
แผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)



1.1  จากการปรับปรุงระบบราชการและการประกาศใชพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน 
(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 และ
พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ไดมีการ
จัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2546 – พ.ศ. 2550) และ 
(พ.ศ. 2551 – พ.ศ. 2555) เปนกรอบแนวทางหลักในการพัฒนาระบบราชการอยางจริงจัง
และตอเน่ือง  โดยมี ก.พ.ร. และ สํานักงาน ก.พ.ร. เปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนภารกิจ
การพัฒนาระบบราชการไทย 

1.2 การพัฒนาระบบราชการในชวงระยะเวลา 10 ปที่ผานมา ไดมีการผลักดันใหมีการนําแผนยุทธศาสตร
การพัฒนาระบบราชการไทยทั้ง 2 ฉบับ ไปสูการปฏิบัติอยางตอเน่ืองและเกิดผลอยางเปน
รูปธรรมในระดับหน่ึง โดยมีการดําเนินการตามกลยุทธตาง ๆ ภายใตประเด็นยุทธศาสตรที่สําคัญ 
เชน

 การยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน 
 การเปนองคการที่มีขีดสมรรถนะ และบุคลากรที่มีความรูความสามารถสูง
 ปรับรูปแบบการทํางานใหมีลักษณะเชิงบูรณาการ   เปดโอกาสใหประชาชนเขามา

มีสวนรวมและสรางเครือขายการทํางาน
 การสรางระบบการกํากับดูแลตนเองที่ดี เกิดความโปรงใส สามารถตรวจสอบได 

1. ที่มา
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1. ที่มา (ตอ)

ปญหาและอุปสรรคในการพฒันาระบบราชการทีผ่านมา
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ประเด็นปญหา รายละเอียด

1) การใหบริการประชาชน • ขาดระบบการติดตามขอรองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชน

• ยังไมมีการเยียวยาเม่ือประชาชนไดรับความเสียหายจากการ
ดําเนนิการของภาครัฐ หรือภัยพิบัติภัย

2) การเปนองคการทีมี่ขีดสมรรถนะ  และบคุลากร
ที่มีความรูความสามารถสูง

• ตองทันตอการเปล่ียนแปลง เพื่อใหทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ
• ยงัไมมีระบบเตรียมความพรอมในสภาวะวกิฤต 
• ภาครัฐตองทํางานเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม

3) การบูรณาการการทํางานของหนวยงานราชการ • ยังขาดระบบการบูรณาการระหวางกระทรวง ทบวง กรม และราชการ
บริหารสวนกลางและสวนภูมิภาค

4) การปองกันและแกไขปญหาการทจุริตประพฤติ
มิชอบในวงราชการ

• ผลการจัดอันดับดัชนช้ีีวัดภาพลักษณคอรรัปช่ันของประเทศไทย
เพิ่มขึ้น

5) การเพิม่ประสิทธิภาพและความคุมคาในการ
ทํางาน

• ยงัไมไดคิดตนทุนคาใชจายที่แทจริงในการทํางาน

6) การทบทวนบทบาทภารกิจของภาครัฐ • ไดดาํเนินการไปแลวระดับหนึ่ง แตภาครัฐยงัมีขนาดไมเหมาะสม และ
อยูในระหวางการถายโอนงาน

7) การแกไขกฎหมาย ระเบียบ ขอบงัคับที่เปน
อุปสรรคตอการประกอบธุรกิจหรือกระทบตอสิทธิ
เสรีภาพของประชาชน

• ยังมีกฎหมายหลายฉบับที่ยงัไมเอื้อตอการบริหารจัดการภาครัฐ 
ตลอดจนการนาํไปสูมาตรฐานสากล  

8) อาเซียนในบริบทใหม • ระบบราชการตองเตรียมความพรอมเขาสูประชาคมอาเซียนในป 2558 



1. ที่มา (ตอ)

การพัฒนาระบบราชการไทยที่ผานมา
จากผลการวิจัยฯ  สามารถสะทอนผลการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐตามประเด็นยุทธศาสตร คือ

ยกระดับการใหบริการ
ตอบสนองความตองการ

ประชาชน

บูรณาการการทาํงาน
สรางเครือขาย ให
ประชาชนเขามามีสวนรวม

 ลดขั้นตอน

 อํานวยความสะดวก  บริการหลากหลาย  คลองตัว  บูรการการทํางานระหวางหนวยงาน บริหารราชการแบบมีสวนรวม

 ทํางานแบบหุนสวน ลดแบบฟอรม

พัฒนาขีดสมรรถนะ
องคกร  บุคลากรมี
ความพรอม

โปรงใส ตรวจสอบได 
มีการกํากบัดูแล

ตนเองที่ดี

 การแลกเปล่ียนเรียนรู เปดเผยขอมูล  คํานึงถึงประโยชนสวนรวม

 รับผิดชอบตอสังคม

 LO/KM

 มุงผลสัมฤทธิ์  Right sizing 

 เสริมสรางขีดสมรรถนะ

 สรางความเช่ือมั่น ศรัทธา

ยุทธศาสตรที่ 1 ยุทธศาสตรที่ 2

ยุทธศาสตรที่ 3ยุทธศาสตรที่ 4

1. มีศูนยบริการรวมเพ่ิมขึ้นเปนจํานวนมาก + ขยายเวลาทําการ
2. ลดระยะเวลาการใหบริการ  รวดเร็วย่ิงขึ้น
3. ปรับปรุงการเพ่ิมขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ 

(Doing Business) อันดับประเทศไทยเพ่ิมขึ้น
4. นําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขามาใชในการ

ใหบริการประชาชนขั้นพ้ืนฐานเทาน้ัน พัฒนา e–Service 
ทําใหเขาถึงบริการ และขอมลูขาวสารไดงาย สะดวก รวดเร็วขึ้น

ดานการยกระดับคุณภาพการบริการประชาชนไดคะแนนสูงสุด 
เนื่องจาก ประชาชนสามารถสัมผัสได และเห็นการพัฒนาที่เกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม 
โดยเฉพาะในเร่ืองการอํานวยความสะดวก ลดขั้นตอน ยกเลิกการเขียนคํารอง ขยาย
ชองทางเพ่ิมขึ้น  เกิดผลสําเร็จอยางเปนรูปธรรมทั้งระดับประเทศและระดับ
นานาชาติ + ไดรับรางวัล UN + การจัดอันดับความยาก-งายในการ
เขามาประกอบธุรกิจ (Doing Business) เพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่อง

1. สรางกลไก/กําหนดนโยบายการมีสวนรวม  มอบรางวัลความ
เปนเลิศดานการบริหารราชการแบบมีสวนรวมใหกับจังหวัด

2. จัดทําระบบการประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ (GES)  
บูรณาการระบบการประเมินผลใหเปนเอกภาพ + ลดภาระการ

จัดทํารายงานของสวนราชการ
3. เสริมสรางความเขมแข็งของเครือขายการพัฒนาระบบราชการ  

+ สรางความรู ความเขาใจ  เกิดความรวมมือกันแบบเปน
หุนสวน

ประชานสามารถเห็นถึงการเปล่ียนแปลงท่ีเปนมิติใหมของการบริหารท่ีเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการกําหนดแผนงาน/งบประมาณ ของจังหวัดและกลุม

จังหวัด  ไมวาจะเปนการบูรณาการการทํางาน ระหวางกระทรวง  กรม

 1. มีการทบทวนภารกิจและปรับโครงสรางใหเหมาะสม

                      2. มีการจัดทําคํารับรองและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหนวยงาน
            ภาครัฐ  เพ่ือใหบรรลุผลการดําเนินงานตามแผนงานที่วางไว

          3. ใชเคร่ืองมือ PMQA เพ่ือพัฒนาระบบบริหารจัดการภายในองคการใหมีระบบที่ดีขึ้น

4. พัฒนาหลักสูตร พัฒนานักบริหารการเปล่ียนแปลงรุนใหม (นปร.)

ดานการพัฒนาขีดสมรรถนะองคกร ไมมีการสํารวจ
ความคิดเห็นของประชาชนในดานน้ี + มีคะแนนตํ่าสุด 

เนื่องจากผลการดําเนินงานสงผลกระทบตอขาราชการในการ
ปฏิบัติงาน จึงมีการตอตาน และไมพึงพอใจ ทั้งนี้ ระบบราชการได

มีการพัฒนาเปนองคการที่มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น

ดานความโปรงใส ไดระดับคะแนนประชาชนตํ่าสุด 
เนื่องจาก ประชาชนไมสามารถเห็นผลที่เปนรูปธรรม
จากการสรางจิตสํานึก ความรับผิดชอบของขาราชการ

1. จัดทํานโยบายการกํากับดูแลองคการที่ดี (OG) ของสวนราชการ
เพ่ือใหภาครัฐมีแนวทางการดําเนินงานที่ดี ตรวจสอบได

2. จัดต้ังคณะกรรมการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ (ค.ต.ป.) 
เสริมสรางความเขมแข็งของการกํากับดุแลตนเองที่ดีของสวนราชการ

     ตามกรอบแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองทีดี่
3.  จัดต้ังคณะกรรมการธรรมาภบิาลจังหวัด (ก.ธ.จ.) เพ่ือทําหนาที่สอดสองและ

เสนอแนะการปฏิบัติภารกิจของหนวยงานของรัฐในจังหวัด 
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กลุมเปาหมาย : ขาราชการ(ระดับกรม/ระดับจังหวัด)   พนักงานรัฐ/องคการมหาชน   ประชาชน   เอกชน    ส่ือมวลชน  NGOs



2. การดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย

1. ประชุมสัมมนาเตรียมจัดทาํรางแผน

ยุทธศาสตรฯ  วันที่ 5– 6 กรกฎาคม 2555 

เขาใหญ นครราชสีมา (CEO, CCO, กลุม

พัฒนาระบบบริหารระดบักระทรวง กรม 

ขาราชการ เอกชน) 96 คน

2. ประชุมระดมความคิดเห็นรางแผน

ยุทธศาสตรฯ วันที่ 18 ธันวาคม 2555 กทม. 

(ผูบริหารภาครัฐระดับสูง ผูทรงคุณวุฒิใน

สาขาตาง ๆ และนักวิชาการ ) 19 คน

3. ประชุมระดมความคิดเห็น รางแผน

ยุทธศาสตรฯ วันที่ 26 ธันวาคม 2555 

ณ ศูนยประชุมวายุภักษ ศูนยราชการฯ 

(ขาราชการ) 309 คน 

 ประชุมสัมมนา/

ระดมความคิดเห็น 

ยกรางกรอบประเด็น
ยุทธศาสตรการพัฒนา

ระบบราชการไทย 
(พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

 ทบทวน

วรรณกรรม

 สํารวจความคิดเห็นการพัฒนา

ระบบราชการ 

“ทานมีความคิดเห็นอยางไร

 ตอกรอบประเด็นยุทธศาสตร

การพัฒนาระบบราชการไทย

หรือมีขอเสนอแนะวิธีในการ

นําไปปฏิบัติใหบรรลุผลใน

ประการใด” จากทุกภาคสวน

ที่เกี่ยวของผานชองทางระบบ

อินเตอรเน็ต

(www.opdc.go.th) 

ชวงเดือนตุลาคม – ธันวาคม  

2555

 ศึกษาแนวโนม

การพัฒนาระบบ

ราชการในอนาคต 

 ศึกษาตัวอยาง

การพัฒนาระบบ

ราชการที่ดีใน

ระดบันานาชาติ 

(International 

Best Practices)  

 สํารวจความ

พึงพอใจ

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทนัสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพิ่มประสทิธิภาพ
การบริหารสนิทรัพย
ของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพือ่
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดบัความ
โปรงใสและสรางความ
เช่ือม่ันศรัทธาในการ

บริหารราชการแผนดนิ 

5



การกําหนดกรอบทิศทางในการพัฒนาระบบราชการในชวง 6 ปขางหนา จะสอดรับกับยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 

พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561 ซ่ึงรัฐบาลไดกําหนดเปาหมายรวมกันกับทุกภาคสวนโดยมีเปาหมายหลักที่จะเพ่ิมขีดความสามารถในการ

แขงขันของประเทศ เพ่ือหลุดพนจากกับดักประเทศรายไดปานกลาง ลดความเหล่ือมลํ้าที่เนนการพัฒนาอยางทั่วถึงเปนธรรม สูการ

