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ส่วนที่ ๑
บทนำ
ภาครัฐเป็นกลไกสำคัญในการดำเนินการทางนโยบายและทางปฏิบัติ เพื่อตอบสนองความต้องการ
ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ กล่าวคือภาครัฐเป็นภาคส่วนที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศ ดังนั้น แผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชน
และประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมีเป้าหมายให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ และภาครัฐมีการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ สนับสนุน
ให้เป็นประเทศไทย ทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักการ “ภาครัฐของประชาชน เพื่อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
สถานการณ์การดำเนินงานของการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ในช่วงปี ๒๕๖๑ ๒๕๖๔ พบว่า มีการพัฒนาการบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
สูงขึ้น สามารถสะท้อนได้จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐ ในปี
๒๕๖๔ ซึง่ อยู่ที่ร้อยละ ๘๔.๗๕ เพิ่มขึ้นมาจากปี ๒๕๖๑ ที่ร้อยละ ๘๔ นอกจากนั้น การดำเนินงานของภาครัฐ
ในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสะท้อน
ได้จากผลการจัดลำดับประเทศไทยของดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่
ในอันดับที่ ๕๗ จาก ๑๙๓ ประเทศทั่วโลก ซึ่งปรับตัวดีขึ้น ๑๖ อันดับจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด ๖๐ อันดับแรก ในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น แม้ หน่วยงาน
ภาครัฐมีพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนการทำงานผ่านการมองเป้าหมายร่วมกันมากขึ้น สะท้อนได้จากร้อยละ
เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๒๗.๘๖ เพิ่มขึ้นจากร้อยละ ๑๓.๖๐
ในปี ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตามการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติคือการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ
เพื่อให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกหน่วยงานของภาครัฐจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินงานให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก
ผ่านการดำเนินการต่างๆ เช่น การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการพัฒนาและลดอุปสรรค เพิ่มบทบาทให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในงาน
ของภาครัฐมากขึ้น ปรับปรุงระบบฐานข้ อมูลให้มีข้อมูลทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงาน ให้สามารถพัฒนาได้เท่าทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นต้น
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๐) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงเป็นกลไลสำคัญในการพัฒนาให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสู ง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว มุ่งเน้น ให้งานบริการภาคปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น มุ่งเน้น
๒๐-๑

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยดำเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย รวมทั้งภาครัฐสามารถใช้ภาษีที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม ที่สามารถให้ภาคส่วนอื่นมา
ดำเนินการแทนแล้วได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่าภาครัฐดำเนินการเอง มีการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธาณะให้กับ
ประชาชน และมุ่งเน้นพัฒนาให้ภาครัฐมีบุคลากรภาครัฐยึค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมือ อาชีพ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา
พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน
การดำเนิน การตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุ ง )
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตามยุทศาสตร์ชาติและประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้
๑.

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

๒.

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๒๐-๒

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
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
๔.๑.๕ สร้างหลักประกัน ทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุ่ม
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค
๔.๑.๒ ภาครั ฐ มี ค วามเชื่ อ มโยงในการให้บ ริ ก ารสาธารณะต่ า ง ๆ ผ่ า นการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่
๔.๒.๑ ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุก
ระดับ
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

๒๐-๓

๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่น ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิ
บาล
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย
๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถ
สูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมี
การพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๐) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ กำหนดแผนย่อยไว้ ๕ แผนย่อย ดังนี้
๑) การพัฒนาบริการประชาชน เน้นการให้บริการภาครัฐ ที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน
๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย
๓) การปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐ
โมเดล สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐ
มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพื่อก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพื่อประชาชน
๔) การพั ฒ นาระบบบริ ห ารงานภาครั ฐ เน้ น การพั ฒ นาระบบฐานข้ อ มู ล ภาครั ฐ และการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง การ
เปิดโอกาสให้เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพื่อเพิ่มโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการ
ใช้ชีวิต ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ ให้เป็นคนดี
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและ
ประชาชน

๒๐-๔

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๐)
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้าหมายให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ ภาครัฐมีการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ สนับ สนุน ให้เป็นประเทศไทย ทันความเปลี่ยนแปลงและพัฒ นาได้อย่างยั่งยืนด้วยหลักการ
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ดังนั้น กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ทุกประเด็น เพื่อบูรณา
การ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่มีการเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มี
การประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาค
ประชาชนและภาคส่วนอื่นในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่วนและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมินผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุลในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการติดตามประเมินผลและในการพัฒนา
บริการสาธารณะ

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๐๐๐๐๑ บริการของรัฐมี
ระดับความพึงพอใจใน ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ประสิทธิภาพและ คุณภาพการให้บริการ ร้อยละ ๙๐ ร้อยละ ๙๕
มีคุณภาพเป็นที่
ของภาครัฐ
ยอมรับของ
(ร้อยละ)
ผู้ใช้บริการ

๒๐-๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ ๒๕๗๐
๒๐๐๐๐๒ ภาครัฐมีการ
ดัชนีรัฐบาล
อยู่ในกลุ่ม
ดำเนินการที่มี
อิเล็กทรอนิกส์
ประเทศ
ประสิทธิภาพ ด้วย ในการจัดลำดับของ ที่มีการ
การนำนวัตกรรม องค์การสหประชาชาติ พัฒนาสูงสุด
เทคโนโลยีมา
(อันดับ)
๕๐ อันดับ
ประยุกต์ใช้
แรก
ร้อยละหน่วยงาน
ไม่น้อยกว่า
ระดับกรมที่มีระดับ
ร้อยละ ๒๐
ความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐที่อยู่ในระดับ
๔ ขึ้นไป (ร้อยละ)

๒๐-๖

ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕
อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๔๐
อันดับแรก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ
ที่มีการ
พัฒนาสูงสุด
๓๐ อันดับ
แรก
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐให้มีความทัน สมัย ทันความเปลี่ย นแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู่อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อนำไปสู่
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการกำหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานร่วมกัน
ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ำซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ
และหลังการดำเนิน การ ทั้งในระดับ ยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณ
และระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ช าติ
ทั้งในมิติภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม
จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน
โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์
แผนย่ อยของแผนแม่ บ ทภายใต้ ย ุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง )
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน
มีเป้าหมายให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น ผ่านการพัฒนาการบริการภาครัฐ โดย
ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย
ภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่ างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน ดำเนินการพัฒนาระบบ
อำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พื้นที่ และ
กลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื่องต่อ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน
๒๐-๗

รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้าง
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรม
มาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน
รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐ ร้อยละความสำเร็จ
ที่ปรับเปลี่ยนเป็น ของกระบวนงานที่
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น
ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล
(สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลต่อกระบวนงาน
ทั้งหมดที่สามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล) (ร้อย
ละ)

ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ ร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน
ผู้ป ระกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐ จัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก 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
๒๐-๘

