


 
 

 

คำนำ 

 

 ยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ป1 (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เป<นยุทธศาสตร+ชาติฉบับแรกของประเทศไทย  

ตามรัฐธรรมนูญแหMงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ ซึ่งนำไปสูMการปฏิบัติเพื่อใหWประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน+ 

“ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังค่ัง ย่ังยืน เป<นประเทศพัฒนาแลWว ดWวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 

พอเพียง” ประกอบกับพระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติแผนและ

ขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำหนดใหW หนMวยงานของรัฐรายงานผลการดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร+ชาติและการปฏิรูปประเทศ ตามระยะเวลาและรายการที่สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแหMงชาติกำหนด อีกทั้ง ระเบียบวMาดWวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตาม

ยุทธศาสตร+ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ ไดWกำหนดใหWการรายงานดังกลMาวจัดทำผMานระบบ

สารสนเทศเป<นหลัก ดังนั้น สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติจึงไดWจัดทำระบบติดตามและ

ประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR) เพื่อเป<นเครื่องมือใหWหนMวยงานของรัฐใชWรายงานผลการดำเนินการตามแผน

ระดับตMางๆ ของประเทศ น้ัน 

 ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMายงบประมาณขององค+กรปกครองสMวน

ทWองถิ่น (e-Plan) เป<นระบบที่จัดทำขึ้นโดยกรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่น เพื่อเป<นเครื่องมือที่ใชWในการ

รายงาน ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานขององค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นในประเด็นของแผนพัฒนา

ทWองถิ ่น และการใชWจMายงบประมาณ ดังนั ้น เมื ่อประเทศไทยไดWมีการจัดทำยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ป1 ข้ึน  

กรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่นจึงไดWมีการพัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศฯ ใหWมีการเชื่อมโยงระหวMาง

แผนพัฒนาทWองถิ่นและยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ป1 เพื่อใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นในฐานะหนMวยงานของรัฐ

สามารถรายงานผลดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ป1 ไดWอยMางครบถWวน 

กรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่นหวังเป<นอยMางยิ่งวMา คูMมือฉบับนี้จะเป<นประโยชน+ตMอการปฏิบัติงานของ

องค+กรปกครองสMวนทWองถิ่น และหนMวยงานที่เกี่ยวขWอง สำหรับการดำเนินการเพื่อใหWบรรลุเปtาหมายตามท่ี

กำหนดไวWในยุทธศาสตร+ชาติและรายงานผลการดำเนินการลงในระบบสารสนเทศเพื ่อการวางแผนและ

ประเมินผลการใชWจMายงบประมาณขององค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน (e-Plan) 

 

 

 

กรมสMงเสริมการปกครองทWองถ่ิน 

          มีนาคม ๒๕๖๔ 
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3. รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR) ๑๓ 

บทที่ ๔ ......................................................................................................................................................................................................................... ๑๘ 

ความเชื่อมโยงของโครงการ กิจกรรม และแผนพัฒนาท้องถิ่นกับยุทธศาสตร์ชาต ิ.......................................................................... ๑๘ 

แผนงาน: บริหารทั่วไป ........................................................................................................................................................................................... ๑๘ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๑) งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป ๑๘ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๒) งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล ๒๐ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๓) งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรแ์ละประมวลผลข้อมูลทั่วไปขององค์กร ๒๒ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๔) งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน ๒๕ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๕) งานบริหารทั่วไป-การปกครอง ๒๗ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๖) งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธ ์ ๒๙ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๗) งานบริหารทั่วไป-การร้องทุกข์ ร้องเรียน ๓๑ 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๘) งานบริหารทั่วไป-การประสานงาน ๓๓ 
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กิจกรรม: (๑๑๑๐๙) งานบริหารทั่วไป-กิจการสภา ๓๕ 

กิจกรรม: (๑๑๑๑๐) งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง ๓๗ 

กิจกรรม: (๑๑๑๑๑๑) งานบริหารทั่วไป-การจัดทำคำสั่งประกาศ ๓๙ 

กิจกรรม: (๑๑๑๑๒) งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร ๔๑ 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๑) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - งานวิชาการและแผน ๔๓ 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๒) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การจัดทำงบประมาณ ๔๕ 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๓) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การติดตามผลการดำเนินงานตางบประมาณ ๔๗ 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๔) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณ ๔๙ 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๕) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การจัดเก็บและวิเคราะห์ข้อมูลสถิติฯ ๕๑ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๑) งานบริหารงานคลัง - การเบิกจ่าย ๕๓ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๒) งานบริหารงานคลัง - การพัสดุ ๕๕ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๓) งานบริหารงานคลัง - การทรัพย์สิน ๕๗ 

กิจกรรม: (๑๑๐๓๐๔) งานบริหารงานคลัง - สถิติการเงินและการคลัง ๕๙ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๕) งานบริหารงานคลัง - การตรวจสอบบัญช ี ๖๑ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๖) งานบริหารงานคลัง - การพัฒนารายได้ ๖๓ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๗) งานบริหารงานคลัง - การจัดเก็บรายได้ ๖๕ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๘) งานบริหารงานคลัง - การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสด ุ ๖๗ 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๙) งานบริหารงานคลัง - กิจกรรมทางวิชาการด้านการเงินการคลังและการบัญชี ๖๙ 

กิจกรรม: (๑๑๓๑๐) งานบริหารงานคลัง - แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ๗๑ 

แผนงานงาน: รักษาความสงบภายใน .............................................................................................................................................................. ๗๓ 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๑) การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนป้องกันภัย ๗๓ 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๒) การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธ์ป้องกันภัย ๗๕ 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๖) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารงานบุคคล ๗๗ 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๗) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป ๗๙ 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๑) งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ ๘๑ 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๒)  งานเทศกิจ-กิจกรรมด้านนิติการ ๘๓ 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๓) งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร้อย ๘๕ 
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กิจกรรม: (๑๒๒๐๔) งานเทศกิจ-การบังคับให้เป็นไปตามกฎหมายท้องถิ่น ๘๗ 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๕) งานเทศกิจ-การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร ๘๙ 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๑) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันและบรรเทา ๙๑ 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๒) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและบรรเทาสาธารณภยั ๙๓ 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๓) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การป้องกันอัคคีภัย ๙๕ 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๔) งานป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-ศูนย์วิทยุสื่อสาร ๙๗ 

แผนงาน: การศึกษา ................................................................................................................................................................................................. ๙๙ 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารงานบุคคล ๙๙ 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป ๑๐๑ 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา ๑๐๓ 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๔) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การวางแผน และสถิต ิ ๑๐๕ 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๕) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การเงินและบัญช ี ๑๐๗ 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๑) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน ๑๐๙ 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๒) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศน ์ ๑๑๑ 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๓) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน ๑๑๓ 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๔) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน ๑๑๕ 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๑) งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน ๑๑๗ 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๒) งานระดบัมัธยมศึกษา-งานนิเทศน ์ ๑๑๙ 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๓) งานระดับมัธยมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน ๑๒๑ 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๔) งานระดับมัธยมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน ๑๒๓ 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๑) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษานอกโรงเรียน ๑๒๕ 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๒) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-งานกิจกรรมนักเรียน ๑๒๗ 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๓) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-งานนิเทศน ์ ๑๒๙ 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๔) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา ๑๓๑ 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๕) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด ๑๓๓ 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๖) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การส่งเสริมพัฒนาหลักสูตร ๑๓๕ 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๗) งานศึกษาไม่กำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ ๑๓๗ 
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แผนงาน: สาธารณสุข ........................................................................................................................................................................................... ๑๓๙ 

กิจกรรม: (๒๒๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล ๑๓๙ 

กิจกรรม: (๒๒๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป ๑๔๑ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๑) งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล ๑๔๓ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๒) งานโรงพยาบาล-การเภสัชกรรม ๑๔๕ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๓) งานโรงพยาบาล-งานทันตสาธารณสุข ๑๔๗ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๔) งานโรงพยาบาล-งานเวชกรรมสังคม ๑๔๙ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๕) งานโรงพยาบาล-งานบริการส่งเสริมอนามัย ๑๕๑ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๖) งานโรงพยาบาล-งานสถานพักฟื้น ๑๕๓ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๗) งานโรงพยาบาล-การชันสูตรและรังสีวิทยา ๑๕๕ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๘) งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดยาเสพติด ๑๕๗ 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๙) งานโรงพยาบาล-การป้องกันและบำบัดโรคเอดส ์ ๑๕๙ 

กิจกรรม: (๒๒๓๐๑) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข ๑๖๑ 

กิจกรรม: (๒๒๓๐๒) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ ๑๖๓ 

กิจกรรม: (๒๒๓๐๓) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข ๑๖๕ 

กิจกรรม: (๒๒๔๐๑) งานศูนยบ์ริการสาธารณสุข-การให้บริการรักษาพยาบาลในและนอกสถานที่ ๑๖๗ 

กิจกรรม: (๒๒๔๐๒) งานศูนย์บริการสาธารณสุข-การวางแผนควบคุมการปฎิบัติงานและ ๑๗๐ 

แผนงาน: สังคมสงเคราะห์ ................................................................................................................................................................................ ๑๗๒ 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารงานบุคคล ๑๗๒ 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริหารทั่วไป ๑๗๔ 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การบริการสาธารณะ ๑๗๖ 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๔) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์ - การวางแผนสถิติด้านสังคมสงเคราะห์ ๑๗๘ 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๑) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสังคมสงเคราะห์ ๑๘๐ 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๒) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน ๑๘๒ 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๓) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคม ๑๘๔ 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๔) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสงเคราะห์ผู้สูงอายุ ๑๘๖ 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๕) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้ป่วยโรคเอดส ์ ๑๘๘ 
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กิจกรรม: (๒๓๒๐๖) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์-การสวัสดิการสังคมผู้พิการ ๑๙๐ 

แผนงาน: งาน:เคหะชุมชน ................................................................................................................................................................................. ๑๙๒ 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารงานบุคคล ๑๙๒ 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป ๑๙๔ 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การวางแผนสถิติ ๑๙๖ 

กิจกรรม: (๒๔๒๐๑) งานไฟฟ้าถนน-การวิศวกรรม ๑๙๘ 

กิจกรรม: (๒๔๒๐๒) งานไฟฟ้าถนน-การสาธารณูปโภค ๒๐๐ 

กิจกรรม: (๒๔๒๐๓) งานไฟฟ้าถนน-งานสถานที่ไฟฟ้าสาธารณะ ๒๐๒ 

กิจกรรม: (๒๔๓๐๑) งานสวนสาธารณะ-การก่อสร้างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ ๒๐๕ 

กิจกรรม: (๒๔๓๐๒) งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเล่น สวนสุขภาพ ๒๐๘ 

กิจกรรม: (๒๔๔๐๑) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด ๒๑๐ 

กิจกรรม: (๒๔๔๐๒) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล ๒๑๒ 

กิจกรรม: (๒๔๕๐๑) งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย ๒๑๕ 

กิจกรรม: (๒๔๕๐๒) งานบำบัดน้ำเสีย - ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ ๒๑๗ 

แผนงาน: สร้างความเข้มแข็งของชุมชน ...................................................................................................................................................... ๒๑๙ 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๑) งานบริหารทั่วไป - การบริหารงานบุคคล ๒๑๙ 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๒) งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป ๒๒๑ 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๓) งานบริหารทั่วไป - การจัดตั้งประชาคม ๒๒๓ 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๔) งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธ ์ ๒๒๕ 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๕) งานบริหารทั่วไป - การจัดเก็บสถิติข้อมูล ๒๒๘ 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๖) งานบริหารทั่วไป-การจัดตั้งประชาคม ๒๓๐ 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๗) งานบริหารทั่วไป-ส่งเสริมกองทุนหมู่บ้านและชุมชน ๒๓๒ 

กิจกรรม: (๒๕๒๐๑) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา ๒๓๔ 

กิจกรรม: (๒๕๒๐๒) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมให้ความรู้ทางด้านวิขาการ ๒๓๖ 

กิจกรรม:(๒๕๒๐๓) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให้เกิดการร่วมคิดร่วมทำ ร่วมแก้ไข 

ปัญหาชุมชน ๒๓๘ 

กิจกรรม: (๒๕๒๐๔) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อ

ยกระดับคุณภาพชีวิต ๒๔๐ 
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กิจกรรม: (๒๕๒๐๕) งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-สร้างเครือข่ายศูนย์การเรียนรู้สายอาชีพให้กับ

ชุมชนในท้องถิ่น ๒๔๒ 

แผนงาน: การศาสนาวัฒนธรรมและนนัทนาการ ...................................................................................................................................... ๒๔๔ 

กิจกรรม: (๒๖๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหารทั่วไป ๒๔๔ 

กิจกรรม: (๒๖๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - งานวางแผน ๒๔๖ 

กิจกรรม: (๒๖๒๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - งานวางแผน ๒๔๘ 

กิจกรรม: (๒๖๒๐๒) งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด้านกีฬาและนันทนาการ ๒๕๐ 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๑) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ส่งเสริมการศาสนา ๒๕๒ 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๒) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ฌาปนกิจสถาน ๒๕๔ 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๓) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์วัฒนธรรม วิถีชีวิต ๒๕๖ 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๔) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ประเพณีท้องถิ่น ๒๕๘ 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๕) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-อนุรักษ์โบราณสถาน โบราณวัตถุ และงานศิลป ์ ๒๖๐ 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๖) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-ภูมิปัญญาชาวบ้าน ๒๖๒ 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๗) งานศาสนา วัฒนธรรมท้องถิ่น-งานปลูกฝังจิตสำนึก ๒๖๔ 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๑) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-ประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว ๒๖๖ 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๒) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-ให้บริการท่องเที่ยว ๒๖๘ 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๓) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-งานวางแผนเพื่อส่งเสริมกาท่องเที่ยว ๒๗๐ 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๔) งานวิชาการวางแผนและส่งเสริมการท่องเที่ยว-อนุรักษ์แหล่งท่องเที่ยว ๒๗๒ 

แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา ........................................................................................................................................................... ๒๗๔ 

กิจกรรม: (๓๑๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานบุคคล ๒๗๔ 

กิจกรรม: (๓๑๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงานทั่วไป ๒๗๖ 

กิจกรรม: (๓๑๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - งานวางแผน ๒๗๘ 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๑) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ ๒๘๐ 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๒) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการก่อสร้าง ๒๘๒ 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๓) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการก่อสร้าง ๒๘๔ 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๔) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานศูนย์เครื่องจักรกล ๒๘๖ 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๕) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมอาคารผังเมือง ๒๘๘ 
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กิจกรรม: (๓๑๒๐๖) งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-งานควบคุมการซ่อมบำรุงทาง/เครื่องจักร ๒๙๐ 

แผนงาน: การเกษตร ........................................................................................................................................................................................... ๒๙๒ 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๑) งานส่งเสริมการเกษตร-งานวางแผนส่งเสริมการเกษตร ๒๙๒ 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๒) งานส่งเสริมการเกษตร-งานวิชาการให้บริการด้านวิชาการการเกษตร ๒๙๔ 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๓) งานส่งเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการการเกษตร ๒๙๗ 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๔) งานส่งเสริมการเกษตร-งานส่งเสริมความรู้การเกษตร ๓๐๐ 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๕) งานส่งเสริมการเกษตร-ส่งเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม ้ ๓๐๓ 

กิจกรรม: (๓๒๑๑๐) งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารงานบุคคล ๓๐๕ 

กิจกรรม: (๓๒๑๑๑) งานส่งเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป ๓๐๘ 

กิจกรรม: (๓๒๒๐๑) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม-้ป่าไม้ชุมชน ๓๑๑ 

กิจกรรม: (๓๒๒๐๒) งานอนุรักษ์แหล่งน้ำและป่าไม-้ขุดลอกแหล่งน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร ๓๑๔ 

แผนงาน: การพาณิชย์ .......................................................................................................................................................................................... ๓๑๖ 

กิจกรรม: (๓๓๑๐๑) งานกิจการสถานธนานุบาล-งานกิจการสถานธนานุบาล ๓๑๖ 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๑) งานกิจการประปา-งานผลิต ๓๑๘ 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๒) งานกิจการประปา-งานจำหน่ายและบริการ ๓๒๐ 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๒) งานกิจการประปา-งานมาตราวัดน้ำ ๓๒๒ 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๔) งานกิจการประปา-งานธุรการ ๓๒๔ 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๕) งานกิจการประปา-งานการเงินและบัญช ี ๓๒๖ 

กิจกรรม: (๓๓๓๐๑) งานตลาดสด-งานจัดระเบียบตลาดสด ๓๒๘ 

กิจกรรม: (๓๓๓๐๒) งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด ๓๓๐ 

กิจกรรม: (๓๓๔๐๑) งานโรงฆ่าสัตว์-การบริหารงานโรงฆ่าสัตว์ ๓๓๒ 

กิจกรรม: (๓๕๕๐๑) กิจการเดินรถ - กิจการเดินรถโดยสารประจำทาง ๓๓๔ 

แผนงาน: งบกลาง ................................................................................................................................................................................................ ๓๓๖ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๑) งบกลาง-การชำระหนี้เงินกู้และดอกเบี้ย ๓๓๖ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๓) งบกลาง-เงินสำรองจ่าย ๓๓๘ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๕) งบกลาง - บำเหน็จ/บำนาญ ๓๔๐ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๘) งบกลาง - ผู้พิการ ๓๔๒ 



ข 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๑๐) งบกลาง - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ๓๔๔ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๒) งบกลาง-รายจ่ายตามข้อผูกพัน ๓๔๖ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๔) งบกลาง-เงินช่วยเหลืองบเฉพาะการ ๓๔๘ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๗) งบกลาง - ผู้สูงอาย ุ ๓๕๐ 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๙) งบกลาง - เอดส์ ๓๕๒ 

กิจกรรม: (๔๑๑๑๑) งบกลาง - เงินช่วยเหลืองบประมาณรายจ่ายเฉพาะการโครงการอื่น ๓๕๔ 

กิจกรรม: (๔๑๑๑๒) งบกลาง - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม ๓๕๖ 

คณะที่ปรึกษา ........................................................................................................................................................................................................ ๓๕๘ 

 



 ๑  
 

บทที ่๑ 

บทนำ 

๑. ท่ีมาและความสำคัญ 

 กรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่น มีภารกิจเกี่ยวกับการสMงเสริมและสนับสนุนองค+กรปกครองสMวน

ทWองถิ่น โดยการพัฒนาและใหWคำปรึกษาแนะนำองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่น ในดWานการจัดทำแผนพัฒนา

ทWองถิ่น การบริหารงานบุคคล การเงิน การคลัง และการบริหารจัดการ เพื่อใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นมี

ความเขWมแข็งและมีศักยภาพในการใหWบริการสาธารณะ ดังนั้น กรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่นจึงไดWจัดทำ

ระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMายงบประมาณขององค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน  

(e-Plan) ขึ้น เพื่อเป<นเครื่องมือในการรายงาน ติดตาม และประเมินผลการดำเนินงานขององค+กรปกครองสMวน

ทWองถ่ิน ในประเด็นของแผนพัฒนาทWองถิ่น การใชWจMายงบประมาณ และการเชื่อมโยงความสอดคลWองของ

แผนพัฒนาทWองถ่ินและยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ป1 

 ปvจจุบันกองยุทธศาสตร+และแผนงาน กรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่น เป<นหนMวยงานหลักในการ

พัฒนา ปรับปรุงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMายงบประมาณขององค+กรปกครอง

สMวนทWองถิ่น (e-Plan) โดยในป1 ๒๕๖๓ กองยุทธศาสตร+และแผนงาน ไดWรMวมมือกับสำนักบริหารการคลังทWองถ่ิน

ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMายงบประมาณขององค+กรปกครอง

สMวนทWองถิ่น (e-Plan) กับระบบบัญชีคอมพิวเตอร+ขององค+กรปกครองสMวนทWองถิ่น (e-LAAS) เพื่อเชื่อมโยง

ฐานขWอมูลการเบิกจMายงบประมาณขององค+กรปกครองสMวนทWองถิ่น รวมทั้งลดความซ้ำซWอนในการบันทึกขWอมูล 

และเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน 

 ตMอมากรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่นไดWรMวมมือกับสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหMงชาติ ในการเชื่อมโยงระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMายงบประมาณขององค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น (e-Plan) กับระบบติดตามและประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR) เพื่อเชื่อมโยงความ

สอดคลWองของการจัดทำแผนพัฒนาทWองถิ่นกับยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ป1 แผนภายใตWยุทธศาสตร+ชาติ แผนการ

ปฏิรูปประเทศ และแผนระดับตMาง ๆ  

 ดWวยเหตุนี้ จึงเป<นที่มาของการจัดทำ “เอกสารการเชื่อมโยงข7อมูลยุทธศาสตร?การพัฒนาท7องถิ่น กับ

ยุทธศาสตร?ชาติและแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ : คูGมือการรายงานการดำเนินโครงการในระบบเพ่ือ

การวางแผนและประเมินผลการใช7จGายงบประมาณขององค?กรปกครองสGวนท7องถิ่น (e-Plan)” เพื่อเป<น

เอกสารที่รวบรวมองค+ความรูWในการเขWาใชWงานระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMาย

งบประมาณขององค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน (e-Plan) ท่ีไดWปรับปรุง และพัฒนาในปvจจุบัน 

 



๒ 

 

 

๒. วัตถุประสงค? 

๑. เพื่อใหWบุคลากรของกรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่น และองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นไดWมีความรูW 

ความเขWาใจเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวขWองกับยุทธศาสตร+ชาติ ไดWแกM รัฐธรรมนูญแหMงราชอาณาจักร

ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร+ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ พระราชบัญญัติแผนและขั้นตอนการ

ดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบวMาดWวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การ

ดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

๒. เพื่อใหWบุคลากรของกรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่น และองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นมีความ

ตระหนักในความสำคัญของการรายงานแผนพัฒนาทWองถ่ิน/โครงการท่ีสอดคลWองกับยุทธศาสตร+ชาติ ๒๐ ป1 

๓. เพื่อใหWบุคลากรของกรมสMงเสริมการปกครองทWองถิ่นมีความรูWความเขWาใจในการสMงเสริมและกำกับ

ดูแลใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นสามารถรายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR) ขององค+กรปกครองสMวน

ทWองถิ่นลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMายงบประมาณของค+กรปกครองสMวน

ทWองถ่ิน (e-Plan) ไดWอยMางถูกตWอง ครบถWวน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

๔. เพื ่อใหWบุคลากรขององค+กรปกครองสMวนทWองถิ ่นสามารถบันทึกรายงานการดำเนินโครงการ 

(eMENSCR) ขององค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นลงในระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใชWจMาย

งบประมาณของค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน (e-Plan) ไดWอยMางถูกตWอง ครบถWวน ตามระยะเวลาท่ีกำหนด 

 

๓. ขอบเขตของคูGมือ 

๑. กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวขWอง 

๒. ข้ันตอนการรายงานการดำเนินโครงการ 

๓. ความเช่ือมโยงของโครงการ กิจกรรม และแผนพัฒนาทWองถ่ินกับยุทธศาสตร+ชาติ



 ๓  
 

1 กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข3อง สามารถดาวน:โหลดได3ที่เว็บไซต:ของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหKงชาติ 

(http://nscr.nesdc.go.th/ยุทธศาสตร:ชาติ/) 

 

บทที$ ๒ 

กฎหมาย และระเบียบที่เกี่ยวข6อง 

 

๑. กฎหมาย และระเบียบท่ีเก่ียวข7อง๑  

(๑) รัฐธรรมนูญแหGงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหWมียุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายการพัฒนาประเทศอยMางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใชWเป<นกรอบในการจัดทำแผนตMาง ๆ ใหWสอดคลWองและบูรณาการกันเพื่อใหWเกิดเป<นพลังผลักดันรMวมกันไปสูM

เปtาหมายดังกลMาว 

การจัดทำ การกำหนดเปtาหมาย ระยะเวลาที่จะบรรลุเปtาหมาย และสาระที่พึงมีในยุทธศาสตร+ชาติใหW

เป<นไปตามหลักเกณฑ+และวิธีการที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลMาวตWองมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีสMวน

รMวมและการรับฟvงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสMวนอยMางท่ัวถึงดWวย 

ยุทธศาสตร+ชาติ เม่ือไดWประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลWว ใหWใชWบังคับไดW 

มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรMางพระราชบัญญัติงบประมาณรายจMายประจำป1งบประมาณตWองแสดง

แหลMงที่มาและประมาณการรายไดW ผลสัมฤทธิ์หรือประโยชน+ที ่คาดวMาจะไดWรับจากการจMายเงินและความ

สอดคลWองกับยุทธศาสตร+ชาติและแผนพัฒนาตMาง ๆ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ+ที่บัญญัติไวWในกฎหมายวMาดWวยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 

 

(๒) พระราชบัญญัติการจัดทำยุทธศาสตร?ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๕ ใหWมียุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายในการพัฒนาประเทศอยMางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาล

เพื่อใชWเป<นกรอบในการจัดทำแผนตMาง ๆ ใหWสอดคลWองและบูรณาการกันอันจะกMอใหWเกิดเป<นพลังผลักดันรMวมกัน

ไปสูMเปtาหมายดังกลMาว ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวWในยุทธศาสตร+ชาติซ่ึงจะตWองไมMนWอยกวMาย่ีสิบป1 

การประกาศใชWยุทธศาสตร+ชาติใหWทำเป<นประกาศพระบรมราชโองการ และเม่ือไดWประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาแลWว ใหWใชWบังคับไดW และหนMวยงานของรัฐทุกหนMวยมีหนWาที่ดำเนินการเพื่อใหWบรรลุเปtาหมายตามท่ี

กำหนดไวWในยุทธศาสตร+ชาติ 

การกำหนดนโยบายการบริหารราชการแผMนดินของคณะรัฐมนตรีกMอนที่จะเขWาบริหารราชการแผMนดิน

การจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหMงชาติ นโยบายและแผนระดับชาติวMาดWวยความมั่นคงแหMงชาติและ

แผนอ่ืนใด รวมตลอดท้ังการจัดทำงบประมาณรายจMายประจำป1งบประมาณตWองสอดคลWองกับยุทธศาสตร+ชาติ 

ใหWเป<นหนWาท่ีของคณะรัฐมนตรีท่ีจะกำกับดูแลและสนับสนุนใหWหนMวยงานของรัฐทุกหนMวยดำเนินการใหW

เป<นไปตามวรรคสองและวรรคสาม 



๔ 

 

 

ในกรณีที่หนMวยงานของรัฐเป<นองค+กรในฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายตุลาการ หรือเป<นองค+กรอิสระหรือองค+กร

อัยการ การกำกับดูแลตามวรรคสี่ ใหWหมายความถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะตMอหัวหนWา

หนMวยงานของรัฐขององค+กรดังกลMาว 

 

(๓) พระราชบัญญัติแผนและข้ันตอนการดำเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

มาตรา ๕ การปฏิรูปประเทศตWองดำเนินการเพื่อใหWบรรลุเปtาหมายตามที่บัญญัติไวWในรัฐธรรมนูญ 

ดังตMอไปน้ี 

(๑)  ประเทศชาติมีความสงบเรียบรWอย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอยMางยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหวMางการพัฒนาดWานวัตถุกับการพัฒนาดWานจิตใจ 

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป<นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพ่ือขจัดความเหล่ือมล้ำ 

(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีสMวนรMวมในการพัฒนาประเทศและการปกครองใน

ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย+ทรงเป<นประมุข การปฏิรูปประเทศตWองสอดคลWองและเป<นไปใน

ทิศทางเดียวกับยุทธศาสตร+ชาติ 

มาตรา ๖ ใหWมีแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อกำหนดกลไก วิธีการ และขั้นตอนการดำเนินการปฏิรูป

ประเทศในตWานตMาง ๆ แตMละดWานตามมาตรา ๘ รวมทั้งผลอันพึงประสงค+ของการปฏิรูปประเทศในดWานนั้น ๆ 

ท้ังน้ี ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวWในแผนการปฏิรูปประเทศ 

การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศแตMละดWาน จะทำเป<นแผนเดียวกันหรือแยกเป<นแผนแตMละดWานหรือ

หลายดWานรวมกันก็ไดW แตMทั้งนี้ตWองสอดคลWองกับแผนแมMบท และเมื่อไดWรับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีและ

รายงานตMอรัฐสภาเพ่ือทราบแลWว ใหWประกาศในราชกิจจานุเบกษาและใชWบังคับตMอไป 

หนMวยงานของรัฐทุกหนMวยมีหนWาที่ดำเนินการใหWเป<นไปตามแผนการปฏิรูปประเทศเพื่อใหWการปฏิรูป

ประเทศบรรลุผลสัมฤทธ์ิตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวWในแผนการปฏิรูปประเทศ 

ใหWเป<นหนWาท่ีของคณะรัฐมนตรีท่ีจะกำกับดูแลและสนับสนุนใหWหนMวยงานของรัฐทุกหนMวยดำเนินการใหW

เป<นไปตามวรรคสาม 

ในกรณีที่หนMวยงานของรัฐเป<นองค+กรในฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายตุลาการ หรือเป<นองค+กรอิสระหรือองค+กร

อัยการ การกำกับดูแลตามวรรคสี่ ใหWหมายความถึงการประสาน การปรึกษา หรือเสนอแนะตMอหัวหนWา

หนMวยงานของรัฐขององค+กรดังกลMาว 

มาตรา ๗ แผนการปฏิรูปประเทศอยMางนWอยตWองประกอบดWวย 

(๑) แผน ขั้นตอน และวิธีการดำเนินการปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค+ในดWานที่จะดำเนินการ

ปฏิรูป ซ่ึงตWองสอดคลWองกับผลท่ีบัญญัติไวWในรัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร+ชาติ 



๕ 

 

 

(๒) กำหนดระยะเวลาที่ตWองดำเนินการในแตMละขั้นตอนตามลำดับในลักษณะที่เป<นการบูรณาการและ

ตัวช้ีวัดผลการดำเนินการปฏิรูปประเทศในแตMละดWาน 

(๓)  การกำหนดหนMวยงานของรัฐหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบการดำเนินการตาม (๑) และ (๒) 

(๔) วงเงินที่คาดวMาจะใชWในการดำเนินการปฏิรูปประเทศในแตMละดWานหรือแตMละเรื่องตามมาตรา ๘ 

แลWวแตMกรณี รวมตลอดท้ังประมาณการของแหลMงท่ีมาของเงิน 

(๕) ผลสัมฤทธ์ิในการดำเนินการปฏิรูปประเทศท่ีคาดหวังวMาจะบรรลุภายในระยะเวลาหWาป1 

(๖) การเสนอใหWมีหรือแกWไขปรับปรุงกฎหมายท่ีจำเป<นเพ่ือดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศ 

การจัดทำแผนการปฏิรูปประเทศตามวรรคหนึ่ง ใหWพิจารณาความเรMงดMวนของการปฏิรูปประเทศในแตMละ

ดWานเพื่อกำหนดลำดับขั้นตอนในการปฏิรูปประเทศ และตWองคำนึงถึงความพรWอมทางดWานบุคลากรและการเงิน

การคลังของประเทศดWวย 

 

(๔) ระเบียบวGาด7วยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล การดำเนินการตามยุทธศาสตร?ชาติ และ

แผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ 

ข7อ ๔ การติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติ และแผนการปฏิรูป

ประเทศ ใหWคณะกรรมการยุทธศาสตร+ชาติและคณะกรรมการปฏิรูปกระทำผMานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป<น

หลัก และจะใชWวิธีอ่ืนตามท่ีเห็นสมควรรMวมดWวยก็ไดW แตMตWองไมMสรWางภาระแกMหนMวยงานของรัฐเกินสมควร 

ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการยุทธศาสตร+ชาติอาจมอบหมายใหWคณะกรรมการจัดทำ

ยุทธศาสตร+ชาติพิจารณาเร่ืองใดเร่ืองหน่ึงแทนก็ไดW 

ข7อ ๕ ใหWสำนักงานจัดใหWมีการบำรุงรักษาและพัฒนาระบบเพื่อใหWคณะกรรมการยุทธศาสตร+ชาติและ

คณะกรรมการปฏิรูปใชWในการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติและ

แผนการปฏิรูปประเทศตามขWอ ๔ โดยตWองจัดใหWมีระบบเพื่อใชWในการประมวล และวิเคราะห+ขWอมูลเพ่ือ

ประกอบการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลดWวย 

ระบบตามวรรคหนึ่งตWองมีชMองทางใหWประชาชนมีสMวนรMวมแสดงความคิดเห็นและขWอเสนอแนะอันเป<น

ประโยชน+ตMอการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติและแผนการปฏิรูป

ประเทศดWวย 

ใหWเป<นหนWาที่ของหัวหนWาหนMวยงานของรัฐแตMละแหMงที่จะตWองดำเนินการเชื่อมโยงฐานขWอมูลที่อยูMใน

ความรับผิดชอบของหนMวยงานของรัฐนั้นเขWากับระบบที่สำนักงานจัดใหWมีขึ้นตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาท่ี

สำนักงานกำหนด เพื่อใหWระบบมีขWอมูลครบถWวนสมบูรณ+อันจะเป<นประโยชน+ตMอการติดตามตรวจสอบ และ

ประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 



๖ 

 

 

ในกรณีที่หนMวยงานของรัฐแหMงใดไมMสามารถดำเนินการเชื่อมโยงฐานขWอมูลกับสำนักงานใหWแลWวเสร็จ

ภายในระยะเวลาตามวรรคสาม ใหWชี้แจงเหตุผลที่ไมMสามารถดำเนินการดังกลMาวไดWใหWสำนักงานทราบ และ

รMวมกันกำหนดแนวทางการรายงานรูปแบบอ่ืนเพ่ือแกWไขปvญหาดังกลMาวโดยเร็ว 

ข7อ ๖ ใหWหัวหนWาหนMวยงานของรัฐทุกแหMงดำเนินการใหWมีการรายงานผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร+

ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศในระบบตามรายการ และภายในระยะเวลาที่สำนักงานกำหนด ทั้งนี้ สำนักงาน

จะกำหนดรายการที่หนMวยงานของรัฐแตMละแหMงจะตWองรายงานใหWแตกตMางกันตามความเหมาะสมเพื่อใหWการ

ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศเป<นไปอยMาง

มีประสิทธิภาพก็ไดW  

รายการตามวรรคหน่ึงอยMางนWอยตWองประกอบดWวย 

(๑) ขWอมูลเก่ียวกับรายละเอียดแผนงาน โครงการ หรือการดำเนินงาน 

(๒) ความสอดคลWองกับการดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติและแผนการปฏิรูปประเทศ 

(๓) ความกWาวหนWาและผลสัมฤทธ์ิของการดำเนินการ 

(๔) ปvญหาหรืออุปสรรค 

(๕) ขWอเสนอแนะหรือแนวทางแกWไขในการดำเนินงาน 

ในกรณีที่หัวหนWาหนMวยงานของรัฐไมMรายงานผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่งภายในระยะเวลาท่ี

กำหนด หรือรายงานไมMครบถWวนตามรายการท่ีกำหนด ใหWสำนักงานแจWงใหWรัฐมนตรีเจWาสังกัดหรือหัวหนWาองค+กร

ในฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายตุลาการ องค+กรอิสระ และองค+กรอัยการทราบพรWอมดWวยเหตุผลโดยเร็ว 

ข7อ ๘ ในกรณีที่คณะกรรมการยุทธศาสตร+ชาติ หรือคณะกรรมการปฏิรูปตWองการขWอมูลในระดับพื้นท่ี 

ใหWสำนักงานแจWงใหWหนMวยงานของรัฐที่เกี ่ยวขWองเพื่อจัดทำรายงานขWอมูลดังกลMาวและสMงใหWสำนักงานเพ่ือ

นำเสนอคณะกรรมการยุทธศาสตร+ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูปเพ่ือพิจารณาตMอไป 

หัวหนWาหนMวยงานของรัฐที่ไดWรับแจWงตามวรรคหนึ่งตWองจัดใหWมีการจัดทำรายงานขWอมูลและสMงใหW

สำนักงานภายในระยะเวลาท่ีสำนักงานกำหนด 

ใหWนำความในขWอ ๖ วรรคสาม มาใชWบังคับแกMกรณีที่หัวหนWาหนMวยงานของรัฐไมMจัดทำรายงานขWอมูล

ตามวรรค หรือรายงานขWอมูลไมMครบถWวนตามท่ีไดWรับแจWงจากสำนักงาน  ดWวยโดยอนุโลม 

ข7อ ๙ ใหWสำนักงานจัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินการประจำป1ในการดำเนินการตามยุทธศาสตร+ชาติ

และแผนการปฏิรูปประเทศเสนอตMอคณะกรรมการยุทธศาสตร+ชาติหรือคณะกรรมการปฏิรูป แลWวแตMกรณี

หัวหนWาองค+กรในฝ�ายนิติบัญญัติ ฝ�ายตุลาการ องค+กรอิสระ และองค+กรอัยการ ทราบ และใหWสำนักงานเสนอ

รายงานความคืบหนWาในการดำเนินการตามแผนการปฏิรูปประเทศตMอคณะรัฐมนตรีทราบเพื่อรายงานตMอ

รัฐสภาทุกสามเดือนตMอไปดWวย 

 



๗ 

 

 

๒. แผนผังการเช่ือมโยงข7อมูลยุทธศาสตร?การพัฒนาท7องถ่ินกับ ยุทธศาสตร?ชาติและแผนแมGบทภายใต7

ยุทธศาสตร?ชาติ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

  

ยุทธศาสตร?ชาติ 
เปkาหมาย 

ยุทธศาสตร?

ชาติ 

ประเด็น 

ยุทธศาสตร?

ชาติ 

แนวทาง 

ภายใต7ประเด็น 

แผนแมGบทภายใต7

ยุทธศาสตร?ชาติ 
แผนยGอย 

แนวทางการพัฒนา

ภายใต7แผนยGอย 

เปkาหมาย

แผนยGอย 

ยุทธศาสตร?การ

พัฒนาท7องถ่ิน 
แผนงาน กิจกรรมท่ี๑,๒,๓ 

แผน

ระดับท่ี ๑ 

แผน

ระดับท่ี ๓ 

แผน

ระดับท่ี ๒ 
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บทที ่๓ 

ขั้นตอนการรายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR) 

 

๑. การเข7าสูGระบบ 

๑. ทำการ Login ในสMวนของหนWาจอระบบสารสนเทศเพ่ือการวางแผนและประเมินผลของ     

องค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน เขWาสูMระบบโดยการ 

   ๑.๑ ใสM Node Code (รหัสจังหวัด ๒ หลัก, รหัสอำเภอ ๘ หลัก, รหัส อปท. ๗ หลัก) 

  ๑.๒ ใสM login ใหWใสMตามตำแหนMงที่รับผิดชอบ dla, plan, stat, engineer (อักษรภาษาอังกฤษ

ตัวพิมพ+เล็กเทMาน้ัน) 

  ๑.๓ ใสM Password 

หมายเหตุ  

ในกรณีมีปvญหาการใชWงานใหWติดตMอ ๐๒-๒๔๓-๒๙๐๒, ๐๘๖-๓๔๔-๗๙๒๑ 

เวลาทำการ ๘:๓๐ – ๑๖:๓๐ วันจันทร+ถึงวันศุกร+ยกเวWนวันหยุดราชการ 

 

 

 



๙ 

 

 

๒. ขออนุมัติงบประมาณ(e-LAAS) 

 ๑. เม่ือกดเลือก เมนู ขออนุมัติงบประมาณ(e-LAAS) จะพบกับหนWาจอ ๒ หนWาจอ คือ  

  ๑.๑ โครงการท่ีอนุมัติแลWว: ไมMตWองดำเนินรายการใดๆนอกจากทMานตWองการแกWไขขWอมูลหรือ

กดยกเลิกหลังจากน้ันระบบจะทำการ update ในระบบ e-plan หลังจากจับคูMแผนกับขWอบัญญัติ/เทศบัญญัติ

และสามารถติดตามไดWท่ีเมนู “รายงานการดำเนินโครงการ” 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ๑.๒ โครงการท่ียังไมMอนุมัติ: ใหWทMานตรวจสอบวMามีโครงการไหนท่ียังไมMไดWทำการอนุมัติจากน้ัน

กดปุ�มอนุมัติและกรอกขWอมูลดังน้ี 

ขออนุมัติงบประมาณแผน ๕ ป1 (ป1งบประมาณ ๒๕๖๔) 

o ช่ือโครงการ 

o งบตามแผน 

หมายเหตุ  ๒ รายการน้ีโดยระบบจะดึงขWอมูลมาใหW 

แหลMงท่ีมาของงบประมาณ 

 



๑๐ 

 

 

o เงินอุดหนุนท่ัวไป 

o เงินอุดหนุนแบบมีวัตถุประสงค+ 

o เงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

o เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ 

o รายไดWจัดเก็บเอง 

o รายไดWอ่ืนๆ 

o เงินสะสม 

o เงินทุนสำรองสะสม 

o ไมMทราบแหลMงท่ีมา 

o วันท่ีอนุมัติ 

ขWอมูลเพ่ือเช่ือมโยงระบบบันทึกบัญชีทWองถ่ิน (e-LAAS) สGวนน้ีสำคัญมาก 

o ช่ือโครงการ e-LAAS 

ช่ือโครงการ e-LAAS ระบบดึงช่ือโครงการท่ีผMานขWอบัญญัติ/เทศบัญญัติจะทำการจับคูMใหWอัตโนมัติจากน้ันใหW

ทMานกดเลือกวMาเป<นโครงการไหนแลWว กดบันทึกขWอมูล 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑ 

 

 

ในกรณีท่ีกดเลือกโครงการจับคูGแล7วไมGมีโครงการให7ทGานกลับไปตรวจสอบตามข้ันตอนดังน้ี 

 ๑.ตรวจสอบจากตารางการบันทึกขWอมูลแผนพัฒนาทWองถ่ินโดยสังเกตจากชMองงบประมาณตาม

ป1งบประมาณท่ีจะทำการอนุมัติ จากเมนู “รายงานแผน ๕ ปq (e-Plan)” 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

๒. ใหWทMานตรวจสอบวMา เมนู “รายงานยอดงบประมาณคงเหลือ” คือรายงานท่ีไดWจาก e-laas ใหWทMาน

ตรวจสอบวMาตรงกับขWอมูลของ e-plan หรือไมM ซ่ึงขWอมูลประกอบไปดWวย 

o แผนงาน 

o งาน 

o หมวดรายจMาย 

o ประเภทรายจMาย   

และในกรณีขWอมูลไมMตรงทMานสามารถเขWาไปแกWไดWท่ีระบบ e-plan ในเมนู “เปล่ียนแปลงแผน” ซ่ึงประกอบไป

ดWวย ขWอมูลดังตMอไปน้ีถWาตรวจสอบวMาตรงกันหรือไหมถWาขWอมูลตรงกันแลWว ขWอมูลเพ่ือเช่ือมโยงระบบบันทึกบัญชี

ทWองถ่ิน (e-LAAS) 

o แผนงาน 

o กิจกรรม 

o ประเภท 

o ประเภทหมวด 

o ประเภทรายจMาย 



๑๒ 

 

 

๓.เม่ือตรวจสอบวMาขWอมูลของท้ังสองระบบตรงกันแลWว ใหWทMานกลับไปเลือกขWอมูลเพ่ือเช่ือมโยงระบบบันทึก

บัญชีทWองถ่ิน (e-LAAS) ในเมนู “ขออนุมัติงบประมาณ (e-LAAS)”ขWอมูลจะไหลมาอัตโนมัติใหWทMานกดเลือก

โครงการเพ่ือเช่ือมโยงขWอมูลไปยังระบบ (eMENSCR) 

หมายเหตุ  ระบบ e- LAAS 

 กรณีเพ่ิมโครงการในระบบ e-LAAS สามารถเพ่ิมรหัส โครงการโดยดูได7ท่ี เมนู “รายงานแผน 5 ปq”  

ในระบบ e-Plan 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e-LAAS 

e-LAAS 



๑๓ 

 

 

รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)  

 เป<นการรายงานเพื่อใหWระบบสามารถเชื่อมโยงขWอมูลจากระบบสารสนเทศเพื่อการวางแผนและติดตาม

ประเมินผลการบริหารงานทWองถิ ่นตามยุทธศาสตร+พัฒนาประเทศ (e-plan)  ไปยัง ระบบติดตามและ

ประเมินผลแหMงชาติ (eMENSCR) ตามระเบียบวMาดWวยการติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผลการดำเนินงาน

ตามยุทธศาสตร+ชาติ และแผนการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรายละเอียดดังน้ี  

 ๑. กดเลือก เมนู “รายงานการดำเนินโครงการ (eMENSCR)” หลังจากนั ้นกดปุ�ม “รายงาน”

โครงการท่ีตWองการรายงานจากน้ันกรอกขWอมูล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ๒. ดำเนินการกรอกข7อมูลรายงานการดำเนินโครงการ [ ปqงบประมาณ... ] โดยมีรายละเอียดดังน้ี 

o ช่ือโครงการ 

o งบตามแผน 

o งบตามขWอบัญญัติ/เทศบัญญัติ 

 ซ่ึงขWอมูลสMวนน้ีระบบจะทำการดึงขWอมูลมาใหW 

 ๓. ข7อมูลเพ่ือเช่ือมโยงระบบติดตามและประเมินผลแหGงชาติ (eMENSCR) 

• ผูWประสานงานโครงการ 

o ช่ือ - นามสกุล 

o โทรศัพท+  

 ๔. รายละเอียดโครงการ* 

o หลักการและเหตุผล 
 

 



๑๔ 

 

 

 

 

 

 

 

  

 ๕. เปkาหมาย 

o เปtาหมายเชิงผลผลิต* 

o เปtาหมายเชิงผลลัพธ+* 

o ผลท่ีคาดวMาจะเกิด* 

o ดัชนีช้ีวัดความสำเร็จ* 

o กลุMมเปtาหมาย/ผูWไดWรับประโยชน+* 

 

 ๖. ระยะเวลาดำเนินโครงการ 

o วันท่ีเร่ิมตWน* 

o วันท่ีส้ินสุด* 

หมายเหตุ สัญลักษณ+ * หมายความวMา ทMานจำเป<นท่ีจะตWองบันทึกขWอมูล 

 ๗. การเบิกจGายงบประมาณ 

o สาเหตุท่ีไมMสามารถเบิกจMายงบประมาณไดWตามแผนการ 

การบันทึกขWอมูลต้ังแตMขWอ ๒-๗ เป<นขWอมูลของแผนงาน/ โครงการท่ีอนุมัติตามขWอบัญญัติ/เทศบัญญัติสMวนต้ังแตM

ขWอ๘/๑๐ จะเป<นการรายงาน ความกWาวหนWาของโครงการท่ีดำเนินการกับความเช่ือมโยงกับแผนท้ังสามระดับ  

 



๑๕ 

 

 

 

  

 

 

 



๑๖ 

 

 

๘. ความก7าวหน7าของโครงการท่ีดำเนินการกับความเช่ือมโยงกับแผนท้ังสามระดับ 

o ผลการดำเนินงานตMอเปtาหมายของยุทธศาสตร+ 

o ผลการดำเนินงานตMอเปtาหมายของแผนแมMบทประเด็น 

o ผลการดำเนินงานตMอเปtาหมายของแผนยMอย 

๙. พิกัดท่ีต้ังโครงการ 

o เสWนรุWง(ละติจูด) 

o เสWนแวง(ลองติจูด) 

๑๐. สรุปป{ญหาและข7อเสนอแนะของโครงการ 

o สรุปผลการดำเนินงาน 

o ปvญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

o ขWอเสนอแนะ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗ 

 

 

   

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหต ุ ทำการกดเลือก “ดำเนินการเสร็จสิ้น” ได3เมื่อโครงการนั้นดำเนินการเสร็จสิ้น  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘ 

 

 

บทที่ ๔ 

ความเชื่อมโยงของโครงการ กิจกรรม และแผนพัฒนาท6องถิ่นกับยุทธศาสตรVชาต ิ

แผนงาน: บริหารทั่วไป 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๑) งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานทั่วไป 

� ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

� เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ Mงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ ภาคร ัฐท ี ่ย ึดประชาชนเป <น ศ ูนย +กลาง 

ตอบสนองความตWองการ และใหWบริการอยMาง

สะดวกรวดเร็ว โปรMงใส หนMวยงานของรัฐตWอง

รMวมมือและชMวยเหลือกันในการปฏิบัต ิหนWาท่ี       

มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัยมีประสิทธิภาพ 

มีความโปรMงใส ใหWการบริหารราชการแผMนดินท้ัง

ราชการสMวนกลาง สMวนภูมิภาค สMวนทWองถิ่น และ

งานของรัฐอยMางอื่นใหWเป<นไปตามหลักการบริหาร

ก ิจการบ Wานเม ือง ท่ี ดี  สร Wางประโยชน +ส ุขแกM

ประชาชน  

๔.๑.๒ ภาครัฐม ีความเช ื ่อมโยงในการใหWบร ิการ

สาธารณะตMาง ๆ ผMานการนำเทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมา

ประยุกต+ใชW มีระบบการบริหารจัดการขWอมูลที่มีความ

เชื ่อมโยงระหวMางหนMวยงานและแหลMงขWอมูลตMาง ๆ 

นำไปสูMการวิเคราะห+การจัดการขWอมูลขนาดใหญM เพ่ือ

การพัฒนา นโยบายและการใหWบริการภาครัฐ มีการนำ

เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาประยุกต+ใช WในการใหWบริการ

สาธารณะตั้งแตMตWนจนจบกระบวนการ เพื่อใหWสามารถ

ติดตMอราชการไดWโดยงMาย สะดวก รวดเร็ว โปรMงใส   

เสียคMาใชWจMายนWอย และตรวจสอบไดW 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนย,อย แนวทางการพัฒนาภายใต8แผนย,อย เป:าหมายแผนย,อย 

๔.แผนยMอยการพัฒนา 

ระบบงานบริหารภาครัฐ 

 
 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น“ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุ WมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย

ซับซWอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูล

ขนาดใหญMมาใชWในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ

บริหารจัดการ การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 

รวมถึงการเช่ือมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMางองค+กร ท้ัง

ภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรWาง

แพลตฟอร+มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพิ่มโอกาส

ในการเขWาถึงขWอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขWอมูลของ

หนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐานเดียวกันและขWอมูลระหวMาง

หนMวยงานท่ีเกี่ยวขWอง ตลอดจนเพื่อใหWภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 

และผูWประกอบการสามารถใชWประโยชน+ จากขWอมูลในการ

ขยายโอกาสทางการคWาท้ังในประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา 

มาตรฐานสากลและมี

ความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๒) งานบริหารทั่วไป-การบริหารงานบุคคล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป<นคนดีและเกMง ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุMงมั่น และเป<นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนWาที่และ

ขับเคลื ่อนภารกิจยุทธศาสตร+ชาติ โดยภาครัฐมี

กำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ  

มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหW

สามารถสนองความตWองการในการปฏิบัติงาน  

มีความกWาวหนWาในอาชีพ สามารถจูงใจใหWคนดีคน

เก Mงทำงานในภาคร ัฐ ม ีระบบการพ ัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหWมีสมรรถนะใหมM ๆ 

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา 

มีการเสร ิมสร Wางคุณธรรมและจริยธรรม การ

ปรับเปลี่ยนแนวคิดใหWการปฏิบัติราชการเป<นมือ

อาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไป

ขWางหนWา สามารถบูรณาการการทำงานรMวมกับภาค

สMวนอ่ืนไดWอยMางเป<นรูปธรรม 

๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคลMองตัว 

ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุMนคลMองตัวใหWกับ

หนMวยงานภาครัฐในการบริหารทรัพยากรบุคคลในทุก

ขั้นตอนควบคูMไปกับการเสริมสรWางประสิทธิภาพและ

ค ุณภาพภายใต Wหล ักระบบค ุณธรรม ปร ับปรุง

เปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กำลังคน รูปแบบการ

จWางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตMงตั้ง เพื่อเอื้อใหW

เกิดการหมุนเวียน ถMายเทแลกเปลี่ยน และโยกยWาย

บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหวMางภาคสMวน

ตMาง ๆ ของประเทศไดWอยMางคลMองตัว รวมทั้งทบทวน

และปรับเปลี่ยนระบบคMาตอบแทนที่เป<นธรรม มีมาตรฐาน  

เหมาะสมสอดคลWองกับภาระงาน 

 

  



๒๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ประเด็นท่ี ๒๐ การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเปcนที่ยอมรับของ

ผู3ใช3บริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนยMอยการสรWาง

และพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 

๒. เสริมสรWางความเขWมแข็งในการบริหารงานบุคคลในภาครัฐ

ใหWเป<นไปตามระบบคุณธรรมอยMางแทWจริง โดยการสรรหาและ

คัดเลือกบุคคลที่มีความรูWความสามารถ มีคุณธรรมจริยธรรม

และจิตสำนึกสาธารณะ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา

บุคลากรใหWสามารถสนองความตWองการในการปฏิบัติงาน มี

ความกWาวหนWาในอาชีพ สามารถจูงใจใหWคนดีคนเกMงทำงานใน

ภาครัฐ โดยมีการประเมินผลและเลื ่อนระดับตำแหนMงของ

บุคลากรภาครัฐตามผลสัมฤทธิ์ของงานและพฤติกรรมในการ

ปฏิบัติงาน โดยมีกลไกการปtองกันการแทรกแซงและการใชW 

ดุลยพินิจโดยมิชอบ การสรWางความกWาวหนWาใหWกับบุคลากร

ภาครัฐตามความรูWความสามารถและศักยภาพในการปฏิบัติงาน 

และการสรWางกลไกใหWบุคลากรภาครัฐสามารถโยกยWายและ

หมุนเวียนไดWอยMางคลMองตัวเพ่ือประโยชน+ของภาครัฐ รวมถึงการ

พัฒนาระบบการจWางงานบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหWมี

รูปแบบท่ีหลากหลายเหมาะสมกับภารกิจในรูปตMาง ๆ อาทิ การ

จWางงานที่มีลักษณะชั่วคราว ใหWเป<นเครื่องมือในการบริหารงาน

ในภาครัฐไดWอยMางมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งการทบทวนและ

ปร ับเปล ี ่ยนระบบคMาตอบแทนที ่ เป <นธรรม ม ีมาตรฐาน 

เหมาะสมสอดคลWองกับภาระงาน โดยปรับปรุงวิธีการกำหนด

และพิจารณาคMาตอบแทนและสิทธิประโยชน+ของบุคลากร

ภาครัฐใหWมีมาตรฐาน เหมาะสมกับลักษณะงานและภารกิจ

รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับตลาดการจWางงานไดWอยMาง

สมเหตุสมผล โดยไมMใหWเกิดความเหล่ือมล้ำของคMาตอบแทนและ

สิทธิประโยชน+ตMาง ๆ ระหวMางบุคลากรของรัฐ 

๑.บุคลากรภาครัฐ 

ยึดคMานิยมในการ 

ทำงานเพ่ือประชาชน 

ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมีจิตสำนึก 

 ม ีความสามารถสูง

มุMงม่ันและเป<นมืออาชีพ 

 
 

 

 

 



๒๒ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๓) งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาระบบคอมพิวเตอรVและประมวลผลข6อมูล

ทั่วไปขององคVกร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต8ประเด็น 

๔.๔โครงสร Wางพ ื ้นฐาน เช ื ่อมไทย เช ื ่อมโลก 

โครงสรWางพ้ืนฐานเป<นส่ิงจำเป<นสำหรับประเทศไทย

ในการกWาวสูMการเป<นศูนย+กลางเศรษฐกิจอาเซียน 

และเป<นจุดเชื่อมตMอที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ใน

ยุคของการเปลี่ยนแปลงทางดWานเทคโนโลยีอยMาง

รวดเร็วและรุนแรง โครงสรWางพื้นฐานจะครอบคลุม

ถึงโครงสรWางพื้นฐานทางกายภาพในดWานโครงขMาย

คมนาคม พ ื ้นท ี ่และเม ือง รวมถ ึงเทคโนโลยี 

ตลอดจนโครงสรWางพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกและลดตWนทุนในการเคลื่อนยWาย

