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THAILAND 4.0



Thailand 4.0 New Engine to Growth

• Transforming towards the value-based economy



Thailand 4.0: New Engine to Growth













การบริหารมหาวิทยาลัยเชิงยุทธศาสตร์



การเปลี่ยนแปลงในมหาวิทยาลัย

ความรู้สึกเจ็บปวด อยากเปลี่ยนแปลง
ไปสู่สิ่งที่ดีกว่า เราต้องคิด
เราต้องท า

ปัจจุบัน อนาคต

ช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ



การเจริญเติบโตของมหาวิทยาลัยและวิทยาเขต

การขยายการศึกษา
ทั้งส่วนกลางและวิทยาเขต

ความต้องต้องของ
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย

ความต้องการของสังคม

มหาวิทยาลัย

ปัจจัยผลักดันการเปลี่ยนแปลง



การพัฒนามหาวิทยาลัยต้องก าหนดวิสัยทัศน์ในแผนกลยุทธ์

•วิสัยทัศน์ คือ ภาพในอนาคตของมหาวิทยาลัย ซึ่งต้องอยู่บนพื้นฐานของ
ความเป็นจริง แต่มีความท้าทายในการบรรลุภาพในอนาคต

•หัวใจส าคัญของวิสัยทัศน์ เปรียบเสมือนแผนที่น าร่องของมหาวิทยาลัย 
ในการก้าวไปสู่การจดัท าแผนกลยทุธ์ และเป็นเรื่องยากมากภายใต้การ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมและเป้าประสงค์ที่จะให้มหาวิทยาลัย
ประสบความส าเร็จในระยะยาว ถ้าขาดวิสัยทัศน์ที่เป็นส่วนผลักดัน 
สนับสนุน ของบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยหรือองค์กรนั้นๆ



การวางแผนเชิงกลยุทธ์ (STRATEGIC PLANNING)

ท าไมจึงต้องมีการวางแผนเชิงกลยุทธ?์

1. การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของมหาวทิยาลัยเปลี่ยนไป
2. การบริหารการจัดการภายในมหาวิทยาลัยมีความซับซ้อน

มากขึ้น
3. ความเชื่อมโยงซึ่งกันและกัน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตนม์ี

มากขึ้นและมีความจ าเป็นมากขึ้น
4. ภายใตแ้รงกดดันของรัฐ และภายใต้การควบคุมดูแลของ

สกอ.



กระบวนการวางแผนเชิงกลยุทธ์

กระบวนการสู่เป้าหมาย
-แผนกลยุทธ์
-แผนพัฒาระบบสารสนเทศ
-แผนพัฒนาบุคลากร
-แผนพัฒนาระบบการจัดการศึกษา 

สภาวะที่พึงปรารถนา
-พันธกิจและหน้าที่

-โครงสร้างมหาวิทยาลัย
-แผนงาน/โครงการ

-งบประมาณ/บุคลากรสภาวะปัจจุบัน
-พันธกิจและหน้าที่
-โครงสร้างองค์กร
-แผนงาน / โครงการ
-งบประมาณ / บุคลากร

กา
รด
าเ
นิน

งา
นต

าม
ยุท

ธศ
าส
ตร
์



องค์ประกอบของการวางแผนเชิงกลยุทธ์

• วิสัยทัศน ์(VISION)

•พันธกิจ (MISSION)

•การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อม (SWOT)

- สภาพแวดล้อมภายใน จุดอ่อน จุดแข็ง

- สภาพแวดล้อมภายนอก โอกาส ข้อจ าจัด 

•ยุทธศาสตร/์ แนวทาง (STRATEGY)

•แผนปฏิบัติการ (ACTION PLAN)



ความรบัผดิชอบตอ่สงัคม

วางแผนกลยทุธ์

ภายนอก

ภายใน

ประเด็นยทุธศาสตร/์เป้าประสงค์
เชงิยทุธศาสตร/์กลยทุธห์ลกั

ถา่ยทอดแผนกลยทุธ ์
(Strategy Map)

