
ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบรูณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ 
กรมการปกครอง

การทบทวนแผนยุทธศาสตร์
บูรณาการและปฏิรูประบบ
การทะเบียนแห่งชาติ
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แผนยุทธศาสตร์
บูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ
ส าหรับการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบูรณาการ

และปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ
ระหว่างวันที่  ๒ – ๓  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๓  

ณ ห้องประชุมกรุงเทพบอลรูม (ชั้น ๒)โรงแรมรอยัลซิตี้ 
ถนนบรมราชชนนี เขตบางพลัด  กรุงเทพมหานคร 
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๑. ขอเชิญวิพากษ์ ผ่านเว็ปไซต ์http://www.dopa.go.th/BoraStrategy/index.php

๒. ขอให้พิจารณา แผนงานโครงการของแต่ละหน่วยงานที่สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ โดยแยกเป็นหน่วยงานด าเนินการเอง และ  การ
ขอรับการสนับสนุนงบกลางเพื่อด าเนินการร่วมกัน เพื่อน ามาบรรจุไว้ใน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ พ.ศ. ๒๕๕๓ – ๒๕๕๖ ต่อไป



ด้วยคณะรัฐมนตรี  ได้มีมติเมื่อวันท่ี  10  มีนาคม  2552   เห็นชอบให้ปรับปรุงค าสั่งแต่งต้ัง
คณะกรรมการบูรณาการฯ   มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน  รองนายกรัฐมนตรีท่ีนายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็น
รองประธาน  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย  ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นกรรมการ  โดยมีผู้อ านวยการ
ส านักบริหารการทะเบียน   เป็นกรรมการและเลขานุการ  มีหัวหน้าส่วนราชการต่าง ๆ  และผู้ทรงคุณวุฒิท่ีมี
ความรู้  ความสามารถ   เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการ จ านวนท้ังสิ้น 28  คน

นายกรัฐมนตรี  ได้มอบหมายให้นายสุเทพ   เทือกสุบรรณ  รองนายกรัฐมนตรีเป็นรองประธาน
กรรมการ   และเป็นประธานการประชุม  ซึ่งได้มีการประชุมเมื่อวันท่ี  19  สิงหาคม  2552   มติท่ีประชุม
เห็นชอบให้ส านักงานเลขานุการคณะกรรมการบูรณาการฯ จัดประชุมสมัมนาเชิงปฏิบัติการ  เพ่ือทบทวน
ยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ  แล้วน าผลสรุปจากการสัมมนาเสนอให้ท่ีประชุมคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารงานทะเบียนแห่งชาติ  พิจารณากลั่นกรอง  ก่อนน าเสนอให้คณะกรรมการบูรณาการฯ อนุมัติ  ต่อไป

เลขาธิการคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน (ก.พ.) ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการด้านการ
บริหารการทะเบียนแห่งชาติ ได้เห็นชอบและลงนามในค าสั่งคณะอนุกรรมการด้านการบริหารการทะเบียน
แห่งชาติ ท่ี ๑/๒๕๕๒ ลงวันท่ี ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ แต่งต้ังคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบูรณาการฯ  
ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง  เป็นหัวหน้าคณะท างาน  ผู้อ านวยการส านักบริหารการทะเบียน  
กรมการปกครอง เป็นคณะท างานและเลขานุการ  มีผู้แทนจากส่วนราชการต่าง ๆ  ท่ีเกี่ยวข้อง เข้าร่วมเป็น
คณะท างาน รวมท้ังสิ้น ๔๘  คน  
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ท่ีผ่านมากรมการปกครองได้แต่งต้ังคณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบูรณาการฯ ข้ึนมา จ านวน ๒ 
คณะ คือ คณะท างานระดับหน่วยงาน (ส านักบริหารการทะเบียน) และ คณะท างานระดับภายในกรมการ
ปกครอง เพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ    โดยได้เรียนิญ รองศาสตราจารย์ ดร.พสุ  เดชะรินทร์  อาจารย์
คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและทีมงาน มาเป็นท่ีปรึกษาให้ค าแนะน า  แก่
คณะท างานจัดท ายุทธศาสตร์การบูรณาการฯ  ดังกล่าว 