สินคWา บริการ เงินทุน บุคลากร และเชื ่อมโยง

ประเทศไทยกับประชาคมโลก 

๔.๔.๔พัฒนาโครงสรWางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหมM 

สนับสนุนใหWเกิดระบบนิเวศในการรMวมสรWางงานวิจัย

และนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และ

หนMวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพ่ือ

สรWางและถMายทอดเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานและเทคโนโลยี

ขั ้นสูง เพื ่อการใชWประโยชน+ในเชิงพาณิชย+ไดWจริง 

ตอบสนองความตWองการของผู WใชWทั ้งในภาครัฐและ

เอกชน พรWอมทั้งการสรWางระเบียงทางดMวนดิจิทัล และ

เสริมสรWางความรูWและโอกาสในการเขWาถึง 

โครงขMายบรอดแบรนด+หลากรูปแบบตามความ

เหมาะสมของพื้นที่ โดยมีรูปแบบการเชื่อมโยงดWาน

ดิจิทัลที่เป<นมาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐ

และเอกชน รวมถ ึงการวางกรอบในการจ ัดการ

ทรัพยากรคลื่นความถี่ใหWเพียงพอรองรับบริการที่มี

คุณภาพในราคาที ่ประชาชนทั ่วไปเขWาถึงไดW มีการ

สนับสนุนธุรกิจแบบแพลตฟอร+ม ที่ทำใหWเกิดการสรWาง

งานบริการในโลกดิจิทัลใหมM เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพของ

งานบริการและบริหารของภาครัฐและเอกชน และ

สรWางความมั ่นคงในการเชื ่อมโยงเครือขMายดิจิทัล

เชื่อมตMอกับโลก และการสนับสนุนและเรMงรัดการนำ

วิทยาศาสตร+ขWอมูล ปvญญาประดิษฐ+และหุMนยนต+ การ

ออกแบบท่ีคำนึงถึงผูWใชWเป<นศูนย+กลาง มาใชWในภาคการ

ผลิตและบริการ เพื่อเพิ่มความสามารถในการแขMงขัน

ในรูปแบบที่ทุกคนสามารถเขWาถึงและใชWประโยชน+จาก

ขWอมูลหลากหลายแหลMงใหWเกิดประโยชน+สูงสุดในการ

เพิ ่มศ ักยภาพคนในสังคมดWวยการเข Wาถ ึงความรูW  

เคร่ืองมือบนพ้ืนฐานของ 



๒๓ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต8ประเด็น 
 

ธรรมาภิบาลขWอมูล ซึ่งครอบคลุมความปลอดภัย 

ไซเบอร+ ความมีจริยธรรม และการไมMละเมิด

สิทธิ สMวนบุคคล รวมทั้งการเสริมสรWางความมั่นคง

ดWานพลังงาน โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสรWาง

พื ้นฐานดWานพลังงาน บริหารจัดการพลังงานใหWมี

ประสิทธิภาพและมีการแขMงขันอยMางเป<นธรรม มี

ราคาที่เหมาะสม และการสรWางโครงสรWางพื้นฐานท่ี

รองรับการใชWพลังงานในรูปแบบตMาง ๆ เพ่ือสนับสนุน

ภาคการผลิต บริการ และการขนสMง รวมทั้งสMงเสริม

การใชWพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกใน

สัดสMวนที่มากขึ ้น ตลอดจนพัฒนาระบบโครงขMาย

ไฟฟtาอัจฉริยะ สรWางและรวบรวมผูWเชี่ยวชาญทั้งใน

และต Mางประเทศ ทางด Wานว ิทยาศาสตร +และ

เทคโนโลยีทั ้งในมหาวิทยาลัย และหนMวยงานวิจัย

ผMานการสรWางแรงจูงใจตMางๆ เพื่อใหWมีความพรWอมกับ

การประยุกต+ใชWเทคโนโลยีชั้นสูงในอนาคต รวมท้ัง

การสรWางผลงานที่ชMวยใหWผู Wประกอบการทั้งภาครัฐ

และเอกชนสามารถนำไปพัฒนาตMอยอดในการสรWาง

ความสามารถในการแขMงขันของประเทศอยMางเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๗ ประเด็น โครงสรWางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส+ และดิจิทัล ประเด็น 

โครงสรWางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส+ และดิจิทัล 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑.ความสามารถในการแขMงขันดWาน โครงสรWางพ้ืนฐานของ

ประเทศดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอย 

โครงสร Wางพ้ืนฐาน

ดWานดิจิทัล 

๑. พัฒนาโครงสรWางพื้นฐานดWานดิจิทัลทั้งในสMวนของโครงขMาย

ส่ือสารหลักภายในประเทศและโครงขMายบรอดแบรนด+ความ 

เร็วสูง ใหWครอบคลุมทั่วประเทศ มีเสถียรภาพและสอดรับกับ

แนวโนWมการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีดWานดิจิทัลและการ

เติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ รวมท้ังสนับสนุนใหWเกิด

การบูรณาการการใชWงานโครงสรWางพื้นฐานและสิ่งอำนวยความ

สะดวกดWานดิจิทัล พรWอมทั ้งกำหนดรูปแบบสถาปvตยกรรม

โครงขMายใหWสามารถเชื ่อมตMอถึงกันไดWในลักษณะโครงขMาย

เชื ่อมตMอแบบเป�ด ใหWเป<นโครงขMายเดียวสามารถใหWบริการ

ประชาชนอยMางมีคุณภาพและทั ่วถึง ตลอดจนสMงเสริมการ

แขMงขันในตลาดของผู WประกอบการรายใหมMในสMวนบริการ

ปลายทางท้ังแบบใชWสายและแบบไรWสาย 

๑. ประชาชนม ี

ความสามารถในการ

เขWาถึงอินเทอร+เน็ต

มากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๔) งานบริหารทั่วไป-กิจการทะเบียน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บWานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ การปtองกันและแกWไขปvญหาที่มีผลกระทบตMอ

ความมั่นคง เพื่อแกWไขปvญหาเดิมที่มีอยูMอยMางตรง

ประเด็นจนหมดไปอยMางรวดเร็ว และปtองกันไมMใหW

ปvญหาใหมMเกิดขึ้นอันจะสMงผลใหWการบริหารจัดการ

และการพัฒนาประเทศในทุก ๆ ดWาน ดำเนินการ

ไปไดWอยMางตMอเนื่องและราบรื่นตามหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป<นกุญแจสำคัญที่จะ

นำไปสูMการบรรลุเปtาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

๔.๒.๑ การแกWไขปvญหาความมั่นคงในปvจจุบัน เพื่อใหW

ปvญหาเดิมที่มีอยูMไดWรับการแกWไขอยMางจริงจัง จนยุติลง 

หรือไมMสMงผลกระทบตMอประเทศชาติ รวมทั้งใหWการ

บริหารและการพัฒนาบWานเมืองเดินหนWาไปไดWอยMาง

ตMอเนื่องและมีประสิทธิภาพ โดยผลักดันการวิเคราะห+

หาสาเหตุท ี ่แท Wจร ิงของปvญหาทุกภาคสMวนในทุก

ประเด็นอยMางเป<นระบบ สMงเสริมการหารือ วางแผน 

และยกระดับวิธ ีการแกWไขปvญหาที ่อาศัยการผนึก

กำลังคนและทรัพยากรใหWมีสMวนรMวมแบบบูรณาการ

อยMางแทWจริง เสริมสรWางความรMวมมือกันระหวMาง

หนMวยงานหลักและรองในการปtองกัน แกWไขปvญหา 

และชMวยเหลือประชาชน ทั้งจากภัยคุกคามและปvญหา

ที ่สMงผลตMอความมั ่นคงตMาง ๆ เชMน การกMอการรWาย 

อาชญากรรมทางไซเบอร+ การฟอกเงิน การคWามนุษย+ 

การหลบหนีเขWาเมืองโดยผิดกฎหมาย การลักลอบคWา

สินคWาเถื่อน การคWาและการแพรMระบาดของยาเสพติด 

การขยายอำนาจหรือแขMงขันกันทางเศรษฐกิจอยMาง

รุนแรง รวมไปถึงปvญหาการรุกเขWามาอยMางรวดเร็วของ

ทุนขนาดใหญM เทคโนโลยียุคใหมM การยWายถิ่นของทุน

และแรงงานขWามชาติ ที่จะสMงผลกระทบตMอความมั่นคง

ของชาติและความมั่นคงของมนุษย+ ปvญหาภัยพิบัติ

สำคัญ ที่ทำใหWจำเป<นตWองมีการบริหารจัดการความ

ม่ันคง รวมไปถึงการสMงเสริมผลักดันหลักการ นโยบาย 

ยุทธศาสตร+ ตลอดถึงโครงการสำคัญของประเทศใหW

บรรลุผลสำเร็จตามเปtาหมายท่ีกำหนด 

 

 

 



๒๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑.ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการ 

ป tองก ันและแกWไข

ปvญหาท่ีมีผลกระทบ 

ตMอความม่ันคง 

๔. บริหารจัดการผูWหลบหนีเขWาเมือง มุMงใหWการพัฒนากลไกการ

บริหารจัดการผูWหลบหนีเขWาเมืองเป<นไปอยMางมีระบบและเป<น

เอกภาพ โดยเนWนการพัฒนาระบบฐานขWอมูล ผMานทางการ 

บูรณาการฐานขWอมูลผู WหลบหนีเขWาเมืองของสMวนราชการท่ี

เก่ียวขWอง ซ่ึงมีกระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน สำนักงาน

สภาความมั ่นคงแหMงชาติ สำนักงานตำรวจแหMงชาติ เป<น

หนMวยงานหลัก และประสานการปฏิบัติกับสMวนราชการท่ี

เก่ียวขWองในแตMละประเด็นภารกิจ เพ่ือบูรณาการการดำเนินการ

ตMอผู WหลบหนีเขWาเมืองทุกกลุMม โดยแนวคิดการดำเนินการท่ี

สำคัญภายใตWแนวทางการพัฒนานี้ ประกอบดWวย (๑) แกWไข

ปvญหาผู WหลบหนีเขWาเมืองกลุ Mมชาติพันธุ +/ชนกลุ MมนWอย โดย

คำนึงถึงความสมดุลระหวMางความมั่นคงและหลักสิทธิมนุษยชน 

(๒) แกWไขปvญหาผูWหลบหนีเขWาเมืองกลุMมแรงงานตMางดWาว (๓) 

แกWไขปvญหาผูWหลบหนีเขWาเมืองกลุMมเฉพาะ (ชนกลุMมนWอย/กลุMม

ชาติพันธุ+) (๔) แกWไขปvญหาผูWหลบหนีเขWาเมืองกลุMมอื่น ๆ (๕) 

ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวขWองกับการเขWาเมืองและพำนัก

อยูMในราชอาณาจักรอยMางเครMงครัด(๖) เสริมสรWางความรMวมมือ

ดWานการขMาว และการลาดตระเวนรMวมบริเวณชายแดน (๗) 

พัฒนาระบบฐานขWอมูล และเชื ่อมโยงการทำงานระหวMาง

หนMวยงานที่เกี่ยวขWอง (๘) สMงเสริมการอยูMรMวมกันภายใตWสังคม

พหุวัฒนธรรม (๙) แสวงหาความรMวมมือจากประเทศตWนทาง/

องค+การระหวMางประเทศ ในการแกWปvญหาผูWหลบหนีเขWาเมือง 

(๑๐) พัฒนาศักยภาพเจWาหนWาที่ภาครัฐ (๑๑) พัฒนาการบริหาร

จัดการปvญหาผูWหลบหนีเขWาเมืองโดยทุกภาคสMวน และ (๑๒) 

ทบทวนปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบเกี่ยวขWอง ใหWทันสมัย

สอดคลWองกับนานาชาติ และสามารถจัดการปvญหาผูWหลบหนี

เขWาเมืองไดWอยMางสมบูรณ+ 

แกWไขจนไมMสMงผล 

กระทบตMอการบริหาร 

และพัฒนาประเทศ 

 

 

 



๒๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๕) งานบริหารทั่วไป-การปกครอง 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บWานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที ่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการ

ร ั กษาความสงบ

ภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

มั่นคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐาน สำคัญ ในการแกWไขปvญหา

ดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชWหลักการแกWไข

ปvญหาแบบบูรณาการ เพื่อใหWสามารถดำเนินการแกWไขรMวมกับ

ทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<น

การสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติดWานการพัฒนาและเสริมสรWาง

ศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี 

แนวทางการพัฒนาท่ีสำคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWาน

อาชญากรรม (๒) การแกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทาง

ถนน (๓) การแกWไขปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การ

เสริมสรWางความเป<นพลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย 

เคารพกฎหมาย รูWสิทธิและหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการ

แกWไขปvญหาความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMาย

ในครอบครัว 

๑.ปvญหาความ่ันคงท่ี 

มีอยูMในปvจจุบัน 

(เชMน ปvญหายาเสพติด 

ความม่ันคงทางไซเบอร+ 

 การคWามนุษย+ ฯลฯ) 

ไดWรับการแกWไขจนไมM

ส MงผลกระทบตMอการ

บริหารและพัฒนา 

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๖) งานบริหารทั่วไป-การประชาสัมพันธV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMาง 

ม ีประส ิทธ ิภาพ ม ีความค ุ Wมค Mา เท ียบได W กับ

มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอม

ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซWอนมาก

ข้ึน และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการที่ตั้งอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+  

มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง 

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอย 

การพัฒนาบริการ

ประชาชน 

๓. ปรับวิธีการทำงาน  จาก “การทำงานตามภารกิจที่กฎหมาย

กำหนด” เป<น “การใหWบริการที่ใหWความสำคัญกับผูWรับบริการ” 

ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาบริการภาครัฐท่ี

มีคุณคMาและไดWมาตรฐานสากล โดยเปลี่ยนจากการทำงานดWวย

มือ เป<นการทำงานบนระบบดิจิทัลทั้งหมด เชื่อมโยงและ 

บูรณาการปฏิบัติงานของหนMวยงานภาครัฐเขWาดWวยกันเสมือน

เป<นองค+กรเดียว มีการพัฒนาบริการเดิมและสรWางบริการใหมMท่ี

เป<นพลวัตสอดคลWองเหมาะสมกับสถานการณ+และขับเคลื่อน

โดยความตWองการของประชาชน ภาคธุรกิจ และผูWใชWบริการ 

และเป�ดโอกาสใหWเสนอความเห็นตMอการดำเนินงานของภาครัฐ

ไดWอยMางสะดวก ทันสถานการณ+ 

๑. งานบริการภาครัฐ 

ท่ีปรับเปล่ียนเป<น 

ดิจิทัลเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๗) งานบริหารทั่วไป-การร6องทุกขV ร6องเรียน 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓.ภาครัฐมีความโปรMงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๖ ภาครัฐมีความโปรMงใส ปลอดการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ ทุกภาคสMวนรMวมตMอตWานการทุจริต 

ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาล

และหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ 

โดยเฉพาะการสรWางวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน+

สMวนบุคคลและประโยชน+สMวนรวมของบุคลากร

ภาครัฐใหWเกิดขึ้น รวมทั้งสรWางจิตสำนึกและคMานิยม

ใหWทุกภาคสMวนตื ่นตัวและละอายตMอการทุจริต

ประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ พรWอมทั ้ง สMงเสริม 

สนับสนนุ ใหWภาคีองค+กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม  

ชุมชน ประชาชน และภาคีตMาง ๆ มีสMวนรMวมในการ

สอดสMอง เฝtาระวัง ใหWขWอมูล แจWงเบาะแสการทุจริต 

และตรวจสอบการดำเน ินงานของหนMวยงาน

ภาคร ัฐ และภาคสMวนอ ื ่น ๆ โดยได Wร ับความ

คุWมครองจากรัฐตามท่ีกฎหมายบัญญัติ 

๔.๖.๒ บ ุคลากรภาคร ัฐย ึดม ั ่นในหล ักค ุณธรรม 

จริยธรรมและความซ่ือสัตย+สุจริต กำหนดใหW 

เจWาพนักงานของรัฐตWองยึดถือแนวทางปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

และหลีกเลี่ยงการขัดกันระหวMางประโยชน+บุคคลและ

ประโยชน+สMวนรวม รวมท้ังย่ืนบัญชีทรัพย+สินและหน้ีสิน

ของตนเอง คู Mสมรส และบุตรที ่ยังไมMบรรลุนิติภาวะ 

โดยเฉพาะผูWดำรงตำแหนMงทางการเมือง ตุลาการศาล

รัฐธรรมนูญ ผูWดำรงตำแหนMงในองค+กรอิสระ ผูWวMาการ

ตรวจเงินแผMนดิน และผูWดำรงตำแหนMงระดับสูงตามท่ี

กฎหมายกำหนด จะตWองเป�ดเผยบัญชีแสดงรายการ

ทรัพย+สินและหน้ีสินใหWประชาชนทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๑ ประเด็น การตMอตWานการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ประเทศไทยปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการ 

ปtองกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ 

๒. สMงเสริมการปฏิบัติหนWาที่ของขWาราชการและเจWาหนWาที่ของ

รัฐใหWมีความใสสะอาด ปราศจากพฤติกรรมที่สMอไปในทาง

ทุจริต โดยการปฏิบัติหนWาที ่ราชการอยMางเป�ดเผย โปรMงใส 

ถูกตWองเป<นธรรม ไมMคดโกง รูWจักแยกแยะเรื่องสMวนตัวออกจาก

หนWาที ่การงาน การสรWางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน 

ตลอดจนการสรWางจิตสำนึกและคMานิยมในการตMอตWานการ

ทุจร ิตให Wแก Mบ ุคลากรขององค+กร โดยการสนับสนุนใหW

ขWาราชการและเจWาหนWาที่รัฐเขWามามีสMวนรMวมเป<นเครือขMาย

ตMอตWานการทุจริตในหนMวยงานภาครัฐ เพื่อสMงเสริมการมีสMวน

รMวมในการเฝtาระวัง สอดสMอง ติดตามพฤติกรรมเสี่ยงและแจWง

เบาะแส เพื่อสกัดกั้นมิใหWเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบไดW โดย

มีมาตรการสนับสนุนและคุWมครองผูWแจWงเบาะแส 

๑. ประชาชนมีวัฒนธรรม 

และพฤติกรรมซ่ือสัตย+

สุจริต 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๘) งานบริหารทั่วไป-การประสานงาน 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับ

มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอม

ในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซWอนมาก

ข้ึน และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการที่ตั้งอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+  

มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง 

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา 

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๓. ปรับเปล่ียนรูปแบบการจัดโครงสรWางองค+การและออกแบบ

ระบบการบริหารงานใหมM ใหWมีความยืดหยุMน คลMองตัว กระชับ 

ทันสมัย สามารถตอบสนองตMอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดWใน

ทุกมิติ ไมMยึดติดกับการจัดโครงสรWางองค+การแบบราชการและ

วางกฎเกณฑ+มาตรฐานกลางอยMางตายตัว มีขนาดที่เหมาะสม

กับภารกิจ ปราศจากความซ้ำซWอนของการดำเนินภารกิจ 

สามารถปรับเปลี ่ยนบทบาท ภารกิจ โครงสรWางองค+การ 

ระบบการบริหารงาน รวมทั ้งวางกฎระเบียบไดWเองอยMาง

เหมาะสมตามสถานการณ+ที่เปลี่ยนแปลงไป เนWนทำงานแบบ

บูรณาการไรWรอยตMอและเชื่อมโยงเป<นเครือขMายกับทุกภาค

สMวน ทั้งนี้ เพื่อมุMงไปสูMความเป<นองค+การที่มีขีดสมรรถนะสูง 

สามารถปฏิบัติงานและมีผลสัมฤทธิ ์เทียบไดWกับมาตรฐาน

ระดับสากล นอกจากนี้ยังมีความเป<นสำนักงานสมัยใหมM 

 ใชWประโยชน+จากขWอมูลขนาดใหญMเพื่อวิเคราะห+คาดการณ+

ลMวงหนWาและทำงานในเชิงรุก สามารถนำเทคโนโลยีอัน

ทันสมัยเขWามาประยุกต+ใชWเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพและสรWาง

คุณคMาในการทำงาน 

๑. ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา 

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๐๙) งานบริหารทั่วไป-กิจการสภา 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูMบนหลัก 

ธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับพ้ืนท่ี 

โดยเป�ดโอกาสใหWมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ี

หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของทWองถิ่นอยMาง

เหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุนเพื ่อดำเนิน

กิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไขปvญหาและ

พัฒนาพื ้นท ี ่ร Mวมก ับช ุมชนทWองถ ิ ่น โดยคำนึงถึง

ผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และความ

ตWองการของคนทุกกลุMม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะใน

ทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ  

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง 

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุ WมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย

ซับซWอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูล

ขนาดใหญMมาใชWในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ  

การบริหารจัดการ การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรม

ภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMาง

องค+กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การ

สรWางแพลตฟอร+มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพ่ิม

โอกาสในการเขWาถึงขWอมูลที ่สะดวกและรวดเร็ว เชื ่อมโยง

ขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐานเดียวกันและขWอมูล

ระหวMางหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWอง ตลอดจนเพื ่อใหWภาคธุรกิจ 

ภาคเอกชน และผู WประกอบการสามารถใชWประโยชน+จาก

ขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWาทั ้งในประเทศและ

ตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๑๐) งานบริหารทั่วไป-การเลือกตั้ง 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูMบนหลัก 

ธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับพ้ืนท่ี 

โดยเป�ดโอกาสใหWมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ี

หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของทWองถิ่นอยMาง

เหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุนเพื ่อดำเนิน

กิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไขปvญหาและ

พัฒนาพื ้นท ี ่ร Mวมก ับช ุมชนทWองถ ิ ่น โดยคำนึงถึง

ผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และความ

ตWองการของคนทุกกลุMม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะใน

ทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย  

เป�ดกวWาง เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงาน

อย M างม ีประส ิทธ ิภาพ ม ีความค ุ W มค M า  เท ี ยบได W กับ

มาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มี

ความหลากหลายซับซWอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการ

นำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำ

ขWอมูลและขWอมูลขนาดใหญMมาใชWในการพัฒนานโยบาย การ

ตัดสินใจ การบริหารจัดการ การใหWบริการ และการพัฒนา

นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยงการทำงานและขWอมูล

ระหวMางองค+กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ 

อาทิ การสรWางแพลตฟอร+มดิจิทัลท่ีภาครัฐสามารถใชWรMวมกัน

เพื ่อเพิ ่มโอกาสในการเขWาถึงขWอมูลที ่สะดวกและรวดเร็ว 

เชื่อมโยงขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐานเดียวกัน

และขWอมูลระหวMางหนMวยงานท่ีเกี่ยวขWอง ตลอดจนเพื่อใหW

ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู WประกอบการสามารถใชW

ประโยชน+จากขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWาทั้งใน

ประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 



๓๙ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๑๑๑) งานบริหารทั่วไป-การจัดทำคำสั่งประกาศ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับ

มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอม

ในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซWอนมาก

ข้ึน และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการท่ีต้ังอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+  

มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง 

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนย,อย แนวทางการพัฒนาภายใต8แผนย,อย เป:าหมายแผนย,อย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ด

กวWาง เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยMาง

มีประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลาย

ซับซWอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูล

ขนาดใหญMมาใชWในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ

บริหารจัดการ การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรม

ภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMาง

องค+กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ 

การสรWางแพลตฟอร+มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพ่ือ

เพ ิ ่มโอกาสในการเข Wาถ ึงข Wอม ูลที ่สะดวกและรวดเร็ว 

เชื่อมโยงขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐานเดียวกัน

และขWอมูลระหวMางหนMวยงานที่เกี่ยวขWอง ตลอดจนเพื่อใหW

ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู WประกอบการสามารถใชW

ประโยชน+จากขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWาทั ้งใน

ประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 



๔๑ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๑๑๒) งานบริหารทั่วไป-การพัฒนาบุคลากร 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตรAชาต ิ แนวทางภายใต8ประเด็น 

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป<นคนดีและเกMง ยึดหลัก

คุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง 

มุMงมั่น และเป<นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหนWาที่และ

ขับเคลื ่อนภารกิจยุทธศาสตร+ชาติ โดยภาครัฐมี

กำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ 

มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรใหW

สามารถสนองความตWองการในการปฏิบัติงาน  

มีความกWาวหนWาในอาชีพ สามารถจูงใจใหWคนดีคน

เก Mงทำงานในภาคร ัฐ ม ีระบบการพ ัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหWมีสมรรถนะใหมM ๆ 

สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา 

มีการเสริมสรWางคุณธรรมและจริยธรรม การ

ปรับเปล่ียนแนวคิดใหWการปฏิบัติราชการเป<น 

มืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไป

ขWางหนWา สามารถบูรณาการการทำงานรMวมกับ 

ภาคสMวนอ่ืนไดWอยMางเป<นรูปธรรม 

๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดคMานิยมในการทำงานเพ่ือ

ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเสWนทาง

ความกWาวหนWาในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที ่ เหมาะสมกับ

เสWนทางความกWาวหนWาในสายอาชีพใหWมีสมรรถนะ 

ใหมMๆ ปรับเปลี ่ยนวัฒนธรรมการทำงานและสรWาง

คMานิยมในการปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน+

สMวนรวม สามารถบูรณาการการทำงานรMวมกับ 

ภาคสMวนอื่นไดWอยMางเป<นรูปธรรม ใหWความสำคัญกับ

การพัฒนาภาวะผูWนำในทุกระดับใหWมีขีดสมรรถนะสูง  

มีความรับผิดชอบ และมีความเป<นมืออาชีพ เป<นท้ัง

ผูWนำทางความรูWและความคิด ผลักดันภารกิจ นำการ

เปลี ่ยนแปลง พัฒนา นโยบายและยุทธศาสตร+เป<น

แบบอยMางท่ีดีตMอผูWรMวมงานและตMอสังคม โดยมีการสรWาง

ผูWนำทางยุทธศาสตร+ในหนMวยงานภาครัฐทุกระดับอยMาง

ตMอเนื ่องและเป<นระบบเพื ่อรองรับการขับเคลื ่อน

ยุทธศาสตร+ชาติระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 



๔๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนย,อย แนวทางการพัฒนาภายใต8แผนย,อย เป:าหมายแผนย,อย 

๕. แผนยMอยการสรWาง

และพัฒนาบุคลากร

ภาครัฐ 

๓.  พ ัฒนาบ ุคลากรภาคร ัฐท ุกประเภทให Wม ีความรูW

ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห+และการปรับตัว

ให Wท ันต Mอการเปล ี ่ ยนแปลง ม ี ระบบการพ ัฒนาขีด

ความสามารถบุคลากรภาครัฐใหWมีสมรรถนะใหมM ๆ ทักษะ

การใชWภาษาอังกฤษและภาษาท่ีสาม ทักษะดWานดิจิทัล  

มีทัศนคติและกรอบความคิดในการทำงานเพื่อใหWบริการ

ประชาชนและอำนวยความสะดวกภาคเอกชนและ 

ภาคประชาสังคมเพื ่อประโยชน+ของการพัฒนาประเทศ 

สามารถรองรับการเปลี ่ยนแปลงบริบทการพัฒนามีการ

เสริมสรWางคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิด

ใหWการปฏิบัติราชการเป<นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานใน

เชิงรุกและมองไปขWางหนWา สามารถบูรณาการการทำงาน

รMวมกับภาคสMวนอื่นไดWอยMางเป<นรูปธรรม และมีสำนึกในการ

ปฏิบ ัต ิงานด Wวยความร ับผ ิดร ับชอบและความส ุจริต 

ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพดWวยความเป<นธรรม

และเสมอภาค กลWายืนหยัดในการกระทำที่ถูกตWอง คำนึงถึง

ประโยชน+ของสMวนรวมมากกวMาประโยชน+ของสMวนตน 

ตลอดจนสMงเสริมใหWมีการคุ Wมครองและปกปtองบุคลากร

ภาครัฐที่กลWายืดหยัดในการกระทำที่ถูกตWองและมีพฤติกรรม

การปฏิบัติงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ 

๑. บุคลากรภาครัฐ

ยึดคMานิยมในการ

ทำงานเพ่ือประชาชน  

ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรมมีจิตสำนึก  

มีความสามารถสูง 

มุMงมั่นและเป<นมือาชีพ 

 

 

 

 



๔๓ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๑) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - งานวิชาการและแผน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔. ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดW กับ

มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอม

ในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซWอนมาก

ข้ึน และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

 ๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการท่ีต้ังอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+ 

 มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง 

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยกาพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๒. กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูMบนขWอมูล

และหลักฐานเชิงประจักษ+ มุ Mงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส 

ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูล

ขนาดใหญM ระบบการทำงานที ่เป<นดิจิทัล มาใชWในการ

บริหารและการตัดสินใจ มีการพัฒนาขWอมูลเป�ดภาครัฐใหW

ทุกภาคสMวนสามารถเขWาถึง แบMงปvน และใชWประโยชน+ 

ไดWอยMางเหมาะสมและสะดวก รวมทั้งนำองค+ความรูW ในแบบ 

สหสาขาวิชาเขWามาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทาง

ปฏิบัติท่ีเป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ  

ไดWอยMางทันเวลา พรWอมทั้งมีการจัดการความรูWและถMายทอด

ความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหWเป<นองค+กรแหMง

การเรียนรูW และการเสริมสรWางการรับรูW สรWางความเขWาใจ 

การพัฒนาวัฒนธรรมองค+กร เพื่อสMงเสริมการพัฒนาระบบ

บริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยMางเต็มศักยภาพ 

๑. ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๒) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การจัดทำงบประมาณ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และ 

ทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันท้ังในเชิงประเด็น  

เชิงภารกิจ และเชิงพ้ืนท่ี โดยอาศัยขWอมูล 

ขนาดใหญ M  รวมท ั ้ งม ีระบบการต ิดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร+ 

ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็น

การพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตาม

ประเมินผลท่ีเป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เกี ่ยวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนดินตWอง สอดรับกับลักษณะการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร+ชาติทั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มี

การรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะ

ปานกลางและระยะยาว การปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 



๔๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนย,อย แนวทางการพัฒนาภายใต8แผนย,อย เป:าหมายแผนย,อย 

๑. แผนยMอยการบริหาร

จัดการการเงินการคลัง 

๓ .  จ ัดทำงบประมาณตอบสนองต Mอ เป t าหมายตาม

ยุทธศาสตร+ชาติ เพ่ือใหWงบประมาณเป<นเคร่ืองมือสำคัญท่ี 

จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจ

ของหนMวยงานทั ้งในภารกิจพื ้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ 

ภารกิจพ้ืนท่ี และภารกิจอ่ืน ๆ ท่ีไดWรับมอบหมายใหWสามารถ

ดำเนินการไดWตามเปtาหมายของแตMละแผนงาน/โครงการ 

และเปtาหมายรMวมตามระยะเวลาที่กำหนดไวW สอดคลWองกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวนในแตMละชMวงเวลา โดยใชW

เครื่องมือดWานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรMวมกัน 

เพ่ือใหWเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยMางย่ังยืน 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+

ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๓) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การติดตามผลการดำเนินงานตา

งบประมาณ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และ 

ท ุกพ ื ้นท ี ่  การบร ิหารจ ัดการภาคร ัฐม ีความ

สอดคลWองเชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำ

ยุทธศาสตร+ชาติสู Mการปฏิบัติในทุกระดับ มีการ

จ ัดสรรงบประมาณท ี ่ ม ี ล ั กษณะย ึด โยง กับ

ยุทธศาสตร+ในทุกระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งใน

เชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัย

ขWอมูลขนาดใหญM รวมทั้งมีระบบการติดตามและ

ประเมินผลการดำเนินงานทั้งในระดับยุทธศาสตร+ 

ภารกิจและพื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็น

การพัฒนา การจัดทำนโยบาย และการติดตาม

ประเมินผลท่ีเป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะทWอนการบรรลุ

เปtาหมายยุทธศาสตร+ชาติในทุกระดับ มีการติดตาม

ประเมินผลทั้งกMอนเริ่มโครงการ ระหวMางดำเนินการ 

และหลังการดำเนินงาน เป<นการติดตามประเมินผลท้ัง

ระบบ ตั ้งแตMปvจจัยนำเขWา กระบวนการดำเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ+ และผลกระทบตMอการบรรลุเปtาหมาย

ตามยุทธศาสตร+ชาติ ตั้งแตMระดับชาติ ระดับประเด็น

การพัฒนา ระดับหนMวยงาน และระดับพื้นที่ พรWอมท้ัง

เป�ดโอกาสใหWผูWมีสMวนไดWสMวนเสียเขWามามีสMวนรMวมในการ

ติดตามประเมินผล และจัดใหWมีการรายงานการติดตาม

ประเมินผลในการบรรลุเปtาหมายตMอสาธารณะเป<น

ประจำ รวมทั ้งการตรวจสอบโดยองค+กรอิสระตWอง

เป<นไปเพ่ือสMงเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการบริหาร

จัดการการเงินการคลัง 

๕. กำหนดใหWมีการติดตามประเมินผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ

ตามยุทธศาสตร+ชาติและผลสัมฤทธ์ิของแผนงาน/โครงการ  

ท้ังในภารกิจพ้ืนฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ และภารกิจพ้ืนท่ี  

มีการติดตามประเมินผลทั้งกMอนเริ่มโครงการ ระหวMางดำเนินการ 

และหลังการดำเนินงาน เป<นการติดตามประเมินผลทั ้งระบบ 

ตั้งแตMปvจจัยนำเขWา กระบวนการดำเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ+ 

และผลกระทบตMอการบรรลุเปtาหมายตามยุทธศาสตร+ชาติ 

โดยพัฒนาการเชื่อมโยงขWอมูล เพื่อใหWสามารถตรวจสอบ และ

นำไปสูMการปรับแนวทาง การดำเนินงานที่เหมาะสมไดWอยMาง

ตMอเนื่อง พรWอมทั้งเป�ดโอกาสใหWผูWมีสMวนไดWสMวนเสียเขWามามี

สMวนรMวมในการติดตามประเมินผล และจัดใหWมีการรายงาน

การติดตามประเมินผลในการบรรลุเปtาหมายตMอสาธารณะ

เป<นประจำ รวมทั้งการตรวจสอบโดยองค+กรอิสระตWองเป<นไป

เพ่ือสMงเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร+ชาติ 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+

ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๔๙ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๔) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การวิเคราะหVการใช6จfายงบประมาณ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาครัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เกี ่ยวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร+ชาติทั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนท่ี  

มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความ

ยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWา

ระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 

 



๕๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการบริหาร

จัดการการเงินการคลัง 

๓. จัดทำงบประมาณตอบสนองตMอเปtาหมายตาม 

ยุทธศาสตร+ชาติ เพื่อใหWงบประมาณเป<นเครื่องมือสำคัญ

ที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจ

ของหนMวยงานทั ้งในภารกิจพื ้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ 

ภารกิจพื้นที่ และภารกิจอื่น ๆ ที่ไดWรับมอบหมายใหWสามารถ

ดำเนินการไดWตามเปtาหมายของแตMละแผนงาน/โครงการ และ

เปtาหมายรMวมตามระยะเวลาที ่กำหนดไวW สอดคลWองกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวนในแตMละชMวงเวลา โดยใชW

เครื ่องมือดWานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที ่ทันสมัยรMวมกัน 

เพ่ือใหWเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยMางย่ังยืน 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+

ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๑ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๒๐๕) งานวางแผนสถิติและวิชาการ - การจัดเก็บและวิเคราะหVข6อมูลสถิติฯ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปล่ียนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMาง 

มีประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับ

มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอม

ในการปฏิบัติงานท่ีมีความหลากหลายซับซWอนมาก

ข้ึน และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๔.๔.๒พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการท่ีต้ังอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+ 

 มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง 

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๒.ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๒. กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูMบนขWอมูลและ

หลักฐานเชิงประจักษ+ มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMน

และคลMองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM 

ระบบการทำงานที ่เป<นดิจิทัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ มีการพัฒนาขWอมูลเป�ดภาครัฐใหWทุกภาคสMวนสามารถ

เขWาถึง แบMงปvน และใชWประโยชน+ไดWอยMางเหมาะสมและสะดวก 

รวมทั้งนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWามาประยุกต+ใชW 

เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติที่เป<นเลิศในการตอบสนอง

กับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดWอยMางทันเวลา พรWอมทั้งมีการจัดการ

ความรูWและถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW และการเสริมสรWางการรับรูW สรWาง

ความเขWาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค+กร เพื ่อสMงเสริมการ

พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยMางเต็ม

ศักยภาพ 

๑. ภาครัฐมีขีด

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๓ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๑) งานบริหารงานคลัง - การเบิกจfาย 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.  ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล 

สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงาน

ที่มีความหลากหลายซับซWอนมากขึ้น และทันการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการท่ีต้ังอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+  

มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง 

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง 

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบ ัต ิงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล รองรับ

สภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซWอน

และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูลขนาดใหญMมาใชW

ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ การ

ใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเช่ือมโยง

การทำงานและขWอมูลระหวMางองค+กรทั้งภายในและภายนอก

ภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรWางแพลตฟอร+มดิจิทัลท่ีภาครัฐ

สามารถใชWรMวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขWาถึงขWอมูลที่สะดวก

และรวดเร็ว เชื่อมโยงขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐาน

เดียวกันและขWอมูลระหวMางหนMวยงานที่เกี ่ยวขWอง ตลอดจน

เพื่อใหWภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูWประกอบการสามารถใชW

ประโยชน+จากขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWาทั ้งใน

ประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด

สมรรถนะสงูเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๒) งานบริหารงานคลัง - การพัสด ุ

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล 

สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงาน

ที่มีความหลากหลายซับซWอนมากขึ้น และทันการ

เปล่ียนแปลงในอนาคต 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการท่ีต้ังอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+  

มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง 

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง 

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบ ัต ิงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล รองรับ

สภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซWอน

และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูลขนาดใหญMมาใชW

ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ  

การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการ

เชื่อมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMางองค+กรทั้งภายในและ

ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรWางแพลตฟอร+มดิจิทัล

ที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขWาถึงขWอมูลท่ี

สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมี

มาตรฐานเดียวกันและขWอมูลระหวMางหนMวยงานที่เกี ่ยวขWอง 

ตลอดจนเพื ่อใหWภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู Wประกอบการ

สามารถใชWประโยชน+จากขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWา

ท้ังในประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 



๕๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๓) งานบริหารงานคลัง - การทรัพยVสิน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยูMบนหลัก 

ธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะและ

กิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับพ้ืนท่ี 

โดยเป�ดโอกาสใหWมีรูปแบบการจัดบริการสาธารณะท่ี

หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของทWองถิ่นอยMาง

เหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุนเพื ่อดำเนิน

กิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไขปvญหาและ

พัฒนาพ้ืนที ่ร Mวมก ับช ุมชนทWองถ ิ ่น โดยคำนึงถึง

ผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และความ

ตWองการของคนทุกกลุMม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะใน

ทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการปรับ

สมดุลภาครัฐ 

๒. สMงเสริมบทบาทองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่น โดยการพัฒนา

และสรWางความเขWมแข็งใหWกับองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ินใหWเป<น

หนMวยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหารจัดการตนเองไดW มี

ประสิทธิภาพ ตั้งอยูMบนหลักธรรมาภิบาล และมีมาตรฐานการ

ใหWบริการ เทียบเทMามาตรฐานสากล เพิ่มอิสระในการใหWบริการ

สาธารณะและกิจกรรมสาธารณะที่หลากหลาย มีบทบาทเชิง

ยุทธศาสตร+ระดับพ้ืนท่ี มีระบบภาษีและรายไดWของทWองถ่ินอยMาง

เหมาะสมตMอการจัดสรรงบประมาณ กำลังบุคลากร และ 

องค+ความรูWในการแกWไขปvญหา พัฒนาพื้นที่ทั้งในมิติเศรษฐกิจ 

ส ังคม ส่ิงแวดลWอม และมิต ิอ ื ่น ๆ ร MวมกับชุมชนทWองถ่ิน 

ภาคเอกชน และภาคีอื่น ๆ ที่คำนึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ 

ประชาชน และความตWองการของคนทุกกลุMม ทุกวัย และทุก

เพศสภาวะ 

๒. องค+กรปกครอง

สMวนทWองถ่ินตWอง 

มีสมรรถนะและสรWาง

ความทันสมัยในการ

จัดบริการสาธารณะ

และกิจกรรสาธารณะ 

ใหWกับประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕๙ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๐๓๐๔) งานบริหารงานคลัง - สถิติการเงินและการคลัง 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เกี ่ยวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร+ชาติท ั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพ้ืนท่ี  

มีการรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความ

ยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWา

ระยะปานกลางและระยะยาว การปรับปรุงวิธีการ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 



๖๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการ

บริหารจัดการ

การเงินการคลัง 

๓. จัดทำงบประมาณตอบสนองตMอเปtาหมายตามยุทธศาสตร+

ชาติ เพื่อใหWงบประมาณเป<นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร+ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนMวยงานท้ัง

ในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ ภารกิจพื้นที่ และภารกิจ

อื่น ๆ ท่ีไดWรับมอบหมายใหWสามารถดำเนินการไดWตามเปtาหมาย

ของแตMละแผนงาน/โครงการ และเปtาหมายรMวมตามระยะเวลา

ที่กำหนดไวW สอดคลWองกับสถานการณ+และความเรMงดMวนในแตM

ละชMวงเวลา โดยใชWเครื่องมือดWานนวัตกรรมและเทคโนโลยีท่ี

ทันสมัยรMวมกัน เพ่ือใหWเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยMางย่ังยืน 

๑ หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิ 

ตามเปtาหมาย 

ยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๑ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๕) งานบริหารงานคลัง - การตรวจสอบบัญชี 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะทWอนการบรรลุ

เปtาหมายยุทธศาสตร+ชาติในทุกระดับ มีการติดตาม

ประเมินผลทั้งกMอนเริ่มโครงการ ระหวMางดำเนินการ 

และหลังการดำเนินงาน เป<นการติดตามประเมินผลท้ัง

ระบบ ตั ้งแตMปvจจัยนำเขWา กระบวนการดำเนินการ 

ผลผลิต ผลลัพธ+ และผลกระทบตMอการบรรลุเปtาหมาย

ตามยุทธศาสตร+ชาติ ตั้งแตMระดับชาติ ระดับประเด็น

การพัฒนา ระดับหนMวยงาน และระดับพื้นที่ พรWอมท้ัง

เป�ดโอกาสใหWผูWมีสMวนไดWสMวนเสียเขWามามีสMวนรMวมในการ

ติดตามประเมินผล และจัดใหWมีการรายงานการติดตาม

ประเมินผลในการบรรลุเปtาหมายตMอสาธารณะเป<น

ประจำ รวมทั ้งการตรวจสอบโดยองค+กรอิสระตWอง

เป<นไปเพ่ือสMงเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๒. กำหนดนโยบายและการบริหารจัดการที่ตั้งอยูMบนขWอมูลและ

หลักฐานเชิงประจักษ+ มุMงผลสัมฤทธิ์ มีความโปรMงใส ยืดหยุMน

และคลMองตัวสูง นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM 

ระบบการทำงานที ่เป<นดิจิทัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ มีการพัฒนาขWอมูลเป�ดภาครัฐใหWทุกภาคสMวนสามารถ

เขWาถึง แบMงปvน และใชWประโยชน+ไดWอยMางเหมาะสมและสะดวก 

รวมทั้งนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWามาประยุกต+ใชW 

เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติที่เป<นเลิศในการตอบสนอง

กับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดWอยMางทันเวลา พรWอมทั้งมีการจัดการ

ความรูWและถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพ่ือพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW และการเสริมสรWางการรับรูW สรWาง

ความเขWาใจ การพัฒนาวัฒนธรรมองค+กร เพื ่อสMงเสริมการ

พัฒนาระบบบริการและการบริหารจัดการภาครัฐอยMางเต็ม

ศักยภาพ 

๑. ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๖๓ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๖) งานบริหารงานคลัง - การพัฒนารายได6 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยูMบน 

หลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับ

พื ้นที ่  โดยเป�ดโอกาสใหWม ีร ูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของ

ทWองถิ่นอยMางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุน

เพื ่อดำเนินกิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไข

ปvญหาและพัฒนาพื ้นที ่ร MวมกับชุมชนทWองถิ ่น โดย

คำนึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และ

ความตWองการของคนทุกกลุ Mม ทุกวัย และทุกเพศ

สภาวะในทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง 

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบ ัต ิงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล รองรับ

สภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซWอน

และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูลขนาดใหญMมาใชW

ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ  

การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการ

เชื่อมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMางองค+กรทั้งภายในและ

ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรWางแพลตฟอร+มดิจิทัล

ที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขWาถึงขWอมูลท่ี

สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมี

มาตรฐานเดียวกันและขWอมูลระหวMางหนMวยงานที่เกี ่ยวขWอง 

ตลอดจนเพื ่อใหWภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู Wประกอบการ

สามารถใชWประโยชน+จากขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWา

ท้ังในประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 



๖๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๗) งานบริหารงานคลัง - การจัดเก็บรายได6 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูMบน 

หลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับ

พื ้นที ่  โดยเป�ดโอกาสใหWม ีร ูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของ

ทWองถิ่นอยMางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุน

เพื ่อดำเนินกิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไข

ปvญหาและพัฒนาพื ้นที ่ร MวมกับชุมชนทWองถิ ่น โดย

คำนึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และ

ความตWองการของคนทุกกลุ Mม ทุกวัย และทุกเพศ

สภาวะในทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง 

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบ ัต ิงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล รองรับ

สภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซWอน

และทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูลขนาดใหญMมาใชW

ในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การบริหารจัดการ 

 การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการ

เชื่อมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMางองค+กรทั้งภายในและ

ภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรWางแพลตฟอร+มดิจิทัล

ที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสในการเขWาถึงขWอมูลท่ี

สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมี

มาตรฐานเดียวกันและขWอมูลระหวMางหนMวยงานที่เกี ่ยวขWอง 

ตลอดจนเพื ่อใหWภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผู Wประกอบการ

สามารถใชWประโยชน+จากขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWา

ท้ังในประเทศและตMางประเทศ 

๑.ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๘) งานบริหารงานคลัง - การซGอมแซม บำรุงรักษาพัสดุ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยูMบน 

หลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับ

พื ้นที ่  โดยเป�ดโอกาสใหWม ีร ูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของ

ทWองถิ่นอยMางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุน

เพื ่อดำเนินกิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไข

ปvญหาและพัฒนาพื ้นที ่ร MวมกับชุมชนทWองถิ ่น โดย

คำนึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และ

ความตWองการของคนทุกกลุ Mม ทุกวัย และทุกเพศ

สภาวะในทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑. พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง 

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุ WมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย

ซับซWอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูล

ขนาดใหญMมาใชWในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ

บริหารจัดการ การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรมภาครัฐ 

รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMางองค+กรท้ัง

ภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรWาง

แพลตฟอร+มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพิ่มโอกาส

ในการเขWาถึงขWอมูลที่สะดวกและรวดเร็ว เชื่อมโยงขWอมูลของ

หนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐานเดียวกันและขWอมูลระหวMาง

หนMวยงานที่เกี่ยวขWอง ตลอดจนเพื่อใหWภาคธุรกิจ ภาคเอกชน 

และผู WประกอบการสามารถใชWประโยชน+จากขWอมูลในการ

ขยายโอกาสทางการคWาท้ังในประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและ 

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



๖๙ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๐๙) งานบริหารงานคลัง - กิจกรรมทางวิชาการด6านการเงินการคลังและการ

บัญช ี

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยูMบน 

หลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับ

พื ้นที ่  โดยเป�ดโอกาสใหWม ีร ูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของ

ทWองถิ่นอยMางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุน

เพื ่อดำเนินกิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไข

ปvญหาและพัฒนาพื ้นที ่ร MวมกับชุมชนทWองถิ ่น โดย

คำนึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และ

ความตWองการของคนทุกกลุ Mม ทุกวัย และทุกเพศ

สภาวะในทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการปรับ

สมดุลภาครัฐ 

๒. สMงเสริมบทบาทองค+กรปกครองสMวนทWองถิ ่น โดยการ

พัฒนาและสรWางความเขWมแข็งใหWกับองค+กรปกครองสMวน

ทWองถิ่นใหWเป<นหนMวยงานที่มีสมรรถนะสูง สามารถบริหาร

จัดการตนเองไดW มีประสิทธิภาพ ตั้งอยูMบนหลักธรรมาภิบาล 

และมีมาตรฐานการใหWบริการ เทียบเทMามาตรฐานสากล เพ่ิม

อิสระในการใหWบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะท่ี

หลากหลาย มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับพื้นที่ มีระบบภาษี

และรายได Wของท Wองถ ิ ่นอย MางเหมาะสมตMอการจ ัดสรร

งบประมาณ กำลังบุคลากร และองค+ความรู WในการแกWไข

ปvญหา พัฒนาพ้ืนท่ีท้ังในมิติเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลWอม และ

มิติอื่น ๆ รMวมกับชุมชนทWองถิ่น ภาคเอกชน และภาคีอื่น ๆ ท่ี

คำนึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และความ

ตWองการของคนทุกกลุMม ทุกวัย และทุกเพศสภาวะ 

๒. องค+กรปกครองสMวน 

ทWองถ่ินตWองมีสมรรถนะ 

และสรWางความทันสมัย

ในการจัดบริการ 

สาธารณะและกิจกรรม

สาธารณะใหWกับ 

ประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๑ 

 

 

กิจกรรม: (๑๑๓๑๐) งานบริหารงานคลัง - แผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพยVสิน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 

สMงเสริมใหWประชาชนและทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมใน

การพ ัฒนาประเทศ พร Wอมท ั ้ งม ีการกำหนด

ความสัมพันธ+ระหวMางการบริหารราชการสMวนกลาง 

สMวนภูมิภาค และสMวนทWองถิ่นใหWมีความชัดเจน ไมM

ซ้ำซWอนกัน รวมทั้งมีการถMายโอนภารกิจที่สำคัญ

และการกระจายอำนาจในระดับที่เหมาะสมเพื่อใหW

ชุมชนและทWองถ่ินเขWมแข็ง 

๔.๓.๓ สMงเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุน

บทบาทชุมชนทWองถิ่นใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน

เป<นหนMวยงานท่ีมีสมรรถนะสูง ต้ังอยูMบน 

หลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทำบริการสาธารณะ

และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร+ระดับ

พื ้นที ่  โดยเป�ดโอกาสใหWม ีร ูปแบบการจัดบริการ

สาธารณะที่หลากหลาย มีระบบภาษีและรายไดWของ

ทWองถิ่นอยMางเหมาะสม สามารถพัฒนารายไดWและทุน

เพื ่อดำเนินกิจกรรมในการตอบสนองตMอการแกWไข

ปvญหาและพัฒนาพื ้นที ่ร MวมกับชุมชนทWองถิ ่น โดย

คำนึงถึงผลประโยชน+ของประเทศ ประชาชน และ

ความตWองการของคนทุกกลุ Mม ทุกวัย และทุกเพศ

สภาวะในทWองถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑ พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย เป�ดกวWาง 

เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประสิทธิภาพ มีความคุ WมคMา เทียบไดWกับมาตรฐานสากล 

รองรับสภาพแวดลWอมในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลาย

ซับซWอนและทันการเปลี่ยนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและ

เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูล

ขนาดใหญMมาใชWในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ  

การบริหารจัดการ การใหWบริการ และการพัฒนานวัตกรรม

ภาครัฐ รวมถึงการเชื่อมโยงการทำงานและขWอมูลระหวMาง

องค+กรทั้งภายในและภายนอกภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การ

สรWางแพลตฟอร+มดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพ่ิม

โอกาสในการเขWาถึงขWอมูลที ่สะดวกและรวดเร็ว เชื ่อมโยง

ขWอมูลของหนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐานเดียวกันและขWอมูล

ระหวMางหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWอง ตลอดจนเพื ่อใหWภาคธุรกิจ 

ภาคเอกชน และผู WประกอบการสามารถใชWประโยชน+จาก

ขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWาทั ้งในประเทศและ

ตMางประเทศ 

๑ ภาครัฐมีขีด 

สมรรถนะสูงเทียบเทMา

มาตรฐานสากลและมี

ความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๓ 

 

 

แผนงานงาน: รักษาความสงบภายใน 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๑) การรักษาความสงบภายใน-การวางแผนปkองกันภัย 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

  

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 



๗๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษา

ความสงบภายในประเทศ 

๑.เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

มั่นคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซ่ึงถือเป<นพื ้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั ่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั ้งใชW

หล ักการแก Wไขป vญหาแบบบูรณาการ เพ ื ่อให Wสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี ่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+  

ในดWาน อยู Mดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) การ

แกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแกWไข

ปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความเป<น

พลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูWสิทธิ

และหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหาความ

ม่ันคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายในครอบครัว 

๑. ปvญหาความมั่นคง

ท่ีมีอยูMในปvจจุบัน  

(เชMน ปvญหายาเสพติด 

ความมั่นคงทางไซเบอร+ 

การคWามนุษย+ฯลฯ) 

 ไดWรับการแกWไขจน 

ไมMสMงผลกระทบตMอ 

การบริหารและพัฒนา 

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๗๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๒) การรักษาความสงบภายใน-การประชาสัมพันธVปkองกันภัย 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

 

 

 

 

  

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๗๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษา

ความสงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

มั่นคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ ่งถือเป<นพื ้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั ่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั ้งใชW

หล ักการแก Wไขป vญหาแบบบูรณาการ เพ ื ่อให Wสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี ่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+  

ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) การ

แกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแกWไข

ปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความเป<น

พลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูWสิทธิ

และหนWาท่ี รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหาความ

ม่ันคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายในครอบครัว 

๑. ปvญหาความมั่นคง

ท่ีมีอยูMในปvจจุบัน 

 (เชMน ปvญหายาเสพติด 

ความมั่นคงทางไซเบอร+ 

การคWามนุษย+ฯลฯ) 

 ไดWรับการแกWไขจนไมM

สMงผลกระทบตMอการ

บร ิหารและพ ัฒนา

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๖) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารงาน

บุคคล 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

 

 

  

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ  

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม มีความรักความสามัคคี ตระหนักและ ใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 



๗๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษา

ความสงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

มั่นคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ ่งถือเป<นพื ้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั ่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั ้งใชW

หล ักการแก Wไขป vญหาแบบบูรณาการ เพ ื ่อให Wสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี ่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ ใน

ดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 

ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) การแกWไข

ปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแกWไขปvญหา

ความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความเป<นพลเมือง 

(ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูWสิทธิและหนWาท่ี 

รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหาความมั่นคง) (๕) มี

งาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายในครอบครัว 

๑. ปvญหาความมั่นคง

ท่ีมีอยูMในปvจจุบัน 

 (เชMน ปvญหายาเสพติด 

ความมั่นคงทางไซเบอร+ 

การคWามนุษย+ ฯลฯ)  

ไดWรับการแกWไขจนไมM

สMงผลกระทบตMอการ

บร ิหารและพ ัฒนา

ประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๗๙ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๑๐๗) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการรักษาความสงบภายใน - การบริหารทั่วไป 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

