขององค์กรต่าง ๆ เป็นบรรทัดฐานแล้วมาเป็นบทเรียน ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ และประมวล

เป็นกฎระเบียบหรือคู่มือในการปฏิบัติราชการ

๑๐.๗ ส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง ๆ ที่จัดต้ังขึ้นเพื่อสอดส่องเฝ้าระวัง 

ตรวจสอบเจ้าหน้าทีข่องรฐัหรอืต่อต้านการทจุรติและประพฤติมชิอบ ทัง้จะวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้เกีย่วข้อง

เพื่อให้การด�าเนินคดีทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพโดยไม่ถูกแทรกแซงหรือขัดขวาง



	 การบริหารงานของรัฐบาลในปีท่ี	 ๔	 ยังคงเป็นการบริหารราชการแผ่นดินอย่างมีธรรมาภิบาล	 และการป้องกัน	 

ปราบปรามการทุจริต	 และประพฤติมิชอบในภูมิภาค	 ตลอดจนให้ความส�าคัญกับการปรับปรุงระบบราชการในด้านองค์กร 

หรือหน่วยงานภาครฐัทัง้ในระดบัประเทศ	ภมูภิาค	และท้องถิน่	โดยได้ปรบัปรงุวธิปีฏิบตัริาชการให้ทนัสมยั	มกีารน�าเทคโนโลยี

และดจิทิลัมาใช้	และแก้ไขกฎระเบยีบให้มคีวามโปร่งใส	ชดัเจน	สามารถบรกิารประชาชนได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	เพือ่รองรบั

นโยบายระบบราชการ	๔.๐	และประเทศไทย	๔.๐	มีการด�าเนินการในเรื่องต่าง	ๆ	ดังนี้

๑.	 การปรับปรุงระบบราชการ

	 ๑.๑	 การทบทวนบทบาทภารกิจและการจัดโครงสร้างหน่วยงานของรัฐ

	 	 ๑.๑.๑	 ปรับบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐ	 โดยพัฒนาศักยภาพของส่วนราชการ	 องค์การมหาชน	

และหน่วยงานของรัฐรูปแบบอื่นที่มิใช่ส่วนราชการ	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ปรบัปรงุบทบาท	ภารกจิ	โครงสร้างวางแผนบรหิารและพฒันาก�าลงัคนภาครฐัของส่วนราชการ

เพือ่รองรบันโยบายประเทศไทย	๔.๐	โดยก�าหนดให้ส่วนราชการจดัท�าแผนปฏริปูองค์การ	(Organization	Transformation 

Plan)	 เพื่อปรับบทบาทและปฏิรูปไปสู่ระบบราชการ	 ๔.๐	 ทั้งด้านโครงสร้าง	 ด้านกระบวนการท�างาน	 ด้านกฎหมาย 

ทีเ่กีย่วข้อง	และด้านบคุลากร	นอกจากนี	้ได้มกีารจดัตัง้ส�านกังานทรพัยากรน�า้แห่งชาต	ิ(สทนช.)	เพือ่เป็นกลไกบรูณาการภารกจิ 

ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรน�้าของประเทศที่กระจายอยู่กับหน่วยงานต่าง	ๆ	 ทั้งราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 

และเป็นศนูย์บญัชาการในการตดิตามสถานการณ์และบรหิารจดัการน�า้ตลอด	๒๔	ชัว่โมง	ท�าให้สามารถคลีค่ลายสถานการณ์

น�้าท่วมในหลายพื้นที่ของประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 รวมทั้งการปรับปรุงโครงสร้างส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการ

เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเพ่ือให้มีหน่วยงานรองรับกระบวนการจัดท�าและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะของประเทศ 

ที่ให้ความส�าคัญกับการก�าหนดเป้าหมายและทิศทางการพัฒนาอย่างต่อเนื่องในระยะยาว	 มีการปรับกระบวนการท�างาน 

ทีมุ่ง่เน้นการศกึษาอนาคตการพฒันา	(Future	Thinking)	การวเิคราะห์นโยบาย	(Policy	Analysis)	และการประสานผลกัดนั 

เพ่ือขับเคลื่อนนโยบายต่าง	 ๆ	 นอกจากน้ี	 ยังได้จัดตั้งกลุ่มขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศ	 ยุทธศาสตร์ชาติ	 และการสร้าง 

ความสามคัคปีรองดอง	(กลุม่	ป.ย.ป.)	ขึน้ในส�านกังานปลดักระทรวงทกุกระทรวง	เพือ่เป็นกลไกของกระทรวงในการขบัเคลือ่น 

ยุทธศาสตร์ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศให้บรรลุผลสัมฤทธิ์	และล่าสุดคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๒๔	ตุลาคม	๒๕๖๑	 

เหน็ชอบให้จดัตัง้กระทรวงการอดุมศกึษา	วทิยาศาสตร์	วจิยัและนวตักรรม	เพือ่เป็นกลไกการขบัเคลือ่นและปฏริปูอดุมศกึษา 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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การวิจัย	 วิทยาศาสตร์	 เทคโนโลยี	 และนวัตกรรมในการพัฒนา

ประเทศไทย	 ไปสู ่การเป็นประเทศพัฒนาแล้วตามนโยบาย 

ประเทศไทย	๔.๐	ทัง้นี	้ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	คณะกรรมการ 

พัฒนาระบบราชการ	(ก.พ.ร.)	ได้พิจารณาค�าขอปรับปรุงบทบาท

ภารกิจ	 และโครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงต่าง	 ๆ	 

รวม	๔	กระทรวง	ได้แก่	กระทรวงยุติธรรม	กระทรวงสาธารณสุข	

กระทรวงการคลัง	 และส�านักนายกรัฐมนตรี	 ซึ่งมีผลท�าให้ 

การปฏบิตังิานของส่วนราชการมปีระสทิธิภาพมากยิง่ขึน้	สามารถ

รองรับบริบทต่าง	ๆ	ที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว	และตอบสนอง

ต่อความต้องการของประชาชน	เช่น	การปรบับทบาทภารกจิ	และ

โครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงสาธารณสุขเพือ่รองรับการพฒันาระบบเสรมิสร้างสขุภาพ	และระบบป้องกนัควบคมุโรค	

ท�าให้มศีนูย์ปฏบิติัการภาวะฉกุเฉนิ	(Emergency	Operations	Center:	EOC)	ครบทกุจงัหวดั	และทมีตระหนกัรูส้ถานการณ์	

(Situation	 Awareness	 Team:	 SAT)	 สามารถปฏิบัติงานได้จริง	 ตอบโต้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ทันตามเกณฑ์ที่ก�าหนด	 

โดยมีอัตราความส�าเร็จของการรักษาวัณโรคในปี	๒๕๖๑	คิดเป็นร้อยละ	๘๔.๓	ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๖๐	ที่มีอัตราความส�าเร็จ

ของการรักษาวัณโรค	 คิดเป็นร้อยละ	 ๗๙.๙๔	 การปรับบทบาทภารกิจและโครงสร้างของส่วนราชการในกระทรวงยุติธรรม 

เพือ่รองรับการแก้ไขปัญหาความเหลือ่มล�า้	และการคุม้ครองสทิธแิละเสรภีาพ	ส่งผลให้กองทนุยติุธรรมสามารถให้ความช่วยเหลอื 

ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ	และในด้านการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพได้จัดระบบการรับเรื่องราวร้องทุกข์ให้เป็นอิสระ	

และปราศจากอทิธพิล	และก�าหนดมาตรการป้องกนัการกระท�าทรมานและการบงัคับบคุคลให้หายสาบสูญ	และมกีารตดิตาม

ตรวจสอบกรณีถูกกระท�าทรมานและถูกบังคับบุคคลให้หายสาบสูญ	

	 	 	 (๒)	 การจดัท�าหลกัเกณฑ์/แนวทางเกีย่วกบัการบรหิารและพฒันาองค์การมหาชน	เพือ่เป็นแนวทาง 

ปฏิบัติส�าหรับองค์การมหาชนทุกแห่ง	 เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีด ี

มีการพัฒนาบริหารกิจการคล่องตัวมากขึ้น	 รวมถึงใช้ประโยชน์ทรัพยากรและบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพและ 

ประสิทธิผล	เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจ	มีความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ 

และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน	โดยในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑ 

ได้จัดท�าหลักเกณฑ์/แนวทาง	รวม	๓	เรื่อง	ได้แก่	๑)	หลักเกณฑ์ 

การก�าหนดกรอบวงเงินรวมค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรขององค์การ

มหาชน	 ๒)	 แนวทางการควบคุมกิจการของคณะกรรมการ

องค์การมหาชน	 และ	 ๓)	 หลักเกณฑ์การกู้ยืมเงิน	 การถือหุ้น 

หรือการเข้าเป็นหุน้ส่วน	การเข้าร่วมทนุในกจิการของ	นติบิคุคลอืน่ 

และการจ�าหน่ายทรัพย์สินจากบัญชีเป็นสูญ	 นอกจากนี้	 ยังได้มี 

การจดัตัง้ส�านกังานส่งเสรมิเศรษฐกจิสร้างสรรค์	(องค์การมหาชน)	

เพื่อส่งเสริมและพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์	 สนับสนุนนวัตกรรม	

และการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์

  ๑.๑.๒	 พัฒนาการปฏิบัติภารกิจของหน่วยงานรัฐให้ตอบสนองต่อนโยบายรัฐบาล	 ได้ปรับวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ	 จังหวัด	 และองค์การมหาชน	 เพื่อให้การปฏิบัติราชการเกิดผลสัมฤทธิ์	 

มีคุณภาพ	 สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล	 แนวทางการขับเคลื่อนประเทศ	 และเป้าหมายระดับชาติ	 โดยการพัฒนาเครื่องมือ 

ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของส่วนราชการที่สะท้อนผลสัมฤทธ์ิและเช่ือมโยงกับเป้าหมายระดับชาติ	 

โดยใช้แบบประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการแทนการจัดท�าค�ารับรอง 

การปฏบิติัราชการ	ทัง้นี	้กรอบการประเมนิส่วนราชการตามมาตรการปรบัปรงุประสทิธภิาพในการปฏิบตัริาชการ	ประกอบด้วย 

๕	องค์ประกอบ	คือ	

จัดตั้ง
สำ�นักง�นส่งเสริม

เศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 
(องค์ก�รมห�ชน) 

เพื่อส่งเสริมสนับสนุนเศรษฐกิจสร้�งสรรค์ 
นวัตกรรม และคว�มคิดสร้�งสรรค์

ตั้งกลุ่ม 
ป.ย.ป. 

