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ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
การปรั บ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ เป็ น ทั ้ ง เป้ า หมายและเครื ่ อ งมื อ กลไก
ในการรองรับการขับเคลื่อนของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถดำเนินการจนบรรลุเป้าหมายและวิสัยทัศน์
ที่วางไว้ ดังนั้นแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้น
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ให้มี ความทันสมัย ภาครัฐมีขนาดเหมาะสมกับภารกิจ มีสมรรถนะสู ง
ตอบสนองปั ญ หาความต้ อ งการของประชาชนและสนั บ สนุ น ให้ เ ป็ น ประเทศไทย ๔.๐ ที่ ส ามารถก้ า วทั น
ความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืน ด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์
ส่วนรวม”
ทั้งนี้ เพื่อให้เป็นไปตามหลักการข้างต้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ฉบับนี้จึงให้ความสำคัญ
กับความพึงพอใจของประชาชนในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ซึ่งจะต้องมีไม่น้อยกว่าร้อยละ ๙๕ ภายในช่วง
ปี พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐ โดยจากการประเมินความพึงพอใจของประชาชนในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ พบว่า ประชาชน
ชาวไทยมี ความพึ งพอใจต่ อการให้ บริ การของภาครั ฐร้ อยละ ๘๔.๘๑ ซึ ่ งพิ จารณาจากสองปั จจั ยหลั ก ได้ แก่
ความพึงพอใจด้านกระบวนการขั้นตอนในการให้บริการ และเจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ อย่างไรก็ตาม จะมีการปรับเพิ่ม
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการของภาครัฐ เพื่อให้สามารถสะท้อนความพึงพอใจของประชาชนได้อย่างแท้จริง
และครอบคลุม และเพื่อให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากล เป็นที่ยอมรับในเวทีโลก ซึ่งสามารถ
สะท้อนได้จากดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ในการจัดลำดับของ UN ที่กำหนดให้ประเทศไทยจะต้องได้รับ การ
จั ด อั น ดั บ ให้ อ ยู ่ ใ น ๑ ใน ๑๐ ของโลก ภายในช่ ว งปี ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐ ปรั บ ปรุ ง ดี ข ึ ้ น จากอั น ดั บ ๕๗ จาก
๑๙๓ ประเทศทั่วโลกในปี ๒๕๖๓ รวมทั้งติดตามผลระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัลหน่วยงานภาครัฐ (Thailand
Digital Government Readiness Survey) ของหน่วยงานระดับกรม เพื่อติดตามความก้าวหน้าการนำนวัตกรรม
เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารงานและการให้บริการประชาชน
เพื ่ อ ให้ เ ป้ า หมายข้ า งต้ น เกิ ด ขึ ้ น ได้ อ ย่ า งเป็น รู ปธรรม แผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ช าติ ประเด็ น
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมุ่งเน้นพัฒนาการให้บริการของรัฐ ให้มีประสิทธิภาพ มีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และเป็นการพัฒนาแบบครอบคลุมทั่วถึง บูรณาการไร้รอยต่อ โดยให้ความสำคัญกับ
การพัฒนาบริการดิจิทัล ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่ อให้ประชาชน
และผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้
ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
ลดค่าใช้จ่ายของประชาชน ประกอบไปด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่

๒๐-๑

๑) การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน
ได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อ ประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยีดิจิ ทัล
และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ด
ของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนา
ประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
๓) การปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐโมเดล
สามารถเข้ า มาแบ่ ง เบาภาระในการแก้ ไขและตอบสนองความต้ องการของตั ว เองในพื ้ นที ่ ส่ งผลให้ ภ าครั ฐ
มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน
๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง การเปิดโอกาสให้
เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อ มูล ข่ าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่ ง ขัน และประโยชน์ใ นการใช้ ช ี วิ ต
ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ เน้ น การสร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ เ ป็ น คนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและ
ประชาชน
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
๒.๑ บทนำ
ภาครัฐของไทยกำลังเผชิญความก้าวหน้าของเทคโนโลยีที่ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงโลกอย่างรวดเร็ว
รุนแรง และผันผวน ทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม การเมือง เทคโนโลยี สิ่งแวดล้อม และการบริหาร
จัดการภายในองค์กร โดยการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวส่งผลให้ภาครัฐต้องเร่งพัฒนาและเพิ่ม ประสิทธิภาพในการ
บริการสาธารณะ ปรับ เปลี่ย นรูป แบบการบริการประชาชนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลอย่างสมบูรณ์ มีการปฏิรูป
โครงสร้างและระบบการบริหารจัดการที่ยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ หน่วยงานภาครัฐในยุคใหม่
จำเป็นต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง เพื่อที่จะสามารถสนองตอบต่อความต้องการ และพัฒนาความสามารถ
ในการแข่งขัน ของประเทศให้สามารถแข่งขัน ในระดับสากลได้ หน่วยงานภาครัฐ จำเป็น ต้องทำงานในเชิง รุก
และจำเป็นต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมีนัยสำคัญที่เน้นการมองภาพกว้างและมองไกลในทุกมิติ ดังนั้น หน่วยงาน
รั ฐ ต้ อ งร่ ว มมื อ และช่ ว ยเหลือ กั น ในการปฏิ บั ต ิ ห น้ า ที ่ มี ร ะบบการบริ ห ารจั ดการที ่ ท ัน สมัย มี ป ระสิ ท ธิภ าพ
มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐต่าง ๆ
ที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และสร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน รวมทั้งต้อง
ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทำงานที่ให้ความสำคัญกับการใช้ข้อมูล การวิเคราะห์สำหรับการกำหนดนโยบาย
การบริการประชาชน และการบริห ารจัดการภายใน รวมทั้งต้องสามารถแข่งขันกับภาคส่วนอื่น โดยเฉพาะ
ภาคเอกชน มีความสามารถในการดึงดูดและรักษาผู้มีความรู้ความสามารถ สำหรับการขับเคลื่อนภารกิจที่มี
ผลกระทบสูงต่อชีว ิต ประชาชน อัน จะนำมาสู่ภ าครัฐ ที่มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้และสามารถตอบสนอง
ต่อความต้องการที่ทวีคูณและความคาดหวังที่เปลี่ยนแปลงไป
กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือสำคัญที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพื่อบูรณาการ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่มีการเชื่อมโยงการ
ทำงานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกัน
อย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มีการประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาคประชาชนและภาคส่วนอื่นในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะต้อง
สนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่ วน
และมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมิน
ผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุล
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ในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการติดตาม
ประเมินผลและในการพัฒนาบริการสาธารณะ
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจั ดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๓ การพัฒนากลไกองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ
๒๐-๔

๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๕ สร้ า งหลั ก ประกั น ทางสั ง คมที ่ ค รอบคลุ ม และเหมาะสมกั บ คนทุ ก ช่ ว งวั ย
ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐ ที่ย ึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้า
ของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
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๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการ
พัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
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๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๐๐๐๑

บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ
ภาครัฐมีการดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วยการนำ
นวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้

ระดับความพึงพอใจในคุณภาพ
การให้บริการของภาครัฐ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕

ดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์
ในการจัดลำดับขององค์การ
สหประชาชาติ

อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ อยู่ในกลุ่มประเทศ
ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด ที่มีการพัฒนาสูงสุด
๕๐ อันดับแรก
๔๐ อันดับแรก
๓๐ อันดับแรก

๒๐๐๐๐๒

ร้อยละหน่วยงานระดับกรมที่มี
ระดับความพร้อมรัฐบาลดิจิทัล
หน่วยงานภาครัฐ (Thailand
Digital Government
Readiness Survey) ที่อยู่ใน
ระดับ ๔ ขึ้นไป
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ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการกำหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานร่วมกัน
ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ำซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ
และหลังการดำเนิน การ ทั้งในระดับ ยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณ
และระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ทั้งในมิติภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน
โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์ โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
เป้าหมายสำคัญของการบริการภาครัฐ คือ ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความ
ต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดยภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติ
หน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก
อยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และ
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ดำเนินการพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้
ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง
ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และกลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่น
เรื่องต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบ
ดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้างความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มี
๒๐-๘

ความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรมมาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ

๒๐-๙

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชีว้ ัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

๒๐๐๑๐๑

งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยน
เป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น