  

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๘๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ ใน

ดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 

ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) การแกWไข

ปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแกWไข

ปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความเป<น

พลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูWสิทธิ

และหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหาความ

มั ่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

ม่ันคง ปลอดภัย 

ในชีวิตและทรัพย+สิน

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๑ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๑) งานเทศกิจ-การบริหารและการบังคับการเทศกิจ 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๘๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ 

 ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) 

การแกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การ

แกWไขปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความ

เป<นพลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูW

สิทธิและหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา

ความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

ม่ันคงปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๓ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๒)  งานเทศกิจ-กิจกรรมด6านนิติการ 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที ่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๘๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑ ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ 

 ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) 

การแกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การ

แกWไขปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความ

เป<นพลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูW

สิทธิและหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา

ความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๘๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๓) งานเทศกิจ-การรักษาความสงบเรียบร6อย 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที ่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๘๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ 

 ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) 

การแกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การ

แกWไขปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความ

เป<นพลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูW

สิทธิและหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา

ความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๔) งานเทศกิจ-การบังคับให6เปlนไปตามกฎหมายท6องถิ่น 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ภาครัฐมีความโปรMงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๗ กฎหมายมีความสอดคลWองเหมาะสมกับบริบท

ตMาง ๆ และมีเทMาที่จำเป<น กฎหมาย กฎ ระเบียบ 

ขWอบังคับมีเทMาที่จำเป<น ทันสมัย มีความเป<นสากล 

มีประสิทธิภาพ โดยมุMงใชWกฎหมายเป<นเครื่องมือใน

การสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถ

ในการแขMงขันของประเทศ การแกWไขปvญหาและ

อุปสรรคที่นำไปสูMความเหลื่อมล้ำดWานตMาง ๆ เอ้ือ

ตMอการขับเคล่ือนยุทธศาสตร+ชาติ 

๔.๗.๓ การบังคับใชWกฎหมายอยMางมีประสิทธิภาพ  

เทMาเทียม มีการเสริมสรWางประสิทธิภาพการใชWกฎหมาย 

บังคับใชWกฎหมายอยMางเครMงครัด ลดความเหลื่อมล้ำ

ทางสังคม ไมMเลือกปฏิบัติ นำเทคโนโลยีสมัยใหมMมาใชW

ในการเสริมสรWางประสิทธิภาพการใชWกฎหมาย ปtองกัน

การกระทำผิดและจับกุมผูWกระทำผิดไดWอยMางถูกตWอง 

รวดเร็ว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๒ ประเด็น กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. กฎหมายเป<นเคร่ืองมือใหWทุกภาคสMวนไดWประโยชน+จาก

การพัฒนาประเทศอยMางเทMาเทียมและเป<นธรรม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

กฎหมาย 

๑. พัฒนากฎหมาย กฎระเบียบ ขWอบังคับ และมาตรการ

ตMาง ๆ ใหWสอดคลWองกับบริบทและเอ้ือตMอการพัฒนาประเทศ 

โดยประเมินผลสัมฤทธิ ์ ทบทวนความจำเป<นและความ

เหมาะสมของกฎหมายที่มีอยู Mทุกลำดับชั ้นของกฎหมาย 

แกWไขปรับปรุงกฎหมายใหWทันสมัย ยกเลิกกฎหมายที ่มี

เนื ้อหาไมMจำเป<นหรือเป<นอุปสรรคตMอการพัฒนาประเทศ 

เพื่อใหWกฎหมายชMวยสรWางสรรค+ความเป<นธรรม ลดความ

เหลื่อมล้ำ และกระจายความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 

มีความสอดคลWองกับขWอตกลงระหวMางประเทศที ่ เป<น

ประโยชน+ตMอประชาชนโดยรวม ใหWเอื้อตMอการดำเนินงาน

ของหนMวยงานภาครัฐในการพัฒนาประเทศ เพื่อรองรับการ

พัฒนาภูมิภาคและจังหวัดที่มีประสิทธิภาพ เอื้อตMอการใชW

นวัตกรรมทั้งในภาครัฐและเอกชนใหWสอดคลWองกับบริบทท่ี

เปลี ่ยนแปลงไป เอื ้อตMอการประกอบธุรกิจทั ้งในและ

ตMางประเทศท้ังในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการ

ทMองเที ่ยว โดยเฉพาะการกำหนดวงรอบในการทบทวน

ปรับปรุงแกWไขกฎหมายใหWทันสมัยอยูMตลอดเวลา รวมทั้งการ

ประเมินผลสัมฤทธ์ิของกฎหมายทุกรอบระยะเวลาท่ีกำหนด 

๒. การปฏิบัติ 

ตามและการบังคับ 

ใชWกฎหมายมีความ

คุWมคMาทางเศรษฐกิจ

ท่ัวถึงไมMเลือกปฏิบัติ 

และเป<นธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๘๙ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๒๐๕) งานเทศกิจ-การรักษาความปลอดภัยสถานที่อาคาร 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. บWานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที ่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปล่ียนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ  

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๙๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+  

ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) 

การแกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การ

แกWไขปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความ

เป<นพลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  

รูWสิทธิและหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา

ความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๑ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๑) งานปkองกันภัยฝnายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การปkองกันและบรรเทา 

สาธารณภัย 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. บWานเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาท่ีรับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 



๙๒ 

 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๒. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ 

 ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) 

การแกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การ

แกWไขปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความ

เป<นพลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูW

สิทธิและหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา

ความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



๙๓ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๒) งานปkองกันภัยฝnายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การดำเนินการระงับและ

บรรเทาสาธารณภัย 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที ่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 



๙๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ ใน

ดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 

ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) การแกWไข

ปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแกWไข

ปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความเป<น

พลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูWสิทธิ

และหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหาความ

มั ่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

ม่ันคงปลอดภัยในชีวิต  

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๕ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๓) งานปkองกันภัยฝnายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-การปkองกันอัคคีภัย 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๙๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. ประเทศชาติมีความม่ันคงในทุกมิติ และทุกระดับเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+ ใน

ดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาที่สําคัญ 

ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) การแกWไข

ปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การแกWไข

ปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความเป<น

พลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย รูWสิทธิ

และหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหาความ

มั ่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๙๗ 

 

 

กิจกรรม: (๑๒๓๐๔) งานปkองกันภัยฝnายพลเรือนและระงับอัคคีภัย-ศูนยVวิทยุสื่อสาร 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที ่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 

 



๙๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ประเด็น ความม่ันคง 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๒. ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุขดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการรักษาความ

สงบภายในประเทศ 

๑. เสริมสรWางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย+สินและความ

ม่ันคงของมนุษย+ มุMงใชWเทคโนโลยีและการบังคับใชW กฎหมาย

เพื่อแกWไขปvญหาอาชญากรรมปvญหาการจราจร ปvญหาความ

รุนแรงในสังคม โดยมุMงเนWนการปลูกจิตสํานึก และเสริมสรWาง

ความเป<นพลเมือง ซึ่งถือเป<นพื้นฐานสําคัญ ในการแกWไข

ปvญหาดWานความมั่นคงของมนุษย+ในระยะยาว รวมทั้งใชW

หลักการแกWไขปvญหาแบบบูรณาการ เพื ่อใหWสามารถ

ดําเนินการแกWไขรMวมกับทุกภาคสMวนที่เกี่ยวขWองไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งยังเป<นการสนับสนุน ยุทธศาสตร+ชาติ

ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพ ทรัพยากรมนุษย+  

ในดWาน อยูMดี กินดี และมีสุข โดยมี แนวทางการพัฒนาท่ี

สําคัญ ไดWแกM (๑) การแกWไขปvญหาดWานอาชญากรรม (๒) 

การแกWไขปvญหาดWานจราจรและอุบัติเหตุทางถนน (๓) การ

แกWไขปvญหาความรุนแรงในสังคม (๔) การเสริมสรWางความ

เป<นพลเมือง (ในดWานความมีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย  

รูWสิทธิและหนWาที่ รักชาติ และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา

ความมั่นคง) (๕) มีงาน มีอาชีพ และรายไดW ลดรายจMายใน

ครอบครัว 

๑. ประชาชนมีความ

มั่นคงปลอดภัยในชีวิต 

และทรัพย+สินเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



๙๙ 

 

 

แผนงาน: การศึกษา 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารงานบุคคล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ที$ ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูWใหWเอื้อตMอการ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้นอยMางเป<นระบบ 

ตั้งแตMระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ MงเนWนการใชW

ฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 

ความรูWทางวิทยาศาสตร+และการตั้งคำถาม ความเขWาใจ

และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ความรู Wทาง

วิศวกรรมศาสตร+และการคิดเพื ่อหาทางแกWปvญหา 

ความร ู W และท ักษะทางศ ิลปะ และความร ู W ด W าน

คณิตศาสตร+และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ+ การพัฒนาระบบการเรียนรูWเชิงบูรณาการ 

ที่เนWนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทWอนความคิด/ทบทวน

ไตรMตรอง การสรWางผูWเรียนใหWสามารถกำกับการเรียนรูW

ของตนไดW การหลMอหลอมทักษะการเร ียนร ู Wและ

ความคิดสรWางสรรค+ที่ผูWเรียนสามารถนำองค+ความรูWไป

ใชWในการสรWางรายไดWหลายชMองทาง รวมทั้งการเรียนรูW

ดWานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑(๑). พัฒนากระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้น ตั ้งแตM

ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใชWฐานความรูWและระบบคิดใน

ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจ ัยและพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานที ่ เป <นหล ักส ูตรฐาน

สมรรถนะใหWไดWมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ัน

นำที่ไดWรับการยอมรับในระดับนานาชาติอยMางตMอเนื่อง โดย

มีการจัดทำรายงานประจำป1ที่เป�ดเผยตMอสาธารณะเกี่ยวกับ

การนิเทศ การติดตามประเม ินผล และการปร ับปรุง

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาใหWสอดคลWองกับกรอบมาตรฐาน

ฝ1ม ือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนWนการศึกษา

อาช ีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี  และการฝ �กงานในสถาน

ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยเนWนการเรียนรู Wท ี ่ผ ูกกับงาน เพื ่อวางรากฐานใหWมี

สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความตWองการของ

ประเทศไดWในหลากหลายมิติ ทั้งในดWานการผลิตกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป<นที่ตWองการของตลาด การ

พัฒนาผูWประกอบการยุคใหมMที่มีศักยภาพในการสรWางธุรกิจ

ใหมMที ่มีใชWเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูMตลาด

ตMางประเทศไดW รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที ่สามารถ

สรWางสรรค+ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ

สMงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดWานเศรษฐกิจและ

สังคมเป<นอยMางดี 

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะ

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเนื ่องตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 
 

 

 



๑๐๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ที$ ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูWใหWเอื้อตMอการ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้นอยMางเป<นระบบ 

ตั้งแตMระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ MงเนWนการใชW

ฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 

ความรูWทางวิทยาศาสตร+และการตั้งคำถาม ความเขWาใจ

และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ความรู Wทาง

วิศวกรรมศาสตร+และการคิดเพื ่อหาทางแกWปvญหา 

ความร ู W และท ักษะทางศ ิลปะ และความร ู W ด W าน

คณิตศาสตร+และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ+ การพัฒนาระบบการเรียนรูWเชิงบูรณการ  

ที่เนWนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทWอนความคิด/ทบทวน

ไตรMตรอง การสรWางผูWเรียนใหWสามารถกำกับการเรียนรูW

ของตนไดW การหลMอหลอมทักษะการเร ียนร ู Wและ

ความคิดสรWางสรรค+ที่ผูWเรียนสามารถนำองค+ความรูWไป

ใชWในการสรWางรายไดWหลายชMองทาง รวมทั้งการเรียนรูW

ดWานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑(๑). พัฒนากระบวนการเรียนรูWในทุกระดับชั้น ตั้งแตMปฐมวัยจนถึง

อุดมศึกษา ที่ใชWฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ มี

การวิจัยและพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป<น

หลักสูตรฐานสมรรถนะใหWไดWมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษา

ชั้นนำที่ไดWรับการยอมรับในระดับนานาชาติอยMางตMอเนื่อง โดยมีการ

จัดทำรายงานประจำป1ที่เป�ดเผยตMอสาธารณะเกี่ยวกับการนิเทศ การ

ติดตามประเมินผล และการปรับปรุงหลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูป

หลักสูตรและรูปแบบการเรียนการสอนอาชีวศึกษาใหWสอดคลWองกับ

กรอบมาตรฐานฝ1มือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนWนการศึกษา

อาชีวศึกษาระบบทวิภาคี และการฝ�กงานในสถานประกอบการ ปฏิรูป

การจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษาโดยเนWนการเรียนรูWที่ผูกกับงาน 

เพื่อวางรากฐานใหWมีสถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความ

ตWองการของประเทศไดWในหลากหลายมิติ ทั้งในดWานการผลิตกำลังคน

ที่มีสมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป<นที่ตWองการของตลาด การพัฒนา

ผูWประกอบการยุคใหมMที ่มีศักยภาพในการสรWางธุรกิจใหมMที ่มีใชW

เทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูMตลาดตMางประเทศไดW รวมถึงมี

นักวิจัยและนวัตกรท่ีสามารถสรWางสรรค+ผลงานวิจัยและนวัตกรรมท่ีมี

คุณภาพ สามารถสMงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดWาน

เศรษฐกิจและสังคมเป<นอยMางดี 

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะ

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเนื ่องตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การบริหารการศึกษา 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ที$ ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๓ การพัฒนาระบบการเรียนรู Wตลอดชีวิต โดย

เนWนการจัดระบบการศึกษาและระบบฝ�กอบรมบนฐาน

สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุMนผMานการพัฒนา

กลไกตMาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน+แบบ

เป�ด การพัฒนาระบบการเรียนรูWเกี่ยวกับทักษะการรูW

ดิจ ิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ+ ระบบ

ธนาคารหนMวยกิต มาตรการจูงใจใหWคนเขWาสู Mการ

ยกระดับทักษะ การใหWสถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานผMานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยMาง

ตMอเนื่องภายใตWกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ตWอง

พัฒนาระบบการเรียนรูWในชุมชนใหWเขWาถึงความรูWไดW 

ทุกที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหลMงเรียนรูWในชุมชนใหWเป<น

พื้นที่เรียนรูWเชิงสรWางสรรค+และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูW

และทบทวนทักษะพื้นฐาน ไดWแกM การอMานออก-เขียน

ไดW-คิดเลขเป<น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชน

และภาคประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรง

บันดาลใจที่อยากเรียนรูW การสรWางนิสัยใฝ�เรียนรูW และ

ใหWผูWเรียนไดWตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำ

ความรูWไปพัฒนาตMอยอดหรือประยุกต+ใชWในการดำเนิน

ชีวิตไดW 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๑). ปฏ ิร ูปโครงสร W างองค +กรด W านการศ ึกษาให W มี

ประสิทธิภาพ โดยเนWนการสรWางความรับผิดชอบตMอผลลัพธ+ 

ตั ้งแตMระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน รวมถึงมี

โครงสรWางแรงจูงใจและความรับผิดชอบของหนMวยงานและ

บุคลากรทางการศึกษาท้ังระบบท่ีเหมาะสม 

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะ

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๔) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การวางแผน และสถิต ิ

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูWใหWเอื้อตMอการ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้นอยMางเป<นระบบ 

ตั้งแตMระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ MงเนWนการใชW

ฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 

ความรูWทางวิทยาศาสตร+และการตั้งคำถาม ความเขWาใจ

และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ความรู Wทาง

วิศวกรรมศาสตร+และการคิดเพื ่อหาทางแกWปvญหา 

ความร ู W และท ักษะทางศ ิลปะ และความร ู W ด W าน

คณิตศาสตร+และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ+ การพัฒนาระบบการเรียนรูWเชิง 

บ ูรณาการที ่ เน Wนการลงมือปฏิบ ัต ิ ม ีการสะทWอน

ความคิด/ทบทวนไตรMตรอง การสรWางผูWเรียนใหWสามารถ

กำกับการเรียนรูWของตนไดW การหลMอหลอมทักษะการ

เรียนรูWและความคิดสรWางสรรค+ที่ผูWเรียนสามารถนำองค+

ความรูWไปใชWในการสรWางรายไดWหลายชMองทาง รวมท้ัง

การเรียนรูWดWานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑(๑). พัฒนากระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้น ตั ้งแตM

ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใชWฐานความรูWและระบบคิดใน

ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจ ัยและพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานที ่ เป <นหล ักส ูตรฐาน

สมรรถนะใหWไดWมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ัน

นำที่ไดWรับการยอมรับในระดับนานาชาติอยMางตMอเนื่อง โดย

มีการจัดทำรายงานประจำป1ที่เป�ดเผยตMอสาธารณะเกี่ยวกับ

การนิเทศ การติดตามประเม ินผล และการปร ับปรุง

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาใหWสอดคลWองกับกรอบมาตรฐาน

ฝ1ม ือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนWนการศึกษา

อาช ีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี  และการฝ �กงานในสถาน

ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยเนWนการเรียนรู Wท ี ่ผ ูกกับงาน เพื ่อวางรากฐานใหWมี

สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความตWองการของ

ประเทศไดWในหลากหลายมิติ ทั้งในดWานการผลิตกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป<นที่ตWองการของตลาด การ

พัฒนาผูWประกอบการยุคใหมMที่มีศักยภาพในการสรWางธุรกิจ

ใหมMที ่มีใชWเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูMตลาด

ตMางประเทศไดW รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที ่สามารถ

สรWางสรรค+ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ

สMงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดWานเศรษฐกิจและ

สังคมเป<นอยMางดี 

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะ

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษที่ ๒๑สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเนื ่องตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 



๑๐๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๑๐๕) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-การเงินและบัญช ี

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๓ การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบบร ิหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหWมีมาตรฐาน

ขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรWางการ

จัดการการศึกษาเพื่อสรWางความรับผิดชอบตMอผลลัพธ+

และใหWเอื ้อตMอการเขWาถึงการศึกษาอยMางเสมอภาค 

ทั่วถึง และใชWทรัพยากรไดWอยMางมีประสิทธิภาพ การ

ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูM

ความเป<นเลิศ ปฏิรูปการคลังดWานการศึกษาเพื่อเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรง สูMผูWเรียน สMงเสริมการมีสMวนรMวม

จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนWนผลลัพธ+ที ่ตัว

ผูWเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูMการ

วัดผลในเชิงทักษะที ่จำเป<นสำหรับศตวรรษท่ี ๒๑ 

มากกวMา การวัดระดับความรูW ตลอดจนมีการวิจัยและ

ใชWเทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรู Wในการ

จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา

ทักษะอาชีพท่ีสอดคลWองกับบริบทพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๒). จัดใหWมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานข้ัน

ต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที ่เหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศ ในดWานความพรWอมของโครงสรWางพื้นฐาน อุปกรณ+

การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูท่ี

ครบชั ้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหาร

จัดการโรงเรียน   

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะ

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๐๙ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๑) งานระดับกfอนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานโรงเรียน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชMวงชีวิต มุMงเนWน

การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชMวงวัย ตั้งแตMชMวง

การตั้งครรภ+ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุMน วัยเรียน วัย

ผู WใหญM วัยแรงงาน และวัยผู Wส ูงอายุ เพื ่อสรWาง

ทรัพยากรมนุษย+ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรูW เป<น

คนดี มีวินัย เรียนรูWไดWดWวยตนเองในทุกชMวงวัย มี

ความรอบรู Wทางการเงิน มีความสามารถในการ

วางแผนช ีว ิตและการวางแผนทางการเง ินท่ี

เหมาะสมในแตMละชMวงวัย และความสามารถในการ

ดำรงชีวิตอยMางมีคุณคMา รวมถึงการพัฒนาและปรับ

ทัศนคติใหWคนทุกชMวงวัยที่เคยกระทำผิดไดWกลับมา

ใชWชีวิตในสังคมไดWอยMางสงบสุขและเป<นกำลังสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศการเปลี่ยนบทบาทครู การ

เพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และ

การพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอดชีวิต การสรWาง

ความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความ

รับผิดชอบ และการวางตำแหนMงของประเทศไทย

ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และประชาคมโลก การ

วางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูWโดยใชWดิจิทัล

แพลตฟอร+ม และการสรWางระบบการศึกษาเพ่ือ

เป<นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

๔.๒.๒ ชMวงวัยเรียน/วัยรุMน ปลูกฝvงความเป<นคนดี มี

วินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรูWที่สอดรับ

กับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะดWานการ

คิดวิเคราะห+ สังเคราะห+ ความสามารถในการแกWปvญหา

ที่ซับซWอน มีภูมิคุWมกันตMอปvญหาหรืออาชญากรรมตMาง 

ๆ มีความคิดสรWางสรรค+ มีความสามารถในการทำงาน

รMวมกับผูWอื่น มีความยืดหยุMนทางความคิด รวมถึงทักษะ

ด Wานภาษา ศ ิลปะ และความสามารถในการใชW

เทคโนโลยี และไดWรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ

สอดคลWองกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจ 

รวมถึงการวางพื้นฐานการเรียนรูWเพื่อการวางแผนชีวิต

และวางแผนทางการเงินท่ีเหมาะสมในแตMละชMวงวัย

และนำไปปฏิบัติไดW ตลอดจนการพัฒนาทักษะการ

เรียนรูWที่เชื่อมตMอกับโลกการทำงาน รวมถึงทักษะอาชีพ

ที่สอดคลWองกับความตWองการของประเทศ มีทักษะชีวิต 

สามารถอยูMรMวมและทำงานกับผูWอื ่นไดWภายใตWสังคมท่ี

เป<นพหุวัฒนธรรม   

 

 

 

 

 

 



๑๑๐ 

 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑(๑). พัฒนากระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้น ตั ้งแตM

ปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษา ที่ใชWฐานความรูWและระบบคิดใน

ลักษณะสหวิทยาการ มีการวิจ ัยและพัฒนาหลักสูตร

แกนกลางการศ ึกษาข ั ้นพ ื ้นฐานที ่ เป <นหล ักส ูตรฐาน

สมรรถนะใหWไดWมาตรฐานกับหลักสูตรในระบบการศึกษาช้ัน

นำที่ไดWรับการยอมรับในระดับนานาชาติอยMางตMอเนื่อง โดย

มีการจัดทำรายงานประจำป1ที่เป�ดเผยตMอสาธารณะเกี่ยวกับ

การนิเทศ การติดตามประเม ินผล และการปร ับปรุง

หลักสูตรฐานสมรรถนะ ปฏิรูปหลักสูตรและรูปแบบการ

เรียนการสอนอาชีวศึกษาใหWสอดคลWองกับกรอบมาตรฐาน

ฝ1ม ือแรงงานและมาตรฐานอาชีพ โดยเนWนการศึกษา

อาช ีวศ ึกษาระบบทว ิภาค ี  และการฝ �กงานในสถาน

ประกอบการ ปฏิรูปการจัดการศึกษาในระดับอุดมศึกษา

โดยเนWนการเรียนรู Wท ี ่ผ ูกกับงาน เพื ่อวางรากฐานใหWมี

สถาบันอุดมศึกษาที่สามารถตอบสนองความตWองการของ

ประเทศไดWในหลากหลายมิติ ทั้งในดWานการผลิตกำลังคนที่มี

สมรรถนะและทักษะในสาขาที่เป<นที่ตWองการของตลาด การ

พัฒนาผูWประกอบการยุคใหมMที่มีศักยภาพในการสรWางธุรกิจ

ใหมMที ่มีใชWเทคโนโลยี นวัตกรรม และสามารถไปสูMตลาด

ตMางประเทศไดW รวมถึงมีนักวิจัยและนวัตกรที ่สามารถ

สรWางสรรค+ผลงานวิจัยและนวัตกรรมที่มีคุณภาพ สามารถ

สMงเสริมสนับสนุนการพัฒนาประเทศในดWานเศรษฐกิจและ

สังคมเป<นอยMางดี 

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะ

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 



๑๑๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๒) งานระดับกfอนวัยเรียนและประถมศึกษา-งานนิเทศนV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู W โดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๓ การเ พ่ิมประส ิทธ ิภาพระบบบร ิหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหWมีมาตรฐาน

ขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรWางการ

จัดการการศึกษาเพื่อสรWางความรับผิดชอบตMอผลลัพธ+

และใหWเอื ้อตMอการเขWาถึงการศึกษาอยMางเสมอภาค 

ทั่วถึง และใชWทรัพยากรไดWอยMางมีประสิทธิภาพ การ

ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูM

ความเป<นเลิศ ปฏิรูปการคลังดWานการศึกษาเพื่อเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรง สูMผูWเรียน สMงเสริมการมีสMวนรMวม

จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนWนผลลัพธ+ที ่ตัว

ผูWเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูMการ

วัดผลในเชิงทักษะที ่จำเป<นสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ 

มากกวMา การวัดระดับความรูW ตลอดจนมีการวิจัยและ

ใชWเทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรู Wในการ

จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา

ทักษะอาชีพท่ีสอดคลWองกับบริบทพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๒). จัดใหWมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ เพ่ือ

ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนที่สูงขึ้นมีการกำหนดมาตรฐานข้ัน

ต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที ่เหมาะสมกับบริบทของ

ประเทศ ในดWานความพรWอมของโครงสรWางพื้นฐาน อุปกรณ+

การเรียนการสอน การบริหารจัดการโรงเรียน จำนวนครูท่ี

ครบชั ้น ครบวิชา จำนวนพนักงานสนับสนุนงานบริหาร

จัดการโรงเรียน   

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะ

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๓) งานระดับกfอนวัยเรียนและประถมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ การตระหนักถ ึงพหุป vญญาของมนุษย + ท่ี

หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร+ 

ดWานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว

ของรMางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ+ 

รวมถึงผูWมีความสามารถอันโดดเดMนดWานใดดWานหน่ึง

หรือหลายดWาน โดยการพัฒนาและรักษากลุMมผูWมี

ความสามารถพิเศษของพหุปvญญาแตMละประเภท 

การสรWางสภาพแวดลWอมและระบบสนับสนุน

ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปvญญา การสรWาง

เสริมศักยภาพผูWมีความสามารถพิเศษ ใหWสามารถ

ตMอยอดการประกอบอาชีพไดWอยMางม่ันคง 

๔.๔.๑ การพ ัฒนาและส Mง เสร ิมพห ุป vญญาผ Mาน

ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลWอม รวมท้ัง

สื่อ ตั้งแตMระดับปฐมวัย  เพื่อสรWางเด็กและเยาวชนไทย

มีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใชWศักยภาพพหุ

ปvญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปvญญาท่ี

สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมทั้งมีกลไกคัด

กรองและสMงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ+ การมีสMวน

รMวมของภาคเอกชน ตลอดจนสรWางมาตรการจูงใจ เพ่ือ

พัฒนาผูWมีความสามารถพิเศษผลักดันใหWประเทศไทยมี

บทบาทเดMนในประชาคมโลก ทั้งดWานกีฬา ภาษาและ

วรรณกรรม สุนทรียศิลป� ตลอดจนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการตระหนัก

ถึงพหุปvญญาของมนุษย+ท่ี

หลากหลาย 

๑). พัฒนาและสMงเสริมพหุปvญญา โดยพัฒนาระบบบริหาร

จัดการกลไกการคัดกรองและการสMงตMอเพื ่อสMงเสริมการ

พัฒนาคนไทยตามพหุปvญญาใหWเต็มตามศักยภาพ สMงเสริม

สนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสรWางความสามารถพิเศษ

ตามความถนัดและศักยภาพทั ้งด Wานก ีฬา ภาษาและ

วรรณกรรม ส ุนทร ียศ ิลป �  ส M ง เสร ิมสน ับสน ุนระบบ

สถานศึกษาและสภาพแวดลWอมที ่เอื ้อตMอการสรWางและ

พัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุ

ปvญญา และสMงเสริมสนับสนุนมาตรการจูงใจแกMภาคเอกชน 

และสื่อ ในการมีสMวนรMวมและผลักดันใหWผูWมีความสามารถ

พิเศษ มีบทบาทเดMนในระดับนานาชาติ 

๑. ประเทศไทยมีระบบ

ขWอมูลเพื่อการสMงเสริม

การพัฒนาศักยภาพ

ตาม พหุปvญญา เพ่ือ

ประโยชน+ในการพัฒนา

และการส M งต Mอการ

พ ัฒนาให W เต ็มตาม

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๒๐๔) งานระดับกfอนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: การพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูWใหWเอื้อตMอการ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้นอยMางเป<นระบบ 

ตั้งแตMระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ MงเนWนการใชW

ฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 

ความรูWทางวิทยาศาสตร+และการตั้งคำถาม ความเขWาใจ

และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ความรู Wทาง

วิศวกรรมศาสตร+และการคิดเพื ่อหาทางแกWปvญหา 

ความร ู W และท ักษะทางศ ิลปะ และความร ู W ด W าน

คณิตศาสตร+และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ+ การพัฒนาระบบการเรียนรูWเชิงบูรณา

การที ่เนWนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทWอนความคิด/

ทบทวนไตรMตรอง การสรWางผูWเรียนใหWสามารถกำกับการ

เรียนรูWของตนไดW การหลMอหลอมทักษะการเรียนรูWและ

ความคิดสรWางสรรค+ที่ผูWเรียนสามารถนำองค+ความรูWไป

ใชWในการสรWางรายไดWหลายชMองทาง รวมทั้งการเรียนรูW

ดWานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๖ 

 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการตระหนัก

ถึงพหุปvญญาของมนุษย+ท่ี

หลากหลาย 

๑(๒). พัฒนากระบวนการเรียนรู Wของผู Wเรียนทุกระดับ

การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนาทักษะ

สำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยีเขWากับ

เนื้อหาและวิธีการสอน โดยใชWเทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎี

การเรียนรูWแบบใหมMในการพัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบ

ใหมM เทคโนโลยีเพื่อการเรียนรูWในศตวรรษที่ ๒๑ ควรมี

คุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ+ การเชื่อมตMอ

และมีสMวนรMวม 

๑. คนไทยไดW รับ 

การศึกษาที ่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะที่

จำเป<นของโลก 

ศตวรรษที่ ๒๑ สามารถ

เขWาถึงการเรียนรู WอยMาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๑) งานระดับกGอนวัยเรียนและประถมศึกษา-การบริการผลิตส่ือการสอน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๓ การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบบร ิหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหWมีมาตรฐาน

ขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรWางการ

จัดการการศึกษาเพื่อสรWางความรับผิดชอบตMอผลลัพธ+

และใหWเอื ้อตMอการเขWาถึงการศึกษาอยMางเสมอภาค 

ทั่วถึง และใชWทรัพยากรไดWอยMางมีประสิทธิภาพ การ

ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูM

ความเป<นเลิศ ปฏิรูปการคลังดWานการศึกษาเพื่อเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรง สูMผูWเรียน สMงเสริมการมีสMวนรMวม

จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนWนผลลัพธ+ที ่ตัว

ผูWเรียน รวมทั้ง มีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูMการ

วัดผลในเชิงทักษะที ่จำเป<นสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ 

มากกวMา การวัดระดับความรูW ตลอดจนมีการวิจัยและ

ใชWเทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรู Wในการ

จัดการเรียนการสอน การจัดการศึกษาเพื ่อพัฒนา

ทักษะอาชีพท่ีสอดคลWองกับบริบทพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๒). จัดใหWมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 

เพ ื ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนที ่ส ูงข ึ ้นม ีการกำหนด

มาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับ

บริบทของประเทศ ในดWานความพรWอมของโครงสรWาง

พื ้นฐาน อุปกรณ+การเรียนการสอน การบริหารจัดการ

โรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงาน

สนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน   

๑. คนไทยไดWรับ 

การศึกษาที ่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะที่

จำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๑๙ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๒) งานระดับมัธยมศึกษา-งานนิเทศนV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๓. การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบบร ิหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหWมีมาตรฐาน

ขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรWางการ

จัดการการศึกษาเพื่อสรWางความรับผิดชอบตMอผลลัพธ+

และใหWเอื ้อตMอการเขWาถึงการศึกษาอยMางเสมอภาค 

ทั่วถึง และใชWทรัพยากรไดWอยMางมีประสิทธิภาพ การ

ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูM

ความเป<นเลิศ ปฏิรูปการคลังดWานการศึกษาเพื่อเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูMผูWเรียน สMงเสริมการมีสMวนรMวม

จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนWนผลลัพธ+ที ่ตัว

ผูWเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูMการ

วัดผลในเชิงทักษะที ่จำเป<นสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ 

มากกวMาการวัดระดับความรูW ตลอดจนมีการวิจัยและใชW

เทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรูWในการจัดการ

เรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ

ท่ีสอดคลWองกับบริบทพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๒). จัดใหWมีมาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ 

เพ ื ่อผลสัมฤทธิ ์ทางการเร ียนที ่ส ูงข ึ ้นม ีการกำหนด

มาตรฐานขั้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ ที่เหมาะสมกับ

บริบทของประเทศ ในดWานความพรWอมของโครงสรWาง

พื ้นฐาน อุปกรณ+การเรียนการสอน การบริหารจัดการ

โรงเรียน จำนวนครูที่ครบชั้น ครบวิชา จำนวนพนักงาน

สนับสนุนงานบริหารจัดการโรงเรียน   

๑. คนไทยไดW รับ 

การศึกษาที ่มีคุณภาพ

ตามมาตรฐาน มีทักษะ

การเรียนรูWและทักษะที่

จำเป<นของโลก 

ศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถ

เขWาถึงการเรียนรูWอยMาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๓) งานระดับมัธยมศึกษา-กิจกรรมเด็กและเยาวชน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔การตระหน ักถ ึงพห ุป vญญาของมน ุษย + ท่ี

หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร+ 

ดWานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว

ของรMางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ+ 

รวมถึงผูWมีความสามารถอันโดดเดMนดWานใดดWานหน่ึง

หรือหลายดWาน โดยการพัฒนาและรักษากลุMมผูWมี

ความสามารถพิเศษของพหุปvญญาแตMละประเภท 

การสรWางสภาพแวดลWอมและระบบสนับสนุน

ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปvญญา การสรWาง

เสริมศักยภาพผูWมีความสามารถพิเศษใหWสามารถ

ตMอยอดการประกอบอาชีพไดWอยMางม่ันคง 

๔.๔.๑ การพ ัฒนาและส Mง เสร ิมพห ุป vญญาผ Mาน

ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลWอม รวมท้ัง

สื่อ ตั้งแตMระดับปฐมวัย  เพื่อสรWางเด็กและเยาวชนไทย

มีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใชWศักยภาพพหุ

ปvญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปvญญาท่ี

สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมท้ังมีกลไก 

คัดกรองและสMงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ+ การมีสMวน

รMวมของภาคเอกชน ตลอดจนสรWางมาตรการจูงใจ เพ่ือ

พัฒนาผูWมีความสามารถพิเศษผลักดันใหWประเทศไทยมี

บทบาทเดMนในประชาคมโลก ทั้งดWานกีฬา ภาษาและ

วรรณกรรม สุนทรียศิลป� ตลอดจนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการตระหนัก

ถึงพหุปvญญาของมนุษย+ท่ี

หลากหลาย 

๑). พัฒนาและสMงเสริมพหุปvญญา โดยพัฒนาระบบ

บริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการสMงตMอเพ่ือ

สMงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปvญญาใหWเต็มตาม

ศักยภาพ สMงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสรWาง

ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งดWาน

กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป� ส Mงเสริม

สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลWอมที่เอื้อตMอ

การสรWางและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษบนฐานพหุปvญญา และสMงเสริมสนับสนุนมาตรการ

จูงใจแกMภาคเอกชน และสื ่อ ในการมีสMวนรMวมและ

ผลักดันใหWผูWมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดMนในระดับ

นานาชาติ 

๑. ประเทศไทยม ีระบบ

ขWอมูลเพื่อการสMงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพตามพหุ

ปvญญา เพื ่อประโยชน+ใน

การพัฒนาและการสMงตMอ

การพ ัฒนาให W เต ็มตาม

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๓๐๔) งานระดับมัธยมศึกษา-การบริการผลิตสื่อการสอน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูWใหWเอื้อตMอการ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้นอยMางเป<นระบบ 

ตั้งแตMระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ MงเนWนการใชW

ฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 

ความรูWทางวิทยาศาสตร+และการตั้งคำถาม ความเขWาใจ

และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ความรู Wทาง

วิศวกรรมศาสตร+และการคิดเพื ่อหาทางแกWปvญหา 

ความร ู W และท ักษะทางศ ิลปะ และความร ู W ด W าน

คณิตศาสตร+และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ+  การพัฒนาระบบการเรียนรูW เ ชิง 

บ ูรณาการที ่ เน Wนการลงมือปฏิบ ัต ิ ม ีการสะทWอน

ความคิด/ทบทวนไตรMตรอง การสรWางผูWเรียนใหWสามารถ

กำกับการเรียนรูWของตนไดW การหลMอหลอมทักษะการ

เรียนรูWและความคิดสรWางสรรค+ที่ผูWเรียนสามารถนำองค+

ความรูWไปใชWในการสรWางรายไดWหลายชMองทาง รวมท้ัง

การเรียนรูWดWานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑(๒). พัฒนากระบวนการเรียนรูWของผูWเรียนทุกระดับ

การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื ่อพัฒนา

ทักษะสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ มีการผสมผสานเทคโนโลยี

เข Wาก ับเน ื ้อหาและว ิธ ีการสอน โดยใช W เทคโนโลยี

สนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูWแบบใหมMในการพัฒนาเนื้อหา

และทักษะแบบใหมM เทคโนโลยีเพ ื ่อการเร ียนรู W ใน

ศตวรรษที่ ๒๑ ควรมีคุณลักษณะที่มีชีวิต มีพลวัต มี

ปฏิสัมพันธ+ การเช่ือมตMอและมีสMวนรMวม 

๑. คนไทยไดW รับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ม ีท ักษะการ

เรียนรูWและทักษะ 

ท่ีจำเป<นของโลก 

ศตวรรษที ่  ๒๑ สามารถ

เขWาถ ึงการเร ียนรู Wอย Mาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๑) งานศึกษาไมfกำหนดระดับ-การศึกษานอกโรงเรียน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูWใหWเอื้อตMอการ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้นอยMางเป<นระบบ 

ตั้งแตMระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ MงเนWนการใชW

ฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 

ความรูWทางวิทยาศาสตร+และการตั้งคำถาม ความเขWาใจ

และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ความรู Wทาง

วิศวกรรมศาสตร+และการคิดเพื ่อหาทางแกWปvญหา 

ความร ู W และท ักษะทางศ ิลปะ และความร ู W ด W าน

คณิตศาสตร+และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ+  การพัฒนาระบบการเรียนรูW เ ชิง 

บ ูรณาการที ่ เน Wนการลงมือปฏิบ ัต ิ ม ีการสะทWอน

ความคิด/ทบทวนไตรMตรอง การสรWางผูWเรียนใหWสามารถ

กำกับการเรียนรูWของตนไดW การหลMอหลอมทักษะการ

เรียนรูWและความคิดสรWางสรรค+ที่ผูWเรียนสามารถนำองค+

ความรูWไปใชWในการสรWางรายไดWหลายชMองทาง รวมท้ัง

การเรียนรูWดWานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐาน สากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑ แผนย Mอยการปฏ ิ รูป

กระบวนการเร ียนร ู W ท่ี

ต อ บ ส น อ ง ต M อ ก า ร

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

๑(๓) พัฒนาระบบการเรียนรูWเชิงบูรณาการที่เนWนการลง

มือปฏิบัติ มีการสะทWอนความคิด/ทบทวนไตรMตรอง โดย

เนWนการเรียนการสอนที ่เสริมสรWางทักษะชีวิต และ

สามารถนำมาใชWตMอยอดในการประกอบอาชีพไดWจริง 

๑ คนไทยไดWรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

มีทักษะการเรียนรู W และ

ทักษะที ่จำเป<นของโลก

ศตวรรษที ่ ๒๑ สามารถ

เขWาถ ึงการเร ียนรู Wอย Mาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



๑๒๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๒) งานศึกษาไมfกำหนดระดับ-งานกิจกรรมนักเรียน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔การตระหน ักถ ึงพห ุป vญญาของมน ุษย + ท่ี

หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร+ 

ดWานทัศนะและมิติ ดนตรี กีฬาและการเคลื่อนไหว

ของรMางกาย การจัดการตนเอง มนุษยสัมพันธ+ 

รวมถึงผูWมีความสามารถอันโดดเดMนดWานใดดWานหน่ึง

หรือหลายดWาน โดยการพัฒนาและรักษากลุMมผูWมี

ความสามารถพิเศษของพหุปvญญาแตMละประเภท 

การสรWางสภาพแวดลWอมและระบบสนับสนุน

ประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุปvญญา การสรWาง

เสริมศักยภาพผูWมีความสามารถพิเศษใหWสามารถ

ตMอยอดการประกอบอาชีพไดWอยMางม่ันคง 

๔.๔.๑ การพ ัฒนาและส Mง เสร ิมพห ุป vญญาผ Mาน

ครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลWอม รวมท้ัง

สื่อ ตั้งแตMระดับปฐมวัย  เพื่อสรWางเด็กและเยาวชนไทย

มีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใชWศักยภาพพหุ

ปvญญาในการดำรงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปvญญาท่ี

สังคมยอมรับและเห็นความสำคัญ รวมท้ังมีกลไก 

คัดกรองและสMงเสริมเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษ จัดโรงเรียน ระบบเสริมประสบการณ+ การมีสMวน

รMวมของภาคเอกชน ตลอดจนสรWางมาตรการจูงใจ เพ่ือ

พัฒนาผูWมีความสามารถพิเศษผลักดันใหWประเทศไทยมี

บทบาทเดMนในประชาคมโลก ท้ังดWานกีฬา ภาษาและ

วรรณกรรม สุนทรียศิลป� ตลอดจนการวิจัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๒๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๓ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. คนไทยไดWรับการพัฒนาเต็มตามศักยภาพตามความถนัด

และความสามารถของพหุปvญญาดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒ แผนยMอยการตระหนัก

ถึงพหุปvญญาของมนุษย+ท่ี

หลากหลาย 

๑) พัฒนาและสMงเสริมพหุปvญญา โดยพัฒนาระบบ

บริหารจัดการกลไกการคัดกรองและการสMงตMอเพ่ือ

สMงเสริมการพัฒนาคนไทยตามพหุปvญญาใหWเต็มตาม

ศักยภาพ สMงเสริมสนับสนุนครอบครัว ในการเสริมสรWาง

ความสามารถพิเศษตามความถนัดและศักยภาพทั้งดWาน

กีฬา ภาษาและวรรณกรรม สุนทรียศิลป� ส Mงเสริม

สนับสนุนระบบสถานศึกษาและสภาพแวดลWอมที่เอื้อตMอ

การสรWางและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถ

พิเศษบนฐานพหุปvญญา และสMงเสริมสนับสนุนมาตรการ

จูงใจแกMภาคเอกชน และสื ่อ ในการมีสMวนรMวมและ

ผลักดันใหWผูWมีความสามารถพิเศษ มีบทบาทเดMนในระดับ

นานาชาติ 

๑ ประเทศไทยม ีระบบ

ขWอมูลเพื่อการสMงเสริมการ

พัฒนาศักยภาพตามพหุ

ปvญญา เพื ่อประโยชน+ใน

การพัฒนาและการสMงตMอ

การพ ัฒนาให W เต ็มตาม

ศักยภาพเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๒๙ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๓) งานศึกษาไมfกำหนดระดับ-งานนิเทศนV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนา และเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๓ การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบบร ิหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหWมีมาตรฐาน

ขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรWางการ

จัดการการศึกษาเพื่อสรWางความรับผิดชอบตMอผลลัพธ+

และใหWเอื ้อตMอการเขWาถึงการศึกษาอยMางเสมอภาค 

ทั่วถึง และใชWทรัพยากรไดWอยMางมีประสิทธิภาพ การ

ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูM

ความเป<นเลิศ ปฏิรูปการคลังดWานการศึกษาเพื่อเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูMผูWเรียน สMงเสริมการมีสMวนรMวม

จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนWนผลลัพธ+ที ่ตัว

ผูWเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูMการ

วัดผลในเชิงทักษะที ่จำเป<นสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ 

มากกวMาการวัดระดับความรูW ตลอดจนมีการวิจัยและใชW

เทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรูWในการจัดการ

เรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ

ท่ีสอดคลWองกับบริบทพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๕). พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยก

การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน

คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแล

คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูM

การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป<นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

มากกวMาการวัดระดับความรูW และ (๖) สMงเสริมการวิจัย

และใชWเทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรูW การ

เรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

อาชีพที่สอดคลWองกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณา

การความร Mวมม ือระหว Mางสถาบ ันอ ุดมศ ึกษากับ

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื ่อเสริมสรWาง

ระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเขWมแข็ง 

๑. คนไทยไดW รับ 

การศึกษาที่มีคุณภาพตาม

มาตรฐาน ม ีท ักษะการ

เรียนรูWและทักษะที่จำเป<น

ของโลก ศตวรรษที ่  ๒๑ 

สามารถเขWาถึงการเรียนรูW

อยMางตMอเนื่องตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๔) งานศึกษาไมfกำหนดระดับ-การบริหารสนับสนุนการศึกษา 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๔ การพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอดชีวิต โดยเนWน

การจัดระบบการศึกษาและระบบฝ�กอบรมบนฐาน

สมรรถนะที่มีคุณภาพสูงและยืดหยุMนผMานการพัฒนา

กลไกตMาง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษาออนไลน+แบบ

เป�ด การพัฒนาระบบการเรียนรูWเกี่ยวกับทักษะการรูW

ดิจ ิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ+ ระบบ

ธนาคารหนMวยกิต มาตรการจูงใจใหWคนเขWาสู Mการ

ยกระดับทักษะ การใหWสถานประกอบการเพ่ิมผลิตภาพ

แรงงานผMานการพัฒนาความสามารถทางวิชาชีพอยMาง

ตMอเนื่องภายใตWกรอบคุณวุฒิวิชาชีพ นอกจากนี้ ตWอง

พัฒนาระบบการเรียนรูWในชุมชนใหWเขWาถึงความรูWไดWทุก

ที่ ทุกเวลา ปรับปรุงแหลMงเรียนรูWในชุมชนใหWเป<นพื้นท่ี

เรียนรูWเชิงสรWางสรรค+และมีชีวิต รวมถึงการเรียนรูWและ

ทบทวนทักษะพ้ืนฐาน ไดWแกM การอMานออก-เขียนไดW-คิด

เลขเป<น โดยระดมทรัพยากรจากภาคเอกชนและภาค

ประชาสังคม การพัฒนาทัศนคติและแรงบันดาลใจท่ี

อยากเรียนรูW การสรWางนิสัยใฝ�เรียนรูW และใหWผูWเรียนไดW

ตระหนักถึงสิ่งที่เกิดขึ้นรอบตัว รวมทั้งนำความรูWไป

พัฒนาตMอยอดหรือประยุกต+ใชWในการดำเนินชีวิตไดW 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๓(๑) ปฏิร ูปโครงสร Wางองค +กรด Wานการศึกษาให Wมี

ประสิทธิภาพ โดยเนWนการสรWางความรับผิดชอบตMอ

ผลลัพธ+ ตั ้งแตMระดับบนสุดลงไปจนถึงระดับโรงเรียน 

รวมถึงมีโครงสรWางแรงจูงใจและความรับผิดชอบของ

หนMวยงานและบุคลากรทางการศ ึกษาทั ้งระบบท่ี

เหมาะสม 

๑. คนไทยไดW รับ 

การศึกษาท่ีมีคุณภาพตาม

มาตรฐาน มีทักษะการ

เรียนรูWและทักษะท่ีจำเป<น

ของโลก ศตวรรษท่ี ๒๑ 

สามารถเขWาถึงการเรียนรูW

อยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิตดี

ข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๕) งานศึกษาไมfกำหนดระดับ-กิจกรรมลูกเสือและยุวกาชาด 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม มุMงเนWน

ใหWสถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรม

ท ี ่พ ึ งประสงค +  โดยบ ูรณาการร M วมระหว M าง 

“ครอบครัว ชุมชน ศาสนาการศึกษา และส่ือ”  

ในการหลMอหลอมคนไทยใหWมีคุณธรรม จริยธรรม 

ในลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๒ การบ ูรณาการเร ื ่องความซ ื ่อส ัตย +  ว ิ นัย 

คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอน 

ในสถานศึกษา โดยใหWสถานศึกษาสอดแทรกการ

ปลูกฝvงคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเขWา

ไปในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม รวมทั ้งปรับ

สภาพแวดลWอมทั้งภายในและภายนอกสถานศึกษาใหW

เอื ้อตMอการมีคุณธรรม จริยธรรม และจิตสาธารณะ 

รวมถึงการรักษาขนบธรรมเนียมและประเพณีอันดีงาม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๐ ประเด็น การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คMานิยมท่ีดีงาม และมีความ

รัก และภูมิใจในความเป<นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป<นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑ แผนยMอยการปลูกฝvง

ค ุ ณธรรม จร ิ ยธรรม 

คMานิยม และการเสริมสรWาง

จิตสาธารณะ และการเป<น

พลเมืองท่ีดี 

๒) บ ูรณาการเร ื ่องความซ ื ่อส ัตย +  ว ิน ัย ค ุณธรรม 

จริยธรรม และดWานส่ิงแวดลWอมในการจัดการเรียน 

การสอนในและนอกสถานศึกษา จัดใหWมีการเรียนการ

สอนตามพระราชดำร ิ  และปร ัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียงในสถานศึกษา จัดใหWมีการเรียนรูWทางศาสนา 

ศิลปะและวัฒนธรรมของชาติ และภูมิปvญญาทWองถ่ิน 

รวมท ั ้ งการตระหน ักร ู W  และการม ีส M วนร Mวมด Wาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลWอมใหWรองรับการ

เปล่ียนแปลงท้ังในประเทศและตMางประเทศ 

๑ คนไทยเป <นมนุษย + ท่ี

สมบูรณ+ มีความพรWอมใน

ทุกมิติตามมาตรฐานและ

สมดุลทั ้งดWานสติปvญญา 

คุณธรรมจริยธรรม มีจิต

วิญญาณที่ดี เขWาใจในการ

ปฏิบัติตนปรับตัวเขWากับ

สภาพแวดลWอมดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๖) งานศึกษาไมfกำหนดระดับ-การสfงเสริมพัฒนาหลักสูตร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓เปลี ่ยนแปลงในศตวรรษที ่ ๒๑ โดยมุ MงเนWน

ผู WเรียนใหWมีทักษะการเรียนรู Wและมีใจใฝ�เรียนรูW

ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM 

การเปลี่ยนบทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบ

บริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการ

เรียนรูWตลอดชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทย

ตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง

ตำแหนMงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+

และประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับ

การเรียนรูWโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๓ การเพ ิ ่มประส ิทธ ิภาพระบบบร ิหารจัด

การศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดใหWมีมาตรฐาน

ขั ้นต่ำของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสรWางการ

จัดการการศึกษาเพื่อสรWางความรับผิดชอบตMอผลลัพธ+

และใหWเอื ้อตMอการเขWาถึงการศึกษาอยMางเสมอภาค 

ทั่วถึง และใชWทรัพยากรไดWอยMางมีประสิทธิภาพ การ

ยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาที่มีความเชี่ยวชาญสูM

ความเป<นเลิศ ปฏิรูปการคลังดWานการศึกษาเพื่อเพ่ิม

คุณภาพและประสิทธิภาพการจัดการศึกษาโดยการ

จัดสรรงบประมาณตรงสูMผูWเรียน สMงเสริมการมีสMวนรMวม

จากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา พัฒนาระบบ

ประกันคุณภาพการศึกษาโดยแยกออกจากระบบการ

ประเมินและการรับรองคุณภาพที่เนWนผลลัพธ+ที ่ตัว

ผูWเรียน รวมทั้งมีการปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูMการ

วัดผลในเชิงทักษะที ่จำเป<นสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ 

มากกวMาการวัดระดับความรูW ตลอดจนมีการวิจัยและใชW

เทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรูWในการจัดการ

เรียนการสอน การจัดการศึกษาเพ่ือพัฒนาทักษะอาชีพ

ท่ีสอดคลWองกับบริบทพ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: 

 ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากลเพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ 

สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูW

อยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑ แผนย Mอยการปล ูกฝv ง

คุณธรรม จริยธรรม คMานิยม 

และการเสร ิ มสร W างจิ ต

สาธารณะและการเป< น

พลเมืองท่ีดี 

๓(๕) พัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา โดยแยก

การประกันคุณภาพการศึกษาออกจากการประเมิน

คุณภาพและการรับรองคุณภาพและการกำกับดูแล

คุณภาพการศึกษา และปฏิรูประบบการสอบที่นำไปสูM

การวัดผลในเชิงทักษะที่จำเป<นสำหรับศตวรรษที่ ๒๑ 

มากกวMาการวัดระดับความรูW และ (๖) สMงเสริมการวิจัย

และใชWเทคโนโลยีในการสรWางและจัดการความรูW การ

เรียนการสอน และการจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะ

อาชีพที่สอดคลWองกับบริบทพื้นที่ ซึ่งรวมถึงการบูรณา

การความร Mวมม ือระหว Mางสถาบันอ ุดมศ ึกษากับ

ภาคอุตสาหกรรม ชุมชน และภาครัฐ เพื่อเสริมสรWาง

ระบบนิเวศนวัตกรรมท่ีเขWมแข็ง 

๑ คนไทยเป <นมนุษย + ท่ี

สมบูรณ+ มีความพรWอมใน

ทุกมิติตามมาตรฐานและ

สมดุลทั ้งดWานสติปvญญา 

คุณธรรมจริยธรรม มีจิต

วิญญาณที่ดี เขWาใจในการ

ปฏิบัติตนปรับตัวเขWากับ

สภาพแวดลWอมดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๑๔๐๗) งานศึกษาไมfกำหนดระดับ-การศึกษาอื่นๆ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรูWที่ตอบสนองตMอการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุMงเนWนผูWเรียน

ใหWมีทักษะการเรียนรูWและมีใจใฝ�เรียนรูWตลอดเวลา 

มีการออกแบบระบบการเรียนรูWใหมM การเปลี่ยน

บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัด

การศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรูWตลอด

ชีวิต การสรWางความตื่นตัวใหWคนไทยตระหนักถึง

บทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตำแหนMง

ของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย+และ

ประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการ

เรียนรู WโดยใชWดิจิทัลแพลตฟอร+ม และการสรWาง

ระบบการศึกษาเพื ่อเป<นเลิศทางวิชาการระดับ

นานาชาติ 

๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูWใหWเอื้อตMอการ

พัฒนาทักษะสำหรับศตวรรษที ่ ๒๑ โดยออกแบบ

กระบวนการเรียนรู Wในทุกระดับชั ้นอยMางเป<นระบบ 

ตั้งแตMระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ MงเนWนการใชW

ฐานความรูWและระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ อาทิ 

ความรูWทางวิทยาศาสตร+และการตั้งคำถาม ความเขWาใจ

และความสามารถในการใชWเทคโนโลยี ความรู Wทาง

วิศวกรรมศาสตร+และการคิดเพื ่อหาทางแกWปvญหา 

ความร ู W และท ักษะทางศ ิลปะ และความร ู W ด W าน

คณิตศาสตร+และระบบคิดของเหตุผลและการหา

ความสัมพันธ+ การพัฒนาระบบการเรียนรูWเชิงบูรณา

การที่เนWนการลงมือปฏิบัติ มีการสะทWอนความคิด/

ทบทวนไตรMตรอง การสรWางผูWเรียนใหWสามารถกำกับการ

เรียนรูWของตนไดW การหลMอหลอมทักษะการเรียนรูWและ

ความคิดสรWางสรรค+ที่ผูWเรียนสามารถนำองค+ความรูWไป

ใชWในการสรWางรายไดWหลายชMองทาง รวมทั้งการเรียนรูW

ดWานวิชาชีพและทักษะชีวิต 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๑ ประเด็น การพัฒนาการเรียนรูW 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีการศึกษาท่ีมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เพ่ิมข้ึน มีทักษะท่ีจำเป<นของโลกศตวรรษท่ี ๒๑ สามารถในการแกWปvญหา ปรับตัว ส่ือสาร และทำงานรMวมกับ