๓) ปรับวิธีการทำงาน จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมายกำหนด” เป็น “การให้บริการ
ที่ให้ความสำคัญกับผู้รับบริการ” ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐที่มีคุณค่าและ
ได้มาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานด้วยมือ เป็นการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ
บูรณาการปฏิบัติงานของหน่วยงานภาครัฐเข้าด้วยกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสร้าง
บริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน
ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ และเปิดโอกาสให้เสนอความเห็นต่อการดำเนินงานของภาครัฐได้อย่างสะดวก
ทันสถานการณ์

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง
มีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ภาษีที่ถูกจัดเก็บถูก
นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพื่อ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ดำเนินการผ่านภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรบริการและ
ประโยชน์สาธารณะเพื่อให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยการบริหารจัดการการเงิน
การคลังจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ภาครัฐดำเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ภาครัฐใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสม อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอื่น ๆ สามารถตรวจสอบการใช้
จ่ายของภาครัฐ ได้ทุกขั้น ตอน และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที่เท่าทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ
๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง
รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

๒๐๐๒๐๑ หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุ
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ
๒๐๐๒๐๒ ภาษีที่จัดเก็บถูก
นำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัด
ร้อยละเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่
บรรลุเป้าหมาย
(ร้อยละ)
การเบิกจ่าย
งบประมาณหน่วยงาน
ของภาครัฐ (ร้อยละ)

๒๐-๙

ปี ๒๕๖๖ ๒๕๗๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น
ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น
ร้อยละ ๑๐๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น
ร้อยละ ๑๐๐

รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

๒๐๐๒๐๓ หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการ
โครงการตามห่วง
โซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยเพื่อ
การบรรลุ
เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ ๒๕๗๐
ทุกปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่ ร้อยละ ๑๐๐
คุณค่าของประเทศ
ของปัจจัย
ไทยมีโครงการมา
ภายใต้ห่วงโซ่
รองรับ (ร้อยละ)
คุณค่าของ
ประเทศไทย
มีโครงการ
สำคัญฯ มา
รองรับ

ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕
ร้อยละ ๑๐๐
ของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ
ประเทศไทยมี
โครงการมา
รองรับ

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
ของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ
ประเทศไทย
มีโครงการมา
รองรับ

หมายเหตุ : เป้าหมาย ๒๐๐๒๐๒ และ ๒๐๐๒๐๓ เป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะแผนงานพื้นฐาน

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ดำเนินกรอบ
นโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
นโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบท
และโครงสร้างเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของระบบการเงินทั้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการ
ประกันภัย ส่งเสริมการแข่งขันที่เป็นธรรม สร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อการนำเทคโนโลยีมาใช้ในกา รให้บริการ
ทางการเงิน และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกลางทางการเงิน ให้เป็นมาตรฐานสากลและทันต่อการเปลี่ยนแปลง
ของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชำระเงินหลักของประเทศ
๒) พัฒนาระบบเตือนภัยทางด้านเศรษฐกิจ การเงินและการค้า ให้ทันต่อความก้าวหน้า
ทางเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมทั้งการเคลื่อนย้ายทุนและแรงงาน รูปแบบการค้า ตลอดจนการกีดกันทางการค้า
รูปแบบใหม่ ๆ และให้ภาครัฐและเอกชนมีเครื่องมือพร้อมป้องกันความเสี่ยง และมีกลไกเชิงสถาบันในการดูแล
เสถีย รภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภ าพการจัดเก็บรายได้
แผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย การขยายฐานภาษี
และการปรับปรุงระบบภาษีที่เหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ
๓) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ล ะแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ
๒๐-๑๐

ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน เพื่อให้เกิด
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน
๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี ให้มี
โครงสร้างในด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บ
ภาษีที่มีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน มีวิธีการที่ทำให้ประชาชนสามารถ
เข้ าใจและตระหนั กถึ งระบบภาษี ได้ อย่ างง่ าย ให้ มาตรการภาษี เป็ นเครื ่ องมื อในการลดความเหลื ่ อมล้ ำ
ลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม
ที่มีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ
๕) กำหนดให้มีการติด ตามประเมิน ผลสั มฤทธิ์ การดำเนิน การตามยุ ทธศาสตร์ ช าติ
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง
การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมิน ผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ
เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพื่อส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ
มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน ผ่านภาครัฐทีเ่ ป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำและให้บริการ
สาธารณะ ส่งผลให้ภาครัฐมีขนาดใหญ่และขยายตัว มีอัตรากำลังภาครัฐและสัดส่วนงบประมาณรายจ่าย
ประจำและค่าใช้จ่ายบุคลากรภาครัฐเพิ่มขึ้นอย่างมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณการลงทุนของประเทศ
ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีจุดเน้นสำคัญ
ประการหนึ่งในการปรับสมดุลให้ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของ
รัฐที่ทำหน้าที่ในการกำกับหรือการให้บริการ ซึ่งในปัจจุบันภาคส่วนอื่นได้มีขีดความสามารถในการจัดทำบริการ
สาธารณะได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถแข่งขันกับภาครัฐได้ รวมทั้งมีทางเลือกในการส่งมอบบริการให้กับ
ประชาชนหลายรูปแบบ อาทิ การถ่ายโอนภารกิจของภาครัฐในปัจจุบันให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือ
ภาคประชาชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐเป็นผู้ดำเนินการแทน
การพัฒนาการปรับสมดุลภาครัฐ จึงมุ่งเน้นการลดบทบาทและขนาดของภาครัฐ ด้วยการเสริมสร้าง
บทบาทของภาคส่วนอื่นในสังคม เพื่อให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้าถึงบริการสาธารณะได้ง่าย มีทางเลือก
๒๐-๑๑

ที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพื่ อตอบโจทย์ที่ว่า
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 ทั้ 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 และมีการกระจายอำนาจการบริหารจั ดการให้ช ุมชน ท้องถิ่นดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง
และมีส มรรถนะสูงและมีธรรมาภิบ าล โดยคำนึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ
และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนในการดำเนินงานในพื้นที่ให้เกิดความยั่งยืน
๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕ ร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๗๕

๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ
มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม

ร้อยละความสำเร็จ
การเปิดให้ภาคส่วน
อื่นเข้ามาดำเนินการ
บริการสาธารณะ
(ร้อยละ)

สัดส่วนการลงทุนของ ไม่น้อยกว่า
ภาคเอกชนต่อการ
ร้อยละ ๒๐
ลงทุนรวมในการ
จัดบริการสาธารณะ
(ร้อยละ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๓๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๕๐

๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและ
สร้างความทันสมัย
ในการจัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน

ค่าคะแนนการ
ไม่น้อยกว่า
ประเมินประสิทธิภาพ ร้อยละ ๙๐
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม
(ร้อยละ)

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

๒๐-๑๒

๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) เปิด โอกาสให้ ท ุกภาคส่ว นเข้า มามีส ่ วนร่ ว มในการดำเนิน การบริ การสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน
การพัฒนาในการดำเนินภารกิจ ที่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง 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
ในการร่ ว มดำเนิน ภารกิ จ ของภาครั ฐ ปรั บ ปรุ ง บทบาทและกลไกภาครัฐ ให้ เป็น ผู ้ส นั บสนุ นและอำนวย
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน
ทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว
๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้ ก ั บ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ ่ น ให้ เ ป็ 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 พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอื่น ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน
และภาคีอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และ
ทุกเพศสภาวะ