เติบโตที่เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม เรงสรางสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายในภาครัฐใหสามารถผนึกกําลังเปนระบบครบวงจรและ

พรอมเขาสูประชาคมอาเซียน

ยุทธศาสตรประเทศ (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)
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Green Growth
เปนมิตรตอ

สิ่งแวดลอม

Growth & 

Competitiveness

Inclusive 

Growth

การเสริมสราง
ความม่ันคง

การพัฒนา
คุณภาพชีวิต

และการคุมครอง
ทางสังคม

การสรางความรู ความ
เขาใจ และความ

ตระหนักถึงประชาคม
อาเซียน

การเสริมสราง
ความสามารถ

ในการแขงขันของสินคา 
บริการ การคา
และการลงทุน

ปรับ

Internal Process 

ระบบ/กําลังคน/ 

งบประมาณ

กฎระเบียบ

โครงสรางพื้นฐาน / 

ผลิตภาพ / วิจัยและ

พัฒนา

การเพ่ิมศักยภาพ
ของเมืองเพ่ือ

เช่ือมโยงโอกาส
จากอาเซียน

การพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐาน
และโลจิสติกส

คน / คุณภาพ

ชีวิต / ความรู / 

ยุติธรรม

การพัฒนา
กฎหมาย กฎ 
และระเบียบ 

การพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย

ลดความเหลื่อมล้ํา

หลุดพนจากประเทศ

รายไดปานกลาง การสรางสมดุลและปรับระบบบริหารจัดการภายใน

ภาครัฐ (Internal Process)

1. เรงปรับกรอบแนวทางและปฏิรูปกฎหมาย

2. ปรับโครงสรางระบบราชการ

3. พัฒนาและบริหารกําลังคนเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของ

ระบบราชการ

4. ปรับโครงสรางภาษีทั้งระบบใหเอือ้ตอการกระจาย

รายไดและเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน

5. ปฏิรูปการบริหารจดัการงบประมาณแบบมีสวนรวม

6. พัฒนาสินทรัพยราชการที่ไมไดใชงานใหเกิด

ประโยชนสูงสดุ

7. เสริมสรางความมั่นคง เพื่อรกัษาความสงบ

8. ปฏิรูปการเมืองดวยการกระจายอํานาจใหแกองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

ยุทธศาสตรประเทศ



ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 - พ.ศ. 2561)

(Healthy)

(Trustworthy)

(Sustainable)

เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร

• ขีดสมรรถนะ 
คานยิมและ

• วัฒนธรรม
องคการใหม

การบริหาร
รูปแบบใหม

• กระบวนการ
   ทํางานใหม

สภาพแวดลอมท่ีเปลี่ยนแปลงไป

• แกไขฎหมาย 
และระเบียบ
ปฏิบัติ

โครงการสําคัญ

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)(High Performance 
Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

ยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy)

สรางความ
เช่ือถือไววางใจ 

พัฒนา
สุขภาวะ 

มุงสู
ความย่ังยืน 

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพย
ของภาครัฐใหเกิด
ประโยชนสูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความ
โปรงใสและสรางความ
เชื่อม่ันศรัทธาในการ

บริหารราชการแผนดิน 

การเปล่ียนแปลง

•การบริหาร
รูปแบบใหม

ขีดสมรรถนะใหม

กระบวนการ
ทํางานใหม
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วิสัยทัศนใหมของการพัฒนาระบบราชการ

ระบบราชการไทยมุงเนนพัฒนาการทํางานเพื่อประชาชน และรักษาผลประโยชนของ
ประเทศชาติ  ภายใตหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี ยกระดบั
ขีดสมรรถนะไปสูความเปนเลิศ  บูรณาการและเพิ่มประสิทธิภาพงานของภาครัฐ ประสาน
การทํางานกับทุกภาคสวน สรางความโปรงใส ตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ใหเปนที่นาเชื่อมั่นศรัทธาของประชาชน  
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ประเด็นยทุธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)  
ประกอบดวย 3 หัวขอ รวม 7 ประเด็น ดังน้ี

5. การสงเสริมระบบการบริหารกิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน ระหวางภาครัฐ  ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

6. การยกระดับความโปรงใสและสรางความเชื่อม่ันศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

ยกระดับองคการสูความเปนเลิศ

พัฒนาอยางย่ังยืน

กาวสูสากล

1. การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน 
2. การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ 
3. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารสนิทรัพยของภาครัฐ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด
4. การวางระบบการบริหารงานราชการแบบบูรณาการ 

7. การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อเขาสูการเปนประชาคมอาเซียน 

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารสินทรัพยของ
ภาครัฐใหเกิดประโยชน

สูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมอืง
แบบรวมมอืกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเช่ือมั่น
ศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน 



ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561)

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ตัวชี้วัดและเปาหมาย ประเด็นยุทธศาสตร
1. สรางความเชือ่ถือไววางใจ (Trustworthy)

ประชาชนไดรับการตอบสนองและมีความ

พึงพอใจในคุณภาพการใหบริการ ตลอดจน

มีความเชือ่ถอืไววางใจในการทํางานของ

ทางราชการ

• ความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการและการ

ดําเนินงานของภาครัฐ  ไมนอยกวารอยละ 80

      (ตัวชี้วัดเดิมจากแผน 51-55)

1. การสรางความเปนเลศิในการให 

บริการประชาชน

2. การพัฒนาองคการใหมี

ขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

บุคลากรมีความเปนมืออาชพี

3. การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร

สินทรัพยของภาครัฐใหเกดิ

ประโยชนสูงสดุ

4. การวางระบบการบริหารงาน

ราชการแบบบูรณาการ 

5. การสงเสริมระบบการบริหาร

กิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน 

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

6. การยกระดับความโปรงใสและ

สรางความเชือ่ม่ันศรัทธาในการ

บริหารราชการแผนดิน 

7. การสรางความพรอมของระบบ

ราชการไทยเพ่ือเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน

• ความเชื่อมั่นของประชาชนที่มีตอสวนราชการและ

หนวยงานของรัฐ ไมนอยกวารอยละ 80

      (ตัวชี้วัดเดิมจากแผน 51-55)

2.  พัฒนาสุขภาวะ (Healthy) 

ระบบราชการไทยมีการพัฒนาเปนองคการ

ที่มีสุขภาวะ มีขีดสมรรถนะสงู การทํางาน

ทันสมัย คลองตัว บคุลากรมีความผาสุก 

มีขวัญกําลังใจและผูกพันกับองคการ 

มีความสําเร็จตามเปาหมายชีวติไปพรอม ๆ 

กบัเปาหมายขององคการ

• ผลิตภาพของภาครัฐเพิ่มข้ึน ไมนอยกวารอยละ 30

     (ตัวชี้วัดใหม คือ กําหนดจากแผนธรรมาภิบาลที่จะมีการ

พัฒนาผลิตภาพหนวยงานของรัฐ)

• สวนราชการสามารถพัฒนาขีดสมรรถนะของการบรหิาร

จัดการองคการ  ไมนอยกวารอยละ 80 (ตัวชี้วัดใหม คือ 

จะวัดจากตัวชี้วัดมิติภายใน ดานการพัฒนาองคการ ซึ่งมี 

3 ดาน คือ ดาน HR  ดาน IT  และดานวัฒนธรรมองคกร)

3. มุงสูความย่ังยืน (Sustainable) 

สังคมเกดิการปรับตัวอยางสมดุล ภาครัฐ

สามารถทํางานรวมกบัภาคสวนอื่นไดเปน

อยางดี มีการบูรณาการโดยการอาศัย

ยุทธศาสตรประเทศเปนตัวนํา มีภูมิคุมกัน

ที่ดสีามารถปรับตัวเขากบัสภาพแวดลอม

ทั้งภายในและภายนอกไดอยางย่ังยืน 

• ความสําเร็จของการโอนถายและทํางานรวมกับภาคสวนอื่น

ในสังคม ไมนอยกวารอยละ 80

     (ตัวชี้วัดใหม คือ จะวัดจากการดําเนินการโอนถายใน 

phase ที่ 2)
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ประเด็นยุทธศาสตร (7) กลยุทธ (16) โครงการสําคัญ (30)

1.  การสรางความเปนเลิศใน
การใหบรกิารประชาชน 

1.1 พัฒนาระบบการใหบรกิารประชาชน 
1.2 เสริมสรางวัฒนธรรมการใหบรกิารที่เปนเลิศ 

(1)  โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศในการ
ใหบรกิารประชาชน**

1.3 พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนและ
แกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

(2)  โครงการพัฒนาระบบการจดัการขอรองเรียนและแกไข
ปญหาความเดือนรอนของประชาชน** 

2. การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความเปน
มืออาชีพ 

2.1 พัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง (3)  โครงการเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการ
ภาครัฐ (PMQA)*

(4)  โครงการสงเสริมระบบการบรหิารความตอเน่ืองในการ
ดําเนินงานในสภาวะวิกฤต (BCM)*

(5)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบรกิารประชาชนดวย
ระบบบรกิารอิเลก็ทรอนิกสภาครัฐ - ICT

2.2 พัฒนาระบบบริหารจดัการกําลังคนและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ 

6)   โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงยุทธศาสตร
(Strategic  Workforce Plan) - สกพ. 

(7)  โครงการพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ – สกพ. 
(8)  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม 

(นปร.)*
(9)  โครงการสงเสริมการเรียนรูผานเทคโนโลยีแบบ

ไรพรมแดน (u-Learning)* 
(10) โครงการจดัตั้งศูนยพัฒนาและเพิ่มทักษะของบุคลากร

ภาครัฐ – สกพ. 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการสําคัญของแผนยุทธศาสตร 

หมายเหตุ : *       โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
**     โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยุทธศาสตร (7) กลยุทธ (16) โครงการสําคัญ (30)

2. การพัฒนาองคการ

ใหมีขีดสมรรถนะสูงและทนัสมัย 

บุคลากรมีความเปนมืออาชีพ 

(ตอ)

2.3 เพิ่มผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ

โดยการลดตนทุน และสงเสริม

นวัตกรรม

(11) โครงการวางระบบการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนและ

เพิ่มผลิตภาพภาครัฐ** 

(12) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสรางคุณคาในการปฏิบัติงาน* 

2.4 สรางความรับผิดชอบตอสังคมและ

อนุรักษสิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

(13) โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารภาครัฐ – 

พน.

(14) โครงการจดัทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของรัฐ 

(อาคารเขียว) - ทส. 

3.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สินทรัพยของภาครัฐใหเกดิ

ประโยชนสูงสดุ 

3.1 บริหารสินทรัพยของภาครัฐอยาง

ครบวงจรเพื่อใหเกิดประสทิธิภาพ 

คุมคา และสะทอนตนทุนที่แทจริง

ของภาครัฐ 

(15) โครงการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐบรหิารสนิทรัพยอยาง

มีประสิทธิภาพ* 

(16) โครงการจัดทําแผนการใชที่ดินราชพัสดุเพื่อเพิ่มศกัยภาพ

ในเชิงสังคม – กค. 

