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๒๐-๑ 
 

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 เพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

สถานการณ์การดำเนินงานของการบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ในช่วงปี ๒๕๖๑ - 
๒๕๖๔ พบว่า มีการพัฒนาการบริการของภาครัฐให้มีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ
สูงขึ้น สามารถสะท้อนได้จากผลการประเมินระดับความพึงพอใจในคุณภาพการให้บริการของภาครัฐในปี 
๒๕๖๔ ซ่ึงอยู่ที่ร้อยละ ๘๔.๗๕ เพ่ิมข้ึนมาจากปี ๒๕๖๑ ที่ร้อยละ ๘๔ นอกจากนั้น การดำเนินงานของภาครัฐ
ในการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในประเทศไทยมีการพัฒนาที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่อง สามารถสะทอ้น
ได้จากผลการจัดลำดับประเทศไทยของดัชนีรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ในปี ๒๕๖๓ ประเทศไทยได้รับการจัดให้อยู่
ในอันดับที่ ๕๗ จาก ๑๙๓ ประเทศท่ัวโลก ซึ่งปรับตัวดีขึ้น ๑๖ อันดับจากปี ๒๕๖๑ ซึ่งประเทศไทยอยู่ในกลุ่ม
ประเทศที่มีการพัฒนาด้านรัฐบาลดิจิทัลสูงสุด ๖๐ อันดับแรก ในการดำเนินงานที่ผ่านมานั้น แม้หน่วยงาน
ภาครัฐมีพัฒนาการในการปรับเปลี่ยนการทำงานผ่านการมองเป้าหมายร่วมกันมากขึ้น  สะท้อนได้จากร้อยละ
เป้าหมายที่บรรลุเป้าหมายระดับแผนแม่บทย่อย ในปี ๒๕๖๔ อยู่ที่ร้อยละ ๒๗.๘๖ เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ ๑๓.๖๐ 
ในปี ๒๕๖๒ แต่อย่างไรก็ตามการบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาตินั้น ยังคงเป็นประเด็นท้าทายที่หน่วยงาน
ภาครัฐต้องเร่งดำเนินการ เนื่องจากยุทธศาสตร์ชาติคือการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ 
เพื่อให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งทุกหน่วยงานของภาครัฐจึงมีหน้าที่ต้องดำเนินงานให้สามารถส่งผลต่อการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยสามารถดำเนินการปรับเปลี่ยนการทำงานให้มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว สะดวก 
ผ่านการดำเนินการต่างๆ เช่น  การประเมินกฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อปรับให้สอดคล้องกับการพัฒนารัฐบาล
ดิจิทัล ให้ยืดหยุ่น สอดคล้องกับการพัฒนาและลดอุปสรรค เพ่ิมบทบาทให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในงาน
ของภาครัฐมากขึ้น ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลให้มีข้อมูลทันสมัย ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน และเชื่อมโยงกับทุก
หน่วยงาน ให้สามารถพัฒนาได้เท่าทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของโลก เป็นต้น 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๐) การ
บริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงเป็นกลไลสำคัญในการพัฒนาให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง
เทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว มุ่งเน้นให้งานบริการภาคปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มขึ้น มุ่งเน้น



 

๒๐-๒ 
 

การดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้สามารถบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ โดยดำเนินการ
โครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทย รวมทั้งภาครัฐสามารถใช้ภาษีที่จัดเก็บได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้ง
ยังเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรม ที่สามารถให้ภาคส่วนอ่ืนมา
ดำเนินการแทนแล้วได้ประสิทธิภาพประสิทธิผลที่ดีกว่าภาครัฐดำเนินการเอง มีการส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้มีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธาณะให้กับ
ประชาชน และมุ่งเน้นพัฒนาให้ภาครัฐมีบุคลากรภาครัฐยึค่านิยมในการทำงานเพ่ือประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่ม
สามารถเข้าถึงได้โดยง่าย สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ ไม่มีข้อจำกัดของเวลา 
พื้นที่ และกลุ่มคน รวมทั้งนำนวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ลดค่าใช้จ่ายของ
ประชาชน  

การดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ จึงมีความสอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา
ตามยุทศาสตร์ชาติและประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 ๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 ๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

 ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ 

 ๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเองเพ่ือสร้างสังคมคุณภาพ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

 ๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

 ๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 



 

๒๐-๓ 
 

๔.๕.๓ การพัฒนากลไกองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

 ๔.๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน 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 สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย  
ทุกเพศสภาวะ และทุกกลุ่ม  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว
หน้าของภูมิภาค  

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื ่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

 ๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนที่ 

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 



 

๒๐-๔ 
 

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 มุ่งม่ัน 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 เน้นการให้บริการภาครัฐที่สามารถอำนวยความสะดวกให้กับ
ประชาชนได้อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ให้เป็นภาครัฐของประชาชน เพ่ือประชาชน ซึ่งจะทำให้เกิดการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัล และนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการให้บริการประชาชน  

๒) การบริหารจัดการการเงินการคลัง เน้นการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
ของการใช้งบประมาณ การจัดการรายได้รายจ่ายอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่าและประหยัด ที่จะก่อให้เกิดการ
พัฒนาประเทศที่เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีจุดมุ่งหมาย  

๓) การปรับสมดุลภาครัฐ เน้นการให้ภาคส่วนอื่น ๆ อาทิ ภาคประชาชน ภาคเอกชน หรือประชารัฐ
โมเดล สามารถเข้ามาแบ่งเบาภาระในการแก้ไขและตอบสนองความต้องการของตัวเองในพื้นที่ ส่งผลให้ภาครัฐ 
มีขนาดที่เหมาะสม และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเพ่ือก่อให้เกิดบริการสาธารณะเพ่ือประชาชน  

๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ เน้นการพัฒนาระบบฐานข้อมูลภาครัฐและการนำ
เทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์ในการบริหารการตัดสินใจและการบริการที่เป็นเลิศ รวมทั้ง การ
เปิดโอกาสให้เอกชน ประชาชน เข้าถึงข้อมูลข่าวสารภาครัฐ เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการแข่งขันและประโยชน์ในการ
ใช้ชีวิต ให้วิธีการทำงานของหน่วยงานราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  

๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ เน้นการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดี  
มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก และเป็นคนเก่ง มีความรู้ความสามารถในการทำงานรับใช้ประเทศชาติและ
ประชาชน  

  



 

๒๐-๕ 
 

ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ

ประเด็น (๒๐) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 
 

  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๐) 
การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มีเป้าหมายให้การบริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพ
เป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ และ ภาครัฐมีการดำเนินที่มีประสิทธิภาพ ด้วยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ สนับสนุนให้เป็นประเทศไทย ทันความเปลี ่ยนแปลงและพัฒนาได้อย่างยั ่งยืนด้วยหลักการ 
“ภาครัฐของประชาชน เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” ดังนั้น กลไกของภาครัฐจึงเป็นเครื่องมือสำคัญ
ที่จะสามารถช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติทุกประเด็น เพื่อบูรณา
การ ทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่มีการเชื่อมโยงการทำงานทุกระดับให้สอดรับกับเป้าหมายที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาดังกล่าวจะต้องบูรณาการกันอย่างมีเอกภาพและสอดประสานกัน มี
การประสานงานบนความร่วมมือของภาคส่วนต่าง ๆ ตั้งแต่ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ ภาค
ประชาชนและภาคส่วนอ่ืนในสังคม ระบบการเงินการคลังของประเทศจะต้องสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
ชาติ ระบบงบประมาณและการจัดสรรงบประมาณตอบสนองความเร่งด่วนและมีเป้าหมายร่วมกันทั้งในระดับแผน
แม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ภารกิจ และพื้นที่ ซึ่งสามารถติดตามประเมินผลสำเร็จของการบรรลุเป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติทุกระดับ เพื่อให้การพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐเข้าสู่ความสมดุลในความสัมพันธ์ของพื้นที่ ทั้ง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมได้ในการติดตามประเมินผลและในการพัฒนา
บริการสาธารณะ  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๐) การบริการ
ประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๐๐๑ บริการของรัฐมี
ประสิทธิภาพและ
มีคุณภาพเป็นที่
ยอมรับของ
ผู้ใช้บริการ 

ระดับความพึงพอใจใน
คุณภาพการให้บริการ
ของภาครัฐ  
(ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

 

 

 



 

๒๐-๖ 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๐๐๒ ภาครัฐมีการ
ดำเนินการที่มี
ประสิทธิภาพ ด้วย
การนำนวัตกรรม 
เทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้ 

ดัชนีรัฐบาล
อิเล็กทรอนิกส์ 
ในการจัดลำดับของ
องค์การสหประชาชาติ 
(อันดับ) 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 
ที่มีการ
พัฒนาสูงสุด 
๕๐ อันดับ
แรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 
ที่มีการพัฒนา
สูงสุด ๔๐ 
อันดับแรก 

อยู่ในกลุ่ม
ประเทศ 
ที่มีการ
พัฒนาสูงสุด 
๓๐ อันดับ
แรก 

ร้อยละหน่วยงาน
ระดับกรมที่มีระดับ
ความพร้อมรัฐบาล
ดิจิทัลหน่วยงาน
ภาครัฐที่อยู่ในระดับ 
๔ ขึ้นไป (ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 

 

  



 

๒๐-๗ 
 

       ส่วนที่ ๓ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๒๐) การบรกิารประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ มุ่งเน้นการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการบริการ
ภาครัฐให้มีความทันสมัย ทันความเปลี่ยนแปลงของโลกาภิวัตน์ที่เปลี ่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว สามารถ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาที่มีอยู ่อย่างเป็นลำดับขั้นตอน เพื่อนำไปสู่  
การพัฒนาประสิทธิภาพของภาครัฐให้เกิดความเชื่อมโยงและบูรณาการเป้าหมายยุทธศาสตร์ผ่านการกำหนด
ความสัมพันธ์ในเชิงภารกิจตามยุทธศาสตร์ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น เพื่อให้การทำงานร่วมกัน 
ในระดับพื้นที่เกิดความเข้มแข็ง ไม่ซ้ำซ้อน ชัดเจนภายใต้ขนาดของรัฐที่เหมาะสม ทุกฝ่ายถือเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนาให้เกิดประสิทธิภาพ มีการติดตามประเมินผลให้ครอบคลุม ตั้งแต่เริ่มดำเนินการ ระหว่างการดำเนินการ 
และหลังการดำเนินการ ทั ้งในระดับยุทธศาสตร์ และผลสัมฤทธิ ์ระดับโครงการ โดยระบบงบประมาณ  
และระบบการตรวจสอบ ต้องส่งเสริมแรงขับเคลื่อนการดำเนินการตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ทั้งในมิติภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่ โดยบุคลากรภาครัฐต้องมีความมุ่งมั่น มีคุณธรรม 
จริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีสมรรถนะสูง มีระบบค่าตอบแทนที่เป็นระบบมีมาตรฐาน และสอดคล้องกับภาระงาน 
โดยมีค่านิยมและวัฒนธรรมในการทำงานของเจ้าหน้าที่ภาครัฐเพื่อประชาชน มีความมุ่งมั่น และมีแรงบันดาลใจ
ในการที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์  

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ย ุทธศาสตร์ชาติ  (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปร ุง)  
ประเด็น (๒๐) การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อยการพัฒนาบริการประชาชน 

มีเป้าหมายให้งานบริการภาครัฐที่ปรับเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเพิ่มข้ึน ผ่านการพัฒนาการบริการภาครัฐ โดย 
ภาครัฐยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส โดย
ภาครัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มี
ความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐ
อย่างอ่ืนให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี สร้างประโยชน์สุขแก่ประชาชน โดยต้องมีความพร้อม
ที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรม เทคโนโลยี
สารสนเทศ การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และ
ปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกัน  ดำเนินการพัฒนาระบบ
อำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐ เพื่อให้ประชาชนและผู้รับบริการทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยง่าย 
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส หลากหลายช่องทาง ตรวจสอบได้ เสียค่าใช้จ่ายน้อย ไม่มีข้อจำกัดของเวลา พ้ืนที่ และ
กลุ่มคน และผู้ใช้งานไม่ต้องร้องขอหรือยื่นเรื ่องต่อหน่วยงานที่เกี ่ยวข้อง โดยออกแบบแนวทาง ขั้นตอน 



 

๒๐-๘ 
 

รูปแบบการให้บริการของภาครัฐให้เป็นรูปแบบดิจิทัลและวางแผนให้มีการเชื่อมโยงหลายหน่วยงาน และสร้าง
ความพร้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือให้มีความพร้อมในการให้บริการประชาชน สามารถพัฒนานวัตกรรม
มาใช้สร้างสรรค์และพัฒนาบริการเดิมและสร้างบริการใหม่ที่เป็นพลวัตสอดคล้องเหมาะสมกับสถานการณ์และ
ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผู้ใช้บริการ  

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาบริการประชาชน 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๑๐๑ งานบริการภาครัฐ
ที่ปรับเปลี่ยนเป็น
ดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