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ผ่านการพัฒนาให้
ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสำคัญใน
การพัฒ นาประเทศให้ก้าวสู่ การเป็น ประเทศที่พ ัฒ นาแล้ว ในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมได้ทำให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้
แล้ ว เสร็ จ เท่ า นั ้ น แต่ ต ้ อ งปฏิ บ ั ต ิ ร าชการโดยรวดเร็ ว ถู ก ต้ อ ง เหมาะสม มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ และเป็ น เลิ ศ
ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทั ลและสอดคล้องกับ
๒๐-๑๓

ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้ส ามารถตอบสนองต่อความเปลี่ย นแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย
คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ พัฒ นาองค์ความรู้ ปรับ เปลี่ยนสภาพการทำงานภายในองค์กร โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ มากกว่าการวินิจฉัยโดย
บุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนำภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการทำให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่า
ของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพื่อให้พร้อมรับกับ
การปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพื่อสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชน
และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ
๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
และมีความ
คล่องตัว

ตัวชี้วัด
ร้อยละหน่วยงานที่มี
เกณฑ์การประเมิน
สถานะของหน่วยงาน
ภาครัฐในการเป็น
ระบบราชการ ๔.๐ ที่
อยู่ในระดับก้าวหน้า
ขึ้นไป
(ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
ไม่น้อยกว่า ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๒๐ ร้อยละ ๕๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ
๒๐-๑๔

การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กร
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน
เพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการ
ฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางของบุคลากร เพื่อพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น
๒) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพื่อสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ
๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองค์การ
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้น
ทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี้ เพื่อมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความ
เป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่ เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก
สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ผ่านบุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไว้เพื่อการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้
บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการ
บริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ
๒๐-๑๕

เพื ่ อ สร้ า งและพั ฒ นาบุ ค ลากรภาครั ฐ ให้ เ ป็ น คนดี แ ละเก่ ง ยึ ด หลั ก คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม มี จ ิ ต สำนึ ก มี
ความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติห น้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่ อ การ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม เพื่อ
ประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทุกคน
๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ
รหัส
เป้าหมาย

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย

๒๐๐๕๐๑ บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการ
ทำงานเพื่อ
ประชาชน
ยึดหลักคุณธรรม
จริยธรรม
มีจิตสำนึก
มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็น
มืออาชีพ

ตัวชี้วัด
ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ
(ร้อยละ)

ดัชนีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร
ภาครัฐ (ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๖ - ปี ๒๕๗๑ - ปี ๒๕๗๖ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
เพิ่มขึ้นไม่ เพิ่มขึ้นไม่น้อย เพิ่มขึ้นไม่
น้อยกว่าร้อย กว่าร้อยละ น้อยกว่าร้อย
ละ ๕ จาก
๑๐ จาก
ละ ๑๕ จาก
ปีฐาน
ปีฐาน
ปีฐาน
(ปี ๒๕๖๕) (ปี ๒๕๖๕)
(ปี ๒๕๖๕)
ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๐

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๙๕

ไม่น้อยกว่า
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 และโยกย้ายบุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ
ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
๒) เสริมสร้า งความเข้มแข็งในการบริหารงานบุค คลในภาครัฐให้เ ป็น ไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ
๒๐-๑๖

จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบตั ิงาน
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพิน ิจ โดยมิช อบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับ บุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้ บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ ยนระบบ
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
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 โดยต้องได้รับการปรับเปลี่ยนกระบวนการทางความคิดให้ต นเอง
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพิ่มทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย
ทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพื่อสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน

๒๐-๑๗

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

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๒๑-๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๒
๒๑-๒

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๒๑-๕
เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒๑-๕

ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริต ๒๑-๖
และประพฤติมิชอบ
๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒๑-๖
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด
๒๑-๗
๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๑-๘

๓.๒ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต

๒๑-๑๑

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๑-๑๑

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๑-๑๑

ส่วนที่ ๑
บทนา
การขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความสาคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม
ในการช่วยส่งเสริม ให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิ ชอบ เกิดประสิทธิภาพในการ
ดาเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือแก่ภาคประชาชน รวมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงกาหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการดาเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ทั้งการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแก่ประชาชน การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาชน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการทุจริต รวมทั้งการกาหนดนโยบายและผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อส่งเสริม
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากสาถานการณ์ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จากผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ ของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๕ มีคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ ๘๗.๕๘ คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมิน คุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือได้รับคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป จานวน ๕,๘๕๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๒ ซึ่งมีภาพรวม
ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ ๘๑.๒๕ คะแนน และมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่ งใสในหน่วยงานภาครั ฐจ านวน ๔,๑๔๖ หน่ว ยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๕ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงประสบปัญหาการทุจริต สะท้อนได้จากผลสารวจดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยขององค์กร
เพื่อความโปร่งใสนานาชาติ ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ๓๕ คะแนน จัดอยู่ใน
อันดับที่ ๑๑๐ ของโลก จากจานวน ๑๘๐ ประเทศทั่วโลก ซึ่งเป็นคะแนนและอันดับที่ลดลงจากปี ๒๕๖๓
ที่ได้คะแนน ๓๖ คะแนน และอยู่ในอันดับที่ ๑๐๔ ของโลก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศต่าง ๆ ในอาเซียน
พบว่า ไทยอยู่อันดับที่ ๖ จากทั้งหมด ๑๑ ประเทศ รองจากประเทศสิงคโปร์ ๘๕ คะแนน มาเลเซีย ๔๘ คะแนน
ติมอร์-เลสเต ๔๑ คะแนน เวียดนาม ๓๙ คะแนน และอินโดนีเซีย ๓๘ คะแนน โดยพบว่าปัญหาการทุจริต
ที่สาคัญที่ทาให้คะแนนของประเทศไทยลดลง ได้แก่ การติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเอื้อประโยชน์ให้กับ
นายทุนหรือบริษัทขนาดใหญ่ การแทรกแซงการดาเนินธุรกิจ จากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการขาดความชัดเจน
และความต่อเนื่องในการกาหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อานาจ และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็น ความจาเป็นในการเร่ง พัฒนาคนทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตสานึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาระบบเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบ ดังนั้น
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันดาเนินการต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ อาทิ การปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐและธรรมภาคเอกชน การลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๑) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นกลไกส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐมีจิตสานึกและพฤติกรรม
ยึ ดมั่น ในความซื่อสั ตย์ สุ จริ ต มี ส่วนร่ วมในการเฝ้าระวัง สอดส่ อง แจ้งเบาะแส และต่อต้านการทุจริตและ
๒๑-๑

ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมี มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่รวดเร็วโปร่งใส ส่งผลให้มีคดี
การทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นปลูกฝัง
ค่านิยมสุจริต บูรณาการสร้างความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และพัฒนา
ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน
การดาเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐)
(ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้
๑.

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ

๒.

