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สรุปเปรียบเทียบ ร่างยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๗๙) 
ระหว่าง สศช. และ วปอ.๕๙ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 
ที่ ประเด็น สศช. วปอ.๕๙ 
๑ ชื่อประเด็นยุทธศาสตร์

ที่คล้ายกัน 
ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบการบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์เฉพาะด้าน
การเมืองการปกครองและ
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

๒ สภาพแวดล้อมที่ต้อง
ค านึงถึง 

๑. องค์การระหว่างประเทศท่ีมีผล
ต่อการบริหารราชการของประเทศ
ต่าง ๆ เช่น  
- สหภาพยุโรปในกรณีของการท า
ประมงผิดกฎหมาย (IUU Fishing) 
การก าหนดกฎการบินปลอดภัย
ขององค์การการบินพลเรือน
ระหว่างประเทศ (ICAO) 
- องค์การระหว่างประเทศด้าน
สิทธิมนุษยชน  
๒. การก่อการร้าย / บทบาทของ
ตัวแสดงทีม่ิใช่รัฐ 

๑. ความขัดแย้งภายในประเทศ 
๒. ประเทศไทยติดกับดักรายได้
ปานกลาง 
๓. คุณภาพของคนยังไม่ดีพอ 
๔. ระบบการเมืองขาด
เสถียรภาพและความต่อเนื่อง 
๕. ระบบบริหารงานภาครัฐ     
ไม่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนา
ประเทศในระยะยาว 
 

๓ เป้าหมาย ๑. เพื่อให้ประเทศไทยเป็น
ประเทศท่ีพัฒนาแล้วให้ได้ ภายใน
ปี ๒๕๗๙ 
๒. เป้าหมายในอันดับด้าน
ประสิทธิภาพของภาครัฐจากการ
ส ารวจของสถาบัน IMD World 
Competitiveness Center 
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ อยู่ไม่ต่ า
กว่าอันดับที่ ๑๐ ของโลก 
๓. คะแนนภาพลักษณ์การทุจริต
ของไทยจากการส ารวจของ 
Corruption Perception Index 

ประเทศไทยในอีก ๒๐ ปี
ข้างหน้าจะเป็นประเทศ            
ท่ีพัฒนาแล้ว  



๒ 

 

ที่ ประเด็น สศช. วปอ.๕๙ 
(CPI) ไม่น้อยกว่า ๘๐ คะแนน   

๔ จุดเน้น “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชน”  
 
โดยยกระดับงานบริการประชาชน 
ด้วยการใช้ดิจิทัลเต็มรูปแบบ 
เพื่อให้เป็นรัฐดิจิทัลสอดรับ               
ในยุคเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก 
(Disruptive Technology) 

๑. พัฒนาไปสู่การเป็น Digital 
Government  
๒. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาใช้ในการบริหาร
จัดการภาครัฐทุกระดับ 
๓. หน่วยงานภาครัฐต้องมี
ความรับผิดชอบ 
(Accountability) อย่างแท้จริง  

๕ รูปแบบภาครัฐ ขนาดที่เหมาะสม กะทัดรัด 
ทันสมัย มีขีดสมรรถนะสูง โปร่งใส 
และมีประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า 
มีมาตรฐานในระดับสากล รองรับ
สภาพแวดล้อมการท างาน            
ท่ีหลากหลายซับซ้อน ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

ปรับโครงสร้างการจัดองค์กร    
ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด           
มีกระบวนการปฏิบัติงาน          
ท่ีกระชับรวดเร็ว  

๖ บทบาทของภาครัฐ บทบาทการเป็นผู้ก ากับมากกว่า
ผู้ให้บริการโดยตรง 

เพิ่มบทบาทให้ภาคเอกชน      
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจ ส่วนภาครัฐ           
เป็นผู้อ านวยความสะดวก 

๗ หน่วยในการพัฒนา ๑. Issue-based 
๒. Sector-based 
๓. Area-based 

๑. Agenda 
๒. Function 
๓. Area 

๘ ประเด็นยุทธศาสตร์ที่
ส าคัญ  
 

๑. การวางระบบบริหารราชการ
แบบบูรณาการ 
โดยเชื่อมโยงกันตั้งแต่ยุทธศาสตร์
ชาติไปจนถึงระดับพื้นที่ 
ครอบคลุมท้ังการจัดสรร
งบประมาณ และการติดตาม
ประเมินผล  

๑. การปฏิรูปการเมืองให้เป็น
ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริง 
 
๒. การปรับภารกิจและ
โครงสร้างหน่วยงานภาครัฐ     
ให้มีความเหมาะสม            
และคล่องตัว 
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ที่ ประเด็น สศช. วปอ.๕๙ 
๒. การยกระดับงานบริการ
ประชาชนและการอ านวย      
ความสะดวกของภาครัฐ             
สู่ความเป็นเลิศ 
เช่น การพัฒนาระบบกลางของ
ภาครัฐในการให้บริการธุรกิจ
ตลอดวงจรการประกอบธุรกิจ 
(Single Portal for Business) 
 
๓. การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ 
และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐ 
เช่น การจัดความสัมพันธ์ระหว่าง
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วน
ท้องถิ่น การปรับการบริหารงาน
ภาครัฐใหม่โดยไม่ยึดติดกบัระบบ
ราชการแบบเดิม  
 
๔. การพัฒนาระบบบริหาร
จัดการก าลังคนและพัฒนา
บุคลากรภาครัฐในการปฏบิัติ
ราชการและมีความเป็นมอือาชีพ 
เช่น การวางระบบจูงใจคนดีคน
เก่งเข้าสู่ภาครัฐและรักษาคน
เหล่านี้ไว้  
 
๕. การต่อต้านการทุจริต         
และประพฤติมิชอบ 
เช่น ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนใน
สังคมสอดส่องเฝ้าระวังการทุจริต 

๓. การปรับบทบาท
ความสัมพันธ์ระหว่างภาครัฐ
และภาคเอกชนในการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 
๔. การปราบปรามการทุจริต
ประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง 
 
๕. การปรับปรุงการบริหาร
จัดการรายได้และรายจ่าย       
ของภาครัฐ 
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ที่ ประเด็น สศช. วปอ.๕๙ 
๖. การปรับปรุงแก้ไขกฎหมายให้
ทันสมัยและสอดคล้องกบั
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลง
ระหว่างประเทศ 
เช่น การก าหนดให้มีระบบการ
ประเมินผลกระทบในการออก
กฎหมาย (Regulatory Impact 
Assessment: RIA) 

๙ แผนที่ส าคัญ 
 

๑. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 
๒. แผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา
ภาค 
๓. แผนแม่บท (ยุทธศาสตร์ชาติ         
ท่ีเชื่อมโยงกับแผนแม่บท) 
๔. แผนปฏิรูป 
๕. แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
๖. แผนปฏิบัติการในทุกระดับ 

_ 

 

ข้อมูล ณ วันที่ ๔ พฤศจกิายน ๒๕๖๐  