สือ่สาร สรา้งความเขา้ใจ

แผนปฏบิตักิาร

การบรหิารความ
เสีย่ง

ตัวชีว้ดั
ใชต้ดิตาม

เป้าหมาย

การคาดการณ์ 

- ผลปีทีผ่า่นมา

จดัสรร
ทรพัยากร

น าไปปฏบิตั ิ

แผนหลกัดา้น
ทรพัยากรบคุคล

โอกาส/ความทา้ทาย (OP) ระยะสัน้ ยาว

Stakeholder (OP)

การวางแผนกลยทุธ์
ผูรั้บบรกิาร/IT/คูเ่ทยีบ/
บคุลากร/จดุแข็ง จดุออ่น/
การปรับเปลีย่นทรัพยากร

SP 1

SP 2

SP 1

SP 6

SP 7

SP 3

SP 5

SP 6

SP 4

SP 3

การสือ่สารและ

ถา่ยทอดกลยทุธ์-ความเสีย่งเชงิยทุธศาสตร์

-ความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล 

- ความเสีย่งดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

- ความเสีย่งดา้นกระบวนการ 

ทศิทางองคก์ร

SWOT/TOWS



รหัส แนวทางการด าเนินการ
SP1 สว่นราชการตอ้งมกีารก าหนดขัน้ตอน/กจิกรรม และกรอบเวลาทีเ่หมาะสม รวมถงึ มี

การระบผุูรั้บผดิชอบอยา่งชดัเจน ในการจัดท าแผนกลยทุธ ์(4 ปี) และแผนปฏบิตั ิ

ราชการประจ าปี (1 ปี) โดยมุง่เนน้ทีจ่ะผลกัดนัใหบ้รรลวุสิยัทัศนแ์ละพันธกจิบรรลุ

เป้าหมาย

SP2 ในการจัดท าแผนกลยทุธ ์(4 ปี) และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี (1 ปี) ตอ้งมกีารน า