4.  การวางระบบการบรหิารงาน

ราชการแบบบูรณาการ 
4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการ

บริหารงานแบบบูรณาการ 

(17) โครงการออกแบบและวางระบบบรหิารงานราชการรูปแบบ

ใหม** 

4.2 ปรับปรุงความสัมพันธและประสาน

ความรวมมือระหวางราชการบริหาร

สวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน

ทองถิ่น 

(18) โครงการจดัวางระบบความสัมพันธและประสานความ

รวมมือระหวางราชการบรหิารสวนกลาง สวนภูมิภาคและ

สวนทองถิ่น**

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการสําคัญของแผนยุทธศาสตร (ตอ)

หมายเหตุ : *       โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
**     โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยุทธศาสตร (7) กลยุทธ (16) โครงการสําคัญ (30)
5. การสงเสริมระบบการบริหารกิจการ

บานเมืองแบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

5.1 ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่ของ
หนวยงานของรัฐใหเหมาะสม ถายโอนภารกิจ
งานและกิจกรรมที่ภาครัฐไมจําเปนตองปฏิบัติ
เองใหภาคสวนตาง ๆ

(19) โครงการพัฒนาโครงสรางและระบบบริหารของ
หนวยงานของรัฐ**

(20) โครงการโอนถายภารกจิของภาครัฐใหแก
ภาคสวนอื่น ๆ** 

5.2 สงเสริมการบริหารราชการระบบเปดและการ
สรางเครือขาย

(21) โครงการสงเสริมใหภาคสวนอื่นเขามามีสวนรวม
ในการบริหารกจิการบานเมือง** 

(22) โครงการขับเคลือ่นการบริหารราชการแบบเนน
ประชาชนเปนศูนยกลาง* 

6. การยกระดับความโปรงใสและ
สรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผนดิน 

6.1 สงเสริมและวางกลไกสรางความโปรงใสใน
การปฏิบัติราชการ

(23) โครงการยกระดับมาตรฐานองคกรเพือ่การปองกัน
การทุจรติคอรรปัชั่น** 

(24) โครงการเสริมสรางความเขมแข็งของศูนย
ปฏิบัตกิารตอตานการทจุรติ (ศปท)*

6.2 ขับเคลือ่นยุทธศาสตรและมาตรการในการ
ตอตานคอรรปัชั่น

(25) โครงการวัดระดับความเชื่อถอืและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ** 

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการสําคัญของแผนยุทธศาสตร (ตอ) 

หมายเหตุ : *       โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
**     โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยุทธศาสตร (7) กลยุทธ (16) โครงการสําคัญ (30)

7. การสรางความพรอมของระบบ

ราชการไทยเพื่อเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน 

7.1 พัฒนาระบบบริหารงานของหนวยงานที่มี

ความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อเขาสู

ประชาคมอาเซียน

(26) โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงานจังหวัดและ

กลุมจังหวัดเพื่อรองรบัการเปนเมืองที่มีศักยภาพ

เดนเชื่อมโยงสูอาเซียน* 

(27) โครงการพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอม

สูประชาคมอาเซียน - สกพ.

(28) โครงการพัฒนาเครือขายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียม

ความพรอมสูประชาคมอาเซียน - สกพ.

7.2 เสริมสรางเครือขายความรวมมือเพื่อยกระดับ

ธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิก

อาเซียน 

(29) โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรยีม

ความพรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน*

(30) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสราง

เครือขายความรวมมือดานความมั่นคงระหวาง

ประเทศสมาชิกในอาเซียน – วช.

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ และโครงการสําคัญของแผนยุทธศาสตร (ตอ) 

หมายเหตุ : *       โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
**     โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ความสัมพันธของยุทธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
กับยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 –  พ.ศ. 2561) จํานวน 16 โครงการ

ประเด็นยุทธศาสตร
การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

(Growth and 
Competitiveness)

การลดความเหล่ือมลํ้า
(Inclusive Growth)

การเติบโตที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

(Green Growth)

การสรางสมดุลและปรับ
ระบบการบริหารจดัการ

ภายใน  (Internal 
Processes)

1. การสรางความเปนเลิศใหการ

ใหบริการประชาชน

√

2. การพัฒนาองคการใหมีขีด

สมรรถนะสูงและทันสมัย 

บุคลากรมีความเปนมืออาชพี

√ √

3. การเพ่ิมประสทิธิภาพการบริหาร

สินทรัพยของภาครัฐใหเกดิ

ประโยชนสูงสดุ

√

4. การวางระบบการบริหารงาน

ราชการแบบบูรณาการ

√

5. การสงเสริมระบบการบริหาร

กิจการบานเมืองแบบรวมมือกัน 

ระหวางภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน

√

6. การยกระดบัความโปรงใสและ

สรางความเชือ่ม่ันศรัทธาในการ

บริหารราชการแผนดิน

√

7. การสรางความพรอมของระบบ

ราชการไทยเพ่ือเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน

√ √
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ความสัมพันธของยทุธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
กบัยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) จํานวน 16 โครงการ (ตอ)

ประเด็นยุทธศาสตร
การเพ่ิมขีด

ความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 

(Growth and 
Competitiveness)

การลดความเหล่ือมลํ้า
(Inclusive Growth)

การเติบโตที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

(Green Growth)

การสรางสมดุลและปรับ
ระบบการบริหารจดัการ

ภายใน  (Internal 
Processes)

1. การสรางความเปนเลิศให
การใหบริการประชาชน

(1) โครงการสงเสริมและ
พัฒนาความเปนเลศิใน
การใหบริการประชาชน 
**

2. การพัฒนาองคการใหมี
ขีดสมรรถนะสูงและ
ทันสมัย บุคลากรมีความ
เปนมืออาชีพ

(13) โครงการสงเสริมการ
อนุรักษพลงังานใน
อาคารภาครัฐ –พน.

(14) โครงการจัดทําระบบ
การจัดการ
สิ่งแวดลอมของรัฐ 
(อาคารเขียว) – ทส.

(5) โครงการเพ่ิมประสทิธิภาพ
การใหบริการประชาชนดวย
ระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส
ภาครัฐ -ICT

(6) โครงการวางแผนอตัรา
กําลังคนเชิงยุทธศาสตร 
(Strategic  Workforce 
Plan) – สกพ. 

(7) โครงการพัฒนาคุณภาพ
กําลังคนภาครัฐ –สกพ.

3. การเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของ
ภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด

(16) โครงการจัดทําแผนการใช
ที่ดินราชพัสดเุพ่ือเพ่ิม
ศกัยภาพในเชงิสงัคม –
กค.

4. การวางระบบการ
บริหารงานราชการแบบ
บูรณาการ
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ประเด็นยุทธศาสตร
การเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของ
ประเทศ (Growth and 

Competitiveness)

การลดความเหล่ือมลํ้า
(Inclusive Growth)

การเติบโตที่เปน
มิตรกับส่ิงแวดลอม 
(Green Growth)

การสรางสมดุลและปรับ
ระบบการบริหารจดัการ

ภายใน  (Internal 
Processes)

5. การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน

(22) โครงการขับเคลือ่นการ
บริหารราชการแบบเนน
ประชาชนเปนศูนยกลาง *

6. การยกระดับความ
โปรงใสและสรางความ
เช่ือมั่นศรัทธาในการ
บริหารราชการแผนดิน

(23) โครงการยกระดบัมาตรฐาน
องคกรเพ่ือการปองกันการ
ทุจริตคอรรัปชั่น **

(24) โครงการเสริมสรางความ
เขมแข็งของศูนยปฏิบตักิาร
ตอตานการทุจริต (ศปท) *

(25) โครงการวัดระดับความ
เชื่อถอืและไววางใจในการ
บริหารงานภาครัฐ **

ความสัมพันธของยทุธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
กบัยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) จํานวน 16 โครงการ (ตอ)
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ประเด็นยุทธศาสตร
การเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขันของ
ประเทศ (Growth and 

Competitiveness)

การลดความเหล่ือมลํ้า
(Inclusive Growth)

การเติบโตที่เปนมิตร
กับส่ิงแวดลอม 

(Green Growth)

การสรางสมดุลและปรับ
ระบบการบริหารจดัการ

ภายใน  (Internal 
Processes)

7. การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพื่อ
เขาสูการเปนประชาคม
อาเซียน

(26) โครงการพัฒนาระบบการ
บริหารงานจังหวดัและ
กลุมจังหวดัเพ่ือรองรับ
การเปนเมืองที่มีศกัยภาพ
เดนเชือ่มโยงสูอาเซียน * 

(27) โครงการพัฒนา
ขาราชการเพ่ือเตรียม
ความพรอมสูประชาคม
อาเซียน - สกพ.

(28) โครงการพัฒนา
เครือขายบคุลากร
ภาครัฐเพ่ือเตรียมความ
พรอมสูประชาคม
อาเซียน - สกพ.

(29) โครงการสงเสริม
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ
เพ่ือเตรียมความพรอม
ในการเขาสูประชาคม
อาเซียน *

(30) โครงการวิจัยเพ่ือศกึษา
แนวทางการสราง
เครือขายความรวมมือ
ดานความม่ันคงระหวาง
ประเทศสมาชกิ
ในอาเซียน– วช.

ความสัมพันธของยทุธศาสตรประเทศ (Country Strategy) 
กบัยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ.ศ. 2561) จํานวน 16 โครงการ (ตอ)
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 : 
การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน

พัฒนาระบบ
การใหบริการ

ประชาชน

Service 
Excellence

เสริมสราง
วัฒนธรรมการ

ใหบริการ
ท่ีเปนเลิศ

พัฒนาระบบการ
จัดการขอรองเรียน
และแกไขปญหา
ความเดือดรอน
ของประชาชน

 No Wrong Door 
 One Stop Service  
 e - Service 

o m - Government 
o Social Media

 Web Portal
 Service Level Agreement
 เลขประจําตวัประชาชน 13 หลัก

 Service Mind

 Online  Complaint 
 Redress Mechanism

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน 
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โครงการสําคัญที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการสําคัญ

1.  การสรางความเปนเลิศ

ในการใหบริการ

ประชาชน 

1.1 พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน 

1.2 เสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการที่

เปนเลิศ 

(1)  โครงการสงเสริมและพัฒนาความเปนเลิศ

ในการใหบริการประชาชน**

1.3 พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียน

และแกไขปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชน

(2)  โครงการพัฒนาระบบการจัดการขอ

รองเรียนและแกไขปญหาความเดือนรอน

ของประชาชน** 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 : 
การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน (ตอ)

หมายเหตุ : *   โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
** โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 : 
การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน (ตอ)

พัฒนางานบริการของสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูความเปนเลิศ เพื่อใหประชาชนมีความพึงพอใจตอคุณภาพ
การใหบริการ โดยออกแบบการบริการที่ยึดประชาชนเปนศูนยกลาง  มีการนําเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมมาใชเพื่อให
ประชาชนสามารถใชบริการไดงายและหลากหลายรูปแบบ เนนการบริการเชิงรุกที่มีปฏิสัมพันธโดยตรงระหวางภาครัฐและ
ประชาชน การใหบริการแบบเบ็ดเสร็จอยางแทจริง  พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนใหมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเสริมสราง
วัฒนธรรมการบริการที่เปนเลิศ

กลยุทธ
1.1  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน

1.1.1 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐพัฒนาระบบการเช่ือมโยงงานบริการซ่ึงกันและกัน และวางรูปแบบการ
ใหบริการประชาชนที่สามารถขอรับบริการจากภาครัฐไดทุกเร่ือง โดยไมคํานึงวาผูรับบริการจะมาขอรับ
บริการ ณ ที่ใด (No Wrong Door) 

1.1.2 ยกระดับการดําเนินงานของศูนยบริการรวม (One Stop Service) ดวยการเช่ือมโยงและบูรณาการ
กระบวนงานบริการที่หลากหลายจากสวนราชการตาง ๆ มาไว ณ สถานที่เดียวกัน เพื่อใหประชาชนสามารถ
รับบริการไดสะดวก รวดเร็ว ณ จุดเดียว เชน ศูนยรับคําขออนุญาต ศูนยชวยเหลือเด็กและสตรีในภาวะ
วิกฤต (One Stop Crisis Center : OSCC) เปนตน

1.1.3 สงเสริมใหสวนราชการนําเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารเขามาใชในการใหบริการประชาชน 
(e-Service)  เพื่อใหสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดงายขึ้น รวมทั้งพัฒนารูปแบบการบริการที่เปดโอกาส
ใหประชาชนเปนผูเลือกรูปแบบการรับบริการที่เหมาะสมกับความตองการของตนเอง (Government You 
Design) โดยนําเทคโนโลยีสมัยใหมเขามาใช เชน  m - Government ซ่ึงใหบริการผานโทรศัพท
เคล่ือนที่ (Mobile G2C Service) ที่สงขอมูลขาวสารและบริการถึงประชาชน แจงขาวภัยธรรมชาติ ขอมูล
การเกษตร ราคาพืชผล หรือการติดตอและแจงขอมูลขาวสารผานสังคมเครือขายออนไลน (Social 
Network) เปนตน
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 : 
การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน (ตอ)

1.1  พัฒนาระบบการใหบริการประชาชน (ตอ)

1.1.4 สงเสริมใหมีเว็บกลางของภาครัฐ (Web Portal) เพื่อเปนชองทางของบริการภาครัฐทุกประเภท โดยให
เช่ือมโยงกับบริการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสทุกหนวยงานของภาครัฐ รวมถึงขอมูล ขาวสาร องคความรู 
ซ่ึงประชาชนสามารถเขาถึงได