ในทุกกระทรวง 
เพื่อขับเคลื่อนยุทธศ�สตร์ช�ติ

และแผนก�รปฏิรูปประเทศ 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 	 (๑)	 การด�าเนินงานตามหลักภารกิจพ้ืนฐาน	 งานประจ�าตามหน้าที่ปกติ	 หรืองานตามหน้าที่ 

ความรับผิดชอบหลัก	งานตามกฎหมาย	กฎ	นโยบายของรัฐบาล	หรือมติคณะรัฐมนตรี	(Function	Base)

	 	 	 (๒)	 การด�าเนนิงานตามหลกัภารกจิยทุธศาสตร์	แนวทางปฏริปูภาครฐั	นโยบายเร่งด่วน	หรอืภารกจิ

ที่ได้รับมอบหมายเป็นพิเศษ	หรือการบูรณาการการด�าเนินงานร่วมกันหลายหน่วยงาน	(Agenda	Base)

	 	 	 (๓)	 การด�าเนินงานตามหลักภารกิจพื้นที่/ท้องถิ่น	ภูมิภาค	จังหวัด	กลุ่มจังหวัด	(Area	Base)

	 	 	 (๔)	 การบริหารจัดการและพัฒนานวัตกรรมในการบริหารจัดการระบบงาน	งบประมาณ	ทรัพยากร

บุคคล	และการให้บริการประชาชนหรือหน่วยงานของรัฐ	เพื่อไปสู่ระบบราชการ	๔.๐	(Innovation	Base)

	 	 	 (๕)	 ศักยภาพในการด�าเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ	๒๐	ปี	(Potential	Base)

	 	 	 นอกจากนี้	 ได้พัฒนาเครื่องมือในการประเมินผู้บริหารองค์การเพิ่มเติมจากการประเมินปกต ิ

ประจ�าปี	โดยมกีลุม่เป้าหมาย	ได้แก่	ปลดักระทรวง	อธบิดี	ผู้ว่าราชการจงัหวดั	นายอ�าเภอ	ก�านนั	ผู้ใหญ่บ้าน	และผูบ้รหิารท้องถิน่ 

โดยมปีระเด็นในการประเมนิ	๑๐	ประเดน็	ประกอบด้วย	๑)	การลดพลงังาน	๒)	การลดกระดาษ	๓)	การประหยดังบประมาณ	

๔)	การก�ากับดูแลการทุจริต	๕)	วิสัยทัศน์	๖)	การบริหารงานในองค์การที่ริเริ่มแก้ไขข้อบกพร่อง	๗)	การส่งเสริมการใช้ดิจิทัล

และขีดความสามารถที่มีอยู่	และพัฒนาขึ้นทุก	๖	 เดือน	๘)	การสร้างคุณธรรมจริยธรรมในองค์การ	๙)	การเสริมสร้างขวัญ

ก�าลังใจ/การดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา	และ	๑๐)	การบูรณาการความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน

	 ๑.๒	 การปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

  ๑.๒.๑	 ขับเคล่ือนระบบราชการ	 ๔.๐	 ระบบราชการต้องปรับเปลี่ยนกลไก	 แนวคิด	 และวิธีการท�างาน 

เพื่อก้าวไปสู่การเป็น	“ระบบราชการ	๔.๐”	เพื่อสอดรับกับการผลักดันนโยบายประเทศไทย	๔.๐	ของรัฐบาล	โดยมีหลักการ 

ที่ส�าคัญคือ	 ระบบราชการจะต้องท�างานโดยยึดหลักธรรมาภิบาลเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 เพื่อให้ระบบราชการ

เป็นที่เชื่อถือไว้วางใจและเป็นท่ีพึ่งของประชาชนได้อย่างแท้จริง	 ซึ่งระบบราชการ	๔.๐	 มีคุณลักษณะที่ส�าคัญ	๓	 ประการ 

คือ	๑)	เปิดกว้างและเชื่อมโยงกัน	(Open	&	Connected	Government)	๒)	ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง	(Citizen-Centric 

Government)	 และ	 ๓)	 มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย	 (Smart	 &	 High	 Performance	 Government)	 ทั้งนี้	 

กลไกในการขับเคลื่อนระบบราชการ	 ๔.๐	 ประกอบด้วย	 คณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยน 

ตามนโยบายประเทศไทย	๔.๐	 ซึ่งมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน	 และมีผู้แทนจากส่วนราชการ	 ผู้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 

เป็นกรรมการท�าหน้าท่ีก�าหนดแนวทางและรูปแบบการปฏิรูปเพื่อสนับสนุนการขับเคล่ือนตามนโยบายประเทศไทย	 ๔.๐ 

และสร้างการรบัรูใ้ห้แก่ทกุภาคส่วนทีเ่กีย่วข้อง	นอกจากนี	้ยงัมคีณะอนกุรรมการพฒันาระบบราชการเกีย่วกับการขบัเคลือ่น 

ระบบราชการ	 ๔.๐	 ท�าหน้าท่ีขับเคล่ือนระบบราชการ	 ๔.๐	 ไปสู่การปฏิบัติท่ีบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม	 ประกอบด้วย 

๑)	 การปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ	 (Service	 Reform)	 มีกลไกการท�างาน	 โดยให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวง 

ท�าหน้าที่เป็น	 Owner/Sponsor	 ส่วนราชการเป็นผู ้ปฏิบัติ	 และคณะกรรมการและผู ้ทรงคุณวุฒิจากภาคเอกชน 

ให้การสนับสนุน	 ๒)	 การพัฒนาและการรังสรรค์นวัตกรรมในรูปแบบใหม่	 (Sandbox)	 โดยด�าเนินการร่วมกันระหว่าง 

ภาครัฐ	ภาคเอกชน	และภาคประชาชน	 เพื่อจัดการปัญหาเฉพาะและปัญหาด้านการบริหารจัดการ	๓)	การปฏิรูปกฎหมาย	

(Regulatory	Reform)	โดยการปรับปรุงยกเลิกกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบอาชีพหรือการด�าเนินการธุรกิจของ

ประชาชน	และ	๔)	การเป็นรัฐบาลดิจิทัล	(Digital	Government)	โดยออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อการบริการประชาชน	

การบริหารราชการแผ่นดิน	และการบริหารจัดการข้อมูลเพื่อการตัดสินใจ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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	 	 ๑.๒.๒	 ปรับปรุงระบบบริการประชาชนในเชิงรุก	 เพื่อยกระดับสมรรถนะการให้บริการภาครัฐและ 

เพิม่ขดีความสามารถในการแข่งขนัของประเทศไทยให้มปีระสทิธภิาพยิง่ขึน้	โดยสร้างแรงจงูใจและมอบรางวลัให้แก่หน่วยงาน 

ทีม่ผีลการประเมนิดเีด่น	ทัง้ในด้านการพฒันาคณุภาพการให้บรกิารประชาชนและการบรหิารจดัการองค์กรอย่างเป็นรปูธรรม 

ชัดเจน	 โดยในปี	 ๒๕๖๑	 รัฐบาลได้มอบ	 “รางวัลเลิศรัฐ”	 ให้แก ่

หน่วยงานภาครัฐ	รวม	๑๘๗	รางวัล	ประกอบด้วย	รางวัลเลิศรัฐ 

สาขาบริการภาครัฐ	 สาขาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ	 

และสาขาการบริหารราชการแบบมส่ีวนร่วม	และปีนีย้งัเป็นปีแรก 

ที่มีหน่วยงานได้รับ	 “รางวัลเลิศรัฐ”	 โดยเป็นหน่วยงานที่ได้รับ

รางวัลในระดับดีเด่นทั้ง	 ๓	 สาขา	 จ�านวน	 ๕	 หน่วยงาน	 ได้แก่	 

กองบัญชาการกองทัพไทย	 กรมควบคุมโรค	 กรมบัญชีกลาง

กรมปศุสัตว์	 และกรมพัฒนาที่ดิน	 นอกจากนี้	 ยังได้มอบรางวัล

เกียรติยศให้แก่หน่วยงานที่ได้รับรางวัล	 United	 Nations	 

Public	 Service	 Awards	 2018	 ขององค์การสหประชาชาต	ิ 

ได ้แก ่	 ส�านักงานสาธารณสุขจังหวัดร ้อยเอ็ด	 จากผลงาน	 

“การป้องกันควบคุมมะเร็งปากมดลูกแบบบูรณาการ”	

  ๑.๒.๓	 อ�านวยการบริหารการเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการออกหนังสือผ่านแดน	

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Border	 pass)	 โดยจัดวางระบบเช่ือมโยงฐานข้อมูลส่วนบุคคลมาเป็นฐานข้อมูลในการออก

หนงัสือผ่านแดนด้วยระบบออนไลน์และสามารถบรูณาการข้อมลูประชาชนและการบรกิารภาครัฐ	(Linkage	Center)	ได้อย่าง 

มีประสิทธิภาพ	สามารถน�าข้อมูลผู้ที่ออกนอกประเทศที่ผ่านระบบ	e-Border	pass	มาตรวจสอบและพิสูจน์ตัวบุคคลได้

  ๑.๒.๔ พฒันาระบบการให้บรกิารประชาชนด้านทะเบียนทีด่นิด้วยระบบออนไลน์	โดยน�าเข้าข้อมลูทะเบยีน 

ที่ดิน	 ข้อมูลภาพลักษณ์	 เอกสารสิทธิ	 และข้อมูลแผนที่รูปแปลงที่ดินในรูปแบบดิจิทัล	 รวมท้ังส้ิน	 ๓๓	 ล้านแปลง	 และ 

พัฒนาระบบการให้บรกิารประชาชนต่างส�านกังานทีด่นิด้วยระบบสารสนเทศทีป่ระชาชนสามารถขอรบับรกิาร	ณ	ส�านกังานท่ีดนิ 

แห่งใดแห่งหน่ึงได้ท่ัวประเทศ	 ใน	 ๓	 ประเภทบริการ	 ได้แก่	 การขอตรวจสอบหลักทรัพย์	 การขอส�าเนาภาพลักษณ ์

เอกสารสิทธิ	และการขอหนังสือรับรองราคาประเมินทุนทรัพย์	โดยผู้ขอรับบริการจะต้องเป็นผู้มีกรรมสิทธิ์ในที่ดิน	หรือเป็น 

ผูม้สีทิธติามกฎหมาย	ปัจจบุนัมปีระชาชนขอรบับรกิารรวมทัง้สิน้	๒๔๐,๕๔๐	คน	นอกจากนี	้ได้ปรบัปรงุระบบให้บรกิารค้นหา

ต�าแหน่งแปลงทีด่นิด้วยระบบสารสนเทศทางอนิเทอร์เนต็	(LandMaps)	จ�านวน	๓	ช่องทาง	ได้แก่	เวบ็ไซต์	http://dolwms.go.th	 

แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนท่ีช่ือ	 “LandMaps”	 และจุดบริการประชาชนในส�านักงานที่ดินจังหวัด/สาขา/ส่วนแยก 

ทั่วประเทศ	ซึ่งปัจจุบันมียอดรวมสะสมของผู้ใช้งานแล้ว	๓๐,๕๑๓,๘๑๕	คน

  ๑.๒.๕ ให้บริการฐานข้อมูลดิจิทัลด้านผังเมือง	 น�าเข้าฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกฎกระทรวงผังเมืองรวม

จงัหวดั	จ�านวน	๗๗	จงัหวดั	และผงัเมอืงรวมเมอืง/ชมุชน	จ�านวน	๑๑๐	ผงั	ทีป่ระกาศใช้เป็นกฎกระทรวงและยงัมผีลบังคบัใช้ 

ทั่วประเทศให้เป็นระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์	 (GIS)	 เป็นการเพิ่มขีดความสามารถการให้บริการข้อมูลดิจิทัลตอบสนองกับ 