ผูWอ่ืนไดWอยMางมีประสิทธิผลเพ่ิมข้ึน มีนิสัยใฝ�เรียนรูWอยMางตMอเน่ืองตลอดชีวิต 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการปฏ ิ รูป

กระบวนการเรียนรูWท่ีตอบ 

สนองตMอการเปล่ียนแปลง 

ในศตวรรษท่ี ๒๑ 

๑(๒)  พัฒนากระบวนการเรียนรูWของผูWเรียนทุกระดับ

การศึกษา รวมถึงจัดกิจกรรมเสริมทักษะเพื่อพัฒนา

ท ักษะสำหร ับศตวรรษท ี ่  ๒๑ ม ีการผสมผสาน

เทคโนโลยีเข Wากับเนื ้อหาและวิธ ีการสอน โดยใชW

เทคโนโลยีสนับสนุนทฤษฎีการเรียนรูWแบบใหมMในการ

พัฒนาเนื้อหาและทักษะแบบใหมM เทคโนโลยีเพื่อการ

เรียนรูWในศตวรรษท่ี ๒๑ ควรมีคุณลักษณะท่ีมีชีวิต  

มีพลวัต มีปฏิสัมพันธ+ การเช่ือมตMอและมีสMวนรMวม 

๑. คนไทยไดWรับการศึกษา

ที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน 

มีทักษะการเรียนรู W และ

ทักษะที ่จำเป<นของโลก

ศตวรรษที ่  ๒๑ สามารถ

เขWาถ ึงการเร ียนรู Wอย Mาง

ตMอเน่ืองตลอดชีวิตดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๙ 

 

 

แผนงาน: สาธารณสุข 

กิจกรรม: (๒๒๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารงานบุคคล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะที ่ดี 

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัด 

การสุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุน

ใหWทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคน

ไทยมีสุขภาวะที ่ดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ี

เหมาะสม 

๔.๕.๕ การสMงเสริมใหWชุมชนเป<นฐานในการสรWาง 

สุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยใหWชุมชนเป<นแหลMงบMมเพาะ

จิตสำนึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผMานการจัดการ

ความรูWดWานสุขภาพที่เป<นประโยชน+และสนับสนุนใหWมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูW การสรWางสุขภาวะที่พึงประสงค+

ระหวMางกัน โดยรัฐจะทำหนWาที ่เป<นผู Wอำนวยความ

สะดวกที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกใหWชุมชน

สามารถสรWางการมีสุขภาวะดีของตนเองไดW เพื ่อใหW

ชุมชนเป<นพื้นที่สำคัญในการจัดการสุขภาวะของแตMละ

พ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการกระจาย

บริการสาธารณสุขอยMาง 

ท่ั ว ถึ งและม ี ค ุณภาพ

  

๑). ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับ 

ปฐมภูมิและบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูWสูงอายุที่มี

ภาวะพึ ่งพิงไปยังสMวนภูมิภาค โดยเฉพาะองค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพการ

บริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบ

และบุคลากร รวมทั ้ง จัดใหWมีกลไกชMวยเหลือและ

สนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการใหWความ

ชMวยเหลือดWานคMาใชWจMายที ่จำเป<นเพื ่อใหWประชากร

กลุMมเปtาหมายเขWาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐ

ในพ ื ้ นท ี ่ ไ ด W  อ าท ิ  ค M า ใช W จ M า ยการ เด ิ นทาง ไป

สถานพยาบาล รวมทั้งจัดใหWมีบริการดWานสุขภาพเชิง

รุกทั้งในดWานการใหWคำปรึกษา การควบคุมและปtองกัน

กลุMมเสี ่ยงที่จะเกิดปvญหาเรื ้อรังตMอสุขภาพ และการ

สMงเสริมดWานสุขอนามัย 

๑. การเข W าถ ึ งบร ิ การ

สาธารณสุขมีความเหลื่อม

ล้ำลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข - การบริหารทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๕ การสMงเสริมใหWชุมชนเป<นฐานในการสรWางสุข

ภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยใหWชุมชนเป<นแหลMงบMมเพาะ

จิตสำนึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผMานการจัดการ

ความรูWดWานสุขภาพที่เป<นประโยชน+และสนับสนุนใหWมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูW การสรWางสุขภาวะที่พึงประสงค+

ระหวMางกัน โดยรัฐจะทำหนWาที ่เป<นผู Wอำนวยความ

สะดวกที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกใหWชุมชน

สามารถสรWางการมีสุขภาวะดีของตนเองไดW เพื ่อใหW

ชุมชนเป<นพื้นท่ีสำคัญในการจัดการสุขภาวะของแตMละ

พ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการกระจาย

บริการสาธารณสุขอยMาง

ท ั ่ วถ ึ งและม ีค ุณภาพ

  

๑). ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐม

ภูมิและบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูWสูงอายุที่มีภาวะ

พึ่งพิงไปยังสMวนภูมิภาค โดยเฉพาะองค+กรปกครอง

สMวนทWองถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการ

ปฐมภูมิ และเพิ ่มขีดความสามารถของระบบและ

บุคลากร รวมทั้ง จัดใหWมีกลไกชMวยเหลือและสนับสนุน

สวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการใหWความชMวยเหลือ

ดWานคMาใชWจMายที่จำเป<นเพื่อใหWประชากรกลุMมเปtาหมาย

เขWาถึงบริการจากสถานพยาบาลของรัฐในพื้นที่ไดW อาทิ 

คMาใชWจMายการเดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดใหWมี

บริการดWานสุขภาพเชิงรุกทั้งในดWานการใหWคำปรึกษา 

การควบคุมและปtองกันกลุMมเสี่ยงที่จะเกิดปvญหาเรื้อรัง

ตMอสุขภาพ และการสMงเสริมดWานสุขอนามัย 

๑. การเขWาถึงบริการ

สาธารณส ุขม ีความ

เหล่ือมล้ำลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๑) งานโรงพยาบาล-การรักษาพยาบาล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมีสุข

ภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะท่ี

ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี  

๑). ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการ

บร ิหารท ี ่ม ีการกระจายอำนาจ ม ีประส ิทธ ิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรมและยั ่งยืน รวมทั ้ง ปรับระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาล

ทุกสังกัดในเขตพื้นที ่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการทั้งดWานบุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ 

และโครงสรWางพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตMระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมี

อ ุปสรรค พร Wอมพ ัฒนาระบบส M งต Mอและระบบ

การแพทย+ฉุกเฉ ินท ี ่รวดเร ็วและมีประส ิทธ ิภาพ 

ตลอดจนการพ ัฒนาระบบฐานข Wอม ูลท ี ่สามารถ

เชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบบริการ

สุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุขที่ไดW

มาตรฐานที ่ประชากรทุก

ระดับเขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๒) งานโรงพยาบาล-การเภสัชกรรม 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี  

๑). ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการ

บร ิหารท ี ่ม ีการกระจายอำนาจ ม ีประส ิทธ ิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรมและยั ่งยืน รวมทั ้ง ปรับระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาล

ทุกสังกัดในเขตพื้นที ่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการทั้งดWานบุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ 

และโครงสรWางพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตMระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมี

อ ุปสรรค พร Wอมพ ัฒนาระบบส M งต Mอและระบบ

การแพทย+ฉุกเฉ ินท ี ่รวดเร ็วและมีประส ิทธ ิภาพ 

ตลอดจนการพ ัฒนาระบบฐานข Wอม ูลท ี ่สามารถ

เชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบบริการ

สุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุขที่ไดW

มาตรฐานที ่ประชากรทุก

ระดับเขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๓) งานโรงพยาบาล-งานทันตสาธารณสุข 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยมีส ุขภาวะที ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ที่นำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการสุข

ภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมีสุข

ภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี  

๑). ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการ

บร ิหารท ี ่ม ีการกระจายอำนาจ ม ีประส ิทธ ิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรมและยั ่งยืน รวมทั ้ง ปรับระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาล

ทุกสังกัดในเขตพื้นที ่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการทั้งดWานบุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ 

และโครงสรWางพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตMระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมี

อ ุปสรรค พร Wอมพ ัฒนาระบบส M งต Mอและระบบ

การแพทย+ฉุกเฉ ินท ี ่รวดเร ็วและมีประส ิทธ ิภาพ 

ตลอดจนการพ ัฒนาระบบฐานข Wอม ูลท ี ่สามารถ

เชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบบริการ

สุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุขที่ไดW

มาตรฐานที ่ประชากรทุก

ระดับเขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๙ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๔) งานโรงพยาบาล-งานเวชกรรมสังคม 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยมีส ุขภาวะที ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๕ การสMงเสริมใหWชุมชนเป<นฐานในการสรWาง 

สุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยใหWชุมชนเป<นแหลMงบMมเพาะ

จิตสำนึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผMานการจัดการ

ความรูWดWานสุขภาพที่เป<นประโยชน+และสนับสนุนใหWมี

การแลกเปลี่ยนเรียนรูW การสรWางสุขภาวะที่พึงประสงค+

ระหวMางกัน โดยรัฐจะทำหนWาที ่เป<นผู Wอำนวยความ

สะดวกที่สำคัญในการอำนวยความสะดวกใหWชุมชน

สามารถสรWางการมีสุขภาวะดีของตนเองไดW เพื ่อใหW

ชุมชนเป<นพื้นท่ีสำคัญในการจัดการสุขภาวะของแตMละ

พ้ืนท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการใชWชุมชน 

เป<นฐานในการสรW าง  

สภาพแวดลWอมที่เอื้อตMอ

การมีสุขภาวะท่ีดี  

๓). สรWางการมีสMวนรMวมเฝtาระวัง ปtองกัน และแกWไข

ปvญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัย

แบบบูรณาการรMวมกับชุมชน รวมทั ้งพัฒนาการ

วิเคราะห+ความเสี่ยง การประเมินความตWองการดWาน

สุขภาพ เพื่อการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานดWานการปtองกันและควบคุมปvจจัยเสี่ยงท่ี

คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และ

ระด ับจ ังหว ัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขและหนMวยงานระดับทWองถิ่นและ

ชุมชน ในเร่ืองอาชีวอนามัยส่ิงแวดลWอม 

๑. จำนวนชุมชนสุขภาพดี

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๕) งานโรงพยาบาล-งานบริการสfงเสริมอนามัย 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะท่ี

ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๒ 

 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี 

๑). ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการ

บร ิหารท ี ่ม ีการกระจายอำนาจ ม ีประส ิทธ ิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรมและยั ่งยืน รวมทั ้ง ปรับระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาล

ทุกสังกัดในเขตพื้นที ่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการทั้งดWานบุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ 

และโครงสรWางพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตMระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมี

อ ุปสรรค พร Wอมพ ัฒนาระบบส M งต Mอและระบบ

การแพทย+ฉ ุกเฉ ินที ่รวดเร ็วและมีประสิทธ ิภาพ 

ตลอดจนการพ ัฒนาระบบฐานข Wอม ูลท ี ่สามารถ

เชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบบริการ

สุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุขที่ไดW

มาตรฐานที ่ประชากรทุก

ระดับเขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๑๕๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๖) งานโรงพยาบาล-งานสถานพักฟrsน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเช ื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี 

๑). ปรับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการ

บร ิหารท ี ่ม ีการกระจายอำนาจ ม ีประส ิทธ ิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรมและยั ่งยืน รวมทั ้ง ปรับระบบ

บริหารจัดการทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาล

ทุกสังกัดในเขตพื้นที ่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพ

ระบบบริการทั้งดWานบุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ 

และโครงสรWางพื้นฐานที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตMระดับ

ปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมี

อ ุปสรรค พร Wอมพ ัฒนาระบบส M งต Mอและระบบ

การแพทย+ฉ ุกเฉ ินที ่รวดเร ็วและมีประสิทธ ิภาพ 

ตลอดจนการพ ัฒนาระบบฐานข Wอม ูลท ี ่สามารถ

เชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบบริการ

สุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุขท่ี

ไดWมาตรฐานที่ประชากร

ทุกระดับเขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๗) งานโรงพยาบาล-การชันสูตรและรังสีวิทยา 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓ แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี 

๓) สรWางการมีสMวนรMวมเฝtาระวัง ปtองกัน และแกWไข

ปvญหาสุขภาพ และการพัฒนาคุณภาพบริการอนามัย

แบบบูรณาการรMวมกับชุมชน รวมทั ้งพัฒนาการ

วิเคราะห+ความเสี่ยง การประเมินความตWองการดWาน

สุขภาพ เพื่อการกำหนดนโยบายและขับเคลื่อนการ

ดำเนินงานดWานการปtองกันและควบคุมปvจจัยเสี่ยงท่ี

คุกคามสุขภาวะ ในระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และ

ระด ับจ ังหว ัด โดยพัฒนาแนวทางและศักยภาพ

บุคลากรสาธารณสุขและหนMวยงานระดับทWองถิ่นและ

ชุมชน ในเร่ืองอาชีวอนามัยส่ิงแวดลWอม 

๑ มีระบบสาธารณสุขท่ี

ไดWมาตรฐานที่ประชากร

ทุกระดับเขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๘) งานโรงพยาบาล-การปkองกันและบำบัดยาเสพติด 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยมีส ุขภาวะที ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ที่นำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการสุข

ภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี 

๑). ปร ับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการบริหาร

ที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป<น

ธรรมและยั ่งย ืน รวมทั ้ง ปรับระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต

พื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งดWาน

บุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ และโครงสรWางพื้นฐาน

ที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตMระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย

ภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมีอุปสรรค พรWอมพัฒนาระบบสMง

ต Mอและระบบการแพทย +ฉ ุกเฉ ินท ี ่ รวดเร ็วและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขWอมูลท่ี

สามารถเชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบ

บริการสุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุข

ท ี ่ ได W มาตรฐานท่ี

ประชากรท ุกระดับ

เขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๙ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๒๐๙) งานโรงพยาบาล-การปkองกันและบำบัดโรคเอดสV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี 

๑). ปร ับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการบริหาร

ที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป<น

ธรรมและยั ่งย ืน รวมทั ้ง ปรับระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต

พื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งดWาน

บุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ และโครงสรWางพื้นฐาน

ที่เชื่อมโยงบริการตั้งแตMระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และตติย

ภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมีอุปสรรค พรWอมพัฒนาระบบสMง

ต Mอและระบบการแพทย +ฉ ุกเฉ ินท ี ่ รวดเร ็วและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขWอมูลท่ี

สามารถเชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบ

บริการสุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุข

ท ี ่ ได W มาตรฐานท่ี

ประชากรท ุกระดับ

เขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๓๐๑) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-การบริการสาธารณสุข 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี 

๑). ปร ับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการบริหาร

ที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป<น

ธรรมและยั ่งย ืน รวมทั ้ง ปรับระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต

พื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งดWาน

บุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ และโครงสรWางพื้นฐาน

ท่ีเช่ือมโยงบริการต้ังแตMระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ 

ตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมีอุปสรรค พรWอมพัฒนา

ระบบสMงตMอและระบบการแพทย+ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขWอมูลท่ี

สามารถเชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบ

บริการสุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุข

ท ี ่ ได W มาตรฐานท่ี

ประชากรท ุกระดับ

เขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๖๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๓๐๒) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานสาธารณสุขอื่นๆ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะ 

ที ่ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียง เป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนาระบบ

บริการสุขภาพที ่ท ันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะ

ท่ีดี 

๑). ปร ับเปลี ่ยนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัย ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการบริหาร

ที่มีการกระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป<น

ธรรมและยั ่งย ืน รวมทั ้ง ปรับระบบบริหารจัดการ

ทรัพยากรรMวมกันระหวMางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขต

พื้นที่สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั้งดWาน

บุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ และโครงสรWางพื้นฐาน

ท่ีเช่ือมโยงบริการต้ังแตMระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ 

ตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมีอุปสรรค พรWอมพัฒนา

ระบบสMงตMอและระบบการแพทย+ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขWอมูลท่ี

สามารถเชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบ

บริการสุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุข

ท ี ่ ได W มาตรฐานท่ี

ประชากรท ุกระดับ

เขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๓๐๓) งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่นๆ-งานวิจัยสาธารณสุข 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยม ีส ุขภาวะท ี ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ท่ีนำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการ 

สุขภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมี 

สุขภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๒ การปtองกันและควบคุมปvจจัยเส่ียงท่ีคุกคาม 

สุขภาวะ โดยผลักดันการสรWางเสริมสุขภาวะในทุก

นโยบายที่ใหWหนMวยงานทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการ

รับผิดชอบตMอสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัยคุกคาม

ท่ีเป<นอุปสรรคตMอการพัฒนาสุขภาวะคนไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนยMอยการพัฒนา

และสร Wางระบบรับมือ

และปรับตัวตMอโรคอุบัติ

ใหมMและโรคอุบัต ิซ ้ำท่ี

เกิดจากการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

๒). พัฒนาและยกระดับระบบรับมือปรับตัวตMอโรคอุบัติ

ใหม Mและโรคอ ุบ ัต ิซ ้ำท ี ่ เก ิดจากการเปล ี ่ยนแปลง

ภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบสาธารณสุขสิ่งแวดลWอมและ

เวชศาสตร+ปtองกัน ทั้งระบบติดตาม ตรวจสอบและเฝtา

ระวังโรคอุบัติใหมMและอุบัติซ้ำ ตลอดจน การใหWวัคซีนแกM

ประชากรกลุMมเสี ่ยง และการพัฒนาระบบการจัดการ

ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขอยMางครบวงจรและ 

บูรณาการ 

๑. ประชาชนมีความ

รอบรูWสุขภาพ เรื่องโรค

อุบัติใหมMและโรคอุบัติ 

ซ้ำ ท่ีเ กิดจากการ 

เปล่ียนแปลง 

ภูมิอากาศมากข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๔๐๑) งานศูนยVบริการสาธารณสุข-การให6บริการรักษาพยาบาลในและนอก

สถานที ่

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ กระจายศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหW

ทุกภาคสMวนเขWามาเป<นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๗ สรWางความเป<นธรรมในการเขWาถึงบริการ

สาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะสำหรับผู Wมี

รายไดWนWอยและกลุMมผูWดWอยโอกาส โดยในดWานบริการ

สาธารณสุข เน Wนการกระจายทรัพยากรและเพ่ิม

บุคลากรทางการแพทย+ การพยาบาล ใหWกระจายไปยัง

พื้นที่อำเภอ ตำบล เพื่อใหWสามารถดูแลประชาชนไดW

อยMางทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพใหW

ครอบคลุมผูWมีรายไดWนWอย ใหWไดWรับบริการที่ไมMมีความ

เหลื่อมล้ำในดWานคุณภาพ รวมทั้งระบบคุWมครองการ

รักษาพยาบาลตMอการเจ็บป�วยที่สรWางภาระทางการเงิน

โดยไมMคาดคิดหรือเกินขีดความสามารถของผูWมีรายไดW

นWอย สนับสนุนสMงเสริมใหWสังคมเขWามามีสMวนรMวมในการ

สรWางเสริมสุขภาพ รวมถึงการพัฒนาสถานพยาบาลใหW

ม ีค ุณภาพและมีส ัดส Mวนแพทย+ต Mอประชากรตาม

มาตรฐานสากลในทุกพื ้นท ี ่  และส Mงเสร ิมการใชW

เทคโนโลยีดิจิทัลในการใหWบริการสาธารณสุข ดWาน

การศึกษาเนWนการสรWางโอกาสในการเขWาถึงการศึกษาท่ี

มีคุณภาพที่เป<นมาตรฐานเสมอกัน โดยเฉพาะในพื้นท่ี

หMางไกลทุรกันดารและยากจนและกลุ Mมเปtาหมายท่ี

ตWองการการดูแลเป<นพิเศษ การจัดใหWมีมาตรการเพ่ือ

ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา การสนับสนุนกลไก

ความรMวมมือของภาคสMวนตMาง ๆ เพื่อพัฒนาการศึกษา

ในระดับจังหวัด การใชWเทคโนโลยีเพื ่อสMงเสริมการ

เรียนรู WและการเขWาถึงขWอมูลขMาวสาร ความรู Wและ

นวัตกรรมของคนทุกกลุMม รวมถึงระบบการติดตาม 

 



๑๖๘ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

สนับสนุนและประเมินผลเพื่อสรWางหลักประกันสิทธิ

การไดWรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพของประชาชน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนย Mอย กระจาย

บริการสาธารณสุขอยMาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

๑) ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐมภูมิ

และบริการดูแลระยะยาวสำหรับผูWสูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง

ไปยังสMวนภูมิภาค โดยเฉพาะองค+กรปกครองสMวนทWองถ่ิน 

พัฒนารูปแบบและคุณภาพการบริการปฐมภูมิ และเพ่ิม

ขีดความสามารถของระบบและบุคลากร รวมทั้ง จัดใหWมี

กลไกช Mวยเหล ือและสนับสน ุนสว ัสด ิการช ุมชนท่ี

ครอบคลุมการใหWความชMวยเหลือดWานคMาใชWจMายที่จำเป<น

เพื ่อใหWประชากรกลุ MมเปtาหมายเขWาถ ึงบริการจาก

สถานพยาบาลของรัฐในพื้นที ่ไดW อาทิ คMาใชWจMายการ

เดินทางไปสถานพยาบาล รวมทั้งจัดใหWมีบริการดWาน

สุขภาพเชิงรุกทั้งในดWานการใหWคำปรึกษา การควบคุม

และปtองกันกลุMมเสี่ยงที่จะเกิดปvญหาเรื้อรังตMอสุขภาพ 

และการสMงเสริมดWานสุขอนามัย 

๑ . ก า ร เ ข W า ถึ ง

บริการสาธารณสุข

มีความเหลื ่อมล้ำ

ลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๒๔๐๒) งานศูนยVบริการสาธารณสุข-การวางแผนควบคุมการปฎิบัตงิานและ 

ประเมินผลตามแผน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง 

และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอยMางมี

ประส ิท ธิภาพ ม ีความค ุ W มค M า  เท ี ยบได W กับ

มาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดลWอม 

ในการปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซWอน มากข้ึน 

และทันการเปล่ียนแปลงในอนาคต 

๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหW

ทันสมัย โดยมีการกำหนดนโยบายและการบริหาร

จัดการที่ตั้งอยูMบนขWอมูลและหลักฐานเชิงประจักษ+ มุMง

ผลสัมฤทธ์ิ มีความโปรMงใส ยืดหยุMนและคลMองตัวสูง  

นำนวัตกรรม เทคโนโลยี ขWอมูลขนาดใหญM ระบบการ

ทำงานที ่ เป <นดิจ ิท ัล มาใชWในการบริหารและการ

ตัดสินใจ รวมท้ังนำองค+ความรูW ในแบบสหสาขาวิชาเขWา

มาประยุกต+ใชW เพื่อสรWางคุณคMาและแนวทางปฏิบัติท่ี

เป<นเลิศในการตอบสนองกับสถานการณ+ตMาง ๆ ไดW

อยMางทันเวลา พรWอมทั ้งม ีการจัดการความรู Wและ

ถMายทอดความรูWอยMางเป<นระบบเพื่อพัฒนาภาครัฐใหW

เป<นองค+กรแหMงการเรียนรูW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนและมีความเป<นอยูMดีเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริการสุขภาพท่ี

ทันสมัยสนับสนุนการ

สรWางสุขภาวะท่ีดี 

๑) ปรับเปล่ียนและพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัย 

ไดWตามมาตรฐานสากล ภายใตWระบบการบริหารที่มีการ

กระจายอำนาจ มีประสิทธิภาพ พอเพียง เป<นธรรมและ

ยั ่งยืน รวมทั ้ง ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากร

รMวมกันระหวMางสถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื ้นท่ี

สุขภาพในการพัฒนาคุณภาพระบบบริการทั ้งดWาน

บุคลากร ครุภัณฑ+ทางการแพทย+ และโครงสรWางพื้นฐาน

ท่ีเช่ือมโยงบริการต้ังแตMระดับปฐมภูมิ ทุติยภูมิ และ 

ตติยภูมิเขWาดWวยกันอยMางไมMมีอุปสรรค พรWอมพัฒนา

ระบบสMงตMอและระบบการแพทย+ฉุกเฉินที่รวดเร็วและมี

ประสิทธิภาพ ตลอดจนการพัฒนาระบบฐานขWอมูลท่ี

สามารถเชื ่อมโยงทุกหนMวยงานที ่เกี ่ยวขWองในระบบ

บริการสุขภาพ 

๑. มีระบบสาธารณสุข

ท ี ่ ได W มาตรฐานท่ี

ประชากรท ุกระดับ

เขWาถึงไดWดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



๑๗๒ 

 

 

แผนงาน: สังคมสงเคราะหV 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหV - การบริหารงานบุคคล 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมท้ังสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเช่ือมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบุคคล และการพัฒนาระบบการใหWบริการ

สวัสดิการท่ีเป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถ่ิน องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพ่ือใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอ่ืน ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยมาตรการแบบ

เจาะจงกลุ Mมเปtาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๑) จัดใหWมีระบบและกลไกในการใหWความชMวยเหลือ

กลุ Mมเปtาหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหW

ความชMวยเหลือกลุMมเปtาหมายที่ตWองการความชMวยเหลือ

เป <นพ ิ เศษ เพ ื ่อให Wสามารถให Wความช Mวยเหล ือกับ

กลุ Mมเปtาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุMม 

อาทิ ท้ังเด็ก สตรี ผูWสูงอายุ ผูWมีความบกพรMองทางรMางกาย 

เหยื่อของความรุนแรงตMาง ๆ และการคWามนุษย+ แรงงาน

ในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผู Wติดเชื ้อ และบุคคลท่ี

ตWองการการดูแลเป<นพิเศษ 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ 

กลุMมเปtาหมายท่ีตWอง 

การความชMวยเหลือ 

เป<นพิเศษไดW 

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๔ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหV - การบริหารทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย Mอยมาตรการแบบ

เจาะจงกล ุ Mมเป tาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๑) จัดใหWมีระบบและกลไกในการใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหW

ความช Mวยเหล ือกล ุ Mมเป tาหมายท ี ่ต Wองการความ

ชMวยเหลือเป<นพิเศษ เพื่อใหWสามารถใหWความชMวยเหลือ

กับกลุ Mมเปtาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบ

กลุMม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผูWสูงอายุ ผูWมีความบกพรMองทาง

รMางกาย เหยื ่อของความรุนแรงตMาง ๆ และการคWา

มนุษย+ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผูWติดเช้ือ 

และบุคคลท่ีตWองการการดูแลเป<นพิเศษ 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมายท่ี 

ตWองการความ 

ชMวยเหลือเป<นพิเศษ

ไดWครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๖ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๓) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับสังคมสงเคราะห? - การบริการสาธารณะ 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<น

ธรรมในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยมาตรการแบบ

เจาะจงกลุMมเปtาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๒). สMงเสริมและจัดหาโครงสรWางพื้นฐานที่เหมาะสมใหW

ประชากรกลุMมตMางๆ โดยเฉพาะกลุMมเด็ก-เยาวชน สตรี 

ผูWพิการ ผูWสูงอายุ และผูWดWอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหW

เขWาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดWอยMางเทMา

เทียม และสMงเสริมความม่ันคงดWานท่ีอยูMอาศัย 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กล ุ M มเป t าหมายท่ี

ต W อ ง ก า ร ค ว า ม

ชMวยเหลือเป<นพิเศษไดW

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 



๑๗๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๑๐๔) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะหV - การวางแผนสถิติด6านสังคม

สงเคราะหV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมท้ังสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเช่ือมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบุคคล และการพัฒนาระบบการใหWบริการ

สวัสดิการท่ีเป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถ่ิน องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพ่ือใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพ่ิมความสามารถในการพ่ึงตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอ่ืน ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานท้ังในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๗๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยมาตรการแบบ

เจาะจงกลุMมเปtาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๔). สนับสนุนใหWมีการพัฒนาและนำใชWระบบขWอมูลและ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดสวัสดิการและสรWาง

หลักประกันทางสังคมของทุกภาคสMวน อาทิ การ

พัฒนาระบบฐานขWอมูลกลางสวัสดิการสังคมท่ีเช่ือมโยง

กับระบบฐานขWอมูลตMาง ๆ และสMงเสริมใหWม ีการ

แลกเปล่ียนขWอมูลระหวMางภาคีพัฒนาตMาง ๆ โดยเฉพาะ

ระดับครัวเรือนและชุมชน เพื่อนำไปสูMการกระดับการ

คุWมครองทางสังคมและหลักประกันทาง สังคม 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กล ุ M มเป t าหมายท่ี

ต W อ ง ก า ร ค ว า ม

ชMวยเหลือเป<นพิเศษไดW

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๑) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห?-การสังคมสงเคราะห? 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย Mอยมาตรการแบบ

เจาะจงกล ุ Mมเป tาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๑). จัดใหWมีระบบและกลไกในการใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหW

ความช Mวยเหล ือกล ุ Mมเป tาหมายท ี ่ต Wองการความ

ชMวยเหลือเป<นพิเศษ เพื่อใหWสามารถใหWความชMวยเหลือ

กับกลุ Mมเปtาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบ

กลุMม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี ผูWสูงอายุ ผูWมีความบกพรMองทาง

รMางกาย เหยื ่อของความรุนแรงตMาง ๆ และการคWา

มนุษย+ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผูWติดเช้ือ 

และบุคคลท่ีตWองการการดูแลเป<นพิเศษ 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กล ุ M มเป t าหมายท่ี

ต W อ ง ก า ร ค ว า ม

ชMวยเหลือเป<นพิเศษไดW

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๒) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหV-การสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย Mอยมาตรการแบบ

เจาะจงกล ุ Mมเป tาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๒). สMงเสริมและจัดหาโครงสรWางพื้นฐานที่เหมาะสมใหW

ประชากรกลุMมตMางๆ โดยเฉพาะกลุMมเด็ก-เยาวชน สตรี 

ผูWพิการ ผูWสูงอายุ และผูWดWอยโอกาสทางสังคม เพื่อใหW

เขWาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดWอยMางเทMา

เทียม และสMงเสริมความม่ันคงดWานท่ีอยูMอาศัย 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กล ุ M มเป t าหมายท่ี

ต W อ ง ก า ร ค ว า ม

ชMวยเหลือเป<นพิเศษไดW

ครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๔ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๓) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหV-การสวัสดิการสังคม 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยมาตรการแบบ

เจาะจงกลุ Mมเปtาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๒). สMงเสริมและจัดหาโครงสรWางพื้นฐานที่เหมาะสม

ใหWประชากรกลุMมตMางๆ โดยเฉพาะกลุMมเด็ก-เยาวชน 

สตรี ผูWพิการ ผูWสูงอายุ และผูWดWอยโอกาสทางสังคม 

เพื่อใหWเขWาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดW

อยMางเทMาเทียม และสMงเสริมความมั่นคงดWานที่อยูM

อาศัย 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมายที่ตWองการ

ความช M วยเหล ือเป<น

พิเศษไดWครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๖ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๔) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหV-การสงเคราะหVผู6สูงอาย ุ

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชMวงชีวิต มุMงเนWน

การพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชMวงวัย ตั้งแตMชMวง

การตั้งครรภ+ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุMน วัยเรียน วัย

ผู WใหญM วัยแรงงาน และวัยผู Wส ูงอายุ เพื ่อสรWาง

ทรัพยากรมนุษย+ที่มีศักยภาพ มีทักษะความรูW เป<น

คนดี มีวินัย เรียนรูWไดWดWวยตนเองในทุกชMวงวัย มี

ความรอบรู Wทางการเงิน มีความสามารถในการ

วางแผนช ีว ิตและการวางแผนทางการเง ินท่ี

เหมาะสมในแตMละชMวงวัย และความสามารถในการ

ดำรงชีวิตอยMางมีคุณคMา รวมถึงการพัฒนาและปรับ

ทัศนคติใหWคนทุกชMวงวัยที่เคยกระทำผิดไดWกลับมา

ใชWชีวิตในสังคมไดWอยMางสงบสุขและเป<นกำลังสำคัญ

ในการพัฒนาประเทศ 

๔.๒.๔ ชMวงวัยผูWสูงอายุ สMงเสริมใหWผูWสูงอายุเป<นพลังใน

การขับเคลื่อนประเทศ สMงเสริมใหWมีการทำงานหลัง

เกษียณ ผMานการเสริมทักษะการดำรงชีวิต ทักษะอาชีพ

ในการหารายไดW มีงานทำท่ีเหมาะสมกับศักยภาพ  

มีการสรWางเสริมสุขภาพ ฟ��นฟูสุขภาพ การปtองกันโรค

ใหWแกMผูWสูงอายุ พรWอมกับจัดสภาพแวดลWอมใหWเป<นมิตร

กับผูWสูงอายุ และหลักประกันทางสังคมที่สอดคลWองกับ

ความจำเป<นพื้นฐานในการดำรงชีวิต การมีสMวนรMวม

ของผูWสูงอายุในสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๑ ประเด็น การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชMวงชีวิต 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนยMอยการสMงเสริม

ศักยภาพผูWสูงอายุ 

๓). สMงเสริมสนับสนุนระบบการสMงเสริมสุขภาพดูแล

ผูWสูงอายุ พรWอมทั้งจัดสภาพแวดลWอมใหWเป<นมิตรกับ

ผู Wส ูงอายุ อาทิ สิ ่งอำนวยความสะดวกในการใชW

ชีวิตประจำวันที่เหมาะสมกับผูWสูงอายุ เมืองที่เป<น

มิตรกับผู Wสูงอายุทั ้งระบบขนสMงสาธารณะ อาคาร

สถานท่ี พ้ืนท่ีสาธารณะ และท่ีอยูMอาศัยใหWเอื้อตMอการ

ใชWชีวิตของผูWสูงอายุและทุกกลุMมในสังคม 

๑. ผู Wส ูงอายุมีคุณภาพ

ชีวิตที่ดี มีความมั่นคงใน

ช ี ว ิ ต ม ี ท ั กษะการ

ดำรงชีวิต เรียนรูWพัฒนา

ตลอดชีวิต มีสMวนรMวมใน

ก ิจกรรมส ังคม สร Wาง

มูลคMาเพิ ่มใหWแกMสังคม

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๕) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหV-การสวัสดิการสังคมผู6ปnวยโรค

เอดสV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคน

ตลอดชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ การเสร ิมสร Wางให Wคนไทยมีส ุขภาวะที ่ ดี  

ครอบคลุมทั้งดWาน กาย ใจ สติปvญญา และสังคม 

มุ MงเนWนการเสริมสรWางการจัดการสุขภาวะในทุก

รูปแบบ ที่นำไปสูMการมีศักยภาพในการจัดการสุข

ภาวะที่ดีไดWดWวยตนเอง พรWอมทั้งสนับสนุนใหWทุก

ภาคสMวนมีสMวนรMวมในการสรWางเสริมใหWคนไทยมีสุข

ภาวะท่ีดี และมีทักษะดWานสุขภาวะท่ีเหมาะสม 

๔.๕.๔ การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที ่ทันสมัย

สนับสนุนการสรWางสุขภาวะที่ดี โดยนำเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมสมัยใหมMมาใชWในการสรWางความเป<นเลิศ

ทางดWานบริการทางการแพทย+และสุขภาพแบบครบ

ว ง จ ร แ ล ะ ท ั น ส ม ั ย  ท ี ่ ร ว ม ไ ป ถ ึ ง ก า ร พ ั ฒ น า

ปvญญาประดิษฐ+ในการใหWคำปรึกษา วินิจฉัย และ

พยากรณ+การเกิดโรคลMวงหนWา การพัฒนาระบบการ

ดูแลสุขภาพทางไกลใหWมีความหลากหลาย เขWาถึงงMาย 

เพื่อเป<นการแกWไขปvญหาบุคลากรทางการแพทย+ที ่มี

ความเชี ่ยวชาญในพื ้นที ่ห Mางไกล มีการเชื ่อมโยง

ผลิตภัณฑ+เขWากับอินเทอร+เน็ต ทางดWานสุขภาพ และจัด

ใหWมีระบบการเก็บขWอมูลสุขภาพของประชาชนตลอด

ชMวงชีวิตใหWมีประสิทธิภาพ โดยอยูMบนพื้นฐานความ

ยั่งยืนทางการคลัง รวมถึงการปฏิรูประบบการเก็บภาษี

และรายจMายเพื่อใหWบริการดWานสุขภาพ ตลอดจนการ

ปฏิรูประบบหลักประกันสุขภาพในการสรWางสุขภาวะท่ี

ดีใหWกับประชาชนทุกชMวงวัยอยMางมีประสิทธิภาพ 

พอเพียงเป<นธรรม และย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๘๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๓ ประเด็น การเสริมสรWางใหWคนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนย Mอย กระจาย

บริการสาธารณสุขอยMาง

ท่ัวถึงและมีคุณภาพ 

๑). ปฏิรูประบบการจัดบริการสาธารณสุขระดับปฐม

ภูมิและบริการดูแลระยะยาวสำหรับผู Wสูงอายุที ่มี

ภาวะพึ ่งพิงไปยังสMวนภูมิภาค โดยเฉพาะองค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น พัฒนารูปแบบและคุณภาพการ

บริการปฐมภูมิ และเพิ่มขีดความสามารถของระบบ

และบุคลากร รวมทั้ง จัดใหWมีกลไกชMวยเหลือและ

สนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่ครอบคลุมการใหWความ

ชMวยเหลือดWานคMาใชWจMายที่จำเป<นเพื่อใหWประชากร

กลุMมเปtาหมายเขWาถึงบริการจากสถานพยาบาลของ

ร ัฐในพื ้นท ี ่ ได W  อาท ิ  ค Mาใช Wจ Mายการเด ินทางไป

สถานพยาบาล รวมทั้งจัดใหWมีบริการดWานสุขภาพเชิง

รุกทั ้งในดWานการใหWคำปรึกษา การควบคุมและ

ปtองกันกลุMมเสี่ยงที่จะเกิดปvญหาเรื ้อรังตMอสุขภาพ 

และการสMงเสริมดWานสุขอนามัย 

๑. การเขWาถึงบริการ

สาธารณสุขมีความ

เหล่ือมล้ำลดลง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๓๒๐๖) งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะหV-การสวัสดิการสังคมผู6พิการ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงาน ท้ังในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒ แผนยMอยมาตรการแบบ

เจาะจงกลุ Mมเปtาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๒) สMงเสริมและจัดหาโครงสรWางพื้นฐานที่เหมาะสม

ใหWประชากรกลุMมตMางๆ โดยเฉพาะกลุMมเด็ก-เยาวชน 

สตรี ผูWพิการ ผูWสูงอายุ และผูWดWอยโอกาสทางสังคม 

เพื่อใหWเขWาถึงบริการของรัฐและโอกาสทางสังคมไดW

อยMางเทMาเทียม และสMงเสริมความมั่นคงดWานที่อยูM

อาศัย 

๑ มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมายที่ตWองการ

ความช M วยเหล ือเป<น

พิเศษไดWครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๒ 

 

 

แผนงาน: งาน:เคหะชุมชน 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารงานบุคคล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๒.๓ ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ MงเนWนความเป<นเมืองท่ี

เติบโตอยMางตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และ

กฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชWพื้นที่ตาม

ศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดยเนWนการ

พัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 

พื ้นที ่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื ้นท่ี

อนุรักษ+ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศ พัฒนาพื้นที่ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน

ทุกจังหวัดอยMางยั ่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษและ

ผลกระทบตMอสิ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตร อัจฉริยะ สงวน

รักษาและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม 

อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และวิถีชีวิต 

พ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที ่ม ีการบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอยMางยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองนMาอยูMอยMาง

ยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม

ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื ่อการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาน

ธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดก

โลก มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม  

อัตลักษณ+ และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการพัฒนาพื้นท่ี

เม ือง ชนบท เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี

ม ีการบร ิหารจ ัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอยMางย่ังยืน 

๒). จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ+และ

มาตรฐานการพัฒนาโครงสรWางพื้นฐาน การจัดการ

สิ่งแวดลWอม การกำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมี

สัดสMวนของพื้นที่ป�า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท พื้นท่ี

เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมของการ

ใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ+และมาตรฐานการพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลWอม โดย

กำหนดเขตพื้นที่สำหรับเป<นพื้นท่ีวางแผนผังภูมินิเวศ 

โดยใชWเขตพื้นที่ลุMมน้ำ ๒๕ ลุMมน้ำ เป<นขอบเขตของ

ภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและขWอจำกัดใน

การใชWพื้นที่ โดยกำหนดจากความเหมาะสมของการ

ใช Wพ ื ้นท ี ่ทางภูม ิน ิ เวศ และจัดทำแผนผังความ

เหมาะสมในการใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศอยMางยั่งยืนของ

แตMละจังหวัด โดยเฉพาะสำหรับเมืองนMาอยูM ชนบท

มั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิง

น ิ เ ว ศ  แ ล ะ พ ื ้ น ท ี ่ พ ิ เ ศ ษ เ พ ื ่ อ ก า ร อ น ุ ร ั ก ษ+

ทรัพยากรธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถี

ชีวิตพ้ืนถ่ิน 

๒. ความยั ่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิ

วัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๔ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การบริหารทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๓ ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ MงเนWนความเป<นเมืองท่ี

เติบโตอยMางตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และ

กฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชWพื้นที่ตาม

ศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดยเนWนการ

พัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 

พื ้นที ่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื ้นท่ี

อนุรักษ+ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศ พัฒนาพื้นที่ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน

ทุกจังหวัดอยMางยั ่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตร

อัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี 

มรดกทางสถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+

และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที ่ม ีการบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอยMางยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองนMาอยูMอยMาง

ยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม

ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื ่อการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาน

ธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดก

โลก มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรมอัตลักษณ+ 

และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการพัฒนาพื้นท่ี

เม ือง ชนบท เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี

ม ีการบร ิหารจ ัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอยMางย่ังยืน 

๒). จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ+และ

มาตรฐานการพัฒนาโครงสรWางพื้นฐาน การจัดการ

สิ่งแวดลWอม การกำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมี

สัดสMวนของพื้นที่ป�า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท พื้นท่ี

เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศของพ้ืนท่ีตามความเหมาะสมของการ

ใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ+และมาตรฐานการพัฒนา

โครงสรWางพื ้นฐานและการจัดการสิ ่ งแวดลWอม 

โดยกำหนดเขตพ้ืนท่ีสำหรับเป<นพ้ืนท่ีวางแผนผัง 

ภูมินิเวศ โดยใชWเขตพื ้นที ่ลุ Mมน้ำ ๒๕ ลุ Mมน้ำ เป<น

ขอบเขตของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพ

และขWอจำกัดในการใชWพื้นที่ โดยกำหนดจากความ

เหมาะสมของการใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศ และจัดทำ

แผนผังความเหมาะสมในการใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศ

อยMางยั่งยืนของแตMละจังหวัด โดยเฉพาะสำหรับเมือง

นMาอยู M ชนบทมั ่นคง เกษตรยั ่งยืนและปลอดภัย 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และพื ้นที ่พ ิเศษเพื ่อการ

อนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี มรดก

ทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+

และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

๒. ความยั่งยืนทาง

ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 

และภูมิวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๖ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน - การวางแผนสถิต ิ

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน+ เพ่ือกำหนดอนาคตประเทศดWาน

ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสMวนรMวม และธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ MงเนWนความเป<นเมืองท่ี

เติบโตอยMางตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และ

กฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชWพื้นที่ตาม

ศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดยเนWนการ

พัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 

พื ้นที ่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื ้นท่ี

อนุรักษ+ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศ พัฒนาพื้นที่ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน

ทุกจังหวัดอยMางยั ่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตร

อัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดก

ทางสถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถี

ชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที ่ม ีการบริหารจัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอยMางยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองนMาอยูMอยMาง

ยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนาพื้นที่เกษตรกรรม

ปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนาพื้นท่ี

พิเศษเพื ่อการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาน

ธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดก

โลก มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ 

และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการพัฒนาพื้นท่ี

เม ือง ชนบท เกษตรกรรม 

และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศท่ี

ม ีการบร ิหารจ ัดการตาม

แผนผังภูมินิเวศอยMางย่ังยืน 

๑). จัดทำฐานขWอมูลท่ีใชWไดWทุกหนMวยงานรMวมกัน 

 ดWานการพัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ และพื้นที่อนุรักษ+ โดยกำหนดใหWจังหวัดเป<น

ฐานในการพัฒนาเชิงพื้นที่  โดยผูWมีสMวนไดWสMวนเสียใน

พ้ืนท่ีเป<นผูWเลือกและตัดสินใจในการจัดทำแผนผัง 

ตMาง  ๆอาทิ เมืองนMาอยู M ชนบทมั่นคง เกษตรยั ่งยืนและ

ปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พื้นที่พิเศษเพื่อการ

อนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ  แหลMงโบราณคดี มรดก

ทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+

และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน เป<นตWน และจัดทำและ

พัฒนาระบบขWอมูลขนาดใหญMที ่ม ีการเชื ่อมโยง 

จัดการ และวิเคราะห+ขWอมูล สำหรับเป<นฐานขWอมูล 

ในการจัดทำ และสนับสนุนการบริหารจัดการแผนผัง

ภูมินิเวศระดับประเทศ จังหวัด และชุมชน 

๒. ความยั่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และ

ภูมิวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



๑๙๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๒๐๑) งานไฟฟkาถนน-การวิศวกรรม 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป<นศูนย+กลาง ตอบสนองความ

ตWองการ และใหWบริการอยMางสะดวกรวดเร็ว โปรMงใส 

หนMวยงานของรัฐตWองรMวมมือและชMวยเหลือกันในการ

ปฏิบัติหนWาที ่ มีระบบการบริหารจัดการที่ทันสมัย มี

ประสิทธิภาพ มีความโปรMงใส ใหWการบริหารราชการแผMนดิน

ทั้งราชการสMวนกลาง สMวนภูมิภาค สMวนทWองถิ่น และงาน

ของรัฐอยMางอื ่นใหWเป<นไปตามหลักการบริหารกิจการ

บWานเมืองท่ีดี สรWางประโยชน+สุขแกMประชาชน 

๔.๑.๑ การใหWบริการสาธารณะของภาครัฐไดWมาตรฐานสากลและ

เป<นระดับแนวหนWาของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการ

ดำเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และ

หลากหลายรูปแบบตามความตWองการของผูWรับบริการ มีความ

รMวมมือกับภาคีอื่น ๆ  พรWอมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐใหWมีลักษณะบูรณาการ สามารถสMงเสริมภารกิจของ

ภาคสMวนตMาง ๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐ

ใหWเป<นผูWสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบการ 

การกำหนดกฎระเบียบที่ไมMเป<นอุปสรรคตMอการดำเนินธุรกิจ

ภาคเอกชนทุกขนาดสอดคลWองกับทิศทางการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๙๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๗ ประเด็น โครงสรWางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส+ และดิจิทัล 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย M อยโครงสร W าง

พื ้นฐานดWานคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส+   

๔). การขนสMงทางถนน พัฒนาโครงขMายถนนเพ่ือ

รองรับปริมาณความตWองการเดินทางและขนสMงสินคWา

ระหวMางพื้นที ่บริเวณดMานการคWาและประตูการคWา

หลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพัฒนาโครงขMายถนน

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นท่ีพิเศษ พื้นท่ี

เกษตรกรรม ทMองเที่ยว อุตสาหกรรมและเชื่อมตMอกัน 

ระบบการขนสMงรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงขMาย

ถนนที่มีอยูMในปvจจุบันใหWมีคุณภาพ สามารถทำหนWาท่ี

เป<นระบบเสริมเพ่ือเ ช่ือมตMอการเดินทางและ 

การขนสMงไปยังโครงขMายการขนสMงรูปแบบอื ่นๆ 

รวมทั้งสนับสนุนการเดินทางที่ไมMใชWเครื่องยนต+ในเขต

เมือง โดยใหWความสำคัญกับการพัฒนาทางขWาม ทาง

เทWา และทางจักรยาน เพื ่อสรWางมาตรฐานและ

คุWมครองความปลอดภัยของประชาชนผูWใชWบริการ 

พรWอมทั้งสนับสนุนใหWใชWยานพาหนะที่ใชWพลังงาน

สะอาดและมีประสิทธิภาพการใชWพลังงานสูง รวมท้ัง

เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม ตลอดจนใหWความสำคัญกับ

การปtองกันและแกWไขปvญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพ่ือ

เพิ่มความปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิด

อุบัติเหตุทางถนน 

๔. การเด ินทางด Wวย

ระบบขนสMงสาธารณะ

ในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 



๒๐๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๒๐๒) งานไฟฟkาถนน-การสาธารณูปโภค 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป<นศูนย+กลาง ตอบสนองความ

ตWองการ และใหWบริการอยMางสะดวกรวดเร็ว โปรMงใส 

หนMวยงานของรัฐตWองรMวมมือและชMวยเหลือกันใน

การปฏิบัติหนWาท่ี  มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย 

มีประสิทธิภาพ มีความโปรMงใส ใหWการบริหารราชการ

แผMนดินทั้งราชการสMวนกลาง สMวนภูมิภาค สMวนทWองถ่ิน 

และงานของรัฐอยMางอื ่นใหWเป<นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบWานเมืองท่ีดี สรWางประโยชน+สุขแกMประชาชน 

๔.๑.๑ การใหWบริการสาธารณะของภาครัฐไดWมาตรฐานสากลและ

เป<นระดับแนวหนWาของภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการ

ดำเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และ

หลากหลายรูปแบบตามความตWองการของผูWรับบริการ มีความ

รMวมมือกับภาคีอื่น ๆ  พรWอมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงาน

ของภาครัฐใหWมีลักษณะบูรณาการ สามารถสMงเสริมภารกิจของ

ภาคสMวนตMาง ๆ  โดยเฉพาะการปรับปรุงบทบาทและกลไกภาครัฐ

ใหWเป<นผูWสนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการประกอบการ 

การกำหนดกฎระเบียบที่ไมMเป<นอุปสรรคตMอการดำเนินธุรกิจ

ภาคเอกชนทุกขนาดสอดคลWองกับทิศทางการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๗ ประเด็น โครงสรWางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส+ และดิจิทัล 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ความสามารถในการแขMงขันดWาน โครงสรWางพ้ืนฐานของ

ประเทศดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย M อยโครงสร W าง

พื ้นฐานดWานคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส+   

๔). การขนสMงทางถนน พัฒนาโครงขMายถนนเพ่ือ

รองรับปริมาณความตWองการเดินทางและขนสMงสินคWา

ระหวMางพื้นที ่บริเวณดMานการคWาและประตูการคWา

หลักตามแนวระเบียงเศรษฐกิจพัฒนาโครงขMายถนน

เพื่อสนับสนุนการพัฒนาเมืองและพื้นที่พิเศษ พื้นท่ี

เกษตรกรรม ทMองเที่ยว อุตสาหกรรมและเชื่อมตMอกัน 

ระบบการขนสMงรูปแบบอื่น และบำรุงรักษาโครงขMาย

ถนนที่มีอยูMในปvจจุบันใหWมีคุณภาพ สามารถทำหนWาท่ี

เป<นระบบเสริมเพ่ือเช่ือมตMอการเดินทางและการ 

ขนสMงไปยังโครงขMายการขนสMงรูปแบบอื่นๆ รวมท้ัง

สนับสนุนการเดินทางที่ไมMใชWเครื่องยนต+ในเขตเมือง 

โดยใหWความสำคัญกับการพัฒนาทางขWาม ทางเทWา 

และทางจักรยาน เพื่อสรWางมาตรฐานและคุWมครอง

ความปลอดภัยของประชาชนผูWใชWบริการ พรWอมท้ัง

สนับสนุนใหWใชWยานพาหนะท่ีใชWพลังงานสะอาดและ 

มีประสิทธิภาพการใชWพลังงานสูง รวมทั้งเป<นมิตรกับ

สิ่งแวดลWอม ตลอดจนใหWความสำคัญกับการปtองกัน

และแกWไขปvญหาจุดเสี่ยงจุดอันตรายเพื่อเพิ่มความ

ปลอดภัยและลดความสูญเสียจากการเกิดอุบัติเหตุ

ทางถนน 

๔. การเด ินทางด Wวย

ระบบขนสMงสาธารณะ

ในเขตเมืองเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๒๐๓) งานไฟฟkาถนน-งานสถานที่ไฟฟkาสาธารณะ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ โครงสร Wางพื ้นฐาน เช ื ่อมไทย เช ื ่อมโลก 

โครงสรWางพ้ืนฐานเป<นส่ิงจำเป<นสำหรับประเทศไทย

ในการกWาวสูMการเป<นศูนย+กลางเศรษฐกิจอาเซียน 

และเป<นจุดเช่ือมตMอท่ีสำคัญของภูมิภาคเอเชีย 

 ในยุคของการเปลี ่ยนแปลงทางดWานเทคโนโลยี

อยMางรวดเร็วและรุนแรง โครงสรWางพื ้นฐานจะ

ครอบคลุมถึงโครงสรWางพื้นฐานทางกายภาพในดWาน

โครงขMายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี 

ตลอดจนโครงสรWางพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ 

 เพื ่ออำนวยความสะดวกและลดตWนทุนในการ

เคลื่อนยWายสินคWา บริการ เงินทุน บุคลากร และ

เช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

๔.๔.๔ พัฒนาโครงสรWางพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหมM 

สนับสนุนใหWเกิดระบบนิเวศในการรMวมสรWางงานวิจัย

และนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และ

หนMวยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลก เพ่ือ

สรWางและถMายทอดเทคโนโลยีข้ันพ้ืนฐานและเทคโนโลยี

ขั ้นสูง เพื ่อการใชWประโยชน+ในเชิงพาณิชย+ไดWจริง 

ตอบสนองความตWองการของผู WใชWทั ้งในภาครัฐและ

เอกชน พรWอมทั้งการสรWางระเบียงทางดMวนดิจิทัล และ

เสริมสรWางความรูWและโอกาสในการเขWาถึงโครงขMาย 

บรอดแบนด+หลากรูปแบบตามความเหมาะสมของ

พื ้นที ่ โดยมีรูปแบบการเชื ่อมโยงดWานดิจิทัลที ่เป<น

มาตรฐานเดียวกันในระดับสากลทั้งภาครัฐและเอกชน 

รวมถึงการวางกรอบในการจัดการทรัพยากรคล่ืน

ความถี่ใหWเพียงพอรองรับบริการที่มีคุณภาพในราคาท่ี

ประชาชนทั่วไปเขWาถึงไดW มีการสนับสนุนธุรกิจแบบ

แพลตฟอร+ม ที่ทำใหWเกิดการสรWางงานบริการในโลก

ดิจิทัลใหมM เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานบริการและ

บริหารของภาครัฐและเอกชน และสรWางความมั่นคงใน

การเชื่อมโยงเครือขMายดิจิทัลเชื่อมตMอกับโลก และการ

สนับสนุนและเร Mงร ัดการนำว ิทยาศาสตร +ข Wอมูล 

ปvญญาประดิษฐ+และหุMนยนต+ การออกแบบที่คำนึงถึง

ผูWใชWเป<นศูนย+กลาง มาใชWในภาคการผลิตและบริการ 

เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแขMงขันในรูปแบบท่ีทุกคน

สามารถเขWาถึงและใชWประโยชน+จากขWอมูลหลากหลาย

แหลMงใหWเกิดประโยชน+สูงสุดในการเพิ่มศักยภาพคนใน

สังคมดWวยการเขWาถึงความรูW เครื่องมือบนพื้นฐานของ

ธรรมาภิบาลขWอมูล ซ่ึงครอบคลุมความปลอดภัย  



๒๐๓ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

ไซเบอร+ ความมีจริยธรรม และการไมMละเมิดสิทธิสMวน

บุคคล รวมทั้งการเสริมสรWางความมั่นคงดWานพลังงาน 

โดยการจัดหาและพัฒนาโครงสรWางพื ้นฐานดWาน

พลังงาน บริหารจัดการพลังงานใหWมีประสิทธิภาพและ

มีการแขMงขันอยMางเป<นธรรม มีราคาที่เหมาะสม และ

การสรWางโครงสรWางพื้นฐานที่รองรับการใชWพลังงานใน

รูปแบบตMาง ๆ เพ่ือสนับสนุนภาคการผลิต บริการ และ

การขนสMง รวมทั้งสMงเสริมการใชWพลังงานทดแทนและ

พลังงานทางเลือกในสัดสMวนที่มากขึ้น ตลอดจนพัฒนา

ระบบโครงขMายไฟฟtาอัจฉริยะ สรWางและรวบรวม

ผ ู W เช ี ่ ยวชาญท ั ้ ง ในและต M างประเทศ ทางด W าน

วิทยาศาสตร+และเทคโนโลยีทั้งในมหาวิทยาลัย และ

หนMวยงานวิจัยผMานการสรWางแรงจูงใจตMาง ๆ เพื่อใหWมี

ความพรWอมกับการประยุกต+ใชWเทคโนโลยีชั ้นสูงใน

อนาคต รวมท้ังการสรWางผลงานท่ีชMวยใหWผูWประกอบการ

ทั้งภาครัฐและเอกชนสามารถนำไปพัฒนาตMอยอดใน

การสรWางความสามารถในการแขMงขันของประเทศ

อยMางเต็มท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๗ ประเด็น โครงสรWางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส+ และดิจิทัล 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ความสามารถในการแขMงขันดWาน โครงสรWางพ้ืนฐานของ

ประเทศดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยโครงสรWาง

พ้ืนฐานดWานพลังงาน 

๑). จัดหาพลังงานและพัฒนาโครงสรWางพื้นฐานดWาน

พล ังงานท ั ้ งระบบให Wม ีความม ั ่นคงในระด ับท่ี

เหมาะสม ทันสมัย สามารถรองรับความตWองการใชW

พลังงานตามการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 

และการเปลี่ยนแปลงดWานเทคโนโลยี มีการกระจาย

ชนิดของเช้ือเพลิงในการผลิตไฟฟtา 

๓. ประสิทธิภาพการใชW

พล ังงานของประเทศ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๓๐๑) งานสวนสาธารณะ-การกfอสร6างปรับปรุงดูแลรักษาสวนสาธารณะ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๓ ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑สรWางการเติบโตอยMางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจ 

สีเขียว มุMงเนWนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหWเติบโต

และม ี ความเป < นธรรมบนความสมด ุ ลของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลWอมท่ีดี  

ดWวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู Mการยกระดับ

คุณภาพชีว ิต เพ ิ ่มความเป<นธรรม ทางสังคม 

สามารถลดความเส ี ่ ย งของผลกระทบด W าน

สิ ่งแวดลWอมและลดปvญหาความขาดแคลนของ

ทรัพยากรลงไดW โดยมีเปtาหมายสูMสังคมที่มีระดับ

คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตMมีผลกระทบตMอสิ่งแวดลWอม

ต่ำลง ผMานแนวทางและมาตรการตMาง ๆ เชMน การ

บริโภคและการผลิตที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม เพ่ิม

พื้นที่สีเขียวและป�าไมW รักษาฐานทรัพยากรสัตว+ป�า

และความหลากหลายทางชีวภาพ สMงเสริมใหW

ส่ิงแวดลWอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตMอ

ส ั งคม ม ีความเอ ื ้ ออาทร และเส ียสละเ พ่ือ

ผลประโยชน+สMวนรวมของชาติ 

๔.๑.๔ รักษาและเพิ ่มพื ้นที ่ส ีเข ียวที ่ เป<นมิตรกับ

ส่ิงแวดลWอม โดยหยุดย้ังการบุกรุกทำลายพ้ืนท่ีป�า  

โดยประยุกต+ใชWเทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นท่ี

เสี่ยงตMอการถูก   บุกรุกมีการบริหารจัดการเชิงพื้นท่ี

และมีการบูรณาการทุกหนMวยงานในการเฝtาระวังและ

ปtองกันการบุกรุกป�าสMงเสริมการฟ��นฟูระบบนิเวศป�า

ธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป�าอนุรักษ+ตามกฎหมาย 

พื้นที ่ป�าตWนน้ำบนพื้นที ่สูงชัน และพื้นที ่แนวกันชน 

สMงเสริมการเพิ ่มพื ้นที ่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน 

สMงเสริมการใชWประโยชน+พื้นที่ตWนน้ำที่เหมาะสมและไมM

เก ิดผลกระทบโดยกำหนดสิทธิช ุมชนที ่ เข WาไปใชW

ประโยชน+จากป�าจะตWองคำนึงถึงความเปราะบางของ

ระบบนิเวศ ขีดจำกัด และศักยภาพในการฟ��นตัว 

เพื ่อใหWชุมชนมีความรู Wสึกหวงแหน เกิดการอนุรักษ+

ทรัพยากรป�าไมW และมีการปลูกป�าเพิ่มขึ้นตามหลักการ

ผูWไดWรับประโยชน+จากป�าเป<นผูWดูแลป�า สMงเสริมปลูกป�า

เศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป�าปลูกแบบครบวงจร 

สรWางกลไกหรือระบบตัดฟvนระยะยาวที่ถูกตWองตาม

หลักวิชาการและกฎหมายสำหรับพื้นที่ที่อยูMนอกเขต

พื ้นที ่ป �าไมWและพื ้นที ่ของเอกชน โดยใหWสามารถ

นำมาใชWประโยชน+ควบคูMกับการสMงเสริมการวิจัยและ

พัฒนาเพื ่อสามารถระบุแหลMงกำเนิดของไมW และ

ปtองกันการลักลอบนำไมWออกจากป�า รวมถึงการสรWาง

และพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการพักผMอนหยMอนใจและ

การเรียนรูWทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท

เพ่ือใหWประชาชนไดWประโยชน+และรูWสึกใกลWชิดธรรมชาติ 

เกิดความรูWสึกหวงแหน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ+ 



๒๐๖ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

และไดWรับความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ พรWอมท้ัง

การแกWไขปvญหาชุมชนที่ทำกินในเขตป�า โดยเนWนการ

ใชWประโยชน+ท่ีไมMเกิดผลกระทบตMอส่ิงแวดลWอม 

ในรูปแบบคนอยูMกับป�าอยMางยั่งยืน การจัดทำแผนท่ี

แนวเขตพื้นที ่สีเขียว ที ่เป<นมาตรฐานเดียวกัน และ

จัดทำฐานขWอมูลพื้นที่สีเขียวรายจังหวัด การสMงเสริม

การบริหารจัดการพ้ืนท่ีป�าชุมชนและป�าครอบครัวแบบ

มีสMวนรMวม การสรWางเครือขMายภาคประชาชนทุกระดับ

อายุใหWมีสMวนรMวมในการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลWอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย M อยโครงสร W าง

พื ้นฐานดWานคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส+   

๑(๕) จัดระบบและเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองใหWเพียงพอ

ตMอจำนวนประชากร มุMงเนWนการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ใชWพลังงาน และสนับสนุนพลังงานสะอาด มีระบบ

จัดการส่ิงแวดลWอม อาทิ ระบบจัดการน้ำเสีย ขยะ และ

มลพิษที่ไดWมาตรฐานและเพียงพอกับความตWองการใน

ปvจจุบันและอนาคต สMงเสริมการสรWางอาคารที ่ไดW

มาตรฐานอาคารประหยัดพลังงานและสามารถปtองกัน

การเกิดปรากฏการณ+เกาะความรWอน รวมทั ้งมีการ

พัฒนาและสรWางระบบรับมือและปรับตัวตMอการ

เปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

๑. เมืองในพื้นที่เปtาหมาย

ที ่ไดWร ับการพัฒนา เพ่ือ

กระจายความเจริญและลด

ความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๓๐๒) งานสวนสาธารณะ-สนามเด็กเลfน สวนสุขภาพ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๐๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ความสามารถในการแขMงขันดWาน โครงสรWางพ้ืนฐานของ

ประเทศดีข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอย การพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๑(๔). พัฒนาโครงสรWางพื้นฐานทางสังคมใหWสามารถ

ยกระดับคุณภาพชีว ิต และสMงเสริมศักยภาพของ

ประชาชนอยMางเต็มรูปแบบ โดยสMงเสริมใหWเกิดการ

พัฒนาสูMความเป<นเลิศทางการแพทย+และการศึกษาซ่ึง

สามารถแขMงขันไดWในระดับนานาชาติ และมุMงเนWนใหWมี

ระบบบริการที ่สามารถอำนวยความสะดวกในการ

ดำรงชีวิตของคนทุกกลุMม 

๑. เมืองในพื้นที่เปtาหมาย

ท่ีไดW รับ การพัฒนา  

เพื ่อกระจายความเจริญ

และลดความเหล่ือมล้ำ 

 ในทุกมิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๔๐๑) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎิกูล-ระบบการรักษาความสะอาด 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม 

ใหWคนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ MงเนWนความเป<นเมืองท่ี

เติบโตอยMางตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และ

กฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชWพื้นที่ตาม

ศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดยเนWนการ

พัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 

พื ้นที ่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื ้นท่ี

อนุรักษ+ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศ พัฒนาพื้นที่ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน

ทุกจังหวัดอยMางยั ่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตร

อัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี 

มรดกทางสถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+

และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตMอสิ่งแวดลWอม และ

สารเคม ี ในภาคเกษตรท ั ้ งระบบ ให W เป <นไปตาม

มาตรฐานสากลและคMามาตรฐานสากล  โดยปรับปรุง

มาตรฐานสิ่งแวดลWอมของประเทศตามมาตรฐานสากล 

และบังคับใชWมาตรฐานสิ่งแวดลWอมดWานดิน น้ำ อากาศ 

ป�าไมW สัตว+ป�า และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุก

ภาคสMวนอยMางเครMงครัดการพัฒนามาตรฐานและระบบ

จัดการมลพิษกำเนิดใหมM พรWอมทั ้งขจัดมลพิษและ

แกWไขฟ��นฟูผลกระทบสิ่งแวดลWอมดWาน ดิน น้ำ อากาศ 

ป�าไมW สัตว+ป�า และความหลากหลายทางชีวภาพ อัน

เกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดWานตMาง ๆ มีการ

พัฒนาและใชWนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพ่ือลดมลพิษ 

และผลกระทบสิ่งแวดลWอม พรWอมทั้งกำหนดเปtาหมาย

การจ ัดการขยะตั ้งแต Mต Wนทางถ ึงปลายทาง ด Wวย

เปtาหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle)  พรWอมท้ัง

มีกลไกกำกับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยMางเป<น

ระบบท้ังประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๘ ประเด็น การเติบโตอยMางย่ังยืน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: 

 ๑. สภาพแวดลWอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยMางย่ังยืน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนย Mอยการจ ัดการ

มลพิษท ี ่ม ีผลกระทบตMอ

สิ่งแวดลWอม และสารเคมีใน

ภาคเกษตรท ั ้ งระบบใหW

เป<นไปตามมาตรฐานสากล 

๓). จ ัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเช ื ้อ ของเสีย

อ ันตรายและกากอ ุตสาหกรรมให W เป <นไปตาม

มาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายของประเทศ กำหนดเปtาหมายและแนว

ทางการดำเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสีย

อันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื ้อ และกากของเสีย

อุตสาหกรรม โดยใหWความสำคัญกับการปtองกันและลด

มลพิษจากขยะและของเสียอันตรายจากแหลMงกำเนิด 

การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจากการบำบัด กำจัด

ขยะ และของเสียอันตราย โดยปรับปรุงฟ��นฟู สถานท่ี

กำจัดขยะใหWดำเนินการถูกตWองตามหลักวิชาการ 

สนับสนุนการรวมกลุMมพ้ืนท่ีเพ่ือจัดการขยะมูลฝอยของ

องค+กรปกครองสMวนทWองถิ ่น ออกประกาศสถานท่ี

กำจัดขยะเป<นแหลMงกำหนดมลพิษ กำหนดใหWมีระบบ

การอนุญาตการระบายมลพิษ และกำหนดมาตรฐาน

การควบคุมการระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูล

ฝอย สMงเสริมภาคเอกชนรMวมลงทุนดWานการจัดการขยะ

และของเสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการ

ซากผล ิ ตภ ัณฑ + เ คร ื ่ อ ง ใช W ไฟฟ t าและอ ุ ปกรณ+

อิเล็กทรอนิกส+มาบังคับใชW สMงเสริมองค+กรปกครองสMวน

ทWองถิ่นที่มีศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเช้ือ

แบบศูนย+รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาด

วMาจะเกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ+

ใหมMบางประเภทที่คาดจะเป<นปvญหาในอนาคต การ

จัดการขยะ 

๓. การจัดการขยะมูลฝอย 

มูลฝอยติดเชื ้อ ของเสีย

อันตรายสารเคมีในภาค 

 

 



๒๑๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๔๐๒) งานกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฎกิูล-ระบบการจัดเก็บขยะมูลฝอยและ

สิ่งปฎิกูล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม 

ใหWคนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ MงเนWนความเป<นเมืองท่ี

เติบโตอยMางตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และ

กฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชWพื้นที่ตาม

ศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดยเนWนการ

พัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 

พื ้นที ่ เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ี

อนุรักษ+ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศ พัฒนาพื้นที่ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน

ทุกจังหวัดอยMางยั ่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตร

อัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี 

มรดกทางสถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+

และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๓ จัดการมลพิษที ่มีผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม 

และสารเคมีในภาคเกษตรทั ้งระบบ ใหWเป<นไปตาม

มาตรฐานสากลและคMามาตรฐานสากล  โดยปรับปรุง

มาตรฐานสิ่งแวดลWอมของประเทศตามมาตรฐานสากล 

และบังคับใชWมาตรฐานสิ่งแวดลWอมดWานดิน น้ำ อากาศ 

ป�าไมW สัตว+ป�า และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุก

ภาคสMวนอยMางเครMงครัด  การพัฒนามาตรฐานและ

ระบบจัดการมลพิษกำเนิดใหมM พรWอมทั้งขจัดมลพิษ

และแกWไขฟ� �นฟูผลกระทบสิ ่งแวดลWอมดWาน ดิน น้ำ 

อากาศ ป�าไมW สัตว+ป�า และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดWานตMาง ๆ 

มีการพัฒนาและใชWนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลด

มลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลWอม พรWอมทั้งกำหนด

เปtาหมายการจัดการขยะตั้งแตMตWนทางถึงปลายทาง 

ดWวยเปtาหมาย ๓ R (Reduce, Reuse, Recycle)  พรWอมท้ังมีกลไก

กำกับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยMางเป<นระบบท้ังประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๘ ประเด็น การเติบโตอยMางย่ังยืน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สภาพแวดลWอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยMาง

ย่ังยืน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนย Mอยการจ ัดการ

มลพิษท ี ่ม ีผลกระทบตMอ

สิ่งแวดลWอม และสารเคมีใน

ภาคเกษตรท้ังระบบใหWเป<นไป

ตามมาตรฐานสากล 

๓). จัดการขยะมูลฝอย มูลฝอยติดเชื ้อ ของเสีย

อ ันตรายและกากอ ุตสาหกรรมให W เป <นไปตาม

มาตรฐานสากล การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย

อันตรายของประเทศ กำหนดเปtาหมายและแนว

ทางการดำเนินงาน ครอบคลุมขยะชุมชน ของเสีย

อันตรายชุมชน มูลฝอยติดเชื ้อ และกากของเสีย

อุตสาหกรรม โดยใหWความสำคัญกับการปtองกันและ

ลดมลพ ิษจากขยะและของเส ียอ ันตรายจาก

แหลMงกำเนิด การบริหารจัดการควบคุมมลพิษจาก

การบำบัด กำจัดขยะ และของเสียอันตราย  

โดยปรับปรุงฟ��นฟู สถานท่ีกำจัดขยะใหWดำเนินการ

ถูกตWองตามหลักวิชาการ สนับสนุนการรวมกลุMมพื้นท่ี

เพื ่อจัดการขยะมูลฝอยขององค+กรปกครองสMวน

ทWองถิ่น ออกประกาศสถานที่กำจัดขยะเป<นแหลMง

กำหนดมลพิษ กำหนดใหWมีระบบการอนุญาตการ

ระบายมลพิษ และกำหนดมาตรฐานการควบคุมการ

ระบายมลพิษจากสถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สMงเสริม

ภาคเอกชนรMวมลงทุนดWานการจัดการขยะและของ

เสียอันตราย รวมทั้งมีมาตรการในการจัดการซาก

ผลิตภัณฑ+เครื่องใชWไฟฟtาและอุปกรณ+อิเล็กทรอนิกส+

มาบังคับใชW สMงเสริมองค+กรปกครองสMวนทWองถิ่นที่มี

ศักยภาพดำเนินการจัดการมูลฝอยติดเชื้อแบบศูนย+

รวม การวางระบบการจัดการของเสียที่คาดวMาจะ

เกิดขึ้นจากการพัฒนาเทคโนโลยีหรือผลิตภัณฑ+ใหมM

บางประเภทท่ีคาดจะเป<นปvญหาในอนาคต  

การจัดการขยะจากการกMอสรWางและการรื ้อถอน

สิ ่ งก Mอสร Wาง การสร Wางกระบวนการร ับร ู W ให W กับ

ประชาชนเกี่ยวกับปvญหามลพิษจากการจัดการขยะ

และของเสียอันตรายท่ีไมMถูกตWอง พรWอมท้ังทบทวน 

๓. การจัดการขยะมูลฝอย 

ม ูลฝอยต ิดเช ื ้อ ของเสีย

อันตรายสารเคมีในภาค 



๒๑๔ 

 

 

 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 
 

และตรวจสอบกลไกการบริหารจัดการขยะของ

ประเทศท้ังระบบ ซ่ึงรวมถึงผูWเก่ียวขWองในทุกภาคสMวน

ตั้งแตMผูWผลิต ผูWนำเขWา ผูWบริการ ผูWบริโภค ผูWกำจัด และ

หนMวยงานกำกับดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึด

หลักการบริหารจัดการแบบมีสMวนรMวมตามแนวทาง

ประชารัฐ เพื่อรMวมกันแกWไขปvญหาการจัดการขยะมูล

ฝอยในภาพรวมของประเทศ บนฐานของความ

รับผิดชอบตามบทบาทหนWาที่และตรวจสอบกลไก

การบริหารจัดการขยะของประเทศท้ังระบบ 

 ซึ่งรวมถึงผูWเกี่ยวขWองในทุกภาคสMวนตั้งแตMผูWผลิต ผูWนำ

เขWา ผูWบริการ ผูWบริโภค ผูWกำจัด และหนMวยงานกำกับ

ดูแล การจัดการมูลฝอยติดเชื้อยึดหลักการบริหาร

จัดการแบบมีสMวนรMวมตามแนวทางประชารัฐ เพ่ือ

ร Mวมก ันแก Wไขปvญหาการจ ัดการขยะมูลฝอยใน

ภาพรวมของประเทศ บนฐานของความรับผิดชอบ

ตามบทบาทหนWาท่ี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๕๐๑) งานบำบัดน้ำเสีย-ระบบควบคุมบำบัดน้ำเสีย 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๓ ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔พัฒนาพื ้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ MงเนWนความเป<นเมืองท่ี

เติบโตอยMางตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และ

กฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชWพื้นที่ตาม

ศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดยเนWนการ

พัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 

พื ้นที ่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื ้นท่ี

อนุรักษ+ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศ พัฒนาพื้นที่ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน

ทุกจังหวัดอยMางยั ่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตร

อัจฉริยะ สงวนรักษาและอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถีชีวิตพ้ืน

ถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๓จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตMอสิ่งแวดลWอม และ

สารเคม ีในภาคเกษตร ท ั ้ งระบบ ให W เป <นไปตาม

มาตรฐานสากลและคMามาตรฐานสากล  โดยปรับปรุง

มาตรฐานสิ่งแวดลWอมของประเทศตามมาตรฐานสากล 

และบังคับใชWมาตรฐานสิ่งแวดลWอมดWานดิน น้ำ อากาศ 

ป�าไมW สัตว+ป�า และความหลากหลายทางชีวภาพ กับทุก

ภาคสMวนอยMางเครMงครัด  การพัฒนามาตรฐานและ

ระบบจัดการมลพิษกำเนิดใหมM พรWอมทั้งขจัดมลพิษ

และแกWไขฟ� �นฟูผลกระทบสิ ่งแวดลWอมดWาน ดิน น้ำ 

อากาศ ป�าไมW สัตว+ป�า และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ อันเกิดจากโครงการพัฒนาประเทศดWานตMาง ๆ 

มีการพัฒนาและใชWนวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อลด

มลพิษ และผลกระทบสิ่งแวดลWอม พรWอมทั้งกำหนด

เปtาหมายการจัดการขยะตั้งแตMตWนทางถึงปลายทาง 

ดWวยเปtาหมาย 3R (Reduce, Reuse, Recycle)  พรWอม

ทั้งมีกลไกกำกับดูแลการจัดการขยะและมลพิษอยMาง

เป<นระบบท้ังประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๘ ประเด็น การเติบโตอยMางย่ังยืน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สภาพแวดลWอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยMาง

ย่ังยืน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนย Mอยการจ ัดการ

มลพิษท ี ่ม ีผลกระทบตMอ

สิ่งแวดลWอม และสารเคมีใน

ภาคเกษตรท้ังระบบใหWเป<นไป

ตามมาตรฐานสากล 

๑). จัดการคุณภาพน้ำในแหลMงน้ำผิวดิน แหลMงน้ำใตW

ดิน และแหลMงน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภท

การใชWประโยชน+ โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับ

แนวทางการพัฒนาที่ยั ่งยืน ใหWความสำคัญกับการ

สรWางความสมดุลระหวMางเศรษฐกิจ สังคม และ

ส่ิงแวดลWอม ซ่ึงตWองพิจารณาสถานการณ+ของประเทศ

และของโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุMงเนWน

การปtองกันผลกระทบลMวงหนWา โดยการสรWางระบบ

ภูมิคุWมกันใหWกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม 

โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นท่ี

เสี่ยง เพื่อนำมาใชWเป<นแนวทางในการปtองกันความ

เสียหายที ่จะเกิดขึ ้น และคำนึงถึงกิจกรรมที ่จะ

กMอใหWเกิดความเสี ่ยงและเป<นอันตรายตMอสุขภาพ

อนามัยหรือสิ่งแวดลWอม การลดและควบคุมมลพิษ

จากแหลMงกำเนิด เป<นหลักการจัดการมลพิษตั้งแตMตWน

ทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถในการรองรับ

มลพิษของแหลMงน้ำ รวมถึงการประยุกต+ใชWระบบ

อนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผูWกMอมลพิษ

เป<นผูWจMาย 

๑. คุณภาพน้ำในแหลMงน้ำผิว

ดิน แหลMงน้ำใตWดินและแหลMง

น้ำทะเลมีคุณภาพเหมาะสม

กับประเภทการใชWประโยชน+ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๗ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๕๐๒) งานบำบัดน้ำเสีย - ระบบการรักษาความสะอาดคูคลองระบายน้ำ 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม ใหWคนรุMน

ตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ สรWางการเติบโตอยMางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

สีเขียว มุMงเนWนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหWเติบโต

และมีความเป<นธรรมบนความสมดุลของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลWอมที่ดี 

ดWวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู Mการยกระดับ

คุณภาพชีว ิต เพิ ่มความเป<นธรรม ทางสังคม 

สามารถลดความเส ี ่ ยงของผลกระทบด W าน

สิ ่งแวดลWอมและลดปvญหาความขาดแคลนของ

ทรัพยากรลงไดW โดยมีเปtาหมายสูMสังคมที่มีระดับ

คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตMมีผลกระทบตMอสิ่งแวดลWอม

ต่ำลง ผMานแนวทางและมาตรการตMาง ๆ เชMน  

การบริโภคและการผลิตที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม 

เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป�าไมW รักษาฐานทรัพยากร

สัตว+ป�าและความหลากหลายทางชีวภาพ สMงเสริม

ใหWส่ิงแวดลWอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบ

ตMอสังคม มีความเอื ้ออาทร และเสียสละเพ่ือ

ผลประโยชน+สMวนรวมของชาติ 

๔.๑.๓ อนุรักษ+และฟ��นฟูแมMน้ำลำคลองและแหลMงน้ำ

ธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟ��นฟูแมMน้ำลำคลองและการ

ปtองกันตลิ ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการ

อนุรักษ+และฟ��นฟูแหลMงน้ำบนพื้นฐานของการรักษา

สมดุลนิเวศ สMงเสริมกลไกการมีสMวนรMวมในการบริหาร

การจัดการอนุรักษ+และพัฒนาแมMน้ำ คู คลองและแหลMง

น้ำธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบ

เก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน

ใหWถูกตWองตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนใหWมีโครงขMาย

การสัญจรทางน้ำท่ีสะดวก ปลอดภัย ประหยัดและ 

มีประสิทธิภาพ สMงเสริม สนับสนุนใหWประชาชน องค+กร

เอกชน เอกชน มีความรูWความเขWาใจ ความตระหนักตMอ

คุณคMาและความสำคัญของแมMน้ำ คู คลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๑๘ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๙ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สภาพแวดลWอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยMาง

ย่ังยืน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยการอนุรักษ+

และฟ��นฟูแมMน้ำลำคลอง

และแหลMงน้ำธรรมชาติ

ท่ัวประเทศ 

๓). อนุรักษ+ฟ� �นฟูและพัฒนาแมMน้ำ ลำคลอง และ

แหลMงน้ำธรรมชาติ ในทุกมิติ เชMน ดWานการระบายน้ำ 

เก็บกักน้ำ การจัดการคุณภาพน้ำ ขยะวัชพืชส่ิง 

กีดขวางทางน้ำ การบำรุงรักษา ศิลปวัฒนธรรม 

ประเพณี วิถีชีวิตของชุมชนริมน้ำ สุนทรียภาพทาง

ธรรมชาติ ระบบนิเวศ และความหลากหลาย 

ทางชีวภาพ เป<นตWน โดยศึกษาปvญหาและผลกระทบ

ทุกมิติของแมMน้ำลำคลองและแหลMงน้ำธรรมชาติ 

รณรงค+สรWางความรูWและปลูกจิตสำนึกผูWมีสMวนไดWเสีย

ทุกภาคสMวน จัดทำแผนอนุรักษ+ ฟ� �นฟู แมMน้ำ ลำ

คลองและแหลMงน้ำธรรมชาติอยMางบูรณาการ และมี

ระบบบำบัดน้ำเสียหรือควบคุมการปลMอยน้ำเสียออก

สูMแหลMงน้ำที่ไดWมาตรฐาน รวมทั้งกำหนดมาตรการ

และกฎระเบียบจัดการขยะในแมMน้ำ ลำคลองและ

แหลMงน้ำธรรมชาติ รวมท้ังจัดทำคูMมือ/แผMนพับ  

เพื ่อประชาสัมพันธ+ ใหWประชาชนมีความตระหนัก

และมีสMวนรMวมในการไมMทิ้งขยะมูลฝอยลงในแมMน้ำ 

ลำคลอง และแหลMงน ้ำธรรมชาติ ส Mงเสร ิมและ

สนับสนุนใหWภาคเอกชนมีสMวนรMวมในการกำจัดวัชพืช

อยMางเป<นระบบในเชิงพาณิชย+โดยการวิจัยและพัฒนา

เครื ่องมือสำหรับแมMน้ำ ลำคลอง และแหลMงน้ำ

ธรรมชาติและสำรวจและรื้อถอนสิ่งกMอสรWางเกMา ที่ไมM

มีประโยชน+และไมMใชWงานแลWวในแมMน้ำ ลำคลอง และ

แหลMงน้ำธรรมชาติ เชMน ฝายเกMา อาคารชลศาสตร+ 

และหลักรอ เป<นตWน ตลอดจนกำจัดสิ่งกีดขวางที่เป<น

โครงสรWางชั่วคราวหรือวัสดุตMาง ๆ ที่อยูMใตWสะพาน

ขWามแมMน้ำลำคลอง เชMน น่ังรWาน เศษวัสดุกMอสรWาง 

และส่ิงปลูกสรWางอ่ืน ๆ 

๑. แมMน ้ำลำคลองและ

แหลMงน ้ำธรรมชาติ ท่ัว

ประเทศม ีระบบนิเวศ

และทัศนียภาพท่ีดี  

มีคุณภาพไดWมาตรฐาน

เพ่ิมข้ึน 



๒๑๙ 

 

 

แผนงาน: สร6างความเข6มแข็งของชุมชน 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๑) งานบริหารทั่วไป - การบริหารงานบุคคล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป<นคนดีและเกMง ยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุMงมั่น และเป<น

มืออาชีพ ในการปฏิบัติหนWาที ่และขับเคลื ่อนภารกิจ

ยุทธศาสตร+ชาติ โดยภาครัฐมีกำลังคนที ่เหมาะสมท้ัง

ปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนา

บุคลากรใหWสามารถสนองความตWองการในการปฏิบัติงาน 

 มีความกWาวหนWาในอาชีพ สามารถจูงใจใหWคนดีคนเกMง

ทำงานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถ

บุคลากรภาครัฐใหWมีสมรรถนะใหมM ๆ  สามารถรองรับการ

เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรWางคุณธรรม

และจริยธรรม การปรับเปลี ่ยนแนวคิดใหWการปฏิบัติ

ราชการเป<นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมอง

ไปขWางหนWา สามารถบูรณาการการทำงานรMวมกับภาคสMวน

อ่ืนไดWอยMางเป<นรูปธรรม 

๔.๕.๑ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคลMองตัว ยึดระบบ

คุณธรรม เพิ่มความยืดหยุMนคลMองตัวใหWกับหนMวยงานภาครัฐใน

การบริหารทรัพยากรบุคคลในทุกขั ้นตอนควบคู Mไปกับการ

เสริมสรWางประสิทธิภาพและคุณภาพภายใตWหลักระบบคุณธรรม 

ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผน กำลังคน รูปแบบการ

จWางงาน การสรรหา การคัดเลือก การแตMงตั้ง เพื่อเอื้อใหWเกิดการ

หมุนเวียน ถMายเทแลกเปลี่ยน และโยกยWายบุคลากรคุณภาพใน

หลากหลายระดับระหวMางภาคสMวนตMาง ๆ  ของประเทศไดWอยMาง

คลMองตัว รวมทั้งทบทวนและปรับเปลี่ยนระบบคMาตอบแทนท่ี

เป<นธรรมมีมาตรฐาน เหมาะสมสอดคลWองกับภาระงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนยMอยการสรWางและ

พัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

๓). พัฒนาบุคลากรภาครัฐทุกประเภทใหWมีความรูW

ความสามารถสูง มีทักษะการคิดวิเคราะห+และการ

ปรับตัวใหWทันตMอการเปลี่ยนแปลง มีระบบการพัฒนา

ขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐใหWมีสมรรถนะ 

ใหมM ๆ ทักษะการใชWภาษาอังกฤษและภาษาที่สาม 

ทักษะดWานดิจิทัล มีทัศนคติและกรอบความคิดใน 

การทำงานเพื่อใหWบริการประชาชนและอำนวยความ

สะดวกภาคเอกชนและภาคประชาส ังคมเ พ่ือ

ประโยชน+ของการพัฒนาประเทศ สามารถรองรับ

การเปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสรWาง

คุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยนแนวคิดใหW

การปฏิบัติราชการเป<นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงาน

ในเชิงรุกและมองไปขWางหนWา สามารถบูรณาการการ

ทำงานรMวมกับภาคสMวนอื่นไดWอยMางเป<นรูปธรรม และ

มีสำนึกในการปฏิบัติงานดWวยความรับผิดรับชอบและ

ความสุจริต ปฏิบัติงานตามหลักการและหลักวิชาชีพ

ดWวยความเป<นธรรมและเสมอภาค กลWายืนหยัด 

ในการกระทำที ่ถ ูกตWอง คำนึงถึงประโยชน+ของ

สMวนรวมมากกวMาประโยชน+ของสMวนตน ตลอดจน

สMงเสริมใหWมีการคุWมครองและปกปtองบุคลากรภาครัฐ

ที่กลWายืดหยัดในการกระทำที่ถูกตWองและมีพฤติกรรม

การปฏิบ ัต ิงานตามจริยธรรมและจรรยาบรรณ

วิชาชีพ  

๑. บ ุ คลากรภาคร ั ฐยึ ด

คMานิยมในการทำงานเพ่ือ

ประชาชน ยึดหลักคุณธรรม 

จร ิยธรรมม ีจ ิตสำน ึก มี

ความสามารถสูง มุMงมั่น และ

เป<นมืออาชีพ 

 

 

 

 

 

 



๒๒๑ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๒) งานบริหารทั่วไป - การบริหารทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป<นศูนย+กลาง ตอบสนองความ

ตWองการ และใหWบริการอยMางสะดวกรวดเร็ว โปรMงใส 

หนMวยงานของรัฐตWองรMวมมือและชMวยเหลือกันในการ

ปฏิบัติหนWาท่ี มีระบบการบริหารจัดการท่ีทันสมัย  

มีประสิทธิภาพ มีความโปรMงใส ใหWการบริหารราชการ

แผMนดินทั้งราชการสMวนกลาง สMวนภูมิภาค สMวนทWองถ่ิน 

และงานของรัฐอยMางอื ่นใหWเป<นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบWานเมืองท่ีดี สรWางประโยชน+สุขแกMประชาชน 

๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหWบริการสาธารณะตMาง ๆ  

ผMานการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต+ใชW มีระบบการบริหาร

จัดการขWอมูลที ่ม ีความเชื ่อมโยงระหวMางหนMวยงานและ

แหลMงขWอมูลตMาง ๆ นำไปสูMการวิเคราะห+การจัดการ

ขWอมูลขนาดใหญM เพื่อการพัฒนานโยบายและการใหWบริการ

ภาครัฐ มีการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต+ใชWในการใหWบริการ

สาธารณะตั้งแตMตWนจนจบกระบวนการ เพื่อใหWสามารถติดตMอ

ราชการไดWโดยงMาย สะดวก รวดเร็ว โปรMงใส เสียคMาใชWจMายนWอย 

และตรวจสอบไดW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการพัฒนา

ระบบบริหารงานภาครัฐ 

๑). พัฒนาหนMวยงานภาครัฐใหWเป<น “ภาครัฐทันสมัย 

เป�ดกวWาง เป<นองค+กรขีดสมรรถนะสูง”สามารถ

ปฏิบัติงานอยMางมีประสิทธิภาพ มีความคุWมคMา เทียบ

ไดWกับมาตรฐานสากล รองรับสภาพแวดลWอมในการ

ปฏิบัติงานที่มีความหลากหลายซับซWอนและทันการ

เปล่ียนแปลง โดยการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ดิจิทัล การพัฒนาใหWมีการนำขWอมูลและขWอมูลขนาด

ใหญMมาใชWในการพัฒนานโยบาย การตัดสินใจ การ

บร ิหารจ ัดการ การให Wบร ิการ และการพัฒนา

นวัตกรรมภาครัฐ รวมถึงการเชื ่อมโยงการทำงาน

และขWอมูลระหวMางองค+กรทั ้งภายในและภายนอก

ภาครัฐแบบอัตโนมัติ อาทิ การสรWางแพลตฟอร+ม

ดิจิทัลที่ภาครัฐสามารถใชWรMวมกันเพื่อเพิ่มโอกาสใน

การเขWาถึงขWอมูลท่ีสะดวกและรวดเร็ว เช่ือมโยงขWอมูล

ของหนMวยงานภาครัฐใหWมีมาตรฐานเดียวกันและ

ขWอมูลระหวMางหนMวยงานที่เกี่ยวขWอง ตลอดจนเพื่อใหW

ภาคธุรกิจ ภาคเอกชน และผูWประกอบการสามารถใชW

ประโยชน+จากขWอมูลในการขยายโอกาสทางการคWาท้ัง

ในประเทศและตMางประเทศ 

๑. ภาครัฐมีขีดสมรรถนะสูง

เทียบเทMามาตรฐานสากลและ

มีความคลMองตัว 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๓ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๓) งานบริหารทั่วไป - การจัดตั้งประชาคม 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๖การสรWางสภาพแวดลWอมที ่เอื ้อตMอการพัฒนาและ

เสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ มุMงเนWนการสรWางความ

อยูMดีมีสุขของครอบครัวไทย การสMงเสริมบทบาทในการมี

สMวนรMวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ การปลูกฝvงและพัฒนาทักษะ

นอกหWองเรียน และการพัฒนาระบบฐานขWอมูลเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย+ 

๔.๖.๒ การสMงเสริมบทบาทการมีสMวนรMวมของภาครัฐ ภาคเอกชน 

องค+กรปกครองสMวนทWองถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย+ เขWามามีสMวนรMวมในการสรWางบรรทัดฐานท่ีดีใน

สังคม การสรWางกระบวนการเรียนรู Wและพัฒนาทักษะของ

ประชากรใหWสอดคลWองกับความเปลี่ยนแปลงของโลกในอนาคต 

สรWางความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตนเองและการ

มีสMวนรMวมในการแกWปvญหาและพัฒนาสังคม รวมทั้งสนับสนุน

ดWานวิชาการและสรWางนวัตกรรมที่สนับสนุนการพัฒนาและ

เสริมสรWางศักยภาพคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑ ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการเสริมสรWาง

ทุนทางสังคม 

๒). เพิ ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ ่นในการ

พัฒนา การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง สMงเสริม

ใหWมีระบบการสนับสนุนความเขWมแข็งและเพิ ่มขีด

ความสามารถของชุมชนทWองถิ ่นที่ครอบคลุมทุกมิติ

ตั ้งแตM เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรและสิ ่งแวดลWอม 

และการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะ ตั ้งแตMระดับ

ชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนWนการมีสMวนรMวมของ

ทุกภาคสMวน เสริมสรWางผูWนำการเปลี่ยนแปลงสามวัยใน

ทWองถิ ่น ไดWแกM เยาวชน คนวัยทำงาน และผูWสูงอายุ 

เพื่อใหWเกิดการสืบทอดทักษะภูมิปvญญาของกลุMมคนท่ี

จะเป<นแกนนำการพัฒนาในทWองถิ่นระดับตำบลและ

หมูMบWาน กMอใหWเกิดการเปลี ่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย 

และสนับสนุนการแกWไขปvญหาและพัฒนาชุมชนไดWดWวย

ตนเอง พ ัฒนาระบบฐานข Wอม ูลพ ื ้นฐานเพ ื ่อใชW

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมี

ส Mวนร Mวมของคนในช ุมชนและบนฐานข Wอม ูลเชิง

ประจักษ+ โดยยึดยุทธศาสตร+ชาติและแผนระดับตMาง ๆ 

ท่ีเก่ียวขWองเป<นกรอบการดำเนินงาน 

๑. ภาค ี การพ ัฒนามี

บทบาทในการพัฒนาสังคม

มากข้ึนอยMางตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๕ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๔) งานบริหารทั่วไป - การประชาสัมพันธV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูWประกอบการยุคใหมM 

สรWางและพัฒนาผูWประกอบการยุคใหมM ไมMวMาจะเป<น

ผูWประกอบการรายใหญM กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ ่มตWน 

วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจ เพื ่อสังคม รวมท้ัง

เกษตรกร ใหWเป<นผูWประกอบการยุคใหมMที่มีทักษะและ

จ ิตว ิญญาณของการเป <นผ ู W ประกอบการท ี ่ มี

ความสามารถในการแขMงขันและมีอัตลักษณ+ชัดเจน 

โดยมีนวัตกรรมใน 3 ดWาน คือ นวัตกรรมในการสรWาง

โมเดลธุรกิจ นวัตกรรมในเชิงสินคWาและบริการ และ

นวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พรWอมท้ัง

เป<นนักการคWาที่เขWมแข็งที่จะนำไปสูMการสนับสนุนการ

เป<นชาติการคWา มีความสามารถในการเขWาถึงตลาดท้ัง

ในและตMางประเทศ เป<นผูWประกอบการที่ “ผลิตเกMง 

ขายเกMง” หรือ “ซื้อเป<น ขายเป<น” บริการเป<นเลิศ 

สามารถขยายการคWาและการลงทุนไปตMางประเทศ 

รวมท้ังสMงเสริมใหWผูWประกอบการมีธรรมาภิบาล 

๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเขWาถึงบริการ

ภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไกภาครัฐเพ่ือ

เพ ิ ่ มประส ิทธ ิภาพในการส M ง เสร ิ มและพ ัฒนา

ผูWประกอบการใหWสามารถแขMงขันไดWอยMางยั่งยืน โดย

เนWนประเด็นการเริ ่มตWนธุรกิจ การขออนุญาตตMาง ๆ 

การจดทะเบียนทรัพย+สิน กระบวนการขอและไดWรับ

สินเช่ือ การคุWมครองผูWลงทุน การชำระภาษี และการคWา

ระหวMางประเทศ รวมทั้งการพัฒนาระบบคุณภาพของ

ชาติ ทั้งระบบมาตรฐานผลิตภัณฑ+ ระบบมาตรวิทยา 

ระบบทดสอบ และระบบร ับรองค ุณภาพ ให W มี

ประสิทธิภาพ รองรับภาคการผลิตและบริการ รวมท้ัง

การสรWางและพัฒนาโครงสรWางพื้นฐานดWานมาตรฐาน 

เชMน ศ ูนย +ทดสอบกลางสำหรับสินคWาเกษตรและ

อุตสาหกรรม และศูนย+ตรวจรับรองคุณภาพมาตรฐาน

สินคWาและบริการในระดับสากล โดยใหWภาคเอกชนเขWา

มามีบทบาทในการดำเนินการมากขึ้น พรWอมทั้งการ

สรWางระบบและศูนย+บMมเพาะผูWประกอบการใหWมีความ

เป<นอัจฉริยะ โดยบูรณาการการทำงานรMวมกันระหวMาง

ภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษา และสถาบันวิชาการ 

และพัฒนาศูนย+การเรียนรูWและใหWคำปรึกษาทางดWาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมของภาคการผลิตและบริการ

ทั้งในระดับสMวนกลางและชุมชน พรWอมทั้งการสMงเสริม

การจัดการพัฒนาบุคลากรทางเทคโนโลยีชั ้นสูงใหWมี

ประสิทธิภาพและมีความคลMองตัวในการปฏิบัติงาน 

และการสMงเสริมและสนับสนุนใหWผู Wประกอบการทำ

ธุรกิจอยMางเก้ือหนุนกันระหวMางผูWประกอบการท่ีมีขนาด 

 



๒๒๖ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

และศักยภาพตMางกัน โดยมีระบบจูงใจใหWเกิดการถMายทอด

เทคโนโลยีและการพัฒนารMวมกัน ตลอดจนผลักดันการ

เจรจาจัดทำความตกลงทางการคWาและความรMวมมือ

ระหวMางประเทศ เพื่อสรWางโอกาสทางเศรษฐกิจผลักดันการ

เจรจาจัดทำความตกลงทางการคWาและความรMวมมือ

ระหวMางประเทศ เพ่ือสรWางโอกาสทางเศรษฐกิจ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

บริการประชาชน 

๑). พัฒนารูปแบบบริการภาครัฐเพื่ออำนวยความสะดวก

ในการใหWบริการประชาชน ผูWประกอบการ และภาคธุรกิจ 

โดยภาครัฐจัดสรรรูปแบบบริการใหWมีความสะดวก มีการ

เชื่อมโยงหลายหนMวยงานแบบเบ็ดเสร็จ ครบวงจร และ

หลากหลายรูปแบบตามความตWองการของผู Wรับบริการ 

รวมท้ังอำนวยความสะดวกทางการคWา การลงทุน และการ

ดำเน ินธ ุรก ิจ อาทิ การบูรณาการขั ้นตอนการออก

ใบอนุญาตตMาง ๆ การใหWบริการจดทะเบียนทรัพย+สินทาง

ปvญญาที่มีประสิทธิภาพสะดวกรวดเร็วและสอดคลWองกับ

มาตรฐานสากล 

๑.งานบริการภาครัฐท่ี

ปรับเปล่ียนเป<นดิจิทัล

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๔๑๐๕) งานบริหารทั่วไป - การจัดเก็บสถิติข6อมูล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+

สMวนรวม ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป<นศูนย+กลาง ตอบสนองความ

ตWองการ และใหWบริการอยMางสะดวกรวดเร็ว โปรMงใส 

หนMวยงานของรัฐตWองรMวมมือและชMวยเหลือกันในการ

ปฏิบัติหนWาที ่ มีระบบการบริหารจัดการที ่ท ันสมัย 

 มีประสิทธิภาพ มีความโปรMงใส ใหWการบริหารราชการ

แผMนดินทั้งราชการสMวนกลาง สMวนภูมิภาค สMวนทWองถ่ิน 

และงานของรัฐอยMางอื ่นใหWเป<นไปตามหลักการบริหาร

กิจการบWานเมืองท่ีดี สรWางประโยชน+สุขแกMประชาชน 

๔.๑.๒ภาคร ัฐม ีความเช ื ่อมโยงในการให Wบร ิการ

สาธารณะตMาง ๆ ผMานการนำเทคโนโลยีดิจ ิท ัลมา

ประยุกต+ใชW มีระบบการบริหารจัดการขWอมูลที่มีความ

เชื ่อมโยงระหวMางหนMวยงานและแหลMงขWอมูลตMาง ๆ 

นำไปสูMการวิเคราะห+การจัดการขWอมูลขนาดใหญM เพ่ือ

การพัฒนานโยบายและการใหWบริการภาครัฐ มีการนำ

เทคโนโลยีด ิจ ิท ัลมาประยุกต+ใช WในการใหWบริการ

สาธารณะตั้งแตMตWนจนจบกระบวนการ เพื่อใหWสามารถ

ติดตMอราชการไดWโดยงMาย สะดวก รวดเร็ว โปรMงใส เสีย

คMาใชWจMายนWอย และตรวจสอบไดW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๒๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: 

 ๒. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำนวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย Mอยการพ ัฒนา

บริการประชาชน 

๒). พัฒนาการใหWบริการภาครัฐผMานการนำเทคโนโลยี

ดิจิทัลมาประยุกต+ใชW ตั ้งแตMตWนจนจบกระบวนการและ

ปฏิบัติงานเทียบไดWกับมาตรฐานสากลอยMางคุWมคMา มีความ

รวดเร็ว โปรMงใส เสียคMาใชWจMายนWอย ลดขWอจำกัดทาง

กายภาพ เวลา พื ้นที ่และตรวจสอบไดW ตามหลักการ

ออกแบบที่เป<นสากล เพื่อใหWบริการภาครัฐเป<นไปอยMาง

ปลอดภัย สร Wางสรรค+ โปร Mงใส ม ีธรรมาภิบาล เกิด

ประโยชน+สูงสุด 

๑.งานบริการภาครัฐท่ี

ปรับเปลี่ยนเป<นดิจิทัล

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๖) งานบริหารทั่วไป-การจัดตั้งประชาคม 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดลWอมท่ีเอ้ือและสนับสนุนตMอการพัฒนาคนตลอด

ชMวงชีวิต 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔. ๖ การสรWางสภาพแวดลWอมที่เอื ้อตMอการพัฒนาและ

เสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ มุMงเนWนการสรWางความ

อยูMดีมีสุขของครอบครัวไทย การสMงเสริมบทบาทในการมี

สMวนรMวมของภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัวและชุมชนใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ การปลูกฝvงและพัฒนาทักษะ

นอกหWองเรียน และการพัฒนาระบบฐานขWอมูลเพื่อการ

พัฒนาทรัพยากรมนุษย+ 

๔.๖. ๒ การส Mงเสร ิมบทบาทการมีส Mวนร Mวมของภาครัฐ 

ภาคเอกชน องค+กรปกครองสMวนทWองถิ่น ครอบครัวและชุมชนใน

การพัฒนาทรัพยากรมนุษย+ เขWามามีสMวนรMวมในการสรWาง

บรรทัดฐานที่ดีในสังคม การสรWางกระบวนการเรียนรูWและพัฒนา

ทักษะของประชากรใหWสอดคลWองกับความเปลี่ยนแปลงของโลก

ในอนาคต สรWางความตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนา

ตนเองและการมีสMวนรMวมในการแกWปvญหาและพัฒนาสังคม 

รวมทั้งสนับสนุนดWานวิชาการและสรWางนวัตกรรมที่สนับสนุน

การพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพคน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการเสริมสรWาง

ทุนทางสังคม 

๒). เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง สMงเสริมใหWมีระบบ

การสนับสนุนความเขWมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนทWองถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแตM เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลWอม และการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ ตั้งแตMระดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนWน

การมีส MวนรMวมของทุกภาคสMวน เสริมสรWางผู Wนำการ

เปลี ่ยนแปลงสามวัยในทWองถิ ่น ไดWแกM เยาวชน คนวัย

ทำงาน และผูWสูงอายุ เพื ่อใหWเกิดการสืบทอดทักษะภูมิ

ปvญญาของกลุMมคนที่จะเป<นแกนนำการพัฒนาในทWองถ่ิน

ระดับตำบลและหมูMบWาน กMอใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มา

จากทุกวัย และสนับสนุนการแกWไขปvญหาและพัฒนา

ชุมชนไดWดWวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขWอมูลพื้นฐานเพื่อใชW

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมี

สMวนรMวมของคนในชุมชนและบนฐานขWอมูลเชิงประจักษ+ 

โดยยึดยุทธศาสตร+ชาติและแผนระดับตMาง ๆ ที่เกี่ยวขWอง

เป<นกรอบการดำเนินงาน 

๑. ภาคีการพัฒนามี

บทบาทในการพัฒนา

สังคมมากขึ ้นอยMาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๑๐๗) งานบริหารทั่วไป-สfงเสริมกองทุนหมูfบ6านและชุมชน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ กระจายศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหW

ทุกภาคสMวนเขWามาเป<นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสรWางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการ

เกษตรใหWเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐาน

ทรัพยากรและบริบทของพ้ืนท่ีและชุมชนทWองถ่ิน  

โดยเนWนระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการ

มีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหWเกษตรกร

เขWาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู W ทั ้งทางดWาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการผลิตและ

ยกระดับเป<นผูWประกอบการตลอดหMวงโซMคุณคMา และ

เพิ ่มช Mองทางการตลาดและเช ื ่อมโยงการคWาด Wวย

เครือขMายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื ่อสังคม กำหนด

นโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปvญญาทWองถิ่น รวมถึงสMงเสริมการผลิต

แปรรูปสินคWาใหWมีเอกลักษณ+ และการจัดการในภาค

บริการที่เชื ่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือ

ยกระดับเกษตรกรสูMการเป<นผูWประกอบการธุรกิจขนาด

กลางและขนาดยMอมในภาคการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๖ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. รายไดWของประชากรกลุMมรายไดWนWอยเพ่ิมข้ึนอยMาง

กระจายและอยMางตMอเน่ือง 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย Mอยการสร Wาง

สภาพแวดลWอมและกลไก

ท ี ่ส Mงเสร ิมการพ ัฒนา

เศรษฐกิจฐานราก 

๒). สMงเสริมใหWมีนวัตกรรมทางการเงินเพื่อสนับสนุนแหลMง

ทุนใหWกับเศรษฐกิจชุมชน อาทิ ตลาดทุนในการทำหนWาท่ี

เป <นกลไกในการจ ัดสรรทร ัพยากรด Wานเง ินท ุนเพ่ือ

ตอบสนองความตWองการของผูWระดมเงินทุนและผูWลงทุน 

ผ Mานเคร ื ่องม ือทางการเง ินที ่หลากหลายที ่สามารถ

พัฒนาขึ้นใหWมีความเหมาะสมกับความตWองการระดมทุน

ในจำนวน เงื่อนไขเวลา และตWนทุนที่เหมาะสมกับความ

ตWองการของผูWระดมเงินทุนและชุมชน รวมทั้งสMงเสริมใหWมี

กลไกการเป�ดเผยขWอมูลและกลไกราคา ที่สามารถชMวยใหW 

ชุมชนสามารถระดมเงินทุนที่เหมาะสมกับความตWองการ 

พัฒนาระบบกำกับ/ระบบมาตรฐานบัญชี การใชWรูปแบบ

สินเชื่อรูปแบบใหมM ๆ ที่เหมาะสมและสอดคลWองกับความ

ตWองการของเศรษฐกิจชุมชน รวมทั ้ง การสMงเสริมใหW

ธนาคารเฉพาะกิจที่มีอยูMในปvจจุบันสามารถยกระดับเป<นพ่ี

เล้ียงสนับสนุนดWานเงินทุนและบริหารสภาพคลMอง 

๑. ผ ู W ประกอบการ

เศรษฐก ิจฐานรากมี

รายไดWเพ ิ ่มข ึ ้นอยMาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๓๔ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๒๐๑) งานสfงเสริมและสนับสนุนความเข6มแข็งชุมชน-การจัดประชุมสัมมนา 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ กระจายศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหW

ทุกภาคสMวนเขWามาเป<นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปลี ่ยนคMานิยมและวัฒนธรรม มุ MงเนWนใหW

สถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรมที ่พึง

ประสงค+ โดยบูรณาการรMวมระหวMาง “ครอบครัว ชุมชน 

ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลMอหลอมคนไทยใหWมี

คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๔ การปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

โดยการพัฒนาผูWนำชุมชนใหWเป<นตWนแบบของการมีคุณธรรม

จริยธรรม การสรWางความเขWมแข็งใหWชุมชนในการจัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน+ การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขWา

มามีสMวนรMวมในการทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูWละเมิด

บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการเสริมสรWาง

ทุนทางสังคม 

๒). เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง สMงเสริมใหWมีระบบ

การสนับสนุนความเขWมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนทWองถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแตM เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลWอม และการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ ตั้งแตMระดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนWน

การมีส MวนรMวมของทุกภาคสMวน เสริมสรWางผู Wนำการ

เปลี ่ยนแปลงสามวัยในทWองถิ ่น ไดWแกM เยาวชน คนวัย

ทำงาน และผูWสูงอายุ เพื ่อใหWเกิดการสืบทอดทักษะภูมิ

ปvญญาของกลุMมคนที่จะเป<นแกนนำการพัฒนาในทWองถ่ิน

ระดับตำบลและหมูMบWาน กMอใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มา

จากทุกวัย และสนับสนุนการแกWไขปvญหาและพัฒนา

ชุมชนไดWดWวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขWอมูลพื้นฐานเพื่อใชW

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมี

สMวนรMวมของคนในชุมชนและบนฐานขWอมูลเชิงประจักษ+ 

โดยยึดยุทธศาสตร+ชาติและแผนระดับตMาง ๆ ที่เกี่ยวขWอง

เป<นกรอบการดำเนินงาน 

๑. ภาค ีการพ ัฒนามี

บทบาทในการพ ัฒนา

ส ั งคมมากข ึ ้ นอย M าง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๖ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๒๐๒) งานสfงเสริมและสนับสนุนความเข6มแข็งชุมชน-กิจกรรมให6ความรู6ทางด6าน

วิขาการ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทWองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเองเพ่ือสรWางสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นใน

การพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๔.๔ สรWางภูมิคุWมกันทางปvญญาใหWกับชุมชน โดยการ

สรWางการเรียนรู WของชุมชนใหWสามารถกWาวทันการ

เปลี ่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและ

สMงเสริมโอกาสการเขWาถึงขWอมูลขMาวสารและองค+ความรูW

ของชุมชน ผMานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อยMางทั่วถึงและเป<นธรรม เพื่อเรMงกระบวนการเรียนรูW

ของชุมชนในการกWาวเขWาสูM สังคมในยุคดิจิทัล  

การพัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการ

ความเสี่ยงดWานตMาง ๆ ในบริบทของการแขMงขันอยMาง

ยั่งยืน รวมถึงการเพิ่มความสามารถและทักษะในการ

ใชWความรูWและเทคโนโลยีอยMางสรWางสรรค+เพื่อแกWปvญหา

และยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ

ตนเอง และสรWางหลักประกันใหWคนทุกกลุMมไดWรับโอกาส

และเขWาถึงการเรียนรูWตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองโดยไมMจำกัดวัยหรือเพศสภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ:๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการเสริมสรWาง

ทุนทางสังคม 

๒). เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง สMงเสริมใหWมีระบบ

การสนับสนุนความเขWมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของ

ชุมชนทWองถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแตM เศรษฐกิจ สังคม 

ทรัพยากรและสิ่งแวดลWอม และการขับเคลื่อนนโยบาย

สาธารณะ ตั้งแตMระดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนWน

การมีส MวนรMวมของทุกภาคสMวน เสริมสรWางผู Wนำการ

เปลี ่ยนแปลงสามวัยในทWองถิ ่น ไดWแกM เยาวชน คนวัย

ทำงาน และผูWสูงอายุ เพื ่อใหWเกิดการสืบทอดทักษะภูมิ

ปvญญาของกลุMมคนที่จะเป<นแกนนำการพัฒนาในทWองถ่ิน

ระดับตำบลและหมูMบWาน กMอใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงที่มา

จากทุกวัย และสนับสนุนการแกWไขปvญหาและพัฒนา

ชุมชนไดWดWวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขWอมูลพื้นฐานเพื่อใชW

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมี

สMวนรMวมของคนในชุมชนและบนฐานขWอมูลเชิงประจักษ+ 

โดยยึดยุทธศาสตร+ชาติและแผนระดับตMาง ๆ ที่เกี่ยวขWอง

เป<นกรอบการดำเนินงาน 

๑. ภาคีการพัฒนามี

บทบาทในการพัฒนา

สังคมมากขึ ้นอยMาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๓๘ 

 

 

กิจกรรม:(๒๕๒๐๓) งานสfงเสริมและสนับสนุนความเข6มแข็งชุมชน-กิจกรรมเพื่อให6เกิดการรfวม

คิดรfวมทำ รfวมแก6ไข ปtญหาชุมชน 

• ยุทธศาสตร+ชาติ: ดWานความม่ันคง 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ ประชาชนอยูMดี กินดี และมีความสุข 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสรWาง

เสริมความสงบเรียบรWอยและสันติสุขใหWเกิดขึ้นกับ

ประเทศชาติบWานเมือง ใหWสถาบันหลักมีความ

มั่นคง เป<นจุดศูนย+รวมจิตใจอยMางยั่งยืน ประชาชน

อยูMดีมีสุข มีความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและ

ทรัพย+สิน สังคมมีความเขWมแข็ง สามัคคีปรองดอง 

และเอื้อเฟ��อเผื่อแผMกันพรWอมที่จะรMวมแกWไขปvญหา

ของชาติ 

๔.๑.๑ การพัฒนาและเสริมสรWางคนในทุกภาคสMวนใหWมี

ความเขWมแข็ง มีความพรWอม ตระหนักในเรื ่องความ

ม่ันคง และมีสMวนรMวมในการแกWไขปvญหา เพ่ือใหWคนไทย

ทุกคนในทุกภาคสMวน มีความมั่นคงปลอดภัยในชีวิต

และทรัพย+สิน มีอาชีพการงานและรายไดWที่เพียงพอ 

ไดWรับโอกาสและความเสมอภาคอยMางเทMาเทียม มีความ

พรWอมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ 

เห็นแกMประโยชน+สMวนรวม เขWาใจปvญหาสำคัญของ

สังคม ม ีความร ักความสามัคค ี ตระหนักและใหW

ความสำคัญกับความมั่นคงของชาติ และพรWอมเขWามี

สMวนรMวมแกWไขปvญหาและพัฒนาประเทศ ตลอดจน

ชMวยเหลือประชาชน โดยการอำนวยความปลอดภัย

อยMางกวWางขวางและครอบคลุม ปลูกฝvงจิตสำนึกและ

คุณสมบัติพื้นฐานคนไทยที่ดีใหWบังเกิดผลเป<นรูปธรรม 

สรWางเสริมความรักความสามัคคี ความตระหนักถึง

หนWาที่รับผิดชอบตMอสังคมและประเทศชาติ ตลอดจน

การมีสMวนในการแกWไขปvญหาความมั่นคงและพัฒนา

ประเทศ ใหWกับทุกภาคสMวนทั้งประชาชน ตำรวจ ทหาร 

และหนMวยงานดWานความมั่นคงอื่น ๆ ผMานทางโครงการ 

กิจกรรม และการรณรงค+ตMาง ๆ ตลอดไปจนถึงการ

ดำเนินการอื่นทุกวิถีทางที่เหมาะสม อยMางตMอเนื่องและ

จริงจังจนประสบผลสำเร็จเป<นท่ียอมรับอยMางชัดเจน 

 

 

 

 

 



๒๓๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการเสริมสรWาง

ทุนทางสังคม 

๑). เสริมสรWางสังคมแหMงการใหWและชMวยเหลือกันและกัน 

โดยการนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของการมี

น้ำใจเอื้อเฟ��อเผื่อแผM การรูWจักใหW รูWจักแบMงบัน และเสียสละ 

โดยยึดหลักคุณธรรม ไมMเลือกปฏิบัติ มาสMงเสริมอาสาสมัคร

เพื่อทำประโยชน+สMวนรวมและสรWางสังคมแหMงการใหW รวมท้ัง

การพัฒนากลไกและระบบสนับสนุนการบริหารจัดการ

เครือขMายในระดับจังหวัดผMานการระดมพลังความรMวมมือ

ของรัฐและภาคประชาชนในระดับจังหวัด การสMงเสริมใหWมี

กลไกเช ื ่อมโยงก ับนโยบายและการบริหารจ ัดการใน

สMวนกลางและสMวนทWองถิ่น พรWอมท้ังสMงเสริมใหWมีกลไกและ

ระบบการสนับสนุนตMาง ๆ ที่เกี ่ยวขWองเพื่อการสรWางภาคี

เครือขMายในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เพื่อสนับสนุน

การทำงานระหวMางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค

ประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมีพื้นท่ี

สาธารณะ เพื ่อปรึกษาหารือปvญหาสาธารณะของพื ้นท่ี 

ต้ังแตMระดับชุมชน ทWองถ่ิน อำเภอจนถึงระดับจังหวัด 

๑. ภาคีการพัฒนามี

บทบาทในการพัฒนา

ส ังคมมากข ึ ้นอย Mาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๒๐๔) งานสfงเสริมและสนับสนุนความเข6มแข็งชุมชน-กิจกรรมที่ให6ประชาชนเข6า

มามีสfวนรfวมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทWองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเองเพ่ือสรWางสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นใน

การพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๔.๔ สรWางภูมิคุWมกันทางปvญญาใหWกับชุมชน โดยการ

สรWางการเรียนรู WของชุมชนใหWสามารถกWาวทันการ

เปลี ่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและ

สMงเสริมโอกาสการเขWาถึงขWอมูลขMาวสารและองค+ความรูW

ของชุมชน ผMานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

อยMางทั่วถึงและเป<นธรรม เพื่อเรMงกระบวนการเรียนรูW

ของชุมชนในการกWาวเขWาสู Mส ังคมในยุคดิจิทัล การ

พัฒนาวิธีคิดในการประกอบการและการจัดการความ

เสี่ยงดWานตMาง ๆ ในบริบทของการแขMงขันอยMางยั่งยืน 

รวมถึงการเพิ ่มความสามารถและทักษะในการใชW

ความรูWและเทคโนโลยีอยMางสรWางสรรค+เพื่อแกWปvญหา

และยกระดับขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการ

ตนเอง และสรWางหลักประกันใหWคนทุกกลุMมไดWรับโอกาส

และเขWาถึงการเรียนรูWตลอดชีวิตเพื่อพัฒนาศักยภาพ

ของตนเองโดยไมMจำกัดวัยหรือเพศสภาวะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการเสริมสรWาง

ทุนทางสังคม 

๒). เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเอง และการจัดการตนเอง สMงเสริมใหWมีระบบการ

สนับสนุนความเขWมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ทWองถ่ินท่ีครอบคลุมทุกมิติต้ังแตM เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร

และสิ ่งแวดลWอม และการขับเคลื ่อนนโยบายสาธารณะ 

ต้ังแตMระดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ท่ีเนWนการมี 

สMวนรMวมของทุกภาคสMวน เสริมสรWางผูWนำการเปลี่ยนแปลง

สามวัยในทWองถิ่น ไดWแกM เยาวชน คนวัยทำงาน และผูWสูงอายุ 

เพื่อใหWเกิดการสืบทอดทักษะภูมิปvญญาของกลุMมคนที่จะเป<น

แกนนำการพัฒนาในทWองถิ ่นระดับตำบลและหมู Mบ Wาน 

กMอใหWเกิดการเปล่ียนแปลงท่ีมาจากทุกวัย และสนับสนุนการ

แกWไขปvญหาและพัฒนาชุมชนไดWดWวยตนเอง พัฒนาระบบ

ฐานขWอมูลพื ้นฐานเพื ่อใชWประกอบการจัดทำแผนพัฒนา

ชุมชนที่มีกระบวนการมีสMวนรMวมของคนในชุมชนและบน

ฐานขWอมูลเชิงประจักษ+ โดยยึดยุทธศาสตร+ชาติและแผน

ระดับตMาง ๆ ท่ีเก่ียวขWองเป<นกรอบการดำเนินงาน 

๑. ภาคีการพัฒนามี

บทบาทในการพัฒนา

ส ังคมมากข ึ ้นอย Mาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๒๔๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๕๒๐๕) งานสfงเสริมและสนับสนุนความเข6มแข็งชุมชน-สร6างเครือขfายศูนยVการ

เรียนรู6สายอาชีพให6กับชุมชนในท6องถิ่น 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ กระจายศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหW

ทุกภาคสMวนเขWามาเป<นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นใน

การพัฒนาการพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง 

๔.๔.๒ เสริมสรWางศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง

และการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุนการรวมกลุMมของ

สมาชิกในชุมชนเพื่อสรWางความเขWมแข็งของชุมชน ใหW

ชุมชนไดWบริหารจัดการและมีสMวนรMวมในกิจการท่ีสMงผล

กระทบตMอชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทำแผน

แมMบทชุมชนที่สะทWอนปvญหาความตWองการที่แทWจริง

ของชุมชน โดยมีขWอมูลครัวเรือนเพื ่อสนับสนุนการ

จัดทำแผน และเชื ่อมโยงแผนชุมชนกับแผนพัฒนา

ตำบล แผนพ ัฒนาอำ เภอ แผนพ ัฒนาจ ั งห วัด 

แผนพัฒนากลุ Mมจังหวัด และแผนพัฒนาภาค และ

เช่ือมโยงกับการกำหนดการจัดสรรงบประมาณใหW

สอดคลWองกัน ขับเคล่ือนกลไกความรMวมมือทุกภาคสMวน

ใหWมีเปtาหมายทิศทาง มีความสมดุล มีอิสระและมี

อำนาจในการตัดส ินใจ  โดยมีระบบการติดตาม

ตรวจสอบที่ตMอเนื่องและโปรMงใส ตลอดจนสนับสนุน

การพัฒนาตัวชี้วัดและระบบการประเมินความเขWมแข็ง

ของชุมชน เพื่อใหWสามารถติดตามความกWาวหนWาในการ

ยกระดับความเขWมแข็งของชุมชนไดWอยMางตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๖ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. รายไดWของประชากรกลุMมรายไดWนWอยเพ่ิมข้ึนอยMาง

กระจายและอยMางตMอเน่ือง 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการ 

ยกระดับศักยภาพการ 

เป<นผูWประกอบการธุรกิจ 

๑). เสริมสรWางองค+ความรูWและพัฒนาทักษะใหWกับกลุMมผูWมี

รายไดWนWอย เพ่ือยกระดับสูMการเป<นผูWประกอบการธุรกิจ  

โดยสรWางโอกาสและการเขWาถึงขWอมูลขMาวสารและความรูW  

ทั้งทางดWานเทคโนโลยี การจัดการ การบริหารจัดการความ

เสี่ยง และการตลาด มีทักษะตMาง ๆ ที่สอดคลWองและจำเป<น

ตMอการยกระดับเป<นผูWประกอบการ มีความรูWความเขWาใจ

ดWานบัญชีการผลิต การควบคุมตWนทุน การเพิ่มประสิทธิภาพ

การผลิต  จัดการคุณภาพและมาตรฐานผลผลิตของตนใหW

สามารถมีคุณภาพสามารถแขMงขันไดW สามารถเชื่อมโยงและ

ผสมผสานบูรณาการองค+ความรู WจากภูมิปvญญาทWองถ่ิน

รMวมกับองค+ความรูWที่สรWางขึ้นใหมMมาปรับใชWใหWเหมาะสมกับ

ภูมิสังคมของชุมชน ท่ีครบวงจร ครอบคลุมท้ังตWนน้ำ  

กลางน้ำ และปลายน้ำ โดยย ึดแนวหลักปร ัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

๑. ศ ักยภาพและขีด

ความสามารถของ

เศรษฐก ิ จฐานราก

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



๒๔๔ 

 

 

แผนงาน: การศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 

กิจกรรม: (๒๖๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - การบริหาร

ทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ที$ ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปลี่ยนคMานิยมและวัฒนธรรม มุ MงเนWนใหW

สถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรมที ่พึง

ประสงค+ โดยบูรณาการรMวมระหวMาง “ครอบครัว ชุมชน 

ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลMอหลอมคนไทยใหWมี

คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๔ การปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

โดยการพัฒนาผูWนำชุมชนใหWเป<นตWนแบบของการมีคุณธรรม

จริยธรรม การสรWางความเขWมแข็งใหWชุมชนในการจัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน+ การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขWา

มามีสMวนรMวมในการทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูWละเมิด

บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๐ ประเด็น การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม 



๒๔๕ 

 

 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คMานิยมท่ีดีงาม และมีความ

รัก และภูมิใจในความเป<นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป<นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการปลูกฝvง 

คุณธรรมจริยธรรม คMานิยม 

และเสริมสรWาง จิตสาธารณะ 

๔). ปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

อนุรักษ+พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปvญญาทWองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม 

รณรงค+สMงเสริมความเป<นไทยในระดับทWองถ่ินและชุมชน  

จัดใหWมีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ สMงเสริมชุมชนใหW

เป<นฐานการสรWางวิถีชีวิตพอเพียง 

๑. คนไทยเป<นมนุษย+

ที ่สมบูรณ+มีความ

พรWอมในทุกมิติ 

ตามมาตรฐาน 

และสมดุลทั ้งดWาน

สติปvญญาคุณธรรม

จริยธรรมมีจิตวิญญาณ 

ท่ีดี เขWาใจในการปฏิบัติ 

ตนปรับตัวเขWากับ

สภาพแวดลWอมดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๖ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - งาน

วางแผน 

ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม มุMงเนWน

ใหWสถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรม

ท ี ่พ ึ งประสงค +  โดยบ ูรณาการร M วมระหว M าง 

“ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และส่ือ”  

ในการหลMอหลอมคนไทยใหWมีคุณธรรม จริยธรรม 

ในลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๔ การปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชน

เป<นฐาน โดยการพัฒนาผูWนำชุมชนใหWเป<นตWนแบบของ

การมีคุณธรรมจริยธรรม การสรWางความเขWมแข็งใหW

ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน+ การจัด

ระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขWามามีสMวนรMวมใน

การทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูWละเมิดบรรทัดฐาน

ท่ีดีทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๐ ประเด็น การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คMานิยมท่ีดีงาม และมีความ

รัก และภูมิใจในความเป<นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป<นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการปลูกฝvง 

คุณธรรมจริยธรรม คMานิยม 

และเสริมสรWาง จิตสาธารณะ 

๔). ปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

อนุรักษ+พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปvญญาทWองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม 

รณรงค+สMงเสริมความเป<นไทยในระดับทWองถ่ินและชุมชน  

จัดใหWมีพื้นที่มรดกทางวัฒนธรรมของพ้ืนที่ สMงเสริมชุมชนใหW

เป<นฐานการสรWางวิถีชีวิตพอเพียง 

๑. คนไทยเป<นมนุษย+

ที ่สมบูรณ+มีความ

พรWอมในทุกมิติ 

ตามมาตรฐาน 

และสมดุลทั ้งดWาน

สติปvญญาคุณธรรม

จริยธรรมมีจิตวิญญาณ 

ท่ีดี เขWาใจในการปฏิบัติ 

ตนปรับตัวเขWากับ

สภาพแวดลWอมดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๒๐๑) งานบริหารท่ัวไปเก่ียวกับศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ - งานวางแผน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๗ การเสริมสรWางศักยภาพการกีฬาในการสรWาง

ค ุณคMาทางส ังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุMง

สMงเสริมการใชWกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป<น

เครื่องมือในการเสริมสรWางสุขภาวะของประชาชน

อยMางครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรWาง

นิสัยรักกีฬาและมีน้ำใจเป<นนักกีฬา และการใชW

กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรWาง

ความสามัคคีของคนในชาติ หลMอหลอมการเป<น

พลเมืองดี พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนา

ทักษะดWานกีฬาสูMความเป<นเลิศและกีฬาเพื่อการ

อาชีพในระดับนานาชาติในการสรWางชื่อเสียงและ

เกียรติภูมิของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรม

กีฬา 

๔.๗.๑ การสMงเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาข้ัน

พ้ืนฐานใหWกลายเป<นวิถีชีวิต โดยสMงเสริมใหWเด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุMมพิเศษ และผูWดWอยโอกาส มี

ความรูWความเขWาใจที่ถูกตWองเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 

การปฐมพยาบาลเบ้ืองตWน และการเลMนกีฬาบางชนิด 

ที่มีความจำเป<นตMอทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งการมี

อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความ

ถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอยMาง

ตMอเนื่องจนกลายเป<นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สรWาง

ความสัมพันธ+อันดี หลMอหลอมจิตวิญญาณและการเป<น

พลเมืองดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๔๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๔ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพ

กฎกติกามากข้ึน ดWวยกีฬา 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการสMงเสริม

การออกกำล ังกาย และ

ก ี ฬาข ั ้ นพ ื ้ นฐานใหW

กลายเป<นวิถีชีวิต 

๑). สMงเสริมใหWประชาชนทุกกลุMมวัย โดยเฉพาะกลุMมเด็กและ

เยาวชน เรียนรูWวิธีการที่ถูกตWองในการออกกำลังกายและ

การเลMนกีฬาขั ้นพื ้นฐาน รวมทั ้งสามารถปฐมพยาบาล

เบื้องตWนไดW ตลอดจนออกกำลังกาย เลMนกีฬา หรือประกอบ

กิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ

บุคคลอยMางตMอเนื่องจนกลายเป<นวิถีชีวิต เพื่อสMงเสริมใหW

ประชาชนทุกกลุMมวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาใหWมีน้ำใจ

นักกีฬา มีระเบียบวินัย รู WแพW รู Wชนะ รูWอภัย โดยยกระดับ

หลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศใหWไดWมาตรฐานเดียวกัน 

และสMงเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย การกีฬาข้ัน

พื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความ

ถนัดหรือความสนใจในชุมชนทWองถ่ิน 

๑. คนไทยออกกำลัง

กาย เล Mนก ีฬา และ

น ั นทนาการอย M าง

สม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๒๐๒) งานกีฬาและนันทนาการ-งานมวลชนด6านกีฬาและนันทนาการ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๗ การเสริมสรWางศักยภาพการกีฬาในการสรWาง

คุณคMาทางสังคมและพัฒนาประเทศโดยมุMงสMงเสริม

การใชWกิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป<นเครื่องมือ

ในการเสริมสรWางสุขภาวะของประชาชนอยMางครบ

วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสรWางนิสัยรัก

กีฬาและมีน้ำใจเป<นนักกีฬา และการใชWกีฬาและ

นันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สรWางความสามัคคี

ของคนในชาติ หลMอหลอมการเป<นพลเมืองดี 

พัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้งการพัฒนาทักษะดWาน

กีฬาสู Mความเป<นเลิศและกีฬาเพื ่อการอาชีพใน

ระดับนานาชาติในการสรWางชื่อเสียงและเกียรติภูมิ

ของประเทศชาติเพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 

๔.๗.๑ การสMงเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาข้ัน

พ้ืนฐานใหWกลายเป<นวิถีชีวิต โดยสMงเสริมใหWเด็ก เยาวชน 

ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุMมพิเศษ และผูWดWอยโอกาส มี

ความรูWความเขWาใจที่ถูกตWองเกี่ยวกับการออกกำลังกาย 

การปฐมพยาบาลเบื้องตWน และการเลMนกีฬาบางชนิดท่ี

มีความจำเป<นตMอทักษะในการดำรงชีวิต รวมทั้งการมี

อิสระในการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความ

ถนัดหรือความสนใจเฉพาะบุคคล และปฏิบัติอยMาง

ตMอเนื่องจนกลายเป<นวิถีชีวิต เพื่อพัฒนาจิตใจ สรWาง

ความสัมพันธ+อันดี หลMอหลอมจิตวิญญาณและการเป<น

พลเมืองดี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๔ ประเด็น ศักยภาพการกีฬา 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีสุขภาพดีข้ึน มีน้ำใจนักกีฬา และมีวินัย เคารพ

กฎกติกามากข้ึน ดWวยกีฬา 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการสMงเสริม

การออกกำลังกาย และ 

กีฬาข้ันพ้ืนฐาน 

ใหWกลายเป<นวิถีชีวิต 

๑). สMงเสริมใหWประชาชนทุกกลุMมวัย โดยเฉพาะกลุMมเด็กและ

เยาวชน เรียนรูWวิธีการที่ถูกตWองในการออกกำลังกายและ

การเลMนกีฬาขั ้นพื ้นฐาน รวมทั ้งสามารถปฐมพยาบาล

เบื้องตWนไดW ตลอดจนออกกำลังกาย เลMนกีฬา หรือประกอบ

กิจกรรมนันทนาการตามความถนัดหรือความสนใจเฉพาะ

บุคคลอยMางตMอเนื่องจนกลายเป<นวิถีชีวิต เพื่อสMงเสริมใหW

ประชาชนทุกกลุMมวัยมีสุขภาวะที่ดี และพัฒนาใหWมีน้ำใจ

นักกีฬา มีระเบียบวินัย รู WแพW รู Wชนะ รูWอภัย โดยยกระดับ

หลักสูตรวิชาพลศึกษาทั่วประเทศใหWไดWมาตรฐานเดียวกัน 

และสMงเสริมการพัฒนาการออกกำลังกาย การกีฬาข้ัน

พื้นฐาน หรือการประกอบกิจกรรมนันทนาการตามความ

ถนัดหรือความสนใจในชุมชนทWองถ่ิน 

๑. คนไทยออก 

กำลังกาย เลMนกีฬา  

และนันทนาการอยMาง

สม่ำเสมอเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๑) งานศาสนา วัฒนธรรมท6องถิ่น-สfงเสริมการศาสนา 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม มุMงเนWน

ใหWสถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรม

ท ี ่พ ึ งประสงค +  โดยบ ูรณาการร M วมระหว M าง 

“ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และส่ือ”  

ในการหลMอหลอมคนไทยใหWมีคุณธรรม จริยธรรม 

ในลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๔ การปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชน

เป<นฐาน โดยการพัฒนาผูWนำชุมชนใหWเป<นตWนแบบของ

การมีคุณธรรมจริยธรรม การสรWางความเขWมแข็งใหW

ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน+ การจัด

ระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขWามามีสMวนรMวมใน

การทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูWละเมิดบรรทัดฐาน

ท่ีดีทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๐ ประเด็น การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คMานิยมท่ีดีงาม และมีความ

รัก และภูมิใจในความเป<นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป<นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการปลูกฝvง

คุณธรรมจริยธรรม 

 คMานิยม และเสริมสรWาง 

จิตสาธารณะ และการ

เป<นพลเมืองท่ีดี 

๓). สรWางความเขWมแข็งของสถาบันทางศาสนาเพื่อเผยแพรM

หลักคำสอนที่ดี อุปถัมภ+คุWมครองศาสนา สMงเสริมกิจกรรม

และการนำหลักธรรมทางศาสนามาใชWในชีวิตประจำวัน 

๑. คนไทยเป<นมนุษย+ท่ี

สมบูรณ+ มีความพรWอม 

ในทุกมิติตามมาตรฐาน 

และสมด ุลท ั ้ งดWาน

สติป vญญาคุณธรรม

จริยธรรมมีจิตวิญญาณ

ท ี ่ ด ี เข W าใจในการ

ปฏิบัติตนปรับตัว 

เขWากับสภาพแวดลWอม

ดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๔ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๒) งานศาสนา วัฒนธรรมท6องถิ่น-ฌาปนกิจสถาน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปลี่ยนคMานิยมและวัฒนธรรม มุ MงเนWนใหW

สถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรมที ่พึง

ประสงค+ โดยบูรณาการรMวมระหวMาง “ครอบครัว ชุมชน 

ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหลMอหลอมคนไทยใหWมี

คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๔ การปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

โดยการพัฒนาผูWนำชุมชนใหWเป<นตWนแบบของการมีคุณธรรม

จริยธรรม การสรWางความเขWมแข็งใหWชุมชนในการจัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน+ การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขWา

มามีสMวนรMวมในการทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูWละเมิด

บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๐ ประเด็น การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คMานิยมท่ีดีงาม และมีความ

รัก และภูมิใจในความเป<นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป<นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการปลูกฝvง

ค ุ ณธรรม จร ิ ยธรรม 

คMานิยม และเสริมสรWางจิต

สาธารณะ และการเป<น

พลเมืองท่ีดี 

๔). ปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

อนุรักษ+พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

และภูมิปvญญาทWองถิ่น ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม 

รณรงค+สMงเสริมความเป<นไทยในระดับทWองถิ่นและชุมชน จัด

ใหWมีพื้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นที่ สMงเสริมชุมชนใหW

เป<นฐานการสรWางวิถีชีวิตพอเพียง 

๑. คนไทยเป<นมนุษย+ท่ี

สมบูรณ+ มีความพรWอม 

ในทุกมิติตามมาตรฐาน

และสมดุลท้ังดWาน 

สติปvญญา คุณธรรม

จริยธรรมมีจิตวิญญาณ

ที่ดีเขWาใจในการปฏิบัติ

ตนปร ับต ั วเข W ากับ

สภาพแวดลWอมดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๖ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๓) งานศาสนา วัฒนธรรมท6องถิ่น-อนุรักษVวัฒนธรรม วิถีชีวิต 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 

๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม มุMงเนWน

ใหWสถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรม

ท ี ่พ ึ งประสงค +  โดยบ ูรณาการร M วมระหว M าง 

“ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ใน

การหลMอหลอมคนไทยใหWมีคุณธรรม จริยธรรม ใน

ลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๔ การปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชน

เป<นฐาน โดยการพัฒนาผูWนำชุมชนใหWเป<นตWนแบบของ

การมีคุณธรรมจริยธรรม การสรWางความเขWมแข็งใหW

ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน+ การจัด

ระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขWามามีสMวนรMวมใน

การทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูWละเมิดบรรทัดฐาน

ท่ีดีทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๐ ประเด็น การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คMานิยมท่ีดีงาม และมีความ

รัก และภูมิใจในความเป<นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป<นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการปลูกฝvง

คุณธรรม จริยธรรม 

 คMานิยม และเสริมสรWาง 

จิตสาธารณะ และการเป<น

พลเมืองท่ีดี 

๑). ปลูกฝ vงค Mาน ิยมและวัฒนธรรมผMานการเล ี ้ยงด ูใน

ครอบครัว ปลูกฝvงคMานิยมและบรรทัดฐานวัฒนธรรมท่ีดีผMาน

สถาบันครอบครัว สMงเสริมสนับสนุนกิจกรรมที่พัฒนาใน

เรื่องคุณธรรม จริยธรรม การมัธยัสถ+ อดออม ซื่อสัตย+และ

ดำเนินชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สรWาง

เสริมใหWสถาบันครอบครัวเขWมแข็งและอบอุMน 

๑. คนไทยเป<นมนุษย+ 

ท ี ่สมบ ูรณ+ ม ีความ

พรWอมในทุกมิติตาม

มาตรฐานและสมดุล 

ท ั ้ งด W านสต ิป vญญา 

คุณธรรมจริยธรรม  

มีจิตวิญญาณท่ี 

ดีเขWาใจในการปฏิบัติ 

ตนปรับตัวเขWากับ 

สภาพแวดลWอมดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๔) งานศาสนา วัฒนธรรมท6องถิ่น-ประเพณีท6องถิ่น 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการพัฒนาและเสริมสรWางศักยภาพทรัพยากรมนุษย+ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ คนไทยเป<นคนดี คนเกMง มีคุณภาพ พรWอมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษ 

ท่ี ๒๑ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม มุMงเนWนใหW

สถาบันทางสังคมรMวมปลูกฝvงคMานิยมวัฒนธรรมท่ีพึง

ประสงค+ โดยบูรณาการรMวมระหวMาง “ครอบครัว ชุมชน 

ศาสนา การศึกษา และส่ือ” ในการหลMอหลอมคนไทยใหWมี

คุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะท่ีเป<น ‘วิถี’ การดำเนินชีวิต 

๔.๑.๔ การปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

โดยการพัฒนาผูWนำชุมชนใหWเป<นตWนแบบของการมีคุณธรรม

จริยธรรม การสรWางความเขWมแข็งใหWชุมชนในการจัดกิจกรรม

สาธารณประโยชน+ การจัดระเบียบสังคม และการนำเยาวชนเขWา

มามีสMวนรMวมในการทำกิจกรรม รวมถึงการลงโทษผูWละเมิด

บรรทัดฐานท่ีดีทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๕๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๐ ประเด็น การปรับเปล่ียนคMานิยมและวัฒนธรรม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยมีคุณธรรม จริยธรรม คMานิยมท่ีดีงาม และมีความ

รัก และภูมิใจในความเป<นไทยมากข้ึน นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใชWในการดำรงชีวิต สังคมไทยมี

ความสุขและเป<นท่ียอมรับของนานาประเทศมากข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการปลูกฝvง

คุณธรรม จริยธรรม 

 คMานิยม และเสริมสรWาง 

จิตสาธารณะ และการเป<น

พลเมืองท่ีดี 

๔). ปลูกฝvงคMานิยมและวัฒนธรรมโดยใชWชุมชนเป<นฐาน 

อนุรักษ+พัฒนาและสืบสานมรดกทางศิลปะและวัฒนธรรม

และภ ูม ิป vญญาท Wองถ ิ ่น ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลWอม รณรงค+สMงเสริมความเป<นไทยในระดับทWองถ่ิน

และชุมชน จัดใหWมีพื ้นท่ีมรดกทางวัฒนธรรมของพื้นท่ี 

สMงเสริมชุมชนใหWเป<นฐานการสรWางวิถีชีวิตพอเพียง 

๑. คนไทยเป<นมนุษย+ 

ท ี ่สมบ ูรณ +  ม ีความ

พรWอมในทุกมิต ิตาม

มาตรฐานและสมดุล 

ท ั ้ งด W านสต ิป vญญา 

คุณธรรมจริยธรรม  

มีจิตวิญญาณท่ี 

ดีเขWาใจในการปฏิบัติ 

ตนปรับตัวเขWากับ 

สภาพแวดลWอมดีข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๕) งานศาสนา วัฒนธรรมท6องถิ่น-อนุรักษVโบราณสถาน โบราณวัตถุ และงาน

ศิลปw 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๑ อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม 

ใหWคนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔  พ ัฒนาพ ื ้นท ี ่ เม ือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุMงเนWนความเป<นเมืองที่เติบโตอยMาง

ตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่อง

กับลักษณะการใชWพื ้นที ่ตามศักยภาพและเป<นมิตรตMอ

สิ่งแวดลWอม โดยเนWนการพัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง 

เกษตรย่ังยืน อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับ

การจัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ี

เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื ้นที ่อนุร ักษ+ตาม

ศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพื้นท่ี

ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยMางยั่งยืน ลด

การปลดปลMอยมลพิษและผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม 

ส Mงเสร ิมเกษตรอ ัจฉร ิยะ สงวนร ักษาและอนุร ักษ+

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา 

แหลMงโบราณคดี มรดกทางสถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ+และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๔ สงวนร ั กษา อน ุ ร ั กษ +  ฟ � � นฟ ู  และพ ัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ+ และวิถีชีวิตพื ้นถิ ่นบนฐานธรรมชาติ และฐาน

วัฒนธรรมอยMางย่ังยืน โดยกำหนดใหWภาครัฐเป<นแกนกลางในการ

ใหWความรูW ประสาน และบูรณาการทุกภาคสMวนในการเพิ่ม และ 

รักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป�าไมWในภาพรวมของประเทศ 

การฟ��นฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลายทางชีวภาพ พรWอม

กับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับใชWเรื่องการใชWประโยชน+ของ

ชุมชนในพื้นที่ป�าอยMางสมดุล การพัฒนาและสMงเสริมกลไก

คาร+บอนเครดิต และกลไกคMาตอบแทนการใหWบริการของระบบ

นิเวศ และการสงวนรักษา อนุรักษ+ และฟ��นฟู แหลMงโบราณคดี 

มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และวิถี

ชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน โดยจัดใหWมีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจ

ในการดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒ . ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการพัฒนา

พ้ืนท่ีเมือง ชนบท  

เกษตรกรรม และ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๕). พัฒนาและสMงเสริมกลไกการใหWบริการของระบบนิเวศ 

และการสงวนรักษา อนุรักษ+และฟ��นฟูแหลMงโบราณคดี 

มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ 

และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยMางยั่งยืน โดยจัดใหWมีมาตรการชดเชย

และแรงจูงใจในการดำเนินการ เพ่ือเพ่ิมพ้ืนท่ีป�าไมW จัดการ

ใชWประโยชน+ของชุมชนในพื ้นที ่ป�า และสMงเสริมกลไก

คาร +บอนเครดิตและกลไกการจ Mายค Mาตอบแทนการ

ใหWบริการของระบบนิเวศ รวมทั้งจัดใหWมีการสงวนรักษา 

อนุรักษ+ ฟ��นฟู สภาพแวดลWอมและพื้นที่แหลMงธรรมชาติ 

แหลMงศิลปกรรม ในทุกมิติ ท้ังดWานกายภาพ เศรษฐกิจ  

วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม ส่ิงแวดลWอม เพ่ืออนุรักษ+มรดก 

ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยMางยั่งยืน โดยการศึกษา 

สำรวจ วิจัย จัดทำนโยบาย ยุทธศาสตร+ แผน ผัง สนับสนุน

ใหWมีมาตรการควบคุมและมาตรการสMงเสริมจูงใจทั้งดWาน

กฎหมายและดWานเศรษฐศาสตร+ สMงเสริมกลไกการ 

มีสMวนรMวมในระดับทWองถิ ่น พัฒนาระบบการสรWางองค+

ความรู W สรWางเครือขMาย ใชWเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ตลอดจนเพิ่มและรักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป�าไมWใน

ภาพรวมของประเทศ ฟ� �นฟ ูระบบนิเวศ และความ

หลากหลายทางชีวภาพ 

๒. ความย่ังยืนทาง

ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 

และภูมิวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 



๒๖๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๖) งานศาสนา วัฒนธรรมท6องถิ่น-ภมูิปtญญาชาวบ6าน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทWองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเองเพ่ือสรWางสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ การเสริมสรWางพลังทางสังคม ๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและ

วัฒนธรรม ภายใตWบริบทของสังคมท่ีมีความหลากหลาย

มากขึ ้นทั ้งทางชาติพันธุ + ศาสนา และวิถีชีว ิตทาง

วัฒนธรรมโดยไมMเลือกปฏิบัติ สMงเสริมความตระหนัก 

ในสิทธิมนุษยชน สรWางความเทMาเทียมกันในเรื่องสิทธิ

และศักดิ ์ศรีความเป<นมนุษย+ในกลุ Mมชาติพันธุ + ใหW

ความสำคัญกับองค+ความรูWและภูมิปvญญาของกลุMมชน 

สรWางความภาคภูมิใจในรากเหงWาของคนในทWองถ่ิน 

สรWางความเขWาใจและจุดรMวมบนความแตกตMางอยMาง

สรWางสรรค+ และสMงเสริมบทบาทของสถาบันการศึกษา

ในการชMวยยกระดับคุณคMาที่หลากหลายทางสังคมและ

วัฒนธรรมใหWเป<นมูลคMาทางเศรษฐกิจที่สรWางสรรค+เพ่ือ

พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากไดW รวมถึงเช่ือมโยง 

การสรWางความรMวมมือและความสัมพันธ+อ ันดีกับ

ประเทศเพื่อนบWานบนรากฐานมรดกทางวัฒนธรรมที่มี

รMวมกันกับประเทศไทย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย Mอยการพ ัฒนา

พ้ืนท่ีเมืองชนบทเกษตรกรรม  

และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

๕). พัฒนาและสMงเสริมกลไกการใหWบริการของระบบ

นิเวศ และการสงวนรักษา อนุร ักษ+และฟ� �นฟูแหลMง

โบราณคดี มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม 

อัตลักษณ+ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นอยMางยั่งยืน โดยจัดใหWมี

มาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการดำเนินการ เพื่อเพ่ิม

พื้นที่ป�าไมW จัดการใชWประโยชน+ของชุมชนในพื้นที่ป�า 

และสMงเสริมกลไกคาร+บอนเครดิตและกลไกการจMาย

คMาตอบแทนการใหWบริการของระบบนิเวศ รวมท้ังจัดใหWมี

การสงวนรักษา อนุรักษ+ ฟ��นฟู สภาพแวดลWอมและพื้นท่ี

แหลMงธรรมชาติ แหลMงศิลปกรรม ในทุกมิติ ทั ้งดWาน

กายภาพ เศรษฐกิจ วิถีชีวิต ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดลWอม 

เพื ่ออนุรักษ+มรดกทางธรรมชาติและวัฒนธรรมอยMาง

ยั ่งย ืน โดยการศึกษา สำรวจ ว ิจ ัย จ ัดทำนโยบาย 

ยุทธศาสตร+ แผน ผัง สนับสนุนใหWมีมาตรการควบคุม

และมาตรการสMงเสริมจูงใจทั้งดWานกฎหมายและดWาน

เศรษฐศาสตร+ สMงเสริมกลไกการมีสMวนรMวมในระดับ

ทWองถ ิ ่น พ ัฒนาระบบการสร Wางองค+ความร ู W  สร Wาง

เครือขMาย ใชWเทคโนโลยีและนวัตกรรม ตลอดจนเพิ่มและ

รักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป�าไมWในภาพรวมของ

ประเทศ ฟ��นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทาง

ชีวภาพ 

๒. ความยั ่งยืนทางภูมิ

นิเวศ ภูมิสังคม และภูมิ

วัฒนธรรม 

 

 

 
 

 

 

 



๒๖๔ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๓๐๗) งานศาสนา วัฒนธรรมท6องถิ่น-งานปลูกฝtงจิตสำนึก 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทWองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเองเพ่ือสรWางสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ การเสริมสรWางพลังทางสังคม ๔.๓.๑ สรWางสังคมเขWมแข็งที่แบMงปvน ไมMทอดทิ้งกัน 

และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลัง

ของภาคสMวนตMาง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคน

สามวัย คือเยาวชนคนรุ MนใหมM คนวัยทำงาน และ

ผูWสูงอายุ ใหWมาเป<นกำลังของการพัฒนาเพื่อสMวนรวม 

โดยการสร Wางเวทีกลางเป <นพื ้นท ี ่สาธารณะ เพ่ือ

ปรึกษาหารือปvญหาสาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตMระดับ

ชุมชน ทWองถิ่น อำเภอจนถึงระดับจังหวัด การสรWาง

ผู Wนำการเปลี ่ยนแปลงทางสังคมและสรWางกลไกการ

ทำงานรMวมกันของภาคสMวนตMาง ๆ การสนับสนุน

กิจกรรมของเด็กและเยาวชนในจังหวัดตMาง ๆ เพื่อฝ�ก

ทักษะใหWเป<นผูWนำรุMนใหมMในอนาคต  ตลอดจนสนับสนุน

ระบบวิสาหกิจเพื ่อสังคม การดำเนินงานของภาค

ประชาสังคม การสรWางเครือขMายในพื้นที่ รวมถึงการ

สรWางชุมชนเสมือนบนเครือขMายสื่อ ใหWเป<นเครือขMาย

เรียนรูWรMวมกันทางสังคมที่รMวมทำสิ่งที่สรWางสรรค+ และ

การยกยMองใหWคุณคMากับการทำประโยชน+รMวมกันเพ่ือ

สMวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการเสริมสรWาง

ทุนทางสังคม 

๑). เสริมสรWางสังคมแหMงการใหWและชMวยเหลือกันและกัน 

โดยการนำทุนทางสังคมและวัฒนธรรมในเรื่องของการมี

น้ำใจเอื ้อเฟ� �อเผื ่อแผM การรู WจักใหW รู WจักแบMงบัน และ

เสียสละ โดยยึดหลักคุณธรรม ไมMเลือกปฏิบัติ มาสMงเสริม

อาสาสมัครเพื่อทำประโยชน+สMวนรวมและสรWางสังคม

แหMงการใหW รวมทั้งการพัฒนากลไกและระบบสนับสนุน

การบริหารจัดการเครือขMายในระดับจังหวัดผMานการ

ระดมพลังความรMวมมือของรัฐและภาคประชาชน 

ในระดับจังหวัด การสMงเสริมใหWมีกลไกเชื ่อมโยงกับ

นโยบายและการบริหารจัดการในสMวนกลางและสMวน

ทWองถิ ่น พรWอมท้ังสMงเสริมใหWมีกลไกและระบบการ

สนับสนุนตMาง ๆ ที่เกี่ยวขWองเพื่อการสรWางภาคีเครือขMาย

ในระดับอำเภอ ตำบล และชุมชน เพื ่อสนับสนุนการ

ทำงานระหวMางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาค

ประชาสังคม และภาคประชาชนเพื่อการพัฒนา และมี

พื้นที่สาธารณะ เพื่อปรึกษาหารือปvญหาสาธารณะของ

พื้นที ่ ตั ้งแตMระดับชุมชน ทWองถิ ่น อำเภอจนถึงระดับ

จังหวัด 

๑. ภาค ีการพ ัฒนามี

บทบาทในการพ ัฒนา

ส ั งคมมากข ึ ้ นอย M าง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖๖ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๑) งานวิชาการวางแผนและสfงเสริมการทfองเที่ยว-ประชาสัมพันธVการ

ทfองเที่ยว 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ สรWางความหลากหลายดWานการทMองเท่ียว โดยรักษาการ

เป<นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการทMองเที่ยวระดับโลก

ที ่ดึงดูดนักทMองเที ่ยวทุกระดับและเพิ ่มสัดสMวนของ

นักทMองเที ่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ MงพัฒนาธุรกิจดWานการ

ทMองเที่ยวใหWมีมูลคMาสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดWวยอัตลักษณ+และ

วัฒนธรรมไทย และใชWประโยชน+จากขWอมูลและภูมิปvญญา

ทWองถิ ่นเพื ่อสรWางสรรค+คุณคMาทางเศรษฐกิจและความ

หลากหลายของการทMองเที่ยวใหWสอดรับกับทิศทางและ

แนวโนWมของตลาดยุคใหมM โดยการสรWางและใชWประโยชน+

จากขWอมูลขนาดใหญM รวมท้ังเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ในการสMงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวย

ความสะดวกแกMนักทMองเที่ยวทุกกลุMม รวมถึงคนพิการและ

ผูWสูงอายุ การใชWประโยชน+จากการทMองเที ่ยวใหWเอื ้อตMอ

ผลิตภัณฑ+ชุมชนและเศรษฐกิจตMอเนื ่อง พัฒนาแหลMง

ทMองเที่ยวเดิมและสรWางแหลMงทMองเที่ยวใหมMที่มีเอกลักษณ+

เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแตMละพื้นที่ การสMงเสริม

การทMองเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนสMงเสริมการพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อตMอการ

เติบโตของการทMองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสใน

การสรWางรายไดWไปสูMชุมชนและเมืองอยMางทั่วถึงและยั่งยืน 

และพัฒนาการเชื่อมโยงการทMองเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ  

ในภูมิภาค เพื่อการเป<นแมMเหล็กดึงดูดนักทMองเที่ยวอยMาง

ประทับใจตลอดการทMองเที่ยวจนเกิดการทMองเที่ยวซ้ำและ

แนะนำตMอ 

๔.๓.๒ ทMองเที่ยวเชิงธุรกิจ สรWางแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจใหWไทย

เป<นจุดหมายปลายทางของการทMองเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยสMงเสริม

การเป<นศูนย+กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของ

โลก เน่ืองจากไทยมีความไดWเปรียบเชิงภูมิศาสตร+ท่ีเหมาะแกMการ

เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและการทMองเที่ยว ทั้งยังมีความ

พรWอมดWานการบริการที่เป<นเอกลักษณ+ โดยพัฒนาโครงสรWาง

พื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสMง ระบบ

ดิจิทัลเพื่อการติดตMอสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในการ

เดินทางเขWามาเพื่อการประชุมและการสรWางความรMวมมือทาง

ธุรกิจระหวMางกัน พรWอมทั้งสMงเสริมการขยายพื้นที่จุดหมาย

ปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และการพักผMอน

ระหวMางประชุมจากเมืองหลักสูMเมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย 

รวมถึงสรWางพื้นที่หรือชMองทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตMาง ๆ  

ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง รวมถึงการ

สMงเสริมใหWการพักผMอนระหวMางการประชุมเป<นการจูงใจและตMอ

ยอดการสMงเสริมการทMองเที่ยวเชิงสรWางสรรค+และวัฒนธรรมท่ี

เนWนรูปแบบการทMองเที่ยวท่ียั่งยืนและสMงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

ตลอดจนการสนับสนุนการทMองเที ่ยวรูปแบบอื ่นที ่ไทยมี

ศักยภาพและเชื่อมโยงเสWนทางการทMองเที่ยวในพื้นที่อื่น เพื่อใหW

เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรMวมกัน ซึ่งรวมถึงการสรWางรูปแบบ

และจูงใจการเดินทางเขWามาประกอบธุรกิจและการทMองเที่ยว

ดWวยการอำนวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตMาง  ๆ

พรWอมทั้งการสรWางความพรWอมของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องในหMวง

โซMธุรกิจ 

 

 

 



๒๖๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๕ ประเด็น การทMองเท่ียว 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการทMองเท่ียว 

เชิงสรWางสรรค+และ 

วัฒนธรรม 

๑). สรWางคุณคMาและมูลคMาเพ่ิมใหWกับสินคWาและบริการบน

ฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปvญญาทWองถิ ่นที ่มี

เอกลักษณ+เฉพาะถิ่น ไดWแกM แหลMงอุทยานประวัติศาสตร+ 

เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเกMา ยMานการคWา วิถี

ชีวิตลุMมน้ำ สินคWาชุมชน อาหารไทย และแพทย+แผนไทย 

เพื่อนำมาสรWางสรรค+คุณคMาและมูลคMาผMานองค+ความรูW 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสรWางสรรค+

เป<นสินคWา รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบ

ใหมM ๆ ใหWกับนักทMองเที่ยว เชMน การทMองเที่ยวเชิงเกษตร 

การทMองเที่ยวโดยชุมชน การทMองเที่ยวเชิงนิเวศ การ

ทMองเท่ียววิถีพุทธ การทMองเท่ียวกลุMมมุสลิม เป<นตWน 

๒. เมืองและชุมชนที ่มี

ศ ั กยภาพด W านการ

ทMองเท่ียวเชิงสรWางสรรค+ 

และวัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๒๖๘ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๒) งานวิชาการวางแผนและสfงเสริมการทfองเที่ยว-ให6บริการทfองเที่ยว 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ สรWางความหลากหลายดWานการทMองเท่ียว โดยรักษาการ

เป<นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการทMองเที่ยวระดับโลก

ที ่ดึงดูดนักทMองเที ่ยวทุกระดับและเพิ ่มสัดสMวนของ

นักทMองเที ่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ MงพัฒนาธุรกิจดWานการ

ทMองเที่ยวใหWมีมูลคMาสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ดWวยอัตลักษณ+และ

วัฒนธรรมไทย และใชWประโยชน+จากขWอมูลและภูมิปvญญา

ทWองถิ ่นเพื ่อสรWางสรรค+คุณคMาทางเศรษฐกิจและความ

หลากหลายของการทMองเที่ยวใหWสอดรับกับทิศทางและ

แนวโนWมของตลาดยุคใหมM โดยการสรWางและใชWประโยชน+

จากขWอมูลขนาดใหญM รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การสMงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวย

ความสะดวกแกMนักทMองเที่ยวทุกกลุMม รวมถึงคนพิการและ

ผูWสูงอายุ การใชWประโยชน+จากการทMองเที ่ยวใหWเอื ้อตMอ

ผลิตภัณฑ+ชุมชนและเศรษฐกิจตMอเนื ่อง พัฒนาแหลMง

ทMองเที่ยวเดิมและสรWางแหลMงทMองเที่ยวใหมMที่มีเอกลักษณ+

เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแตMละพื้นท่ี การสMงเสริม

การทMองเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนสMงเสริมการพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อตMอการ

เติบโตของการทMองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสใน

การสรWางรายไดWไปสูMชุมชนและเมืองอยMางทั่วถึงและยั่งยืน 

และพัฒนาการเชื่อมโยงการทMองเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ  

ในภูมิภาค เพื่อการเป<นแมMเหล็กดึงดูดนักทMองเที่ยวอยMาง

ประทับใจตลอดการทMองเที่ยวจนเกิดการทMองเที่ยวซ้ำและ

แนะนำตMอ 

๔.๓.๒ ทMองเที่ยวเชิงธุรกิจ สรWางแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจใหWไทย

เป<นจุดหมายปลายทางของการทMองเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยสMงเสริม

การเป<นศูนย+กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของ

โลก เน่ืองจากไทยมีความไดWเปรียบเชิงภูมิศาสตร+ท่ีเหมาะแกMการ

เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและการทMองเท่ียว ทั้งยังมีความ

พรWอมดWานการบริการที่เป<นเอกลักษณ+ โดยพัฒนาโครงสรWาง

พื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสMง ระบบ

ดิจิทัลเพื่อการติดตMอสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในการ

เดินทางเขWามาเพื่อการประชุมและการสรWางความรMวมมือทาง

ธุรกิจระหวMางกัน พรWอมทั้งสMงเสริมการขยายพื้นที่จุดหมาย

ปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และการพักผMอน

ระหวMางประชุมจากเมืองหลักสูMเมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย 

รวมถึงสรWางพื้นที่หรือชMองทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตMาง ๆ  

ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง รวมถึงการ

สMงเสริมใหWการพักผMอนระหวMางการประชุมเป<นการจูงใจและตMอ

ยอดการสMงเสริมการทMองเที่ยวเชิงสรWางสรรค+และวัฒนธรรมท่ี

เนWนรูปแบบการทMองเที่ยวที่ยั่งยืนและสMงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

ตลอดจนการสนับสนุนการทMองเที ่ยวรูปแบบอื ่นที ่ไทยมี

ศักยภาพและเชื่อมโยงเสWนทางการทMองเที่ยวในพื้นที่อื่น เพ่ือใหW

เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรMวมกัน ซึ่งรวมถึงการสรWางรูปแบบ

และจูงใจการเดินทางเขWามาประกอบธุรกิจและการทMองเที่ยว

ดWวยการอำนวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตMาง  ๆ

พรWอมทั้งการสรWางความพรWอมของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องในหMวง

โซMธุรกิจ 

 

 

 

 



๒๖๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๕ ประเด็น การทMองเท่ียว 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. รายไดWจากการทMองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการ

ทMองเท่ียวเชิงธุรกิจ 

๒). สนับสนุนมาตรการเพื่อสรWางแรงจูงใจและอำนวย

ความสะดวกในการดำเนินกิจกรรมการทMองเท่ียว 

เชิงธุรกิจ รวมทั้งสรWางความพรWอมของธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

ตลอดหMวงโซMคุณคMาและระบบนิเวศของการเดินทาง

ทMองเท่ียวเชิงธุรกิจ เชMน โรงแรม ท่ีพัก รWานอาหาร 

 การจัดเล้ียง ของท่ีระลึก บริการโลจิสติกส+ สถานบันเทิง 

ธุรกิจนำเที่ยว ธุรกิจการจัดงาน เป<นตWน และสMงเสริมใหW

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยMอม วิสาหกิจเร่ิมตWน และ

ชุมชนทWองถิ ่น ในการนำเสนอสินคWาและบริการเพ่ือ

รองรับการเดินทางทMองเที่ยวเชิงธุรกิจ รวมถึงการสรWาง

ความเขWมแข็งใหWกับผู Wประกอบการและบุคลากรใน

อุตสาหกรรมท่ีเก่ียวขWอง 

๑ . รายได Wจากการ

ทMองเที ่ยวเชิงธ ุรกิจ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๐ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๓) งานวิชาการวางแผนและสfงเสริมการทfองเที่ยว-งานวางแผนเพื่อสfงเสริม

กาทfองเที่ยว 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ สรWางความหลากหลายดWานการทMองเท่ียว โดยรักษาการ

เป<นจุดหมายปลายทางที่สำคัญของการทMองเที่ยวระดับโลก

ที ่ดึงดูดนักทMองเที ่ยวทุกระดับและเพิ ่มสัดสMวนของ

นักทMองเที ่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ MงพัฒนาธุรกิจดWานการ

ทMองเที่ยวใหWมีมูลคMาสูงเพิ่มมากยิ่งข้ึน ดWวยอัตลักษณ+และ

วัฒนธรรมไทย และใชWประโยชน+จากขWอมูลและภูมิปvญญา

ทWองถิ ่นเพื ่อสรWางสรรค+คุณคMาทางเศรษฐกิจและความ

หลากหลายของการทMองเที่ยวใหWสอดรับกับทิศทางและ

แนวโนWมของตลาดยุคใหมM โดยการสรWางและใชWประโยชน+

จากขWอมูลขนาดใหญM รวมทั้งเทคโนโลยีและนวัตกรรมใน

การสMงเสริมการตลาด การดูแลความปลอดภัยและอำนวย

ความสะดวกแกMนักทMองเที่ยวทุกกลุMม รวมถึงคนพิการและ

ผูWสูงอายุ การใชWประโยชน+จากการทMองเที ่ยวใหWเอื ้อตMอ

ผลิตภัณฑ+ชุมชนและเศรษฐกิจตMอเนื ่อง พัฒนาแหลMง

ทMองเที่ยวเดิมและสรWางแหลMงทMองเที่ยวใหมMที่มีเอกลักษณ+

เฉพาะโดยคำนึงถึงศักยภาพของแตMละพื้นที่ การสMงเสริม

การทMองเที่ยวพำนักระยะยาว ตลอดจนสMงเสริมการพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐาน ระบบนิเวศ และทรัพยากรที่เอื้อตMอการ

