
แผนยุทธศาสตร์
บูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ

17 ธันวาคม 2552
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3.1 วิสัยทัศน์ Draft
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“บูรณาการระบบการทะเบียนภาครัฐ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม 

และประโยชน์สุขของประชาชน”



ค าอธิบายเพิ่มเติม Draft
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บูรณาการระบบการทะเบียนภาครัฐ หมายถึง การบรหิารจัดการงานทะเบยีนของหน่วยงานภาครฐัทุก
หน่วยงานของประเทศให้มีความเปน็เอกภาพ โดยมีเลขประจ าตัวประชาชน 13 หลัก เปน็เลขมาตรฐาน
กลางในการเก็บ ใช้ และเข้าถึงข้อมูล โดยระบบงานทะเบยีนสามารถแบ่งได้ 3 ประเภท

ระบบข้อมูลบุคคล (คนไทย และคนต่างด้าว)

ระบบข้อมูลสถานที่

ระบบข้อมูลธุรกรรมการทะเบียนต่างๆ

การบูรณาการระบบทะเบียนประกอบด้วยด้านต่างๆดังนี้ ข้อมูล จุดบริการ บัตรที่ใชใ้นการแสดงตน 
แสดงสิทธิ์ ระบบคอมพิวเตอร์ Network และเจ้าหน้าที่ของรัฐในการให้บริการ

วัตถุประสงค์ของการบูรณาการเพื่อ
ความสะดวก รวดเร็ว ถูกต้อง ความม่ันคงปลอดภัย ประหยัด คุ้มค่า และลดภาระของประชาชน

เกิดการกระจายอ านาจ หน่วยงานภาครัฐสามารถให้บริการ / ท างานแทนกันได้

ระบบทะเบยีนที่ดี หมายถึง ระบบทะเบียนที่สามารถช่วยสนับสนนุการบริหารจัดการภาครัฐ/ ภาคเอกชน 
ท าใหเ้กิดบรกิารที่มีประสิทธิภาพ ส่งผลให้สังคมสงบสุข ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมัง่คั่ง



ค าอธิบายเพิ่มเติม Draft
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ประสิทธิภาพ หมายถึง เกิดการบูรณาการ ข้อมูลมีความถูกต้องน่าเช่ือถือ เช่ือมโยงข้อมูล และลดความซ้ าซ้อน
ประสิทธิภาพในด้านต่างๆ
ด้านการให้บริการ
ด้านก ากับดูแล
ด้านกระบวนการท างาน

ลดความซ้ าซ้อนของงาน
ทรัพยากร
ระเบียบกฎหมาย
ฐานข้อมูล
บุคลากร
งบประมาณ

มาตรฐาน หมายถึง ความถูกต้อง เช่ือถือได้ มีความสม่ าเสมอ

ประโยชน์สุขของประชาชน หมายถึง ได้รับความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด คุ้มค่า

ประโยชน์สุขของสังคม หมายถึง ความม่ันคง สังคมไทยน่าอยู่
สังคมน่าอยู่ หมายถึง สังคมสงบสุข ประเทศชาติม่ันคง (สามารถ identify ตัวบุคคลได้ ลดการปลอมแปลง) ประชาชน
ม่ังค่ัง (ทะเบียนท่ีดี เชื่อมโยงกับการเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ต่างๆ ช่วยเอื้อในการท าธุรกรรมต่างๆ)



ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกิด

การบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 ปรับปรุงกลไกและเครือ่งมือใน

การขับเคลื่อนระบบงานทะเบียน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 พัฒนาระบบ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการละเมิดสิทธสิ่วนบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่

เก่ียวข้องให้มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงาน

ทะเบียนภาครัฐและเอกชน

Draft3.2 ประเด็นยุทธศาสตร์
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน

“บูรณาการระบบการทะเบียนภาครัฐ ให้มปีระสิทธิภาพสูงสุด 
เพื่อส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และประโยชน์สุขของประชาชน”



3.3 Roadmap
Y 53 Y 54 Y 55 Y 56

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกดิการบูรณาการอย่างมีประสทิธิภาพ

ประเด็นยทุธศาสตร์ 3
ปรับปรุงกลไกและเคร่ืองมือในการขับเคลื่อน
ระบบงานทะเบียนร่วมกันอยา่งมีประสทิธิภาพ

ประเด็นยทุธศาสตร์ 4
พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการละเมิดสิทธิส่วน

บุคคล ประเด็นยทุธศาสตร์ 5 
 พัฒนาองค์กรและบุคลากรทีเ่กี่ยวข้องให้มีศักยภาพ

ประเด็นยทุธศาสตร์ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงานทะเบียนภาครัฐและเอกชน

Draft
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ประเด็นยทุธศาสตร์ 6
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน

Need Updated!!!