รูปแบบการใช้ชีวิตและการท�างานในยุคประเทศไทย	๔.๐	

  ๑.๒.๖ พฒันาการให้บรกิารลกูค้าเพือ่รองรบัรฐับาลดจิทิลั	ประกอบด้วย	๑)	Digital	Payment	การพฒันาระบบ 

การรับและจ่ายเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์	โดยไม่ใช้เงินสด	ตามแผนงาน	MEA	Digital	Payment	มีระบบแล้วเสร็จพร้อมใช้งาน

จ�านวน	๔	ระบบ	ได้แก่	ระบบรบัช�าระค่าไฟฟ้าและค่าบรกิารขอใช้ไฟฟ้า	ระบบรบัคนืเงนิผ่านธนาคารกรงุไทย	ระบบการโอนเงนิ 

รับช�าระค่าขายแบบประกวดราคา	 และระบบการโอนเงินผ่าน	 PromptPay	 หรือเข้าบัญชีธนาคาร	 ๒)	 Smart	 Service	 

การพัฒนาระบบงานบริการให้ทันสมัย	ตามแผนงาน	MEA	Smart	Service	4.0	ช่วยลดขั้นตอนและระยะเวลาในการขอใช้

ไฟฟ้า	โดยประชาชน/ผูใ้ช้บรกิารสามารถขอใช้บรกิารผ่านอนิเทอร์เนต็และแอปพลเิคชนับนโทรศพัท์เคลือ่นทีไ่ด้ทกุทีท่กุเวลา	

และ	๓)	บรกิารช�าระค่าใช้น�า้ประปาด้วยระบบ	QR	Code	และขอตดิตัง้น�า้ประปาใหม่ผ่านระบบอนิเทอร์เน็ตและแอปพลเิคชนั 

บนโทรศัพท์เคลื่อนที่

มอบ 
“ร�งวัลเลิศรัฐ” 
๑๘๗ ร�งวัล 

แก่หน่วยง�นภ�ครัฐที่มีผลก�รประเมิน
ดีเด่นด้�นก�รพัฒน�คุณภ�พ

ก�รบริก�รประช�ชน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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  ๑.๒.๗	 อ�านวยความสะดวกทางธุรกิจและนวัตกรรม	 เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมทางธุรกิจให้ไทย 

เป็นศนูย์กลางการค้าการลงทนุ	โดยพฒันาระบบการให้บรกิาร	เช่น	การบรกิารรบังบการเงนิผ่านทางอเิลก็ทรอนกิส์	(e-Filing) 

บริการจดทะเบียนนิติบุคคลทางอิเล็กทรอนิกส์	 (e-Registration)	 บริการออกหนังสือรับรองนิติบุคคลภาษาอังกฤษ	 

การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 ณ	 จุดเดียว	 (Moc	 Single	 Point	 Service)	 ลดขั้นตอนและระยะเวลาการจดทะเบียนธุรกิจ 

จาก	๕	ขัน้ตอน	๒๕.๕	วนั	เหลอื	๒	ขัน้ตอน	๒	วนั	โดยในปี	๒๕๖๑	ได้มกีารรวมขัน้ตอนการจองชือ่นติบุิคคลและการจดทะเบยีน 

ห้างหุ้นส่วน	 บริษัทจ�ากัด	 เป็นข้ันตอนเดียว	 (จากเดิม	 ๒	 ขั้นตอน)	 เพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถจองชื่อและกรอกข้อมูล 

ค�าขอจดทะเบียนฯ	 ในระบบ	 e-Registration	 ได้ในคราวเดียว	 และปรับลดอัตราค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนธุรกิจใหม ่

เป็นอัตราคงที่	 (Flat	 Rate)	 จาก	 ๕,๕๐๐-๒๗๕,๐๐๐	บาท	 เป็น	 ๕,๕๐๐	บาทอัตราเดียว	 และหากจดทะเบียนออนไลน	์ 

e-Registration	 ลงเหลือเพียง	 ๓,๘๕๐	บาท	 ทั้งนี้	 ในปี	 ๒๕๖๑	 (มกราคม-กันยายน)	 มียอดขอจดทะเบียนนิติบุคคลใหม	่ 

จ�านวน	๕๕,๘๒๔	ราย	 เพิ่มขึ้นร้อยละ	๕๙	จากปี	๒๕๕๗		สะท้อนว่าภาคเอกชนมีความมั่นใจในการลงทุนภายในประเทศ

มากขึ้น	ส่งผลต่อการฟื้นตัวของเศรษฐกิจไทยได้เป็นอย่างดี	และคาดว่าตลอดปี	๒๕๖๑	จะมีนิติบุคคลจัดตั้งใหม่ไม่น้อยกว่า	

๘๐,๐๐๐	ราย

  ๑.๒.๘	 ด�าเนินโครงการบัตรสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 ได้ปรับปรุงระบบเบิกจ่ายตรงค่ารักษา

พยาบาลให้มปีระสทิธภิาพมากขึน้	โดยให้ผูม้สีทิธแิละบคุคลในครอบครวัใช้	“บตัรประจ�าตวัประชาชน”	ท�าธรุกรรมเบกิจ่ายตรง 

ค่ารักษาพยาบาล	 ประเภทผู้ป่วยนอก	ณ	 สถานพยาบาลของทางราชการ	 (๑,๑๐๐	 แห่ง)	 และสถาบันเอกชนที่เข้าร่วม 

โครงการ	 (๒๑๗	 แห่ง)	 นอกจากความสะดวกท่ีประชาชนได้รับแล้ว	 รัฐบาลยังได้ทราบข้อมูลเกี่ยวกับพฤติกรรม 

การรักษาพยาบาลของผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัว	 โดยสามารถน�าข้อมูลมาใช้ประโยชน์ในการก�าหนดมาตรการ 

การป้องกันการทุจริตในกระบวนการเบิกจ่ายตามสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ	 รวมทั้งนโยบายเกี่ยวกับ 

การรักษาพยาบาลที่เหมาะสมกับผู้มีสิทธิและบุคคลในครอบครัวยิ่งขึ้น	 นอกจากน้ี	 โครงการดังกล่าวยังเป็นการผลักดัน 

การด�าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการช�าระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ	 

(National	 e-Payment)	 และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการปฏิรูปประเทศไทยตามแนวทางการบูรณาการฐานข้อมูล

ประชาชนและการบริการภาครัฐซึ่งเป็นการน�าระบบดิจิทัลเข้ามาช่วยบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น	 ทั้งนี	้ 

การใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก	 ตั้งแต่วันที่	 ๔	 พฤษภาคม-๓๐	 กันยายน	 ๒๕๖๑	 มีผู้ใช้สิทธิ 

เฉลี่ยเดือนละ	 ๑,๒๕๕,๗๑๗	 คน	 จ�านวนธุรกรรมรวมท้ังสิ้น	 ๑๓,๕๖๘,๒๖๙	 รายการ	 เป็นจ�านวนเงินค่ารักษาพยาบาล 

รวมทั้งสิ้น	๒๑,๘๙๒	ล้านบาท

เดือน/ 
ปี ๒๕๖๑

จำ�นวนผู้ใช้สิทธิ
(คน)

จำ�นวนธุรกรรม
(ร�ยก�ร)

จำ�นวนค่�รักษ�พย�บ�ล
(ล้�นบ�ท)

พฤษภาคม ๑,๑๙๘,๑๑๑ ๒,๔๑๙,๘๐๙  ๓,๙๙๘ 

มิถุนายน ๑,๒๖๕,๘๘๖ ๒,๗๖๕,๗๗๕  ๔,๔๒๙ 

กรกฎาคม ๑,๒๓๕,๓๔๔ ๒,๖๘๑,๑๙๗  ๔,๒๘๗ 

สิงหาคม ๑,๓๒๕,๑๖๗ ๒,๙๔๖,๗๑๘  ๔,๗๘๖ 

กันยายน ๑,๒๕๔,๐๗๕ ๒,๗๕๔,๗๗๐  ๔,๓๙๒ 

รวม ๖,๒๗๘,๕๘๓ ๑๓,๕๖๘,๒๖๙ ๒๑,๘๙๒ 

ที่มา	:	กรมบัญชีกลาง

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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	 	 ๑.๒.๙	 ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตักิารอ�านวยความสะดวกในการพจิารณาอนญุาตของทางราชการ	

พ.ศ.	 ๒๕๕๘	 รัฐบาลได้ปรับขั้นตอนและระยะเวลาในการพิจารณาอนุญาตในเรื่องต่าง	 ๆ	 ให้มีความรวดเร็วยิ่งขึ้น 

เพ่ืออ�านวยความสะดวกแก่ผู ้ประกอบกิจการและประชาชน

ทั่วไป	 โดยได้ติดตามและก�ากับดูแลให้ส่วนราชการด�าเนินการ 

ตามพระราชบัญญัติฯ	 พร้อมทั้งจัดท�าคู ่มือส�าหรับประชาชน

เผยแพร ่บนเว็บไซต ์ศูนย ์ รวมข ้อมูล เ พ่ือติดต ่อราชการ	 

(www.info.go.th)	 และแอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที	่ 

“คู ่มือประชาชน”	 ปัจจุบันมีคู ่มือส�าหรับประชาชนที่ใช้เป็น

คู่มือกลาง	 จ�านวน	 ๕,๗๒๔	 คู่มือ	 โดยคู่มือส�าหรับประชาชน

จะระบุวิธีการ	 ข้ันตอน	 ระยะเวลา	 รวมทั้งเอกสารหลักฐาน 

และค่าธรรมเนียมต่าง	 ๆ	 ท่ีใช ้ในการติดต่อขอรับบริการ 

จากหน่วยงานราชการ	 นอกจากนี้	 ยังมีแผนการปรับปรุงคู่มือ

ส�าหรับประชาชน	 โดยให้หน่วยงานของรัฐลดขั้นตอนและ 

ระยะเวลาแล้วเสรจ็ไม่น้อยกว่าร้อยละ	๓๐-๕๐	เช่น	จดัท�าแบบฟอร์มเอกสารราชการ	๒	ภาษา	(ภาษาไทยควบคูภ่าษาองักฤษ)	 

การพัฒนาระบบ	 Biz	 Portal	 เป็นเว็บไซต์ศูนย์กลางบริการภาครัฐเพื่อธุรกิจ	 “biz.govchannel.go.th”	 โดยน�าร่อง 

ใน	๒	ธุรกิจ	คือ	การเปิดร้านอาหาร	และการเปิดร้านค้าปลีก	รวม	๒๔	งานอนุญาต	การจัดตั้งศูนย์รับค�าขออนุญาต	รวมทั้ง 

ก�ากับและติดตามสถานะค�าขอ	โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่	๑๔	สิงหาคม	๒๕๖๑	เห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกาจัดตั้ง 

ศูนย์รับค�าขออนุญาต	 พ.ศ.	 ....	 ซ่ึงขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาของส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา	 ทั้งนี้	 ได้ทดลอง 

เปิดให้บริการศูนย์รับค�าขออนุญาตแล้ว	 ตั้งแต่วันที่	 ๓	 ตุลาคม	 ๒๕๖๑	 โดยในปี	 ๒๕๖๑	 ผลการส�ารวจพบว่า	 ประชาชน 