เติบโตของการทMองเที่ยวที่มีคุณภาพ เพื่อกระจายโอกาสใน

การสรWางรายไดWไปสูMชุมชนและเมืองอยMางทั่วถึงและยั่งยืน 

และพัฒนาการเชื่อมโยงการทMองเที่ยวไทยกับประเทศอื่น ๆ  

ในภูมิภาค เพื่อการเป<นแมMเหล็กดึงดูดนักทMองเที่ยวอยMาง

ประทับใจตลอดการทMองเที่ยวจนเกิดการทMองเที่ยวซ้ำและ

แนะนำตMอ 

๔.๓.๒ ทMองเที่ยวเชิงธุรกิจ สรWางแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจใหWไทย

เป<นจุดหมายปลายทางของการทMองเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยสMงเสริม

การเป<นศูนย+กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของ

โลก เน่ืองจากไทยมีความไดWเปรียบเชิงภูมิศาสตร+ท่ีเหมาะแกMการ

เดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและการทMองเท่ียว ทั้งยังมีความ

พรWอมดWานการบริการที่เป<นเอกลักษณ+ โดยพัฒนาโครงสรWาง

พื้นฐานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ ระบบขนสMง ระบบ

ดิจิทัลเพื่อการติดตMอสื่อสาร เพื่ออำนวยความสะดวกทั้งในการ

เดินทางเขWามาเพื่อการประชุมและการสรWางความรMวมมือทาง

ธุรกิจระหวMางกัน พรWอมทั้งสMงเสริมการขยายพื้นที่จุดหมาย

ปลายทางของการจัดประชุมและนิทรรศการ และการพักผMอน

ระหวMางประชุมจากเมืองหลักสูMเมืองอื่นที่มีศักยภาพของไทย 

รวมถึงสรWางพื้นที่หรือชMองทางการจัดแสดงผลงานรูปแบบตMาง ๆ  

ทั้งการจัดแสดงผลงานจริงและในรูปแบบเสมือนจริง รวมถึงการ

สMงเสริมใหWการพักผMอนระหวMางการประชุมเป<นการจูงใจและตMอ

ยอดการสMงเสริมการทMองเที่ยวเชิงสรWางสรรค+และวัฒนธรรมท่ี

เนWนรูปแบบการทMองเที่ยวที่ยั่งยืนและสMงเสริมเศรษฐกิจชุมชน 

ตลอดจนการสนับสนุนการทMองเที ่ยวรูปแบบอื ่นที ่ไทยมี

ศักยภาพและเชื่อมโยงเสWนทางการทMองเที่ยวในพื้นที่อื่น เพ่ือใหW

เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจรMวมกัน ซึ่งรวมถึงการสรWางรูปแบบ

และจูงใจการเดินทางเขWามาประกอบธุรกิจและการทMองเที่ยว

ดWวยการอำนวยความสะดวกและมาตรการสนับสนุนตMาง  ๆ

พรWอมทั้งการสรWางความพรWอมของธุรกิจอื่นที่เกี่ยวเนื่องในหMวง

โซMธุรกิจ 

 

 

 



๒๗๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๕ ประเด็น การทMองเท่ียว 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. รายไดWจากการทMองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการทMองเท่ียว 

เชิงสรWางสรรค+ และ 

วัฒนธรรม 

๑). สรWางคุณคMาและมูลคMาเพ่ิมใหWกับสินคWาและบริการบน

ฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปvญญาทWองถิ ่นที ่มี

เอกลักษณ+เฉพาะถิ่น ไดWแกM แหลMงอุทยานประวัติศาสตร+ 

เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเกMา ยMานการคWา วิถี

ชีวิตลุMมน้ำ สินคWาชุมชน อาหารไทย และแพทย+แผนไทย 

เพื่อนำมาสรWางสรรค+คุณคMาและมูลคMาผMานองค+ความรูW 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสรWางสรรค+

เป<นสินคWา รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบ

ใหมM ๆ ใหWกับนักทMองเที่ยว เชMน การทMองเที่ยวเชิงเกษตร 

การทMองเที่ยวโดยชุมชน การทMองเที่ยวเชิงนิเวศ การ

ทMองเท่ียววิถีพุทธ การทMองเท่ียวกลุMมมุสลิม เป<นตWน 

๑. รายไดWจาก 

การทMองเท่ียว 

เชิงสรWางสรรค+และ 

วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๒ 

 

 

กิจกรรม: (๒๖๔๐๔) งานวิชาการวางแผนและสfงเสริมการทfองเที่ยว-อนุรักษVแหลfงทfองเที่ยว 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒.๒ ฟ��นฟูและสรWางใหมMฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลWอม เพ่ือลด

ผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพื้นที ่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ MงเนWนความเป<นเมืองท่ี

เติบโตอยMางตMอเนื่อง มีขWอกำหนด รูปแบบ และ

กฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใชWพื้นที่ตาม

ศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดยเนWนการ

พัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการ

จัดทำแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท 

พื ้นที ่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม รวมถึงพื ้นท่ี

อนุรักษ+ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ

นิเวศ พัฒนาพื้นที่ตWนแบบตามแผนผังภูมินิเวศใน

ทุกจังหวัดอยMางยั ่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตร

อ ั จ ฉ ร ิ ย ะ  ส ง ว น ร ั ก ษ า แ ล ะ อ น ุ ร ั ก ษ+

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ ่งแวดลWอม อุทยาน

ธ รณ ี ว ิ ท ย า  แหล M ง โ บ ร าณคด ี  ม รดกทา ง

สถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถี

ชีวิตพ้ืนถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๔ สงวนร ักษา อน ุร ักษ +  ฟ � �นฟ ู  และพ ัฒนา

ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปvตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน

ธรรมชาต ิ  และฐานว ัฒนธรรมอย Mางย ั ่ งย ืน โดย

กำหนดใหWภาครัฐเป<นแกนกลางในการใหWความรูW 

ประสาน และบูรณาการทุกภาคสMวนในการเพิ่ม และ 

รักษาพื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป�าไมWในภาพรวมของ

ประเทศ การฟ��นฟูระบบนิเวศ และ ความหลากหลาย

ทางชีวภาพ พรWอมกับการปรับปรุงกฎหมายและบังคับ

ใชWเรื ่องการใชWประโยชน+ของชุมชนในพื้นที ่ป�าอยMาง

สมดุล การพัฒนาและสMงเสริมกลไกคาร+บอนเครดิต 

และกลไกคMาตอบแทนการใหWบริการของระบบนิเวศ 

และการสงวนร ักษา อน ุร ักษ +  และฟ � �นฟ ู  แหลMง

โ บ ร า ณ ค ด ี  ม ร ด ก ท า ง ส ถ า ป v ต ย ก ร ร ม แ ล ะ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และวิถีชีวิตพื้นถิ ่นอยMาง

ยั่งยืน โดยจัดใหWมีมาตรการชดเชยและแรงจูงใจในการ

ดำเนินการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๕ ประเด็น การทMองเท่ียว 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. รายไดWจากการทMองเท่ียวของเมืองรองเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการทMองเท่ียว 

เชิงสรWางสรรค+ และ 

วัฒนธรรม 

๑). สรWางคุณคMาและมูลคMาเพ่ิมใหWกับสินคWาและบริการบน

ฐานของทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปvญญาทWองถิ ่นที ่มี

เอกลักษณ+เฉพาะถิ่น ไดWแกM แหลMงอุทยานประวัติศาสตร+ 

เมืองมรดกโลก โบราณสถาน เมืองเกMา ยMานการคWา วิถี

ชีวิตลุMมน้ำ สินคWาชุมชน อาหารไทย และแพทย+แผนไทย 

เพื่อนำมาสรWางสรรค+คุณคMาและมูลคMาผMานองค+ความรูW 

นวัตกรรม เทคโนโลยี และการออกแบบเพื่อสรWางสรรค+

เป<นสินคWา รวมถึงการพัฒนากิจกรรมและบริการรูปแบบ

ใหมM ๆ ใหWกับนักทMองเที่ยว เชMน การทMองเที่ยวเชิงเกษตร 

การทMองเที่ยวโดยชุมชน การทMองเที่ยวเชิงนิเวศ การ

ทMองเท่ียววิถีพุทธ การทMองเท่ียวกลุMมมุสลิม เป<นตWน 

๑. รายไดWจาก 

การทMองเท่ียว 

เชิงสรWางสรรค+และ 

วัฒนธรรมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๔ 

 

 

แผนงาน: อุตสาหกรรมและการโยธา 

กิจกรรม: (๓๑๑๐๑) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงาน

บุคคล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุMงเนWนความเป<นเมืองที่เติบโตอยMางตMอเนื่อง มี

ขWอกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ

การใชWพื้นที่ตามศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดย

เนWนการพัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ+ตามศักยภาพและความ

เหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนท่ีตWนแบบตามแผนผังภูมิ

นิเวศในทุกจังหวัดอยMางยั่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตรอัจฉริยะ 

สงวนร ักษาและอน ุร ักษ +ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถีชีวิตพ้ืน

ถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยMางยั่งยืน 

โดยพัฒนาเมืองนMาอยูMอยMางยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนา

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนา

พื ้นที ่พิเศษเพื ่อการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาน

ธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดก

ทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และวิถีชีวิต

พ้ืนถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการพัฒนา 

พ้ืนท่ีเมือง ชนบท  

เกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที ่มีการบริหารจัดการ

ตามแผนผังภูม ิน ิเวศ

อยMางย่ังยืน 

๒. จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ+และมาตรฐานการ

พัฒนาโครงสรWางพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดลWอม การกำหนดเขต

พื้นที่แนวกันชน โดยมีสัดสMวนของพื้นที่ป�า พื้นที่เกษตร พื้นท่ี

ชนบท พื้นที่เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของการใชWพื้นที่ทาง

ภูมินิเวศ เกณฑ+และมาตรฐานการพัฒนาโครงสรWางพื้นฐานและ

การจัดการสิ่งแวดลWอม โดยกำหนดเขตพื้นที่สำหรับเป<นพื้นท่ีวาง

แผนผังภูมินิเวศ โดยใชWเขตพื้นที่ลุMมน้ำ ๒๕ ลุMมน้ำ เป<นขอบเขต

ของภูมินิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและขWอจำกัดในการใชW

พื้นที่ โดยกำหนดจากความเหมาะสมของการใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศ 

และจัดทำแผนผังความเหมาะสมในการใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศอยMาง

ยั่งยืนของแตMละจังหวัด โดยเฉพาะสำหรับเมืองนMาอยูM ชนบท

มั่นคง เกษตรยั่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ และ

พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

มรดกทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถี

ชีวิตพ้ืนถ่ิน  

๒. ความยั่งยืนทาง

ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 

และภูมิวัฒนธรร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๖ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๑๐๒) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - การบริหารงาน

ทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุMงเนWนความเป<นเมืองที่เติบโตอยMางตMอเนื่อง มี

ขWอกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ

การใชWพื้นที่ตามศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดย

เนWนการพัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ+ตามศักยภาพและความ

เหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนท่ีตWนแบบตามแผนผังภูมิ

นิเวศในทุกจังหวัดอยMางยั่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตรอัจฉริยะ 

สงวนร ักษาและอน ุร ักษ +ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถีชีวิตพ้ืน

ถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอยMางยั่งยืน 

โดยพัฒนาเมืองนMาอยูMอยMางยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคง พัฒนา

พ้ืนท่ีเกษตรกรรมปลอดภัย พัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒนา

พื ้นที ่พิเศษเพื ่อการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ อุทยาน

ธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดก

ทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และวิถีชีวิต

พ้ืนถ่ิน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการพัฒนา

พ้ืนท่ีเมือง ชนบท 

 เกษตรกรรมและ 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

ที ่มีการบริหารจัดการ

ตามแผนผังภูม ิน ิเวศ

อยMางย่ังยืน 

๒. จัดทำแผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ ตามเกณฑ+และ

มาตรฐานการพัฒนาโครงสรWางพื้นฐาน การจัดการ

สิ่งแวดลWอม การกำหนดเขตพื้นที่แนวกันชน โดยมี

สัดสMวนของพื้นที่ป�า พื้นที่เกษตร พื้นที่ชนบท พื้นท่ี

เมือง และพื้นที่อุตสาหกรรม ที่เหมาะสม โดยจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามความเหมาะสมของการ

ใชWพื้นที่ทางภูมินิเวศ เกณฑ+และมาตรฐานการพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐานและการจัดการสิ่งแวดลWอม โดย

กำหนดเขตพื้นที่สำหรับเป<นพื้นท่ีวางแผนผังภูมินิเวศ 

โดยใชWเขตพ้ืนท่ีลุMมน้ำ ๒๕ ลุMมน้ำ เป<นขอบเขตของภูมิ

นิเวศ พิจารณาและสรุปศักยภาพและขWอจำกัดในการ

ใชWพื้นที่ โดยกำหนดจากความเหมาะสมของการใชW

พื้นที่ทางภูมินิเวศ และจัดทำแผนผังความเหมาะสม

ในการใชWพื ้นที ่ทางภูมินิเวศอยMางยั ่งยืนของแตMละ

จังหวัด โดยเฉพาะสำหรับเมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง 

เกษตรยั ่งยืนและปลอดภัย อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

และพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ 

แหลMงโบราณคดี มรดกทางสถาปvตยกรรมและ

ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ิน 

๒. ความยั ่งยืนทาง

ภูมินิเวศ ภูมิสังคม 

และภูมิวัฒนธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๗๘ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๑๐๓) งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา - งานวางแผน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุMงเนWนความเป<นเมืองที่เติบโตอยMางตMอเนื่อง มี

ขWอกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ

การใชWพื้นที่ตามศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดย

เนWนการพัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ+ตามศักยภาพและความ

เหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนท่ีตWนแบบตามแผนผังภูมิ

นิเวศในทุกจังหวัดอยMางยั่งยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตรอัจฉริยะ 

สงวนร ักษาและอน ุร ักษ +ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถีชีวิตพ้ืน

ถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๑ จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ี

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ+ตามศักยภาพ

และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยMางเป<นเอกภาพ โดยจัดทำ

และพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห+ ขWอมูล

ขนาดใหญM เพื่อการจัดทำแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึง

สนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทำ

แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ+และมาตรฐานการพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดลWอม การกำหนดเขตพื้นท่ี

แนวกันชน พรWอมทั้งการจัดทำผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ+

มาตรฐานและองค+ประกอบของผังเมืองรวมดWานการใชWประโยชน+

ที่ดิน คมนาคมขนสMง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การจัดทำ

แผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก เพื่อใชWในการพัฒนาการเกษตปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย+ การจัดทำผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ+มาตรฐาน

ตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทำผังพื้นท่ี

อนุร ักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และ วิถีชีวิตพ้ืน

ถ่ินอยMางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๗๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน เกิด

ศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดWาน

เศรษฐกิจและสังคม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๒(๕). มีการวางแผนเพื่อสงวนและรักษาพื้นที่สีเขียว

อยMางเป<นระบบเพื่อปtองกันการรุกล้ำพื้นที่สีเขียวจาก

การขยายตัวของเมืองในอนาคต และสMงเสริมการใชW

พลังงานอยMางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังพัฒนาและสรWาง

ระบบรับมือและปรับตัวตMอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

๑ . เ ม ื อ ง ใ นพ ื ้ น ท่ี

เปtาหมายที่ไดWรับการ

พัฒนา เพื ่อกระจาย

ความเจร ิญและลด

ความเหลื่อมล้ำในทุก

มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๐ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๑) งานกfอสร6างโครงสร6างพื้นฐาน-งานสำรวจออกแบบ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ความกWาวหนWาในการพัฒนาจังหวัดในการเป<นศูนย+กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ การกระจายศ ูนย +กลางความเจร ิญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อตMอการสรWางชีวิตและสังคม

ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหWสามารถตอบสนองตMอ

สังคมสูงวัยและแนวโนWมของการขยายตัวของเมืองใน

อนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผัง

เมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัด

การเมืองและการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกใหWเป<นเมือง

อัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสำหรับคนทุกกลุMมอยMาง

ทั่วถึง และเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม สMงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและโอกาสของเมืองดWวยการมีสMวนรMวมและ

การลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม 

รวมท้ังสMงเสริมใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถิ ่นเป<น

ผูWรับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลWอมและ

คุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อม

ล้ำระหวMางกลุMมประชากรท่ีอาศัยในเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน เกิด

ศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดWาน

เศรษฐกิจและสังคม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๑(๔). พัฒนาโครงสรWางพื ้นฐานทางสังคมใหWไดW

มาตรฐานและเพียงพอตMอความตWองการของคนทุก

กลุMม และสามารถสMงเสริมศักยภาพของประชาชนใน

เมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

๑ . เ ม ื อ ง ใ นพ ื ้ น ท่ี

เปtาหมายที่ไดWรับการ

พัฒนา เพื ่อกระจาย

ความเจร ิญและลด

ความเหลื่อมล้ำในทุก

มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๘๒ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๒) งานกfอสร6างโครงสร6างพื้นฐาน-งานควบคุมการกfอสร6าง 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:  ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ความกWาวหนWาในการพัฒนาจังหวัดในการเป<นศูนย+กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ การกระจายศ ูนย +กลางความเจร ิญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อตMอการสรWางชีวิตและสังคม

ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหWสามารถตอบสนองตMอ

สังคมสูงวัยและแนวโนWมของการขยายตัวของเมืองใน

อนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและ 

ผังเมืองระดับพ้ืนท่ี พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ือการบริหารจัด

การเมืองและการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกใหWเป<นเมือง

อัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสำหรับคนทุกกลุMมอยMาง

ทั่วถึง และเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม สMงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและโอกาสของเมืองดWวยการมีสMวนรMวมและ

การลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม 

รวมทั ้งสMงเสริมใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถิ ่นเป<น

ผูWรับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลWอมและ

คุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อม

ล้ำระหวMางกลุMมประชากรท่ีอาศัยในเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน เกิด

ศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดWาน

เศรษฐกิจและสังคม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๒(๔). พัฒนาโครงสรWางพื ้นฐานทางสังคมใหWไดW

มาตรฐานและเพียงพอตMอความตWองการของคนทุก

กลุMม และสามารถสMงเสริมศักยภาพของประชาชนใน

เมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

๒ . เ ม ื อ ง ใ นพ ื ้ น ท่ี

เปtาหมายที่ไดWรับการ

พัฒนา เพื ่อกระจาย

ความเจร ิญและลด

ความเหลื่อมล้ำในทุก

มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๔ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๓) งานกfอสร6างโครงสร6างพื้นฐาน-งานตรวจสอบการกfอสร6าง 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ความกWาวหนWาในการพัฒนาจังหวัดในการเป<นศูนย+กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ การกระจายศ ูนย +กลางความเจร ิญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อตMอการสรWางชีวิตและสังคม

ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหWสามารถตอบสนองตMอ

สังคมสูงวัยและแนวโนWมของการขยายตัวของเมืองใน

อนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผัง

เมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัด

การเมืองและการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกใหWเป<นเมือง

อัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสำหรับคนทุกกลุMมอยMาง

ทั่วถึง และเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม สMงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและโอกาสของเมืองดWวยการมีสMวนรMวมและ

การลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม 

รวมทั ้งสMงเสริมใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถิ ่นเป<น

ผูWรับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลWอมและ

คุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความเหลื่อม

ล้ำระหวMางกลุMมประชากรท่ีอาศัยในเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน เกิด

ศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดWาน

เศรษฐกิจและสังคม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๑(๔) พ ัฒนาโครงสร Wางพื ้นฐานทางสังคมใหWไดW

มาตรฐานและเพียงพอตMอความตWองการของคนทุก

กลุMม และสามารถสMงเสริมศักยภาพของประชาชนใน

เมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

๑ . เ ม ื อ ง ใ นพ ื ้ น ท่ี

เปtาหมายที่ไดWรับการ

พัฒนา เพื ่อกระจาย

ความเจร ิญและลด

ความเหล่ือมล้ำในทุก

มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๖ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๔) งานกfอสร6างโครงสร6างพื้นฐาน-งานศูนยVเครื่องจักรกล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ชาติดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ความกWาวหนWาในการพัฒนาจังหวัดในการเป<นศูนย+กลางความเจริญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ การกระจายศ ูนย +กลางความเจร ิญทาง

เศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อตMอการสรWางชีวิตและสังคม

ที่มีคุณภาพและปลอดภัย ใหWสามารถตอบสนองตMอ

สังคมสูงวัยและแนวโนWมของการขยายตัวของเมืองใน

อนาคต โดยพัฒนาระบบผังเมืองของประเทศและผัง

เมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัด

การเมืองและการจัดส่ิงอำนวยความสะดวกใหWเป<นเมือง

อัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสำหรับคนทุกกลุMมอยMาง

ทั่วถึง และเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม สMงเสริมการพัฒนา

ศักยภาพและโอกาสของเมืองดWวยการมีสMวนรMวมและ

การลงทุนของภาคเอกชน ชุมชนและภาคประชาสังคม 

รวมทั ้งสMงเสริมใหWองค+กรปกครองสMวนทWองถิ ่นเป<น

ผูWรับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดลWอมและ

คุณภาพชีวิตของคนในเมือง ตลอดจนลดความ 

เหล่ือมล้ำระหวMางกลุMมประชากรท่ีอาศัยในเขตเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน เกิด

ศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดWาน

เศรษฐกิจและสังคม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๑(๔) พ ัฒนาโครงสร Wางพื ้นฐานทางสังคมใหWไดW

มาตรฐานและเพียงพอตMอความตWองการของคนทุก

กลุMม และสามารถสMงเสริมศักยภาพของประชาชนใน

เมืองและพ้ืนท่ีโดยรอบ 

๑ . เ ม ื อ ง ใ นพ ื ้ น ท่ี

เปtาหมายที่ไดWรับการ

พัฒนา เพื ่อกระจาย

ความเจร ิญและลด

ความเหล่ือมล้ำในทุก

มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๘ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๕) งานกfอสร6างโครงสร6างพื้นฐาน-งานควบคุมอาคารผังเมือง 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. ใชWประโยชน+และสรWางการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลWอมใหWสมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุMงเนWนความเป<นเมืองที่เติบโตอยMางตMอเนื่อง มี

ขWอกำหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ+ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะ

การใชWพื้นที่ตามศักยภาพและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม โดย

เนWนการพัฒนา “เมืองนMาอยูM ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืน 

อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดยใหWความสำคัญกับการจัดทำ

แผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม 

อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ+ตามศักยภาพและความ

เหมาะสมทางภูมินิเวศ พัฒนาพ้ืนท่ีตWนแบบตามแผนผัง 

ภูมินิเวศในทุกจังหวัดอยMางย่ังยืน ลดการปลดปลMอยมลพิษ

และผลกระทบตMอสิ ่งแวดลWอม สMงเสริมเกษตรอัจฉริยะ 

สงวนร ักษาและอน ุร ักษ +ทร ัพยากรธรรมชาต ิและ

สิ่งแวดลWอม อุทยานธรณีวิทยา แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรม ศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+และวิถีชีวิตพ้ืน

ถ่ินอยMางย่ังยืน 

๔.๔.๑ จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นท่ี

เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ+ตามศักยภาพ

และความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยMางเป<นเอกภาพ โดยจัดทำ

และพัฒนาระบบการเชื่อมโยง จัดการ และ วิเคราะห+ ขWอมูล

ขนาดใหญM เพื่อการจัดทำแผนผังภูมินิเวศระดับประเทศ รวมถึง

สนับสนุนการบริหารจัดการตามศักยภาพของภูมินิเวศ จัดทำ

แผนผังภูมินิเวศของพื้นที่ตามเกณฑ+และมาตรฐานการพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐาน การจัดการสิ่งแวดลWอม การกำหนดเขตพื้นท่ี

แนวกันชน พรWอมทั้งการจัดทำผังเมืองและชนบท ตามเกณฑ+

มาตรฐานและองค+ประกอบของผังเมืองรวมดWานการใชWประโยชน+

ที่ดิน คมนาคมขนสMง สาธารณูปโภค  สาธารณูปการ การจัดทำ

แผนผังพื้นที่เขตเกษตรเศรษฐกิจ แผนที่เกษตรเพื่อการบริหาร

จัดการเชิงรุก เพื่อใชWในการพัฒนาการเกษตปลอดภัยและเกษตร

อินทรีย+ การจัดทำผังพื้นที่อุตสาหกรรมตามเกณฑ+มาตรฐาน

ตลอดจนตัวชี้วัดเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ การจัดทำผังพื้นท่ี

อนุร ักษ+ทรัพยากรธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี มรดกทาง

สถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+ และ วิถีชีวิตพ้ืน

ถ่ินอยMางย่ังยืน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีพ้ืนท่ีมีแผนผังภูมินิเวศเพ่ือเป<นกรอบใน

การพัฒนาเมืองนMาอยูM ชนบทม่ันคง เกษตรย่ังยืน และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมท้ังผังพ้ืนท่ีอนุรักษ+ ทรัพยากร 

ธรรมชาติ แหลMงโบราณคดี 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๔. จัดทำฐานขWอมูลดWานการพัฒนาเมือง จัดทำและ

พัฒนาระบบขWอมูลขนาดใหญMที่มีการเชื่อมโยงการ

จัดการและการวิเคราะห+ข Wอมูลที ่ท ุกหนMวยงาน

สามารถใชWงานรMวมกัน เพื ่อใชWประโยชน+จากการ

พัฒนาระบบขWอมูลขนาดใหญMในการบริหารจัดการ

พื้นที่ และเป<นสMวนหนึ่งในการบริหารจัดการเมือง 

โดยผูWมีสMวนไดWสMวนเสียในพื้นที่เป<นผูWตัดสินใจเลือก

พื ้นที ่ที ่จะมีการพัฒนา โดยเฉพาะศูนย+เศรษฐกิจ 

แหลMงที่อยูMอาศัย พื้นที่เฉพาะ เพื่อการพัฒนาและ

อนุรักษ+ในเขตเมือง เชMน เขตอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 

พื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ+แหลMงโบราณคดี มรดก

ทางสถาปvตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ+

และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นอยMางยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลWอม เป<นตWน 

๑ . เ ม ื อ ง ใ นพ ื ้ น ท่ี

เปtาหมายที่ไดWรับการ

พัฒนา เพื ่อกระจาย

ความเจร ิญและลด

ความเหลื่อมล้ำในทุก

มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๒๙๐ 

 

 

กิจกรรม: (๓๑๒๐๖) งานกfอสร6างโครงสร6างพื้นฐาน-งานควบคุมการซfอมบำรุงทาง/เครื่องจักร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๑. รายไดWประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ+มวลรวมภายในประเทศ 

และการกระจายรายไดW 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ โครงสรWางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อม

โลก โครงสรWางพื ้นฐานเป<นสิ ่งจำเป<น

สำหรับประเทศไทยในการกWาวสูMการเป<น

ศูนย+กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป<นจุด

เชื่อมตMอที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุค

ของการเปลี่ยนแปลงทางดWานเทคโนโลยี

อย Mางรวดเร ็วและร ุนแรง โครงสร Wาง

พื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสรWางพื้นฐาน

ทางกายภาพในดWานโครงขMายคมนาคม 

พ ื ้ นท ี ่ และเม ือง  รวมถ ึ ง เทคโนโล ยี  

ตลอดจนโครงสรWางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 

เพื่ออำนวยความสะดวกและลดตWนทุนใน

การเคลื ่อนยWายสินคWา บริการ เง ินทุน 

บุคลากร และเชื ่อมโยงประเทศไทยกับ

ประชาคมโลก 

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงขMายคมนาคมไรWรอยตMอ เชื่อมโยงโครงขMาย

คมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใตWอยMางไรW

รอยตMอ โดยมีไทยเป<นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมใหWเป<น

ระเบียงเศรษฐกิจแหMงเอเชีย เพื่อเป<นศูนย+กลางการคมนาคม 

การขนสMง การกระจายสินคWา การคWา การลงทุน และการ

ทMองเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุMมเศรษฐกิจ

ในระดับภูม ิภาค โดยการพัฒนาโครงข Mายคมนาคมและ

โครงสรWางพื ้นฐานทั ้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพ่ือ

รองรับการขนสMงและโลจิสติกส+ตลอดหMวงโซMอุปทานของภูมิภาค 

โดยใหWความสำคัญกับการขนสMงทางน้ำและระบบรางมากข้ึน

รวมถึงการพัฒนาและบูรณาการการใชWทMาอากาศยานหลักใน

สMวนกลางและทMาอากาศยานในสMวนภูมิภาคใหWสอดคลWองกับการ

เชื่อมโยงโครงขMายทั้งในประเทศและตMางประเทศมากขึ้น พรWอม

ทั้งการวางโครงขMายเสWนทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูMเมืองหลัก

ของภูมิภาคอยMางไรWรอยตMอ เพื่อรองรับการเพิ่มจำนวนของเมือง

และการขยายเมือง และเช่ือมโยงกับประเทศเพ่ือนบWานและการ

พัฒนาระบบขนสMงสาธารณะสมัยใหมMและสิ ่งอำนวยความ

สะดวกภายในเมืองใหWมีความเชื่อมโยงกัน สMงเสริมระบบขนสMง

สมัยใหมM และพัฒนาพื้นที่โดยรอบสถานีระบบขนสMงสาธารณะ

ใหWเกิดประโยชน+ทางเศรษฐกิจ รวมทั ้งการสMงเสริมการใชW

เทคโนโลยีสารสนเทศในการเชื่อมโยงโครงขMายคมนาคมและ

ระบบโลจิสติกส+ใหWมีมาตรฐานเดียวกัน และสรWางความรMวมมือ

ในการอำนวยความสะดวกทางการคWาระหวMางกันในภูมิภาคใหW

งMายและสะดวกมากท่ีสุด 

 

 

 



๒๙๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๖ ประเด็น พ้ืนท่ีและเมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน เกิด

ศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดWาน

เศรษฐกิจและสังคม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการพัฒนา

เมืองนMาอยูMอัจฉริยะ 

๒(๒). ยกระดับระบบโครงสรWางพื้นฐานในเมืองขนาด

กลางใหWครอบคลุมไดWมาตรฐาน โดยพัฒนาโครงขMาย

ถนนใหWทั่วถึง พัฒนาระบบขนสMงสาธารณะ เพื่อเป<น

ทางเลือกในการสัญจรใหWกับประชาชนในพื้นที่ และ

ระบบโทรคมนาคมและการสื ่อสาร รวมถึงระบบ

ไฟฟtาและประปาใหWเพียงพอตMอความตWองการใน

ปvจจุบันและอนาคต 

๑ . เ ม ื อ ง ใ นพ ื ้ น ท่ี

เปtาหมายที่ไดWรับการ

พัฒนา เพื ่อกระจาย

ความเจร ิญและลด

ความเหลื่อมล้ำในทุก

มิติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๒ 

 

 

แผนงาน: การเกษตร 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๑) งานสfงเสริมการเกษตร-งานวางแผนสfงเสริมการเกษตร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<นหน่ึง

ในผูWเลMนสำคัญดWานการผลิตและการคWาสินคWา

เกษตรในเวทีโลกดWวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขต

รWอน และมีขWอไดWเปรียบดWานความหลากหลายทาง

ชีวภาพที่สามารถพัฒนาตMอยอดโครงสรWางธุรกิจ

การเกษตรดWวยการสรWางมูลคMาเพิ่ม เนWนเกษตร

คุณภาพสูงและข ับเคล ื ่อนการเกษตรดWวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหWความสำคัญกับการ

เพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคMา 

และความหลากหลายของสินคWาเกษตร เพื่อรักษา

ฐานรายไดWเดิมและสรWางฐานอนาคตใหมMที่สรWาง

รายไดWสูง ทั ้งเกษตรอัตลักษณ+พื ้นถิ ่น เกษตร

ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ

เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหWเกษตรกรมีรายไดWสูงข้ึน 

๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ+พื้นถิ่น สMงเสริมการนำอัตลักษณ+พื้นถ่ิน

และภูมิปvญญาทWองถิ ่นของไทยมาเป<นผลิตภัณฑ+การเกษตร 

รวมทั้งสินคWาที่ไดWรับการรับรองสิ่งบMงชี้ทางภูมิศาสตร+ โดยสMงเสริมการ

นำอัตลักษณ+พื้นถิ่นและภูมิปvญญาทWองถิ่นของไทยมาใชWในการผลิต

สินคWาและผลิตภัณฑ+การเกษตรที่มีมูลคMาเพิ่มสูง เป<นสินคWาเกษตรชนิด

ใหมM ใหWรองรับความตWองการของตลาดยุคใหมM เพื่อสMงเสริมเศรษฐกิจของ

ทWองถิ่น และสรWางจุดเดMน ความแตกตMางของสินคWาเกษตรไทยในตลาดโลก

เพื่อตอบโจทย+ความตWองการของผูWบริโภคที่แตกตMางกันในประเทศตMาง ๆ  

ไดW พรWอมทั้งสMงเสริมการประยุกต+ใชWภูมิปvญญาและเทคโนโลยีในการ

พัฒนากระบวนการผลิตและบรรจุภัณฑ+ เพื่อใหWมีสินคWาอัตลักษณ+พ้ืน

ถิ่นออกสูMตลาดสม่ำเสมอรวมถึงสินคWาเกษตรนอกฤดูกาล การพัฒนา

คุณภาพผลิตภัณฑ+เกษตรอัตลักษณ+พื้นถิ่นใหWไดWรับการรับรองมาตรฐาน

ทั ้งระดับในประเทศและตMางประเทศ การสMงเสริมการข้ึน

ทะเบียนรับรองสิ่งบMงชี้ทางภูมิศาสตร+ การสMงเสริมการสรWางแบ

รนด+สินคWาของเกษตรอัตลักษณ+พื้นถิ่น และการสรWางความตWองการ

ของสินคWาดWวยการสรWางเรื่องราวของสินคWาใหWเป<นที่รูWจักและยอมรับใน

คุณภาพทั้งในประเทศและตMางประเทศ รวมทั้งการผลักดันการสMงออก

สินคWาเกษตรอัตลักษณ+ไทยและสินคWาที่ไดWรับการรับรองสิ่งบMงชี้ทาง

ภูมิศาสตร+ และพืชผลเกษตรและผลไมWเขตรWอนอ่ืน ๆ  สูMตลาดโลก 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน เกิด

ศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมในทุกภูมิภาคของประเทศ เพ่ือกระจายความเจริญทางดWาน

เศรษฐกิจและสังคม 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยเกษตร 

อัตลักษณ+พ้ืนถ่ิน 

๒. สMงเสริมการพัฒนาและยกระดับความสามารถ

ของเกษตรกรและช ุมชนในการพ ัฒนาส ินคW า

เกษตรอัตลักษณ+พื ้นถิ ่น เพื ่อสรWางรายไดWใหWกับ

เกษตรกร และผูWประกอบการวิสาหกิจชุมชนทWองถ่ิน

อยMางย่ังยืน 

๑. สินคWาเกษตร 

อัตลักษณ+พ้ืนถ่ิน 

มีมูลคMาเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๔ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๒) งานสfงเสริมการเกษตร-งานวิชาการให6บริการด6านวิชาการการเกษตร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<น

หนึ่งในผูWเลMนสำคัญดWานการผลิตและการคWา

สินคWาเกษตรในเวทีโลกดWวยพื้นฐานทางพืช

เกษตรเขตรWอน และมีขWอไดWเปรียบดWาน

ความหลากหลายทางชีวภาพที ่สามารถ

พัฒนาตMอยอดโครงสรWางธุรกิจการเกษตร

ด Wวยการสร Wางม ูลค Mา เพ ิ ่ม  เน Wนเกษตร

คุณภาพสูงและขับเคลื ่อนการเกษตรดWวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหWความสำคัญ

กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ

และมูลคMา และความหลากหลายของสินคWา

เกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดWเดิมและสรWาง

ฐานอนาคตใหม Mท ี ่ สร W างรายได Wส ู ง  ท้ัง

เกษตรอัตลักษณ+พื ้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย 

เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือใหWเกษตรกรมีรายไดWสูงข้ึน 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกต+ใชWในการพัฒนาเป<นฟาร+มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต

การเกษตรในเชิงมูลคMาและปริมาณตMอพื ้นที ่ส ูงสุด และ

เตรียมพรWอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใชWทรัพยากรอยMางยั่งยืนและเป<น

มิตรกับสิ่งแวดลWอม ตลอดจนสรWางสมดุลเกษตรอาหารและ

เกษตรพลังงาน โดยสรWางและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

วิทยาการสมัยใหมMมาใชWในการเกษตร ใชWเทคโนโลยีเกษตร

ด WานความแมMนยำ เทคโนโลย ีการผล ิตพ ืชในโรงเร ือน

เพาะปลูก ดWวยการใชWระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร+อัจฉริยะ 

ติดตามการเปลี ่ยนแปลง ทั ้งความชื ้น แสง และอุณหภูมิ

ภายในฟาร+ม เพ่ือใหWไดWผลผลิตตรงตามความตWองการ คุณภาพ

คงที ่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ ้น รวมท้ัง

เทคโนโลยีการชMวยบันทึกขWอมูลสำคัญและติดตามการบริหาร

จัดการภายในโรงเรือนและฟาร+ม การปรับเปลี ่ยนการทำ

เกษตรกรรมใหWเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ดWวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมทั ้งส MงเสริมการถMายทอดความรู WแกM

เกษตรกรใหWเขWาถึงและใชWประโยชน+จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป<นมิตรกับ

สิ่งแวดลWอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหWปลอดวัสดุเหลือ

ใชW ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั ่งยืน 

เพื ่อสนับสนุนและจูงใจใหWเกษตรกรใชWเครื ่องมือดังกลMาว

บริหารจัดการความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม รวมถึง การ

สMงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ+พืช พันธุ+สัตว+ ปvจจัยการผลิต 

เทคโนโลยีการเกษตรใหมM ๆ และการใชWว ิทยาการดWาน

เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี 

 



๒๙๕ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

ทางการเกษตรที่สามารถนำมาใชWประโยชน+ทั้งในเรื ่องการ

ปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกคWาง การตรวจวินิจฉัย

และรักษาโรคสัตว+ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ+ เพื ่อเพ่ิม

ปร ิมาณผลผลิต เพ ิ ่มม ูลค Mาผล ิตภ ัณฑ+และค ุณค Mาทาง

โภชนาการ ลดการใชWสารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุ

การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจำหนMาย

ผลผลิตและการสMงออก พรWอมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตดWวยเครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตรสำหรับระบบ

ฟาร+มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิต

และเครื่องจักรกลการเกษตรใหWสูงขึ้นดWวยการวิจัยและพัฒนา 

การสร W า งและกำหนดค ุณภาพมาตรฐานของส ินคW า

เครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตร รวมทั้งการสMงเสริมการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การ

ประยุกต+ใชWขWอมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานขWอมูลจาก

การประยุกต+ใชWระหวMางหนMวยงานตMาง ๆ เพื ่อพัฒนาการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยMางยั่งยืนใหWกับภาคเกษตร การ

สรWางฐานขWอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการดWาน

ชลประทาน ทะเล และชายฝv �ง รวมทั ้งการติดตามการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๖ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนย M อย เกษตร

อัจฉริยะ 

๒. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขWาถึงและใชW

ประโยชน +จากเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมทาง

การเกษตร การจัดการภาคเกษตรที ่เป<นมิตรกับ

สิ ่งแวดลWอม รวมถึงองค+ความรู WดWานการผลิตและ

การตลาดตMาง ๆ ตลอดจนการใชWประโยชน+จาก

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี

ดิจิทัล ฐานขWอมูลสารสนเทศทางการเกษตรตMางๆ 

เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหW

เป<นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการ

แขMงขัน 

๒. ผลผล ิตต Mอหน Mวย

ของฟาร+มหรือแปลงท่ี

ม ีการใช W เทคโนโลยี

สม ัย ใหม M /อ ั จฉร ิ ยะ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๗ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๓) งานสfงเสริมการเกษตร-งานสวัสดิการการเกษตร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<น

หนึ่งในผูWเลMนสำคัญดWานการผลิตและการคWา

สินคWาเกษตรในเวทีโลกดWวยพื้นฐานทางพืช

เกษตรเขตรWอน และมีขWอไดWเปรียบดWาน

ความหลากหลายทางชีวภาพที ่สามารถ

พัฒนาตMอยอดโครงสรWางธุรกิจการเกษตร

ด Wวยการสร Wางม ูลค Mา เพ ิ ่ม  เน Wนเกษตร

คุณภาพสูงและขับเคลื ่อนการเกษตรดWวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหWความสำคัญ

กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ

และมูลคMา และความหลากหลายของสินคWา

เกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดWเดิมและสรWาง

ฐานอนาคตใหม Mท ี ่ สร W างรายได Wส ู ง  ท้ัง

เกษตรอัตลักษณ+พื ้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย 

เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือใหWเกษตรกรมีรายไดWสูงข้ึน 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกต+ใชWในการพัฒนาเป<นฟาร+มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต

การเกษตรในเชิงมูลคMาและปริมาณตMอพื ้นที ่ส ูงสุด และ

เตรียมพรWอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใชWทรัพยากรอยMางยั่งยืนและเป<น

มิตรกับสิ่งแวดลWอม ตลอดจนสรWางสมดุลเกษตรอาหารและ

เกษตรพลังงาน โดยสรWางและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

วิทยาการสมัยใหมMมาใชWในการเกษตร ใชWเทคโนโลยีเกษตร

ด WานความแมMนยำ เทคโนโลย ีการผล ิตพ ืชในโรงเร ือน

เพาะปลูก ดWวยการใชWระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร+อัจฉริยะ 

ติดตามการเปลี ่ยนแปลง ทั ้งความชื ้น แสง และอุณหภูมิ

ภายในฟาร+ม เพ่ือใหWไดWผลผลิตตรงตามความตWองการ คุณภาพ

คงที ่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ ้น รวมท้ัง

เทคโนโลยีการชMวยบันทึกขWอมูลสำคัญและติดตามการบริหาร

จัดการภายในโรงเรือนและฟาร+ม การปรับเปลี ่ยนการทำ

เกษตรกรรมใหWเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ดWวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมทั ้งส MงเสริมการถMายทอดความรู WแกM

เกษตรกรใหWเขWาถึงและใชWประโยชน+จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป<นมิตรกับ

สิ่งแวดลWอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหWปลอดวัสดุเหลือ

ใชW ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั ่งยืน 

เพื ่อสนับสนุนและจูงใจใหWเกษตรกรใชWเครื ่องมือดังกลMาว

บริหารจัดการความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรม รวมถึง การ

สMงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ+พืช พันธุ+สัตว+ ปvจจัยการผลิต 

เทคโนโลยีการเกษตรใหมM ๆ และการใชWว ิทยาการดWาน

เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการเกษตรท่ีสามารถนำมาใชWประโยชน+ท้ังในเร่ืองการ… 



๒๙๘ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

ปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกคWาง การตรวจวินิจฉัย

และรักษาโรคสัตว+ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ+ เพื ่อเพ่ิม

ปร ิมาณผลผลิต เพ ิ ่มม ูลค Mาผล ิตภ ัณฑ+และค ุณค Mาทาง

โภชนาการ ลดการใชWสารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุ

การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจำหนMาย

ผลผลิตและการสMงออก พรWอมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตดWวยเครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตรสำหรับระบบ

ฟาร+มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิต

และเครื่องจักรกลการเกษตรใหWสูงขึ้นดWวยการวิจัยและพัฒนา 

การสร W า งและกำหนดค ุณภาพมาตรฐานของส ินคW า

เครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตร รวมทั้งการสMงเสริมการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ การ

ประยุกต+ใชWขWอมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานขWอมูลจาก

การประยุกต+ใชWระหวMางหนMวยงานตMาง ๆ เพื ่อพัฒนาการ

บริหารจัดการความเสี่ยงอยMางยั่งยืนใหWกับภาคเกษตร การ

สรWางฐานขWอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการดWาน

ชลประทาน ทะเล และชายฝv �ง รวมทั ้งการติดตามการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๙๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนย M อย เกษตร

อัจฉริยะ 

๒. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขWาถึงและใชW

ประโยชน +จากเทคโนโลย ีและนว ัตกรรมทาง

การเกษตร การจัดการภาคเกษตรที ่เป<นมิตรกับ

สิ ่งแวดลWอม รวมถึงองค+ความรู WดWานการผลิตและ

การตลาดตMาง ๆ ตลอดจนการใชWประโยชน+จาก

เทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ เทคโนโลยี

ดิจิทัล ฐานขWอมูลสารสนเทศทางการเกษตรตMางๆ 

เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหW

เป<นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถในการ

แขMงขัน 

๑. ผลผล ิตต Mอหน Mวย

ของฟาร+มหรือแปลงท่ี

ม ีการใช W เทคโนโลยี

สม ัย ใหม M /อ ั จฉร ิ ยะ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๐ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๔) งานสfงเสริมการเกษตร-งานสfงเสริมความรู6การเกษตร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<น

หนึ่งในผูWเลMนสำคัญดWานการผลิตและการคWา

สินคWาเกษตรในเวทีโลกดWวยพื้นฐานทางพืช

เกษตรเขตรWอน และมีขWอไดWเปรียบดWาน

ความหลากหลายทางชีวภาพที ่สามารถ

พัฒนาตMอยอดโครงสรWางธุรกิจการเกษตร

ด Wวยการสร Wางม ูลค Mา เพ ิ ่ม  เน Wนเกษตร

คุณภาพสูงและขับเคลื ่อนการเกษตรดWวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหWความสำคัญ

กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณ

และมูลคMา และความหลากหลายของสินคWา

เกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดWเดิมและสรWาง

ฐานอนาคตใหม Mท ี ่ สร W างรายได Wส ู ง  ท้ัง

เกษตรอัตลักษณ+พื ้นถิ ่น เกษตรปลอดภัย 

เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตร

อัจฉริยะ เพ่ือใหWเกษตรกรมีรายไดWสูงข้ึน 

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกต+ใชWในการพัฒนาเป<นฟาร+มอัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิต

การเกษตรในเชิงมูลคMาและปริมาณตMอพื ้นที ่ส ูงสุด และ

เตรียมพรWอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใชWทรัพยากรอยMางยั่งยืนและเป<น

มิตรกับสิ่งแวดลWอม ตลอดจนสรWางสมดุลเกษตรอาหารและ

เกษตรพลังงาน โดยสรWางและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และ

วิทยาการสมัยใหมMมาใชWในการเกษตร ใชWเทคโนโลยีเกษตร

ด WานความแมMนยำ เทคโนโลย ีการผล ิตพ ืชในโรงเร ือน

เพาะปลูก ดWวยการใชWระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร+อัจฉริยะ 

ติดตามการเปลี ่ยนแปลง ทั ้งความชื ้น แสง และอุณหภูมิ

ภายในฟาร+ม เพ่ือใหWไดWผลผลิตตรงตามความตWองการ คุณภาพ

คงที ่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีขึ ้น รวมท้ัง

เทคโนโลยีการชMวยบันทึกขWอมูลสำคัญและติดตามการบริหาร

จัดการภายในโรงเรือนและฟาร+ม การปรับเปลี ่ยนการทำ

เกษตรกรรมใหWเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ดWวยเทคโนโลยี

และนวัตกรรม รวมทั ้งส MงเสริมการถMายทอดความรู WแกM

เกษตรกรใหWเขWาถึงและใชWประโยชน+จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรท่ีเป<นมิตรกับ

สิ่งแวดลWอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหWปลอดวัสดุเหลือ

ใชW ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรที่ยั ่งยืน 

เพื ่อสนับสนุนและจูงใจใหWเกษตรกรใชWเครื ่องมือดังกลMาว

บริหารจัดการความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมรวมถึง การ

สMงเสริมการวิจัยและพัฒนาพันธุ+พืช พันธุ+สัตว+ ปvจจัยการผลิต 

เทคโนโลยีการเกษตรใหมM ๆ และการใชWว ิทยาการดWาน

เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนาเทคโนโลยี

ทางการเกษตรท่ีสามารถนำมาใชWประโยชน+ท้ังในเร่ืองการ... 