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ
๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความมั่นคงที่สาคัญ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคี ต่ า ง ๆ ในสั ง คมร่ ว มมื อ กั น ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมี ค วามเด็ ด ขาด
เป็นธรรม และตรวจสอบได้
๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ

๒๑-๒

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๑) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ กาหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ได้แก่
๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ โดยในส่วน
การพั ฒนาคน เน้ นการปรั บพฤติ กรรม “คน” ทุ กกลุ่ มในสั งคม โดยกลุ่ มเด็ กและเยาวชน เน้ นการปลู กฝั ง
และหล่อหลอมให้มีจิตสานึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
สุจริต มีจิตสานึกความเป็นพลเมืองที่ดี ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐ
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน สนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน
รู้จักแยกแยะเรื่ องสวนตัว ออกจากหน้ าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรในการ
ต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มเป็น เครื อ ข่ า ยเฝ้ า ระวั ง สอดส่ อ ง และแจ้ ง เบาะแส การทุจริต
สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มอบหมายสานักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สานักงาน ป.ป.ท.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก
และสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานร่วม
เพื่ อ เป็ น กลไก ก ากั บ ขั บ เคลื่ อ น ติ ด ตามประเมิ น ผลตลอดจนประสานงานกั บ หน่ ว ยงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งที่ มี
องค์ประกอบจากภาคส่วนต่าง ๆ และกาหนดให้มีการจัดทารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
ขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception
Index : CPI) พร้อมทั้งจัดให้พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มนักการเมืองให้ความสาคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการทาตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริม การกากับจริยธรรมภายในพรรค
การเมืองอย่างเข้มข้น
ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” มุ่งให้ความสาคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน
พร้ อมทั้งส่ งเสริ มสนั บ สนุ น ให้ มี การใช้เ ครื่ องมื อและมาตรการเพื่ อสร้ างความโปร่ งใส ตรวจสอบได้ และ
ปิดโอกาสในการกระทาการทุจริต ทาให้การทุจริตคอร์รัปชั่นทาได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและ
ลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพิ่มโทษให้หนัก และการตัดสินคดี
ที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพื่อให้การกระทาการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได้” ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี้ ในการดาเนินการตาม
แนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายสาคัญ ๒ ประการ คือประชาชนคนไทย
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของผู้ ดารง
ตาแหน่งทางการเมืองและผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง โดยปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต
เชิงนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนโครงการสาคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการ
ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และโครงการสร้า งนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้นาต้องสื่อสาร
มาตรการการยกระดับคะแนน CPI สนับสนุนกลไกและบูรณาการทางานเพื่อการป้องกันการทุจริต สนับสนุน
มาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต สนับสนุน ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง
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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
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต
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
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ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
แผนแม่ บ ทภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบั บ ปรั บ ปรุ ง ) ประเด็ น (๒๑)
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและ
การพัฒ นาระบบ เพื่อป้ องกันการทุ จริ ตและประพฤติมิชอบ โดยให้ ความส าคั ญกั บการปรั บและหล่ อหลอม
พฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่ มในสั งคมให้ มีจิ ตส านึ กและพฤติ กรรมยึ ดมั่ นในความซื่ อสั ตย์สุ จริ ต และการส่ งเสริ ม
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัต
การทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้อง
ในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตประกอบด้วย
๒ แผนแม่บทย่ อย ได้แก่ (๑) การป้องกันการทุจริ ตและประพฤติมิ ชอบ ที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”
โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูปคนรุ่นใหม่ให้มีจิตสานึกในความซื่อสัตย์สุ จริ ต
เพื่อสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพื่อให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการดาเนินงาน เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ
แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะนาไปสู่การลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริ ต มุ่งเน้นการเสริมสร้ างประสิทธิภาพของกระบวนการและ
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการดาเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว
เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปราม
การทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการกาหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ดังนี้

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๑๐๐๐๑ ประเทศไทยปลอดการ ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ทุจริตและประพฤติ
ของประเทศไทย
มิชอบ
(อันดับ/คะแนน)
คะแนนการประเมิน
คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ
ประเทศไทยในภาพรวม
(คะแนนเฉลี่ย)
๒๑-๕

ปี ๒๕๖๖ ๒๕๗๐
อยู่ในอันดับ ๑
ใน ๔๓ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๕๗
คะแนน
ไม่น้อยกว่า
๘๙ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕
อยู่ในอันดับ ๑
ใน ๓๒ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๖๒
คะแนน
ไม่น้อยกว่า
๙๑ คะแนน

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
อยู่ในอันดับ ๑
ใน ๒๐ และ/
หรือได้คะแนน
ไม่ต่ากว่า ๗๓
คะแนน
ไม่น้อยกว่า
๙๓ คะแนน

ส่วนที่ ๓
แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เป้าหมายสาคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ
ภาครั ฐ มี ค วามโปร่ ง ใส ปลอดการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ มี ก ารบริ ห ารจั ด การตามหลั ก ธรรมาภิ บ าล
และหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งในทุ ก ระดั บ โดยเฉพาะการสร้ า งวั ฒ นธรรมแยกแยะประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตสานึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง
ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอื่น ๆ โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้กาหนดแผน
ย่อยไว้ ๒ แผน คือ

๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีเป้าหมายเพื่อให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลดลง จากการประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้านั้น ตั้งอยู่บนแนวคิดพื้นฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่ า วสารและตระหนั ก ถึ ง ผลกระทบของการทุ จ ริ ต ต่ อ ประเทศ มี ก ารแสดงออกซึ่ ง การต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต
ทั้งในชีวิตประจาวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและทาให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยัง
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดที่ทาให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระทาการทุจริต เนื่องจาก
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อื่นกระทาการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวม และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพื่อก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระทา รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุ ก คนจะแสดงเจตจ านงต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต อย่ า งเข้ ม ข้ น ผ่ า นกระบวนการเลื อ กตั้ ง และ
กระบวนการเข้าสู่อานาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการดาเนินการตามเจตจานงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้
รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางใน
การแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการดาเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น
อย่ า งไรก็ ต าม ในอนาคต ๒๐ ปี ข้ า งหน้ า การทุ จ ริ ต น่ า จะทวี ค วามรุ น แรง ซั บ ซ้ อ น และยากแก่
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระทาการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะทาให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้ องกัน การทุจ ริ ตยิ่ งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒ นากระบวนการและรูปแบบของการป้ อ งกั น
๒๑-๖

การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพื่อให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสี ย หายต่ อ ประเทศ ควรมุ่ ง เน้ น การพั ฒ นากลไกและกระบวนการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง
และมี ประสิ ทธิ ภาพในทุ กหน่ วยของสั งคมทั้ งระดั บบุ คคลและระดั บองค์ กร โดยสร้ างจิ ตส านึ กและค่ านิ ย ม
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสั งคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่ องเฝ้ าระวัง ให้ ข้อมูล และ
ร่วมตรวจสอบการดาเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้
ที่ เกี่ ย วข้ อง เพื่ อเสริ ม สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น ต่ อปั ญ หาการทุ จริ ต และสร้ า งพลั งร่ ว มในการแก้ ไ ขปั ญ หาการทุ จ ริ ต
และประพฤติ มิ ช อบ พร้ อ มทั้ ง สร้ า งวั ฒ นธรรมต่ อ ต้ า นการทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบของบุ ค ลากรภาครั ฐ
และกาหนดมาตรการให้ หน่ วยงานภาครั ฐและทุกภาคส่ วนดาเนินงานอย่างโปร่งใส เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ต้องกาหนดให้มีการลงโทษผู้กระทาผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและ
รวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพื่อให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
รหัส
เป้าหมาย
๒๑๐๑๐๑