เนื่องจากยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ ดังกล่าว ได้ถูกก าหนดข้ึนและผ่านความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบูรณาการฯ  ต้ังแต่ปี  พ.ศ. 2545  ปัจจุบันเทคโนโลยีและสภาพแวดล้อมเปลี่ยนแปลงไป  
ประกอบกับยุทธศาสตร์ดังกล่าว ยังขาดความชัดเจนของตัวชี้วัด  เนื้อหามีความซ้ าซ้อนไม่ความกระชับ     และ  
มีบางยุทธศาสตร์ยังไม่ได้รับการขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติ  จึงเป็นเหตุผลความจ าเป็นท่ีจะต้องจัด
ประชุมสัมมนาในครั้งน้ี

ยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ ดังกล่าว  เป็นเครื่องมือท่ีส าคัญมาก เพราะจะเป็นกรอบความร่วมมือ
ของหน่วยงานภาครัฐต่าง ๆ ท่ีจะน าเอาระบบงานทะเบียนท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานมา
บูรณาการ   เชื่อมโยงแลกเปลี่ยนกันเพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐอย่างมีประสิทธิภาพน าไปสู่การบริการ
ประชาชน ด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดความซ้ าซ้อน เกิดความประหยัด  คุ้มค่า

การเชิญหน่วยงานภาคีเข้าร่วมวิพากษ์และปรับปรุงแก้ไข ยุทธศาสตร์ ท้ังภาพรวม และราย
ประเด็น ในครั้งน้ี  เน้นความสอดคล้องและเกื้อกูลภารกิจของหน่วยงานภาคีในการให้บริการประชาชน และ
การบริหารงาน การพัฒนาองค์การเป็นส าคัญ ผลผลิต  ก็คือ ผลลัพท์ของการระดมความคิดเห็นจากหน่วยงาน
ภาคีการบูรณาการฯ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ และร่างแผนแม่บทการบูรณาการและปฏิรูประบบการ
ทะเบียนแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2556 เพ่ือใช้เป็นกรอบความร่วมมอืในการพัฒนาท่ียั่งยืน สืบไป
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1. ความส าคัญและที่มา
ยุทธศาสตร์การบูรณาการและปฏิรูปการทะเบียนแห่งชาติ เป็นกรอบแนวทางในการบูรณาการ

แผนงานโครงการของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจและองค์กรภาคเอกชน ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดเก็บ 

การพัฒนาระบบฐานข้อมูลและการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลทางการทะเบียนของรัฐ  
ซ่ึงประกอบด้วยฐานข้อมูลบุคลากร ประชากร ธุรกรรมของบุคคลในการติดต่อขอรับบริการต่างๆ กับหน่วยงาน

ภาครัฐและเอกชน ที่ได้มีการจัดท าขึ้นเพ่ือเพิ่มประสิทธิภาพในการบูรณาการระบบการทะเบียนของรัฐ

ทุกประเภทกับระบบการทะเบียนบุคคล ซ่ึงเป็นแกนหลัก เพ่ือลดความซ้ าซ้อนในการจัดเก็บ การบริหาร

จัดการ ท าให้เกิดการประหยัดงบประมาณและความสะดวกรวดเร็ว

ยุทธศาสตร์การบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ ได้จัดท าขึ้นคร้ังแรกในปี 2545 

ประกอบด้วยนโยบายรวม 6 ข้อ ยุทธศาสตร์ 9 ด้าน ยุทธศาสตร์ดังกล่าวยังไม่ได้มีการน าไปใช้เป็นกรอบ

แนวทางการบูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนอย่างเต็มประสิทธิภาพ ขาดกรอบระยะเวลาในการ

ด าเนินการขับเคลื่อนให้เกิดผลในทางปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเน่ือง ขาดกลยุทธ์หลักในการขับเคลื่อน อีกท้ัง

ยังไม่มีการทบทวนปรับปรุงให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและบริบทต่างๆ อย่างเหมาะสม

Draft
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2. กรอบการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
บูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ

Draft
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ปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการทบทวนแผนยุทธศาสตร์
บูรณาการและปฏิรูประบบการทะเบียนแห่งชาติ

แผนยุทธศาสตร์บูรณาการและปฏิรูประบบ
การทะเบียนแห่งชาติ

กฎหมาย 
กฎระเบียบท่ี
เกี่ยวข้อง

ความต้องการของ
ผู้รับบริการและผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย

นโยบายภาครัฐ 
และยุทธศาสตร์ท่ี

เกี่ยวข้อง

Draft
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2.1 นโยบายภาครัฐและยุทธศาสตร์ที่เก่ียวข้อง