ปัจจัยทัง้ภายในและภายนอกทีส่ าคญัและสอดคลอ้งกบัสภาพแวดลอ้มที่

เปลีย่นแปลงไป มาใชป้ระกอบการวเิคราะห ์อยา่งนอ้ยประกอบดว้ย วสิยัทัศนแ์ละ

พันธกจิ ความตอ้งการของผูรั้บบรกิารและผูม้สีว่นไดส้ว่นเสยี ผลการด าเนนิงานที่

ผา่นมา ความเสีย่งในดา้นตา่ง ๆ รวมถงึ กฎหมาย ระเบยีบ และโครงสรา้งองคก์ร

SP3 สว่นราชการตอ้งมกีารวางแผนกลยทุธด์า้นการบรหิารทรัพยากรบคุคลใหส้อดคลอ้ง

กบัแผนกลยทุธ ์(4 ปี) และแผนปฏบิตัริาชการประจ าปี (1ปี) รวมทัง้ตอ้งมกีาร

วางแผนเตรยีมการจัดสรรทรัพยากรอืน่ ๆ  เพือ่รองรับการด าเนนิการตามแผนปฏบิตั ิ

ราชการ 

การวางแผนยุทธศาสตร์



รหสั แนวทางการด าเนนิการ

SP4 ผูบ้รหิารตอ้งมกีารสือ่สารและท าความเขา้ใจในเรือ่งยทุธศาสตรแ์ละการน า

ยทุธศาสตรไ์ปปฏบิตั ิไปยังบคุลากรทีเ่กีย่วขอ้ง เพือ่ใหบ้คุลากรไดรั้บรูเ้ขา้ใจและ

น าไปปฏบิตั ิรวมทัง้ เพือ่ใหม้กีารถา่ยทอดแผนไปสูก่ารปฏบิัตดิงักลา่วบรรลผุล

SP5 สว่นราชการมกีารถา่ยทอด (Cascading) ตวัชีว้ัดและเป้าหมายระดบัองคก์รลงสู่

ระดบัสว่นราชการภายในและระดับบคุคลอยา่งเป็นระบบ

SP6 สว่นราชการตอ้งจัดท ารายละเอยีดโครงการเพือ่ใชใ้นการตดิตามผลการ

ด าเนนิงานใหส้ามารถบรรลเุป้าหมายตามแผนปฏบิตัริาชการไดส้ าเร็จ ซึง่

ประกอบดว้ย ระยะเวลา ผูรั้บผดิชอบ การจัดสรรทรัพยากรใหแ้กแ่ผนงาน

โครงการ/กจิกรรม

SP7 สว่นราชการตอ้งมกีารวเิคราะหแ์ละจัดท าแผนบรหิารความเสีย่งตามมาตรฐาน

COSO เพือ่เตรยีมการรองรับการเปลีย่นแปลงทีอ่าจจะเกดิขึน้จากการด าเนนิ

แผนงาน/โครงการทีส่ าคญัซึง่ตอ้งครอบคลมุความเสีย่งดา้นธรรมาภบิาล 

การวางแผนยุทธศาสตร์



ปัญหาด้านแผนกลยุทธ์

•ขาดความเชื่อมโยงในการน าแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

•ขาดการสื่อสารด้านแผนกลยุทธ์

• ไม่เห็นภาพแผนกลยุทธ์เป็นภาพเดียวกัน

• ไม่รู้ตนเองต้องรับผิดชอบอย่างไร

•ขาดการแปลงกลยุทธ์สู่การปฏิบัติ

• ไม่มีการสอบถามแผนกลยุทธ์วา่ถูกต้องหรือไม่



ตัวอย่างกรอบแนวคิดแนวใหม่ในการจัดท าแผนพัฒนา

1. แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหาร

2. แผนการปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณ

3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล

4. แผนการปรับเปลี่ยนกฎข้อบังคับระเบียบที่ล้าหลังไม่เอื้อต่อการ
พัฒนา

5. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน

6. แผนน าระบบบริหารแบบธรรมมาภิบาลมาบรหิารอยา่งเป็นรูปธรรม

7. แผนพัฒนาการศึกษาอย่างครบวงจร ทั้งระบบ



1.แผนการปรับเปลี่ยนบทบาทภารกิจและวิธีการบริหารงาน

มาตรการ
1. ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
2. สร้างแผนกลยุทธ์ของหน่วยงานแต่ละหน่วยงาน
3. พัฒนาระบบข้อมูลและสารสนเทศส่วนกลางสู่วิทยาเขตและ

หน่วยงาน
4. สร้างมาตรฐานการให้บริการต่อสังคม
5. สร้างระบบประกันคุณภาพการศึกษา
6. สร้างระบบการประเมินผลการด าเนินงานของส่วนงานและวิทยาเขต
7. ก าหนดบทบาทที่ชัดเจนและภาระงานของบุคลากรทุกระดับชัน้



2. แผนปรับเปลี่ยนระบบงบประมาณการเงินและพัสดุ

มาตรการ

1. พัฒนาระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นความโปร่งใส

2. พัฒนาระบบงบประมาณที่มุ่งเน้นผลงานและผลลัพธ์

3. พัฒนาระบบการกระจายอ านาจงบประมาณโดยให้หน่วยงานเป็นผู้รบัผิดชอบ
ตามแผนพัฒนาของหน่วยงาน

4. พัฒนาระบบบัญชีให้เป็นไปตามกฎส านักงบประมาณและมาตรฐานสากล

5. พัฒนาระบบจัดท างบประมาณรายจ่ายล่วงหน้าส าหรับหน่วยงาน   น าร่อง

6. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศส าหรับการจัดการทางการเงินในระดับ
ส่วนกลาง วิทยาเขต

7. ติดตามและการประเมินผลการใช้งบประมาณ เป็นระยะๆ



ส านักงบประมาณ

เนน้หลกัการธรรมาภิบาล

• การแบ่งหนา้ท่ีและความ

รบัผิดชอบในแต่ละระดบั

• มีการด าเนินงานท่ีโปรง่ใสและ

ตรวจสอบได้

องค์ประกอบที่ส าคัญของระบบงบประมาณ
แบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์

มุ่งเน้นผลส าเร็จของงาน
ตามผลผลิต ผลลัพธ์
• เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับชาติ

• เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับสมอ.

• เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์
ระดับมหาวิทยาลัย

• ผลผลิตและตัวชี้วัด

การมอบอ านาจการบริหาร
จัดการงบประมาณ

• เน้นการกระจายอ านาจในการ
บริหารจัดการงบประมาณเพ่ือให้
บรรลุผลส าเร็จ

แนวทางการจัดสรรงบประมาณ

การเพิ่มขอบเขต
ความครอบคลุม
ของงบประมาณ ระบบการติดตามและประเมินผล

ความส าเร็จตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์



3. แผนการปรับเปลี่ยนระบบบริหารงานบุคคล
มาตรการ

1. พัฒนารูปแบบการเข้าสู่ต าแหน่งและการจ้างงาน

2. ปฏิรูประบบการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน

3. พัฒนาระบบตัวชี้วัดประสิทธิภาพเพื่อการประเมินผลในการท างาน

4. ก าหนดภาระงานของแต่ละหน่วยงานและก าลังคนให้สอดคล้องกับแผนพัฒนา
มหาวิทยาลัย

5. ปรับปรุงระบบการแต่งตั้งและการพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความเจริญก้าวหน้า
และตื่นตัวอยู่เสมอ

6. ปรับปรุงระบบวินัย

7. ปรับปรุงระบบการออกจากการท างานและค่าตอบแทน

8. ทบทวนบทบาทอ านาจหน้าที่ของหน่วยงาน



4. แผนการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการท างาน

มาตรการ

1. จัดท าค่านิยมสร้างสรรค์และจรรยาบรรณบุคลากรของมหาวิทยาลัย

2. ปรับกระบวนทัศน์บุคคลากรให้มุ่งเน้นผลประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและสังคม

3. ปรับปรุงกระบวนการท างานและการพัฒนาบุคลิกภาพ

4. สร้างฐานข้อมูลสู่นวัตกรรมแนวใหม่ในด้านจัดการศึกษาและในด้านการบริหาร

5. รณรงค์เพื่อลดการทุจริตและประพฤติมิชอบในหน่วยงานทุกหน่วยงาน

6. การทุจริต การขัดแย้ง การฟ้องร้อง ถือเป็นภัยอย่างร้ายแรงต่อมหาวิทยาลัย

7. สร้างระบบการปกครองแบบธรรมมาภบิาล



เทคนิคการบริหารทรัพยากรมนุษย์



การบริหารทรัพยากรมนุษย์
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน

การพัฒนาทรัพยากรบุคคล
โดยยึดขีดสมรรถนะเป็นหลัก

ก าหนดขีดสมรรถนะ
ของบุคคล

การประเมินผลงาน
และขีดสมรรถนะ

ระบบบริหารงาน
โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

ก าหนดตัวชี้วัด



สมรรถนะของบุคคล

•สมรรถนะด้านการท างาน

•สมรรถนะในการปฏิสัมพันธ์กับคน

•สมรรถนะในด้านการท างานให้เกิดผล

•สมรรถนะด้านคุณธรรมจริยธรรม



การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยยึดขีดสมรรถนะ
เป็นหลัก

•ก าหนดขีดสมรรถนะของคนให้ตรงกับยุทธศาสตร์ของ
องค์การ

• ใช้ขีดสมรรถนะเป็นหลักในกระบวนการบริหารงานบุคคล

• ใช้ขีดสมรรถนะเป็นหลักในการบริหารงาน บังคับบัญชา

• ใช้ขีดสมรรถนะเป็นอุดมการณ์ / ค่านิยมหลักในการพัฒนา
วัฒนธรรมองค์การ                                                                                                              



การบริหารงานโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์

•ผลสัมฤทธิ์ = ผลผลิต + ผลลัพธ์ เปรียบเทียบกับ
เป้าหมายที่ก าหนด

•ก าหนดปัจจัยหลักแห่งความส าเร็จ

•ก าหนดตัวชี้วัดผลการด าเนินงานหลัก

•ใช้เทคนิค Balanced Scorecard



แนวคิดการบริหารจัดการแนวใหม่
• Managing for Results

(output / outcome measurement / performance 
agreements)

• Let the Managers Manage

(autonomy & managerial flexibility waiver)

• Value for Money

(cost – effectiveness, market – testing, activity based 
costing)

• Managerialism

(strategic planning, capacity building, restructuring, IT, 
performance management)



การปลูกฝังการเป็นข้าราชการที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล



วิสัยทัศน์ใหม่ของการพัฒนาระบบราชการไทย

พัฒนาระบบราชการไทยให้มีความเป็นเลิศ
สามารถรองรับกับการพัฒนาประเทศในยุคโลกาภิวัฒน์
โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
และประโยชน์สุขของประชาชน



