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5. เพื่อประโยชน์ในกำรตรวจสอบกำรรับ -ส่งข้อมูลและกำรรักษำควำมมั่นคงปลอดภัย
ของทำงรำชกำร กำรใช้ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ในกำรรับ -ส่ งข้อมูล ตำมที่กล่ำวข้ำงต้น ให้ ใช้ไปรษณีย์
อิเล็กทรอนิกส์โดเมน .go.th เท่ำนั้น
6. โดยที่ปั จ จุ บัน มี หน่ วยงำนที่ บริกำรฐำนข้อมูล เพื่อประโยชน์ ในกำรเชื่อมโยงข้อมูล
เพื่ออำนวยควำมสะดวกให้แก่ประชำชนแล้ว เช่น Linkage Center ของกรมกำรปกครอง Web service
ของกรมพัฒนำธุรกิจกำรค้ำ และ Government Data Exchange Center หรือ GDX ของสำนักงำนพัฒนำ
รั ฐ บำลดิจิ ทัล (องค์กำรมหำชน) เป็ น ต้น หำกหน่ว ยงำนของรัฐ เชื่ อ มโยงข้ อมู ล กั บฐำนข้ อมู ล ดั ง กล่ ำ ว
ก็จ ะทำให้ ส ำมำรถปฏิบั ติ ต ำมมำตรกำรระยะสั้ นตำมมติ คณะรัฐ มนตรีนี้ได้รวดเร็ว ยิ่งขึ้น และสำมำรถ
ให้บริกำรแก่ประชำชน (ทั้งบุคคลธรรมดำและนิติบุคคล) ได้รวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น
7. กำรให้บริกำรที่เป็นตัวเงินแก่ประชำชนไม่ว่ำจะอยู่ในรูปแบบใด รวมทั้งกำรจ่ำยเงินและ
สวัสดิกำรต่ำง ๆ ให้แก่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กรรมกำร อนุกรรมกำร และคณะทำงำนของหน่วยงำนของรัฐ
ทั้งหมด ให้ดำเนินกำรผ่ำนระบบ National e-Payment
8. ในกำรร่ำงกฎหมำย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ และประกำศต่ำง ๆ ให้ถือเป็นหลักว่ำ
ห้ำมมิให้กำหนดให้ประชำชนต้องยื่นหรือส่งสำเนำเอกสำรที่ทำงรำชกำรออกให้ จำกประชำชน อีกต่อไป
9. ให้สำนักงำนปลัดกระทรวงรวบรวมผลกำรดำเนินงำนของหน่วยงำนในสังกัดกระทรวง
และรำยงำนผลกำรดำเนิ นงำนตำมมำตรกำรระยะสั้ นผ่ ำนระบบรำยงำนออนไลน์ ทำงเว็บไซต์ส ำนักงำน ก.พ.ร.
(www.opdc.go.th) ภำยในวั น ที่ ๓๐ ตุ ล ำคม 2561 เพื่ อ ให้ ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. สรุ ป ผลเสนอต่ อ
คณะรัฐมนตรีเพื่อพิจำรณำต่อไป โดยสำมำรถเข้ำสู่ระบบรำยงำนออนไลน์ตำม QR Code ที่ปรำกฏท้ำยหนังสือนี้
10. อนึ่ง คณะรัฐมนตรีมีมติให้สำนักงำน ก.พ.ร. เปิดช่องทำงกำรสื่อสำรผ่ำนแอปพลิเคชันไลน์
(Line: @GoodGov4U) และโปรแกรม Chatbot ในเว็ บ ไซต์ ส ำนั ก งำน ก.พ.ร. (www.opdc.go.th)
เพื่อรับข้อร้องเรียนจำกประชำชนเกี่ยวกับกำรไม่ปฏิบัติตำมมำตรกำรดังกล่ำว และจะรำยงำนรัฐมนตรี
เจ้ำสังกัดของหน่วยงำนนั้นทรำบเพื่อนำไปใช้ในกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ
ทุกหน่วยงำนด้วย จึงขอให้หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐทุกแห่งเร่งดำเนินกำรสร้ำงกำรรับรู้ของทั้งหน่วยงำน
ที่ให้บริกำรข้อมูลและหน่วยงำนที่นำข้อมูลไปใช้ให้มีควำมเข้ำใจที่ถูกต้องตรงกันต่อไปด้วย โดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง
หน่วยงำนที่ให้บริกำรในส่วนภูมิภำคและส่วนท้องถิ่น
สำนักงำน ก.พ.ร. ขอเรียนว่ำ กำรเชื่อมโยงข้อมูลระหว่ำงหน่วยงำนเป็นเรื่อง “หลังบ้ำน”
(Back Office) ที่หน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยต้องดำเนินกำรตำมนโยบำยของรัฐบำลอยู่แล้ว และกำรปฏิบัติ
ตำมมติคณะรัฐมนตรีดังกล่ำว ก็เป็นกำรปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตำมคำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ
ที่ 21/2560 ลงวัน ที่ 4 เมษำยน 2560 ซึ่งมีส ถำนะเป็นกฎหมำย จึ งต้องปฏิบัติตำมโดยเคร่งครั ด
เพื่อป้ องกัน มิ ให้ เกิดกำรฟ้อ งร้ องหน่ ว ยงำนของรัฐ ไม่ว่ำในทำงแพ่ง อำญำ และปกครอง ทั้งยังช่ว ยให้
กำรบริกำรประชำชนของหน่วยงำนของรัฐทุกหน่วยงำนรวดเร็วและมีประสิทธิภำพมำกขึ้น อันจะทำให้
ประชำชนมีชีวิตทีด่ ีขึ้น (Better Life)

จึงเรียนมำ...