ตัวชี้วัด
ร้อยละความสำเร็จของ
กระบวนงานที่ได้รับการ
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัล
(สัดส่วนของกระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็นดิจิทัลต่อ
กระบวนงานทั้งหมดที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ในรูปแบบ
ดิจิทัล)

-๑๐-

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐
ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
ผู้ป ระกอบการ และภาคธุร กิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด
๓) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เป็น “การให้บริการ
ที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ
ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์

๒๐-๑๑

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
ภาครั ฐ เป็ น กลไกสำคั ญ ในการจั ด สรรบริ ก ารและประโยชน์ ส าธารณะเพื ่ อ ให้ เ กิ ด การพั ฒ นา
และการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลังจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ภาครัฐ
ดำเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการรักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง
บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงานภาครัฐใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสม
อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้จ่ายของภาครัฐได้ทุกขั้นตอน
และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงประเทศ

๒๐-๑๒

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๐๒๐๑

หน่วยงานภาครัฐบรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ

ร้อยละเป้าหมายแผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติที่บรรลุ
เป้าหมาย

๒๐๐๒๐๒

ภาษีที่จัดเก็บถูกนำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

การเบิกจ่ายงบประมาณ
หน่วยงานของภาครัฐ

๒๐๐๒๐๓

หน่วยงานของรัฐดำเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยเพื่อการบรรลุ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ

ทุกปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่คุณค่า
ของประเทศไทยมีโครงการมา
รองรับ

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ ไม่น้อยกว่าร้อยละ
๑๐๐ โดยเทียบกับ ๑๐๐ โดยเทียบกับ ๑๐๐ โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมายในห้วง ค่าเป้าหมายในห้วง ค่าเป้าหมายในห้วง
นั้น
นั้น
นั้น
ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐

ร้อยละ ๑๐๐ ของ ร้อยละ ๑๐๐ ของ ร้อยละ ๑๐๐ ของ
ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่ ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่ ปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศ คุณค่าของประเทศ คุณค่าของประเทศ
ไทยมีโครงการ
ไทยมีโครงการมา ไทยมีโครงการมา
สำคัญฯ มารองรับ
รองรับ
รองรับ

หมายเหตุ : เป้าหมาย ๒๐๐๒๐๒ และ ๒๐๐๒๐๓ เป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะแผนงานพื้นฐาน

๒๐-๑๓

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ดำเนินกรอบ
นโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
นโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปั จจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบท
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้ างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชำระเงินหลักของประเทศ
๒) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแล
เสถีย รภาพระบบการเงิน ในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
แผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี
และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี ให้มี
โครงสร้างในด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน มีวิธีการที่ทำให้ประชาชนสามารถ
เข้ าใจและตระหนั ก ถึ งระบบภาษี ได้ อย่ างง่ าย ให้ มาตรการภาษี เป็ นเครื ่ องมื อในการลดความเหลื ่ อมล้ ำ
ลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่มีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
๕) กำหนดให้มีการติด ตามประเมิน ผลสั มฤทธิ์การดำเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
๒๐-๑๔

ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง
การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมิน ผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่ อสาธารณะ
เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๒๐-๑๕

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
ภาครัฐ เป็น ผู้ร ับ ผิดชอบหลักในการจัดทำและให้บริการสาธารณะ ส่งผลให้ภ าครัฐ มีขนาดใหญ่
และขยายตัว มีอัตรากำลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่ายประจำและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้น
อย่างมาก เมื่อเปรียบเทีย บกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภ าพภาครัฐ มีจุดเน้นสำคัญประการหนึ่งในการปรับสมดุล
ให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับ
หรือการให้บ ริการ ซึ่งในปัจจุบ ันภาคส่วนอื่นได้มีขีดความสามารถในการจัดทำบริการสาธารณะได้อย่ าง
มีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครั ฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับประชาชน
หลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือภาค
ประชาชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐเป็นผู้ดำเนินการแทน
การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้าง
บทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือก
ที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่อตอบโจทย์ที่ว่า
ประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริการสาธารณะ เพื่อให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ
ที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุล
ภาครั ฐ จึ ง เป็ น แนวทางสำคั ญ ที ่ จ ะเพิ ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพของภาครั ฐ ทั ้ ง ในด้ า นการปรั บ ขนาดของภาครั ฐ
และโครงสร้ า งให้ เ หมาะสมกั บ ภารกิ จ ด้ า นการกำกั บ ดู แ ล การให้ บ ริ ก ารในกิ จ กรรมสาธารณะต่ า ง ๆ
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนให้ได้
มีส ่ว นร่ว ม และมีการกระจายอำนาจการบริห ารจั ดการให้ช ุมชน ท้องถิ่นดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง
และมีส มรรถนะสูงและมีธรรมาภิบ าล โดยคำนึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ
และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน

๒๐-๑๖

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ
เป้าหมาย

๒๐๐๓๐๑

เปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม

ร้อยละความสำเร็จการเปิดให้
ภาคส่วนอื่นเข้ามาดำเนินการ
บริการสาธารณะ
สัดส่วนการลงทุนของภาคเอกชน
ต่อการลงทุนรวมในการ
จัดบริการสาธารณะ

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและสร้าง
ความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน

ค่าคะแนนการประเมิน
ประสิทธิภาพขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น (Local
Performance Assessment :
LPA) ในภาพรวม

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

๒๐๐๓๐๒

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๗๕

รหัสเป้าหมาย

๒๐-๑๗

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) เปิด โอกาสให้ ท ุกภาคส่ วนเข้า มามี ส่ วนร่ ว มในการดำเนิน การบริ การสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน
การพัฒนาในการดำเนินภารกิจ ที่สำคัญระหว่างการบริห ารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น
และการสนับสนุน ให้ ภ าคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่ว ม
ดำเนิ น การในบริ ก ารสาธารณะและกิ จ กรรมสาธารณะต่ า ง ๆ โดยจั ด ให้ ม ี ก ารตรวจสอบความซ้ ำ ซ้ อ น
การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจ
หลักที่ให้ภาครัฐดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ
ที่สำคัญ สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ
การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั่นคงของมนุษย์และรั ฐ
และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ
และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ
ในการร่ว มดำเนิน ภารกิจ ของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐ ให้ เ ป็ นผู ้ส นั บสนุน และอำนวย
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน
ทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๒) ส่งเสริมบทบาทองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ ก ั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ เป็ น หน่ ว ยงานที ่ ม ีส มรรถนะสู ง สามารถบริ ห ารจั ด การตนเองได้
มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบ
ภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กำลังบุคลากร และองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นทีท่ ั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคีอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และ
ทุกเพศสภาวะ

๒๐-๑๘

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
การพัฒนาให้ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
เป็นเงื่อนไขสำคัญในการพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ในอนาคต ความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมได้ทำให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่
ต้องปฏิบัติราชการให้แล้วเสร็จเท่านั้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ
และเป็ น เลิ ศ ซึ ่ ง นวั ต กรรม เทคโนโลยี ฐานข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ และระบบวิ ธ ี ป ฏิ บ ั ต ิ ร าชการแบบดิ จ ิทัล
และสอดคล้ อ งกั บ ไทยแลนด์ ๔.๐ จึ ง เป็ น เครื ่ อ งมื อ ที ่ ห น่ ว ยงานภาครั ฐ ต้ อ งนำมาประยุ ก ต์ ใ ช้ เ พื ่ อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการ
ของประชาชนโดยรวมได้ นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการ
ที่ยืดหยุ่น หลากหลาย คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล มีการเชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้ง
เชื่อมโยงกับระบบข้อมูลขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู้ ปรับเปลี่ยนสภาพการทำงานภายในองค์กร โดยนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลและเครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์
มากกว่าการวินิจฉัยโดยบุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนำภาคส่วนต่าง ๆ
เข้ามาเป็น ส่ว นหนึ่ งของการพัฒ นาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการทำให้ภ าครัฐ เป็น ฐาน
การต่อยอดการสร้างคุณค่าของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะ
ด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับการปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้าง
นวัตกรรมการบริการและพัฒ นาการบริห ารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
และผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชนและผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการ
และการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐ

๒๐-๑๙

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
รหัสเป้าหมาย
๒๐๐๔๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่า ร้อยละหน่วยงานที่มีเกณฑ์การ
มาตรฐานสากลและมีความ
ประเมินสถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็นระบบราชการ
คล่องตัว
๔.๐ ที่อยู่ในระดับก้าวหน้าขึ้นไป

๒๐-๒๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐
ร้อยละ ๕๐
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง ”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การ
พัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การ
ให้ บ ริ ก าร และการพั ฒ นานวั ต กรรมภาครั ฐ รวมถึ ง การเชื่ อ มโยงการทำงานและข้ อ มู ล ระหว่ า งองค์ ก ร
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐ แบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัล ที่ภ าครัฐ สามารถใช้ร ่ว มกั น
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐานเดียวกัน
และข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการสามารถใช้
ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๒) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมู ลและหลัก ฐานเชิงประจั ก ษ์
มุ ่ ง ผลสั ม ฤทธิ์ มี ค วามโปร่ ง ใส ยื ด หยุ ่ น และคล่ อ งตั ว สู ง นำนวั ต กรรม เทคโนโลยี ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วนสามารถ
เข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสหสาขาวิชาเข้ามา
ประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างทันเวลา
พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการพัฒนาระบบบริการและ
การบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ ให้มี
ความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติดกับการ
จัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับภารกิจ
ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ ระบบการ
บริห ารงาน รวมทั้งวางกฎระเบีย บได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้นทำงานแบบ
บูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่มีขีดสมรรถนะ
สูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป็นสำนักงาน
สมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก สามารถนำ
เทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน

๒๐-๒๑

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
บุคลากรภาครัฐ ถือเป็น ปัจ จั ย สำคัญที่ส ุด ในการขั บเคลื ่อนยุทธศาสตร์ช าติและการพัฒ นาประเทศ
ให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไว้
เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิดประโยชน์สุขของประช าชนและการพัฒนาประเทศ
ตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ
กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน
พัฒ นาและปรับ ปรุงระบบ กลไก และวิธ ีการบริห ารงานบุ คคลในปัจจุบั น ตลอดจนออกแบบและปรั บ ปรุ ง
การบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติเพื่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงาน
ที่ทันสมัยและทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมือ อาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการ
แห่งวิชาชีพโดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และเพื ่ อ ส่ ว นรวม เพื ่ อ ประโยชน์ใ นการให้บ ริก ารสาธารณะที่ ม ี ประสิท ธิ ภ าพแก่ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม กำลั ง
ความสามารถของบุคลากรภาครัฐทุกคน

๒๐-๒๒

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
รหัสเป้าหมาย
๒๐๐๕๐๑

เป้าหมาย
บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยม
ในการทำงานเพื่อประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

ตัวชี้วัด
ดัชนีความผูกพันของบุคลากร
ภาครัฐ
ดัชนีคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรภาครัฐ
(วัดจากค่าเฉลี่ยผลการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency
Assessment: ITA) ใน ๓
ตัวชี้วัดย่อย ได้แก่ ๑. การใช้
งบประมาณ ๒. การใช้อำนาจ
และ ๓. การใช้ทรัพย์สิน)

๒๐-๒๓

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕ ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า เพิม่ ขึ้นไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕ จาก
ร้อยละ ๑๐ จาก
ร้อยละ ๑๕ จาก
ปีฐาน (ปี ๒๕๖๕) ปีฐาน (ปี ๒๕๖๕) ปีฐาน (ปี ๒๕๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐
ร้อยละ ๙๕
ร้อยละ ๙๕

๓.๕.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรับปรุงกลไกในการกำหนดเป้าหมายและนโยบายกำลังคนในภาครัฐให้มีมาตรฐาน
และเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้กำลังคนภาครัฐมีความเหมาะสมกับภารกิจของภาครัฐ
และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการพัฒนาระบบการบริหารกำลังคน
ให้มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่นคล่องตัวให้กับหน่วยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากร
บุคคลในทุกขั้นตอนควบคู่ไปกับการเสริมสร้างประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกำลังคน รูปแบบการจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิด
การหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่ าง ๆ
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
๒) เสริมสร้า งความเข้มแข็งในการบริหารงานบุค คลในภาครัฐให้เ ป็น ไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัตงิ าน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพิน ิจ โดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับ บุคลากรภาครัฐ ตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้ บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐ ทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ รวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ
๓) พัฒนาบุค ลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีค วามรู้ค วามสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม่ ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การทำงานเพื่อให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพื่อประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืน
หยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้
๒๐-๒๔

มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ
๔) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ
เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิ ดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม
จริยธรรมในการบริหารงานเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำ
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับ เคลื่อนยุทธศาสตร์ช าติร ะยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิ ดให้ต นเอง
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

๒๐-๒๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

๒๑-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๑-๓
๒.๑ บทนา

๒๑-๓

๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริต ๒๑-๖
และประพฤติมิชอบ
๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๑-๖
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๑-๘
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๑-๙

๓.๒ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต

๒๑-๑๓

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๑-๑๔

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๑-๑๕

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีเป้าหมายหลัก
เพื่อให้ ภ าครั ฐ มีความโปร่ งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ ผ่ านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสังคมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย
๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ที่ มุ่ ง การพั ฒ นาคนและการพั ฒ นาระบบ
โดยในส่วนการพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง
และหล่อหลอมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ทั้ ง ทฤษฎี แ ละปฏิ บั ติ ตั้ ง แต่ ป ฐมวั ย จนถึ ง อุ ด มศึ ก ษา กลุ่ ม ประชาชนทั่ ว ไป เน้ น การสร้ า งวั ฒ นธรรม
และพฤติกรรมสุ จ ริ ต มีจิ ตส านึ กความเป็ น พลเมืองที่ดี ควบคู่ กับส่ งเสริมการมี ส่ ว นร่ว มต่อต้านการทุจ ริ ต
และประพฤติมิชอบ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทาง
ทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน สนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาล
ในการบริหารงาน รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้ าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตสานึกและค่านิยมของ
บุคลากรในการต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแส
การทุจริต สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มอบหมาย
ส านั กงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ให้ เป็นหน่วยงาน
รับผิดชอบหลัก และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
เป็ นหน่ วยงานร่ วม เพื่อเป็ นกลไก กากับ ขับเคลื่ อน ติดตามประเมินผลตลอดจนประสานงานกับหน่วยงาน
ที่ เกี่ ยวข้ องที่ มี องค์ ประกอบจากภาคส่ วนต่ าง ๆ และก าหนดให้ มี การจั ดท ารายงานผลพร้ อมข้ อเสนอแนะ
ต่อคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption
Perception Index : CPI) พร้อมทั้งจัดให้พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
เบาะแสที่มีประสิทธิภาพ กลุ่มนักการเมืองให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่น ให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี
มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมการกากับจริยธรรมภายใน
พรรคการเมืองอย่างเข้มข้น
ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” มุ่งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพื่อสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และปิด
โอกาสในการกระทาการทุจริต ทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทาได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและลงโทษ
พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพิ่มโทษให้หนัก และการตัดสินคดีที่มีความ
๒๑-๑

รวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การกระทาการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการดาเนินการตามแนวทาง
ของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายสาคัญ ๒ ประการ คือประชาชนคนไทย
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง โดยปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนโครงการสาคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกั นขับเคลื่อน คือ โครงการ
ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้นาต้องสื่ อสาร
มาตรการการยกระดับคะแนน CPI สนับสนุนกลไกและบูรณาการทางานเพื่อการป้องกันการทุจริต สนับสนุน
มาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง
๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน/ตรวจสอบเบื้องต้น การดาเนินการทางคดี
การยึ ด/อายั ดทรั พย์ สิ น ของผู้ กระทาความผิ ด การตัดสิ นลงโทษผู้ กระทาความผิ ด ทั้งทางวินัยและอาญา
ให้ มี ค วามรวดเร็ ว การปรั บ ปรุ ง กฎหมายและตรากฎหมายใหม่ เ พื่ อ สนั บ สนุ น ให้ ก ารบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้ าระวังการทุจริต
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
พร้อมทั้งปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นระหว่ า งหน่ ว ยงาน การบู ร ณาการงานคดี ก ารพั ฒ นาและเชื่ อ มโยงฐานข้ อ มู ล ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดทาระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต
การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ
ทั้งนี้ การดาเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายสาคัญ ได้แก่ การดาเนินคดี
ทุจ ริ ตมีความรวดเร็ ว เป็ น ธรรม โปร่ งใส ไม่เลื อกปฏิบัติ โครงการส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่ อน คือ
โครงการที่เป็นไปในลักษณะการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริต เชิงรุก บริหารจัดการคดี ซึ่งควรนา
เทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