1.1.5 ยกระดับคุณภาพมาตรฐานการใหบริการประชาชนที่มีความเช่ือมโยงกันระหวางหลายสวนราชการ นาํไปสูการ
เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจของประเทศและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน โดย
ทบทวนขั้นตอน ปรับปรุงกระบวนงาน หรือแกไขกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ ที่เปนอุปสรรคตอการ
ใหบริการประชาชนของหนวยงานของรัฐ เพื่อใหการปฏิบัติงานเกิดความคลองตัวและเอื้อตอการแขงขันของ
ประเทศ

1.1.6 สงเสริมใหมีการนําระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ (Service Level Agreement) 
มาใชในภาครัฐ ซ่ึงเปนการกําหนดเงื่อนไขในการใหบริการของหนวยงานของรัฐที่มีตอประชาชน โดยการ
กําหนดระดับการใหบริการ ซ่ึงครอบคลุมการกําหนดลักษณะ ความสําคัญ ระยะเวลา รวมถึงการชดเชยกรณี
ที่การใหบริการไมเปนไปตามที่กําหนด

1.1.7 สงเสริมใหมีการพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใชประโยชนจากบัตรประจําตัวประชาชน ใน
การเช่ือมโยงและบูรณาการขอมูลของหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของกับการใหบริการประชาชนตามวงจรชีวิต 
โดยเฉพาะการใชประโยชนจากบัตรสมารทการด (Smart Card) หรือเลขประจําตัวประชาชน 13 หลัก 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 1 : 
การสรางความเปนเลิศในการใหบริการประชาชน (ตอ)

1.2 เสริมสรางวัฒนธรรมการใหบริการท่ีเปนเลิศ

1.2.1 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีการปรับเปล่ียนกระบวนทัศน คานิยม และหลอหลอมการสรางวัฒนธรรมองคการ
ใหขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐมีจิตใจที่เอื้อตอการใหบริการที่ดี รวมถึงเปดโอกาสใหประชาชนมีสวนรวม
ในการปรับปรุงคุณภาพการบริการโดยตรงมากขึ้น

1.2.2 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐยกระดับระบบการบริการประชาชนโดยการจําแนกกลุมผูรับบริการ การสํารวจความ
พึงพอใจของประชาชนที่ใชบริการเพื่อใหสามารถนํามาปรับปรุง และพัฒนาคุณภาพการบริการไดอยางจริงจัง 
เนนการสํารวจความพึงพอใจของประชาชน ณ จุดบริการ หลังจากไดรับการบริการ และนําผลสํารวจความ
พึงพอใจมาวิเคราะห ศึกษาเปรียบเทียบ เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางาน และเผยแพรผลการสํารวจให
ประชาชนทราบ โดยอาจจัดตั้งสถาบันการสงเสริมการใหบริการประชาชนที่เปนเลิศ (Institute for Citizen -
Centered Service Excellence) เพื่อทําหนาที่ในการสํารวจความคิดเห็น วิเคราะห ติดตาม เสนอแนะการ
ปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพการบริการประชาชนแกสวนราชการตาง ๆ

1.3 พัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน

1.3.1 สงเสริมใหสวนราชการมีการพัฒนาระบบการจัดการขอรองเรียนและแกไขปญหาความเดือดรอนของประชาชน
อยางจริงจัง โดยเนนการจัดการเชิงรุก มีการรวบรวมหลักเกณฑและกระบวนการจัดการขอรองเรียนให
มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน ตอบสนองทันทวงที สามารถติดตามเร่ืองรองเรียนไดตั้งแตจุดเร่ิมตนและส้ินสุด
ของการใหบริการ รวมไปถึงการมีฐานขอมูลและระบบสารสนเทศในการเช่ือมโยงขอมูลกันระหวางหนวยงานตาง ๆ 

1.3.2 วางหลักเกณฑ แนวทาง และกลไกการชวยเหลือเยียวยาเม่ือประชาชนไดรับความไมเปนธรรมหรือไดรับ
ความเสียหายที่เกิดจากความผิดพลาดของการดําเนินการของภาครัฐและปญหาที่เกิดจากภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ หรือปญหาอื่น ๆ ที่รัฐมีสวนเกี่ยวของ 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาองคการใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 
บุคลากรมีความเปนมอือาชีพ 

High 
Performance 
Organization

สรางความ
รับผิดชอบตอสังคม

และอนุรักษ
ส่ิงแวดลอม

ที่ยัง่ยืน

พัฒนาหนวยงาน
ภาครัฐใหมี

ขีดสมรรถนะสูง

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกําลังคนและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพ

ระบบราชการ

เพิ่มผลิตภาพใน
การปฏิบัติราชการ 
โดยการลดตนทุน 

และสงเสริม
นวัตกรรม

 Rightsizing
 Learning Organization: LO
 ความเปนเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐ
 e-Government
 Business Continuity Plan
 การประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติ

ราชการ

 วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Workforce Plan)
 สรางความกาวหนาในสายอาชีพ (Career Path)
 วางแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)
 การแลกเปล่ียนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน

(Talent Mobility)
 ปรับเปล่ียนระบบคาตอบแทน (Compensation)
 นักบรหิารการเปล่ียนแปลงรุนใหม
 ปรับเปล่ียนกระบวนทัศน (Paradigm Shift)
 พัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตการทํางาน 

(Quality of Work Life)
 การเรียนรูผานเทคโนโลยีแบบไรพรมแดน (u-Learning)

 แผนเพิ่มประสิทธิภาพ
 Lean Management
 Shared Services
 นวัตกรรมเพื่อใหเกดิการสรางมูลคา

และลดตนทุน

 Social Responsibility
 เพิ่มสัดสวนการใช

พลังงานสีเขียว
 อนุรักษพลังงาน

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน 
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โครงการสําคัญที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการสําคัญ

2. การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูง
และทันสมัย บุคลากร
มีความเปนมืออาชีพ 

2.1 พัฒนาหนวยงานของรัฐ
ใหมีขีดสมรรถนะสูง 

(3)  โครงการเสริมสรางความเปนเลิศในการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA)*
(4)  โครงการสงเสริมระบบการบรหิารความตอเน่ืองในการดําเนินงานในสภาวะวิกฤต

(BCM)*
(5)  โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใหบรกิารประชาชนดวยระบบบริการอิเลก็ทรอนิกส

ภาครัฐ - ICT

2.2 พัฒนาระบบบริหาร
จัดการกําลังคนและ
พัฒนาบุคลากรเพื่อ
เพิ่มประสิทธิภาพระบบ
ราชการ 

6)   โครงการวางแผนอัตรากําลังคนเชิงยุทธศาสตร(Strategic  Workforce Plan) - 
สกพ. 

(7)  โครงการพัฒนาคุณภาพกําลังคนภาครัฐ – สกพ. 
(8)  โครงการพัฒนานักบริหารการเปลี่ยนแปลงรุนใหม (นปร.)*
(9)  โครงการสงเสริมการเรียนรูผานเทคโนโลยีแบบไรพรมแดน (u-Learning)* 
(10) โครงการจดัตั้งศูนยพัฒนาและเพิ่มทักษะของบุคลากร ภาครัฐ – สกพ. 

2.3  เพิ่มผลิตภาพในการ
ปฏิบัติราชการโดยการ
ลดตนทุน และสงเสริม
นวัตกรรม

(11) โครงการวางระบบการบริหารจัดการเพื่อลดตนทุนและเพิ่มผลิตภาพภาครฐั** 
(12) โครงการศึกษาวิจัยเพื่อสรางคุณคาในการปฏิบัติงาน* 

2.4 สรางความรับผิดชอบ
ตอสังคมและอนุรักษ
สิ่งแวดลอมที่ยั่งยืน 

(13) โครงการสงเสริมการอนุรักษพลังงานในอาคารภาครัฐ – พน.
(14) โครงการจดัทําระบบการจัดการสิ่งแวดลอมของรัฐ (อาคารเขียว) - ทส. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาองคการใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บคุลากร
มีความเปนมืออาชีพ (ตอ)

หมายเหตุ : *       โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
**     โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาองคการใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บคุลากร
มีความเปนมืออาชีพ (ตอ)

พัฒนาสวนราชการและหนวยงานของรัฐสูองคการแหงความเปนเลิศ โดยเนนการจัดโครงสรางองคการที่มีความ
ทันสมัย กะทัดรัด มีรูปแบบเรียบงาย (Simplicity) มีระบบการทํางานที่คลองตัว รวดเร็ว ปรับเปล่ียนกระบวนทัศนในการ
ทํางาน เนนการคิดริเร่ิมสรางสรรค (Creativity) พัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรในองคการ เนนการทํางานที่มีประสิทธิภาพ 
สรางคุณคาในการปฏิบัติภารกิจของรัฐ ประหยัดคาใชจายในการดําเนินงานตาง ๆ และสรางความรับผิดชอบตอสังคม อนุรักษ
ส่ิงแวดลอมที่ยั่งยืน

กลยุทธ

2.1 พัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง

2.1.1 ปรับปรุงหนวยงานราชการใหมีความเหมาะสมกับภารกิจที่รับผิดชอบ ลดความซํ้าซอน มีความยืดหยุน 
คลองตัวสูง สามารถปรับตัวไดอยางตอเนื่อง ตอบสนองตอบทบาทภารกิจหรือบริบทในสภาวการณ
ที่เปล่ียนแปลงไป

2.1.2 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐมีการแลกเปล่ียนประสบการณและจัดการความรูอยางเปนระบบ เพื่อกาวไปสู
การเปนองคการแหงการเรียนรู 

2.1.3 ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการสูความเปนเลิศตามมาตรฐานสากล  โดยมุงเนนใหการนํา
องคการเปนไปอยางมีวิสัยทัศน มีความรับผิดชอบตอสังคม การวางแผนยุทธศาสตรและผลักดันสูการ
ปฏิบัติ การใหความสําคัญกับประชาชนผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสีย การปรับปรุงระบบการบริหาร
จัดการใหมีความยืดหยุนคลองตัว การสงเสริมใหบุคลากรพัฒนาตนเอง มีความคิดริเร่ิมและเรียนรูอยาง
ตอเนื่อง ตัดสินใจโดยอาศัยขอมูลสารสนเทศอยางแทจริง และทํางานโดยมุงเนนผลลัพธเปนสําคัญ
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาองคการใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บคุลากร
มีความเปนมืออาชีพ (ตอ)

2.1 พัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง (ตอ)

2.1.4   สงเสริมและพัฒนาหนวยงานของรัฐไปสูการเปนรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส (e-Government)

2.1.4.1 นําเทคโนโลยีมาใชภายในองคการ เพ่ือปรับปรุงระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การบริหารงานของภาครัฐมีประสิทธิภาพ
และรวดเร็วยิ่งข้ึน ยกระดับคุณภาพการใหบริการประชาชน สรางความโปรงใสในการดําเนินงานและใหบริการ 
รวมท้ังสงเสริมใหมีการปฏิบัติงานแบบเวอรชวล (Virtual Office) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการปฏิบัติราชการ และ
ประหยัดคาใชจาย

2.1.4.2 ปรับปรุงและพัฒนาเว็บไซตของหนวยงานใหเปนไปตามมาตรฐานเว็บไซตภาครัฐ (Government Website Standard) 
และสามารถบูรณาการเชื่อมโยงหนวยงานของรัฐ (Connected Government) ท่ีสมบูรณแบบเพ่ือกาวไปสูระดับ
มาตรฐานสากล 

2.1.4.3 พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานหลักโดยการจัดระบบงานอิเล็กทรอนิกส ระบบการใหบริการภาครัฐ และพัฒนาระบบสารสนเทศ
บนโครงสรางพ้ืนฐานหลักท่ีทางภาครัฐพัฒนาข้ึน ไดแก ระบบเครือขายสารสนเทศภาครัฐ (Government Information 
Network : GIN ) และเคร่ืองแมขาย (Government Cloud Service : G – Cloud) เพ่ือลดคาใชจาย ทรัพยากร 
และเพ่ิมประสิทธิภาพในการบริหารจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ

2.1.4.4 นํากรอบแนวทางมาตรฐานการแลกเปลี่ยนขอมูลแหงชาติ (Thailand e-Government Interoperability Framework : 
TH e-GIF) มาใชในการพัฒนาระบบสารสนเทศภาครัฐ เพ่ือใหสามารถแลกเปลี่ยน และเชื่อมโยงขอมูลสารสนเทศ
ไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.1.4.5  พัฒนาทักษะดานเทคโนโลยีสารสนเทศใหกับบุคลากรทุกระดับของหนวยงานของรัฐ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติงาน
และการใหบริการประชาชน

2.1.4.6  พัฒนาระบบบริหารจัดการองคการภาครัฐ ใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลระหวางสวนราชการดวยกัน ในลักษณะโครงขาย
ขอมูลท่ีเชื่อมตอถึงกัน เพ่ือใหกระบวนการทํางานมีประสิทธิภาพมากข้ึน และสงเสริมการจัดต้ังศูนยปฏิบัติการใน
ระดับตาง ๆ เพ่ือสามารถเชื่อมโยงขอมูลท่ีสําคัญตอการบริหารราชการแผนดินและการตัดสินใจไปยังศูนย
ปฏิบัติการนายกรัฐมนตรี (PMOC) เพ่ือใหเกิดการตัดสินใจบนพ้ืนฐานของขอมูลท่ีมีความเปนปจจุบันและถูกตอง 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาองคการใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บคุลากร
มีความเปนมืออาชีพ (ตอ)

2.1 พัฒนาหนวยงานของรัฐใหมีขีดสมรรถนะสูง (ตอ)

2.1.5   สงเสริมใหสวนราชการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉิน 

2.1.5.1 สงเสริมใหสวนราชการมีแผนการบริหารความตอเนื่องในการดําเนินงาน (Business Continuity Plan) 
เพื่อใหสามารถเตรียมความพรอมรับมือตอสถานการณฉุกเฉินไดทันทวงที โดยกําหนดแนวทาง 
ขั้นตอนการชวยเหลือ การซักซอม และการประชาสัมพันธ รวมทั้งกําหนดหนวยงานรับผิดชอบหลัก 
และสนับสนุนใหมีการจัดตั้งศูนยปฏิบัติการฉุกเฉิน (Crisis Management Center) ในการบริหารจัดการ
สภาวะวิกฤตแตละประเภท ทั้งในสวนกลางและสวนภูมิภาค 

2.1.5.2 สงเสริมใหบุคลากรของสวนราชการมีความเขาใจที่ตรงกันเกี่ยวกับการเตรียมความพรอมรับมือตอ
สถานการณฉุกเฉิน พรอมทั้งเผยแพรประชาสัมพันธใหประชาชนรับรูและเขาใจเกี่ยวกับหนวยงาน
ที่รับผิดชอบวิธีการและขั้นตอนในการใหความชวยเหลือ

2.1.5.3 ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของเพื่อใหเกิดความคลองตัว และมีประสิทธิภาพ สามารถ
ใหบริการไดอยางทันทวงที

2.1.6 พัฒนาระบบการประเมินผลตามคํารับรองการปฏิบัติราชการใหมีความเหมาะสม ใหมีความนาเช่ือถือ มุงเนนการ
วัดผลลัพธเปนสําคัญ ลดภาระงาน ขั้นตอน และงบประมาณใหกับสวนราชการ รวมทั้งนําระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศมาใชในการประเมินผล
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ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 : 
การพัฒนาองคการใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บุคลากร มีความเปนมืออาชีพ (ตอ)
2.2 พัฒนาระบบบริหารจัดการกําลังคนและพัฒนาบุคลากรเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพระบบราชการ

2.2.1 วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร (Strategic Workforce Plan) ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณของประเทศ 
พัฒนาและบริหารกําลังคนเพ่ือเพ่ิมขีดสมรรถนะของบุคลากรและประสิทธิภาพของระบบราชการ สรางความกาวหนาในสาย
อาชีพ (Career Path) สามารถรองรับตอการเปลี่ยนแปลงและสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาระบบราชการ รวมท้ังการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรประเทศไปสูการปฏิบัติ

2.2.2 สงเสริมใหมีการวางระบบเตรียมความพรอมเพ่ือทดแทนบุคลากร เชน แผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan)
เปนตน ท้ังในระยะสั้นและระยะยาว และเปดโอกาสใหบุคคลภายนอกสามารถเขาสูระบบราชการไดโดยงายมากข้ึนใน
ทุกระดับ รวมท้ังสนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวางภาครัฐและภาคเอกชน (Talent mobility) ซ่ึงสามารถ
เชื่อมโยงไดท้ังสองทางจากภาครัฐไปสูภาคเอกชนและจากภาคเอกชนไปสูภาครัฐ

2.2.3 ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคาตอบแทนท่ีมีความเหลื่อมล้ําของแตละสวนราชการ ใหมีความเหมาะสมกับสภาพการณ
การแขงขัน และความขาดแคลน

2.2.4 เรงสรรหาบุคลากรรุนใหมและพัฒนาบุคลากรผูมีความสามารถสูงเขาสูระบบราชการไทย โดยมุงเนนใหเปนผูนําการ
เปลี่ยนแปลงรุนใหมในระบบราชการ

2.2.5 มุงเนนการพัฒนาบุคลากรภาครัฐใหมีขีดสมรรถนะและมุงมั่นในการปฏิบัติราชการ มีความคิดเชิงยุทธศาสตร ปรับเปลี่ยน
กระบวนทัศน วัฒนธรรม และคานิยมของขาราชการในการปฏิบัติงานท่ียึดประชาชนเปนศูนยกลางอยางแทจริง ตลอดจน
สงเสริมใหมีการพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมใหแกขาราชการทุกระดับอยางจริงจัง รวมท้ังจัดใหมีการฝกอบรมและพัฒนา
บุคลากรในสายงานประเภทบริหารและสายงานประเภทวิชาการใหมีความรูความเขาใจในงานของอีกสายงานดวย

2.2.6 มุงเนนสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและการทํางานของบุคลากรภาครัฐ (Quality of Work Life) 
โดยกําหนดมาตรการท่ีเปนรูปธรรมเพ่ือใหสวนราชการสงเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตและความสมดุลของชีวิตและ
การทํางานของบุคลากรภาครัฐ มีการจัดสวัสดิการและสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ิมเติมท่ีไมใชสวัสดิการภาคบังคับตาม
กฎหมาย ซ่ึงมีความเหมาะสมสอดคลองกับความตองการและสภาพของสวนราชการ และสงผลสูความเปนองคการสุขภาวะ 

2.2.7 พัฒนารูปแบบการเรียนรูซ่ึงผูเรียนสามารถเรียนรูไดทุกท่ี ทุกเวลา ตามบริบทหรือสภาพแวดลอมในการเรียนท่ีแทจริง 
สัมพันธกับการดําเนินชีวิต และวิธีการเรียนท่ีหลากหลาย สงผลใหเกิดการเรียนรูแบบไรพรมแดน (u-Learning) ผาน
เทคโนโลยีเครือขายท้ังแบบใชสายและไรสาย

28/05/56 28



ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาองคการใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บคุลากร
มีความเปนมืออาชีพ (ตอ)
2.3 เพ่ิมผลิตภาพในการปฏิบัติราชการ โดยการลดตนทุน และสงเสริมนวัตกรรม

2.3.1 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานและ/หรือการลดคาใชจาย รวมท้ังมุงเนนให

หนวยงานของรัฐวางระบบการลดตนทุนในการดําเนินงานเพ่ือใหเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ และทําใหการใช

ทรัพยากรเกิดประโยชนสูงสุด ตลอดจนการลดตนทุนในระยะยาวโดยการปรับลดในระดับโครงสรางของตนทุน การพัฒนา

เพ่ือปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลงรูปแบบการดําเนินงาน และปลูกฝงใหกลายเปนสวนหน่ึงในการพัฒนาองคการอยาง

ตอเน่ือง

2.3.2 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐใหความสําคัญตอการเพ่ิมผลิตภาพ (Productivity) ในการปฏิบัติราชการ โดยเฉพาะการ

วัดผลการปฏิบัติงานในเชิงเปรียบเทียบอางอิงกับเกณฑมาตรฐานและ/หรือแนวทางการปฏิบัติท่ีเปนเลิศ รวมถึงปรับปรุง

การทํางาน โดยนําเทคนิคตาง ๆ เก่ียวกับการเพ่ิมผลิตภาพมาใช มุงขจัดความสูญเปลาของการดําเนินงานในทุก

กระบวนการ ตัดกิจกรรมท่ีไมมีประโยชนหรือไมมีการเพ่ิมคุณคาในกระบวนการออกไป เพ่ิมความยึดหยุนขององคการดวย

การออกแบบกระบวนการใหมและปรับปรุงกระบวนการเพ่ือสรางคุณคาในการปฏิบัติงาน เชน Lean Management เปนตน

2.3.3 สงเสริมใหมีการนํารูปแบบการใชบริการรวมกัน (Shared Services) เพ่ือประหยัดทรัพยากร ลดคาใชจาย ยกระดับ

คุณภาพมาตรฐานและเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางานของหนวยงานของรัฐ โดยรวมกิจกรรมหรือกระบวนงานลักษณะ/

ประเภทเดียวกัน (Common Process) ซ่ึงเดิมตางหนวยงานตางดําเนินงานเองเขามาไวในศูนยบริการรวมโดยเฉพาะงาน

สนับสนุน (Back Office) ไดแก ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบการเงินการคลัง และระบบบุคลากร เปนตน 

2.3.4 สงเสริมการสรางและพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมเพ่ือใหเกิดการสรางมูลคา (Value Creation) และการแกไขปญหาในเชิง

สรางสรรคจากบุคลากร ผูรับบริการ และผูมีสวนไดสวนเสีย เพ่ือนําไปสูการเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิตและลดตนทุน

การผลิตเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติภารกิจของราชการใหเปนไปอยางคุมคา มีประสิทธิภาพและยกระดับศักยภาพทาง

การแขงขัน พรอมท้ังสรางวัฒนธรรมการเรียนรูภายในองคการเพ่ือการขยายผลการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเน่ือง
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 2 : 
การพัฒนาองคการใหมขีีดสมรรถนะสูงและทันสมัย บคุลากร
มีความเปนมืออาชีพ (ตอ)

2.4 สรางความรับผิดชอบตอสังคมและอนุรักษส่ิงแวดลอมท่ียั่งยืน

2.4.1 สงเสริมใหการปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ จะตองคํานึงถึงความรับผิดชอบตอสังคม (Social Responsibility) 

เกิดความผาสุกและความเปนอยูที่ดีของประชาชน ความสงบและปลอดภัยของสังคมสวนรวม รวมทั้งสนับสนุน 

เสริมสราง พัฒนาและสรางความเขมแข็งใหแกสังคมและชุมชน เพื่ออยูรวมกันอยางสงบสุข  

2.4.2 สงเสริมใหหนวยงานของรัฐตระหนักถึงความสําคัญทางดานพลังงานเพื่อกาวสูสังคมและเศรษฐกิจสีเขียวที่มีการ

เติบโตอยางยั่งยืนและเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม โดยเพิ่มสัดสวนการใชพลังงานสีเขียว มีนโยบายในการประหยัด

พลังงานและรักษาส่ิงแวดลอม และนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม เชน จัดทําระบบการจัดการส่ิงแวดลอม

ของภาครัฐ สงเสริมและปฏิบัติตามการออกแบบอาคารเพื่อการอนุรักษพลังงาน พัฒนาระบบภาษีส่ิงแวดลอม 

ใชเทคโนโลยีที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และการจัดซ้ือจัดจางสีเขียว เปนตน

2.4.3 รณรงคและสรางจิตสํานึกใหขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐตระหนักถึงสถานการณส่ิงแวดลอมและสภาวะ

โลกรอนที่มีผลกระทบตอการดําเนินชีวิต รวมทั้งสงเสริมใหมีการปรับตัว ประหยัดพลังงานและการรักษา

ส่ิงแวดลอม 

28/05/56 30



ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 : 
การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐ
ใหเกิดประโยชนสูงสุด

บริหารสินทรัพยของภาครัฐอยางครบ

วงจรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา 

และสะทอนตนทุนที่แทจริง

ของภาครัฐ

การเพิ่มประสิทธิภาพการ

บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐใหเกิดประโยชน

สูงสุด

 วางระบบการบริหารสินทรัพยอยางครบวงจร

 ทบทวนกฎหมาย

 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพย

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน 
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โครงการสําคัญที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการสําคัญ

3.  การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

สินทรัพยของภาครัฐใหเกิด

ประโยชนสูงสุด 

3.1 บริหารสินทรัพยของภาครัฐอยาง

ครบวงจรเพื่อใหเกิดประสิทธิภาพ 

คุมคา และสะทอนตนทุนที่

แทจริงของภาครัฐ 

(15) โครงการสงเสริมใหหนวยงานของรัฐ

บริหารสินทรัพยอยางมีประสิทธิภาพ* 

(16) โครงการจัดทําแผนการใชทีด่ิน

ราชพัสดุเพื่อเพิม่ศักยภาพในเชิง

สังคม – กค. 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 : 
การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด
(ตอ)

หมายเหตุ : *   โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
** โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 3 : 
การเพิ่มประสิทธภิาพการบริหารสินทรัพยของภาครัฐใหเกิดประโยชนสูงสุด
(ตอ)

วางระบบการบริหารจัดการสินทรัพยของราชการอยางครบวงจร โดยคํานึงถึงคาใชจายท่ีผูกมัด/ผูกพันติดตามมา (Ownership 

Cost) เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดหรือสรางมูลคาเพ่ิม สรางโอกาส และสรางความมั่นคงตามฐานะเศรษฐกิจของประเทศ ลดความ

สูญเสียสิ้นเปลืองและเปลาประโยชน รวมท้ังวางระบบและมาตรการท่ีจะมุงเนนการบริหารสินทรัพยเพ่ือใหเกิดผลตอบแทนคุมคา 

สามารถลดตนทุนคาใชจายโดยรวม มีตนทุนท่ีตํ่าลงและลดความตองการของสินทรัพยใหมท่ีไมจําเปน 

กลยุทธ

3.1 บริหารสินทรัพยของภาครัฐอยางครบวงจรเพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพ คุมคา และสะทอนตนทุนที่แทจริงของ
ภาครัฐ 

 3.1.1 วางระบบการบริหารสินทรัพยอยางครบวงจร โดยคํานึงถึงความเชื่อมโยงระหวางความตองการสินทรัพยและการ

ใหบริการ และใหครอบคลุมท้ังวงจรของสินทรัพย โดยเฉพาะคาใชจายท่ีผูกมัดผูกพันตามมา การจัดหา การใช

และซอมบํารุง การจําหนายและ/หรือการทดแทนสินทรัพย เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ใชทรัพยากรไดอยางคุมคา ลดความสูญเสียสิ้นเปลืองและเปลาประโยชน และทําใหการใชสินทรัพย 

มีประสิทธิภาพสูงสุด

  3.1.2 ทบทวนกฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวของเพ่ือใหสามารถบริหารสินทรัพยอยางครบวงจรไดอยางมีประสิทธิผล

3.1.3 สงเสริมใหมีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรัพยและบูรณาการเขากับระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรขององคการ (Enterprise Resource Planning : ERP) เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารสินทรัพยและ

การบริหารจัดการองคการโดยรวม และการลดตนทุน  โดยจัดใหมีระบบและขอมูลเพ่ือใหหนวยราชการใช

ประกอบการวัดและวิเคราะหการใชสินทรัพยเพ่ือใหเกิดผลิตภาพ (Asset Productivity) และเกิดประโยชนสูงสุด 

(Asset Utilization) เปนตน
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 : 
การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ

ออกแบบและพัฒนา
ระบบการบริหารงาน

แบบบูรณาการ

ปรับปรุงความสัมพันธและ
ประสานความรวมมือ

ระหวางราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาคและ

สวนทองถ่ิน

Integration

 Cross Functional Management  

System

 Joint KPI

 Multi-Level Governance

 บูรณาการความรวมมือระหวางสวนกลาง สวนภูมิภาค 

และสวนทองถิ่น

 พัฒนาระบบบริหารจดัการของจังหวัด/กลุมจังหวัด

 Inter-Cluster Linkage

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน 

28/05/56 34



โครงการสําคัญที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการสําคัญ

4.  การวางระบบการบริหารงาน

ราชการแบบบูรณาการ 
4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการ

บริหารงานแบบบูรณาการ 

(17) โครงการออกแบบและวางระบบ

บริหารงานราชการรูปแบบใหม** 

4.2 ปรับปรุงความสัมพันธและ

ประสานความรวมมือระหวาง

ราชการบริหารสวนกลาง 

สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน 

(18) โครงการจัดวางระบบความสัมพันธและ

ประสานความรวมมือระหวางราชการ

บริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวน

ทองถ่ิน**

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 : 
การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ (ตอ)

หมายเหตุ : *   โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
** โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 : 
การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ(ตอ)

สงเสริมการทํางานรวมกันภายในระบบราชการดวยกันเองเพื่อแกปญหาการแยกสวนในการปฏิบัติงานระหวางหนวยงาน 

รวมถึงการวางระบบความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน 

ในรูปแบบของการประสานความรวมมือที่หลากหลาย ภายใตวัตถุประสงคเดียวกัน คือ นําศักยภาพเฉพาะของแตละหนวยงาน

มาสรางคุณคาใหกับงานตามเปาหมายที่กําหนด เพื่อขับเคล่ือนนโยบาย/ยุทธศาสตรของประเทศและการใชประโยชนทรัพยากร

อยางคุมคา 

กลยุทธ

4.1 ออกแบบและพัฒนาระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ
4.1.1 วางระบบการบริหารงานแบบบูรณาการในยุทธศาสตรสําคัญของประเทศ (Cross Functional Management 

System) ตามหวงโซแหงคุณคา (Value Chains) ครอบคลุมกระบวนการตั้งแตตนน้ํา กลางน้ํา จนกระทั่งปลายน้ํา 

รวมทั้งกําหนดบทบาทภารกิจใหมีความชัดเจนวาใครมีความรับผิดชอบในเร่ืองหรือกิจกรรมใด รวมทัง้การจดัทาํ

ตัวช้ีวัดของกระทรวงที่มีเปาหมายรวมกัน (Joint KPIs)

4.1.2 การออกแบบโครงสรางและระบบบริหารงานราชการใหมในรูปแบบของหนวยงานรูปแบบพิเศษ เพื่อใหสามารถ

รองรับการขับเคล่ือนประเด็นยุทธศาสตรสําคัญของประเทศที่ตองอาศัยการดําเนินงานที่มีความยืดหยุน 

คลองตัว ไมยึดติดกับโครงสรางองคการและระบบราชการแบบเดิม

4.1.3 ปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหมีลักษณะแบบยึดยุทธศาสตรและเปาหมายรวมเปนหลัก เพื่อใหเอื้อตอการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรสําคัญของประเทศและการบริหารงานแบบบูรณาการ
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 4 : 
การวางระบบการบรหิารงานราชการแบบบูรณาการ(ตอ)

4.2 ปรับปรุงความสัมพันธและประสานความรวมมือระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวนภูมิภาคและสวนทองถ่ิน

4.2.1 พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดับตาง ๆ (Multi-Level Governance) ระหวางราชการบริหารสวนกลาง 
สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน โดยเนนการยึดพ้ืนท่ีเปนหลักเพ่ือใหเกิดความรวมมือ ประสานสัมพันธกันในการปฏิบัติงาน
และการใชทรัพยากรใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เกิดความคุมคาและไมเกิดความซํ้าซอน และปรับปรุงการจัดสรร
งบประมาณใหเปนแบบยึดพ้ืนท่ีเปนตัวต้ัง (Area-based Approach) รวมท้ังวางเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณให
กระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม

4.2.2 พัฒนากลไกหรือเคร่ืองมือในการสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการความรวมมือในการพัฒนาพ้ืนท่ี ระหวางราชการบริหาร
สวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถ่ิน เชน การจัดทําขอตกลงหรือสัญญาแผนงาน/โครงการและลงนามรวมกัน เปนตน

4.2.3 สงเสริม สนับสนุนการพัฒนาระบบบริหารจัดการของจังหวัด/กลุมจังหวัด ใหสามารถพัฒนาศักยภาพความเปนเมือง
ท่ีสอดคลองกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ (Growth Center) พรอมท้ังเสริมสรางศักยภาพของผูวาราชการจังหวัด
และผูบริหารในระดับพ้ืนท่ีใหมีขีดสมรรถนะสูงเพ่ือเปนกลไกสําคัญในการขับเคลื่อนการบริหารยุทธศาสตรจังหวัดและ
กลุมจังหวัด  

4.2.4 สงเสริมระบบการทํางานรวมกันระหวางกลุมจังหวัด (Inter-Cluster Linkage) ท่ีมียุทธศาสตรการพัฒนากลุมจังหวัด
เก่ียวเน่ืองหรือเชื่อมโยงกัน เพ่ือยกระดับการเสริมสรางขีดความสามารถในการแขงขันใหสูงข้ึน

4.2.5 ปรับปรุงการโอนถายภารกิจใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินและสงเสริมใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินมีการรวมกลุมกัน
จัดทําบริการสาธารณะในรูปแบบสหการหรือการรวมมือกันโดยทําเปนบันทึกขอตกลงความรวมมือหรืออาจเปนสัญญา
ทางการปกครอง เพ่ือใหเกิดการประหยัดตอขนาดในการจัดบริการสาธารณะ โดยเฉพาะในทองถ่ินท่ีมีพ้ืนท่ีใกลเคียงกัน
มีสภาพปญหาท่ีทําใหตองดําเนินงานรวมกัน หรือเปนบริการสาธารณะท่ีตองใชงบประมาณสูง และอาศัยความชํานาญ
ทางดานเทคนิคสูงหรือเปนลักษณะเฉพาะ
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 : 

การสงเสริมระบบการบรหิารกิจการบานเมืองแบบรวมมอืกัน
ระหวางภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน

ภาครัฐ ภาคเอกชนภาคประชา
สงัคม

Collaboration & Participation

ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหนาที่
ของหนวยงานของรัฐใหเหมาะสม 

ถายโอนภารกิจงานและกิจกรรมที่ภาครัฐ
ไมจําเปนตองปฏิบัติเองใหภาคสวนตาง ๆ 

สงเสริมการบริหารราชการระบบเปด 
และสรางเครือขาย

 ทบทวนบทบาทภารกจิภาครัฐ

 Alternative Service Delivery

 Public-Private-Partnership : PPP

 Contestability

 Compact

 Networked Governance

(Integration)

(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย 

บุคลากรมี
ความเปนมอือาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของภาครัฐ

ใหเกิดประโยชนสูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง

แบบรวมมือกนั ระหวางภาครัฐ 
ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของระบบ
ราชการไทยเพ่ือ

เขาสูการเปนประชาคมอาเซียน

การยกระดับความโปรงใสและ
สรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการ

บริหารราชการแผนดิน 
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โครงการสําคัญที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการสําคัญ
5. การสงเสริมระบบการบริหารกิจการ

บานเมืองแบบรวมมือกนั ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ
ภาคประชาชน 

5.1 ทบทวนบทบาทภารกิจและ
อํานาจหนาที่ของหนวยงานของ
รัฐใหเหมาะสม ถายโอนภารกจิ
งานและกจิกรรมที่ภาครัฐไม
จําเปนตองปฏิบัตเิองใหภาคสวน
ตาง ๆ

(19) โครงการพัฒนาโครงสรางและระบบ
บริหารของหนวยงานของรัฐ**

(20) โครงการโอนถายภารกจิของภาครัฐ
ใหแกภาคสวนอื่น ๆ** 

5.2 สงเสริมการบริหารราชการระบบ
เปดและการสรางเครือขาย

(21) โครงการสงเสริมใหภาคสวนอื่นเขามา
มีสวนรวมในการบริหารกิจการ
บานเมือง** 

(22) โครงการขับเคล่ือนการบริหารราชการ
แบบเนนประชาชนเปนศูนยกลาง* 

ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 : 

การสงเสริมระบบการบรหิารกิจการบานเมืองแบบรวมมอืกัน
ระหวางภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ตอ)

หมายเหตุ : *   โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
** โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 : 

การสงเสริมระบบการบรหิารกิจการบานเมืองแบบรวมมอืกัน
ระหวางภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ตอ)

สงเสริมใหหนวยงานราชการทบทวนบทบาทและภารกิจของตนใหมีความเหมาะสม โดยใหความสําคัญตอการมีสวนรวม