Draft
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ยุทธศาสตร์ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสงัคม ฉบับ 10 (’50-54)

การพัฒนาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญา

และการเรียนรู้

การสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
และสังคมให้เป็นรากฐานท่ีม่ันคง

ของประเทศ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้
สมดุลและยั่งยืน

การพัฒนาบนฐานความหลากหลาย
ทางชีวภาพและการสร้างความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการ
บริหารจัดการประเทศ

มุ่งพฒันาสู่  “สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมคุีณธรรมน าความรอบรู้ รู้เท่าทนั
โลก ครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง สงัคมสันติสุข เศรษฐกิจมคุีณภาพ เสถียรภาพ และเป็นธรรม สิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน อยู่ภายใต้ระบบบริหารจดัการประเทศที่มธีรรมาภิบาล ด ารงไว้ซึ่งระบอบ

ประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข และอยู่ในประชาคมโลกได้อย่างมศัีกดิศรี”

สรา้งภาคราชการและรฐัวิสาหกิจที่มี
ประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เนน้การ
อ านวยความสะดวกแทนการก ากับควบคุม 
และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา

Draft
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ยุทธศาสตร์ ICT Master Plan II (’52-56)

การพัฒนาก าลงัคนด้าน ICT และ
บุคคลทั่วไปให้มคีวามสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใชส้ารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

การบริหารจัดการระบบ ICT ของ
ประเทศอย่างมีธรรมภิบาล

การพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสารเพื่อสนับสนุนการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและ

การบริการของภาครัฐ

การยกระดับขีดความสามารถใน
การแข่งขันของอุตสาหกรรม ICT 
เพื่อสร้างมลูค่าทางเศรษฐกิจและ

รายได้เข้าประเทศ

การใช้ ICT เพื่อสนับสนนุการเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขัน

อย่างยั่งยนื

ประเทศไทยเป็นสังคมอุดมปัญญา (Smart Thailand) ด้วย ICT

• ก าหนดกรอบนโยบายท่ีเก่ียวกับข้อมูลและการสื่อสารข้อมูล ท่ีสอดคล้องกับมาตรฐานสากล เพื่อให้ทุกหน่วยงานสามารถเชื่อมโยงและ
แลกเปลี่ยนข้อมูลกันได้อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ รวมถึงก าหนดกรอบนโยบายและแผนการด าเนินงานเพื่อให้โครงข่ายภาครัฐสามารถ
รองรับการใช้งานและให้บริการอินเทอร์เน็ตโปรโตคอลรุ่น 6 ภายในปี 2555

• ก าหนดมาตรฐานท่ีจ าเป็น ดังน้ี มาตรฐานข้อมูล (Data standard), มาตรฐานการเชื่อมโยงข้อมูล (Interoperablility standard), มาตรฐานด้าน
กฎหมาย (Legal standard), มาตรฐานด้านความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศ (Information security standard), มาตรฐานการเข้าถึง
ข้อมูล (Web accessibility standard) และมาตรฐานด้านอื่นๆท่ีจ าเป็นต่อการใช้ ICT ภาครัฐในอนาคต

Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบราชการ (’51-55)

ระบบราชการไทยมุ่งเน้นประโยชน์สุขของประชาชน และรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีขีดสมรรถนะสูง 

สามารถเรียนรู้ปรับตัวและตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลง ยึดม่ันในหลักจริยธรรมและธรรมาภิบาล

Draft
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ยุทธศาสตร์ กระทรวงมหาดไทย (’52-54)

เสริมสร้างความเชื่อมัน่และกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ

เสริมสร้างความมั่นคงภายใน ความ
สงบเรียบร้อยภายในประเทศ และ
เสริมสร้างความสัมพนัธ์อันดี กับ

ประเทศเพื่อนบ้าน

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานเพือ่
ยกระดับคุณภาพชีวิต

เร่งรัดการบริหารจัดการที่ดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 
และความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และสาธารณภัย

เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี

กระทรวงมหาดไทยมีสมรรถนะสูงในการบูรณาการ

การบริหารจัดการในภูมิภาค และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 

เพื่อบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขประชาชน ตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พฒันาการให้บริการทะเบยีน บตัรประจ าตวั
ประชาชนและข้อมลูสารสนเทศ (ปค.)

Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ กรมการปกครอง (’52-54)

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 1

การพัฒนาการบริการงานอ าเภอ
และบูรณาการงานทุกภาคส่วนอย่าง

มีประสทิธิภาพ

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 2

การเสริมสร้างความเข้มแข็งการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 3

การพัฒนาการอ านวยความเป็น
ธรรม

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 4

การรักษาความมั่นคงภายในและความ
สงบเรียบร้อย

ประเดน็ยุทธศาสตร์ที่ 5

การพัฒนาการบริการ

เป็นองค์กรสมรรถนะสูง มุ่งมั่นบูรณาการงานในพื้นที่และเป็นที่พึ่งของประชาชน เพื่อสังคมสงบสุข

แผนงานพัฒนายกระดับและรักษาคุณภาพการให้บริการผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

- โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มศักยภาพให้บริการด้านทะเบียนและบัตร

- โครงการให้ค าปรึกษาและช่วยเหลือประชาชนด้านทะเบียนและบัตร

- โครงการเสริมสร้างและพัฒนามาตรฐานระบบการให้บริการของส านักทะเบียน

Draft
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2.2 ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียDraft
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ความต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียDraft

ประเด็นความต้องการของผู้รบับริการและผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี ภาครฐั ภาคเอกชน
ภาค

ประชาชน

 ฐานข้อมูลท่ีมีความถูกต้อง น่าเชื่อถือ และเป็นปัจจุบัน
  

 ความคุ้มค่า การประหยัดและลดความซ้ าซอ้นของการลงทุน 
และงบประมาณภาครัฐ

 

 การให้บริการท่ีถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว และหลากหลาย
  

 การใช้งานและแลกเปลี่ยนเชือ่มโยงข้อมูลร่วมกัน


 การป้องกันการละเมิดสิทธิของประชาชน (มีหน่วยงานท่ีท า
หน้าท่ีหลักในการคุ้มครอง และช่วยเหลือกรณีท่ีประชาชนถูก
ละเมิดสิทธิ)



 ความต้องการในการเข้าถึงข้อมูลท้ังในเชิงลกึและกว้างมากข้ึน
 

16



2.3 กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง

1. รัฐธรรมนูญฉบับปี 2550  มาตรา 70 , 75 , 76 , 78 และ 87
2.  พ.ร.บ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน(ฉบับที่ 5) พ.ศ.2545  มาตรา 3/1
3.  พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546

หมวด 1   - การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   มาตรา 6
หมวด 2   - การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดประโยชน์สุขของประชาชน มาตรา 7-8
หมวด 3   -  การบริหารราชการเพื่อใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ มาตรา 9 – 19
หมวด 4   - การบริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพและเกดิความคุ้มค่าในเชิงภารกิจ
ของรัฐ มาตรา 20-26
หมวด 5   - การลดข้ันตอนการปฏิบัติงาน  มาตรา 27-32
หมวด 6   - การปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการ  มาตรา 33-36
หมวด 7   -  การอ านวยความสะดวกและการตอบสนองความต้องการของประชาชน
มาตรา 37-44
หมวด 8  - การประเมินผลการปฏิบัติราชการ  มาตรา 45-49

Draft
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2.3 กฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง (ต่อ)

4.ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการมอบอ านาจ พ.ศ.2546
5.พ.ร.บ.ว่าด้วยธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2544
6.พ.ร.บ.ว่าด้วยการกระท าความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550
7.ร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.....  

ขณะนี้  คณะรัฐมนตรีได้เห็นชอบร่างพระราชบัญญัตคิุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 
พ.ศ. .... ที่ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา ตามที่ส านักงาน
ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเสนอ  และให้ส่งคณะกรรมการประสานงานด้านนิติ
บัญญัติพิจารณา ก่อนน าเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป 

8.แผนแม่บทความมั่นคงปลอดภัยด้านไอซีทีแห่งชาติ ของ กระทรวง
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2550
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3. ร่างแผนยุทธศาสตร์บูรณาการและปฏิรูป
ระบบการทะเบียนแห่งชาติ

Draft
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3.1 วิสัยทัศน์ Draft

20

“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)



ยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ 9 ด้าน (เดิม)

การบูรณาการและ
ปฏิรูประบบการ
ทะเบียนแห่งชาติ

การจัดระบบงาน

การออกกฎหมาย
และระเบียบ

การก ากับดูแล

ส านกังานและ
การจัดการ

ผู้ปฏิบัติงานการ
ทะเบียน

ด้านการมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชนดา้น
งานทะเบียน

การขยายผลเพื่อ
สังคมไทย

การพัฒนาธุรกิจ
บริการ

การสร้าง
นวัตกรรมการ

ทะเบียนก้าวสู่ยุค
โลกาภิวัฒน์

Draft
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การบูรณาการและ
ปฏิรูประบบการ
ทะเบียนแห่งชาติ