๒๑-๒

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๑

บทนา

แผนแม่ บทภายใต้ ยุ ทธศาสตร์ ชาติ ประเด็ น (๒๑) การต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ชอบมี เป้ าหมายหลั ก
เพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความสาคัญกับการปรับและหล่อหลอมพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ม
ในสั งคมให้ มี จิ ตส านึ ก และพฤติ กรรมยึ ดมั่ นในความซื่ อสั ตย์ สุ จริ ต และการส่ งเสริ มการพั ฒนานวั ต กรรม
ในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละ
หน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการ
ทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตประกอบด้วย ๒ แผนแม่บทย่อย
ได้แก่ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” โดยการปลูกฝังวิธีคิด
ในกลุ่ มเป้ าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรู ปคนรุ่นใหม่ให้ มีจิตส านึกในความซื่อสั ตย์สุ จริต เพื่อสร้างพลั งร่วม
ในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการสร้างนวัตกรรม
การต่อต้านการทุจริ ต เพื่อให้ การด าเนิ นงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ ในทุ กขั้ นตอน
การดาเนิ นงาน เท่าทันต่ อพลวั ตการทุ จริ ต ผ่ านกระบวนการมีส่ วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้นการเสริมสร้ างประสิทธิภาพของกระบวนการและ
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว
เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปรามการ
ทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ดังนี้
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมี บ ทบาทด้ า นความมั่ น คงเป็ น ที่ ชื่ น ชมและได้ รั บ การยอมรั บ โดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒๑-๓

๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๔ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งกลไกที่ ส ามารถป้ อ งกั น และขจั ด สาเหตุ ข อง
ประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสั งคมร่ว มมือกันในการป้ อ งกั นการทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบ
แบบบูรณาการ

๒๑-๔

๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัสเป้าหมาย
๒๑๐๐๐๑

เป้าหมาย
ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

ตัวชี้วัด

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศ
ไทย (อันดับ/คะแนน)

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๔๓
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๕๗ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๓๒
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๖๒ คะแนน

อยู่ในอันดับ ๑ ใน ๒๐
และ/หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๗๓ คะแนน

คะแนนการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ
(ITA) ของประเทศไทยในภาพรวม

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

ไม่น้อยกว่า

๘๙ คะแนน*

๙๑ คะแนน*

๙๓ คะแนน*

หมายเหตุ : *ในแต่ละปีเพิ่มขึ้นจากค่าเป้าหมายในห้วงปีก่อนหน้า

๒๑-๕

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
คือ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้ ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่ วนร่วมในการสอดส่ อง
เฝ้าระวัง ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนด
แผนย่อยไว้ ๒ แผน คือ

๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
การประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า นั้ น ตั้ ง อยู่ บ นแนวคิ ด พื้ น ฐานว่ า ประชาชนและสั ง คมจะตื่ น ตั ว ต่ อ การทุ จ ริ ต
ให้ความสนใจข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้าน
การทุจริตทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการ
กล่อมเกลาทางสังคมว่าการทุจริ ตถือเป็น พฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสี ยหาย
ต่อประเทศแล้ว ยังเป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนจะไม่
กระทาการทุจริต เนื่องจากมีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผล
ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายต่ อ สั ง คมส่ ว นรวมด้ ว ย และจะเกิ ด การรวมกลุ่ ม กั น ทางสั ง คมเพื่ อ ก่ อ ให้ เ กิ ด สภาวะ
การลงโทษทางสั งคมต่ อ การกระท า รวมทั้ง ประชาชนคนไทยทุ กคนจะแสดงเจตจานงต่ อต้ านการทุ จ ริ ต
อย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและกระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติ
และระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจในการตรวจสอบรัฐ บาลและนักการเมืองในการดาเนิ นการ
ตามเจตจ านงทางการเมื องมากขึ้น เป็ น แรงกดดันให้ รัฐ บาลต้ องบริ ห ารประเทศอย่า งสุ จริต และโปร่ ง ใส
โดยกระบวนการนโยบายของรั ฐ บาลไม่ส ามารถเป็นช่องทางในการแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไก
การตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่ างไรก็ ต าม ในอนาคต ๒๐ ปี ข้างหน้า การทุจริตน่ าจะทวี ความรุน แรง ซับซ้อน และยากแก่
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลก
และพลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความสาคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้ องกัน
การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิด
๒๑-๖

ความเสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้มแข็ง
และมี ประสิ ทธิภาพในทุ กหน่ วยของสั งคมทั้ งระดั บบุ คคลและระดับองค์ กร โดยสร้างจิ ตส านึ กและค่ านิ ยม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ
ร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและ
ผู้ ที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อเสริ มสร้ างภู มิ คุ้ มกั นต่ อปั ญหาการทุ จริ ตและสร้ างพลั งร่ วมในการแก้ ไขปั ญหาการทุ จริ ต
และประพฤติ มิ ชอบ พร้ อมทั้ งสร้ างวั ฒ นธรรมต่ อต้ านการทุ จริ ตและประพฤติ มิ ช อบของบุ คลากรภาครั ฐ
และกาหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง
และรวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต

๒๑-๗

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัส
เป้าหมาย
๒๑๐๑๐๑

๒๑๐๑๐๒

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ร้อยละของเด็กและเยาวชนไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ต่อปี)

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของประชาชนที่มีวัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรมในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ต่อปี)

ร้อยละ ๖๐

ร้อยละ ๗๐

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละของหน่วยงานที่ผา่ นเกณฑ์
การประเมิน ITA (ต่อปี)

ร้อยละ ๑๐๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ ๘๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ ๑๐๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป)

จานวนคดีทุจริตในภาพรวม

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๗๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

เป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต

คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง

ตัวชี้วัด

จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
-

จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูกชี้มูล
เรื่องวินัย (ทุจริต)

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๗๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

-

จานวนข้อร้องเรียนเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ที่ถูกชี้มูลว่ากระทาการทุจริต

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๗๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

ลดลงร้อยละ ๕๐*

ลดลงร้อยละ ๘๐*

ลดลงร้อยละ ๙๐*

จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้องกับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง

หมายเหตุ : *ในแต่ละปีลดลงจากค่าเป้าหมายในห้วงปีก่อนหน้า

๒๑-๘

๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) ปลู ก และปลุ ก จิ ต ส านึ ก การเป็ น พลเมื อ งที่ ดี มี วั ฒ นธรรมสุ จ ริ ต และการปลู ก ฝั ง
และหล่อหลอมวั ฒนธรรมในกลุ่ มเด็ กและเยาวชนทุ กช่ ว งวั ย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่ งใด
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริมการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
๑.๑) ให้ความสาคัญกับการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริมวัฒนธรรม
สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย
จนถึงระดับอุดมศึกษา เพื่อปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น สามารถทาหน้าที่ความ
เป็นพลเมืองที่ดี มีจิตสานึกยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย
และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็ก
และเยาวชนในการขับเคลื่อนและผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับ
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ ายทอดหลักสูตร
ทั้งนี้ การจัดสรรงบประมาณหรือการวางทิศทางของโครงการในอนาคต ไม่ควรเน้นเพียงแค่การให้ความรู้ ควรลด
การฝึกอบรม และเน้นการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและเยาวชนในการฝึกปฏิบัติ หรือ Learning by Doing ควรคัดสรร
ให้เกิดหลักสูตรที่เหมาะสมโดยเด็กและเยาวชนสามารถนาไปปรับใช้ได้จริง
๑.๒) สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพื่อสร้างการรับรู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร/เครื่องมือ/
แนวทางความร่วมมือที่มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและให้มีความทันสมัย น่าสนใจ เท่าทันกับสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก มีความละอาย
ต่อการกระท าความผิ ด ไม่เพิกเฉยอดทนต่ อการทุจริ ต และเข้ ามีส่ วนร่ วมในการต่ อต้ านการทุ จริ ตทุ กรู ปแบบ
มีช่องทางในการแจ้งเบาะแสในรูปแบบที่หลากหลาย เข้าถึงได้สะดวก มีระบบปกปิดตัวตนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
ที่มีประสิทธิภาพ รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงฐานข้อมูลเครือต่อต้านการทุจริตกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง มีการประสาน
เชื่อมต่อการทางานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ มีการประสานกันในพื้นที่ให้มีความ
เข้มแข็ง ครอบคลุม และมีการดาเนินการไปในทิศทางเดียวกัน
๒) ส่งเสริ มการปฏิบัติ หน้า ที่ของข้า ราชการและเจ้า หน้า ที่ ของรั ฐให้ มีค วามใสสะอาด
ปราศจากพฤติ กรรมที่ส่อไปในทางทุจริ ต เป็นภาครั ฐ ที่ทัน สมัย มีประสิทธิ ภ าพ และตอบโจทย์ประชาชน
โดยปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้องเป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่
การงาน การสร้ า งธรรมาภิ บ าลในการบริ ห ารงาน หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบและเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความชื่อตรงและรับผิดชอบ กรณี ปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการ
ให้ถือเป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา ตลอดจนสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐ เข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้านการ
ทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจ้ง
เบาะแส เพื่อสกัดกั้น มิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมี มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต อาทิ เจ้าหน้าที่ในศูนย์ปฏิบัติการต่อต้าน
๒๑-๙