ร้อยละความสำเร็จ
ของกระบวนงานที่
ได้รับการปรับเปลี่ยน
ให้เป็นดิจิทัล 
(สัดส่วนของ
กระบวนงานที่
ปรับเปลี่ยนให้เป็น
ดิจิทัลต่อกระบวนงาน
ทั้งหมดท่ีสามารถ
ปรับเปลี่ยนให้อยู่ใน
รูปแบบดิจิทัล) (ร้อย
ละ) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๖๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๘๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๑.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวกในการให้บริการประชาชน 
ผู ้ประกอบการ และภาคธุรกิจ โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการให้มีความสะดวก มีการเชื ่อมโยงหลาย
หน่วยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบตามความต้องการของผู้รับบริการ รวมทั้งอำนวย
ความสะดวกทางการค้า การลงทุน และการดำเนินธุรกิจ อาทิ การบูรณาการขั้นตอนการออกใบอนุญาตต่าง ๆ 
การให้บริการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาท่ีมีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคล้องกับมาตรฐานสากล  

๒) พัฒนาการให้บริการภาครัฐผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ตั้งแต่ต้น 
จนจบกระบวนการและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากลอย่างคุ้มค่า มีความรวดเร็ว โปร่งใส เสียค่าใช้จ่าย
น้อย ลดข้อจำกัดทางกายภาพ เวลา พื้นที่และตรวจสอบได้ ตามหลักการออกแบบที่เป็นสากล เพื่อให้บริการ
ภาครัฐเป็นไปอย่างปลอดภัย สร้างสรรค์ โปร่งใส มีธรรมาภิบาล เกิดประโยชน์สูงสุด 



 

๒๐-๙ 
 

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

๓.๒ แผนย่อยการบริหารจัดการการเงินการคลัง 

 มีเป้าหมายให้หน่วยงานภาครัฐบรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ภาษีที่ถูกจัดเก็บถูก
นำไปใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และหน่วยงานของรัฐดำเนินการโครงการตามห่วงโซ่คุณค่าของประเทศไทยเพ่ือ
การบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ดำเนินการผ่านภาครัฐที่เป็นกลไกสำคัญในการจัดสรรบริการและ
ประโยชน์สาธารณะเพ่ือให้เกิดการพัฒนาและการขับเคลื่อนประเทศ ดังนั้น แผนย่อยการบริหารจัดการการเงิน
การคลังจึงถูกจัดทำขึ้นเพื่อให้ภาครัฐดำเนินการภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง มีความสามารถในการ
รักษาเสถียรภาพทางการเงินการคลัง บริหารและจัดการการเงินการคลังได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน
ภาครัฐใช้จ่ายในจำนวนที่เหมาะสม อย่างโปร่งใส โดยที่ประชาชนและภาคส่วนอ่ืน ๆ สามารถตรวจสอบการใช้
จ่ายของภาครัฐได้ทุกขั ้นตอน และมีมาตรการทางเศรษฐกิจ การเงิน และการค้าที ่เท่าทันต่อบริบทการ
เปลี่ยนแปลงประเทศ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๒๐๑ หน่วยงานภาครัฐ
บรรลุ 
ผลสัมฤทธิ์ตาม
เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ร้อยละเป้าหมายแผน
แม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติที่
บรรลุเป้าหมาย  
(ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ 
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ 
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น 

ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๑๐๐ 
โดยเทียบกับ
ค่าเป้าหมาย
ในห้วงนั้น 

๒๐๐๒๐๒ ภาษีท่ีจัดเก็บถูก
นำไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

การเบิกจ่าย
งบประมาณหน่วยงาน
ของภาครัฐ (ร้อยละ) 

ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ ร้อยละ ๑๐๐ 

 

 

 



 

๒๐-๑๐ 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๒๐๓ หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการ
โครงการตามห่วง
โซ่คุณค่าของ
ประเทศไทยเพ่ือ
การบรรลุ
เป้าหมายของ
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ทุกปัจจัยภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของประเทศ
ไทยมีโครงการมา
รองรับ (ร้อยละ) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ
ประเทศไทย
มีโครงการ
สำคัญฯ มา
รองรับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ
ประเทศไทยมี
โครงการมา
รองรับ 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของปัจจัย
ภายใต้ห่วงโซ่
คุณค่าของ
ประเทศไทย
มีโครงการมา
รองรับ 

หมายเหตุ : เป้าหมาย ๒๐๐๒๐๒ และ ๒๐๐๒๐๓  เป็นเป้าหมายที่เพิ่มขึ้นมาเพื่อให้ครอบคลุมการดำเนินงานตามภารกิจของ
หน่วยงานรัฐ โดยเฉพาะแผนงานพ้ืนฐาน 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดยรักษาวินัยการเงินการคลัง
ภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว ดำเนินกรอบ
นโยบายการเงินและการคลังที่โปร่งใส ยืดหยุ่น รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือทาง
นโยบายใหม่ ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบรบิท
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
เสถียรภาพระบบการเงินในภาพรวมได้อย่างครอบคลุม รวมถึงการ เพิ ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้  
แผนเพิ่มรายได้ของประเทศคู่กับแผนงบประมาณให้เกิดสมดุลระหว่างรายได้กับรายจ่าย  การขยายฐานภาษี 
และการปรับปรุงระบบภาษีท่ีเหมาะสมกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจของประเทศ 

๓) จัดทำงบประมาณตอบสนองต่อเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือให้งบประมาณเป็น
เครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหน่วยงานทั้งในภารกิจพ้ืนฐาน 
ภารกิจยุทธศาสตร์ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายให้สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย
ของแต่ละแผนงาน/โครงการ และเป้าหมายร่วมตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ สอดคล้องกับสถานการณ์และ  



 

๒๐-๑๑ 
 

ความเร่งด่วนในแต่ละช่วงเวลา โดยใช้เครื่องมือด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยร่วมกัน  เพื่อให้เกิด 
การพัฒนาในทุก ๆ มิติอย่างยั่งยืน  

๔) ทบทวน ศึกษา ปรับปรุงและพัฒนาโครงสร้าง ระบบและมาตรการทางภาษี ให้มี
โครงสร้างในด้านการจัดเก็บที่มีความเสมอภาคและความเป็นธรรมทั้งในแนวตั้งและแนวนอน มีระบบจัดเก็บ
ภาษีท่ีมีประสิทธิภาพ ครอบคลุม เท่าทันบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป หน่วยงาน มีวิธีการที่ทำให้ประชาชนสามารถ
เข้าใจและตระหนักถึงระบบภาษีได้อย่างง ่าย ให้มาตรการภาษีเป็นเครื ่องมือในการลดความเหลื ่อมล้ำ  
ลดการสะสมความมั่งคั่งที่กระจุกตัว อาทิ การปรับปรุงมาตรการลดหย่อนภาษีและการจัดเก็บค่าธรรมเนียม 
ที่มีผลประโยชน์ต่อสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนการใช้มาตรการทางภาษีเพื่อยกระดับเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ และให้ส่งเสริมและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ 

๕) กำหนดให้มีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ ์การดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ  
และผลสัมฤทธิ์ของแผนงาน/โครงการ ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร์ และภารกิจพื้นที่  มีการ
ติดตามประเมินผลทั้งก่อนเริ่มโครงการ ระหว่างดำเนินการ และหลังการดำเนินงาน เป็นการติดตามประเมินผล
ทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนำเข้า กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยพัฒนาการเชื่อมโยงข้อมูล เพื่อให้สามารถตรวจสอบ และนำไปสู่การปรับแนวทาง 
การดำเนินงานที่เหมาะสมได้อย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ติดตามประเมินผล และจัดให้มีการรายงานการติดตามประเมินผลในการบรรลุเป้าหมายต่อสาธารณะ  
เป็นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค์กรอิสระต้องเป็นไปเพ่ือส่งเสริมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

๓.๓ แผนย่อยการปรับสมดุลภาครัฐ 

 มีเป้าหมายเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการจัดบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม และ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องมีสมรรถนะและสร้างความทันสมัยในการจัดบริการ
สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะให้กับประชาชน ผ่านภาครัฐทีเ่ป็นผู้รับผิดชอบหลักในการจัดทำและให้บริการ
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  
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ที่หลากหลาย และได้รับบริการที่สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะของบุคคลหรือกลุ่มคน เพ่ือตอบโจทย์ที่ว่า
ประชาชนคือหัวใจสำคัญของการบริการสาธารณะ เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐเกิดความสมดุลตามภารกิจ
ที่เหมาะสมระหว่างบทบาทหน้าที่ และการมีส่วนร่วมของภาคส่วนอื่น ๆ โดยเฉพาะประชาชน การปรับสมดุล
ภาครัฐจึงเป็นแนวทางสำคัญที ่จะเพิ ่มประสิทธิภาพของภาครัฐ ทั้ งในด้านการปรับขนาดของภาครัฐ 
และโครงสร้างให้เหมาะสมกับภารกิจด้านการกำกับดูแล การให้บริการในกิจกรรมสาธารณะต่าง  ๆ  
ทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และท้องถิ่น ให้ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน รวมถึงการพัฒนาศักยภาพขององค์การปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นภาครัฐที่ใกล้ชิดประชาชนมากที่สุดในการจัดบริการสาธารณะ โดยส่งเสริมประชาชนใหไ้ด้ 
มีส่วนร่วม และมีการกระจายอำนาจการบริหารจัดการให้ชุมชน ท้องถิ ่นดำเนินการสร้างความเข้มแข็ง  
และมีสมรรถนะสูงและมีธรรมาภิบาล โดยคำนึงถึงบทบาทในเชิงพื้นที ่ รูปแบบการให้บริการสาธารณะ  
และปรับปรุงระบบภาษีของท้องถิ่นมีรายได้ที่เหมาะสมเพ่ือสนับสนุนในการดำเนินงานในพ้ืนที่ให้เกิดความยั่งยืน 

๓.๓.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปรับสมดุลภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๓๐๑ เปิดโอกาสให้ภาค
ส่วนต่าง ๆ  
มีส่วนร่วมในการ
จัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
อย่างเหมาะสม 

ร้อยละความสำเร็จ
การเปิดให้ภาคส่วน
อ่ืนเข้ามาดำเนินการ
บริการสาธารณะ 
(ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๗๕ 

สัดส่วนการลงทุนของ
ภาคเอกชนต่อการ
ลงทุนรวมในการ
จัดบริการสาธารณะ
(ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๓๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

๒๐๐๓๐๒ องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นต้องมี
สมรรถนะและ
สร้างความทันสมัย
ในการจัดบริการ
สาธารณะและ
กิจกรรมสาธารณะ
ให้กับประชาชน 

ค่าคะแนนการ
ประเมินประสิทธิภาพ
ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใน
ภาพรวม  
(ร้อยละ) 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๙๕ 
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๓.๓.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการบริการสาธารณะ  
และกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กำหนดความสัมพันธ์และการพัฒนาบทบาทในฐานะของหุ้นส่วน 
การพัฒนาในการดำเนินภารกิจที ่สำคัญระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น  
และการสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาต่าง ๆ โดยเฉพาะชุมชน เอกชน ในรูปแบบโมเดลประชารัฐ มาร่วม
ดำเนินการในบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะต่าง ๆ โดยจัดให้มีการตรวจสอบความซ้ำซ้อน  
การวิเคราะห์และทบทวนภารกิจของภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อกำหนดภารกิจ
หลักที่ให้ภาครัฐดำเนินการ อาทิ การกำหนดนโยบาย การตัดสินใจ และการกำหนดแนวทางการพัฒนาภาครัฐ 
ที่สำคัญ สามารถตรวจสอบการทำงานของภาครัฐได้อย่างเหมาะสม การกำกับดูแลการแปลงนโยบายสู่การปฏิบัติ 
การกำกับการให้บริการสาธารณะให้เป็นไปตามมาตรฐานและมีการคำนึงถึงความมั ่นคงของมนุษย์และรัฐ   
และจัดให้มีการยุบเลิกภารกิจที่ไม่จำเป็น รวมทั้งเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาบริการสาธารณะที่สร้างคุณค่า
ร่วมกันระหว่างทุกภาคส่วน การถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดำเนินการ เช่น การจ้างเหมาบริการ  
และการทำงานแบบจัดบริการร่วม เป็นต้น พร้อมทั้งจัดให้มีการเตรียมความพร้อมหรือการสนับสนุนภาคส่วนต่าง ๆ 
ในการร่วมดำเนินภารกิจของภาครัฐ ปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐให้เป็นผู ้สนับสนุนและอำนวย  
ความสะดวกในการประกอบการ รวมทั้งการกำหนดกฎระเบียบที่ไม่เป็นอุปสรรคต่อการดำเนินธุรกิจภาคเอกชน
ทุกขนาดและสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะยาว 