การจัด
ระบบงาน การออก

กฎหมาย
และระเบียบ

การก ากับ
ดูแล

ส านักงาน
และการ
จัดการ

ผู้ปฏิบัติงาน
การทะเบียน

ด้านการมีส่วน
ร่วมของ

ประชาชนด้าน
งานทะเบียน

การขยายผล
เพื่อ

สังคมไทย

การพัฒนา
ธุรกิจบริการ

การสร้าง
นวัตกรรมการ
ทะเบียนก้าวสู่
ยุคโลกาภวิัฒน์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์เดิม

ประเด็นยุทธศาสตร์ใหม่

24

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 พัฒนาระบบงานทะเบียน
ให้เกิดการบูรณาการอย่าง

มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 ปรับปรุงกลไกและ

เครื่องมือในการขับเคลื่อน
ระบบงานทะเบียนร่วมกัน

อย่างมีประสทิธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 พัฒนาระบบ และ

มาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และ
การละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาองค์กรและ

บุคลากรที่เก่ียวข้องให้มี
ศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการ

บริการงานทะเบียนภาครัฐ
และเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้าง
ความรู้ความเข้าใจ และ

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคส่วน



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 โดยประเด็น
ยุทธศาสตร์ทั้ง 6 ประเด็น อาจด าเนินการตั้งแต่ปี 53-56 

แต่ Roadmap เป็นการระบุมาตรการหรือกจิกรรมที่จะ
เกิดขึ้น หรือด าเนินการของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ในแต่
ละปี โดยควรเป็นมาตรการที่เป็นของส านักบริหารงาน
ทะเบียนเอง หรือเป็นมาตรการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
อื่นๆแต่ด าเนินการของบประมาณส่วนกลาง โดยผา่นทาง
คณะกรรมการบูรณาการฯ



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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ภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ 
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ฉบับ 10 (’50-54)

การพฒันาคุณภาพคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิ
ปัญญาและการเรียนรู้

การสร้างความเข้มแขง็ของ
ชุมชนและสังคมให้เป็น

รากฐานที่มั่นคงของประเทศ

การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจ
ให้สมดุลและยั่งยนื

การพฒันาบนฐานความ
หลากหลายทางชวีภาพและการ

สร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม

การเสริมสร้างธรรมาภิ
บาลในการบริหาร
จัดการประเทศ

สร้างภาคราชการและรัฐวิสาหกิจที่มีประสิทธิภาพ และ
มีธรรมาภิบาล เน้นการอ านวยความสะดวกแทนการ
ก ากับควบคุม และท างานร่วมกับหุ้นส่วนการพัฒนา

Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกิด

การบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 ปรับปรุงกลไกและเครือ่งมือใน

การขับเคลื่อนระบบงานทะเบียน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 พัฒนาระบบ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการละเมิดสิทธสิ่วนบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่

เก่ียวข้องให้มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงาน

ทะเบียนภาครัฐและเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน



ภาพความเชื่อมโยง ยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ 
กับ  ICT Master Plan II (’52-56)

การพัฒนาก าลังคนด้าน ICT และ
บุคคลท่ัวไปให้มีความสามารถในการ
สร้างสรรค์ ผลิต และใช้สารสนเทศ
อย่างมีวิจารณญาณและรู้เท่าทัน

การบริหารจัดการระบบ ICT ของ
ประเทศอย่างมีธรรมภิบาล

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

การยกระดับขีดความสามารถในการ
แข่งขันของอุตสาหกรรม ICT เพื่อ
สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจและรายได้

เข้าประเทศ

การใช้ ICT เพื่อสนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันอย่าง

ย่ังยืน

การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเพ่ือสนับสนุนการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารและ

การบริการของภาครัฐ

Draft

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกิด

การบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 ปรับปรุงกลไกและเครือ่งมือใน

การขับเคลื่อนระบบงานทะเบียน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 พัฒนาระบบ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการละเมิดสิทธสิ่วนบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่

เก่ียวข้องให้มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงาน

ทะเบียนภาครัฐและเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน



ภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ 
กับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการ (’51-55)

Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกิด

การบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 ปรับปรุงกลไกและเครือ่งมือใน

การขับเคลื่อนระบบงานทะเบียน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 พัฒนาระบบ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการละเมิดสิทธสิ่วนบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่

เก่ียวข้องให้มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงาน

ทะเบียนภาครัฐและเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน



ภาพความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบูรณาการฯ 
กับยุทธศาสตร์กรมการปกครอง และกระทรวงมหาดไทย (’52-54)

เสริมสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้น
เศรษฐกิจของประเทศ

เสริมสร้างความมั่นคงภายใน 
ความสงบเรียบร้อยภายในประเทศ 
และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดี 

กับประเทศเพื่อนบ้าน

เสริมสร้างสภาพแวดล้อมและ
คุณภาพชีวิตประชาชน

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวิต

เร่งรัดการบริหารจัดการท่ีดิน 
ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดล้อม 
และความปลอดภัยจากภัย
ธรรมชาติ และสาธารณภัย

เสริมสร้างระบบ
การบริหารจัดการ

ท่ีดี

การพัฒนาการบริการงานอ าเภอ
และบูรณาการงานทุกภาคส่วน

อย่างมีประสทิธิภาพ

การเสริมสร้างความเข้มแขง็การ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข

การพัฒนาการอ านวยความเป็น
ธรรม

การรักษาความม่ันคงภายในและความ
สงบเรียบร้อย

การพฒันา
การบริการพัฒนาการให้บริการทะเบียน บัตรประจ าตัว

ประชาชนและข้อมูลสารสนเทศ (ปค.)

Draft
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ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
 พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกิด

การบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
 ปรับปรุงกลไกและเครือ่งมือใน

การขับเคลื่อนระบบงานทะเบียน
ร่วมกันอย่างมีประสิทธภิาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
 พัฒนาระบบ และมาตรการในการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และการละเมิดสิทธสิ่วนบุคคล

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 
 พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่

เก่ียวข้องให้มีศักยภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงาน

ทะเบียนภาครัฐและเอกชน

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 
 ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้
ความเข้าใจ และส่งเสริมการมีส่วน

ร่วมของทุกภาคส่วน
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พัฒนาระบบบริหารจดัการและ
แผนงานในการขับเคลื่อนระบบงาน
ทะเบียนร่วมกันกับหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้อง

พัฒนาเทคโนโลยีและโครงสร้าง
พื้นฐานท่ีสนับสนุนงานทะเบียน

พัฒนาระบบ และโปรแกรมท่ีมี
โครงสร้างและระบบข้อมูลท่ีมเีอกภาพ

และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

พัฒนาระบบการสื่อสารและเชื่อมโยง
ระบบงานทะเบียนร่วมกันกับ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

พัฒนาฐานข้อมลูทะเบียนให้มีความ
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน

ประเด็นยทุธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกดิการบูรณาการอย่างมีประสทิธิภาพ Draft

เป
้าป

ระ
สง
ค์

ตัว
ชี้ว

ัด

1. จ านวนรายการข้อมูลที่มีการใช้ประโยชน์จากระบบฐานข้อมูลทะเบียนกลาง
2. จ านวนหน่วยงานที่มีการเช่ือมโยง / แลกเปลี่ยนข้อมูลร่วมกันกบัฐานข้อมูลทะเบียนกลาง

หรือระหว่างหน่วยงาน (หน่วยงาน หมายถงึ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน การเช่ือมโยง 
หมายถงึ มีการท าข้อตกลงร่วมกนัเพื่อเช่ือมโยง / แลกเปลี่ยน / การท าธุรกรรม
อิเล็กทรอนกิส์)

3. ร้อยละของความผดิพลาดของข้อมูลที่สามารถตรวจพบและไดรั้บการแก้ไข
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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

ประเด็นยุทธศาสตร์ 1
พัฒนาระบบงานทะเบียนให้เกดิการบูรณาการอย่างมีประสทิธิภาพ

Draft



ประเด็นยุทธศาสตร์ 2
ส่งเสริมการพัฒนาการบริการงานทะเบียนภาครัฐและเอกชน

Draft
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พัฒนารูปแบบการ
ให้บริการ ที่สะดวก 