การทุจริต (ศปท.) หรือศูนย์ส่งเสริมจริยธรรมและต่อต้านการทุจริต (ศจท.) มีความปลอดภัยในการปฏิบัติงาน
มีความก้าวหน้าในเส้ น ทางอาชีพ และควรมีมาตรการยกระดับความสามารถของหน่ว ยงานภาครัฐ องค์กร
ปกครองส่ ว นท้องถิ่น และหน่วยงานระดับ ต่ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่ว ยงานที่มีห น้าที่ในการอนุมัติ อนุญาต
ให้ มีการพัฒ นา เสริ มสร้ างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และ
การให้บริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง และเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่กาหนดทุกหน่วยงาน
ทั้ ง นี้ ควรให้ ค วามส าคั ญ กั บ การพั ฒ นาการเข้ า ถึ ง ข้ อ มู ล ข่ า วสารและระบบคุ้ ม ครอง
ผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากลและพัฒนาการ
เปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้และมีส่วนร่วม เพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต รวมทั้ง
มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลและกระบวนการงบประมาณ ผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณตามหลักสากล
ที่ใช้ในการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต พัฒนาระบบการเปิดเผยข้อมูลการใช้จ่ายงบประมาณทั้งเชิงปริมาณ
และคุณภาพเพื่อเป็นการเปิดกว้างให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลได้ง่ายและรวดเร็ว ประกอบด้วยมาตรการดาเนินการ
ด้วย ตลอดจนเร่งรัดให้มีการแก้ไขเพิ่มเติม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ การแก้ไข พ.ร.บ.
การอานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.๒๕๕๘ และผลักดันร่าง พ.ร.บ. ว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดแย้งกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ.... ด้วย
๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการทาตนเป็นแบบอย่า ง
ที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ ท้องถิ่น
ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพื่อเป็นต้นแบบแก่ประชาชน
เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว ผู้บริหารประเทศ
ต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองเพื่อสร้าง
นักการเมืองที่มีคุณธรรมจริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง ผลักดันให้นักการเมืองและ
พรรคการเมืองแสดงเจตจานงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะ และนาเจตจานงทางการเมืองในการต่อต้าน
การทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบต่ อ ไป
มีการยกระดับและกากับติดตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนา
มาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นการพัฒ นามาตรการสกัดกั้น
การทุจริตเชิงนโยบายทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมืองในการหาเสี ยงน าไปสู่
การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะผู้นาต้องสื่อสารมาตรการการยกระดับคะแนน CPI ให้ประชาชน
มีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง รัฐบาลควรดาเนินการ
โดยส่งเสริมสิทธิที่จาเป็นเพื่อคุ้มครองอานาจของพลเมือง ฟื้นฟูและสร้างความเข็มแข็งให้กับการตรวจสอบ
อานาจเชิงระบบ ต่อสู้กับการทุจริตข้ามชาติ และส่งเสริมสิทธิพลเมืองในการเข้าถึงข้อมูลเกี่ยวกับการใช่จ่าย
งบประมาณของรัฐบาล
๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อ สนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยพัฒนา
เครื่องมือ เพื่อสร้างความโปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
และเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต อาทิ ลดอุปสรรคและพัฒนาการอานวยความสะดวกในการให้บริการภาครัฐ
ที่เอื้อต่อการค้า การลงทุน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการค้า การลงทุน ลดความยุ่งยาก
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โดยการปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กระบวนงานหรือขั้นตอนการปฏิบัติงาน เพื่อลดอุปสรรคต่อการประกอบธุรกิจ
การให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส โดยจัดทาแผนปรับปรุงและยกระดับการให้บริการภาครัฐของส่วนราชการ
กาหนดเป็นนโยบายให้ส่วนราชการจัดทาแผนงาน/โครงการ นาเสนอรูปแบบการให้บริการที่ลดอุปสรรคและ
พัฒนาการอานวยความสะดวกการให้บริการที่รวดเร็ว โปร่งใส เอื้อต่อการค้าการลงทุนตามหลักการ Ease of
Doing Business ในระยะ ๓ ปี หรือดาเนินการประกาศความสาเร็จของ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกในการ
พิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยการประกาศและนาเสนอตัวอย่างความสาเร็จที่ชัดเจนของ
การบังคับใช้ พ.ร.บ.การอานวยความสะดวกฯ ให้ประชาชน นักลงทุนทั้งในและต่างประเทศ รับทราบและ
เห็นความสาคัญ หรือจัดตั้งศูนย์อานวยความสะดวกและรับเรื่องร้องเรียนสาหรับนักลงทุนชาวต่างชาติ เพื่อให้มี
ช่องทางในการอานวยการ ติดต่อ ประสานงาน การเข้าถึงข้อมูลช่วยเหลือให้กับนักลงทุนชาวต่างชาติในการ
ประกอบธุรกิจอย่างครบวงจร โดยการยกระดับจากศูนย์รับเรื่องร้องเรี ยนจากนักลงทุนชาวต่างชาติที่สานักงาน
ป.ป.ท. ดาเนินการอยู่แล้วให้มีการขยายขอบเขตงานเพิ่มเติม
นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับ การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงาน
ภาครัฐ มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต
และการบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่
ของรัฐและรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการ
ดาเนินโครงการ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายใน
และภายนอกประเทศ ใช้นวัตกรรมนาเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้
เข้าถึงภาคประชาชน และสร้ างการมีส่ วนร่วมหรือปฏิสั มพันธ์กับผู้รับสาร ประสานความร่ว มมือระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ
รวมทั้งบูรณาการเชื่อมโยงข้อมูลการสอบสวนทางวินัยระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง บริหาร
จัดการคดี โดยนาเทคโนโลยีมาใช้กับ กระบวนการยุติธ รรม สามารถปกปิดตัวตน ติดตามความคืบ หน้ าได้
ในทุกขั้นตอน สามารถกากับดูแลการใช้ดุลยพินิจ กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลพินิจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ ลดขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึง
การสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ โดยพัฒนาระบบข้อมูลดิจิ ทัลที่กาหนดกฎเกณฑ์
กติกา กระบวนการและขั้น ตอนการดาเนิ น งานการเข้าถึงข้อมูล รวมถึงข้อมูล การจัดซื้อจัดจ้างและการใช้
งบประมาณของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่อส่ งเสริมการเข้าถึงข้อมูลสาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่ งเสริม
ให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชน
เข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัด ซื้อจัดจ้างและการดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐ
และประชาชน รวมถึงส่ งเสริมสนับ สนุ น การตื่นตัวและเพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเฝ้ าระวัง
และป้ องกัน การทุจ ริ ต และประพฤติมิช อบที่มี อยู่ใ กล้ ตัว โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ ชี้เบาะแส
ที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส มีการประสานเชื่อมต่อการทางานระหว่างเครือข่าย
ภาคประชาชนเองหรื อกับ หน่ว ยงานให้ เป็ น ไปอย่างไร้รอยต่อ โดยยังคงอัตลั กษณ์ของเครือข่าย และมีการ
ดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน
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๖) สนับสนุนกลไกและบูรณาการทางานเพื่อการป้องกัน การทุจริ ต โดยเฉพาะในระบบ
ราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การยกระดั บ ค่ า คะแนน CPI หน่ ว ยงาน
ผู้รับผิดชอบหลัก ได้แก่ สานักงาน ป.ป.ช. ร่วมกับเครือข่าย ควรนาประเด็นการขับเคลื่อนให้การประเมิน ITA
มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การยกระดั บ ค่ า คะแนน CPI และส านั ก งาน ป.ป.ท. ควรประสาน ศปท.หรื อ ศจท.
ซึ่งมีหน้าที่และอานาจ ในการกากั บ ขับเคลื่อน ติดตามผลและกากับการป้องกันและปราบปรามการทุจ ริต
ประพฤติมิชอบของกรม กระทรวง หรือหน่วยงาน และหน่วยงานภายในสังกัดร่วมขับเคลื่อนการยกระดับค่า
คะแนน CPI บรรจุกลไกการทางานของ ศปท. หรือ ศจท. ไว้ในแผนยุทธศาสตร์ชาติระยะที่ ๒ ด้านการส่ งเสริม
จริยธรรมและการต่อต้านการทุจริต เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ แผนระดับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริม คุณธรรม
จริ ย ธรรม การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต ท างานในลั ก ษณะ Collaborative Working Team รวมทั้ ง จั ด ให้ มี ร ะบบ
ฐานข้อมูลกลางในการขับเคลื่อน ศปท. หรือ ศจท.ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ เพื่อให้นาและสามารถเป็นข้อมูล
ประกอบการวิเคราะห์ พัฒนา ปรับปรุง วางแผน บริหารจัดการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและต่อต้าน
การทุจริตของหน่วยงานต่อไป และจัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อ
การปฏิบัติงานของ ศปท. หรือ ศจท. เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป
๗) สนับสนุนมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ ในการป้องกันการทุจริต โดยผ่าน
มาตรการต่างๆ เช่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน CPI จัดทาโครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวข้อง
ในการประเมิน CPI ผ่ านงบบู ร ณาการต่อต้านการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ประเมินแบบจาลอง CPI กับ
หน่วยงานภายในประเทศ โดยกาหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือและให้หน่วยงานที่มีความ
เป็นอิสระทาหน้าที่ประเมิน ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส ไร้ผลประโยชน์ โดยบริหาร
จัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงาน
ของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น
นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุกในส่วนของภาคประชาสังคมและเชื่อมโยงถึง Partner
Institute ที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมิน CPI โดยเฉพาะการดาเนินมาตรการต่าง ๆ เพื่อสร้างการรับรู้
นโยบาย ผลงานของรัฐบาลในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตเพื่อสร้างความเชื่อมั่นในระบบความโปร่งใส
ของประเทศไทยในสายตานานาชาติ การรับรู้ผ่านเวทีความร่วมมือระหว่างประเทศ ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาค
และทวิภ าคี การสร้ างการรั บรู้ เชิงรุ กให้ ถึงภาคประชาสังคมและสร้างปรากฏการณ์ทางสื่ อในเชิงบวก และ
การสร้างการรับรู้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลให้กับแหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI โดยการ
ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งในระบบ Social Media และรูปแบบเอกสารต่าง ๆ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์
ในการประชาสั มพัน ธ์น โยบาย ผลงานของรัฐ บาล สร้างการรับรู้เชิงรุก โดยเฉพาะหน่ว ยงานต่าง ๆ ที่เป็น
ศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลประเทศไทยให้กับแหล่งการประเมินต่าง ๆ ของ CPI และสนับสนุนให้ภาคเอกชน
มีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มอบหมายสานักงาน ป.ป.ท. ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก และสานักงาน
ป.ป.ช. เป็ น หน่ ว ยงานร่ ว ม เพื่อเป็ น กลไก กากับ ขับเคลื่ อน ติดตามประเมิน ผลตลอดจนประสานงานกั บ
หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี อ งค์ ป ระกอบจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ และก าหนดให้ มี ก ารจั ด ท ารายงานผลพร้ อ ม
ข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรีขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนน CPI