ยุทธศาสตร์ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน

• วางเงื่อนไขให้ส่วนราชการต่าง ๆ น าระบบการบริหารแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์มาประยุกต์ใช้อย่างจริงจัง โดยให้มีการจัดท าแผน
ยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานอย่างเป็นระบบ

• ในแผนยุทธศาสตร์ ให้แต่ละส่วนราชการก าหนดเป้าหมายในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพมาตรฐาน

• ปรับเปลี่ยนระบบการควบคุมภายในของส่วนราชการให้มีความ
ทันสมัย

• ปรับปรุงระบบการประเมนิผลการด าเนินงาน

• ให้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์และแผนด าเนินงานในลักษณะ mid -

term review 

มาตรการ



ยุทธศาสตร์ 1 : การปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการท างาน

• ในการก าหนดวัตถุประสงค์ เป้าหมายและตัวชี้วัด การจัดท าข้อ    ตก
ลงฯ การติดตาม ประเมินผล ให้มีกระบวนการปรึกษาหารือ   การ
ส ารวจและการรับฟังความเห็นของ ประชาชน และ /หรือการ เปิดให้
ประชาชนเข้ามามสี่วนร่วมโดยตรง

• ในการปรับปรุงขั้นตอนและแนวทางการให้บริการประชาชนให้เสร็จสิ้น 
ณ จุดให้บริการเดียวกัน

• ลดการผูกขาดของหน่วยงานราชการในการเป็นผู้ให้บริการสาธารณะ
เองลง

• ให้มีการจัดท าแนวทางและคู่มือการบรหิารราชการที่ดี

มาตรการ (ต่อ)



ยุทธศาสตร์ 2 : การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดิน

• มุ่งเน้นการจัดระเบียบโครงสร้างการบริหารราชการแผ่นดินในเชงิ
บูรณาการ

• ให้มีการทบทวนการจัดโครงสร้างองค์การของกระทรวง ทบวง กรมต่าง 
ๆ ให้มีความเหมาะสมมากขึ้น

• ทบทวนและพัฒนาระบบและรูปแบบการบริหารราชการส่วนภูมิภาค
เพื่อให้จังหวัดเป็นองค์การที่มสีมรรถนะสูงและให้อ าเภอเป็นจุดรวมใน
การให้บริการแก่ประชาชน

• ทบทวนระบบการบริหารบุคคลในราชการบริหารส่วนภูมิภาคให้
สอดคล้องกับความหลากหลายในการจัดรูปแบบใหม่

มาตรการ



ยุทธศาสตร์ 3 : การปรับรื้อระบบการเงินและการงบประมาณ

• ปรับปรุงกระบวนการจัดสรรงบประมาณแผ่นดินใหม่

• ปรับเปลี่ยนระบบการงบประมาณให้สอดรับกับการบรหิารราชการ
แผ่นดินแนวใหม่

• ให้มีการวางแผนยุทธศาสตร์ / แผนงานการพัฒนาเขตพื้นที่ในเชงิ
บูรณาการ

• เปิดโอกาสให้แต่ละส่วนราชการท าความตกลงเป็นการล่วงหน้า เพื่อ
สามารถเก็บเงินเหลือจ่ายไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนาองค์การ

มาตรการ



ยุทธศาสตร์ 3 : การปรับรื้อระบบการเงินและการงบประมาณ

• พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดให้มกีารเรียกเก็บค่าใช้จ่ายใน
รูปแบบต่าง ๆ

• ให้แต่ละส่วนราชการจัดท าแผนการใชจ้่ายเงินรายเดือน หรือรายไตร
มาสของแผนงานหรือโครงการ

• ปรับปรุงระบบบัญชีของส่วนราชการให้เป็นไปตามเกณฑ์
มาตรฐานสากล

• วางระเบียบเพื่อเปิดโอกาสให้แตล่ะส่วนราชการสามารถด าเนิน
กิจกรรมบางอย่างเพื่อหารายได้ของตนเองไว้ใช้ประโยชน์ในการพัฒนา
องค์การและเสริมแรงจูงใจ

มาตรการ (ต่อ)