ของประชาชน มุงเนนการพัฒนารูปแบบความสัมพันธระหวางภาครัฐกับภาคสวนอื่น การถายโอนภารกิจบางอยางที่ภาครัฐ

ไมจําเปนตองดําเนินงานเองใหภาคสวนอื่น รวมทั้งการสรางความรวมมือหรือความเปนภาคีหุนสวน (Partnership) ระหวาง

ภาครัฐและภาคสวนอื่น

กลยุทธ

5.1  ทบทวนบทบาทภารกิจและอํานาจหนาท่ีของหนวยงานของรัฐใหเหมาะสม ถายโอนภารกิจงานและ
กิจกรรมท่ีภาครัฐไมจําเปนตองปฏิบัติเองใหภาคสวนตาง ๆ

5.1.1 สงเสริมใหสวนราชการทบทวนบทบาท ภารกิจ และอํานาจหนาที่ รวมทั้งสํารวจ  ตรวจสอบ และ

ทบทวนกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ และประกาศที่อยูในความรับผิดชอบ เพื่อดําเนินการยกเลิก 

ปรับปรุง หรือจัดใหมีกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคับ หรือประกาศขึ้นใหมใหทันสมัยและเหมาะสมกับ

สภาวการณ หรือสอดคลองกับความจําเปนทางเศรษฐกิจ สังคม และความม่ันคงของประเทศ ทั้งนี้ 

โดยคํานึงถึงความสะดวก รวดเร็ว และลดภาระของประชาชนเปนสําคัญ 

5.1.2 วางระบบการบริการสาธารณะทางเลือก (Alternative Service Delivery) ตลอดจนพัฒนาหลักเกณฑ

และวิธีการถายโอนภารกิจของภาครัฐใหแกภาคสวนอื่น ๆ ใหมีความเหมาะสมกับขอบเขต หนาที่

ความรับผิดชอบ และศักยภาพของภาคสวนตาง ๆ ที่เขามาดําเนินการแทนภาครัฐ
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 5 : 

การสงเสริมระบบการบรหิารกิจการบานเมืองแบบรวมมอืกัน
ระหวางภาครฐั ภาคเอกชน และภาคประชาชน (ตอ)

5.2   สงเสริมการบริหารราชการระบบเปดและการสรางเครือขาย

5.2.1 สงเสริมการสรางความรวมมือในรูปภาคีหุนสวนระหวางภาครัฐกับเอกชน (Public-Private-Partnership : PPP) เพ่ือให
การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและบริการสาธารณะในดานตาง ๆ ท่ีจําเปนของประเทศท่ีตองใชงบประมาณเปนจํานวนมาก 
และภาครัฐยังไมสามารถดําเนินการไดเพียงพอกับความตองการของประชาชน ไดรับการสนับสนุนกลไกการดําเนินการ
แบบรวมลงทุนกับภาคเอกชนดวยความชัดเจน โปรงใส และเกิดการบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ ไมใหมีการลงทุน
ท่ีซํ้าซอน มีการใชทรัพยากรท่ีมีอยูอยางจํากัดใหเกิดประโยชนสูงสุด  สนับสนุนใหมีการจัดต้ังกองทุนสงเสริมการลงทุน
ของเอกชนรวมในกิจการของรัฐ ตลอดจนใหมีหนวยงานรับผิดชอบกําหนดมาตรฐาน สงเสริม สนับสนุนการรวมลงทุนเพ่ือ
ไมใหเกิดผลกระทบตอความมั่นคงทางการเงินและการคลังของประเทศในระยะยาว

5.2.2 เปดใหภาคเอกชนสามารถเขามาแขงขันกันเพ่ือจัดทําบริการสาธารณะแทนภาครัฐ (Contestability) ในภารกิจของ
ภาครัฐท่ีภาครัฐไมจําเปนตองดําเนินการเองและภาคเอกชนสามารถดําเนินการแทนได โดยสนับสนุนใหเกิดการแขงขัน
อยางเสรีผานกลไกตลาด เพ่ือใหภาคเอกชนสามารถเขามาแขงขันไดโดยงาย รวมท้ังปองกันและลดปญหาการผูกขาดใน
ระยะยาว ตลอดจนทําใหภาครัฐสามารถปรับเปลี่ยนบทบาทของตนใหเปนผูกําหนดมาตรฐานและระดับการใหบริการ 
รวมท้ังติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของภาคเอกชนใหเปนไปตามเง่ือนไขท่ีวางไวไดอยางแทจริง

5.2.3 เปดใหองคกรภาคประชาสังคมและชุมชนสามารถเขามาเปนผูจัดบริการสาธารณะแทนภาครัฐ โดยอาศัยการจัดทํา
ขอตกลงรวม (Compact) ในรูปแบบการดําเนินงานในลักษณะหุนสวนระหวางภาครัฐกับภาคประชาสังคมและชุมชน 
ซ่ึงมีเปาหมายของขอตกลงอยูท่ีการรวมกันดําเนินภารกิจจัดบริการสาธารณะแกประชาชนใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิ

5.2.4 พัฒนารูปแบบและแนวทางการบริหารงานแบบเครือขาย (Networked Governance) โดยการปรับเปลี่ยนบทบาท 
โครงสราง และกระบวนการทํางานขององคกรภาครัฐใหสามารถเชื่อมโยงการทํางานและทรัพยากรตาง ๆ ของหนวยงาน 
ท้ังในภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ใหเกิดการพ่ึงพากันในรูปแบบพันธมิตร มีการบริหารงานแบบยืดหยุน 
เกิดนวัตกรรมใหม ๆ มีการตัดสินใจท่ีรวดเร็ว ทันตอสถานการณ เชื่อมโยงระบบการทํางานระหวางองคกรไดดวยความ
สะดวกและรวดเร็ว
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 6 : 
การยกระดบัความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรทัธา
ในการบริหารราชการแผนดิน

Integrity

สงเสริมและวางกลไก

สรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ

ขบัเคล่ือนยุทธศาสตรและ
มาตรการในการตอตาน

คอรรัปชั่น

 พ.ร.บ. ขอมูลขาวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 

 ชองทางการเขาถึงขอมูลของประชาชน ผาน IT

 คูมือประชาชน

 ปลกุจติสํานึก สรางความตระหนักรู

 ศูนยปฏิบัติการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นเขมแข็ง

 Public Scrutiny & Independent Assessors

 ปรับปรุง แกไขกฎหมาย

 เครื่องมือวัดระดบัความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน 

28/05/56 42



โครงการสําคัญที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการสําคัญ
6.  การยกระดับความโปรงใสและ

สรางความเช่ือม่ันศรัทธาในการ
บริหารราชการแผนดิน 

6.1 สงเสริมและวางกลไกสรางความ
โปรงใสในการปฏิบัติราชการ

(23) โครงการยกระดบัมาตรฐานองคกรเพือ่
การปองกันการทุจริตคอรรัปช่ัน** 

(24) โครงการเสริมสรางความเขมแขง็ของ
ศูนยปฏิบตัิการตอตานการทุจริต 
(ศปท)*

6.2 ขับเคล่ือนยุทธศาสตรและ
มาตรการในการตอตานคอรรัปช่ัน

(25) โครงการวัดระดบัความเช่ือถือและ
ไววางใจในการบริหารงานภาครัฐ** 

หมายเหตุ : *       โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
**     โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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การยกระดบัความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรทัธาในการบริหารราชการ
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 6 : 
การยกระดบัความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรทัธาในการบริหารราชการ
แผนดิน (ตอ)

สงเสริมและวางกลไกใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเปดเผยขอมูลขาวสารและสรางความโปรงใสในการ

ปฏิบัติราชการ รวมทั้งสงเสริมใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในการตรวจสอบการทํางานของทางราชการ ตลอดจนการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานการทุจริตคอรรัปช่ันใหบรรลุผลสัมฤทธ์ิอยางเปนรูปธรรม 

กลยุทธ

6.1  สงเสริมและวางกลไกสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ

6.1.1 ผลักดันใหหนวยงานของรัฐมีการปฏิบัติตามกฎหมายขอมูลขาวสารของราชการ อยางจริงจัง รวมทั้ง

สงเสริมใหประชาชนไดมีความรู ความเขาใจเกี่ยวกับสิทธิและการใชสิทธิตามกฎหมายขอมูลขาวสารของ

ราชการ

6.1.2 กําหนดมาตรการ กลไก และสนับสนุนชองทางในการใหสวนราชการเปดเผยขอมูลขาวสาร โดยบูรณาการ

ชองทางการเผยแพรขอมูลขาวสารของทางราชการในรูปแบบอิเล็กทรอนิกสผานระบบสารสนเทศ

6.1.3 สงเสริม สนับสนุนสวนราชการพัฒนาคูมือ ขั้นตอน กระบวนการทํางาน และกําหนดหลักเกณฑ ตลอดจน

วางกลไกใหสวนราชการเผยแพรกระบวนการทํางานที่มีมาตรฐาน เปดเผยขั้นตอน ระยะเวลาชัดเจน 

ตามชองทางส่ือสารตาง ๆ
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 6 : 
การยกระดบัความโปรงใสและสรางความเช่ือมั่นศรทัธาในการบริหารราชการ
แผนดิน (ตอ)

6.2 ขับเคล่ือนยุทธศาสตรและมาตรการในการตอตานคอรรัปช่ัน 

6.2.1 ปลุกจิตสํานึกและสรางความตระหนักรู โดยสรางภูมิคุมกันใหแกขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ วางระบบคัดกรองบุคคล
เขาสูตําแหนงในระบบราชการท่ีคํานึงถึงความมีเหตุผลทางคุณธรรม หรือความสามารถทางดานจริยธรรม (Ethicability) 
รวมท้ังการสรางคานิยมท่ีถูกตองและรณรงคเสริมสรางความเขมแข็งใหกับสังคมไทยใหประพฤติปฏิบัติอยูบนพ้ืนฐานของ
ความซ่ือสัตย ถูกตอง ตลอดจนสงเสริมใหภาคสวนตาง ๆ มีสวนรวมในการเปนเครือขายการตอตานทุจริตคอรรัปชั่น 

6.2.2 เสริมสรางความเขมแข็งใหกับศูนยปฏิบัติการตอตานทุจริต รวมท้ังวางระบบปองกันและลดความเสี่ยงตอการทุจริตใน
กระบวนงานสําคัญของหนวยงานของรัฐ ในสวนราชการและหนวยงานของรัฐ 

6.2.3 เปดใหประชาชนมีสวนรวม โดยการพัฒนาระบบการตรวจสอบสาธารณะ (Public Scrutiny) และผูตรวจสอบอิสระจาก
ภายนอก (Independent Assessor) ท่ีผานการฝกอบรมและไดรับการรับรองเขามาดําเนินการสอดสองดูแลและ
สอบทานกระบวนการจัดซ้ือจัดจางของทางราชการ รวมท้ังวางกลไกสนับสนุนใหดําเนินการจัดทําราคากลางและขอมูล
รายละเอียดคาใชจายเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางไวในระบบขอมูลทางอิเล็กทรอนิกสเพ่ือใหประชาชนสามารถตรวจสอบได

6.2.4 ปรับปรุงแกไขกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับตาง ๆ เพ่ือลดอํานาจการใชดุลยพินิจของเจาหนาท่ีของรัฐในการอนุมัติ 
อนุญาต รวมท้ังพัฒนากฎหมายใหเปนเคร่ืองมือในการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นอยางมีประสิทธิภาพ 
ตลอดจนยกระดับมาตรฐานกฎหมายดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตคอรรัปชั่นของไทยใหเปนท่ียอมรับในระดับ
สากล

6.2.5 พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการเฝาระวังและติดตามตรวจสอบในเร่ืองการทุจริตคอรรัปชั่นในเชิงรุก รวมท้ังพัฒนา
เคร่ืองมือวัดระดับความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน เพ่ือใชประโยชนในการขับเคลื่อนนโยบายการบริหาร
ราชการแผนดินใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

6.2.6 สงเสริมและสนับสนุนใหเกิดการบูรณาการระหวางหนวยงานของรัฐท่ีมีหนาท่ีในการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินการปราบปรามการทุจริตในภาครัฐอยางจริงจัง รวมท้ังการกําหนดมาตรการลงโทษท่ีเขมงวด
มากข้ึน 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 7 : 
การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพือ่เขาสู
การเปนประชาคมอาเซยีน