๒๑-๑๒

๓.๒ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต
การจะบรรลุ เ ป้ า หมายประเทศไทยปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ กลไกและกระบวนการ
ปราบปรามการทุจริตจะต้องมีป ระสิ ทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับใช้กฎหมาย
และการดาเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการปราบปราม
การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรั บ ปรุ ง กระบวนการและกลไกที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ให้การปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้งการปรับปรุง
กฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และมุ่งทาให้
ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดีแ ละลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม เพื่อให้
สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยงระหว่าง
หน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี โดยเฉพาะการวางกลไกหรื อ
ระบบการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI มุ่งเน้นให้มี
ระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตอย่างต่อเนื่อง
โดยดาเนิ น การปราบปรามอย่ างจริ งจั งและมีร ะบบการลงโทษที่เข้ มงวด เร่งรัดติดตามการดาเนินคดี ใ หญ่
คดีที่มีความสาคัญระดับประเทศ คดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ
และรายงานผลการเร่งรัด ติดตามต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายต้องมีความรวดเร็ว เด็ดขาด
จริงจัง แม่นยาและเป็นธรรม

๒๑-๑๓

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต
รหัสเป้าหมาย

๒๑๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

การดาเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว กระบวนการดาเนินคดีทจุ ริต
เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบตั ิ ที่จาเป็นต้องขอขยายระยะเวลาเกิน
กว่ากรอบเวลาปกติที่กฎหมายกาหนด
จานวนคดีอาญาที่หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ (ต่อปี)

หมายเหตุ : *ไม่เกินค่าเป้าหมายของปีฐาน (ประเมินทุก ๒ ปี)

๒๑-๑๔

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐

ไม่เกินร้อยละ ๒๐*

ไม่เกินร้อยละ ๑๕*

ไม่เกินร้อยละ ๑๐*

ไม่เกินร้อยละ ๓
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๒
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๑
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิ ภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
พร้อมทั้งปรับกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางานด้านการ
ปราบปรามการทุจริตให้ได้มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
และฐานข้อมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิ น
รวมทั้งบูรณาการข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและ
หนี้สิน
๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุ จริตที่มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ อาทิ
ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว
และกระชับมากขึ้นเพื่อให้การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษผู้กระทา
ความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็น ไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน อาทิ
การบูรณาการประสานงานคดีที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการ
ที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว การบูรณาการ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ การปรับปรุง
และพัฒ นาระบบและกลไกที่ เ กี่ย วข้ องกับ การสื บ สวนปราบปรามเพื่ อ เพิ่ม ประสิ ทธิภ าพในการดาเนิ น การ
กับทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้การติดตาม
ทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้าย ถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ ไม่ให้เกิด
ความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กร
เอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต และอาชญากรรมข้ามชาติ
๓) พั ฒ นาการจั ด การองค์ ค วามรู้ ด้ า นการปราบปรามการทุ จ ริ ต โดยการจั ด ท าระบบ
ฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ
มี ส มรรถนะความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิ ง สหวิ ท ยาการของเจ้ า หน้ า ที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ตเพื่อให้ มีความรู้/ทักษะ/ขีดความสามารถ ที่เป็น มาตรฐานและเท่า ทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต

๒๑-๑๕

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
(พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง)

สารบัญ
ส่วนที่ ๑ บทสรุปผู้บริหาร

หน้า
๒๒-๑

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒๒-๒

๒.๑ บทนา
๒.๑.๑ เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๑.๒ ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒๒-๒
๒๒-๒
๒๒-๓
๒๒-๔
๒๒-๕