๒) ส่งเสริมบทบาทองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการพัฒนาและสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นให้เป็นหน่วยงานที ่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองได้  
มีประสิทธิภาพ ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการให้บริการ เทียบเท่ามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระ
ในการให้บริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่ มีระบบ
ภาษีและรายได้ของท้องถิ่นอย่างเหมาะสมต่อการจัดสรรงบประมาณ กำลังบุคลากร และองค์ความรู้ในการ
แก้ไขปัญหา พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และมิติอ่ืน ๆ ร่วมกับชุมชนท้องถิ่น ภาคเอกชน 
และภาคีอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน์ของประเทศ ประชาชน และความต้องการของคนทุกกลุ่ม ทุกวัย และ
ทุกเพศสภาวะ  

๓.๔ แผนย่อยการพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

 มีเป้าหมายให้ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูงเทียบเท่ามาตรฐานสากลและมีความคล่องตัว ผ่านการพัฒนาให้
ภาครัฐมีระบบบริหารงานที่ทันสมัยสอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบันเป็นเงื่อนไขสำคัญใน
การพัฒนาประเทศให้ก้าวสู ่การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วในอนาคต ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมได้ทำให้การปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐเปลี่ยนแปลงไปโดยไม่เพียงแต่ต้องปฏิบัติราชการให้
แล้วเสร็จเท่านั ้น แต่ต้องปฏิบัติราชการโดยรวดเร็ว ถูกต้อง เหมาะสม มีประสิทธิภาพ และเป็นเลิศ  
ซึ่งนวัตกรรม เทคโนโลยี ฐานข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบวิธีปฏิบัติราชการแบบดิจิทั ลและสอดคล้องกับ 



 

๒๐-๑๔ 
 

ไทยแลนด์ ๔.๐ จึงเป็นเครื่องมือที่หน่วยงานภาครัฐต้องนำมาประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน
ให้สามารถตอบสนองต่อความเปลี ่ยนแปลงในบริบทต่าง ๆ และความต้องการของประชาชนโดยรวมได้ 
นอกจากนี้หน่วยงานภาครัฐยังต้องมีกลไกด้านโครงสร้างและมีวิธีการปฏิบัติราชการที่ยืดหยุ่น หลากหลาย 
คล่องตัว สามารถตอบสนองต่อภารกิจและการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการ
เชื่อมโยงและบูรณาการข้อมูลและกระบวนการร่วมกันเสมือนเป็นองค์กรเดียว รวมทั้งเชื่อมโยงกับระบบข้อมูล
ขนาดใหญ่ พัฒนาองค์ความรู ้ ปรับเปลี ่ยนสภาพการทำงานภายในองค์กร  โดยนำเทคโนโลยีดิจิทัลและ
เครื่องมือสมัยใหม่มาใช้ปรับปรุงวิธีปฏิบัติราชการที่ใช้หลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์มากกว่าการวินิจฉัยโดย
บุคคล มีการพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลเปิดที่มีความโปร่งใสและคล่องตัวโดยนำภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามาเป็นส่วนหนึ่ง
ของการพัฒนาบริการของประชาชน เพื่อประชาชน และการทำให้ภาครัฐเป็นฐานการต่อยอดการสร้างคุณค่า
ของประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ รวมทั้งพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และทักษะด้านดิจิทัล เพ่ือให้พร้อมรับกับ
การปรับเปลี่ยนและสามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีที่หลากหลาย เพ่ือสร้างนวัตกรรมการบริการและพัฒนาการ
บริหารจัดการภาครัฐที่ขับเคลื่อนโดยความต้องการของประชาชนและผู้รับบริการ โดยมุ่งหมายให้ประชาชน
และผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจและเชื่อมั่นต่อการปฏิบัติราชการและการบริหารจัดการของหน่วยงาน
ภาครัฐ  

๓.๔.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๔๐๑ ภาครัฐมีขีด
สมรรถนะสูง
เทียบเท่า
มาตรฐานสากล
และมีความ
คล่องตัว 

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

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๒๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๕๐ 

ไม่น้อยกว่า 
ร้อยละ ๑๐๐ 

๓.๔.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนาหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐทันสมัย เปิดกว้าง เป็นองค์กรขีดสมรรถนะสูง”
สามารถปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดล้อมในการ
ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซ้อนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้มีการนำข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่มาใช้ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 



 

๒๐-๑๕ 
 

การให้บริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและข้อมูลระหว่างองค์กร  
ทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสร้างแพลตฟอร์มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใช้ร่วมกัน 
เพื่อเพ่ิมโอกาสในการเข้าถึงข้อมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงข้อมูลของหน่วยงานภาครัฐให้มีมาตรฐาน
เดียวกันและข้อมูลระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนเพื่อให้ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู้ประกอบการ
สามารถใช้ประโยชน์จากข้อมูลในการขยายโอกาสทางการค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ  รวมทั้งการ
ฝึกอบรมทักษะเฉพาะทางของบุคลากร เพ่ือพัฒนาองค์กรให้มีสมรรถนะสูงขึ้น 

๒) กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์   
มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใส ยืดหยุ่นและคล่องตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ 
การทำงานที่เป็นดิจิทัล มาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาข้อมูลเปิดภาครัฐให้ทุกภาคส่วน
สามารถเข้าถึง แบ่งปัน และใช้ประโยชน์ได้อย่างเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค์ความรู้ ในแบบสห
สาขาวิชาเข้ามาประยุกต์ใช้ เพ่ือสร้างคุณค่าและแนวทางปฏิบัติที่เป็นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างทันเวลา พร้อมทั้งมีการจัดการความรู้และถ่ายทอดความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ และการเสริมสร้างการรับรู้ สร้างความเข้าใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร เพื่อส่งเสริมการ
พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอย่างเต็มศักยภาพ  

๓) ปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดโครงสร้างองค์การและออกแบบระบบการบริหารงานใหม่ 
ให้มีความยืดหยุ่น คล่องตัว กระชับ ทันสมัย สามารถตอบสนองต่อบริบทการเปลี่ยนแปลงได้ในทุกมิติ ไม่ยึดติด
กับการจัดโครงสร้างองค์การแบบราชการและวางกฎเกณฑ์มาตรฐานกลางอย่างตายตัว มีขนาดที่เหมาะสมกับ
ภารกิจ ปราศจากความซ้ำซ้อนของการดำเนินภารกิจ สามารถปรับเปลี่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสร้างองคก์าร 
ระบบการบริหารงาน รวมทั้งวางกฎระเบียบได้เองอย่างเหมาะสมตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป เน้น
ทำงานแบบบูรณาการไร้รอยต่อและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับทุกภาคส่วน ทั้งนี ้เพ่ือมุ่งไปสู่ความเป็นองค์การที่
มีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ์เทียบได้กับมาตรฐานระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความ
เป็นสำนักงานสมัยใหม่ ใช้ประโยชน์จากข้อมูลขนาดใหญ่เพื่อวิเคราะห์คาดการณ์ล่วงหน้าและทำงานในเชิงรุก 
สามารถนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเข้ามาประยุกต์ใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพและสร้างคุณค่าในการทำงาน 

๓.๕ แผนย่อยการสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

มีเป้าหมายให้บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม   
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ผ่านบุคลากรภาครัฐถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการพัฒนาประเทศให้ประสบผลสำเร็จ เนื่องจากเป็นกลุ่มบุคคลที่ต้องดำเนินการ
ตามอำนาจหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดและให้อำนาจไว้เพ่ือการปฏิบัติภารกิจของรัฐในด้านต่าง ๆ อันจะก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขของประชาชนและการพัฒนาประเทศตามเป้าหมายที่ได้ตั้งไว้ ดังนั้น ในการสร้างและพัฒนาให้
บุคลากรภาครัฐมีความพร้อมทั้งความรู้ ความสามารถ  กรอบความคิด และทัศนคติในการขับเคลื่อนภารกิจ
ยุทธศาสตร์ชาติให้ประสบผลสำเร็จ ภาครัฐจำเป็นต้องทบทวน พัฒนาและปรับปรุงระบบ กลไก และวิธีการ
บริหารงานบุคคลในปัจจุบัน ตลอดจนออกแบบและปรับปรุงการบริหารและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในทุกมิติ



 

๒๐-๑๖ 
 

เพื ่อสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้เป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มี
ความสามารถสูง มีภาวะผู้นำ มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ มีทักษะการปฏิบัติงานที่ทันสมัยและทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลก เป็นมืออาชีพ มีจรรยาบรรณ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องตามหลักการแห่งวิชาชีพโดยไม่เลือก
ปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม และมีความพร้อมในการปฏิบัติงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและเพื่อส่วนรวม เพ่ือ
ประโยชน์ในการให้บริการสาธารณะที่มีประสิทธิภาพแก่ประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถของบุคลากร
ภาครัฐทุกคน 

๓.๕.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๐๐๕๐๑ บุคลากรภาครัฐยึด
ค่านิยมในการ
ทำงานเพ่ือ
ประชาชน  
ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม 
มีจิตสำนึก 
มีความสามารถสูง 
มุ่งม่ัน และเป็น 
มืออาชีพ 

ดัชนีความผูกพันของ
บุคลากรภาครัฐ 

(ร้อยละ) 

เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๕ จาก 

ปีฐาน  
(ปี ๒๕๖๕) 

เพ่ิมข้ึนไม่น้อย
กว่าร้อยละ 
๑๐ จาก 
ปีฐาน  

(ปี ๒๕๖๕) 

เพ่ิมข้ึนไม่
น้อยกว่าร้อย
ละ ๑๕ จาก 

ปีฐาน  
(ปี ๒๕๖๕) 

ดัชนีคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากร
ภาครัฐ (ร้อยละ) 
 

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) เสริมสร้างความเข้มแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรมอย่างแท้จริง โดยการสรรหาและคัดเลือกบุคคลที่มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรมและ



 

๒๐-๑๗ 
 

จิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการในการปฏิบตัิงาน  
มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทำงานในภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื่อนระดับ
ตำแหน่งของบุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการป้องกัน  
การแทรกแซงและการใช้ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสร้างความก้าวหน้าให้กับบุคลากรภาครัฐตามความรู้
ความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน และการสร้างกลไกให้บุคลากรภาครัฐสามารถโยกย้ายและ
หมุนเวียนได้อย่างคล่องตัวเพื่อประโยชน์ของภาครัฐ รวมถึงการพัฒนาระบบการจ้างงานบุคลากรภาครัฐทุก
ประเภทให้มีรูปแบบที่หลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปต่าง ๆ อาทิ การจ้างงานที่มีลักษณะชั่วคราว ให้
เป็นเครื่องมือในการบริหารงานในภาครัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบ
ค่าตอบแทนที่เป็นธรรม มีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคล้องกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนดและพิจารณา
ค่าตอบแทนและสิทธิประโยชน์ของบุคลากรภาครัฐให้มีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจรวมถึง
สามารถเทียบเคียงกับตลาดการจ้างงานได้อย่างสมเหตุสมผล โดยไม่ให้เกิดความเหลื่อมล้ำของค่าตอบแทนและ
สิทธิประโยชน์ต่าง ๆ ระหว่างบุคลากรของรัฐ 

๓) พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทให้มีความรู ้ความสามารถสูง มีทักษะการคิด
วิเคราะห์และการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มี
สมรรถนะใหม ่ๆ ทักษะการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม ทักษะด้านดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน
การทำงานเพ่ือให้บริการประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและภาคประชาสังคมเพ่ือประโยชน์ของ
การพัฒนาประเทศ สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม 
การปรับเปลี่ยนแนวคิดให้การปฏิบัติราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า 
สามารถบูรณาการการทำงานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่างเป็นรูปธรรม และมีสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความ
รับผิดรับชอบและความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพด้วยความเป็นธรรมและเสมอภาค กล้ายืน
หยัดในการกระทำที่ถูกต้อง คำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ของส่วนตน ตลอดจนส่งเสริมให้
มีการคุ้มครองและปกป้องบุคลากรภาครัฐที่กล้ายืดหยัดในการกระทำที่ถูกต้องและมีพฤติกรรมการปฏิบัติงาน
ตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ  

๔) สร้างผู้นำทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงานภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ  
เพื่อให้ผู้นำและผู้บริหารภาครัฐมีความคิดเชิงกลยุทธ์ มีความเข้าใจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรมทั้ง
ระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ ระดับภูมิภาค และระดับโลก มีความสามารถในการนำหน่วยงาน และมีคุณธรรม 
จริยธรรมในการบริหารงานเพ่ือประโยชน์ของส่วนรวม เป็นทั้งผู้นำทางความรู้และความคิด ผลักดันภารกิจ นำ
การเปลี่ยนแปลง พัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม เพื่อรองรับการ
ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว โดยต้องได้รับการปรับเปลี ่ยนกระบวนการทางความคิดให้ตนเอง 
มีความเป็นผู้ประกอบการสาธารณะ เพ่ิมทักษะให้มีสมรรถนะที่จำเป็น และเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อันจะช่วย 
ทำให้สามารถแสดงบทบาทของการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสร้างคุณค่าและประโยชน์สุขให้แก่ประชาชน 