Readiness for ASEAN 2558

พัฒนาระบบบริหารงานของหนวยงานที่มีความสําคัญ

เชิงยุทธศาสตรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

เสริมสรางเครือขายความรวมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาล

ในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน

o พัฒนาเมืองหลักและศูนยกลางเศรษฐกจิชายแดน

o ยกระดับขีดสมรรถนะสวนราชการเขาสู ASEAN 

o ASEAN Good Governance

o Knowledge Sharing

(Integration)
(Collaboration)

(Readiness for ASEAN 
2558)

(Public Values)
(High Performance 

Organization)

1

7 6

5

3

4

2

(Integrity)

การสรางความเปนเลิศ
ในการใหบริการ

ประชาชน

(Service  Excellence)

การพัฒนาองคการ
ใหมีขีดสมรรถนะสูงและ

ทันสมัย บุคลากรมี
ความเปนมืออาชีพ

การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
บริหารสินทรัพยของ

ภาครัฐใหเกิดประโยชน
สูงสุด

การวางระบบ
การบริหารงานราชการ

แบบบูรณาการ 

การสงเสริมระบบการ
บริหารกิจการบานเมือง
แบบรวมมือกัน ระหวาง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและ

ภาคประชาชน 

การสรางความพรอมของ
ระบบราชการไทยเพ่ือ
เขาสูการเปนประชาคม

อาเซียน

การยกระดับความโปรงใส
และสรางความเชื่อม่ัน
ศรัทธาในการบริหาร

ราชการแผนดิน 
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 7 : 
การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพือ่เขาสู
การเปนประชาคมอาเซยีน (ตอ)

โครงการสําคัญที่รองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร

ประเด็นยุทธศาสตร กลยุทธ โครงการสําคัญ

7. การสรางความพรอมของระบบ

ราชการไทยเพื่อเขาสูการเปน

ประชาคมอาเซียน 

7.1 พัฒนาระบบบริหารงานของ

หนวยงานที่มีความสําคัญเชิง

ยุทธศาสตรเพื่อเขาสูประชาคม

อาเซียน

(26) โครงการพัฒนาระบบการบรหิารงานจังหวัดและกลุม

จังหวัดเพื่อรองรบัการเปนเมืองที่มีศักยภาพเดนเชื่อมโยงสู

อาเซียน* 

(27) โครงการพัฒนาขาราชการเพื่อเตรียมความพรอมสู

ประชาคมอาเซียน - สกพ.

(28) โครงการพัฒนาเครือขายบุคลากรภาครัฐเพื่อเตรียมความ

พรอมสูประชาคมอาเซียน - สกพ.

7.2 เสริมสรางเครือขายความรวมมือ

เพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐ

ของประเทศสมาชิกอาเซียน 

(29) โครงการสงเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐเพื่อเตรยีมความ

พรอมในการเขาสูประชาคมอาเซียน*

(30) โครงการวิจัยเพื่อศึกษาแนวทางการสรางเครือขายความ

รวมมือดานความมั่นคงระหวางประเทศสมาชิกในอาเซียน

– วช.

หมายเหตุ : *       โครงการตามเงินงบประมาณแผนดิน
**     โครงการเงินกูเพ่ือปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ (SAL)ตามแผนการสงเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาคราชการเพ่ือการบริหาร

กิจการบานเมืองทีด่อียางย่ังยืน
      เปนโครงการสําคญัที่ไดรับบรรจุอยูในแผนยุทธศาสตรประเทศเรียบรอยแลว (16 โครงการ)
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ประเด็นยทุธศาสตรที่ 7 : 
การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพือ่เขาสู
การเปนประชาคมอาเซยีน (ตอ)

เตรียมความพรอมของระบบราชการไทยเพื่อรองรับการกาวเขาสูประชาคมอาเซียน รวมทั้งประสาน พัฒนาเครือขาย
ความรวมมือกันในการสงเสริมและยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน อันจะนําไปสูความม่ังคั่งทาง
เศรษฐกิจ ความม่ันคงทางการเมือง และความเจริญผาสุกของสังคมรวมกัน 

กลยุทธ

7.1   พัฒนาระบบบริหารงานของหนวยงานท่ีมีความสําคัญเชิงยุทธศาสตรเพื่อเขาสูประชาคมอาเซียน

7.1.1 ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบบริหารงานและเพิ่มขีดสมรรถนะของจังหวัดและกลุมจังหวัดที่มีศักยภาพในการ
เจริญเติบโต เพื่อรองรับกับการเปนเมืองสําคัญ หรือเปนศูนยกลางความเจริญในระดับพื้นที่เพื่อเช่ือมโยง
โอกาสกับอาเซียน ทั้งในดานอุตสาหกรรม การทองเที่ยวบริการ การลงทุนและการคาชายแดน 

7.1.2 พัฒนาและยกระดับขีดสมรรถนะของสวนราชการอยางเปนระบบ ครอบคลุมในเร่ืองของการปรับเปล่ียน
โครงสรางและกระบวนงาน บุคลากร กฎ ระเบียบ และระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหสอดคลองกับบริบท
สภาพแวดลอมของการรวมตัวเปนประชาคมอาเซียน โดยอาจจัดต้ังศูนยขับเคล่ือนความพรอมสูประชาคม
อาเซียน (ASEAN Readiness Center : ARC) เพื่อใหคําปรึกษา แนะนํา ชวยเหลือ รวมทั้งศึกษาวิจัยและ
พัฒนามาตรฐานการใหบริการประชาชนและการปฏิบัติงานของภาครัฐในประชาคมอาเซียน

7.1.3 สงเสริมใหสวนราชการและหนวยงานของรัฐเตรียมความพรอมขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐเพื่อรับการ
เขาสูประชาคมอาเซียน โดยการใหความรู ความเขาใจ คนหาแนวทางการเสริมสรางความพรอมในการ
พัฒนาขาราชการอยางมีระบบ เนนความสําคัญของความรวมมือในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถของขาราชการและสวนราชการใหมีความพรอมรับการเปล่ียนแปลง รวมทั้งพัฒนา
ทรัพยากรบุคคลใหมีคุณภาพในระดับมาตรฐานสากล
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การสรางความพรอมของระบบราชการไทยเพือ่เขาสู
การเปนประชาคมอาเซยีน (ตอ)

7.2  เสริมสรางเครือขายความรวมมือเพื่อยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐของประเทศสมาชิกอาเซียน

7.2.1 สงเสริมใหประเทศสมาชิกอาเซียนยกระดับธรรมาภิบาลในภาครัฐตามมาตรฐานสากลและสอดคลองเปนไป

ในทิศทางเดียวกัน อันนําไปสูการพัฒนาประเทศใหบรรลุผลอยางยั่งยืน เกิดความนาเช่ือถือและ

ภาพลักษณที่ดีของประเทศสมาชิกอาเซียน 

7.2.2 จัดเวทีแลกเปล่ียนองคความรูและประสบการณ (Knowledge Sharing) ในการปฏิรูปและพัฒนาระบบราชการ 

ระหวางประเทศสมาชิกอาเซียน พรอมทั้งจัดทําฐานขอมูลและรวบรวมแนวทางปฏิบัติที่ดีเลิศเพื่อสงเสริม

หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบานเมืองในภูมิภาค

7.2.3 เสริมสรางความสัมพันธระหวางประเทศสมาชิกอาเซียนใหมีความแนนแฟนยิ่งขึ้นผานกลไกความรวมมือ 

เชน ความรวมมือทางวิชาการดานการศึกษาวิจัย การรวมเปนเจาภาพในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการรวมกัน 

การศึกษาดูงานยังประเทศตนแบบ และการแลกเปล่ียนบุคลากรและผูเช่ียวชาญระหวางกัน เปนตน รวมทั้ง

สรางเครือขายประสานความรวมมือไปยังองคกรระหวางประเทศ เพื่อนําองคความรูและแนวทางปฏิบัติที่

เปนเลิศมาใชประโยชนเปนแนวทางที่จะผลักดันใหสามารถดําเนินการรวมกันได 
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Checklist 
การดําเนินงานของหนวยงานที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย 

(พ.ศ. 2556 – พ. ศ. 2561)

มี ยังไมมี

1. มีการปรับปรุงระบบการใหบริการประชาชน

- มีการลดข้ันตอน เพิ่มชองทางการเขาถึงบรกิาร อํานวยความสะดวก

- มีการใหบรกิาร e-Service เชน การบริการผานโทรศัพทเคลื่อนทีก่ารแจงขอมูล ขาวสารผาน
เครือขายออนไลน และการใหบริการออนไลน

- มีระบบการรับประกันคุณภาพมาตรฐานการใหบริการ

2. มีการทบทวนข้ันตอน ปรับปรุงกระบวนงานและแกไขกฎหมายที่เปนอุปสรรคตอการดําเนินงานเพื่อ
ยกระดบัคุณภาพมาตรฐานการใหบรกิารประชาชน

3. หนวยงานสามารถเชื่อมโยงขอมูลเลขประจําตัวประชาชน 13 หลักจากหนวยงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของ
ในการใหบรกิารประชาชน

4. มีระบบการจัดการขอรองเรียนที่มีประสิทธิภาพ เปนมาตรฐาน ตอบสนองทันทวงทีและติดตามเรื่อง
รองเรียนได

5. มีระบบการจัดการความรูในองคกรและพัฒนาไปสูการเปนองคการแหงการเรียนรู  
(Learning Organization)

6. มีการปรับปรุงระบบการบรหิารจัดการภายในองคการโดยนําเทคโนโลยีมาปรับใชเพื่อมุงไปสูการเปน
รัฐบาลอิเลก็ทรอนิกส (e-Government)

การจัดทํา check list มีวัตถุประสงคเพ่ือตรวจสอบเบ้ืองตนวาการดําเนินงานในหนวยงานของทานไดมีการดําเนินการตามกรอบ

ทิศทางพัฒนาระบบราชการในระยะตอไปหรือไม ซ่ึงเปนขอมูลที่จะนําไปเปนกรอบแนวทางในการดําเนินภารกิจของหนวยงานตาม

แผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ. ศ. 2561)
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Checklist 
การดําเนินงานของหนวยงานที่สอดคลองตามแผนยุทธศาสตรการพัฒนาระบบราชการไทย (พ.ศ. 2556 – พ. ศ. 2561) (ตอ)

มี ยังไมมี

7. มีการบริหารความพรอมตอสภาวะวิกฤตเพื่อรองรับสถานการณฉุกเฉินใหสามารถเตรียมความพรอมรับมือ
ตอสถานการณฉุกเฉิน (Business Continuity Plan : BCM)

8. มีระบบการบริหารจดัการกาํลังคนและพัฒนาบุคลากรที่เหมาะสม

- มีแผนการสรางความกาวหนาในสายอาชีพ

- มีแผนการสืบทอดตําแหนง (Succession Plan) เพื่อทดแทนบคุลากร 

- มีการสรรหาบุคลากรรุนใหมและพัฒนาบุคลากรผูมีความสามารถสูงเขาสูระบบราชการไทย 

9. มีการดําเนินงานที่คํานึงถึงความรับผิดชอบของสงัคมและความเปนอยูที่ดีของประชาชน และมีแนวทาง
ปฏิบัติในการอนุรกัษพลังงานและเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

10. มีการบริหารสินทรัพยของราชการอยางเปนระบบ เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสดุคุมคา และลดตนทุน โดย
มีการใชเทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารสินทรพัยและบูรณาการเขากับระบบบริหารจดัการทรัพยากร
ขององคการ (Enterprise Resource Planning : ERP) 

11. มีการทบทวนบทบาท ภารกจิ อํานาจหนาที่ ของหนวยงานใหเหมาะสม ดําเนินการถายโอนภารกิจงาน
ที่ไมจําเปนใหภาคสวนอื่นดําเนินการแทน

12. มีการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ ขอบังคบัที่เกี่ยวของของหนวยงานใหทันสมัยและสอดคลองกับ
สภาวการณ

13. มีการรณรงคปลกุจิตสํานึกใหแกบคุลากรในหนวยงาน ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย อยูบนความถูกตอง 
และมีระบบปองกันและลดความเสี่ยงตอการทุจริตในกระบวนงานสําคัญของหนวยงานของรัฐ 
(1 กรม 1 ปองกันโกง)

14. มีการเตรียมความพรอมขาราชการและหนวยงานในการเขาสูประชาคมอาเซียน 
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