๒๑๐๑๐๒

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยดึ มั่น
ความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ)

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละของประชาชนที่มี
วัฒนธรรมค่านิยมสุจริต
มีทัศนคติและพฤติกรรม
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ร้อยละ)

ร้อยละ ๘๐

ร้อยละ ๘๕

ร้อยละ ๙๐

ร้อยละของหน่วยงานที่ผา่ น
เกณฑ์การประเมิน ITA
(ร้อยละ/คะแนน)

ร้อยละ ๑๐๐
(๘๕ คะแนนขึ้นไป)

ร้อยละ ๘๐
ร้อยละ ๑๐๐
(๙๐ คะแนนขึ้นไป) (๙๐ คะแนนขึ้นไป)

จานวนคดีทุจริตในภาพรวม
(ร้อยละ)

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

เป้าหมาย
ประชาชนมีวัฒนธรรม
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจริต

คดีทุจริตและประพฤติมิ
ชอบลดลง

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

จานวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน
-

จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่
ถูกชี้มูลเรื่องวินัย
(ทุจริต) (ร้อยละ)

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

-

จานวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าที่ภาครัฐที่ถูก
ชี้มูลว่ากระทาการ
ทุจริต (ร้อยละ)

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๗๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

๒๑-๗

รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕

จานวนคดีทุจริตที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง (ร้อยละ)

ลดลงร้อยละ ๕๐

ลดลงร้อยละ ๘๐

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐
ลดลงร้อยละ ๙๐

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 รวมถึงการส่งเสริ มการสร้างวัฒนธรรม
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพื่อนาไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ
๑.๑) ให้ ค วามส าคั ญกั บ การปรับ พฤติ ก รรมเด็ ก และเยาวชน โดยเฉพาะการส่ ง เสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่
ระดับ ปฐมวัย จนถึ งระดับ อุ ด มศึ ก ษา เพื่อปฏิรูป “พลเมือ งไทยในอนาคต” ให้ มีความเป็น พลเมื อ งเต็ ม ขั้ น
การพัฒ นากลไกความร่ ว มมื อระหว่างสถานศึ กษาและทุกหน่ว ยงานที่เ กี่ยวข้ องกับเด็ ก และเยาวชนในการ
ขั บ เคลื่ อ นและผลั ก ดั น หลั ก สู ต รต้ า นทุ จ ริ ต ศึ ก ษาไปใช้ อ ย่ า งครอบคลุ ม ทุ ก หน่ ว ยงานและทุ ก ระดั บ อย่ า งมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ ายทอดหลักสูตร ทั้งนี้
การจัดสรรงบประมาณหรือการวางทิศทางของโครงการในอนาคต ควรเน้นการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและ
เยาวชนในการฝึกปฏิบัติ
๑.๒) สร้ า งองค์ ค วามรู้ ใ ห้ กั บ ประชาชน เพื่ อ สร้ า งการรั บ รู้ ผ่ า นการพั ฒ นาหลั ก สู ต ร
เครื่องมือ แนวทางความร่วมมือที่มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี
ที่ทันสมัยมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและให้เท่าทันกับสถานการณ์ เพื่อกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก มีความละอาย
ต่อการกระทาความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ
๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน
โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออก
จากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความชื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ดาเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา ตลอดจนการสร้างจิตสานึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพื่ อส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและ
แจ้ งเบาะแส เพื่อสกัดกั้น มิให้ เกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
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เบาะแส เจ้ าหน้ าที่ที่รั บ ผิ ดชอบงานด้านการป้ องกันและปราบปรามการทุจริต ให้ มีความปลอดภัยในกา ร
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และควรมีมาตรการยกระดับความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับต่ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ อนุญาต
ให้ มีการพัฒ นา เสริ มสร้ างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูล การป้องกันการทุจริต และ
การให้บริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง ทั้งนี้ ควรให้
ความสาคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากลและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพื่อให้ประชาชนรับรู้
และมีส่วนร่วม เพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต
๓) พั ฒ นาค่ า นิ ย มของนั ก การเมื อ งให้ มี เ จตนารมณ์ ที่ แ น่ ว แน่ ใ นการท าตนเป็ น
แบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ
ท้องถิ่น ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริ ยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่ว ไปในสั งคม เพื่อเป็นต้นแบบ
แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่กาหนดตามกฎหมายแล้ว
ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง เพื่อสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งกากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง ผลักดัน
ให้ นั กการเมืองและพรรคการเมือ งแสดงเจตจานงในการต่ อต้ านการทุจ ริตต่ อสาธารณะ และนาเจตจานง
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุ จริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบต่อไป มีการยกระดับและกากับติดตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ปรั บ ปรุ งแก้ไขการพัฒ นามาตรการสกัดกั้ น การทุจริตเชิ งนโยบายในการดาเนินโครงการขนาดใหญ่ใ ห้ เ ป็ น
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมือง
ในการหาเสียงนาไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะผู้นาต้องสื่อสารมาตรการการยกระดับคะแนน CPI
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบ
๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจานวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพื่อสนับสนุนให้การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการดาเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยพัฒนา
เครื่องมือ การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งการตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เพื่อสร้างความ
โปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต นอกจากนี้ ควรให้ความสาคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐ
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการดาเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และ
การบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนดาเนินงาน ขั้นระหว่างการดาเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการดาเนิน
โครงการ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ใช้นวัตกรรมนาเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพื่อให้เข้าถึ ง
ภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพื่อลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลการสอบสวนทางวินัยระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการคดี
โดยนาเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการยุติธรรม สามารถปกปิดตัวตน ติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน
สามารถกากับดูแลการใช้ดุลยพินิจ กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ
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๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอื้อต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ เช่น การนาระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลยพินิจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ โดยสนับสนุนกระบวนการตั้งคณะกรรมการให้มีความ
โปร่งใสเพื่อมาทาหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบและเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ มีเป็น
มืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ เพื่อสนับสนุนให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง ตลอดจนลด
ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มี
ประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพื่อลดการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอานาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ
โดยพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่กาหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการขั้นตอนการดาเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล
รวมถึ ง ข้ อ มู ล การจั ดซื้ อ จั ดจ้ างและการใช้ง บประมาณของหน่ ว ยงานภาครั ฐ เพื่ อ ส่ ง เสริ ม การเข้ าถึ ง ข้ อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน
ซึ่ ง รวมถึ ง การมี ก ลไกที่ เ ปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการตรวจสอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและ
การดาเนินการภาครัฐ เพื่อบูรณาการการทางานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและ
เพิ่มขีดความสามารถของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิช อบที่มีอยู่ใ กล้ ตัว
โดยมีมาตรการสนั บ สนุน และคุ้มครองผู้ ชี้เบาะแสที่ส ามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้ กับผู้ให้ เบาะแส
มีการประสานเชื่อมต่อการทางานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนเองหรือกับหน่วยงานให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ
โดยยังคงอัตลักษณ์ของเครือข่าย และมีการดาเนินงานในทิศทางเดียวกัน
๖) สนับสนุนกลไกและบูรณาการทางานเพื่อการป้องกัน การทุจริต โดยเฉพาะในระบบ
ราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity
and Transparency Assessment : ITA) มี ค วามเชื่ อ มโยงกั บ การยกระดั บ ค่ า คะแนน CPI และจั ด ให้ มี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป
๗) สนั บ สนุ น มาตรการการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคส่ ว นต่ า ง ๆ ในการป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต
โดยผ่ านมาตรการต่าง ๆ เช่น เสริ มสร้ างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน CPI จัดทาโครงการ หรือ
กิจ กรรมที่เกี่ ย วข้ อ งในการประเมิ น CPI ผ่ านงบบูรณาการต่ อ ต้านการทุจริ ตและประพฤติมิช อบ ประเมิ น
แบบจาลอง CPI กับหน่วยงานภายในประเทศ โดยกาหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือและ
ให้ ห น่ ว ยงานที่มีความเป็ นอิส ระทาหน้ าที่ป ระเมิน ตลอดจน เร่งรัดการพัฒ นาระบบราชการไทยให้โปร่งใส
ไร้ผลประโยชน์ โดยบริหารจัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหั วหน้าส่วนราชการ
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุก
ในส่วนของภาคประชาสังคม ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคี การสร้างการรับรู้เชิงรุกให้ถึงภาคประชา
สังคมและสร้างปรากฏการณ์ทางสื่อในเชิงบวก และการสร้างการรับรู้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลให้กับ
แหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งในระบบ Social Media
และรูปแบบเอกสารต่าง ๆ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการประชาสั มพันธ์นโยบาย ผลงานของรัฐ บาล
สร้างการรับรู้เชิงรุก โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลประเทศไทยให้กับแหล่ง
การประเมินต่าง ๆ ของ CPI และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต

๒๑-๑๐

๓.๒ แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต
มีเป้าหมายเพื่อให้การดาเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านการพัฒนา
กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับ
ใช้กฎหมายและการดาเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ทาให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุ จ ริ ตและประพฤติ มิ ช อบ จึ ง ควรมุ่ ง เน้ น การส่ ง เสริ ม การปรับ ปรุ ง กระบวนการและกลไก
ที่เกี่ยวข้องให้การปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพื่อสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ
มุ่งทาให้ผู้กระทาความผิดได้รับการดาเนินคดีและลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม
เพื่อให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการดาเนินคดี โดยเฉพาะการวางกลไก
หรือระบบการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI มุ่งเน้น
ให้มีระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ก ารทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องโดยดาเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและมีระบบการลงโทษที่เข้มงวด เร่งรัดติดตามการดาเนินคดีใหญ่
คดีที่มีความสาคัญระดับประเทศ คดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ
และรายงานผลการเร่งรัด ติดตามต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่ อง การบังคับใช้กฎหมายต้องมีความรวดเร็ว เด็ดขาด
จริงจัง แม่นยาและเป็นธรรม
๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย

๒๑๐๒๐๑ การดาเนินคดีทุจริต มี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม
โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ

ตัวชี้วัด

กระบวนการดาเนินคดี
ทุจริตที่จาเป็นต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
กาหนด (ร้อยละ)
จานวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไต่สวน
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ
(ร้อยละ)

ปี ๒๕๖๖ ๒๕๗๐

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๗๑ ๒๕๗๕

ปี ๒๕๗๖ ๒๕๘๐

ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐

ไม่เกินร้อยละ ๓
ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง

ไม่เกินร้อยละ ๒ ไม่เกินร้อยละ ๑
ของจานวนคดี ของจานวนคดี
ที่ส่งฟ้อง
ที่ส่งฟ้อง

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) เพิ่มประสิทธิภาพการดาเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ
พร้อมทั้งยกระดับมาตรการ กลไก และมาตรฐานด้านการปราบปรามการทุจริต ตลอดจนปรับกระบวนการทางาน
๒๑-๑๑

ด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการทางานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้
มาตรฐานสากลและเป็น มาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้ อ มูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณา
การข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน
๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ ทบทวนกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วให้มีความเป็น
ปัจจุบัน ปรับปรุงขั้นตอนการดาเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มี ความ
รวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพื่อให้ การดาเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษ
ผู้กระทาความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน
อาทิ การบู ร ณาการประสานงานคดี ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ การทุ จ ริ ต และประพฤติ มิ ช อบ ก ารปรั บ ปรุ ง ขั้ น ตอน
การดาเนินการที่ล่าช้าและซ้าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว
การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ
การปรั บปรุ งและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปราม เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภาพในการ
ดาเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพื่อให้
การติดตามทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ
ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพื่อสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต พยานหลักฐาน
และอาชญากรรมข้ามชาติให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน
๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยจัดทาระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง ๆ
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ
มี ส มรรถนะ ความรู้ ที่ เ ป็ น มาตรฐาน การพั ฒ นาสมรรถนะและองค์ ค วามรู้ เ ชิง สหวิท ยาการของเจ้ าหน้าที่
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริ ต เพื่อให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่ า ทัน
ต่อพลวัตของการทุจริต

๒๑-๑๒

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

สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ ๑ บทนา

๒๒-๑

เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ

๒๒-๒

ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

๒๒-๒

ส่วนที่ ๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ส่วนที่ ๓ แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม

๒๒-๔
๒๒-๔
๒๒-๕

๓.๑ แผนย่อย การพัฒนากฎหมาย

๒๒-๕

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๒-๕

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๒-๖

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม

๒๒-๗

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัด

๒๒-๘

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา

๒๒-๘

ส่วนที่ ๑
บทนา
การมีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ
จะเป็นกลไกสาคัญที่ส่งเสริมให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม จึงมีเป้าหมายเพื่อให้ กฎหมายเป็นเครื่องมือ ในการจัดระเบียบในสังคมและเกิด
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทีเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อย่างเสมอภาค โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ
ทั้งนี้ จากสถานการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในหลายประการ ทั้งที่ เกิดจากการมีกฎหมายที่มีมากเกิน
ความจาเป็น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมไปถึงการให้
การอานวยความยุติธรรมกับประชาชนที่ยังไม่มีความทั่วถึงและยังคงมีการเลือกปฏิบัติ ซึ่งสะท้อนได้จากค่า
ดัชนีนิติธรรมที่จัดเก็บโดยโครงการความยุติธรรมโลก ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ ๘๐ จาก
๑๓๙ ประเทศทั่วโลก โดยมีค่า คะแนนอยู่ที่ ๐.๕๐ คะแนน ซึ่งต่ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่มีค่า ๐.๕๖
คะแนน และหากดูในปัจจัยที่ (๔) สิทธิขั้นพื้นฐาน มีค่าคะแนน ๐.๔๗ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อยการได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสิทธิใ นการได้รับการดาเนินการที่ช อบด้ว ยกฎหมาย ปัจจัยที่
(๖) การบังคับใช้กฎหมาย มีค่าคะแนน ๐.๔๖ (๗) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง มีค่าคะแนน ๐.๔๘ และ
(๘) กระบวนการยุติธ รรมทางอาญา มีค่าคะแนน ๐.๔๓ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมี ความจาเป็นในการ
ดาเนินการต่าง ๆ เพื่อให้ พัฒนากฎหมายและยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ
ในระดับ สากล ประกอบกับ ในการดาเนินการตามพระราชบัญญัติห ลั กเกณฑ์ การจัดท าร่างกฎหมายและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒ ทุกหน่วยงานยังไม่ดาเนินการให้เป็นที่กาหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน
ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความสาคัญกับการดาเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินงานเพื่อให้การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนทางกฎหมายและการอานวยความยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นกลไกสาคัญเพื่อทาให้กฎหมายสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมของไทยมี ม าตราฐานเที ย บเท่ า สากล โดยจะน าไปสู่ ค วามเท่า เที ยมกั น ทางสั งคมที่
ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในวงกว้างอย่างทั่วถึง โดยแผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
มุ่งเน้นให้มีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย และในการ
บังคับใช้กฎหมายให้กระทาโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งให้การอานวยความยุติธรรมทีเ่ คารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกัน
การดาเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง)
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้ องและสามารถสนับการบรรลุ เป้าหมาย
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้

๒๒-๑

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

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๓

การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ

๔.๕

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม
๔.๕.๑ การพัฒ นากลไกให้ พร้ อมส าหรับ การติ ดตาม เฝ้ าระวัง แจ้งเตือน ป้องกั น
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๗

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

๒๒-๒

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

แผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม กาหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ดังนี้
๑) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการดาเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่ จาเป็น
และสอดคล้ องบริ บ ทและไม่เป็ น อุ ป สรรคต่ อการพัฒ นาประเทศ จากการนาเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุกล าดับ ชั้น ให้ เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการนากฎหมายไปใช้อย่างมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ มี ค วามโปร่ ง ใสซึ่ ง เป็ น กลไกส าคั ญ ที่ จะน ากระบวนการยุ ติ ธ รรมปราศจากความเหลื่ อ มล้ า
และความไม่เท่าเทียม
๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอานวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส
เป็ น ธรรม ทั่ ว ถึ ง และปราศจากการเลื อ กปฏิ บั ติ บู รณาการหน่ วยงานที่ เกี่ ยวข้ องในกระบวนการยุ ติ ธรรม
ให้ ดาเนิ นงานสอดประสานกั นอย่ างเป็ นองคาพยพเพื่ อให้ สามารถจั ดการกั บข้ อขั ดแย้ง กรณีพิพาทได้ อย่ างมี
ประสิทธิภาพ

๒๒-๓

ส่วนที่ ๒
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุ ติ ธ รรม จึ ง มี เ ป้ า หมายเพื่ อ ให้ ก ฎหมายเป็ น เครื่ อ งมื อ ให้ ทุ ก ภาคส่ ว นได้ ป ระโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และการอานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยเสมอภาค โปร่งใส
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ
เป็นโครงสร้างพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสั งคมทั้งภายในและระหว่ างประเทศที่ เปลี่ ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ ยนผ่ า น
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจากการเป็นแค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่การเป็นปัจจัยส าคัญ
ในการพัฒนาประเทศที่มีพลวัต เพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป
จึงเป็นหัวใจสาคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุ่งนากฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่าง
มี 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 างความเสมอภาคและความเท่ าเทีย มกัน และสั งคมเป็นธรรม ตลอดจนการบัง คับ ใช้ กฎหมายเป็ น ไป
ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ
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 เ ลื อ กปฏิ บั ติ โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ใ ห้ ค วามส าคั ญ กั บ กา รมี ส่ ว นร่ ว ม
ของประชาชนเป็ น กลไกในการขับ เคลื่ อ นและสร้ างการเปลี่ ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการนานวัตกรรม
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรม เพื่ อ ส่ ง เสริ ม ให้ ป ระชาชนทุ ก ภาคส่ ว นในสั ง คมมี โ อกาสได้ รั บ ประโยชน์ จ ากการพั ฒ นาประเทศ
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และทั่วถึง

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย

ตัวชี้วัด

๒๒๐๐๐๑ กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม
และเป็นธรรม

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑
- ๒๕๗๐ - ๒๕๗๕
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
๐.๖๕
๐.๗๐

ดัชนีนิติธรรมของ ๕ ปัจจัย
๑. การจากัดอานาจรัฐ
๒. ปราศจากการคอรัปชั่น
๓. รัฐบาลโปร่งใส
๔. สิทธิขั้นพื้นฐาน
๕. ความเป็นระเบียบและความ
มั่นคง
(คะแนนเฉลี่ย)
ดัชนีนิติธรรมของ ๓ ปัจจัย
๒๒๐๐๐๒ การอานวยความยุติธรรม
ไม่ต่ากว่า ไม่ต่ากว่า
๑.
การบั
ง
คั
บ
ใช้
ก
ฎหมาย
เป็นไปโดยความเสมอภาค
๐.๖๐
๐.๗๐
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ ๒. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง
๓. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ
(คะแนนเฉลี่ย)
๒๒-๔

ปี ๒๕๗๖
- ๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า
๐.๗๕

ไม่ต่ากว่า
๐.๘๐

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

๓.๑ แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย
มีเป้าหมายเพื่อให้กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ มีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จาเป็น การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎหมาย ผ่านการมีกฎหมายที่ดีเพื่อเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม
ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
ด้ว ย ปั จ จุ บั น ถือได้ว่าการทาให้ กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒ นาประเทศ จะช่ว ยเอื้อให้ เกิด
ประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและดาเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม
ลดความเหลื่อมล้า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะ
การส่ง เสริม ให้ทุก ภาคส่ว นเข้า มามีส่ว นร่ว มในการพัฒ นากฎหมาย การบัง คับ ใช้แ ละการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพื่อมุ่งใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒ นา การเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่ง ขัน ของประเทศ การแก้ไ ขปัญ หาและอุป สรรคที ่น าไปสู ่ค วามเหลื ่อ มล้ าด้า นต่า ง ๆ เอื ้อ ต่อ
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย
รหัส
เป้าหมาย

เป้าหมาย

๒๒๐๑๐๑ กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมาย ที่มุ่ง
ให้ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาระเทศ
โดยทั่วถึง

ตัวชี้วัด
ระดับความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรม
(คะแนนเฉลี่ย)

๒๒-๕

ค่าเป้าหมาย
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ ปี ๒๕๗๖ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
๓.๔๐ คะแนน ๓.๕๐ คะแนน ๓.๖๐ คะแนน