มีความพึงพอใจต่อการให้บริการของรัฐ	คิดเป็นร้อยละ	๘๔	ซึ่งอยู่ในระดับพึงพอใจมาก

จัดทำ�แอปพลิเคชัน

“คูม่อืประช�ชน” 
๕,๗๒๔ คู่มือ 
ประช�ชนพึงพอใจม�ก ๘๔% 

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 ๑.๒.๑๐	 ด�าเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องทุกข์ของประชาชน	 รัฐบาลได้เปิดช่องทางรับเรื่องร้องเรียนหรือ

ร้องทุกข์จากประชาชนหลายช่องทาง	 เช่น	 ศูนย์บริการประชาชน	 (ส�านักงานปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี)	 ศูนย์ด�ารงธรรม	 

(กระทรวงมหาดไทย)	 ศูนย์ประชาบดี	 (กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์)	 และศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์

ของส่วนราชการต่าง	ๆ	มีผลการด�าเนินงาน	ดังนี้

	 	 	 (๑)	 ศนูย์บรกิารประชาชน	ให้บริการประชาชนโดยการรบัเรือ่งร้องทกุข์หรือร้องเรียน	ณ	ศนูย์บรกิาร 

ประชาชน	 ภายใต้ชื่อ	 ๑๑๑๑	 จ�านวน	 ๕	 ช่องทาง	 คือ	 ๑)	 สายด่วนของรัฐบาล	 ๑๑๑๑	๒)	 เว็บไซต์	 www.1111.go.th	 

๓)	ตู้	ปณ.	๑๑๑๑	๔)	จุดบริการประชาชน	๑๑๑๑	และ	๕)	แอปพลิเคชันบนโทรศัพท์เคลื่อนที่	PSC	1111	รวมทั้งแจ้งเรื่อง 

ผ่านคณะรกัษาความสงบแห่งชาตทิาง	ตู	้ปณ.	๔๔๔	โดยมีผลด�าเนินการระหว่างวนัที	่๑	ตลุาคม	๒๕๖๐-๓๐	กนัยายน	๒๕๖๑	

ดังนี้	

ประเภทเรื่อง

ผลก�รดำ�เนินง�น

จำ�นวน

เรื่องเข้�

(เรื่อง)

ยุติ

(เรื่อง)
ร้อยละ

อยู่ระหว่�ง

ดำ�เนินก�ร

(เรื่อง)

ร้อยละ

สังคมและสวัสดิการ ๔๙,๕๗๔ ๔๖,๐๕๒ ๙๒.๙๐ ๓,๕๒๒ ๗.๑๐

ร้องเรียนกล่าวโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙,๒๑๔ ๗,๕๓๔ ๘๑.๗๗ ๑,๖๘๐ ๑๘.๒๓

เศรษฐกิจ ๘,๗๐๔ ๗,๕๘๔ ๘๗.๑๓ ๑,๑๒๐ ๑๒.๘๗

การเมือง-การปกครอง ๘,๑๖๔ ๗,๓๗๔ ๙๐.๓๒ ๗๙๐ ๙.๖๘

กฎหมาย ๕,๔๖๔ ๔,๔๔๓ ๘๑.๓๑ ๑,๐๒๑ ๑๘.๖๙

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๒,๙๘๓ ๒,๖๖๐ ๘๙.๑๗ ๓๒๓ ๑๐.๘๓

พระราชบัญญัติอ�านวยความสะดวก 

พ.ศ. ๒๕๕๘

๑๖๗ ๑๑๖ ๖๙.๔๖ ๕๑ ๓๐.๕๔

รวมทั้งสิ้น ๘๔,๒๗๐ ๗๕,๗๖๓ ๘๙.๙๑ ๘,๕๐๗ ๑๐.๐๙

  	 (๒)	 ศนูย์ด�ารงธรรม	มผีลการด�าเนินงานระหว่างวนัที	่๑๘	กรกฎาคม	๒๕๕๗	-	๒๗	กนัยายน	๒๕๖๑	ดงันี้

ประเภทให้บริก�ร

ผลก�รดำ�เนินง�น

จำ�นวนเรื่องเข้�

(เรื่อง)

แล้วเสร็จ

(เรื่อง)
ร้อยละ

อยู่ระหว่�ง

ดำ�เนินก�ร

(เรื่อง)

ร้อยละ

ร้องเรียน/ร้องทุกข์ ๑๖๖,๒๓๓ ๑๒๐,๒๒๔ ๗๒.๓๒ ๔๖,๐๐๙ ๒๗.๖๘

บริการเบ็ดเสร็จ ๒,๓๙๘,๔๖๕ ๒,๓๙๘,๔๖๕ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

บริการส่งต่อ ๗๑,๙๖๓ ๖๒,๙๐๐ ๘๗.๔๑ ๙,๐๖๓ ๑๒.๕๙

บริการข้อมูล ๔๓๘,๙๘๑ ๔๓๘,๙๘๑ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

บริการให้ค�าปรึกษา ๑๙๐,๑๕๐ ๑๙๐,๑๕๐ ๑๐๐.๐๐ ๐ ๐.๐๐

หน่วยเคลื่อนที่เร็ว ๗,๘๒๓ ๕,๗๕๗ ๗๓.๕๙ ๒,๐๖๖ ๒๖.๔๑

รวม ๓,๒๗๓,๖๑๕ ๓,๒๑๖,๔๗๗ ๙๘.๒๕ ๕๗,๑๓๘ ๑.๗๕

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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  	 ทั้งนี้	มีผลการด�าเนินงานการแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบของศูนย์ด�ารงค์ธรรม	ดังนี้

ข้อมูลผู้ม�ลงทะเบียน ยอดหน้ีท่ีรับแจ้ง ยอดหนี้ที่แก้ไขได้ อยู่ระหว่�งดำ�เนินก�ร ร้อยละคว�มสำ�เร็จ

จ�านวน (เรื่อง) ๓๒,๖๖๕ ๓๑,๖๘๐ ๙๘๕ ๙๖.๙๘

จ�านวนหนี้ (บาท) ๔,๒๕๗,๒๘๔,๐๗๖ ๔,๐๗๐,๒๗๐,๕๑๒ ๑๘๗,๐๑๓,๕๖๔ ๙๕.๖๑

	 	 	 (๓)	 รบัแจ้งเรือ่งร้องเรยีนและการคุ้มครองผูบ้ริโภคผ่านสายด่วน	“สคบ.	๑๑๖๖”	โดยมปีระชาชน
แจ้งเร่ืองร้องเรียนและขอรับค�าปรึกษาตั้งแต่เดือนตุลาคม	 ๒๕๖๐-กันยายน	 ๒๕๖๑	 จ�านวน	 ๕๐,๗๙๐	 คน	 จ�าแนกตาม 
ประเภทเรื่องได้	ดังนี้

ประเภทเรื่อง จำ�นวน (คน) ร้อยละ

ด้านสัญญา ๒๐,๐๐๔ ๓๙.๓๙

ด้านฉลาก ๘,๔๙๗ ๑๖.๗๓

ด้านโฆษณา ๕,๓๐๐ ๑๐.๔๔

ด้านธุรกิจขายตรงและตลาดแบบตรง ๑,๔๖๖ ๒.๘๘

ด้านกฎหมาย ๓๙๕ ๐.๗๘

อื่น ๆ ๑๕,๑๒๘ ๒๙.๗๘

	 	 	 ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มีผลการด้านการด�าเนินงานคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาค	ดังนี้

ก�รดำ�เนินง�น จำ�นวน

๑) การแก้ไขปัญหาเรื่องร้องทุกข์ให้ผู้บริโภค ๑,๑๖๖ คน
(๓,๑๐๓,๕๔๐.๗๕ บาท)

๒) การตรวจสอบพฤติการณ์การประกอบธุรกิจต่าง ๆ ๑,๘๗๖ คน

๓) การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การคุ้มครองผู้บริโภค ๑,๔๙๐ ครั้ง

๔) การด�าเนินงานของคณะอนุกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค
ประจ�าจังหวัด/คณะอนุกรรมการไกล่เกลี่ยเรื่องราวร้องทุกข์
จากผู้บริโภค/คณะอนุกรรมการผู้มีอ�านาจเปรียบเทียบความผิด

๒๑๐ ครั้ง

๕) การจัดประชุมสัมมนาเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ๖ ครั้ง

	 	 	 (๔)	 ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติส�าหรับนักลงทุนต่างชาติ (The	Anti-Corruption	Operation	
Complaint	Center)	ในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	มสีถติเิรือ่งร้องเรยีนผ่านศูนย์รบัเรือ่งร้องเรยีนการทจุรติส�าหรบันกัลงทนุ 
ต่างชาต	ิจ�านวน	๑๑๐	คน	แบ่งเป็น	๑)	เกีย่วข้องกับเจ้าหน้าทีข่องรฐั	ไม่เกีย่วข้องกบัชาวต่างชาต	ิจ�านวน	๖๕	คน	และเกีย่วข้อง
กับชาวต่างชาติ	 จ�านวน	๒	 คน	๒)	 ไม่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ/ไม่เก่ียวกับการกระท�าทุจริตในภาครัฐ	 จ�านวน	๓	 คน 
และ	๓)	สอบถามข้อมูล	จ�านวน	๔๐	คน

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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	 	 	 	 ทัง้นี	้รฐับาลได้มกีารจดัตัง้ศนูย์รบัเรือ่งร้องเรยีน	ร้องทกุข์	และให้บรกิารประชาชนในเรือ่งอืน่	ๆ 	 

เช่น	 เรื่องการศึกษา	 ผ่านสายด่วน	 ๑๕๗๙	 หรือ	 www.1579.moe.go.th	 มีเรื่องร้องเรียน	 ๙,๗๓๑	 เรื่อง	 ยุติเรื่องแล้ว 

๖,๘๐๑	เรื่อง	และอยู่ระหว่างด�าเนินการ	๒,๙๓๐	เรื่อง

	 	 	 (๕)	 พิจารณาเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐท�าการทุจริตในภาครัฐ	 ประจ�าปี	

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	โดยคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติในภาครฐั	(คณะกรรมการ	ป.ป.ท)	ได้ด�าเนนิการ 

ดังนี้

หน่วย	:	เรื่อง

คณะ
กรรมก�ร 
ป.ป.ท.

พิจ�รณ�

ผลก�รพิจ�รณ�
ชี้มูล

คว�มผิดตั้งอนุกรรมก�รไต่สวน
ข้อเท็จจริง

ส่งพนักง�น
สอบสวนฯ

ส่ง 
ป.ป.ช.