พิจารณาการปรับรูปแบบ Roadmap ใหม่ โดย
ประเด็นยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น อาจด าเนินการ
ตั้งแต่ปี 53-56 แต่ Roadmap เป็นการระบุ
สิ่งท่ีจะเกิดขึ้น หรือด าเนินการของแต่ละประเด็น
ยุทธศาสตร์ในแต่ละปี



คณะอนุกรรมการฯ ที่เก่ียวข้องกับการขับเคลื่อนประเด็นยุทธศาสตร์

ประเด็นยุทธศาสตร์
คณะอนุฯ 
บริหาร

คณะอนุฯ 
เทคโน

คณะอนุฯ 
คุ้มครองสิทธิ

คณะอนุฯ 
ประชาสัมพันธ์

1. พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกิดการบูรณา
การอยา่งมีประสิทธิภาพ

O O   

2.ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงานทะเบียน
ภาครัฐและเอกชน

O O   

3. ปรับปรุงกลไกและเคร่ืองมือในการ
ขับเคล่ือนระบบงานทะเบียนร่วมกันอยา่งมี
ประสิทธิภาพ

O O O  O

4. พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต และการละเมิดสิทธิ
ส่วนบุคคล

 O O O  

5. พัฒนาองค์กรและบุคลากรท่ีเกี่ยวข้องให้มี
ศักยภาพ

O    O

6. ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความ
เข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

   O
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พัฒนาระบบบริหารจดัการและ
แผนงานในการขับเคลื่อนระบบงาน

ทะเบียนร่วมกันกับหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง

พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสนับสนุนงานทะเบียน

พัฒนาระบบ และโปรแกรมท่ีมี
โครงสร้างและระบบข้อมูลท่ีเป็น

เอกภาพมมีาตรฐานเดียวกัน

พัฒนาระบบการสื่อสารและ
เชื่อมโยงระบบงานทะเบียน

ร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

พัฒนาฐานข้อมลูทะเบียนให้มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกดิการบูรณาการอย่างมีประสทิธิภาพ Draft
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สิ่งที่ต้องการพัฒนา รายละเอียด

Management พัฒนาระบบบริหารจดัการและแผนงานในการขับเคลื่อนระบบงาน
ทะเบียนร่วมกนัระหว่างหน่วยงานที่เกีย่วข้อง

Infrastructure Hardware: พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้างพืน้ฐานที่สนับสนนุงาน
ทะเบียน

System Software: พัฒนาระบบและโปรแกรมทีม่ีโครงสร้างและระบบข้อมูลที่
เป็นเอกภาพมีมาตรฐานเดียวกนั 

Channel Network & communication การเชื่อมโยงระบบต่างๆ  พัฒนาระบบ
การสื่อสารและเชื่อมโยงระบบงานทะเบียนร่วมกนักับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง

Database พัฒนาฐานข้อมูลงานทะเบียนให้มีความถูกต้องและเป็นปจัจุบนั

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกดิการบูรณาการอย่างมีประสทิธิภาพ Draft



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงานทะเบียนภาครัฐและเอกชน Draft
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พัฒนารูปแบบการให้บริการ ที่
สะดวก รวดเร็ว

ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อพัฒนาการ
บริการด้านงานทะเบียน



ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
ปรับปรุงกลไกและเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนระบบงานทะเบียนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพDraft
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ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวกับการคุ้มครองสิทธิของ

ประชาชนและความมั่นคงของรัฐ ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวกับการส่งเสริมการ

พัฒนาการบริการขององค์กร
และหน่วยงานที่เก่ียวข้องปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่

เก่ียวกับการเชื่อมโยงและ
แลกเปลีย่นข้อมูลของหน่วยงาน

ที่เก่ียวข้อง ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่
เก่ียวกับการส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน



ประเด็นยทุธศาสตร์ 4
พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลDraft
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พัฒนากลไกในการสนับสนุนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต

พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางดา้นการทะเบยีน

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการป้องกันและ
คุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูลการทะเบียน

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรด้านงานทะเบียน



ประเด็นยทุธศาสตร์ 5
พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ Draft
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พัฒนาบุคลากรท่ีเกีย่วข้องกับงานทะเบียนให้มี
สมรรถนะ มีขีดความสามารถในการปฏบิัติงาน มีความ

เป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระบบบริหารจดัการบุคลากรท่ี
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านงานทะเบียนท่ี
ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ

จัดโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจดัการองค์กรท่ี
เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและตอบสนองความต้องการของ

หน่วยงาน และประชาชน



ประเด็นยทุธศาสตร์ 6
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่นDraft
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ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจท่ี
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้องในการพัฒนาระบบงานทะเบียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการ
ติดตามและตรวจสอบการใชง้านและการพัฒนาระบบงานทะเบียน



ตัวชี้วัด และมาตรการ
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ
1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
และแผนงานในการขับเคลื่อน
ระบบงานทะเบียนร่วมกันกับ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

2. พัฒนาระบบ และโปรแกรมที่มี
โครงสร้างและระบบข้อมูลท่ีเป็น
เอกภาพมีมาตรฐานเดียวกัน

3. พัฒนาเทคโนโลยีและ
โครงสร้างพ้ืนฐานที่สนับสนุนงาน
ทะเบียน

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกดิการบูรณาการอย่างมีประสทิธิภาพ Draft
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เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ
4.พัฒนาระบบการสื่อสารและ
เช่ือมโยงระบบงานทะเบียน
ร่วมกันกับหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

5.พัฒนาฐานข้อมูลทะเบียนให้มี
ความถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกดิการบูรณาการอย่างมีประสทิธิภาพ Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงานทะเบียนภาครัฐและเอกชน

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ
1. พัฒนารูปแบบการให้บริการ ท่ี
สะดวก รวดเร็ว

2. ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพ่ือ
พัฒนาการบริการด้านงาน
ทะเบียน

Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 3
ปรับปรุงกลไกและเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนระบบงานทะเบียนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ
1. ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวกับ
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ
ความม่ันคงของรัฐ 

2.ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาการบริการของ
องค์กรและหน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

3.ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบที่เก่ียวกับ
การเช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลของ
หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง

4.ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเก่ียวกับ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน

Draft
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ประเด็นยทุธศาสตร์ 4
พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ
1. พัฒนากลไกในการสนับสนุนการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต

2. พัฒนาระบบ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตทางด้าน
การทะเบียน

3. ส่งเสริมการพัฒนาระบบการป้องกัน
และคุ้มครองสิทธิส่วนบุคคลด้านข้อมูล
การทะเบียน

4. ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรด้านงานทะเบียน

Draft

20



ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ

เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ
1. พัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับงาน
ทะเบียนให้มีสมรรถนะ มีขีดความสามารถ
ในการปฏิบัติงาน มีความเป็นมืออาชีพ และ
มีคุณธรรมจริยธรรม

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรท่ี
เก่ียวข้องกับงานทะเบียน

3. พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้าน
งานทะเบียนท่ีส่งเสริมการพัฒนาองค์กร
และบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพ

4.จัดโครงสร้าง และรูปแบบการบริหาร
จัดการองค์กรที่เก่ียวข้อง ให้มีประสิทธิภาพ
และตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน 
และประชาชน

Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ 6
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น

เปา้ประสงค์ ตัวชี้วัด มาตรการ

1. ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจท่ีเก่ียวข้องกับงานทะเบียน

2. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการพัฒนา
ระบบงานทะเบียน

3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
และหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในการติดตาม
และตรวจสอบการใช้งานและการพัฒนา
ระบบงานทะเบียน

Draft
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ข้อมูลเพ่ิมเติม
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ขอบเขตของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์

1. Management + IT (System + Infrastructure + 
Channel + Database)

2. Service 

3. Regulation + Tools

4. Corruption + Good Governance + Human 
Rights

5. Org. + HR

6. Public relation +Participation
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