รวดเร็ว

ส่งเสริมการศึกษา วิจัย เพื่อ
พัฒนาการบริการด้านงาน

ทะเบียน

เป
้าป

ระ
สง
ค์

ตัว
ชี้ว

ัด

1. ร้อยละความพงึพอใจของผู้รับบริการ (ผู้รับบริการ หมายถึง ประชาชน หนว่ยงานภาครัฐ
และเอกชนที่ใช้บริการข้อมูลจากฐานข้อมูลทะเบียนกลาง)

2. จ านวนนวตักรรมหรือรูปแบบการบริการที่พัฒนาข้ึน (หมายรวมถึง ช่องทางการให้บริการ 
เช่น การบริการด้วยตนเอง (Self Service) ผา่นระบบ Internet  / เว็ปไซต์, ตู ้MPM หรือ 
สถานีบริการตา่ง ๆ เป็นต้น / ส านกังานไร้กระดาษ (Paperless) / ศูนย์บริการร่วม ฯลฯ)



ประเด็นยทุธศาสตร์ 3
ปรับปรุงกลไกและเคร่ืองมือในการขับเคลื่อนระบบงานทะเบียนร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ

Draft
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ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การคุ้มครองสิทธิของประชาชนและ

ความมั่นคงของรัฐ 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการพัฒนาการบริการของ
องค์กรและหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมลู

ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบท่ีเกี่ยวกับ
การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาค

ส่วน

เป
้าป

ระ
สง
ค์

ตัว
ชี้ว

ัด 1. จ านวนกฎหมาย ระเบียบที่ได้รับการปรับปรุง แก้ไขให้รองรับและสอดคล้องกับการพัฒนา
ระบบงานทะเบียน



ประเด็นยุทธศาสตร์ 4
พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทจุริต และการละเมิดสิทธิส่วนบุคคล

Draft
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พัฒนากลไกในการสนับสนุนการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต

พัฒนาระบบ และมาตรการในการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตทางด้านการทะเบียน

ส่งเสริมการพัฒนาระบบการป้องกันและคุ้มครองสิทธิ
ส่วนบุคคลด้านข้อมูลการทะเบียน

ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรด้านงานทะเบียน

เป
้าป

ระ
สง
ค์

ตัว
ชี้ว

ัด 1. จ านวนคร้ังของการทุจริตดา้นการทะเบียนทีต่รวจพบโดยระบบ
2. ร้อยละของการด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการทจุริตด้านการทะเบียน
3. จ านวนกลไก มาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตด้านการทะเบียน
4. จ านวนคร้ังของการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม



ประเด็นยุทธศาสตร์ 5
พัฒนาองค์กรและบุคลากรที่เกี่ยวข้องให้มีศักยภาพ

Draft
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พัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับงานทะเบียนให้มี
สมรรถนะ มีขีดความสามารถในการปฏิบัติงาน มี
ความเป็นมืออาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม

พัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับงานทะเบียน

พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ด้านงานทะเบียน
ที่ส่งเสริมการพัฒนาองค์กรและบุคลากรอย่างมี

ประสิทธิภาพ

จัดโครงสร้าง และรูปแบบการบริหารจัดการ
องค์กรที่เกี่ยวข้อง ให้มีประสิทธิภาพและ

ตอบสนองความต้องการของหน่วยงาน และ
ประชาชน

เป
้าป

ระ
สง
ค์

ตัว
ชี้ว

ัด 1. ร้อยละของบุคลากรดา้นการทะเบียนที่ได้รับการพัฒนาตามแผนการพัฒนาบุคลากร
2. ร้อยละของความส าเร็จในการพัฒนาการบริหารจัดการองค์กรที่เกี่ยวข้อง



ประเด็นยุทธศาสตร์ 6
ประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และสง่เสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคสว่น

Draft
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ประชาสัมพันธ์ และเสริมสร้างความรู้ความเขา้ใจที่เกี่ยวข้องกับ
งานทะเบียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องใน
การพัฒนาระบบงานทะเบียน

ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องในการติดตาม
และตรวจสอบการใช้งานและการพฒันาระบบงานทะเบียน

เป
้าป

ระ
สง
ค์

ตัว
ชี้ว

ัด

1. ร้อยละของการรับรู้ และเข้าใจของประชาชนและหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องที่มีต่อระบบงาน
ทะเบียน

2. ร้อยละของกลุ่มเป้าหมายที่เข้ามามีส่วนร่วม ในการพัฒนาและติดตามตรวจสอบระบบงาน
ทะเบียน

3. ร้อยละของการด าเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจตามแผน



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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