ค่าเป้าหมาย
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ ปี ๒๕๗๖ ๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและ ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
การบังคับใช้กฎหมาย ปัจจัยย่อยการบังคับใช้ ๐.๖๕ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
มีความคุ้มค่าทาง
กฎระเบียบอย่างมี
เศรษฐกิจ ทั่วถึง
ประสิทธิภาพของปัจจัย
ไม่เลือกปฏิบัติ และ ที่ 6 การบังคับใช้
เป็นธรรม
กฎหมาย
(คะแนนเฉลี่ย)
๒๒๐๑๐๓ ประชาชนมีส่วนร่วม ผลคะแนนดัชนีนิติธรรม ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ในการพัฒนากฎหมาย ปัจจัยย่อยการมีส่วน ๐.๖๕ คะแนน ๐.๗๕ คะแนน ๐.๘๕ คะแนน
ร่วมของประชาชนของ
ปัจจัยที่ 3 รัฐบาลเปิด
(คะแนนเฉลี่ย)
๒๒๐๑๐๔* การมีกฎหมายที่ดี
ร้อยละของกฎหมายที่ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐
และเท่าที่จาเป็น
หน่วยงานรายงาน
ของกฎหมายที่ ของกฎหมายที่ ของกฎหมายที่
การประเมินลสัมฤทธิ์
หน่วยงาน
หน่วยงาน
หน่วยงาน
ของกฎหมาย
รายงาน
รายงาน
รายงาน
การประเมิน การประเมิน การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ผลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย ของกฎหมาย ของกฎหมาย
หมายเหตุ : * เพิ่มเติมเป้าหมายแผนย่อย ๒๒๐๑๐๔ ได้เพื่อให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ
มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐
รหัส
เป้าหมาย

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา
๑) พั ฒ นากฎหมาย กฎระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ และมาตรการต่ า ง ๆ ให้ ส อดคล้ อ ง
กับบริบทและเอื้อต่อการพัฒนาประเทศ โดยวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน คานึงถึงสภาพปัญหา
และประเมิ น ผลสั ม ฤทธิ์ ทบทวนความจ าเป็ น ความเหมาะสมของกฎหมายที่ มี อ ยู่ ทุ ก ล าดั บ ชั้ น
ของกฎหมาย ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ ล้าสมัยหรือมีเนื้อหาที่ไม่จาเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ เพื่อให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความซ้าซ้อน ลดความเหลื่อมล้า มีความเป็นธรรมในสั งคม
และกระจายความเจริญ ทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอื้อต่อการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ 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 และเอื้อต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในทุกภาค
การผลิ ต โดยเฉพาะการกาหนดวงรอบในการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้ ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่กาหนด

๒๒-๖

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่ วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย ต้องดาเนินการ
ให้มีการรั บฟังความคิดเห็นของผู้ เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้ าน
และเป็นระบบ มีช่องทางการเข้าถึงกฎหมายที่หลากหลาย เพื่อสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผล
การรั บฟังความคิดเห็ นและการวิเคราะห์ ต่ อประชาชน และนามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพื่อพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกลาดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอื้ออานวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การดาเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การ
พัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ
๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการนาเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย 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 เ กิ ด ความเชื่ อ มั่ น แก่ ประชาชนในการบั ง คั บ ใช้ ก ฎหมาย รวมทั้ ง
เพิ่มประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม
๔) ส่งเสริ มเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย สนับสนุน
การใช้ เ ทคโนโลยี และนวั ต กรรมในการพั ฒ นากฎหมาย การบั ง คั บ ใช้ แ ละการปฏิ บั ติ ต ามกฎหมาย
เพื่อให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ป ระชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมาย
โดยเพิ่มช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒ นาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไป
เพื่อประโยชน์ส่วนรวม

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
มี เป้ าหมายเพื่อให้ การอานวยความยุติธ รรมมี ความโปร่ง ใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่ว ถึง
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ผ่านการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีประสิทธิภาพ
โดยมุ่งการเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้ว ยกระบวนการยุติธรรมที่ทุกภาคส่ว นได้รับความเป็นธรรมอย่ าง
เสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพื่อการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม
โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุ ทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มี จุดเน้นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่ าเชื่ อถื อ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุ ติ ธรรมมี การบริ หารที่ มี ประสิ ทธิ ภาพ เจ้ าหน้ าที่
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
ประชาชนเข้ าถึ งกระบวนการยุ ติ ธรรมได้ โดยสะดวก มุ่ งให้ เกิ ดการสร้ างมาตรฐานและเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ
ในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาส
ในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิ ทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ
การอ านวยความยุ ติ ธรรมมี ประสิ ทธิ ภาพและเป็ นไปอย่ างเสมอภาค หน่ วยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรม
มีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการทางานระหว่างกัน

๒๒-๗

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม
ค่าเป้าหมาย
รหัส
เป้าหมาย
ตัวชี้วัด
ปี ๒๕๖๖ ปี ๒๕๗๑ ปี ๒๕๗๖ เป้าหมาย
๒๕๗๐
๒๕๗๕
๒๕๘๐
๒๒๐๒๐๑ การอานวยความยุติธรรม ประชาชนเข้าถึง
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
ไม่ต่ากว่า
มีความโปร่งใส สะดวก กระบวนการยุติธรรม ๓.๕๐ คะแนน ๓.๗๕ คะแนน ๔.๐๐ คะแนน
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม
เป็นธรรม และปราศจาก (คะแนนเฉลี่ย)
การเลือกปฏิบัติ
๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา
๑) ปรั บวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้า หน้า ที่ของรั ฐในกระบวนการยุติธรรม
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 รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
โปร่ ง ใส เป็ น กลาง ปราศจากการแทรกแซงหรื อ ครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริ ห ารงานบุ ค คล
ในกระบวนการยุ ติ ธ รรมต้ อ งโปร่ ง ใสเป็ น อิ ส ระ มุ่ ง อ านวยความยุ ติ ธ รรมให้ แ ก่ ป ระชาชนโดยสะดวก
และรวดเร็ว
๒) กาหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอานวยความยุ ติธรรมเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม
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 การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็ นธรรม การพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่ว มในกระบวนการยุติธ รรมให้ มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้า ใจ
ด้ า นกฎหมายและกระบวนการยุ ติ ธ รรมให้ กั บ ประชาชน การพั ฒ นากลไกคุ้ ม ครองสิ ท ธิ แ ละเสรี ภ าพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน
๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร

๒๒-๘

๕) กาหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์แ ละศาสตร์ อื่น ๆ โดยจัดให้
มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ ที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพื่อให้ประชาชนได้รับบริ การ
ในการพิ สู จ น์ ข้ อ เท็ จ จริ งอย่ า งมี ท างเลื อ ก อ านวยความยุ ติ ธ รรมอย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ ไม่ เ ลื อ กปฏิบัติ
มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว
๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุ ติ ธ รรมให้ มี ค วามน่ า เชื่ อ ถื อ และมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง การยกระดั บ ความโปร่ ง ใสในการใช้อ านาจ
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
๗) พัฒนามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา เพื่อลดทอนความเป็นโทษทางอาญา
ที่ไม่จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่
สั งคม เปิ ดโอกาสให้ ภ าคส่ ว นอื่ น เข้า มามีส่ ว นร่ว มในการบริห ารการบัง คั บโทษ และการพัฒ นาระบบ
คุมประพฤติในชุมชน

๒๒-๙