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย

๒๒-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๒๒-๖
๒๒-๗
๒๒-๘

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๒-๙

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๒-๑๐

ส่วนที่ ๑
บทสรุปผู้บริหาร
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ กาหนดให้
กฎหมายเป็นปัจจัยสาคัญในการพัฒนาประเทศ มีเป้าหมายหลักให้กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจึงถูกจัดทาขึ้น เพื่อ เป็น กลไกสาคัญตอบสนองต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ ชาติด้วยการมุ่งเน้นให้
กฎหมายมีความเป็นพลวัตที่สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ เปลี่ยนแปลงไปและเป็นไปตามความต้องการ
ของประชาชน และมี กระบวนการยุ ติธ รรมที่ เคารพสิ ท ธิม นุ ษ ยชนและปฏิ บั ติ ต่อ ประชาชนโดยเสมอภาค
มีความเป็ นกลาง น่ าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่ งผลให้เป้าหมายการพัฒ นายุทธศาสตร์ช าติในทุกด้าน
บรรลุ ค วามส าเร็จ ในการสร้างสั งคมไทยให้ เป็น สั งคมที่เป็น ธรรม ลดความเหลื่ อ มล้ าในทุกมิ ติ และเป็น ไป
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ
ที่ ผ่ า นมา ประเทศไทยประสบปั ญ หาการมี ก ฎหมายจ านวนมากเกิ น ไป ไม่ ส อดคล้ อ งกั บ บริ บ ท
การพัฒ นาประเทศ และการน ากฎหมายไปปฏิบัติยังขาดประสิทธิภ าพและความโปร่งใส ทาให้ เกิดปัญ หา
ในการด าเนิ น งานของภาครั ฐ และภาคส่ ว นที่ เกี่ ย วข้ อ ง รวมทั้ งปั ญ หากระบวนการยุ ติ ธ รรมของประเทศ
ที่ ข าดความโปร่ ง ใส อั น เกิ ด จากหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมที่ ยั ง ไม่ ส ามารถด าเนิ น การ
อย่ างสอดประสานกั น ได้ อ ย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ขาดความเป็ น ธรรม และเลื อกปฏิ บั ติ อั น สามารถสะท้ อ น
ได้ จ ากดั ช นี นิ ติ ธ รรม จั ด ท าโดย World Justice Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. ๒๕๖๔ ซึ่ ง มี
คะแนนเฉลี่ย ๐.๕ และลาดับที่ ๘๐ จาก ๑๓๙ ประเทศ ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการเร่งแก้ไขปัญหาดังกล่าว
อย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้ กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศสามารถเป็นเครื่องมือของประชาชน
ทั้งประเทศที่จะใช้สร้างสังคมที่พัฒนาในทุกมิติอย่างเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และไม่เลือกปฏิบัติ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติธ รรม ให้ ค วามส าคั ญ
กับการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนา
นวั ต กรรมและเทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล มาสนั บ สนุ น ให้ เกิ ด ความโปร่ ง ใสและพลวั ต ให้ กั บ การพั ฒ นากฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จากการพัฒนา
ประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การพัฒ นากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิ กกฎหมายให้ มีเท่าที่จาเป็น
และสอดคล้ อ งบริ บ ทและไม่เป็ น อุ ป สรรคต่อ การพั ฒ นาประเทศ จากการน าเทคโนโลยี ดิ จิทั ล นวัต กรรม
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุ กล าดับ ชั้น ให้ เชื่อมโยงกัน อย่างเป็ นเอกภาพ ไม่ ขัดกัน มี การน ากฎหมายไปใช้อ ย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโปร่ งใสซึ่ งเป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จ ะน ากระบวนการยุติ ธ รรมปราศจากความเหลื่ อ มล้ า
และความไม่เท่าเทียม
๒) การพั ฒ นากระบวนการยุติธ รรม โดยอานวยความยุติธรรมให้ เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เป็ น ธรรม ทั่ ว ถึ ง และปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ บู รณาการหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในกระบวนการยุ ติ ธรรม
ให้ ด าเนิ นงานสอดประสานกั นอย่ างเป็ นองคาพยพเพื่ อให้ สามารถจั ดการกั บข้ อขั ดแย้ ง กรณี พิ พาทได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

๒๒-๑

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
๒.๑ บทนา
กฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติเป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์
ในการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศภายใต้ ส ถานการณ์ ข องการพั ฒ นาเศรษฐกิ จ และสั ง คมทั้ ง ภายใน
และระหว่างประเทศที่เปลี่ ย นแปลงอยู่ ต ลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ ยนผ่ านของกฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรมจากการเป็ น แค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่ การเป็ นปัจจัยสาคัญ ในการพัฒ นาประเทศที่มีพลวัต
เพื่อ ให้ ส อดคล้ องและเหมาะสมกับ บริ บ ทต่าง ๆ ของประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงไป จึงเป็ นหั วใจส าคัญ ในการ
ขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ รวมถึ ง การมุ่ ง น ากฎหมายไปสู่ ก ารปฏิ บั ติ ให้ เป็ น ไปอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
ส่ ง เสริ ม และบริ ห ารจั ด การให้ ก ระบวนการยุ ติ ธ รรมเกิ ด ผลสั ม ฤทธิ์ ต ามเป้ า หมาย สร้ า งความเสมอภาค
และความเท่ า เที ย มกั น และสั ง คมเป็ น ธรรม ตลอดจนการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายเป็ น ไปด้ ว ยความโปร่ ง ใส
และมีประสิทธิภาพ
ทิ ศ ทางการขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ดั ง กล่ า ว ก าหนดให้ ก ฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกสาคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อานาจรัฐ
อี ก ต่ อ ไป แต่ เ ป็ น เครื่ อ งมื อ ของประชาชนทั้ ง ประเทศที่ จ ะใช้ ส ร้ า งสั ง คมที่ พั ฒ นาอย่ า งเป็ น ธรรม
ลดความเหลื่ อ มล้ า และไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ การมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนเป็ น กลไกในการขับ เคลื่ อนและสร้างการเปลี่ ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่ งเน้ น การน านวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ส่ งเสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในสั งคมมี โอกาสได้ รับ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาประเทศ
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง
๒.๑.๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทางานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๓ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

๒๒-๒

๒.๑.๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวาง
ระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค
๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ
อย่างเท่าเทียม
๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอน
ของการค้นหาความจริง
๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

๒๒-๓

๒.๒

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

รหัสเป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๒๐๐๐๐๑

กฎหมายเป็ นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วน
ได้ ประโยชน์ จากการพั ฒ นาประเทศ
อย่างเท่าเทียม และเป็นธรรม

ดัชนีนิติธรรมของ ๕ ปัจจัย
๑. การจากัดอานาจรัฐ
๒. ปราศจากการคอรัปชั่น
๓. รัฐบาลโปร่งใส
๔. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๕. ความเป็นระเบียบและความมั่นคง
(คะแนนเฉลี่ย)

๒๒๐๐๐๐๒

การอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดย
ความเสมอภาค โปร่ งใส เป็ น ธรรม
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ดัชนีนิติธรรมของ ๓ ปัจจัย
๑. การบังคับใช้กฎหมาย
๒. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
๓. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
(คะแนนเฉลี่ย)

๒๒-๔

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่ต่ากว่า ๐.๖๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า ๐.๗๕

ไม่ต่ากว่า ๐.๖๐

ไม่ต่ากว่า ๐.๗๐

ไม่ต่ากว่า ๐.๘๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบไปด้วย แผนย่อย
จานวน ๒ แผน ดังนี้

๓.๑ แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
กฎหมายเป็ น เครื่องมือจั ดระบบความสั มพันธ์และจัดระเบียบในสั งคม ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคม
เปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคมด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการทาให้
กฎหมายเป็นเครื่องมือสาคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอื้อให้เกิดประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุน
และดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิต
ของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒ นาประเทศในระยะยาวให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อมุ่งใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุน
การพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่นาไปสู่ความ
เหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๒๒-๕

๓.๑.๑

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย

รหัสเป้าหมาย
๒๒๐๑๐๑

๒๒๐๑๐๒

๒๒๐๑๐๓
๒๒๐๑๐๔*

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่ต่ากว่า
๓.๔๐ คะแนน**

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่า
๓.๕๐ คะแนน**

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า
๓.๖๐ คะแนน**

กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา ระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
ภาครัฐและภาคเอกชนอยู่ภายใต้กรอบ ทีม่ ีต่อกระบวนการยุติธรรม
กฎหมายที่มุ่งให้ ประชาชนในวงกว้าง
(คะแนน)
ได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ
โดยทั่วถึง
การปฏิ บั ติ ต ามและการบั ง คั บ ใช้
ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
กฎหมายมีความคุ้ มค่าทางเศรษฐกิ จ
ปัจจัยย่อยการบังคับใช้
๐.๖๕ คะแนน**
๐.๗๕ คะแนน**
๐.๘๕ คะแนน**
ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ และเป็นธรรม
กฎระเบียบอย่างมีประสิทธิภาพ
(คะแนน)
ประชาชนมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นา
อัตราการเพิ่มขึ้นของการมี
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
ร้อยละ ๑๐๐
กฎหมาย
ส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย
การมีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น
สัดส่วนของกฎหมายที่ได้รับการ ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมาย ร้อยละ ๑๐๐ ของกฎหมาย
ทบทวนแก้ไข ปรับปรุงและ/หรือ
ที่ได้รับการประเมินผล
ที่ได้รับการประเมินผล
ที่ได้รับการประเมินผล
ยกเลิก ให้มีเนื้อหาที่ไม่เป็น
สัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
สัมฤทธิ์
อุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