ไม่รับ
ตรวจสอบ
เพิ่มเติม

อื่นๆ

๓,๒๓๕ ๕๔๔ ๑๒๒ ๑,๒๗๕ ๑,๑๗๐ ๑๒๐ ๔ ๒๐๙

	 	 	 (๖)	 โครงการสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจของศูนย์ด�ารงธรรมกรมที่ดิน	 ช่องทางการรับแจ้ง

ข่าวสาร	 ข้อสงสัย	 และแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนของศูนย์ด�ารงธรรมกรมที่ดิน	 มีจ�านวน	๗	 ช่องทาง	 คือ	 

๑)	ตดิต่อด้วยตนเอง	๒)	ทางเวบ็ไซต์ระบบศนูย์ด�ารงธรรม	www.dol.go.th,	e-mail	:	damrongtham@dol.go.th	๓)	จดหมาย 

ถึงศูนย์ด�ารงธรรมกรมท่ีดิน	 ๔)	 โทรศัพท์	 ๕)	 โทรสาร	 ๖)	 บริการ	 Call	 Center	 ๐-๒๑๔๑-๕๕๕๕	 ตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง 

ทั้งนี้	 ตั้งแต่วันที่	๑	มกราคม-๓๐	กันยายน	๒๕๖๑	มีประชาชนขอรับบริการ	จ�านวน	๒๗,๔๙๔	ราย	 ได้รับค�าปรึกษาและ 

แก้ไขปัญหาจนเป็นทีน่่าพอใจ	คดิเป็นร้อยละ	๑๐๐	โดยประเดน็ทีป่ระชาชนรบับรกิารมากทีส่ดุ	คอื	การขอทราบค่าธรรมเนียม

จดทะเบียน/ค่ามัดจ�ารังวัด/ค่าคัดถ่ายระวาง/ราคาประเมิน	 รองลงมา	 คือ	 ข้อมูลทั่วไปส�านักงานที่ดิน	 (ท่ีตั้ง	 เบอร์โทร	 

วันท�าการ	และพื้นที่รับผิดชอบ)	และการเตรียมเอกสารหลักฐาน

	 	 ๑.๒.๑๑	 สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสุลใหญ่ของไทยท่ัวโลกท�าหน้าทีคุ่ม้ครองและดแูลผลประโยชน์	

ของคนไทยในต่างประเทศ	 ผ่านหมายเลขสายด่วนของสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยทั่วโลก 

กว่า	 ๑๒๐	 หมายเลข	 ซึ่งเปิดตลอด	 ๒๔	 ชั่วโมง	 โดยประชาชนสามารถตรวจสอบหมายเลขสายด่วน	 ได้จากเว็บไซต	์ 

http://www.thaiembassy.org	 ทั้งนี้	 ยังมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการด้านกงสุล 

แก่ประชาชน	โดยมีการจัดท�าแอปพลิเคชัน	Thai	Consular	และเพิ่มช่องทางติดต่อทางแอปพลิเคชัน	Line	และ	Wechat	 

“Thaiconsular”	และ	Facebook	ซึง่ในปี	๒๕๖๐	สถานเอกอคัรราชทตูและสถานกงสุลใหญ่ทัว่โลกได้ให้การช่วยเหลือคนไทย

ในต่างประเทศ	รวมท้ังสิน้	๑๑,๒๖๒	คน	และในช่วงเดือนมกราคม-พฤษภาคม	๒๕๖๑	ให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ	

รวม	๔,๕๓๖	คน	และด�าเนนิการช่วยเหลอืนกัท่องเทีย่วไทยในเหตกุารณ์แผ่นดนิไหว	ณ	เกาะลอมบอก	สาธารณรฐัอนิโดนเีซยี	

เมื่อเดือนกรกฎาคม	๒๕๖๑	 รวมทั้งช่วยเหลือดูแลและอ�านวยความสะดวกให้แก่ผู้แสวงบุญชาวไทยในต่างประเทศ	 ได้แก	่ 

ผูแ้สวงบญุชาวไทยมสุลมิท่ีเดินทางไปประกอบพธิฮัีจญ์	ณ	ราชอาณาจกัรซาอดุอีาระเบยี	เป็นประจ�าทกุปี	ปีละกว่า	๑	หมืน่คน	

และชาวไทยทีไ่ปแสวงบญุ	ณ	พทุธคยา	สาธารณรฐัอนิเดยี	ในฤดแูสวงบญุ	(ช่วงเดอืนพฤศจกิายน-มนีาคม)	ปีละกว่า	๖	หมืน่คน	

	 ๑.๓	 การจัดระบบอัตราก�าลังและปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐ	 โดยก�าหนดกรอบอัตราก�าลังของ	

ส่วนราชการและการส่งเสรมิการวางแผนและบรหิารก�าลงัคนในส่วนราชการ	ด�าเนนิการทบทวนบทบาท	ภารกจิ	โครงสร้าง	

และอตัราก�าลงัของส่วนราชการ	จ�านวน	๑๗	กระทรวง	และได้มกีารศกึษาวเิคราะห์เพือ่ก�าหนดยทุธศาสตร์การปฏริปูก�าลงัคน

และภารกจิบริการด้านสขุภาพของกระทรวงสาธารณสขุ	รวมทัง้จัดท�าแผนบรหิารจดัการก�าลังคนด้านสุขภาพของประเทศไทย

ในระยะ	 ๒๐	 ปี	 (พ.ศ.	 ๒๕๖๐–๒๕๗๙)	 และแนวทางการจัดท�าแผนก�าลังคนเพ่ือรองรับภารกิจของกระทรวงสาธารณสุข	 

ระยะ	๕	ปี	 (ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 ส�าหรับการด�าเนินการในด้านอื่น	 ๆ	ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากร

บุคคลภาครัฐ	 เช่น	 การพัฒนามาตรฐานก�าหนดต�าแหน่งให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจของส่วนราชการ	

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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และการศึกษาแนวทางเพื่อพัฒนาระบบจ�าแนกต�าแหน่ง	 โดยการผ่อนคลายหลักเกณฑ์การก�าหนดต�าแหน่งเพื่อสนับสนุน 

การขับเคลื่อนการปฏิรูปเพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนตามนโยบายประเทศไทย	๔.๐	

	 ๑.๔	 การรักษาบคุลากรภาครัฐที่มปีระสิทธภิาพไว้ในระบบราชการ	รัฐบาลได้ด�าเนินโครงการเพื่อสร้างและพัฒนา

บุคลากรภาครัฐ	 เพื่อจูงใจและรักษาบุคลากรภาครัฐที่มีประสิทธิภาพไว้ในระบบราชการ	 เช่น	 การจัดฝึกอบรมหลักสูตร 

ต่าง	ๆ 	การให้ทุนการศึกษา	ทุนพัฒนาข้าราชการ	บุคลากรภาครัฐเจ้าหน้าที่ของรัฐ	นอกจากนี้	ได้ศึกษาแนวทางการปรับปรุง 

และพัฒนาระบบหรือกลไกการบริหารทรัพยากรบุคคลในระบบราชการพลเรือนที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้าง 

อายปุระชากรและการปรบัเปลีย่นอายเุกษยีณข้าราชการพลเรอืน	

และจดัท�าแนวทางการพฒันาระบบบริหารทรพัยากรบคุคลภาครัฐ 

เพือ่รองรบัสงัคมสงูอายเุสนอต่อคณะกรรมการข้าราชการพลเรอืน	

(ก.พ.)	 พิจารณา	 การเตรียมการจัดตั้งและด�าเนินการเกี่ยวกับ	 

Job	Placement	 for	Seniors	 (ชื่อเดิม	Placement	Center)	 

ซึ่งเป็นหน่วยงานสนับสนุนให้ข้าราชการที่เกษียณอายุราชการ 

มีงานท�าท่ีเหมาะสมกับอายุและความสามารถ	 เพื่อให้มีรายได้ 

ต่อเนือ่งในการด�ารงชีวติและใช้จ่ายในการดูแลสขุภาพของตนเอง

ภายหลังเกษียณอายุ	 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลข้าราชการ

เกษียณอายุ	 (OCSC	 Placement	 Center)	 ส�าหรับหน่วยงาน 

ที่ต้องการบุคลากรปฏิบัติงาน

	 ๑.๕	 การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประเมินผลการด�าเนินงานของรัฐบาลในเรื่องต่าง	 ๆ	 เพื่อน�ามา 

วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของรัฐบาล	 โดยได้ก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการที่เป็นไปตามหลักวิชาการและ

ส�ารวจความเห็นตามหัวข้อนโยบายของรัฐบาล	 ผลงานที่ด�าเนินการไปแล้วหรืองานที่จะท�าในระยะต่อไป	 เพื่อสร้างการรับรู้ 

และความเข้าใจแก่ประชาชนเป็นระยะ	 ๆ	 อย่างต่อเน่ือง	 เช่น	 ๑)	 การส�ารวจภาวะการท�างานของประชากร	 ปี	 ๒๕๖๑	 

๒)	การส�ารวจความต้องการพฒันาขดีความสามารถของประชากร	ปี	๒๕๖๑	๓)	การส�ารวจความคิดเหน็ของประชาชนเก่ียวกบั 

ของขวัญปีใหม่ที่ต้องการจากรัฐบาล	ปี	๒๕๖๑	๔)	การส�ารวจความคิดเห็นของประชาชนต่อการบริหารงานรัฐบาล	ครบรอบ 

๓	ปี	 ๖	 เดือน	 โดยเป็นการส�ารวจประชาชนที่ที่มีอายุ	 ๑๘	 ปีขึ้นไปทั่วประเทศ	 จ�านวนตัวอย่างทั้งส้ิน	 ๕,๘๐๐	 คน	พบว่า 

มีความพึงพอใจในภาพรวมต่อการด�าเนินงานของรัฐบาลในระดับมากและมากที่สุด	 คิดเป็นร้อยละ	 ๖๕.๘	 และ 

มีความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาของประเทศในระดับมากและมากที่สุด	คิดเป็นร้อยละ	๖๓.๘

	 ๑.๖	 การจัดท�าตัวชี้วัดเพื่อการติดตามประเมินผลเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน	(Sustainable	Development	

Goals:	SDGs)	 ได้วิเคราะห์ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการพัฒนาข้อมูลตัวชี้วัดที่ได้จากการกลั่นกรองรวม	๑๔	เป้าหมาย	

และติดตามความก้าวหน้าการพัฒนาตัวชี้วัดของสหประชาชาติ	 (UN)	 เพื่อจัดท�าร่างรายงานการทบทวนผลการด�าเนินการ 

ตามวาระการพฒันาทีย่ัง่ยนื	ค.ศ.	๒๐๓๐	พร้อมทัง้สรปุผลการกล่ันกรองให้หน่วยงานเจ้าภาพ	และหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องตรวจสอบ 

โดยรวบรวมข้อมูลและค�าอธิบายรายละเอียดข้อมูล	 รวมทั้งหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการพัฒนาตัวช้ีวัด 

ตามเป้าหมายต่าง	 ๆ	 จัดท�าแผนงานการติดตามและประเมินผลการจัดท�าตัวชี้วัดเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนประจ�า

ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	ติดตามข้อมูลตัวชี้วัด	SDGs	และค�าอธิบายรายละเอียดข้อมูล	 (Metadata)	 เพื่อน�าเข้าสู่ระบบ 

เผยแพร่ข้อมูลตัวชี้วัด	 SDGs	 จัดท�าร่างแนวทางการจัดท�ากรอบตัวช้ีวัดเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในระดับประเทศ	 

นอกจากนี	้ยงัได้มกีารศกึษาตวัอย่างการจดัท�าเวบ็ไซต์	SDGs	ของประเทศและหน่วยงานต่าง	ๆ 	เพือ่น�ามาเป็นกรอบในการพฒันา 

การจัดท�าเว็บไซต์	SDGs	Thailand

เตรียมจัดตั้ง 
Job Placement 

for Seniors 
เพื่อสนับสนุนข้�ร�ชก�รที่เกษียณอ�ยุ

ร�ชก�รให้มีง�นทำ�ที่เหม�ะสม

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๒.	 การกระจายอ�านาจเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณะ

	 ๒.๑	 การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อรับ	

เงินรางวัลจูงใจในการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการของ

ท้องถิน่	เพือ่ส่งเสรมิและกระตุน้ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ให้

ความส�าคัญแก่การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการตามหลัก

การบรหิารกิจการบ้านเมอืงทีด่	ีโดยมอีงค์กรปกครองส่วนท้องถิน่

ทีไ่ด้รับรางวลัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ทีม่กีารบรหิารจดัการทีด่ ี

ประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	จ�านวน	๑๔๘	แห่ง	 เป็นเงิน 

ทั้งสิ้น	๒๐๐	ล้านบาท

	 ๒.๒	 การเสริมสร ้างความรู ้ เกี่ยวกับการกระจาย	

อ�านาจและสร้างเครือข่ายการกระจายอ�านาจภาคประชาชน	

เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการด�าเนินงาน

และตรวจสอบการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยด�าเนินการจัดฝึกอบรมไปแล้ว	 จ�านวน	 ๒	 รุ ่น	 จ�านวน 

ทั้งสิ้น	๔๖๐	คน

๓.	 การยกระดับสมรรถนะของหน่วยงานของรัฐให้มีประสิทธิภาพ

	 ๓.๑	 การด�าเนินการเกี่ยวกับศูนย์บริการร่วม	 (One	 Stop	 Service)	 เป็นศูนย์รวมงานบริการของหน่วยงาน 

ภาครัฐที่อยู่ภายใต้สังกัดเดียวกันหรือต่างสังกัดกัน	 เพ่ืออ�านวยความสะดวกให้แก่ประชาชนท่ีมาขอรับบริการในด้านต่าง	 ๆ	 

ณ	สถานที่แห่งเดียว	โดยงานแบ่งออกเป็น	๔	ลักษณะ	ได้แก่	๑)	การให้ข้อมูลข่าวสาร	๒)	การรับเรื่อง-ส่งต่อ	 (รับงานแทน 

หน่วยงานอื่น)	 ๓)	 การให้บริการแบบเบ็ดเสร็จ	 (ส่งมอบผลผลิตแก่ผู้รับบริการได้ทันที)	 และ	 ๔)	 การรับเรื่องร้องเรียน	 

โดยรัฐบาลได้ด�าเนินการจัดตั้งศูนย์บริการด้านต่าง	ๆ	ดังนี้	

ศูนย์บริก�ร ที่ตั้ง/รูปแบบ

ศูนย์บริการร่วมในห้างสรรพสินค้า 
(Government Service Point: G-Point)

ศูนย์การค้าเซ็นทรัล เวิลด์ ศูนย์การค้าธัญญาพาร์ค 
กรุงเทพมหานคร และศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา ศาลายา 
จังหวัดนครปฐม

ศูนย์บริการประชาชน ๒๓ หน่วยงาน ได้จัดส่งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องทุกข์ 
และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น ณ อาคารส�านักงาน ก.พ. เดิม
ถนนพิษณุโลก กรุงเทพมหานคร

ศูนย์บริการธุรกิจสุขภาพ น�าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาเชื่อมโยงเครือข่ายการบริการ
ระหว่างหน่วยงาน และประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

รับเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน และขอความเป็นธรรมที่เกี่ยวข้องกับ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ศูนย์บริการร่วมกระทรวงยุติธรรม ให้บริการรับเรื่องราวร้องเรียน ร้องทุกข์ รับแจ้งเบาะแส 
การให้ค�าปรึกษาทางด้านกฎหมาย การรับเรื่องขออนุมัติ/
อนุญาตตามภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม

อปท. ๑๔๘ แห่ง 

ได้รับร�งวัลองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น

ที่มีก�รบริห�ร
จัดก�รที่ดี 

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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	 ๓.๒	 การเตรียมก�าลังคนคุณภาพเข้าสู่ระบบราชการ	 ได้จัดสรรทุนรัฐบาลระดับต่าง	 ๆ	 และจัดการสอบวัดความรู้

ความสามารถทั่วไป	(ภาค	ก)	เพื่อเตรียมก�าลังคนเข้าสู่ระบบราชการ	ดังนี้

	 	 ๓.๒.๑	 จดัสรรทนุรฐับาลระดับมัธยมศกึษาตอนปลาย	(ทนุเล่าเรยีนหลวงและทนุรฐับาลตามความต้องการของ 

กระทรวง	กรม	หรือหน่วยงานของรัฐ)	ประจ�าปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๕	ประเภททุน	รวม	๙๐	ทุน	มีผู้ได้รับทุน	จ�านวน	๗๖	คน	

	 	 ๓.๒.๒	 จดัสรรทนุดงึดดูผูมี้ศกัยภาพสงูทีก่�าลงัศกึษาอยูใ่นสถาบันการศกึษาในประเทศ	(Undergraduate	

Intelligence	Scholarship:	UIS)	ประจ�าปี	๒๕๖๑	จ�านวน	๓๓	หน่วยทุน	รวม	๔๓	ทุน

	 	 ๓.๒.๓	 จัดท�าโครงการเพิ่มประสิทธิภาพในการด�าเนินการสรรหาและเลือกสรรบุคคลด้วยระบบ	

อิเล็กทรอนิกส์	 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเข้ารับราชการด้วยรูปแบบการสอบเพื่อวัด 

ความรู้ความสามารถทั่วไป	 (ภาค	 ก)	 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส ์

เพือ่ให้การสอบความรูค้วามสามารถท่ัวไปมปีระสิทธภิาพ	คล่องตวั 

ลดระยะเวลาในการด�าเนินการ	 ลดทรัพยากรท่ีใช้ในการจัดสอบ 

และเพื่อให้ส่วนราชการได้บรรจุบุคคลตรงตามความต้องการ 

ในเวลารวดเร็ว	 ประชาชนได้รับโอกาสเข้ารับราชการที่ดีขึ้น 

และมากข้ึน	 โดยปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 ได้มีการสอบ 

เพือ่วดัความรูค้วามสามารถทัว่ไปด้วยระบบอเิลก็ทรอนกิส์	(ระดบั 

ปริญญาโท)	 ด�าเนินการสอบในเดือนมกราคม-กันยายน	๒๕๖๑	

รวมจ�านวน	๒๐	รอบสอบสอบรอบละ	๑๑๕	ที่นั่งสอบ	รวมทั้งสิ้น	

๒,๓๐๐	ที่นั่งสอบ	ซึ่งมีผู้สอบผ่าน	จ�านวนทั้งสิ้น	๑๗๙	คน

	 ๓.๓	 การปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ	 ตามรายงาน 

ผลการวิจัยเรื่อง	 Doing	 Business	 ของธนาคารโลก	 โดยผลการจัดอันดับแสดงให้เห็นว่าระยะเวลาขั้นตอนและกฎระเบียบ 

ของรัฐยังไม่เอื้อกับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยและยังคงมีปัญหาอุปสรรคในบางเรื่อง	 เช่น	 ขั้นตอนและระยะเวลา 

การปฏิบัติงาน	 กฎหมาย	 ระเบียบ	 ข้อบังคับต่าง	 ๆ	 ที่ยังไม่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ	 รัฐบาลจึงได้เร่งรัดให้หน่วยงาน 

ภาครัฐปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานเพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น	 ตามแนวทางการปรับปรุง 

สภาพแวดล้อมส�าหรับการประกอบธุรกิจในประเทศไทยของธนาคารโลก	 และได้มีการติดตามความก้าวหน้า 

ในการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างานและการขับเคล่ือนการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนได้มีการน�าเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาปรับปรุงการท�างาน	 เชื่อมโยงข้อมูลระหว่างส่วนราชการ	 และพัฒนาระบบ 

ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์มากข้ึน	 และที่ส�าคัญ	 คือ	 การเร่งรัดการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายเพื่ออ�านวยความสะดวก 

ในการประกอบธุรกิจ	 เพื่อปลดล็อคข้อจ�ากัดด้านกฎหมายที่เป็นพื้นฐานของการปรับระบบงาน	 รวมถึงการจัดท�า 

มาตรการอ�านวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน	 โดยการไม่เรียกส�าเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน 

โดยมีมาตรการระยะสั้น	 เช่น	 ๑)	 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมีกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับที่ก�าหนดให้ประชาชน 

ต้องยื่นหรือส่งส�าเนาเอกสารหรือหลักฐานที่ทางราชการหรือ 

หน่วยงานของรัฐอื่นใดออกให้	ให้หน่วยงานของรัฐนั้นด�าเนินการ 

ที่จ�าเป็น	 เพื่อให้มีการเชื่อมโยงข้อมูลกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ไว้ล่วงหน้า	 โดยไม่ต้องท�าบันทึกข้อตกลง	 (MoU)	 ระหว่าง 

หน่วยงาน	และเมื่อประชาชนไปติดต่อขอรับบริการ	ให้เจ้าหน้าที่ 

ผู้ให้บริการเป็นผู้สั่งพิมพ์	 (Print	 out)	 เอกสารหรือหลักฐานนั้น 

ออกมาจากระบบท่ีมีการเช่ือมโยงไว ้	 และลงนามรับรอง 

ความถูกต้องของเอกสาร	 แล้วใช้เอกสารนั้นประกอบเรื่องที ่

ประชาชนมาขอรับบริการ	 โดยประชาชนผู ้มาขอรับบริการ 

คะแนน EODB 
๗๘.๔๕ คะแนน เพิ่มจ�กปีที่แล้ว 

อยู่ ในกลุ่ม 
๓๐ ประเทศแรก 

จ�ก ๑๙๐ ประเทศ

เพิ่มประสิทธิภ�พ
ในก�รดำ�เนินก�รสรรห�

และคัดเลือกบุคคล
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

เพื่อลดระยะเวล�
และทรัพย�กรที่ ใช้ ในก�รสอบ

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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ไม่ต้องน�าส�าเนามาเอง	 และไม่ต้องลงนามรับรอง 

ความถูกต้องของส�าเนาเอกสารดงักล่าว	๒)	ในการร่าง 

กฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับและประกาศต่าง	ๆ 

ให้ถือเป็นหลักว่า	 ห้ามมิให้ก�าหนดให้ประชาชน

ต้องยื่นหรือส่งส�าเนาเอกสารท่ีทางราชการออกให ้

จากประชาชนอีกต่อไป	 ๓)	 การให้บริการที่เป็น 

ตัวเงินแก่ประชาชนไม่ว่าจะอยู่ในรูปแบบใด	 รวมทั้ง 

การจ่ายเงินเดือน	 ค่าจ้าง	 ค่าตอบแทน	 เบี้ยประชุม	

ค่าเช ่าบ้าน	 และสวัสดิการอ่ืน	 ๆ	 ที่ เป ็นตัวเงิน 

ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 กรรมการ	 อนุกรรมการ	 และ

คณะท�างานต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานของรัฐท้ังหมด	

ให้ด�าเนินการผ่านระบบ	 National	 e-Payment 

๔)	 เปิดช่องทางการสื่อสารผ่าน	 Social	 network	 

ได้แก่	แอปพลเิคชนัไลน์	(Line	:	@GoodGov4U)	และ 

โปรแกรม	 Chatbot	 ในเว็บไซต์	 www.opdc.go.th 

เ พ่ื อ รับข ้ อร ้ อ ง เ รี ยนจากประชาชนเ ก่ี ยว กับ 

การไม ่ปฏิบัติตามมาตรการดังกล ่าว	 และให ้ 

รายงานรัฐมนตรีเจ้าสังกัดของหน่วยงานนั้นทราบ 

เ พ่ือน�าไปใช ้ ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทุกหน่วยงานด้วย 