 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับปรับปรุง) 



 

 
 

สารบัญ 
หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๒๑-๑ 

     เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๑-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 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 
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๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา ๒๑-๑๑ 

 



 

๒๑-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

การขับเคลื่อนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบมีความส าคัญต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวม  
ในการช่วยส่งเสริมให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ เกิดประสิทธิภาพในการ
ด าเนินงานของภาครัฐ โดยเฉพาะกระบวนการและกลไกที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ก่อให้เกิด
ความน่าเชื่อถือแก่ภาคประชาชน รวมทั้งเกิดภาคีเครือข่ายการมีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงก าหนดเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริต
และประพฤติมิชอบ 

ประเทศไทยมีการขับเคลื่อนการด าเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง  ทั้งการ
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมแกป่ระชาชน การสร้างเครือข่ายป้องกันการทุจริตภาคประชาชน การพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลการทุจริต รวมทั้งการก าหนดนโยบายและผลักดันการแก้ไขกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือส่งเสริม
การป้องกันและต่อต้านการทุจริต ซึ่งสามารถสะท้อนได้จากสาถานการณ์ในช่วงปี ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ จากผล
คะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ในปี ๒๕๖๕ มีคะแนน
เฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ ๘๗.๕๘ คะแนน โดยมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ หรือได้รับคะแนน ๘๕ คะแนนขึ้นไป จ านวน ๕,๘๕๕ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๗๐.๕๒ ซ่ึงมีภาพรวม 
ดีขึ้นจากปี ๒๕๖๔ ที่ได้คะแนนเฉลี่ยภาพรวมอยู่ที่ ๘๑.๒๕ คะแนน และมีหน่วยงานที่ผ่านการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐจ านวน ๔,๑๔๖ หน่วยงาน คิดเป็นร้อยละ ๔๙.๙๕ แสดงให้เห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมีการขับเคลื่อนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมากขึ้น อย่างไรก็ตาม ปัจจุบันประเทศ
ไทยยังคงประสบปัญหาการทุจริต สะท้อนได้จากผลส ารวจดัชนีการรับรู้การทุจริตของประเทศไทยขององค์กร
เพ่ือความโปร่งใสนานาชาติ ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยมีคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต ๓๕ คะแนน จัดอยู่ใน
อันดับที่ ๑๑๐ ของโลก จากจ านวน 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 
ที่ส าคัญที่ท าให้คะแนนของประเทศไทยลดลง ได้แก่ การติดสินบนกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเอ้ือประโยชน์ให้กับ
นายทุนหรือบริษัทขนาดใหญ่ การแทรกแซงการด าเนินธุรกิจจากเจ้าหน้าที่ของรัฐ และการขาดความชัดเจน
และความต่อเนื่องในการก าหนดนโยบายและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้อ านาจ และดุลพินิจของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ประเด็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นความจ าเป็นในการเร่งพัฒนาคนทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและ
พฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และพัฒนาระบบเพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้น  
ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องควรร่วมกันด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริตของประเทศ อาทิ การปลูกฝัง
คุณธรรมและจริยธรรม การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐและธรรมภาคเอกชน การลดการใช้ดุลยพินิจของ
เจ้าหน้าที่รัฐ การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ เฝ้าระวังการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๑) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงเป็นกลไกส่งเสริมให้ประชาชนและบุคลากรภาครัฐมีจิตส านึกและพฤติกรรม
ยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง แจ้งเบาะแส และต่อต้านการทุจริตและ



 

๒๑-๒ 
 

ประพฤติมิชอบ รวมทั้งสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มี
ประสิทธิภาพ และมีระบบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตที่รวดเร็วโปร่งใส ส่งผลให้มีคดี  
การทุจริตและประพฤติมิชอบลดลง แผนแม่บทด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มุ่งเน้นปลูกฝัง
ค่านิยมสุจริต บูรณาการสร้างความร่วมมือการต่อต้านการทุจริตระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน และพัฒนา
ระบบการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็ว โปร่งใส เป็นที่ไว้วางใจของประชาชน  

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) 
(ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีความสอดคล้องและสามารถ
สนับสนุนการบรรลุเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความ
พร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง 

๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคม
ระหว่างประเทศ 

๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็น
ปัญหาความม่ันคงท่ีส าคัญ 

 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ 

๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด  
เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ
บูรณาการ 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๑) การต่อต้าน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งการพัฒนาคนและการพัฒนาระบบ โดยในส่วน
การพัฒนาคน เน้นการปรับพฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคม โดยกลุ่มเด็กและเยาวชน เน้นการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับ  
ทั้งทฤษฎีและปฏิบัติตั้งแต่ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา กลุ่มประชาชนทั่วไป เน้นการสร้างวัฒนธรรมและพฤติกรรม
สุจริต มีจิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี ควบคู่กับส่งเสริมการมีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐ 
ที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน สนับสนุนการเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 
รู้จักแยกแยะเรื่องสวนตัวออกจากหน้าที่การงาน พร้อมกับสร้างจิตส านึกและค่านิยมของบุคลากรในการ
ต่อต้านการทุจริต สนับสนุนการมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายเฝ้าระวัง สอดส่อง และแจ้งเบาะแสการทุจริต 
สนับสนุนให้ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต มอบหมายส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.) ให้เป็นหน่วยงานรับผิดชอบหลัก 
และส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.) เป็นหน่วยงานร่วม 
เพ่ือเป็นกลไก ก ากับ ขับเคลื่อน ติดตามประเมินผลตลอดจนประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่มี
องค์ประกอบจากภาคส่วนต่าง ๆ และก าหนดให้มีการจัดท ารายงานผลพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะรัฐมนตรี
ขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) พร้อมทั้งจัดให้พัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสที่มี
ประสิทธิภาพ กลุ่มนักการเมืองให้ความส าคัญกับการพัฒนาและยกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ทั้งระดับประเทศและท้องถิ่นให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ ในการท าตนเป็นแบบอย่างที่ดี มีคุณธรรม 
จริยธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งส่งเสริมการก ากับจริยธรรมภายในพรรค
การเมืองอย่างเข้มข้น  

ในส่วนของการพัฒนา “ระบบ” มุ่งให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัตการทุจริตของแต่ละหน่วยงาน  
พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้มีการใช้เครื่องมือและมาตรการเพ่ือสร้างความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ  
ปิดโอกาสในการกระท าการทุจริต ท าให้การทุจริตคอร์รัปชั่นท าได้ยากและมีโอกาสสูงที่จะถูกตรวจพบและ
ลงโทษ พร้อมทั้งการสร้างความไว้วางใจของประชาชนต่อภาครัฐ โดยการเพ่ิมโทษให้หนัก และการตัดสินคดี 
ที่มีความรวดเร็ว เด็ดขาด เพ่ือให้การกระท าการทุจริตเป็นสิ่งที่ “ได”้ ไม่คุ้ม “เสีย” ทั้งนี ้ในการด าเนินการตาม
แนวทางของแผนย่อยการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบมีเป้าหมายส าคัญ ๒ ประการ คือประชาชนคนไทย 
มีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริต และคดีทุจริตลดลงทั้งในส่วนคดีของหน่วยงานและคดีของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง โดยปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริต 
เชิงนโยบาย รวมทั้งสนับสนุนโครงการส าคัญที่ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องร่วมกันขับเคลื่อน คือ โครงการ
ปลูกฝังวิธีคิด สร้างจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริตและการแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม และโครงการสร้างนวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตอย่างมีส่วนร่วม โดยเฉพาะผู้น าต้องสื่อสาร
มาตรการการยกระดับคะแนน CPI สนับสนุนกลไกและบูรณาการท างานเพ่ือการป้องกันการทุจริต สนับสนุน
มาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
เฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง  
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๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องในการปราบปรามการทุจริต ทั้งในขั้นตอนการสืบสวน ตรวจสอบเบื้องต้น การด าเนินการทางคดี 
การยึด อายัดทรัพย์สินของผู้กระท าความผิด การตัดสินลงโทษผู้กระท าความผิด ทั้งทางวินัยและอาญา 
ให้มีความรวดเร็ว การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมาย  
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต 
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งปรับกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้เข้าสู่ระบบดิจิทัล การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศและฐานข้อมูลที่สนับสนุนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งรวมถึงการเชื่อมโยงระบบข้อมูล
เรื่องร้องเรียนระหว่างหน่วยงาน การบูรณาการงานคดีการพัฒนาและเชื่อมโยงฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้อง  
การตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย การจัดท าระบบฐานข้อมูลองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต 
การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต และ
การพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน/องค์กรต่อต้านการทุจริตและองค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ  
ทั้งนี้ การด าเนินการตามแผนย่อยการปราบปรามการทุจริตต้องการบรรลุเป้าหมายส าคัญ ได้แก่ การด าเนินคดี
ทุจริตมีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ  โครงการส าคัญที่จะสนับสนุนการขับเคลื่อน คือ 
โครงการที่เป็นไปในลักษณะการสร้างนวัตกรรมการปราบปรามการทุจริตเชิงรุก บริหารจัดการคดี ซึ่งควรน า
เทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการยุติธรรมให้รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
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ส่วนที่ ๒ 
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต ิ 

ประเด็น การต่อต้านการทุจริตและประพฤตมิิชอบ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๑)  
การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงมีเป้าหมายให้ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
โดยมีเป้าหมายหลักเพ่ือให้ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ผ่านการพัฒนาคนและ
การพัฒนาระบบ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดยให้ความส าคัญกับการปรับและหล่อหลอม
พฤติกรรม “คน” ทุกกลุ่มในสังคมให้มีจิตส านึกและพฤติกรรมยึดมั่นในความซื่อสัตย์สุจริต และการส่งเสริม 
การพัฒนานวัตกรรมในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐที่เหมาะสมกับบริบท สภาพปัญหา และพลวัต 
การทุจริตของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้งการเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกท่ีเกี่ยวข้อง 
ในการปราบปรามการทุจริต แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตประกอบด้วย 
๒ แผนแม่บทย่อย ได้แก่ (๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ที่มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน”  
โดยการปลูกฝังวิธีคิดในกลุ่มเป้าหมายเด็กและเยาวชนเพื่อปฏิรูปคนรุ่นใหม่ให้มีจิตส านึกในความซื่อสัตย์สุจริต  
เพ่ือสร้างพลังร่วมในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อไปในอนาคตและการปรับ “ระบบ” โดยการ
สร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริต เพ่ือให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐมีความโปร่งใสตรวจสอบได้ในทุก
ขั้นตอนการด าเนินงาน เท่าทันต่อพลวัตการทุจริต ผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการตรวจสอบ  
แจ้งข้อมูลและชี้เบาะแสการทุจริตและประพฤติมิชอบ ซึ่งจะน าไปสู่การลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในหน่วยงานภาครัฐ (๒) การปราบปรามการทุจริต มุ่งเน้นการเสริมสร้างประสิทธิภาพของกระบวนการและ 
กลไกการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในด้านของการด าเนินคดีทุจริตมีความรวดเร็ว 
เฉียบขาด เป็นธรรม และการพัฒนาปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการปราบปราม
การทุจริตให้ได้ผลและมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ ได้มีการก าหนดเป้าหมายการพัฒนาในระยะ ๒๐ ปี ดังนี้  

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๑๐๐๐๑ ประเทศไทยปลอดการ
ทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ 

ดัชนีการรับรู้การทุจริต
ของประเทศไทย 
(อันดับ/คะแนน) 

อยู่ในอันดับ ๑  
ใน ๔๓ และ/ 
หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า ๕๗ 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๓๒ และ/
หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า ๖๒ 

คะแนน 

อยู่ในอันดับ ๑ 
ใน ๒๐ และ/ 

หรือได้คะแนน 
ไม่ต่ ากว่า ๗๓ 

คะแนน 
  คะแนนการประเมิน

คุณธรรมและความ
โปร่งใสในหน่วยงาน
ภาครัฐ (ITA) ของ
ประเทศไทยในภาพรวม 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่น้อยกว่า 
๘๙ คะแนน 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๑ คะแนน 

 

ไม่น้อยกว่า 
๙๓ คะแนน 

 



 

๒๑-๖ 
 

 ส่วนที่ ๓ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
ประเด็น (๒๑) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

เป้าหมายส าคัญของยุทธศาสตร์ชาติในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ คือ 
ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล  
และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะการสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์  
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วน
ตื่นตัว ละอายต่อการทุจริตประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ มีส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต พร้อมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน ประชาชน และภาคีต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการสอดส่องเฝ้าระวัง 
ให้ข้อมูล แจ้งเบาะแสการทุจริต และตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ และภาคส่วนอ่ืน ๆ โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นนี้ได้ก าหนดแผน
ย่อยไว้ ๒ แผน คือ  

๓.๑ แผนย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีเป้าหมายเพ่ือให้ประชาชนมีวัฒนธรรมและพฤติกรรมซื่อสัตย์สุจริตและคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ

ลดลง จากการประเมินความเป็นไปได้ของสถานการณ์ในอนาคตของประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับการป้องกัน  
และปราบปรามการทุจริตให้เห็นภาพในมิติด้านต่าง ๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้านั้น ตั้งอยู่บนแนวคิดพ้ืนฐานว่า ประชาชนและสังคมจะตื่นตัวต่อการทุจริตให้ความสนใจ
ข่าวสารและตระหนักถึงผลกระทบของการทุจริตต่อประเทศ มีการแสดงออกซึ่งการต่อต้านการทุจริต 
ทั้งในชีวิตประจ าวันและการแสดงออกผ่านสื่อต่าง ๆ ประชาชนในแต่ละช่วงวัยจะได้รับกระบวนการกล่อมเกลา
ทางสังคมว่าการทุจริตถือเป็นพฤติกรรมที่นอกจากจะผิดกฎหมายและท าให้เกิดความเสียหายต่อประเทศแล้ว ยัง
เป็นพฤติกรรมที่ไม่ได้รับการยอมรับทางสังคม ประชาชนจะมีวิธีคิดท่ีท าให้สามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้ วัฒนธรรมทางสังคมจะหล่อหลอมให้ประชาชนไม่กระท าการทุจริต เนื่องจาก
มีความละอายต่อตนเองและสังคม และไม่ยอมให้ผู้อ่ืนกระท าการทุจริตอันส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อสังคม
ส่วนรวม และจะเกิดการรวมกลุ่มกันทางสังคมเพ่ือก่อให้เกิดสภาวะการลงโทษทางสังคมต่อการกระท า รวมทั้ง
ประชาชนคนไทยทุกคนจะแสดงเจตจ านงต่อต้านการทุจริตอย่างเข้มข้น ผ่านกระบวนการเลือกตั้งและ
กระบวนการเข้าสู่อ านาจของตัวแทนของประชาชนทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น ประชาชนจะให้ความสนใจ
ในการตรวจสอบรัฐบาลและนักการเมืองในการด าเนินการตามเจตจ านงทางการเมืองมากขึ้น เป็นแรงกดดันให้
รัฐบาลต้องบริหารประเทศอย่างสุจริตและโปร่งใสโดยกระบวนการนโยบายของรัฐบาลไม่สามารถเป็นช่องทางใน
การแสวงหาผลประโยชน์ โดยจะมีกลไกการตรวจสอบการด าเนินนโยบายของรัฐที่เข้มข้นมากขึ้น 

อย่างไรก็ตาม ในอนาคต ๒๐ ปีข้างหน้า การทุจริตน่าจะทวีความรุนแรง ซับซ้อน และยากแก่ 
การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น อันเนื่องมาจากเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้าอย่างรวดเร็วของสังคมโลกและ
พลวัตของการทุจริตที่ผู้กระท าการทุจริตหาช่องทางการทุจริตที่ยากแก่การตรวจสอบมากยิ่งขึ้น แต่สภาวะ 
ทางสังคมที่ตื่นตัวต่อต้านและตรวจสอบการทุจริตมากยิ่งขึ้น จึงอาจจะท าให้แนวโน้มการทุจริตลดลง ส่งผลให้
กระบวนการป้องกันการทุจริตยิ่งทวีความส าคัญ โดยต้องพัฒนากระบวนการและรูปแบบของการป้องกัน  



 

๒๑-๗ 
 

การทุจริตให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต เพ่ือให้สามารถระงับยับยั้งการทุจริตได้อย่างเท่าทันไม่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อประเทศ ควรมุ่งเน้นการพัฒนากลไกและกระบวนการป้องกันการทุจริตให้ มีความเข้มแข็ง 
และมีประสิทธิภาพในทุกหน่วยของสังคมทั้งระดับบุคคลและระดับองค์กร โดยสร้างจิตส านึกและค่านิยม 
ให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กร
ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่าง ๆ สอดส่องเฝ้าระวัง ให้ข้อมูลและ 
ร่วมตรวจสอบการด าเนินการของหน่วยงานภาครัฐตามความเหมาะสม โดยมีการวางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้
ที่ เกี่ยวข้อง เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันต่อปัญหาการทุจริตและสร้างพลังร่วมในการแก้ ไขปัญหาการทุจริต 
และประพฤติมิชอบ พร้อมทั้งสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ 
และก าหนดมาตรการให้หน่วยงานภาครัฐและทุกภาคส่วนด าเนินงานอย่างโปร่งใส  เพ่ือเสริมสร้างคุณธรรม 
ความสุจริตและความซื่อสัตย์ ความโปร่งใส และเป็นธรรม ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใสไร้
ผลประโยชน์ นอกจากนี้ ต้องก าหนดให้มีการลงโทษผู้กระท าผิดกรณีทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังและ
รวดเร็วเป็นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกเพ่ือให้เท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 

๒๑๐๑๐๑ ประชาชนมีวัฒนธรรม 
และพฤติกรรมซื่อสัตย์
สุจรติ 

ร้อยละของเด็กและเยาวชน
ไทยมีพฤติกรรมที่ยดึมั่น 
ความซื่อสัตย์สุจริต (ร้อยละ) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละของประชาชนท่ีมี
วัฒนธรรมค่านิยมสจุริต  
มีทัศนคติและพฤติกรรม 
ในการต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (ร้อยละ) 

ร้อยละ ๘๐ ร้อยละ ๘๕ ร้อยละ ๙๐ 

ร้อยละของหน่วยงานท่ีผา่น
เกณฑ์การประเมิน ITA  
(ร้อยละ/คะแนน) 

ร้อยละ ๑๐๐  
(๘๕ คะแนนข้ึนไป) 

ร้อยละ ๘๐  
(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

ร้อยละ ๑๐๐ 
(๙๐ คะแนนขึ้นไป) 

๒๑๐๑๐๒ คดีทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบลดลง 

จ านวนคดีทุจรติในภาพรวม 
(ร้อยละ) 

ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 

 จ านวนคดีทุจริตรายหน่วยงาน 
   

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่
ถูกช้ีมูลเรื่องวินัย 
(ทุจริต) (ร้อยละ) 

ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 

  - จ านวนข้อร้องเรียน
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐที่ถูก
ช้ีมูลว่ากระท าการ
ทุจริต (ร้อยละ) 

ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๗๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ 



 

๒๑-๘ 
 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 

  จ านวนคดีทุจรติที่เกี่ยวข้อง
กับผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง (ร้อยละ) 

ลดลงร้อยละ ๕๐ ลดลงร้อยละ ๘๐ ลดลงร้อยละ ๙๐ 

 
๓.๑.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปลูกและปลุกจิตส านึกการเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต และการปลูกฝัง 
และหล่อหลอมวัฒนธรรมในกลุ่มเด็กและเยาวชนทุกช่วงวัย ทุกระดับ มุ่งเน้นการปรับพฤติกรรม “คน” 
โดยการ “ปลูก” และ “ปลุก” จิตส านึกความเป็นพลเมืองที่ดี มีวัฒนธรรมสุจริต สามารถแยกแยะได้ว่าสิ่งใด 
เป็นประโยชน์ส่วนตน สิ่งใดเป็นประโยชน์ส่วนรวม มีความละอายต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทน  
ต่อการทุจริต และเข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ รวมถึงการส่งเสริ มการสร้างวัฒนธรรม 
และค่านิยมสุจริตในระดับชุมชนเพ่ือน าไปสู่การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมค่านิยมที่ยึดประโยชน์สาธารณะมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบ  

๑.๑) ให้ความส าคัญกับการปรับพฤติกรรมเด็กและเยาวชน โดยเฉพาะการส่งเสริม
วัฒนธรรมสุจริตผ่านหลักสูตรการศึกษาภาคบังคับที่เด็กไทยทุกคนต้องเรียนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ ตั้งแต่
ระดับปฐมวัยจนถึงระดับอุดมศึกษา เพ่ือปฏิรูป “พลเมืองไทยในอนาคต” ให้มีความเป็นพลเมืองเต็มขั้น  
การพัฒนากลไกความร่วมมือระหว่างสถานศึกษาและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนในการ
ขับเคลื่อนและผลักดันหลักสูตรต้านทุจริตศึกษาไปใช้อย่างครอบคลุมทุกหน่วยงานและทุกระดับอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกลไกในการพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนให้มีความรู้ ความเข้าใจในการถ่ายทอดหลักสูตร ทั้งนี้ 
การจัดสรรงบประมาณหรือการวางทิศทางของโครงการในอนาคต ควรเน้นการเปลี่ยนทัศนคติของเด็กและ
เยาวชนในการฝึกปฏิบัติ 

๑.๒) สร้างองค์ความรู้ให้กับประชาชน เพ่ือสร้างการรับรู้ผ่านการพัฒนาหลักสูตร 
เครื่องมือ แนวทางความร่วมมือที่มีความเหมาะสมกับแต่ละช่วงอายุ ตลอดจนการใช้นวัตกรรม หรือเทคโนโลยี 
ที่ทันสมัยมาช่วยเพ่ิมประสิทธิภาพและให้เท่าทันกับสถานการณ์ เพ่ือกระตุ้นให้เกิดการตระหนัก มีความละอาย
ต่อการกระท าความผิด ไม่เพิกเฉยอดทนต่อการทุจริต และเข้ามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ 

๒) ส่งเสริมการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความใสสะอาด 
ปราศจากพฤติกรรมที่ส่อไปในทางทุจริต เป็นภาครัฐที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ และตอบโจทย์ประชาชน   
โดยการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเปิดเผย โปร่งใส ถูกต้อง เป็นธรรม ไม่คดโกง รู้จักแยกแยะเรื่องส่วนตัวออก
จากหน้าที่การงาน การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรื อ
ผู้บังคับบัญชามีมาตรการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิชอบ
และเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้วยความชื่อตรงและรับผิดชอบ กรณีปล่อยปละละเลยไม่ด าเนินการให้ถือ
เป็นความผิดวินัยหรือความผิดทางอาญา ตลอดจนการสร้างจิตส านึกและค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตให้แก่
บุคลากรขององค์กร โดยการสนับสนุนให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามามีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวัง สอดส่อง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและ
แจ้งเบาะแส เพ่ือสกัดกั้นมิให้ เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้แจ้ง
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เบาะแส เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้มีความปลอดภัยในกา ร
ปฏิบัติงานมีความก้าวหน้าในเส้นทางอาชีพ และควรมีมาตรการยกระดับความสามารถของหน่วยงานภาครัฐ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานระดับต่ ากว่ากรม โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติ อนุญาต 
ให้มีการพัฒนา เสริมสร้างและต่อยอดองค์ความรู้และทักษะการเปิดเผยข้อมูลการป้องกันการทุจริต และ 
การให้บริการสาธารณะผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงานให้มีคุณภาพ ครบถ้วน สมบูรณ์ ถูกต้อง  ทั้งนี้ ควรให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและระบบคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ 
สนับสนุนการเปิดเผยข้อมูลให้เป็นไปตามหลักสากลและพัฒนาการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐเพ่ือให้ประชาชนรับรู้
และมีส่วนร่วม เพื่อการเฝ้าระวังและลดโอกาสการทุจริต 

๓) พัฒนาค่านิยมของนักการเมืองให้มีเจตนารมณ์ที่แน่วแน่ในการท าตนเป็ น
แบบอย่างท่ีดี มีคุณธรรม จริยธรรม ความซ่ือสัตย์สุจริต เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม เนื่องจากผู้บริหารประเทศ 
ท้องถิ่น ชุมชน ต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมสูงกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมทั่วไปในสังคม เพ่ือเป็นต้นแบบ  
แก่ประชาชน เด็ก เยาวชน และสังคมโดยรวม โดยนอกเหนือจากคุณสมบัติตามที่ก าหนดตามกฎหมายแล้ว 
ผู้บริหารประเทศต้องมีคุณสมบัติทางจริยธรรมด้วย มีการพัฒนายกระดับการมีจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง เพ่ือสร้างนักการเมืองที่มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งก ากับจริยธรรมภายในพรรคการเมือง ผลักดัน
ให้นักการเมืองและพรรคการเมืองแสดงเจตจ านงในการต่อต้านการทุจริตต่อสาธารณะ และน าเจตจ านง  
ทางการเมืองในการต่อต้านการทุจริตไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม พร้อมทั้งประชาชนสามารถใช้เป็นข้อมูล
ในการตรวจสอบต่อไป มีการยกระดับและก ากับติดตามมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ปรับปรุงแก้ไขการพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายในการด าเนินโครงการขนาดใหญ่ให้เป็น  
การพัฒนามาตรการสกัดกั้นการทุจริตเชิงนโยบายทางการเมืองที่มีความเกี่ยวข้องกับนโยบายของพรรคการเมือง 
ในการหาเสียงน าไปสู่การปฏิบัติของหน่วยงานภาครัฐ โดยเฉพาะผู้น าต้องสื่อสารมาตรการการยกระดับคะแนน CPI 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังการทุจริตในทุกรูปแบบ 

๔) ปรับ “ระบบ” เพื่อลดจ านวนคดีทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานภาครัฐ มุ่งเน้น
การสร้างนวัตกรรมการต่อต้านการทุจริตอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสนับสนุนให้การด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ในทุกขั้นตอนการด าเนินงาน และมีความเท่าทันต่อพลวัตของการทุจริต โดยพัฒนา
เครื่องมือ การปรับปรุงกฎหมายให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น รวมทั้งการตัดสินคดีที่มีความรวดเร็ว เพ่ือสร้างความ
โปร่งใส มุ่งเน้นการสร้างนวัตกรรมและมาตรการในการต่อต้านการทุจริตที่มีประสิทธิภาพ และเท่าทันต่อพลวัต
ของการทุจริต นอกจากนี้ ควรให้ความส าคัญกับการประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริต เพ่ือให้หน่วยงานภาครัฐ 
มีมาตรการ ระบบ หรือแนวทางในบริหารจัดการความเสี่ยงของการด าเนินงานที่อาจก่อให้ เกิดการทุจริต และ
การบูรณาการติดตามประเมินผลการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐในโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐ
และรัฐวิสาหกิจตั้งแต่ขั้นวางแผนก่อนด าเนินงาน ขั้นระหว่างการด าเนินงาน และขั้นสรุปผลหลังการด าเนิน
โครงการ มีการใช้สื่อสร้างสรรค์เป็นเครื่องมือเพ่ือสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ ให้กับทุกภาคส่วนทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศ ใช้นวัตกรรมน าเสนอในรูปแบบที่ทันสมัย น่าสนใจ โดยใช้แพลตฟอร์มออนไลน์ เพ่ือให้เข้าถึ ง
ภาคประชาชน และสร้างการมีส่วนร่วมหรือปฏิสัมพันธ์กับผู้รับสาร ประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน  
ที่เก่ียวข้องกับกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือลดคดีทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งบูรณา
การเชื่อมโยงข้อมูลการสอบสวนทางวินัยระหว่างหน่วยงานที่มีหน้าที่ ในภารกิจที่เกี่ยวข้อง บริหารจัดการคดี  
โดยน าเทคโนโลยีมาใช้กับกระบวนการยุติธรรม สามารถปกปิดตัวตน ติดตามความคืบหน้าได้ในทุกขั้นตอน 
สามารถก ากับดูแลการใช้ดุลยพินิจ กระบวนการยุติธรรมที่รวดเร็ว โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ 
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๕) ปรับระบบงานและโครงสร้างองค์กรที่เอ้ือต่อการลดการใช้ดุลยพินิจในการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที ่เช่น การน าระบบเทคโนโลยีเข้ามาใช้แทนการใช้ดุลยพินิจ เพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติงาน การสร้าง
มาตรฐานที่โปร่งใสในกระบวนการบริการของภาครัฐ โดยสนับสนุนกระบวนการตั้งคณะกรรมการให้มีความ
โปร่งใสเพ่ือมาท าหน้าที่เป็นกลไกตรวจสอบและเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระ มีเป็น
มืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริตในหน่วยงาน โดยทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายใน
ของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ เพ่ือสนับสนุนให้เกิดกระแสการตรวจสอบอย่างจริงจัง ตลอดจนลด
ขั้นตอนกระบวนการและระยะเวลาในการปฏิบัติงานด้วยวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนตรวจสอบได้ มาตรการและกลที่มี
ประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการใช้ดุลยพินิจ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเพ่ือลดการใช้ดุลยพินิจ
ของผู้มีอ านาจในการพิจารณาอนุมัติ อนุญาต รวมถึงการสร้างความโปร่งใสในการบริการข้อมูลภาครัฐทั้งระบบ 
โดยพัฒนาระบบข้อมูลดิจิทัลที่ก าหนดกฎเกณฑ์ กติกา กระบวนการขั้นตอนการด าเนินงาน การเข้าถึงข้อมูล 
รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการใช้งบประมาณของหน่วยงานภาครัฐ เพ่ือส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูล
สาธารณะ สร้างความโปร่งใส และส่งเสริมให้มีการตรวจสอบการบริหารจัดการของภาครัฐโดยสาธารณชน  
ซึ่งรวมถึงการมีกลไกที่เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและ  
การด าเนินการภาครัฐ เพ่ือบูรณาการการท างานของรัฐและประชาชน รวมถึงส่งเสริม สนับสนุนการตื่นตัวและ
เพ่ิมขีดความสามารถของประชาชนในการเฝ้าระวังและป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบที่มีอยู่ใกล้ตัว  
โดยมีมาตรการสนับสนุนและคุ้มครองผู้ชี้เบาะแสที่สามารถสร้างความเชื่อมั่นและมั่นใจให้กับผู้ให้เบาะแส  
มีการประสานเชื่อมต่อการท างานระหว่างเครือข่ายภาคประชาชนเองหรือกับหน่วยงานให้เป็นไปอย่างไร้รอยต่อ  
โดยยังคงอัตลักษณ์ของเครือข่าย และมีการด าเนินงานในทิศทางเดียวกัน 

๖) สนับสนุนกลไกและบูรณาการท างานเพื่อการป้องกันการทุจริต  โดยเฉพาะในระบบ
ราชการ โดยผลักดันให้การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity 
and Transparency Assessment : ITA) มีความเชื่อมโยงกับการยกระดับค่าคะแนน CPI และจัดให้มี 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถอดบทเรียนและพัฒนาองค์ความรู้ที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน 
เพ่ือเสริมสร้างความเข้มแข็งในการปฏิบัติงานต่อไป 

๗) สนับสนุนมาตรการการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกันการทุจริต  
โดยผ่านมาตรการต่าง ๆ เช่น เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประเมิน CPI จัดท าโครงการ หรือ
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องในการประเมิน CPI ผ่านงบบูรณาการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประเมิน
แบบจ าลอง CPI กับหน่วยงานภายในประเทศ โดยก าหนดแหล่งประเมินจากองค์กรและบุคคลที่น่าเชื่อถือและ  
ให้หน่วยงานที่มีความเป็นอิสระท าหน้าที่ประเมิน ตลอดจน เร่งรัดการพัฒนาระบบราชการไทยให้โปร่งใส  
ไร้ผลประโยชน์ โดยบริหารจัดการ การยื่นบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานของรัฐที่ตนสังกัดหรือปฏิบัติงานอยู่ เป็นต้น นอกจากนี้ ควรสร้างการรับรู้เชิงรุก  
ในส่วนของภาคประชาสังคม ทั้งในระดับพหุภาคี ภูมิภาคและทวิภาคี การสร้างการรับรู้เชิงรุกให้ถึงภาคประชา
สังคมและสร้างปรากฏการณ์ทางสื่อในเชิงบวก และการสร้างการรับรู้เชื่อมโยงถึงหน่วยงานที่จัดส่งข้อมูลให้กับ
แหล่งการประเมินดัชนีการรับรู้การทุจริต CPI โดยการประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ทั้งในระบบ Social Media 
และรูปแบบเอกสารต่าง ๆ การบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ในการประชาสัมพันธ์นโยบาย ผลงานของรัฐบาล  
สร้างการรับรู้เชิงรุก โดยเฉพาะหน่วยงานต่าง ๆ ที่เป็นศูนย์กลางในการจัดส่งข้อมูลประเทศไทยให้กับแหล่ง 
การประเมินต่าง ๆ ของ CPI และสนับสนุนให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต 

 



 

๒๑-๑๑ 
 

๓.๒  แผนย่อย การปราบปรามการทุจริต 
มีเป้าหมายเพ่ือให้การด าเนินคดีทุจริต มีความรวดเร็ว เป็นธรรม โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ ผ่านการพัฒนา

กลไกและกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพมากข้ึน กฎหมายจะต้องมีความทันสมัย การบังคับ
ใช้กฎหมายและการด าเนินคดีจะต้องมีประสิทธิภาพและรวดเร็ว ท าให้คดีความมีปริมาณลดลง แนวทางในการ
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ จึงควรมุ่งเน้นการส่งเสริมการปรับปรุงกระบวนการและกลไก 
ที่เกี่ยวข้องให้การปราบปรามการทุจริตอย่างต่อเนื่อง ให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น รวมทั้ง  
การปรับปรุงกฎหมายและตรากฎหมายใหม่เพ่ือสนับสนุนให้การบังคับใช้กฎหมายมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และ 
มุ่งท าให้ผู้กระท าความผิดได้รับการด าเนินคดีและลงโทษทั้งทางวินัยและอาญาอย่างรวดเร็วและเป็นรูปธรรม  
เพ่ือให้สังคมเกิดความเกรงกลัวต่อการทุจริต ควบคู่ไปกับการปรับปรุงระบบข้อมูลเรื่องร้องเรียนที่เชื่อมโยง
ระหว่างหน่วยงานต่อต้านการทุจริตที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการด าเนินคดี โดยเฉพาะการวางกลไก
หรือระบบการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริต  CPI มุ่งเน้น 
ให้มีระบบ กลไกการขับเคลื่อนแผนงานเชิงรุกของรัฐบาลในการยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้ก ารทุจริตอย่าง
ต่อเนื่องโดยด าเนินการปราบปรามอย่างจริงจังและมีระบบการลงโทษท่ีเข้มงวด เร่งรัดติดตามการด าเนินคดีใหญ่ 
คดีที่มีความส าคัญระดับประเทศ คดีทุจริตที่มีผลกระทบต่อประชาชนในวงกว้าง หรือคดีที่สังคมให้ความสนใจ
และรายงานผลการเร่งรัด ติดตามต่อสาธารณะอย่างต่อเนื่อง การบังคับใช้กฎหมายต้องมีความรวดเร็ว เด็ดขาด 
จริงจัง แม่นย าและเป็นธรรม 

๓.๒.๒ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การปราบปรามการทุจริต 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ -  

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 

๒๑๐๒๐๑ การด าเนินคดีทุจริต มี
ความรวดเร็ว เป็นธรรม 
โปร่งใส ไม่เลือกปฏบิัต ิ

กระบวนการด าเนินคดี
ทุจริตที่จ าเปน็ต้องขอ
ขยายระยะเวลาเกินกว่า
กรอบเวลาปกติที่กฎหมาย
ก าหนด (ร้อยละ) 

ไม่เกินร้อยละ ๒๐ ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ไม่เกินร้อยละ ๑๐ 

จ านวนคดีอาญาที่
หน่วยงานไตส่วน 
คดีทุจริตถูกฟ้องกลับ 
(ร้อยละ) 

ไม่เกินร้อยละ ๓ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๒ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

ไม่เกินร้อยละ ๑ 
ของจ านวนคด ี

ที่ส่งฟ้อง 

 
๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา  

๑) เพิ่มประสิทธิภาพการด าเนินงานของกระบวนการและกลไกการปราบปรามการทุจริต  
โดยเสริมสร้างหน่วยงานตรวจสอบภายในให้เป็นกลไกอิสระและมีความเป็นมืออาชีพในการเฝ้าระวังการทุจริต  
ในหน่วยงาน ทุกหน่วยงานของรัฐต้องพัฒนาระบบการตรวจสอบภายในของหน่วยงานให้มีประสิทธิผลอยู่เสมอ 
พร้อมทั้งยกระดับมาตรการ กลไก และมาตรฐานด้านการปราบปรามการทุจริต ตลอดจนปรับกระบวนการท างาน



 

๒๑-๑๒ 
 

ด้านการปราบปรามการทุจริตเข้าสู่ระบบดิจิทัลมาใช้ในกระบวนการท างานด้านการปราบปรามการทุจริตให้ได้
มาตรฐานสากลและเป็นมาตรฐานเดียวกัน ซึ่งรวมถึงการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและฐานข้อมูล
เกี่ยวกับการตรวจสอบทรัพย์สินและหนี้สินที่ทันสมัย เท่าทันต่อการบิดเบือนทรัพย์สินและหนี้สิน รวมทั้งบูรณา
การข้อมูลกับหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนต่าง ๆ ในการตรวจสอบความถูกต้องของทรัพย์สินและหนี้สิน 

๒) ปรับปรุงกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มีความรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและ
บังคับใช้กฎหมายให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจัง อาทิ ทบทวนกฎหมายที่ประกาศใช้แล้วให้มีความเป็น
ปัจจุบัน ปรับปรุงขั้นตอนการด าเนินการที่ล่าช้าของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตให้มี ความ
รวดเร็วและกระชับมากขึ้นเพ่ือให้การด าเนินการปราบปรามการทุจริตตลอดกระบวนการจนถึงการลงโทษ
ผู้กระท าความผิดเมื่อคดีถึงที่สุดเป็นไปอย่างรวดเร็วเห็นผล มีประสิทธิภาพ และเป็นที่ประจักษ์ของประชาชน 
อาทิ การบูรณาการประสานงานคดีที่ เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ ก ารปรับปรุงขั้นตอน 
การด าเนินการที่ล่าช้าและซ้ าซ้อนกันของหน่วยงานในกระบวนการปราบปรามการทุจริตทั้งระบบให้มีความรวดเร็ว 
การบูรณาการพัฒนาระบบฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานปราบปรามการทุจริตให้เข้าถึงง่ายและมีประสิทธิภาพ 
การปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนปราบปราม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ด าเนินการกับทรัพย์สินหรือผู้กระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายฟอกเงินเพ่ือให้
การติดตามทรัพย์สินคืนยึดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันการยักย้ายถ่ายเททรัพย์สินที่ได้มาโดยมิชอบ 
ไม่ให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งการพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน องค์กรต่อต้านการทุจริตและ
องค์กรเอกชนในระดับนานาชาติ เพ่ือสนับสนุนข้อมูลและองค์ความรู้ในการปราบปรามการทุจริต พยานหลักฐาน 
และอาชญากรรมข้ามชาติให้มีข้อมูลที่ครบถ้วน 