ยุทธศาสตร์ 4 : การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ
ค่าตอบแทนใหม่

• เร่งสรรหาบุคลากรผู้มีความสามารถสูงหรือระดับหัวกะทิเข้าสู่ระบบ
ราชการไทย

• น าระบบการเลือกสรรระบบเปิดที่เน้นหลักสมรรถนะการบริหารจัดการ
มาใช้กับผู้บริหารระดับสูง

• ทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบการจ าแนกต าแหน่งและค่าตอบแทน

• เพิ่มผลิตภาพ (Productivity) ของข้าราชการ

มาตรการ 



ยุทธศาสตร์ 4 : การสร้างระบบบริหารงานบุคคลและ
ค่าตอบแทนใหม่

• ให้แต่ละส่วนราชการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรเชงิยุทธศาสตร์ 
(Strategic HRD Plan)

• ปรับปรุงขีดสมรรถนะของศูนย์เพิ่มทักษะและปรับเปลี่ยนบุคลากร
ภาครัฐ รวมทั้งจัดให้มีต าแหน่งส ารองราชการ

• พัฒนากลไกและกระบวนการในการรักษาและปกป้องระบบคุณธรรม
ในวงราชการให้มีความเหมาะสม

มาตรการ (ต่อ)



ยุทธศาสตร์ 5 : การปรับเปลี่ยนกระบวนทัศน์ วัฒนธรรมและ
ค่านิยม

• สร้างรูปแบบการเรียนรู้ด้วยตนเองของกลุ่มเป้าหมาย  ที่เป็นผู้บริหาร
ระดับสูง ในลักษณะของการเรียนรู้จากประสบการณ์ปฏิบัติจริง

• เสนอแนะการจัดสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการสร้างกระบวนการเรียนรู้
ของกลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ

• ให้แต่ละส่วนราชการจัดท าค าแถลงค่านิยมสร้างสรรค์ประกาศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

• สร้างการมีส่วนร่วมในการแสวงหากระบวนทัศน์ วัฒนธรรม และ
ค่านิยมใหม่ที่เอือ้ต่อการพัฒนาระบบราชการ

มาตรการ



ยุทธศาสตร์ 6 : การเสริมสร้างระบบราชการให้ทันสมัย

• สนับสนุนให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจพัฒนาตนเองให้เป็นองค์การ
สมัยใหม่

• ให้มีการบริการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ที่ง่าย

• ส่งเสริมและก าหนดมาตรฐานให้บริการของรัฐในระดับส านักงานมี
ประสิทธิภาพ ถูกต้อง และรวดเร็ว

• ให้มีการศึกษาวิจัยและเสนอแนะให้มีการปรบัปรุงแก้ไขกฎหมายที่เป็น
อุปสรรคต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

มาตรการ



ยุทธศาสตร์ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา  มี
ส่วนร่วม

• ก าหนดเงื่อนไขและแนวทางเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานราชการตระหนัก
ถึงภาระหน้าที่ในการปฏิบัติราชการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
และหลักนิติธรรม

• วางหลักเกณฑ์ให้แต่ละส่วนราชการ จัดให้มีระบบการปรึกษาหารือกับ
ประชาชน การส ารวจหรือประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

• ให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการที่ปรกึษาภาคประชาชน (lay board) ขึ้น 
โดยเฉพาะในระดับปฏิบัติการ (จังหวัด / อ าเภอ)

มาตรการ



ยุทธศาสตร์ 7 : การเปิดระบบราชการให้ประชาชนเข้ามา  มี
ส่วนร่วม

• ให้แต่ละส่วนราชการจัดให้มีอาสาสมัครภาคประชาชนเข้ามาท างาน
ร่วมกับข้าราชการ

• ให้ทุกส่วนราชการน าเสนอข้อมลูสารสนเทศที่มีความจ าเป็นต่อการ
แสดงภาระรับผิดชอบ ความโปร่งใส และเปิดเผยเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานใน Website

• ก าหนดให้ความส าเร็จในการด าเนินกิจกรรมทีม่ีการเปิดโอกาสให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในระบบราชการ เป็นตัวชี้วัดหนึ่งในการบริหาร
ราชการ

มาตรการ (ต่อ)



THANK YOU