นอกจากนี้ 	 ยั งมีการด�า เนินการในด ้านอื่น	 ๆ 

เ พ่ือสนับสนุนการด� า เนินงานอันจะส ่ งผลต ่อ 

การขับเคลื่อนการอ�านวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ	 เช่น	 การออกแบบและสร้างระบบบูรณาการศูนย์กลางบริการ 

ภาครัฐเพื่อภาคธุรกิจ	 (Biz	 Portal)	 การจัดท�าเว็บไซต์	 http://www.easeofdoingbusinessthailand.info/eodb 

และ	Facebook	แฟนเพจ	Ease	of	Doing	Business	Thailand	เพื่อเป็นเว็บไซต์กลางของประเทศไทยส�าหรับการสื่อสาร 

ให้ข้อมูลแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรเกี่ยวกับการปฏิรูปงานบริการภาครัฐและการจัดอันดับความยาก-ง่าย	ในการประกอบธุรกิจ 

การจัดท�าคู่มือการประกอบธุรกิจในประเทศไทย	 ๔	 ภาษา	 (ไทย	 จีน	 อังกฤษ	ญี่ปุ่น)	 คู่มือภาพรวมการตั้งธุรกิจค้าปลีก 

ฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษส่งผลให้ประเทศไทยมีผลการจัดอันดับความยาก-ง่ายในการประกอบธุรกิจ	 (Ease	 of	 

Doing	Business)	ทีด่ขีึน้อย่างต่อเนือ่ง	โดยล่าสดุในรายงาน	Doing	Business	2019	(เกบ็ข้อมลูในช่วงปี	๒๕๖๑)	ประเทศไทย 

ได้คะแนน	๗๘.๔๕	คะแนน	ซึง่เพิม่ขึน้จากปีทีผ่่านมาทีไ่ด้คะแนน	๗๗.๓๙	คะแนน	โดยอยูใ่นอนัดบัที่	๒๗	จาก	๑๙๐	ประเทศ 

(ปีท่ีผ่านมาอยู่ในอันดับที่	 ๒๖)	 และยังคงจัดอยู่ในกลุ่ม	 ๓๐	 ประเทศแรก	 จาก	 ๑๙๐	 ประเทศทั่วโลกที่มีการจัดอันดับ 

ในรายงาน	 ซึ่งค่าคะแนนที่เพ่ิมขึ้นเป็นผลมาจากการปรับปรุงประสิทธิภาพการท�างาน	 และการปลดล็อคข้อจ�ากัด 

ทางกฎหมาย	 เพื่อให้การประกอบธุรกิจมีความสะดวกยิ่งขึ้น	 ส่งผลให้ประเทศไทยมีความก้าวหน้าในการก้าวสู่แนวปฏิบัต ิ

ที่ดีที่สุดของโลก	 (Ease	 of	 Doing	 	 Business	 Score:	 EODB)	 โดยมีผลคะแนนรายด้านดีข้ึนถึง	 ๗	 ด้าน	 จาก	 ๑๐	 ด้าน	 

โดยเฉพาะการขอใช้ไฟฟ้า	 เป็นด้านท่ีพัฒนาได้โดเด่นที่สุด	 จนติดอันดับที่	 ๖	 ของโลก	 ด้วยคะแนน	 ๙๘.๕๗	 คะแนน	 

ซึ่งสะท้อนความพยายามอย่างต่อเนื่องของรัฐบาลในการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริการภาครัฐ	และการปฏิรูปเพื่อรองรับ 

การปรับเปลี่ยนตามนโยบายประเทศไทย	๔.๐

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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	 ๓.๔	 การจัดอันดับ	World	 Economic	 Forum	 เก่ียวกับดัชนีความสามารถทางการแข่งขันระดับโลก	 ๔.๐	

(Global	 Competitiveness	 Index:	 GCI	 4.0)	 ประเทศไทยถูกจัดอันดับความสามารถของการแข่งขันอยู่ในอันดับที่	 ๓๒	

(จาก	 ๑๓๗	 ประเทศ)	 โดยมีอันดับท่ีสูงข้ึนจากปีที่แล้วซึ่งอยู่ในอันดับที่	 ๓๔	 (จาก	 ๑๓๘	 ประเทศ)	 และมีผลรวมคะแนน 

เพิ่มขึ้นที่	 ๐.๐๘	 คะแนน	 (คะแนน	 ๔.๗๒	 จากคะแนนเดิม	 ๔.๖๔)	 

นบัเป็นอบัดบัที	่๓	ในกลุม่ประเทศอาเซยีน	ซึง่คะแนนในเกณฑ์ดงักล่าว

จดัอยูใ่นกลุม่ตวัชีว้ดัทีอ่ยูใ่นเกณฑ์ด-ีปานกลางทัง้นี	้การเพิม่อันดบัและ

คะแนนของประเทศไทยและกลุ่มประเทศอาเซียนในปีนี้แสดงให้เห็น

ถึงความสามารถในการแข่งขันของประเทศที่มีแนวโน้มความสามารถ

ในด้านต่าง	ๆ	ที่ดีขึ้น	เช่น	ด้านที่ประเทศไทยปรับตัวดีขึ้นและโดดเด่น	

ได้แก่	 ด้านเศรษฐกิจมหภาค	 (Macroeconomic	 Environment)	 

อยู่ในอันดับที่	 ๙	 ของโลกในปีนี้	 และด้านประสิทธิภาพตลาดสินค้า	

อันดับดีขึ้นมาอยู่ในอันดับที่	๓๓	ส�าหรับกลุ่มของตัวชี้วัดที่อยู่ในเกณฑ์

ปานกลางและปรับตัวดีขึ้นพอสมควร	ได้แก่	ด้านการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานและนวัตกรรม	 ประสิทธิภาพตลาดแรงงานอุดมศึกษาและ 

การฝ ึกอบรม	 ส ่วนในด ้านความพร ้อมของเทคโนโลยีและ 

ความเชีย่วชาญทางธรุกิจของประเทศไทยมีการปรบัตวัเพิม่ขึน้เลก็น้อย

 ๓.๕	 การคัดเลือกองค์กรที่มีความเป็นเลิศในการบริหารจัดการด้านการเงินการคลัง	 เป็นการสร้างความเข้มแข็ง

ในระดับหน่วยงานผ่านการสร้างแรงจูงใจด้วยการมอบรางวัล	 เพ่ือส่งเสริมการปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังในภาพรวม 

ของหน่วยงานให้มปีระสทิธภิาพ	ซึง่เป็นการยกย่องเชดิชหูน่วยงานทีป่ฏบิตัติามกฎ	ระเบยีบ	และมีความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน 

รวมท้ังเป็นขวัญก�าลังใจหน่วยงานท่ีมีการบริหารจัดการภายใน	 (ด้านการเงินการคลัง)	 ให้ได้รับการยกย่องและ 

เป็นที่ยอมรับเพราะการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังเป็นองค์ประกอบส�าคัญที่ส่งเสริมให้หน่วยงานสามารถปฏิบัติงาน 

ในภารกจิหลกัได้อย่างมปีระสทิธภิาพ	ทัง้นี	้จะด�าเนนิการประเมนิหน่วยงานใน	๕	มติ	ิประกอบด้วย	๑)	ด้านการจดัซือ้จดัจ้าง	 

๒)	ด้านการเบิกจ่าย	๓)	ด้านการบัญชีภาครัฐ	๔)	ด้านการตรวจสอบภายในภาครัฐ	และ	๕)	ด้านปลอดความรับผิดทางละเมิด	

โดยปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มีหน่วยงานได้รับรางวัลทั้งสิ้น	๒๒	หน่วยงาน	๒๔	รางวัล	 ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณา 

คัดเลือกหน่วยงานที่จะได้รับรางวัลประจ�าปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑

	 ๓.๖	 การพฒันาองค์การและเพิม่ประสทิธภิาพบคุลากร	ด�าเนนิการจดัอบรมหลักสูตรในการพฒันาสมรรถนะบคุลากร

เพื่อตอบสนองยุทธศาสตร์และสอดรับกับนโยบายรัฐบาล	เช่น	การขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก	ในการสร้างรายได้แก่ชุมชน 

ในเมอืงรอง	การสร้างนวตักรรมการบรหิารงานภาครฐั	ศกัยภาพด้านเทคโนโลยดีจิทิลั	ทกัษะด้านภาษาต่างประเทศ	นกับริหาร

การพาณิชย์ระดับสูง	ศักยภาพที่จ�าเป็นในการปฏิบัติงาน	

	 ๓.๗	 การพัฒนากลไกการบริหารงานในภูมิภาค	ใช้กลไกการบริหารงานในภูมิภาคที่คล่องตัว	มีประสิทธิภาพ	และ

เป็นเอกภาพ	โดยบริหารงานที่มีการบูรณาการร่วมกันภายใต้แนวคิด	“หลังคาเดียวกัน”	(One	Roof)	และก�าหนดให้มีกลไก

ขับเคลื่อนงานที่เรียกว่า	 “พาณิชย์ภาค”	 (Mini	 MOC)	 ซ่ึงเป็นผู้บริหารระดับสูงจากส่วนกลางเป็นผู้น�าในการขับเคลื่อน 

การปฏิบัติภารกิจเชิงนโยบายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ	ท�าให้สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๔.	 การปลูกฝังค่านิยม	 คุณธรรม	 จริยธรรมและจิตส�านึก	 ในการรักษาศักด์ิศรีของความ	

เป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต

	 ๔.๑	 การด�าเนินโครงการรณรงค์ปลุกจิตส�านึกเสริมสร้างธรรมาภิบาลร่วมต้านทุจริต	 เพื่อยกระดับความโปร่งใส

และสร้างความเชือ่มัน่ศรทัธาในการปฏบิตัริาชการของหน่วยงานภาครฐั	รวมทัง้เพ่ือให้ข้าราชการมคีวามรูค้วามเข้าใจเกีย่วกบั 

ธรรมาภิบาลในการให้บริการประชาชน	 และการมีจิตบริการในการอ�านวยความสะดวกให้ประชาชนท่ีมาติดต่อราชการ	 

โดยการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผ่านกิจกรรมต่าง	ๆ	เช่น	การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้าน 

การทุจริตคอร์รัปชัน	 และการให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ	 โปร่งใส	 และมีธรรมาภิบาล	 ผ่านส่ือแขนงต่าง	 ๆ	 

การจัดกิจกรรมค่ายรวมพลังหยุดยั้งคอร์รัปชัน	 ส�าหรับบุคลากรภาครัฐ	 รวมทั้งกิจกรรมค่ายเยาวชนเพื่อปลูกฝังจิตส�านึก

ในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันให้กับเยาวชนระดับประถมศึกษาตอนปลาย	 และมัธยมศึกษา	 การประกวดวิดีโอคลิป	 