หมายเหตุ : * เพิ่มเติมเป้าหมายแผนย่อย ๒๒๐๑๐๔ ได้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
**ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง

๒๒-๖

๓.๑.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) พั ฒ นากฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั งคั บ และมาตรการต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทและเอื้อต่ อการพัฒ นาประเทศ โดยวิเคราะห์ ผลกระทบอย่างรอบด้าน คานึงถึงสภาพปัญหา
และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็ น ความเหมาะสมของกฎหมายที่ มี อ ยู่ ทุ ก ล าดั บ ชั้ น
ของกฎหมาย ยกเลิก หรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้ าสมัยหรือมีเนื้อหาที่ไม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒ นาประเทศ เพื่อให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความซ้าซ้อน ลดความเหลื่อมล้า มีความเป็นธรรมในสังคม
และกระจายความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็ นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒ นาประเทศ เพื่อรองรับ
การพั ฒ นาภู มิ ภ าคและจั ง หวั ด ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ เอื้ อ ต่ อ การใช้ น วั ต กรรมทั้ ง ในภาครั ฐ และเอกชน
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในทุกภาคการผลิต
โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการประเมินผล
สัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด
๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย ต้องดาเนินการ
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน
และเป็ น ระบบ มีช่องทางการเข้าถึงกฎหมายที่ห ลากหลาย เพื่อ สะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้ ง
เปิ ด เผยผลการรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น และการวิ เคราะห์ ต่ อ ประชาชน และน ามาประกอบการพิ จ ารณ า
ในกระบวนการตรากฎหมายทุ กขั้ น ตอน เพื่ อพั ฒ นากฎหมายทุ กฉบับ และทุ กล าดั บศั กดิ์ ให้ ส อดคล้ อ ง
และเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงาน
ของภาครัฐที่เหมาะสม การพัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขัน
ระหว่างประเทศ
๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบั งคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ภาษาที่เข้ าใจง่าย ประชาชน
มี ค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในกฎหมาย ผู้ บั ง คั บ ใช้ ก ฎหมายมี อ งค์ ค วามรู้ จริ ย ธรรม พร้ อ มให้ ค าปรึ ก ษา
ด้ า นกฎหมาย อั น จะส่ ง ผลให้ เกิ ด ความเชื่ อ มั่ น แก่ ป ระชาชนในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย รวมทั้ ง เพิ่ ม
ประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม
๔) ส่งเสริม เทคโนโลยีดิจิทั ล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับ สนุ น
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมายเพื่อให้
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมายโดยเพิ่ม
ช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไปเพื่อประโยชน์
ส่วนรวม

๒๒-๗

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
การอ านวยความยุ ติ ธ รรมเป็ น ปั จ จั ย ส าคั ญ ประการหนึ่ งในการพั ฒ นาประเทศ ในการบริ ห าร
กระบวนการยุ ติธ รรมของประเทศจึ งต้อ งมุ่ งสู่ ก ารเสริม สร้างสั งคมนิ ติธ รรมด้ว ยกระบวนการยุติ ธ รรม
ที่มีประสิทธิภาพและเอื้อให้ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่างเสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้ง
การมีส่ วนร่ วมของประชาชนให้ องค์ ป ระกอบต่ าง ๆ ของกระบวนการยุติธ รรมและการบริห ารจัด การ
หน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติธ รรมสอดคล้ องกั บยุท ธศาสตร์ ช าติด้านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม
โดยในแผนแม่ บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็ น กฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธรรม มี จุดเน้ นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่ าเชื่ อถื อ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุ ติ ธรรมมี การบริ ห ารที่ มี ประสิ ทธิ ภ าพ เจ้ าหน้ าที่
ในกระบวนการยุ ติธรรมมีความกล้ าหาญทางจริ ยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็ นธรรม และไม่เลื อกปฏิบั ติ
ประชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ โดยสะดวก มุ่ งให้ เกิ ดการสร้ างมาตรฐานและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการยุ ติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ
การอ านวยความยุ ติ ธรรมมี ป ระสิ ทธิ ภ าพและเป็ นไปอย่ างเสมอภาค หน่ วยงานในกระบวนการยุ ติ ธรรม
มีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน

๒๒-๘

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
รหัสเป้าหมาย
๒๒๐๒๐๑

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ก า ร อ า น ว ย ค ว า ม ยุ ติ ธ ร ร ม ประชาชนเข้าถึงกระบวนการ
มีค วามโปร่ งใส สะดวก รวดเร็ว ยุติธรรมได้ทั่วถึงและเท่าเทียม
เส ม อ ภ าค ทั่ ว ถึ ง เป็ น ธ รรม
(คะแนน)
และปราศจากการเลือกปฏิบัติ

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐
ไม่ต่ากว่า ๓.๕๐ คะแนน*

หมายเหตุ : ในปีสุดท้ายของแต่ละห้วง

๒๒-๙

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ - ๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่า ๓.๗๕ คะแนน*

ปี ๒๕๗๖ - ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า ๔.๐๐ คะแนน*

๓.๒.๒

แนวทางการพัฒนา

๑) ปรับ วัฒ นธรรมองค์กรและทัศ นคติเจ้าหน้าที่ ของรัฐในกระบวนการยุติธ รรม
ให้ เ คารพและยึ ด มั่ น ในหลั ก ประชาธิ ป ไตย เคารพศั ก ดิ์ ศ รี ค วามเป็ น มนุ ษ ย์ ที่ พึ ง ได้ รั บ การปฏิ บั ติ
อย่างเท่าเทียม เสริมสร้างจิตสานึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒ นาวัฒ นธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้ มีความ
โปร่ ง ใส เป็ น กลาง ปราศจากการแทรกแซงหรื อ ครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งโปร่ งใสเป็ น อิ ส ระ มุ่ งอ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว
๒) กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอานวยความยุติธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามคาพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่ า งหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม ที่ ตั้ ง อยู่ บ นพื้ น ฐานของข้ อ มู ล
เชิงประจักษ์ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานร่วมกันบนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
และผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน
๓) เสริ ม สร้ า งพลวั ต ความหลากหลาย บู ร ณาการด้ า นกระบวนการยุ ติ ธ รรม
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอานวยความยุติธรรมด้วยการ
คุ้มครองผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลื อประชาชนให้ เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒ นา
รูป แบบของการมีส่ วนร่ วมในกระบวนการยุติธรรมให้ มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ
ด้ านกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ กั บ ประชาชน การพั ฒ นากลไกคุ้ ม ครองสิ ท ธิแ ละเสรีภ าพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร
๕) กาหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องเป็น ไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์แ ละศาสตร์อื่น ๆ โดยจัดให้
มีบ ริการทางด้านนิ ติวิทยาศาสตร์ ที่มีเป็ นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพื่อให้ ประชาชนได้รับบริการ
ในการพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ งอย่ างมี ท างเลื อ ก อ านวยความยุ ติ ธ รรมอย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ไม่ เลื อ กปฏิ บั ติ
มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว
๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมให้ มี ค วามน่ าเชื่ อ ถื อ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ งการยกระดั บ ความโปร่ งใสในการใช้ อ านาจ
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม

๒๒-๑๐

๗) พัฒ นามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญา
ที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่
สั งคม เปิ ด โอกาสให้ ภ าคส่ ว นอื่ น เข้ ามามี ส่ ว นร่ว มในการบริห ารการบั งคั บ โทษ และการพั ฒ นาระบบ
คุมประพฤติในชุมชน
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