๓) พัฒนาการจัดการองค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยจัดท าระบบฐานข้อมูล
องค์ความรู้ด้านการปราบปรามการทุจริต โดยประมวลจากคดีการทุจริตและผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานต่าง  ๆ  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ปราบปรามการทุจริตของแต่ละหน่วยงานได้ศึกษาและ  
มีสมรรถนะ ความรู้ที่เป็นมาตรฐาน การพัฒนาสมรรถนะและองค์ความรู้เชิงสหวิทยาการของเจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้มีความรู้ ทักษะ ขีดความสามารถที่เป็นมาตรฐานและเท่าทัน  
ต่อพลวัตของการทุจริต 
 



 
 

 

 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ 
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

 (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) 
(ฉบับปรับปรุง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



   
 

สารบัญ 

      หน้า 

ส่วนที่ ๑  บทน า ๒๒-๑ 

 เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๒-๒ 

 ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๒-๒ 

ส่วนที่ ๒  แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ๒๒-๔ 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๒-๔ 

ส่วนที่ ๓  แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  ๒๒-๕ 
 ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  

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 

 

 



 

๒๒-๑ 
 

ส่วนที่ ๑ 

บทน า 

การมีกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมที่ดี มีมาตรฐานและสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ  
จะเป็นกลไกส าคัญที่ส่งเสริมให้ประเทศสามารถยกระดับการพัฒนาและขับเคลื่อนไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ดังนั้น แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการจัดระเบียบในสังคมและเกิด
ประโยชน์ต่อทุกภาคส่วน รวมทั้งกระบวนการยุติธรรมทีเคารพต่อสิทธิมนุษยชน อย่างเสมอภาค โดยปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 

ทั้งนี้ จากสถานการณ์ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมของประเทศไทย ในช่วงปี ๒๕๖๑ – 
๒๕๖๔ ที่ยังคงเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศในหลายประการ ทั้งที่ เกิดจากการมีกฎหมายที่มีมากเกิน
ความจ าเป็น ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน การบังคับใช้ที่ไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร รวมไปถึงการให้
การอ านวยความยุติธรรมกับประชาชนที่ยังไม่มีความทั่วถึงและยังคงมีการเลือกปฏิบัติ  ซึ่งสะท้อนได้จากค่า
ดัชนีนิติธรรมที่จัดเก็บโดยโครงการความยุติธรรมโลก ในปี ๒๕๖๔ ประเทศไทยได้รับการจัดอันดับที่ ๘๐ จาก 
๑๓๙ ประเทศทั่วโลก โดยมีค่าคะแนนอยู่ที่ ๐.๕๐ คะแนน ซึ่งต่ ากว่าค่าคะแนนเฉลี่ยของโลกที่มีค่า ๐.๕๖ 
คะแนน และหากดูในปัจจัยที่ (๔) สิทธิขั้นพ้ืนฐาน มีค่าคะแนน ๐.๔๗ ซึ่งประกอบด้วยปัจจัยย่อยการได้รับการ
ปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ รวมถึงสิทธิในการได้รับการด าเนินการที่ชอบด้วยกฎหมาย  ปัจจัยที่  
(๖) การบังคับใช้กฎหมาย มีค่าคะแนน ๐.๔๖ (๗) กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง  มีค่าคะแนน ๐.๔๘ และ  
(๘) กระบวนการยุติธรรมทางอาญา มีค่าคะแนน ๐.๔๓ จะเห็นได้ว่าประเทศไทยยังมีความจ าเป็นในการ
ด าเนินการต่าง ๆ เพ่ือให้พัฒนากฎหมายและยกระดับกระบวนการยุติธรรมให้มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ 
ในระดับสากล ประกอบกับในการด าเนินการตามพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์การจัดท าร่างกฎหมายและ
ประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ.๒๕๖๒  ทุกหน่วยงานยังไมด่ าเนินการให้เป็นที่ก าหนดไว้ได้อย่างครบถ้วน  
ดังนั้น ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องจะต้องให้ความส าคัญกับการด าเนินการเชิงรุกต่าง ๆ อาทิ ส่งเสริมและบูรณาการ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินงานเพ่ือให้การพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนทางกฎหมายและการอ านวยความยุติธรรม  

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ – ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม จึงเป็นกลไกส าคัญเพ่ือท าให้กฎหมายสอดคล้องกับบริบทการพัฒนาประเทศ และ
กระบวนการยุติธรรมของไทยมีมาตราฐานเทียบเท่าสากล โดยจะน าไปสู่ ความเท่าเทียมกันทางสังคมที่
ประชาชนจะได้รับประโยชน์ในวงกว้างอย่างทั่วถึง โดยแผนแม่บทประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 
มุ่งเน้นให้มีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย และในการ
บังคับใช้กฎหมายให้กระท าโดยไม่เลือกปฏิบัติ ด้วยความเป็นธรรม รวมทั้งให้การอ านวยความยุติธรรมทีเ่คารพ
ต่อสิทธิมนุษยชน เป็นไปตามหลักนิติธรรม มีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค และเท่าเทียมกัน 

การด าเนินการตามเป้าหมายแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) 
ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีความสอดคล้องและสามารถสนับการบรรลุเป้าหมาย 
ของยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ ดังนี้ 

  



 

๒๒-๒ 

๑. เป้าหมายการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๒.๒  บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๒.๑  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๒.๑  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนอง 
ความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๒.๒  ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒.๓  กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

๒. ประเด็นภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ 

๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน  
และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

๔.๑ ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

๔.๑.๘ สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบ
และกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจ าเป็น 

๔.๗.๑  ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ที่เหมาะสม 

๔.๗.๒  มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 

๔.๗.๓  การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

  



 

๒๒-๓ 

๔.๘  กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

๔.๘.๑ บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดมั่นในหลัก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียม 

๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอน 
ของการค้นหาความจริง 

๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

๔.๘.๔ ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วม 
ของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

๔.๘.๕ พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย 
และกระบวนการยุติธรรม ก าหนดแผนย่อยไว้ ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

๑) การพัฒนากฎหมาย โดยเน้นการด าเนินการปรับปรุง แก้ไข ยกเลิกกฎหมายให้มีเท่าที่จ าเป็น 
และสอดคล้องบริบทและไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ จากการน าเทคโนโลยีดิจิทัล นวัตกรรม  
ทางกฎหมายมาประยุกต์ใช้ และส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรม รวมทั้งบูรณาการ
เชื่อมโยงกฎหมายทุกล าดับชั้นให้เชื่อมโยงกันอย่างเป็นเอกภาพ ไม่ขัดกัน มีการน ากฎหมายไปใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใสซึ่งเป็นกลไกส าคัญที่จะน ากระบวนการยุติธรรมปราศจากความเหลื่อมล้ า  
และความไม่เท่าเทียม 

๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม โดยอ านวยความยุติธรรมให้เป็นไปอย่างเสมอภาค โปร่งใส  
เป็นธรรม ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ  บูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม 
ให้ด าเนินงานสอดประสานกันอย่างเป็นองคาพยพเพ่ือให้สามารถจัดการกับข้อขัดแย้ง กรณีพิพาทได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

  



 

๒๒-๔ 

ส่วนที่ ๒ 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  

ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๘๐) (ฉบับปรับปรุง) ประเด็น (๒๒) กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม จึงมีเป้าหมายเพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุกภาคส่วนได้ประโยชน์ 
จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และการอ านวยความยุติธรรมเป็นไปโดยเสมอภาค โปร่งใส 
ทั่วถึง และปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมในบริบทของยุทธศาสตร์ชาติ 
เป็นโครงสร้างพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้สถานการณ์ของการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและระหว่างประเทศที่เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา ดังนั้น การเปลี่ยนผ่าน  
ของกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมจากการเป็นแค่เครื่องมือในการปกครองไปสู่การเป็นปัจจัยส าคัญ 
ในการพัฒนาประเทศที่มีพลวัต เพ่ือให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ของประเทศที่เปลี่ยนแปลงไป 
จึงเป็นหัวใจส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ รวมถึงการมุ่งน ากฎหมายไปสู่การปฏิบัติให้เป็นไปอย่าง
มีประสิทธิภาพ ส่ง เสริมและบริ หารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมเกิดผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย  
สร้างความเสมอภาคและความเท่าเทียมกัน และสังคมเป็นธรรม ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไป  
ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าว ก าหนดให้กฎหมาย  
และกระบวนการยุติธรรมเป็นกลไกส าคัญในการพัฒนาประเทศที่ไม่ใช่เป็นเพียงเครื่องมือในการใช้อ านาจรัฐ  
อีกต่อไป แต่ เป็น เครื่ องมือของประชาชนทั้ งประเทศที่ จะใช้สร้ างสั งคมที่ พัฒนาอย่าง เป็นธรรม  
ลดความเหลื่อมล้ า และไม่เลือกปฏิบัติ โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ให้ความส าคัญกับกา รมีส่วนร่วม 
ของประชาชนเป็นกลไกในการขับเคลื่อนและสร้างการเปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ มุ่งเน้นการน านวัตกรรม  
และเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนให้เกิดความโปร่งใสและพลวัตให้กับการพัฒนากฎหมายและกระบวนการ
ยุติธรรม เพ่ือส่งเสริมให้ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมมีโอกาสได้รับประโยชน์จ ากการพัฒนาประเทศ 
อย่างเท่าเทียม เป็นธรรม และท่ัวถึง 

เป้าหมายและตัวชี้วัดของเป้าหมายระดับประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ 
- ๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ 
- ๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ 
- ๒๕๘๐ 

๒๒๐๐๐๑ กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทุก
ภาคส่วนได้ประโยชน์จากการ
พัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียม 
และเป็นธรรม 

ดัชนีนิติธรรมของ ๕ ปัจจัย 
๑. การจ ากัดอ านาจรัฐ 
๒. ปราศจากการคอรัปชั่น 
๓. รัฐบาลโปร่งใส 
๔. สิทธิขั้นพ้ืนฐาน 
๕. ความเป็นระเบียบและความ
มั่นคง 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่ต่ ากว่า 
๐.๖๕ 

ไม่ต่ ากว่า 
๐.๗๐ 

ไม่ต่ ากว่า 
๐.๗๕  

๒๒๐๐๐๒ การอ านวยความยุติธรรม
เป็นไปโดยความเสมอภาค 
โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ
ปราศจากการเลือกปฏิบัติ 

ดัชนีนิติธรรมของ ๓ ปัจจัย 
๑. การบังคับใช้กฎหมาย 
๒. กระบวนการยุติธรรมทางแพ่ง 
๓. กระบวนการยุติธรรมทางอาญา 

(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่ต่ ากว่า 
๐.๖๐ 

ไม่ต่ ากว่า 
๐.๗๐ 

ไม่ต่ ากว่า 
๐.๘๐  



 

๒๒-๕ 
 

ส่วนที่ ๓ 

แผนย่อยของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประเด็น (๒๒) กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม ประกอบไปด้วย แผน
ย่อย จ านวน ๒ แผน ดังนี้ 

๓.๑ แผนย่อย แผนย่อยการพัฒนากฎหมาย 

มีเป้าหมายเพ่ือให้กฎหมายไม่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาภาครัฐและภาคเอกชน ประชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศ มีกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น การปฏิบัติตามและการบังคับ
ใช้กฎหมายมีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ ทั่วถึง ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนากฎหมาย  ผ่านการมีกฎหมายที่ดีเพ่ือเป็นเครื่องมือจัดระบบความสัมพันธ์และจัดระเบียบในสังคม 
ดังนั้น เมื่อบริบททางสังคมเปลี่ยนแปลง กฎหมายจึงต้องมีการปรับเปลี่ยนให้สอดคล้องกับบริบททางสังคม
ด้วย ปัจจุบันถือได้ว่าการท าให้กฎหมายเป็นเครื่องมือส าคัญในการพัฒนาประเทศ จะช่วยเอ้ือให้เกิด
ประโยชน์ต่อภารกิจภาครัฐ การลงทุนและด าเนินธุรกิจภาคเอกชนเป็นไปโดยสะดวก เกิดความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ า และเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาประเทศในระยะ
ยาวให้ทุกภาคส่วนได้รับประโยชน์จากการพัฒนาประเทศอย่างเท่าเทียมและเป็นธรรมด้วย โดยเฉพาะ
การส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตาม
กฎหมาย เพื่อมุ่งใช้กฎหมายให้เป็นเครื่องมือในการสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถใน  
การแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที ่น าไปสู ่ความเหลื ่อมล้ าด้านต่าง ๆ เอื ้อต่อ  
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