ความยาวไม่เกิน	๓	นาที	ในหัวข้อ	“แค่ปรับราชการก็เปลี่ยน”	โดยมีผลงานที่ได้รับรางวัลทั้งสิ้น	๖	ผลงาน	

	 ๔.๒	 การเสรมิสร้างความเข้มแขง็ในการป้องกนัและปราบปรามการทจุรติต่อหน้าทีร่าชการ	รฐับาลได้ด�าเนนิการ 

เสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อหน้าที่ราชการผ่านกิจกรรมและโครงการต่าง	 ๆ	 

ของส่วนราชการ	 เช่น	 การจัดหลักสูตรเสริมสร้างเกียรติภูมิข้าราชการ	 :	 ส�านึกข้าราชการไทยไม่โกง	 การเสริมสร้างพัฒนา 

ให้ข้าราชการมีวินัย	 ท้ังส่วนกลางและส่วนภูมิภาค	 การส่งเสริมการเรียนรู้ด้านจริยธรรมให้แก่ข้าราชการและส่วนราชการ	 

ผ่านสื่อการเรียนรู้ทางอิเล็กทรอนิกส์	 e-Book	 และ	 e-Learning	 การจัดท�าโครงการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

และส่งเสริมคุณธรรม	 จริยธรรม	 การอบรมรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนักรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน 

ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม	 การจัดท�ามาตรฐานกระบวนการท�างานโดยมีแนวทางที่ชัดเจน	 

โปร่งใส	 ยึดหลักจริยธรรม	 มีมาตรการให้เป็นไปตามกฎ	 ระเบียบ	 ของทางราชการอย่างเคร่งครัด	 การปลูกฝังค่านิยม	 

คุณธรรม	 จริยธรรมภายในส่วนราชการ	 การประกาศเจตจ�านงในการบริหารงานและปฏิบัติงานด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต	 

โปร่งใส	และตรวจสอบได้

	 ๔.๓	 การพัฒนาจิตส�านึกและสร้างความเข้มแข็งของกลไกต่อต้านการทุจริต	 เช่น	 การสร้างการรับรู้เกี่ยวกับ 

การพัฒนาระบบราชการให้เกิดความโปร่งใส	 หลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระท�าอันเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	รวมถึงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่าย	(MOC	Watch	Dog)	เฝ้าระวัง

การทจุรติในองค์กร	โดยร่วมมอืกบัองค์กรต่อต้านคอร์รปัชนั	(ประเทศไทย)	นอกจากนี	้ยงัมกีารขบัเคล่ือนให้กระทรวงพาณชิย์

เป็นองค์กรคณุธรรม	โดยจัดให้มสี�านกังานพาณชิย์คณุธรรม	ซึง่ได้น�าร่องในส�านกังานพาณชิย์จงัหวัด	๑๘	จงัหวดั	ควบคูไ่ปกับ 

การส่งเสริมให้ข้าราชการมีคุณธรรมอันพึงประสงค์	 ๔	 ประการ	 คือ	 พอเพียง	 วินัย	 สุจริต	 จิตอาสา	 รวมทั้งมีการร่วมมือ 

กับเครือข่ายภาคเอกชนในการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการด�าเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสมีธรรมาภิบาล

	 ๔.๔	 การยกระดบัการบงัคบัใช้มาตรการทางการบรหิาร	(ปกครองและวนิยั)	โดยใช้กลไกของคณะกรรมการต่อต้าน 

การทจุริตแห่งชาต	ิ(คตช.)	และศนูย์ปฏบิตักิารต่อต้านการทุจริต	(ศปท.)	โดยมสี�านกังาน	ป.ป.ท.	ในฐานะเลขานกุารศนูย์อ�านวยการ 

ต่อต้านการทจุริตแห่งชาต	ิ(ศอตช.)	ท�าหน้าทีเ่ป็นกลไกในการก�ากบั	ตดิตาม	ตรวจสอบ	และกระตุน้ให้ส่วนราชการด�าเนนิการ 

ตามอ�านาจหน้าที่โดยใช้มาตรการทางการบริหาร	 ในกรณีที่พบว่ามีการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงานอันเป็น 

การด�าเนนิการตามค�าสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาต	ิที่	๖๙/๒๕๕๗	ลงวันที	่๑๘	มิถนุายน	๒๕๕๗	นอกจากนี้	คตช.	ได้มีมติ

เห็นชอบตามข้อเสนอของส�านักงาน	ป.ป.ท.	ในฐานะฝ่ายเลขานุการ	ศอตช.	ให้ใช้มาตรการทางบริหาร	(ปกครอง/ทางวินัย)	

เพือ่หยดุยัง้หรอืลดปัญหาการทจุรติ	โดยให้	ศปท.	๓๕	หน่วยงาน	ตดิตามและรายงานให้	ศอตช.	ทราบเพือ่รายงานไปยงั	คตช.

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๐
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๕.	 การยกระดับในการประเมินความน่าเชื่อถือของหน่วยงานภาครัฐ

	 ๕.๑	 การประเมนิคณุธรรม	ความโปร่งใสในการด�าเนนิงานของหน่วยงานของรฐั	(Integrity	and	Transparency	

Assessment:	 ITA)	 โดยส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ	 (ป.ป.ท.)	 ร่วมกับส�านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด�าเนินงาน 

ของหน่วยงานภาครัฐ	 ซึ่งส�านักงาน	 ป.ป.ท.	 รับผิดชอบประเมินส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	 และส่วนราชการ 

ระดับจังหวัด	 โดยปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๑	 มีส่วนราชการระดับกรมและจังหวัดที่เข้ารับการประเมินคุณธรรม 

และความโปร่งใสการด�าเนินงาน	 จ�านวน	 ๒๒๒	 หน่วยงาน	 ประกอบด้วย	 ส่วนราชการระดับกรมหรือเทียบเท่า	 

จ�านวน	๑๔๖	หน่วยงานและส่วนราชการระดับจังหวัด	จ�านวน	๗๖	หน่วยงาน	มีค่าคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ	๘๔.๖๖

	 ๕.๒	 การจัดอันดับดัชนีการรับรู้การทุจริต	 (The	 Corruption	 Perceptions	 Index:	 CPI)	 โดยองค์กรเพื่อ 

ความโปร่งใสนานาชาติ	 (Transparency	 International:	 TI)	 ได้ประกาศผลคะแนนค่าดัชนีการรับรู ้การทุจริต	 

ประจ�าปี	๒๕๖๐	เมื่อวันที่	๒๑	กุมภาพันธ์	๒๕๖๑	ซึ่งในการส�ารวจได้อาศัยการประเมินจาก	๑๓	แหล่งดัชนี	โดยประเทศไทย 

ได้รับคะแนน	๓๗	คะแนน	อยู่ในอันดับที่	๙๖	จากประเทศที่เข้าร่วมประเมินทั้งหมด	๑๘๐	ประเทศ	โดยเป็นระดับคะแนน

ที่เพิ่มขึ้นจากปี	๒๕๕๙	ที่มีคะแนน	๓๕	คะแนน	อยู่ในอันดับที่	๑๐๑	จาก	๑๗๖	ประเทศ	และเมื่อพิจารณาในกลุ่มประเทศ

อาเซียนแล้ว	 พบว่าประเทศไทยอยู่ในอันดับที่	 ๔	 รองจากสาธารณรัฐสิงคโปร์	 (๘๔	 คะแนน)	 เนอการาบรูไนดารุซซาลาม	 

(๖๒	คะแนน)	และประเทศมาเลเซีย	(๔๗	คะแนน)	โดยมีคะแนนและอันดับเท่ากับสาธารณรัฐอินโดนีเซีย	

รายงานผลการด�าเนินงานของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 
ปีที่ ๔ (๑๒ กันยายน ๒๕๖๐-๑๒ กันยายน ๒๕๖๑)
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๖.	 การส่งเสริมและสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง	 ๆ	 เพื่อสอดส่อง		

เฝ้าระวัง	และต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ

	 ๖.๑	 การด�าเนินงานของคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัด	 (ก.ธ.จ.)	 เป็นกลไกส�าคัญในระดับพื้นที่ที่ท�าหน้าที ่

สอดส่องและให้ข้อเสนอแนะหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดให้ปฏิบัติภารกิจเป็นไปตามหลักการบริหาร 

กิจการบ้านเมืองที่ดี	 และมีบทบาทโดยตรงในการเสริมสร้างธรรมาภิบาล	 สามารถช่วยผลักดันให้นโยบายของรัฐบาล 

ในด้านต่าง	 ๆ	 ขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ	 และโปร่งใส	 โดยเฉพาะอย่างยิ่งการด�าเนินการเกี่ยวกับแผนงาน/ 

โครงการของรัฐในพื้นที่จังหวัดที่มีผลกระทบต่อประชาชนส่วนใหญ่	 รวมทั้งการอ�านวยความสะดวกในด้านต่าง	 ๆ	 ให้แก ่

ประชาชน	 โดยด�าเนินการประชุมคณะกรรมการธรรมาภิบาลจังหวัดเพื่อติดตามสอดส่องการปฏิบัติงานของรัฐและ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐในจังหวัดเพื่อให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี	ทั้ง	 ๗๖	 จังหวัด/คณะ	 อย่างน้อยจังหวัด/

คณะละ	๓	ครั้งต่อปี	ซึ่งในปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๑	สามารถด�าเนินการประชุมได้ครบทั้ง	๗๖	จังหวัด	รวมทั้งสิ้น	๒๓๙	ครั้ง

	 ๖.๒	 การสนับสนุนภาคีองค์กรภาคเอกชนและเครือข่ายต่าง	 ๆ	 เพ่ือสอดส่อง	 เฝ้าระวัง	 และต่อต้านการทุจริต	 

ได้มีการจัดท�าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระหว่างส่วนราชการกับหน่วยงาน 

ที่เก่ียวข้อง	 และการจัดกิจกรรม/โครงการต่าง	 ๆ	 เพื่อสนับสนุนภาคีเครือข่ายในการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน	 

และปลูกฝังจิตส�านึกและค่านิยมด้านคุณธรรม	 จริยธรรม	 ความซื่อสัตย์สุจริต	 เช่น	 โครงการบูรณาการเสริมพลังแนวร่วม 

ส่งเสริมธรรมาภิบาลและสร้างแกนน�าเครือข่ายประชารัฐ	 การศึกษาและพัฒนากลไกการให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม 

ในการด�าเนินการทางวินัย	 เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในกระบวนการยุติธรรม	 การฝึกอบรมภาคีเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต	เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับภัยทั้ง	๓	ด้าน	คือ	สาธารณภัย	ภัยที่เกิดจากการสู้รบ 

และวิกฤตการณ์ความมั่นคง	 ผ่านการผลักดันจากบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร	 (Information	 and	 

Communications	 Technology:	 ICT)	 ทั้งจากภาครัฐและเอกชนที่จะร่วมมือกันด�าเนินการให้ภาคีเครือข่ายเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสารในภาวะวิกฤต	 เป็นเครือข่ายที่เข้มแข็ง	 สนับสนุนงานด้านความมั่นคงของชาติ	 เพื่อสร้างรากฐาน

ในการบริหารจัดการภัยในภาวะวิกฤตได้อย่างเป็นระบบ

มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน
นโยบายข้อ ๑๑
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