๓.๑.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากฎหมาย 

 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๒๐๑๐๑ กฎหมายไม่เป็น
อุปสรรคต่อการ
พัฒนาภาครัฐและ
ภาคเอกชนอยู่ภายใต้
กรอบกฎหมาย ท่ีมุ่ง
ใหป้ระชาชนในวง
กว้างได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาระเทศ 
โดยท่ัวถึง 
 
 

ระดับความเชื่อมั่น
ของประชาชนที่มีต่อ
กระบวนการยุติธรรม 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่ต่ ากว่า  
๓.๔๐ คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
๓.๕๐ คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
๓.๖๐ คะแนน 



 

๒๒-๖ 

รหัส
เป้าหมาย 

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมาย 

ปี ๒๕๖๖ - 
๒๕๗๐ 

ปี ๒๕๗๑ - 
๒๕๗๕ 

ปี ๒๕๗๖ - 
๒๕๘๐ 

๒๒๐๑๐๒ การปฏิบัติตามและ
การบังคับใช้กฎหมาย
มีความคุ้มค่าทาง
เศรษฐกิจ ทั่วถึง  
ไม่เลือกปฏิบัติ และ
เป็นธรรม 

ผลคะแนนดชันีนิติธรรม 
ปัจจัยย่อยการบังคับใช้
กฎระเบียบอย่างมี
ประสิทธิภาพของปัจจัย
ที่ 6 การบังคับใช้
กฎหมาย 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๖๕ คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๗๕ คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๘๕ คะแนน 

๒๒๐๑๐๓ ประชาชนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนากฎหมาย 

ผลคะแนนดชันีนิติธรรม  
ปัจจัยย่อยการมีส่วน
ร่วมของประชาชนของ
ปัจจัยที่ 3 รัฐบาลเปิด 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๖๕ คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๗๕ คะแนน 

ไม่ต่ ากว่า  
๐.๘๕ คะแนน 

๒๒๐๑๐๔* การมีกฎหมายที่ดี
และเท่าที่จ าเป็น 

ร้อยละของกฎหมายที่
หน่วยงานรายงาน 
การประเมินลสัมฤทธิ์
ของกฎหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมายที่

หน่วยงาน
รายงาน 

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมายที่

หน่วยงาน
รายงาน 

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมาย 

ร้อยละ ๑๐๐ 
ของกฎหมายที่

หน่วยงาน
รายงาน 

การประเมิน
ผลสัมฤทธิ์ 

ของกฎหมาย 
หมายเหตุ : * เพ่ิมเติมเป้าหมายแผนย่อย ๒๒๐๑๐๔ ได้เพ่ือให้สอดคล้องและเป็นไปในทิศทางเดียวกับ

มาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ 

๓.๒.๑ แนวทางการพัฒนา 

๑) พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับ และมาตรการต่าง ๆ ให้สอดคล้อง 
กับบริบทและเอ้ือต่อการพัฒนาประเทศ โดยวิเคราะห์ผลกระทบอย่างรอบด้าน ค านึงถึงสภาพปัญหา  
และประเมินผลสัมฤทธิ์  ทบทวนความจ าเป็นความเหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู่ทุกล าดับชั้น 
ของกฎหมาย ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัยหรือมีเนื้อหาที่ไม่จ าเป็น หรือเป็นอุปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ เพ่ือให้กฎหมายทันสมัย ไม่มีความซ้ าซ้อน ลดความเหลื่อมล้ า มีความเป็นธรรมในสังคม 
และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม สอดคล้องกับข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์  
ต่อประชาชนโดยรวม ให้เอ้ือต่อการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพ่ือรองรับ  
การพัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอ้ือต่อการใช้นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชน 
ให้สอดคล้องกับบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป และเอ้ือต่อการประกอบธุรกิจทั้งในและต่างประเทศในทุกภาค 
การผลิต โดยเฉพาะการก าหนดวงรอบในการทบทวนแก้ไขกฎหมายให้ทันสมัยอยู่ตลอดเวลา รวมทั้ง 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาที่ก าหนด 



 

๒๒-๗ 

๒) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการบัญญัติกฎหมาย ต้องด าเนินการ 
ให้มีการรับฟังความคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้อง วิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายอย่างรอบด้าน  
และเป็นระบบ มีช่องทางการเข้าถึงกฎหมายที่หลากหลาย เพ่ือสะดวกในการเข้าถึงกฎหมาย รวมทั้งเปิดเผยผล
การรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ต่อประชาชน และน ามาประกอบการพิจารณาในกระบวนการ 
ตรากฎหมายทุกขั้นตอน เพ่ือพัฒนากฎหมายทุกฉบับและทุกล าดับศักดิ์ให้สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบท
ต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป เอ้ืออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การด าเนินงานของภาครัฐที่เหมาะสม การ
พัฒนาประเทศ การให้บริการประชาชน การประกอบธุรกิจ และการแข่งขันระหว่างประเทศ 

๓) พัฒนาการบังคับใช้กฎหมาย โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมสมัยใหม่
มาใช้ในกระบวนการบังคับใช้กฎหมายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ไม่เลือกปฏิบัติ เป็นธรรม  
และก่อให้เกิดความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ การเผยแพร่สื่อประชาสัมพันธ์ที่ใช้ภาษาที่เข้าใจง่าย ประชาชน 
มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมาย ผู้บังคับใช้กฎหมายมีองค์ความรู้ จริยธรรม พร้อมให้ค าปรึกษา 
ด้านกฎหมาย อันจะส่งผลให้ เกิดความเชื่ อมั่นแก่ ประชาชนในการบั งคับใช้กฎหมาย รวมทั้ ง 
เพ่ิมประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด และเป็นธรรม 

๔) ส่งเสริมเทคโนโลยีดิจิทัล และนวัตกรรมในกระบวนการกฎหมาย  สนับสนุน 
การใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการพัฒนากฎหมาย การบังคับใช้และการปฏิบัติตามกฎหมาย  
เพ่ือให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการกระบวนการทางกฎหมาย
โดยเพ่ิมช่องทางการมีส่วนร่วมของประชาชนตั้งแต่ต้นจนจบกระบวนการ บูรณาการและแลกเปลี่ยนข้อมูล
ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการพัฒนาประเทศ และมีเนื้อหาเป็นไป 
เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

๓.๒ แผนย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

มีเป้าหมายเพ่ือให้การอ านวยความยุติธรรมมีความโปร่งใส สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง  
เป็นธรรม และปราศจากการเลือกปฏิบัติ ผ่านการบริหารกระบวนการยุติธรรมของประเทศที่มีประสิทธิภาพ 
โดยมุ่งการเสริมสร้างสังคมนิติธรรมด้วยกระบวนการยุติธรรมที่ทุกภาคส่วนได้รับความเป็นธรรมอย่าง  
เสมอภาค ปราศจากการเลือกปฏิบัติ โดยเสริมสร้างความโปร่งใสและพลวัตของกระบวนการยุติธรรมด้วย
นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล รวมทั้งการมีส่วนร่วมของประชาชนให้องค์ประกอบต่าง ๆ ของกระบวนการ
ยุติธรรมและการบริหารจัดการหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐโดยรวม เพ่ือการจัดการกับกรณีพิพาทได้อย่างเป็นธรรม 

โดยในแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม มีจุดเน้นให้
กระบวนการยุติธรรมทั้งกระบวนการเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่าเชื่อถือ โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เจ้าหน้าที่  
ในกระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในกระบวนการยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้ าและสร้างโอกาส 
ในการเข้าถึงความยุติธรรม สร้างความสมดุลระหว่างสิทธิและเสรีภาพของประชาชนกับประโยชน์สาธารณะ  
การอ านวยความยุติธรรมมีประสิทธิภาพและเป็นไปอย่างเสมอภาค หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม 
มีความร่วมมือที่ดี บูรณาการและเชื่อมโยงการท างานระหว่างกัน 



 

๒๒-๘ 

๓.๒.๑ เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บทย่อย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

รหัส
เป้าหมาย เป้าหมาย ตัวช้ีวัด 

ค่าเป้าหมาย 
ปี ๒๕๖๖ - 

๒๕๗๐ 
ปี ๒๕๗๑ - 

๒๕๗๕ 
ปี ๒๕๗๖ - 

๒๕๘๐ 

๒๒๐๒๐๑ การอ านวยความยุติธรรม
มีความโปร่งใส สะดวก 
รวดเร็ว เสมอภาค ทั่วถึง 
เป็นธรรม และปราศจาก
การเลือกปฏิบัติ 

ประชาชนเข้าถึง
กระบวนการยุติธรรม 
ได้ทั่วถึงและเท่าเทียม 
(คะแนนเฉลี่ย) 

ไม่ต่ ากว่า 
๓.๕๐ คะแนน 

 

ไม่ต่ ากว่า 
๓.๗๕ คะแนน 

 

ไม่ต่ ากว่า 
๔.๐๐ คะแนน 

 
 

๓.๒.๒ แนวทางการพัฒนา 

๑) ปรับวัฒนธรรมองค์กรและทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรม 
ให้เคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย  เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่ พึงได้รับการปฏิบัติ 
อย่างเท่าเทียม เสริมสร้างจิตส านึก ปลูกฝังทัศนคติที่ดี พัฒนาองค์ความรู้ ทักษะ และศักยภาพบุคลากร
อย่างต่อเนื่อง รวมทั้งเสริมสร้างและพัฒนาวัฒนธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
โปร่งใส เป็นกลาง ปราศจากการแทรกแซงหรือครอบง าใด ๆ โดยเฉพาะการบริหารงานบุคคล 
ในกระบวนการยุติธรรมต้องโปร่งใสเป็นอิสระ มุ่งอ านวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนโดยสะดวก 
และรวดเร็ว  

๒) ก าหนดให้หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครอง 
มีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน ในการอ านวยความยุติธรรมเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพในการรวบรวม 
พยานหลักฐาน ในการพิจารณาคดี และในการบังคับตามค าพิพากษา โดยพัฒนาเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ที่ตั้งอยู่บนพ้ืนฐานของข้อมูล  
เชิงประจักษ์ให้มีแนวทางและทิศทางเดียวกัน มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานร่วมกันบนพ้ืนฐานแห่งการไว้วางใจซึ่งกันและกัน รวมทั้งการสร้างเครื่องมือการประเมินคุณภาพ
และผลงานที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องมุ่งก่อให้เกิดผลลัพธ์ต่อสังคมร่วมกัน 

๓) เสริมสร้างพลวัต ความหลากหลาย บูรณาการด้านกระบวนการยุติธรรม 
ด้วยการมีส่วนร่วมของประชาชน และการสร้างความเสมอภาคในการอ านวยความยุติธรรมด้วยการ
คุ้มครองผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะการส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ย
ข้อพิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม การช่วยเหลือประชาชนให้เข้าถึงความเป็นธรรม การพัฒนา
รูปแบบของการมีส่วนร่วมในกระบวนการยุติธรรมให้มีความหลากหลาย การสร้างความรู้ความเข้าใจ  
ด้านกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้กับประชาชน การพัฒนากลไกคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ
ประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมและความขัดแย้งระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน 

๔) ส่งเสริมพัฒนาระบบงานสืบสวน สอบสวนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะ
การเสริมสร้างความโปร่งใสและสร้างความเชื่อมั่นใน กระบวนการยุติธรรมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ในการเป็น
ช่องทางให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมตลอดจนกระบวนการพิจารณาคดีได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 
และไม่เสียค่าใช้จ่ายสูงเกินสมควร 



 

๒๒-๙ 

๕) ก าหนดให้การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานในกระบวนการยุติธรรม
ต้องเป็นไปตามมาตรฐานสากล มีการใช้ประโยชน์จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อ่ืน ๆ โดยจัดให้ 
มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์ที่มีเป็นมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงานเพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการ 
ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก อ านวยความยุติธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่เลือกปฏิบัติ  
มีความโปร่งใส และประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก รวดเร็ว 

๖) ยกระดับมาตรการตรวจสอบการประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการ
ยุติธรรมให้มีความน่าเชื่อถือและมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการยกระดับความโปร่งใสในการใช้อ านาจ 
กับประชาชนและการแต่งตั้งโยกย้ายบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม 

๗) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา เพ่ือลดทอนความเป็นโทษทางอาญา 
ที่ไม่จ าเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามค าพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่
สังคม เปิดโอกาสให้ภาคส่วนอ่ืนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบ  
คุมประพฤติในชุมชน 

 

   