๓๐๑ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

ปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมีตกคWาง การตรวจวินิจฉัย

และรักษาโรคสัตว+ และการพัฒนาบรรจุภัณฑ+ เพื ่อเพ่ิม

ปร ิมาณผลผลิต เพ ิ ่มม ูลค Mาผล ิตภ ัณฑ+และค ุณค Mาทาง

โภชนาการ ลดการใชWสารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุ

การเก็บเก่ียวและการเก็บรักษาเพ่ือยืดระยะเวลาการจำหนMาย

ผลผลิตและการสMงออก พรWอมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการ

ผลิตดWวยเครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตรสำหรับระบบ

ฟาร+มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิต

และเครื่องจักรกลการเกษตรใหWสูงขึ้นดWวยการวิจัยและพัฒนา 

การสร W า งและกำหนดค ุณภาพมาตรฐานของส ินคW า

เครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตร รวมทั้งการสMงเสริมการ

วิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ  

การประยุกต+ใชWขWอมูลจากดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานขWอมูล

จากการประยุกต+ใชWระหวMางหนMวยงานตMาง ๆ เพื่อพัฒนาการ

บริหารจัดการความเส่ียงอยMางย่ังยืนใหWกับภาคเกษตร  

การสรWางฐานขWอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ

ดWานชลประทาน ทะเล และชายฝv�ง รวมทั้งการติดตามการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๒ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนย M อย เกษตร

อัจฉริยะ 

๓. สนับสนุนและสMงเสริมการทำระบบฟาร+มอัจฉริยะ 

โดยการถMายทอดและสนับสนุนใหWเขWาถึงองค+ความรูW

และเทคโนโลยีแกMเกษตรกรในราคาที่สามารถเขWาถึง

ไดW ควบคู MกับการใชWเทคโนโลยีดิจิทัลและการใชW

ประโยชน+จากขWอมูลในการวางแผนการปรับเปลี่ยน

กระบวนการผลิตสินคWาที่สอดคลWองกับความตWองการ

ของตลาด เพื่อเพิ่มผลิตภาพการผลิต เพิ่มผลผลิต

ทางการเกษตรในเชิงมูลคMาและปริมาณตMอพ้ืนท่ีสูงสุด 

และทดแทนการผลิตด้ังเดิม 

๒. ผลผล ิตต Mอหน Mวย

ของฟาร+มหรือแปลงท่ี

ม ีการใช W เทคโนโลยี

สม ัย ใหม M /อ ั จฉร ิ ยะ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๓ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๑๐๕) งานสfงเสริมการเกษตร-สfงเสริมพืชผักสวนครัวและผลไม6 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<นหนึ่งใน

ผูWเลMนสำคัญดWานการผลิตและการคWาสินคWาเกษตรใน

เวทีโลกดWวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรWอน และมีขWอ

ไดWเปรียบดWานความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

สามารถพัฒนาตMอยอดโครงสรWางธุรกิจการเกษตร

ดWวยการสรWางมูลคMาเพิ่ม เนWนเกษตรคุณภาพสูงและ

ขับเคลื่อนการเกษตรดWวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่ใหWความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ัง

เชิงปริมาณและมูลคMา และความหลากหลายของ

สินคWาเกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดWเดิมและสรWางฐาน

อนาคตใหมMที่สรWางรายไดWสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ+

พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปร

รูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหWเกษตรกรมีรายไดW

สูงข้ึน 

๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ สMงเสริมการใชWประโยชน+จากความหลากหลายทาง

ชีวภาพของประเทศในการสรWางมูลคMาเพิ่มของภาคการผลิต และนำไปสูM

การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ+มูลคMาสูงจากฐานเกษตรกรรมและฐาน

ทรัพยากรชีวภาพ และสรWางความมั่นคงของประเทศทั้งดWานอาหารและ

สุขภาพ โดยเฉพาะพืชสมุนไพร ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิต

และสMงออกผลิตภัณฑ+จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก โดย

การสMงเสริมการทำเกษตรกรรมแบบยั่งยืน รวมถึงการสMงเสริมการปลูก

สมุนไพรเป<นพืชเศรษฐกิจตามความเหมาะสมของสภาพแวดลWอมใน

พ้ืนท่ี เพ่ือการผลิตและแปรรูปสำหรับอุตสาหกรรมการแพทย+ การสรWาง

เสริมสุขภาพ และพัฒนาตMอยอดสูMอุตสาหกรรมอื่น ๆ โดยคำนึงถึง

ปริมาณและคุณภาพมาตรฐานตามความตWองการของตลาดทั ้งใน

ประเทศและตMางประเทศ และการสMงเสริมการวิจัย พัฒนา และ

ประยุกต+ใชWนวัตกรรมจากภูมิปvญญาทWองถิ ่น เทคโนโลยีสะอาด 

เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี เพื่อการเกษตรและการแปรรูป

สินคWาจากความหลากหลายทางชีวภาพ รวมทั้งผลิตภัณฑ+จากสมุนไพร 

โดยสรWางความรMวมมือที่ใกลWชิดระหวMางภาครัฐ เอกชน และชุมชนที่มี

องค+ความรูW ภูมิปvญญาดั้งเดิม พัฒนาตMอยอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูW 

พรWอมทั้งสMงเสริมใหWมีการนำวัตถุดิบเหลือทิ้งทางการเกษตรมาใชW

ประโยชน+ในอุตสาหกรรมและพลังงานท่ีเก่ียวเน่ืองกับชีวภาพไดWอยMางมี

ประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๔ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๓. แผนยMอยเกษตรชีวภาพ ๒. สMงเสริมและสนับสนุนการผลิต การแปรรูป และ

การพัฒนาส ินค Wาเกษตรและผลิตภ ัณฑ+จากฐาน

เกษตรกรรม และฐานทรัพยากรชีวภาพ มีการยกระดับ

ใหWเกษตรกรเป<นผู Wประกอบการวิสาหกิจการเกษตร

ขนาดกลางและเล็กบนฐานทรัพยากรชีวภาพ ตลอดจน

มีการใชWฐานจากการทำเกษตรกรรมยั่งยืน   ซึ่งเป<น

ระบบการผลิตที่คำนึงถึงระบบนิเวศ สภาพแวดลWอม 

และความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อใชWประโยชน+และ

ตMอยอดไปสูMสินคWาเกษตรชีวภาพ ตลอดจนสนับสนุนใหW

ม ีการนำวัตถุด ิบเหลือทิ ้งทางการเกษตรมาใชWใน

อุตสาหกรรมและพลังงานที่เกี ่ยวเนื่องกับชีวภาพไดW

อยMางมีประสิทธิภาพ 

๑. สินคWาเกษตรชีวภาพมี

มูลคMาเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๕ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๑๑๐) งานสfงเสริมการเกษตร - การบริหารงานบุคคล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: การสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<น

หนึ่งในผูWเลMนสำคัญดWานการผลิตและการคWา

สินคWาเกษตรในเวทีโลกดWวยพื้นฐานทางพืช

เกษตรเขตรWอน และมีขWอไดWเปรียบดWานความ

หลากหลายทางชีวภาพที่สามารถพัฒนาตMอ

ยอดโครงสรWางธุรกิจการเกษตรดWวยการสรWาง

ม ูลค Mา เพ ิ ่ม เน Wนเกษตรค ุณภาพส ูงและ

ขับเคลื ่อนการเกษตรดWวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ที่ใหWความสำคัญกับการเพิ่มผลิต

ภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลคMา และ

ความหลากหลายของสินคWาเกษตร เพื่อรักษา

ฐานรายไดWเดิมและสรWางฐานอนาคตใหมMท่ี

สรWางรายไดWสูง ทั ้งเกษตรอัตลักษณ+พื ้นถ่ิน 

เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปร

รูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหWเกษตรกรมี

รายไดWสูงข้ึน 

 

 

 

 

 

  

๔.๑.๕ เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกต+ใชWในการพัฒนาเป<นฟาร+มอัจฉริยะ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต

การเกษตรในเชิงมูลคMาและปริมาณตMอพื ้นที ่สูงสุด และ

เตรียมพรWอมรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใชWทรัพยากรอยMางยั่งยืนและ

เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม ตลอดจนสรWางสมดุลเกษตรอาหาร

และเกษตรพลังงาน โดยสรWางและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม 

และวิทยาการสมัยใหมMมาใชWในการเกษตร ใชWเทคโนโลยี

เกษตรดWานความแมMนยำ เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเรือน

เพาะปลูก ดWวยการใชWระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร+อัจฉริยะ 

ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง และอุณหภูมิ

ภายในฟาร+ม เพื ่อใหWไดWผลผลิตตรงตามความตWองการ 

คุณภาพคงที ่ และสามารถวางแผนระบบการตลาดดีข้ึน 

รวมท้ังเทคโนโลยีการชMวยบันทึกขWอมูลสำคัญและติดตาม 

การบริหารจัดการภายในโรงเรือนและฟาร+ม การปรับเปลี่ยนการทำ

เกษตรกรรมใหWเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที่ ดWวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมทั้งสMงเสริมการถMายทอดความรูWแกMเกษตรกร

ใหWเขWาถึงและใชWประโยชน+จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทาง

การเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม 

ระบบการผล ิตทางการเกษตรให Wปลอดวัสด ุ เหล ือใชW  

ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัยทางการเกษตรท่ีย่ังยืน เพ่ือ

สนับสนุนและจูงใจใหWเกษตรกรใชWเครื่องมือดังกลMาวบริหาร

จัดการความเสี่ยงในการทำเกษตรกรรมรวมถึง การสMงเสริม

การวิจัยและพัฒนาพันธุ +พืช พันธุ +ส ัตว+ ปvจจัยการผลิต 

เทคโนโลยีการเกษตรใหมM ๆ และการใชWวิทยาการดWาน

เทคโนโลย ีช ีวภาพ พ ันธ ุว ิศวกรรม ตลอดจนพัฒนา

เทคโนโลยีทางการเกษตรท่ี 



๓๐๖ 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

 

 

 

 

 

  

สามารถนำมาใชWประโยชน+ทั้งในเรื่องการปรับสภาพดิน การ

ตรวจจับสารเคมีตกคWาง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว+ 

และการพัฒนาบรรจุภัณฑ+ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพ่ิม

มูลคMาผลิตภัณฑ+และคุณคMาทางโภชนาการ ลดการใชW

สารเคมีในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการ

เก็บรักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจำหนMายผลผลิตและการ

สMงออก พรWอมทั ้งการเพิ ่มประสิทธิภาพการผลิตดWวย

เครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตรสำหรับระบบฟาร+ม

อัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการผลิตและ

เครื่องจักรกลการเกษตรใหWสูงขึ้นดWวยการวิจัยและพัฒนา 

การสร W างและกำหนดค ุณภาพมาตรฐานของส ินคW า

เครื่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตร รวมทั้งการสMงเสริม

การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 

การประยุกต+ใชWขWอมูลจากดาวเทียม และเช่ือมโยงฐานขWอมูล

จากการประยุกต+ใชWระหวMางหนMวยงานตMาง ๆ เพ่ือพัฒนาการ

บริหารจัดการความเส่ียงอยMางย่ังยืนใหWกับภาคเกษตร  

การสรWางฐานขWอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ

ดWานชลประทาน ทะเล และชายฝv�ง รวมทั้งการติดตามการ

เปล่ียนแปลงสภาพอากาศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนยMอยเกษตร

อัจฉริยะ 

๒. พัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเขWาถึงและใชWประโยชน+

จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการ

ภาคเกษตรที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม รวมถึงองค+ความรูW

ด WานการผลิตและการตลาดตMาง ๆ ตลอดจนการใชW

ประโยชน+จากเทคโนโลยีอวกาศและภูม ิสารสนเทศ 

เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขWอมูลสารสนเทศทางการเกษตร

ตMางๆ เพื่อการวางแผนการเกษตร และพัฒนาเกษตรกรใหW

เป<นเกษตรกรอัจฉริยะท่ีมีขีดความสามารถในการแขMงขัน 

๒. ผลผลิตตMอหนMวย

ของฟาร+มหรือแปลง

ที่มีการใชWเทคโนโลยี

สมัยใหมM/อ ัจฉร ิยะ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๐๘ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๑๑๑) งานสfงเสริมการเกษตร - การบริหารทั่วไป 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<นหน่ึง

ในผู W เล MนสำคัญดWานการผลิตและการคWาสินคWา

เกษตรในเวทีโลกดWวยพ้ืนฐานทางพืชเกษตร 

เขตรWอน และมีขWอไดWเปรียบดWานความหลากหลาย

ทางชีวภาพที ่สามารถพัฒนาตMอยอดโครงสรWาง

ธุรกิจการเกษตรดWวยการสรWางมูลคMาเพิ ่ม เนWน

เกษตรคุณภาพสูงและขับเคลื่อนการเกษตรดWวย

เทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ใหWความสำคัญกับการ

เพิ ่มผลิตภาพการผลิตทั ้งเชิงปริมาณและมูลคMา 

และความหลากหลายของสินคWาเกษตร เพื่อรักษา

ฐานรายไดWเดิมและสรWางฐานอนาคตใหมMที ่สรWาง

รายไดWสูง ทั ้งเกษตร อัตลักษณ+พื ้นถิ ่น เกษตร

ปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และ

เกษตรอัจฉริยะ เพ่ือใหWเกษตรกรมีรายไดWสูงข้ึน 

๔.๑.๕เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมา

ประยุกต+ใชWในการพัฒนาเป<นฟาร+มอัจฉริยะ เพื่อเพ่ิม

ผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลคMาและปริมาณตMอพื้นท่ี

สูงสุด และเตรียมพรWอมรองรับผลกระทบจากการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคำนึงถึงการใชW

ทรัพยากรอยMางยั ่งยืนและเป<นมิตรกับสิ ่งแวดลWอม 

ตลอดจนสรWางสมดุลเกษตรอาหารและเกษตรพลังงาน 

โดยสรWางและนำเทคโนโลยี นวัตกรรม และวิทยาการ

สมัยใหมMมาใชWในการเกษตร ใชWเทคโนโลยีเกษตรดWาน

ความแมMนยำ เทคโนโลยีการผลิตพืชในโรงเร ือน

เพาะปลูก ดWวยการใชWระบบอัตโนมัติและเซ็นเซอร+

อัจฉริยะ ติดตามการเปลี่ยนแปลง ทั้งความชื้น แสง 

และอุณหภูมิภายในฟาร+ม เพื่อใหWไดWผลผลิตตรงตาม

ความตWองการ คุณภาพคงที ่ และสามารถวางแผน

ระบบการตลาดดีขึ้น รวมทั้งเทคโนโลยีการชMวยบันทึก

ขWอมูลสำคัญและติดตามการบริหารจัดการภายใน

โรงเรือนและฟาร+ม การปรับเปล่ียนการทำเกษตรกรรม

ใหWเหมาะสมกับศักยภาพพื้นที ่ ดWวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม รวมทั ้งสMงเสริมการถMายทอดความรู WแกM

เกษตรกรใหWเขWาถึงและใชWประโยชน+จากเทคโนโลยีและ

นวัตกรรมทางการเกษตร การจัดการภาคเกษตรที่เป<น

มิตรกับสิ่งแวดลWอม ระบบการผลิตทางการเกษตรใหW

ปลอดวัสดุเหลือใชW ตลอดจนพัฒนาระบบประกันภัย

ทางการเกษตรที ่ยั ่งยืน เพื ่อสนับสนุนและจูงใจใหW

เกษตรกรใชWเคร่ืองมือดังกลMาวบริหารจัดการความเส่ียง 

  
                      



๓๐๙ 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

ในการทำเกษตรกรรม รวมถึง การสMงเสริมการวิจัย

และพ ัฒนาพ ันธ ุ +พ ืช พ ันธ ุ +ส ัตว +  ป vจจ ัยการผลิต 

เทคโนโลยีการเกษตรใหมM ๆ และการใชWวิทยาการดWาน

เทคโนโลยีชีวภาพ พันธุวิศวกรรม ตลอดจนพัฒนา

เทคโนโลยีทางการเกษตรที่สามารถนำมาใชWประโยชน+

ทั ้งในเรื ่องการปรับสภาพดิน การตรวจจับสารเคมี

ตกคWาง การตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคสัตว+ และการ

พัฒนาบรรจุภัณฑ+ เพื่อเพิ่มปริมาณผลผลิต เพิ่มมูลคMา

ผลิตภัณฑ+และคุณคMาทางโภชนาการ ลดการใชWสารเคมี

ในการเกษตร รวมทั้งยืดอายุการเก็บเกี่ยวและการเก็บ

รักษาเพื่อยืดระยะเวลาการจำหนMายผลผลิตและการ

สMงออก พรWอมทั้งการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตดWวย

เครื ่องจักรกลและอุปกรณ+การเกษตรสำหรับระบบ

ฟาร+มอัจฉริยะในประเทศ โดยยกระดับเทคโนโลยีการ

ผลิตและเครื่องจักรกลการเกษตรใหWสูงขึ้นดWวยการวิจัย

และพัฒนา การสรWางและกำหนดคุณภาพมาตรฐาน

ของสินคWาเคร ื ่องจ ักรกลและอุปกรณ+การเกษตร 

รวมทั ้งการสMงเสริมการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี

อวกาศและภูมิสารสนเทศ การประยุกต+ใชWขWอมูลจาก

ดาวเทียม และเชื่อมโยงฐานขWอมูลจากการประยุกต+ใชW

ระหวMางหนMวยงานตMาง ๆ เพื่อพัฒนาการบริหารจัดการ

ความเสี ่ยงอยMางยั ่งยืนใหWกับภาคเกษตร การสรWาง

ฐานขWอมูลการเพาะปลูกระดับประเทศ การจัดการ

ดWานชลประทาน ทะเล และชายฝv�ง รวมทั้งการติดตาม

การเปล่ียนแปลงสภาพอากาศ  

  
 

 

 

 

 

 



๓๑๐ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๕. แผนยMอยเกษตร

อัจฉริยะ 

๒. พ ัฒนาศักยภาพเกษตรกรในการเข Wาถ ึงและใชW

ประโยชน+จากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเกษตร 

การจัดการภาคเกษตรที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม รวมถึง

องค+ความรูWดWานการผลิตและการตลาดตMาง ๆ ตลอดจน

การใช Wประโยชน +จากเทคโนโลย ีอวกาศและภ ู มิ

สารสนเทศ เทคโนโลยีดิจิทัล ฐานขWอมูลสารสนเทศทาง

การเกษตรตMางๆ เพ่ือการวางแผนการเกษตร และพัฒนา

เกษตรกรใหWเป<นเกษตรกรอัจฉริยะที่มีขีดความสามารถ

ในการแขMงขัน 

๒. ผลผล ิตต Mอหน Mวย

ของฟาร+มหรือแปลงท่ี

ม ีการใช W เทคโนโลยี

สม ัย ใหม M /อ ั จฉร ิ ยะ

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๑ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๒๐๑) งานอนุรักษVแหลfงน้ำและปnาไม6-ปnาไม6ชุมชน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. การเติบโตท่ีเป<นมิตรกับส่ิงแวดลWอม    

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ สรWางการเติบโตอยMางยั ่งยืนบนสังคม

เศรษฐกิจสีเขียว มุ MงเนWนการพัฒนาสังคม

เศรษฐกิจใหWเติบโตและมีความเป<นธรรมบน

ความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพสิ่งแวดลWอมที่ดี ดWวยเศรษฐกิจฐาน

ชีวภาพ นำไปสู Mการยกระดับคุณภาพชีวิต 

เพิ ่มความเป<นธรรมทางสังคม สามารถลด

ความเส่ียงของผลกระทบดWานสิ ่งแวดลWอม

และลดปvญหาความขาดแคลนของทรัพยากร

ลงไดW โดยมีเป tาหมายสู Mส ังคมที ่ม ีระดับ

คุณภาพชีว ิตที ่ส ูงข ึ ้นแตMม ีผลกระทบตMอ

ส่ิงแวดลWอมต่ำลง ผMานแนวทางและมาตรการ

ตMาง ๆ เชMน การบริโภคและการผลิตที่เป<น

มิตรกับสิ่งแวดลWอม เพิ่มพื้นที่สีเขียวและป�า

ไมW รักษาฐานทรัพยากรสัตว+ป�าและความ

หลากหลายทางช ี วภาพ ส M ง เ สร ิ ม ใหW

ส ิ ่ งแวดลWอมมีค ุณภาพดีข ึ ้น คนมีความ

รับผิดชอบตMอสังคม มีความเอื้ออาทร และ

เสียสละเพ่ือผลประโยชน+สMวนรวมของชาติ 

๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม 

โดยหยุดยั ้งการบุกรุกทำลายพื ้นท่ีป�า โดยประยุกต+ใชW

เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตMอการถูกบุกรุก มี

การบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุกหนMวยงาน

ในการเฝtาระวังและปtองกันการบุกรุกป�าสMงเสริมการฟ��นฟู

ระบบนิเวศป�าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม พื้นที่ป�าอนุรักษ+ตาม

กฎหมาย พื้นที่ป�าตWนน้ำบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกันชน 

สMงเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเขตเมืองและชุมชน สMงเสริม

การใชWประโยชน+พื้นที่ตWนน้ำที่เหมาะสมและไมMเกิดผลกระทบ

โดยกำหนดสิทธิชุมชนที่เขWาไปใชWประโยชน+จากป�าจะตWอง

คำนึงถึงความเปราะบางของระบบนิเวศ ขีดจำกัด และ

ศักยภาพในการฟ��นตัว เพ่ือใหWชุมชนมีความรูWสึกหวงแหน เกิด

การอนุรักษ+ทรัพยากรป�าไมW และมีการปลูกป�าเพิ่มขึ้นตาม

หลักการผูWไดWรับประโยชน+จากป�าเป<นผูWดูแลป�า สMงเสริมปลูก

ป�าเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมจากป�าปลูกแบบครบวงจร 

สรWางกลไกหรือระบบตัดฟvนระยะยาวที ่ถูกตWองตามหลัก

วิชาการและกฎหมายสำหรับพื้นที่ที่อยูMนอกเขตพื้นที่ป�าไมW

และพื้นที่ของเอกชน โดยใหWสามารถนำมาใชWประโยชน+ควบคูM

ก ับการส Mงเสร ิมการว ิจ ัยและพัฒนาเพ ื ่อสามารถระบุ

แหลMงกำเนิดของไมW และปtองกันการลักลอบนำไมWออกจากป�า

รวมถึงการสรWางและพัฒนาพ้ืนท่ีสีเขียวเพ่ือการพักผMอนหยMอน

ใจและการเรียนรูWทางธรรมชาติในเขตชุมชนเมืองและชนบท

เพื่อใหWประชาชนไดWประโยชน+และรูWสึกใกลWชิดธรรมชาติ เกิด

ความรูWสึกหวงแหน เกิดจิตสำนึกในการอนุรักษ+และไดWรับ

ความสุขจากทรัพยากรธรรมชาติ พรWอมทั้งการแกWไขปvญหา

ชุมชนที่ทำกินในเขตป�า โดยเนWนการใชWประโยชน+ที่ไมMเกิดผล

กระทบตMอสิ่งแวดลWอมในรูปแบบคนอยูMกับป�าอยMางยั่งยืน การ

จัดทำแผนท่ีแนวเขตพ้ืนท่ีสีเขียว ท่ีเป<นมาตรฐานเดียวกัน 



๓๑๒ 

 

 

  

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 
 

และจัดทำฐานขWอมูลพื้นที ่สีเขียวรายจังหวัด การ

สMงเสริมการบริหารจัดการพื ้นที ่ป�าชุมชนและป�า

ครอบครัวแบบมีสMวนรMวม การสรWางเครือขMายภาค

ประชาชนทุกระดับอายุใหWมีสMวนรMวมในการอนุรักษ+

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลWอม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๘ ประเด็น การเติบโตอยMางย่ังยืน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สภาพแวดลWอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยMาง

ย่ังยืน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการสรWาง

การเติบโตอยMางยั่งยืน

บนสังคมเศรษฐกิจสี

เขียว 

๒. รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม 

รวมทั้งการบริหารจัดการป�าไมWอยMางยั่งยืน โดยหยุดย้ัง

การบุกรุกทำลายพื้นที่ป�า โดยประยุกต+ใชWเทคโนโลยีใน

การบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงตMอการถูกบุกรุก พรWอมท้ัง

ใหWมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมีการบูรณาการทุก

หนMวยงานในการตรวจสอบติดตาม เฝtาระวังและปtองกัน

การบุกรุกป�า และสMงเสริมการฟ� �นฟูระบบนิเวศป�า

ธรรมชาติที ่สภาพเสื ่อมโทรม พื ้นที ่ป�าอนุร ักษ+ตาม

กฎหมาย พื้นที่ป�าตWนน้ำบนพื้นที่สูงชัน และพื้นที่แนวกัน

ชน รวมทั ้งส MงเสริมการใชWประโยชน+พื ้นที ่ต Wนน้ำท่ี

เหมาะสมและไมMเกิดผลกระทบ โดยกำหนดสิทธิชุมชนท่ี

เขWาไปใชWประโยชน+จากป�านั้น และสรWางกลไกที่ถูกตWอง

ตามหลักว ิชาการและกฎหมาย เพ ื ่อสามารถระบุ

แหลMงกำเนิดของไมW ปtองกันการลักลอบทำไมWที ่ ผิด

กฎหมาย และสMงเสริมการพัฒนาพื้นที่สีเขียวเพื่อการ

พักผMอนหยMอนใจและการเรียนรู Wทางธรรมชาติในเขต

ชุมชนเมืองและชนบท เพื่อใหWประชาชนไดWประโยชน+

และรูWสึกใกลWชิดธรรมชาติ เกิดความรูWสึกหวงแหน เกิด

จ ิตสำน ึกในการอน ุร ักษ +และได Wร ับความส ุขจาก

ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทั้งสMงเสริมการบริหารจัดการ

พ้ืนท่ีป�าชุมชนและป�าครอบครัวแบบมีสMวนรMวม 

๒. พื้นที่สีเขียวทุกประเภท

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 



๓๑๔ 

 

 

กิจกรรม: (๓๒๒๐๒) งานอนุรักษVแหลfงน้ำและปnาไม6-ขุดลอกแหลfงน้ำคูคลองเพื่อการเกษตร 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม ใหW

คนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ สรWางการเติบโตอยMางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ

สีเขียว มุMงเนWนการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจใหWเติบโต

และมีความเป<นธรรมบนความสมดุลของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลWอมที่ดี 

ดWวยเศรษฐกิจฐานชีวภาพ นำไปสู Mการยกระดับ

คุณภาพชีว ิต เพ ิ ่มความเป <นธรรมทางส ังคม 

สามารถลดความเส ี ่ ยงของผลกระทบด W าน

สิ ่งแวดลWอมและลดปvญหาความขาดแคลนของ

ทรัพยากรลงไดW โดยมีเปtาหมายสูMสังคมที่มีระดับ

คุณภาพชีวิตที่สูงขึ้นแตMมีผลกระทบตMอสิ่งแวดลWอม

ต่ำลง ผMานแนวทางและมาตรการตMาง ๆ  เชMน การบริโภค

และการผลิตที่เป<นมิตรกับสิ่งแวดลWอม เพิ่มพื้นที่สี

เขียวและป�าไมW รักษาฐานทรัพยากรสัตว+ป�าและ

ความหลากหลายทางช ี วภาพ สM ง เสร ิ ม ใหW

สิ่งแวดลWอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบ

ตMอสังคม มีความเอื ้ออาทร และเสียสละเพ่ือ

ผลประโยชน+สMวนรวมของชาติ 

๔.๑.๓ อนุรักษ+และฟ��นฟูแมMน้ำลำคลองและแหลMงน้ำ

ธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟ��นฟูแมMน้ำลำคลองและการ

ปtองกันตลิ ่งและฝายชะลอน้ำ มีการวางแผนการ

อนุรักษ+และฟ��นฟูแหลMงน้ำบนพื้นฐานของการรักษา

สมดุลนิเวศ สMงเสริมกลไกการมีสMวนรMวมในการบริหาร

การจัดการอนุรักษ+และพัฒนาแมMน้ำ คู คลองและแหลMง

น้ำธรรมชาติ มีระบบรวบรวมและบำบัดน้ำเสีย ระบบ

เก็บขนและกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลของชุมชน

ใหWถูกตWองตามหลักสุขาภิบาล สนับสนุนใหWมีโครงขMาย 

การสัญจรทางน้ำที่สะดวก ปลอดภัย ประหยัดและมี

ประสิทธิภาพ สMงเสริม สนับสนุนใหWประชาชน  

องค+กรเอกชน เอกชน มีความรู WความเขWาใจ ความ

ตระหนักตMอคุณคMาและความสำคัญของแมMน้ำ คู คลอง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๘ประเด็น การเติบโตอยMางย่ังยืน 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สภาพแวดลWอมของประเทศไทยมีคุณภาพดีข้ึนอยMาง

ย่ังยืน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๔. แผนยMอยการจัดการ

มลพิษที ่มีผลกระทบ

ตMอสิ ่งแวดลWอม และ

สารเคมีในภาคเกษตร

ทั้งระบบใหWเป<นไปตาม

มาตรฐานสากล 

๑. จัดการคุณภาพน้ำในแหลMงน้ำผิวดิน แหลMงน้ำใตWดิน 

และแหลMงน้ำทะเลคุณภาพเหมาะสมกับประเภทการใชW

ประโยชน+ โดยกำหนดแนวทางที่สอดรับกับแนวทางการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ใหWความสำคัญกับการสรWางความสมดุล

ระหวMางเศรษฐกิจ สังคม และสิ ่งแวดลWอม ซึ ่งตWอง

พิจารณาสถานการณ+ของประเทศและของโลกที่มีการ

เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา มุMงเนWนการปtองกันผลกระทบ

ล M วงหน W า  โดยการสร W างระบบภ ูม ิ ค ุ W มก ัน ให W กับ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลWอม โดยเฉพาะพื้นที่ที่มี

ระบบนิเวศที่เปราะบางและพื้นที่เสี่ยง เพื่อนำมาใชWเป<น

แนวทางในการปtองกันความเสียหายที่จะเกิดขึ้น และ

คำนึงถึงกิจกรรมที ่จะกMอใหWเกิดความเสี ่ยงและเป<น

อันตรายตMอสุขภาพอนามัยหรือสิ่งแวดลWอม การลดและ

ควบคุมมลพิษจากแหลMงกำเนิด เป<นหลักการจัดการ

มลพิษตั้งแตMตWนทาง และพิจารณาถึงขีดความสามารถใน

การรองรับมลพิษของแหลMงน้ำ รวมถึงการประยุกต+ใชW

ระบบอนุญาตการระบายมลพิษ และหลักการผู WกMอ

มลพิษเป<นผูWจMาย 

๑. คุณภาพน้ำในแหลMงน้ำ

ผิวดิน แหลMงน้ำใตWดินและ

แหลMงน้ำทะเลมีคุณภาพ

เหมาะสมกับประเภทการ

ใชWประโยชน+ 

 

 

 

 

 

 

 
 



๓๑๖ 

 

 

แผนงาน: การพาณิชยV 

กิจกรรม: (๓๓๑๐๑) งานกิจการสถานธนานุบาล-งานกิจการสถานธนานุบาล 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๖ ลงทุนทางสังคมแบบมุMงเปtาเพื่อชMวยเหลือกลุMม

คนยากจนและกลุMมผูWดWอยโอกาสโดยตรง โดยการจัดใหW

มีมาตรการพิเศษเพื่อใหWสามารถระบุตัวกลุMมเปtาหมาย

ที ่ตWองการความชMวยเหลือเป<นพิเศษ และใหWความ

คุWมครองทางสังคมและสวัสดิการอยMางเฉพาะเจาะจง

กลุMมเปtาหมายผูWมีรายไดWนWอย ยากจน และผูWที่ถูกเลือก

ปฏิบัติซ้ำซWอน โดยมีเปtาหมายการตัดขาดวงจรความ

ยากจนไมMใหWสMงตMอจากรุMนพMอแมMไปสูMรุMนลูกหลาน และ

ชMวยเหลือกลุMมคนท่ีเดือดรWอนท่ีสุด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอย 

การคุWมครองทาง

สังคมข้ันพ้ืนฐาน

และหลักประกัน

ทางเศรษฐกิจ 

สังคม และสุขภาพ 

๑. ขยายฐานความคุWมครองทางสังคม โดยกําหนด ระดับ

มาตรฐานขั ้นต่ำของสวัสดิการแตMละประเภท แตMละ

กลุMมเปtาหมายใหWเหมาะสมและชัดเจน เพื่อปtองกันไมMใหW

ประชาชนทุกชMวงวัยตWองเจอสภาวะความยากจนกรณี

ประสบเหตุการณ+ที ่ทำใหWตWองสูญเสียรายไดW เพื ่อเป<น

หลักประกันในการดำเนินชีวิตทางสังคมไดW โดยการ

จัดระบบหรือมาตรการในรูปแบบตMาง ๆ ใหWสามารถ

คุWมครองสิทธิขั ้นพื้นฐานของประชาชนทุกคน บริการ

สังคม การประกันสังคม การชMวยเหลือทางสังคม การ

คุ WมครองอยMางเป<นทางการและไมMเป<นทางการ ซ่ึง

ครอบคลุมถึงการจัดโครงขMายการคุ Wมครองทางสังคม 

สําหรับผูWดWอยโอกาสและคนยากจน ใหWสามารถเขWาถึง

บริการพื้นฐานของภาครัฐไดWอยMางมีคุณภาพ และการ

จัดการกับความเสี่ยงทางสังคมที่เกิดขึ้นจากวิกฤตทาง

เศรษฐกิจ สังคม และภัยพิบัติตMาง ๆ เพื่อป�ดชMองวMางการ

คุWมครองทางสังคมตMาง ๆ ในประเทศไทย 

๑. คนไทยทุกคน โดยเฉพาะ

กลุMมดWอยโอกาสและกลุMม

เปราะบางไดWรับการคุWมครอง 

และม ีหล ักประก ันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๑๘ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๑) งานกิจการประปา-งานผลิต 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม ใหW

คนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม มุMงเนWนพัฒนาระบบจัดการ

น้ำทั้งระบบ เพื่อใหWเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลใน

เร่ืองการจัดการและการใชWน้ำทุกภาคสMวน ดูแล 

ภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทาง

พลังงานอยMางเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม เนWนสMงเสริม

การใชWพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี

คำน ึ งถ ึ งการพ ัฒนาอย M า ง เหมาะสม ให W มี

ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใชWพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื ้นที ่ใหWเกิด

ประโยชน+สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม ใหWเป<นฐานการผลิตอาหาร

ที่มั ่นคงและปลอดภัย และเป<นฐานการผลิตที่มี

ผลิตภาพ 

๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัด รูWคุณคMา และสรWางมูลคMาเพิ่มจากการใชWน้ำใหW

ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหWมีน้ำเพียงพอตMอการ

เจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยูMอาศัย การพาณิชย+

และบริการ พรWอมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบ

แผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดี ระบบรวบรวมน้ำเสีย 

ระบบระบายน้ำ สำหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึง

ชุมชนเมืองใหWเพียงพอตMอความตWองการทั ้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ำในเมืองที่มี

ความเชื่อมโยง มีแหลMงน้ำสำรอง การใชWน้ำซ้ำในพื้นท่ี

วิกฤติ พรWอมทั้งจัดใหWมีน้ำใชWเพียงพอสำหรับการพัฒนา

เกษตร อุตสาหกรรม และทMองเที่ยวรวมทั้งมีระบบดูแล

น ้ำภายในพ ื ้นท ี ่ สำหร ับผ ู W ใช Wน ้ ำ ในน ิคมเกษตร 

อุตสาหกรรมสมัยใหมM พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตร

น้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลMงทMองเที่ยว เกษตร

พลังงาน เกษตรเพิ่มมูลคMาและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม 

โดยทบทวนระบบน้ำตามการปรับโครงสรWางเกษตร 

และอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนไป เนWนปรับโครงสรWางการใชW

น้ำ การจัดสรรน้ำในแตMละภาคสMวน พรWอมทั้งการเพ่ิม

ผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการใชhอยMางมีคุณคMา การ

นำน้ำกลับมาใชWใหมM เพิ่มประสิทธิภาพการสMงและการ

ใชWน้ำทุกภาคสMวน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบ

การขออนุญาตใชWน้ำตามเกณฑ+และความสำคัญ เพ่ือ

สนับสนุนการสรWางมูลคMาเพิ ่มของภาคการผลิตและ

บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม

ในอนาคต 

 



๓๑๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๒ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพของน้ำท้ังระบบ เพ่ิมข้ึน ในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัดและสรWางมูลคMาเพ่ิมจากการใชWน้ำ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย M อยการ

เพิ ่มผลิตภาพของ

น้ำทั ้งระบบในการใชW

น้ำอยMางประหยัด  

รู WคุณคMา และสรWาง

มูลคMาเพิ ่มจากการ

ใชWน ้ำใหWท ัดเทียม

กับระดับสากล 

๓. เพิ ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการใชWน้ำอยMางมี

คุณคMา การใชWน้ำซ้ำ การนำน้ำกลับมาใชWใหมM เพ่ิม

ประสิทธิภาพการสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน พรWอม

เพ่ิมการเก็บกักน้ำในพ้ืนท่ี 

๓. ผลิตภาพจากการใชW

น้ำเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๐ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๒) งานกิจการประปา-งานจำหนfายและบริการ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม ใหW

คนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม มุMงเนWนพัฒนาระบบจัดการ

น้ำทั้งระบบ เพื่อใหWเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลใน

เรื่องการจัดการและการใชWน้ำทุกภาคสMวน ดูแลภัย

พิบัต ิจากน้ำทั ้งระบบ พัฒนาความมั ่นคงทาง

พลังงานอยMางเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม เนWนสMงเสริม

การใชWพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี

คำน ึ งถ ึ งการพ ัฒนาอย M า ง เหมาะสม ให W มี

ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใชWพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื ้นที ่ใหWเกิด

ประโยชน+สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม ใหWเป<นฐานการผลิตอาหาร

ที่มั ่นคงและปลอดภัย และเป<นฐานการผลิตที่มี

ผลิตภาพสูง 

๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัด รูWคุณคMา และสรWางมูลคMาเพิ่มจากการใชWน้ำใหW

ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหWมีน้ำเพียงพอตMอการ

เจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยูMอาศัย การพาณิชย+

และบริการ พรWอมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบ

แผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดี ระบบรวบรวมน้ำเสีย 

ระบบระบายน้ำ สำหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึง

ชุมชนเมืองใหWเพียงพอตMอความตWองการทั ้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ำในเมืองที่มี

ความเชื่อมโยง มีแหลMงน้ำสำรอง การใชWน้ำซ้ำในพื้นท่ี

วิกฤติ พรWอมทั้งจัดใหWมีน้ำใชWเพียงพอสำหรับการพัฒนา

เกษตร อุตสาหกรรม และทMองเที่ยวรวมทั้งมีระบบดูแล

น ้ำภายในพ ื ้นท ี ่ สำหร ับผ ู W ใช Wน ้ ำ ในน ิคมเกษตร 

อุตสาหกรรมสมัยใหมM พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตร

น้ำฝน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ แหลMงทMองเ ท่ียว  

เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ ่มมูลคMาและเป<นมิตรตMอ

ส ิ ่ งแวดล Wอม โดยทบทวนระบบน้ำตามการปรับ

โครงสรWางเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เนWน

ปรับโครงสรWางการใชWน้ำ การจัดสรรน้ำในแตMละภาค

สMวน พรWอมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการ

ใชhอยMางมีค ุณคMา การนำน้ำกลับมาใชWใหมM เพ่ิม

ประสิทธิภาพการสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน และ

เพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขออนุญาตใชWน้ำ

ตามเกณฑ+และความสำคัญ เพื ่อสนับสนุนการสรWาง

มูลคMาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการ

เติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 



๓๒๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๙ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ความม่ันคงดWานน้ำของประเทศเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย M อยการ

เพิ ่มผลิตภาพของ

น้ำทั้งระบบ ในการ

ใชWน้ำอยMางประหยัด 

รู WคุณคMา และสรWาง

มูลคMาเพิ ่มจากการ

ใชWน ้ำใหWท ัดเทียม

กับระดับสากล 

๓. เพิ ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการใชWน้ำอยMางมี

คุณคMา การใชWน้ำซ้ำ การนำน้ำกลับมาใชWใหมM เพ่ิม

ประสิทธิภาพการสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน พรWอม

เพ่ิมการเก็บกักน้ำในพ้ืนท่ี 

๑. ระดับความมั ่นคง 

ด W านน ้ำในเขตเม ือง

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๒ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๒) งานกิจการประปา-งานมาตราวัดน้ำ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม ใหW

คนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม มุMงเนWนพัฒนาระบบจัดการ

น้ำทั้งระบบ เพื่อใหWเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลใน

เรื่องการจัดการและการใชWน้ำทุกภาคสMวน ดูแลภัย

พิบัต ิจากน้ำทั ้งระบบ พัฒนาความมั ่นคงทาง

พลังงานอยMางเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม เนWนสMงเสริม

การใชWพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี

คำน ึ งถ ึ งการพ ัฒนาอย M า ง เหมาะสม ให W มี

ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใชWพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื ้นที ่ใหWเกิด

ประโยชน+สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม ใหWเป<นฐานการผลิตอาหาร

ที่มั ่นคงและปลอดภัย และเป<นฐานการผลิตที่มี

ผลิตภาพสูง 

๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัด รูWคุณคMา และสรWางมูลคMาเพิ่มจากการใชWน้ำใหW

ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหWมีน้ำเพียงพอตMอการ

เจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยูMอาศัย การพาณิชย+

และบริการ พรWอมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบ

แผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดี ระบบรวบรวมน้ำเสีย 

ระบบระบายน้ำ สำหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึง

ชุมชนเมืองใหWเพียงพอตMอความตWองการทั ้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ำในเมืองที่มี

ความเชื่อมโยง มีแหลMงน้ำสำรอง การใชWน้ำซ้ำในพื้นท่ี

วิกฤติ พรWอมทั้งจัดใหWมีน้ำใชWเพียงพอสำหรับการพัฒนา

เกษตร อุตสาหกรรม และทMองเที่ยวรวมทั้งมีระบบดูแล

น ้ำภายในพ ื ้นท ี ่ สำหร ับผ ู W ใช Wน ้ ำ ในน ิคมเกษตร 

อุตสาหกรรมสมัยใหมM พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตร

น้ำฝน พ้ืนท่ีเศรษฐกิจพิเศษ แหลMงทMองเ ท่ียว  

เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ ่มมูลคMาและเป<นมิตรตMอ

ส ิ ่ งแวดล Wอม โดยทบทวนระบบน้ำตามการปรับ

โครงสรWางเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เนWน

ปรับโครงสรWางการใชWน้ำ การจัดสรรน้ำในแตMละภาค

สMวน พรWอมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการ

ใชhอยMางมีค ุณคMา การนำน้ำกลับมาใชWใหมM เพ่ิม

ประสิทธิภาพการสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน และ

เพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขออนุญาตใชWน้ำ

ตามเกณฑ+และความสำคัญ เพื ่อสนับสนุนการสรWาง

มูลคMาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการ

เติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 



๓๒๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๙ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: 

 ๒. ผลิตภาพของน้ำท้ังระบบ เพ่ิมข้ึน ในการใชWน้ำอยMางประหยัดและสรWางมูลคMาเพ่ิมจากการใชWน้ำ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย M อยการ

เพิ ่มผลิตภาพของ

น้ำทั้งระบบ ในการ

ใชWน้ำอยMางประหยัด 

รู WคุณคMา และสรWาง

มูลคMาเพิ ่มจากการ

ใชWน ้ำใหWท ัดเทียม

กับระดับสากล 

๓. เพิ ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการใชWน้ำอยMางมี

คุณคMา การใชWน้ำซ้ำ การนำน้ำกลับมาใชWใหมM เพ่ิม

ประสิทธิภาพการสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน พรWอม

เพ่ิมการเก็บกักน้ำในพ้ืนท่ี 

๑. ระดับความมั ่นคง 

ด W านน ้ำในเขตเม ือง

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๔ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๔) งานกิจการประปา-งานธุรการ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ:  ๑. อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม ใหW

คนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม มุMงเนWนพัฒนาระบบจัดการ

น้ำทั้งระบบ เพื่อใหWเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลใน

เร่ืองการจัดการและการใชWน้ำทุกภาคสMวน ดูแล 

ภัยพิบัติจากน้ำทั้งระบบ พัฒนาความมั่นคงทาง

พลังงานอยMางเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม เนWนสMงเสริม

การใชWพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี

คำน ึ งถ ึ งการพ ัฒนาอย M า ง เหมาะสม ให W มี

ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใชWพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื ้นที ่ใหWเกิด

ประโยชน+สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม ใหWเป<นฐานการผลิตอาหาร

ที่มั ่นคงและปลอดภัย และเป<นฐานการผลิตที่มี

ผลิตภาพสูง 

๔.๕.๒ เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัด รูWคุณคMา และสรWางมูลคMาเพิ่มจากการใชWน้ำใหW

ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหWมีน้ำเพียงพอตMอการ

เจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยูMอาศัย การพาณิชย+

และบริการ พรWอมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบ

แผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดี ระบบรวบรวมน้ำเสีย 

ระบบระบายน้ำ สำหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึง

ชุมชนเมืองใหWเพียงพอตMอความตWองการทั ้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ำในเมืองที่มี

ความเชื่อมโยง มีแหลMงน้ำสำรอง การใชWน้ำซ้ำในพื้นท่ี

วิกฤติ พรWอมทั้งจัดใหWมีน้ำใชWเพียงพอสำหรับการพัฒนา

เกษตร อุตสาหกรรม และทMองเที่ยวรวมทั้งมีระบบดูแล

น ้ำภายในพ ื ้นท ี ่ สำหร ับผ ู W ใช Wน ้ ำ ในน ิคมเกษตร 

อุตสาหกรรมสมัยใหมM  พ้ืนท่ีชลประทาน พ้ืนท่ี 

เกษตรน้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลMงทMองเที่ยว 

เกษตรพลังงาน เกษตรเพิ ่มมูลคMาและเป<นมิตรตMอ

ส ิ ่ งแวดล Wอม โดยทบทวนระบบน้ำตามการปรับ

โครงสรWางเกษตร และอุตสาหกรรมที่เปลี่ยนไป เนWน

ปรับโครงสรWางการใชWน้ำ การจัดสรรน้ำในแตMละภาค

สMวน พรWอมทั้งการเพิ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการ

ใชWอย Mางม ีค ุณค Mา การนำน ้ำกล ับมาใช Wใหม M  เ พ่ิม

ประสิทธิภาพการสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน และ

เพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบการขออนุญาตใชWน้ำ

ตามเกณฑ+และความสำคัญ เพื ่อสนับสนุนการสรWาง

มูลคMาเพิ่มของภาคการผลิตและบริการ และรองรับการ

เติบโตของเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต 

 



๓๒๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๙ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพของน้ำท้ังระบบ เพ่ิมข้ึน ในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัดและสรWางมูลคMาเพ่ิมจากการใชWน้ำ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย M อยการ

เพิ ่มผลิตภาพของ

น้ำทั้งระบบ ในการ

ใชWน้ำอยMางประหยัด 

รู WคุณคMา และสรWาง

มูลคMาเพิ ่มจากการ

ใชWน ้ำใหWท ัดเทียม

กับระดับสากล 

๓. เพิ ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการใชWน้ำอยMางมี

คุณคMา การใชWน้ำซ้ำ การนำน้ำกลับมาใชWใหมM เพ่ิม

ประสิทธิภาพการสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน พรWอม

เพ่ิมการเก็บกักน้ำในพ้ืนท่ี 

๑. ระดับความมั ่นคง 

ด W านน ้ำในเขตเม ือง

เพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๒๖ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๒๐๕) งานกิจการประปา-งานการเงินและบัญช ี

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป<นมิตรตMอส่ิงแวดลWอม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. อนุรักษ+และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  ส่ิงแวดลWอม และวัฒนธรรม ใหW

คนรุMนตMอไปไดWใชWอยMางย่ังยืน มีสมดุล 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้ำ พลังงาน และเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม มุMงเนWนพัฒนาระบบจัดการ

น้ำทั้งระบบ เพื่อใหWเกิดความมั่นคง เพิ่มผลิตผลใน

เรื่องการจัดการและการใชWน้ำทุกภาคสMวน ดูแลภัย

พิบัต ิจากน้ำทั ้งระบบ พัฒนาความมั ่นคงทาง

พลังงานอยMางเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม เนWนสMงเสริม

การใชWพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกท่ี

คำน ึ งถ ึ งการพ ัฒนาอย M า ง เหมาะสม ให W มี

ประสิทธิภาพ เพิ่มศักยภาพและการใชWพลังงาน

ทดแทนและพลังงานทางเลือกในพื ้นที ่ใหWเกิด

ประโยชน+สูงสุด พัฒนาความมั่นคงการเกษตรท่ี

เป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม ใหWเป<นฐานการผลิตอาหาร

ที่มั ่นคงและปลอดภัย และเป<นฐานการผลิตที่มี

ผลิตภาพสูง 

๔.๕.๒เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัด รูWคุณคMา และสรWางมูลคMาเพิ่มจากการใชWน้ำใหW

ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดใหWมีน้ำเพียงพอตMอการ

เจริญเติบโตของเขตเมืองเพ่ือการอยูMอาศัย การพาณิชย+

และบริการ พรWอมระบบจัดการน้ำในเขตเมือง มีระบบ

แผนผังน้ำ ระบบกระจายน้ำดี ระบบรวบรวมน้ำเสีย 

ระบบระบายน้ำ สำหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึง

ชุมชนเมืองใหWเพียงพอตMอความตWองการทั ้งในเชิง

ปริมาณและคุณภาพ โดยพัฒนาระบบน้ำในเมืองที่มี

ความเชื่อมโยง มีแหลMงน้ำสำรอง การใชWน้ำซ้ำในพื้นท่ี

วิกฤติ พรWอมทั้งจัดใหWมีน้ำใชWเพียงพอสำหรับการพัฒนา

เกษตร อุตสาหกรรม และทMองเที่ยวรวมทั้งมีระบบดูแล

น ้ำภายในพ ื ้นท ี ่ สำหร ับผ ู W ใช Wน ้ ำ ในน ิคมเกษตร 

อุตสาหกรรมสมัยใหมM พื้นที่ชลประทาน พื้นที่เกษตร

น้ำฝน พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษ แหลMงทMองเที่ยว เกษตร

พลังงาน เกษตรเพิ่มมูลคMาและเป<นมิตรตMอสิ่งแวดลWอม 

โดยทบทวนระบบน้ำตามการปรับโครงสรWางเกษตร 

และอุตสาหกรรมท่ีเปล่ียนไป เนWนปรับโครงสรWางการใชW

น้ำ การจัดสรรน้ำในแตMละภาคสMวน พรWอมทั้งการเพ่ิม

ผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการใชhอยMางมีคุณคMา การ

นำน้ำกลับมาใชWใหมM เพิ่มประสิทธิภาพการสMงและการ

ใชWน้ำทุกภาคสMวน และเพิ่มการเก็บกักในพื้นที่ มีระบบ

การขออนุญาตใชWน้ำตามเกณฑ+และความสำคัญ เพ่ือ

สนับสนุนการสรWางมูลคMาเพิ ่มของภาคการผลิตและ

บริการ และรองรับการเติบโตของเศรษฐกิจและสังคม

ในอนาคต 

 



๓๒๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๙ ประเด็น การบริหารจัดการน้ำท้ังระบบ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพของน้ำท้ังระบบ เพ่ิมข้ึน ในการใชWน้ำอยMาง

ประหยัดและสรWางมูลคMาเพ่ิมจากการใชWน้ำ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย M อยการ

เพิ ่มผลิตภาพของ

น้ำทั้งระบบ ในการ

ใชWน้ำอยMางประหยัด 

รู WคุณคMา และสรWาง

มูลคMาเพิ ่มจากการ

ใชWน ้ำใหWท ัดเทียม

กับระดับสากล 

๓. เพิ่มผลิตภาพของการใชWน้ำ โดยการใชWน้ำอยMางมีคุณคMา 

การใชWน้ำซ้ำ การนำน้ำกลับมาใชWใหมM เพิ่มประสิทธิภาพ

การสMงและการใชWน้ำทุกภาคสMวน พรWอมเพิ่มการเก็บกักน้ำ

ในพ้ืนท่ี 

๓. ผลิตภาพจากการ

ใชWน้ำเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๘ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๓๐๑) งานตลาดสด-งานจัดระเบียบตลาดสด 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. กระจายศูนย+กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสใหWทุก

ภาคสMวนเขWามาเป<นกำลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสรWางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการ

เกษตรใหWเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐาน

ทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนทWองถิ่น โดย

เนWนระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมี

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหWเกษตรกร

เขWาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู W ทั ้งทางดWาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการผลิตและ

ยกระดับเป<นผูWประกอบการตลอดหMวงโซMคุณคMา และ

เพิ ่มช Mองทางการตลาดและเช ื ่อมโยงการคWาด Wวย

เครือขMายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื ่อสังคม กำหนด

นโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปvญญาทWองถิ่น รวมถึงสMงเสริมการผลิต

แปรรูปสินคWาใหWมีเอกลักษณ+ และการจัดการในภาค

บริการที่เชื ่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือ

ยกระดับเกษตรกรสูMการเป<นผูWประกอบการธุรกิจขนาดกลาง

และขนาดยMอมในภาคการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๒๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๖ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. รายไดWของประชากรกลุMมรายไดWนWอยเพ่ิมข้ึนอยMาง

กระจายและอยMางตMอเน่ือง 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยการส

รWาสภาพแวดลWอม

และกลไกที่สMงเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

๑. สMงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรWางดูดซับมูลคMาทาง

เศรษฐกิจและการกระจายรายไดWกลับสูMชุมชน เพื่อสรWาง

การเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผMาน

การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีสMวน

รMวมจากภาคสMวนตMาง ๆ อาทิ สหกรณ+ รWานคWาชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพื ่อสังคม ท่ี

ส M ง เสร ิมการถ ือห ุ Wนโดยสมาช ิกในช ุมชน เพ ื ่ อ ใหW

ผลประโยชน+ที่เกิดขึ้นตกกลับสูMสมาชิก รวมทั้งการพัฒนา

ชMองทางและศูนย+กลางตลาดสินคWาชุมชน โดยครอบคลุม

ถึงชMองทางตลาดออนไลน+และชMองทางตลาดอ่ืน ๆ 

๑ . ผ ู W ประกอบการ

เศรษฐกิจฐานรากมี

รายไดWเพิ ่มขึ ้นอยMาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๓๐ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๓๐๒) งานตลาดสด-งานบริหารงานตลาดสด 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหล่ือมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๑ ปรับโครงสรWางเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาการ

เกษตรใหWเหมาะสมกับศักยภาพของเกษตรกร ฐาน

ทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนทWองถิ่น โดย

เนWนระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร และการมี

กลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก เพื่อใหWเกษตรกร

เขWาถึงฐานทรัพยากร การวิจัย ความรู W ทั ้งทางดWาน

เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื ่อพัฒนาการผลิตและ

ยกระดับเป<นผูWประกอบการตลอดหMวงโซMคุณคMา และ

เพิ ่มช Mองทางการตลาดและเช ื ่อมโยงการคWาด Wวย

เครือขMายพันธมิตรและวิสาหกิจเพื ่อสังคม กำหนด

นโยบายและกติกาเพ่ือเพ่ิมโอกาสของเกษตรกร พัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมบนฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพและภูมิปvญญาทWองถิ่น รวมถึงสMงเสริมการผลิต

แปรรูปสินคWาใหWมีเอกลักษณ+ และการจัดการในภาค

บริการที่เชื ่อมโยงกับฐานทรัพยากรของชุมชน เพ่ือ

ยกระดับเกษตรกรสูMการเป<นผูWประกอบการธุรกิจขนาดกลางและ

ขนาดยMอมในภาคการเกษตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๖ ประเด็น เศรษฐกิจฐานราก 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. รายไดWของประชากรกลุMมรายไดWนWอยเพ่ิมข้ึนอยMาง

กระจายและอยMางตMอเน่ือง 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการส

รWาสภาพแวดลWอม

และกลไกท่ีสMงเสริม

การพัฒนาเศรษฐกิจ

ฐานราก 

๑. สMงเสริมและพัฒนากลไกและโครงสรWางดูดซับมูลคMาทาง

เศรษฐกิจและการกระจายรายไดWกลับสูMชุมชน เพื่อสรWาง

การเติบโตและการหมุนเวียนของเศรษฐกิจฐานราก ผMาน

การรวมตัวของสมาชิกในชุมชนและกระบวนการมีสMวน

รMวมจากภาคสMวนตMาง ๆ อาทิ สหกรณ+ รWานคWาชุมชน 

วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจหรือกิจการเพื ่อสังคม ท่ี

ส M ง เสร ิมการถ ือห ุ Wนโดยสมาช ิกในช ุมชน เพ ื ่ อ ใหW

ผลประโยชน+ที่เกิดขึ้นตกกลับสูMสมาชิก รวมทั้งการพัฒนา

ชMองทางและศูนย+กลางตลาดสินคWาชุมชน โดยครอบคลุม

ถึงชMองทางตลาดออนไลน+และชMองทางตลาดอ่ืน ๆ 

๑. ผูWประกอบการ

เศรษฐกิจฐานรากมี

รายไดWเพ่ิมข้ึนอยMาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๒ 

 

 

กิจกรรม: (๓๓๔๐๑) งานโรงฆfาสัตวV-การบริหารงานโรงฆfาสัตวV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแขMงขันสูงข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การเกษตรสรWางมูลคMา ประเทศไทยเป<นหน่ึง

ในผูWเลMนสำคัญดWานการผลิตและการคWาสินคWาเกษตรใน

เวทีโลกดWวยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตรWอน และมี

ขWอไดWเปรียบดWานความหลากหลายทางชีวภาพท่ี

สามารถพัฒนาตMอยอดโครงสรWางธุรกิจการเกษตร

ดWวยการสรWางมูลคMาเพิ่ม เนWนเกษตรคุณภาพสูงและ

ขับเคลื่อนการเกษตรดWวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

ที่ใหWความสำคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตท้ัง

เชิงปริมาณและมูลคMา และความหลากหลายของ

สินคWาเกษตร เพื่อรักษาฐานรายไดWเดิมและสรWาง

ฐานอนาคตใหมMที่สรWางรายไดWสูง ทั้งเกษตรอัตลักษณ+

พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปร

รูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อใหWเกษตรกรมีรายไดW

สูงข้ึน 

๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย สรWางความตระหนักแกMผูWผลิต

และผูWบริโภคทั่วโลกในเรื่องความสำคัญของมาตรฐาน

ระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและ

วางกรอบใหWเกษตรกรและผูWผลิตทำการผลิตสินคWาท่ี

สอดคลWองกับมาตรฐาน และเขWาสูMระบบมาตรฐานการ

จัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ไดWรับการรับรองจาก

สถาบันที ่ม ีความนMาเช ื ่อถ ือ พร Wอมทั ้งให WความรูW

เกษตรกรดWานกระบวนการผลิตตามมาตรฐานสากล

เพื่อมุMงสูMการเลิกใชWสารเคมีในภาคเกษตร การเพิ่มพื้นท่ี

และปริมาณการผลิตเกษตรอินทรีย+ในระยะตMอไป โดย

สMงเสริมการถMายทอดองค+ความรูWแกMเกษตรกรในการทำ

เกษตรปลอดสาร และเปลี่ยนผMานไปสูMการทำเกษตร

อินทรีย+ ตลอดจนสนับสนุนกลไกทางการตลาดแกM

เกษตรกรที่ตWองการทำการเกษตรอินทรีย+ การพัฒนา

ระบบการตรวจรับรองคุณภาพและมาตรฐานสินคWา

เกษตรอ ินทร ีย +ของไทย รวมถ ึงระบบตรวจสอบ

ยWอนกลับ สำหรับการตรวจสอบที่มาของสินคWาในทุก

ขั้นตอนใหWเป<นไปตามมาตรฐานอันเป<นท่ียอมรับของ

ตลาดท้ังในประเทศและตMางประเทศ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๓ ประเด็น การเกษตร 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย Mอยเกษตร

ปลอดภัย 

๒. พัฒนาระบบคุณภาพมาตรฐานความปลอดภัยและระบบการ

ตรวจรับรองคุณภาพจากสถาบันที่มีความนMาเชื่อถือในระดับตMางๆ  

รวมถึงการพัฒนาคุณคMาทางโภชนาการของสินคWาเกษตรและอาหาร 

ตลอดจนพัฒนาระบบการตรวจสอบยWอนกลับใหWเป<นที่ยอมรับกับ

ความตWองการของตลาดท้ังในประเทศและตMางประเทศ    

๒. ผล ิตภ ัณฑ + เกษตร

ปลอดภัยของไทยไดWรับ

การยอมรับดWานคุณภาพ

ความปลอดภ ั ยและ

คุณคMาทางโภชนาการ

สูงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๔ 

 

 

กิจกรรม: (๓๕๕๐๑) กิจการเดินรถ - กิจการเดินรถโดยสารประจำทาง 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางความสามารถในการแขMงขัน 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ประเทศไทยเป<นประเทศท่ีพัฒนาแลWว เศรษฐกิจเติบโตอยMางมี

เสถียรภาพและย่ังยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๔ โครงสร Wางพื ้นฐาน เช ื ่อมไทย เช ื ่อมโลก 

โครงสรWางพื้นฐานเป<นสิ่งจำเป<นสำหรับประเทศไทยใน

การกWาวสูMการเป<นศูนย+กลางเศรษฐกิจอาเซียน และ

เป<นจุดเชื่อมตMอที่สำคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุค

ของการเปลี ่ยนแปลงทางดWานเทคโนโลยีอยMาง

รวดเร็วและรุนแรง โครงสรWางพ้ืนฐานจะครอบคลุม

ถึงโครงสรWางพื้นฐานทางกายภาพในดWานโครงขMาย

คมนาคม พื ้นท ี ่และเม ือง รวมถึงเทคโนโลยี 

ตลอดจนโครงสรWางพื ้นฐานทางเศรษฐกิจ เพ่ือ

อำนวยความสะดวกและลดต Wนท ุน ในการ

เคลื่อนยWายสินคWา บริการ เงินทุน บุคลากร และ

เช่ือมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลก 

๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงขMายคมนาคมไรWรอยตMอ เชื่อมโยงโครงขMาย

คมนาคมระดับภูมิภาคจากเอเชียตะวันออกถึงเอเชียใตWอยMางไรW

รอยตMอ โดยมีไทยเป<นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมใหWเป<น

ระเบียงเศรษฐกิจแหMงเอเชีย เพื่อเป<นศูนย+กลางการคมนาคม 

การขนสMง การกระจายสินคWา การคWา การลงทุน และการ

ทMองเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุMมเศรษฐกิจ

ในระดับภูมิภาค โดยการพัฒนาโครงขMายคมนาคมและโครงสรWาง

พื้นฐานทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการขนสMง

และโลจิสติกส+ตลอดหMวงโซMอ ุปทานของภูมิภาค โดยใหW

ความสำคัญกับการขนสMงทางน้ำและระบบรางมากข้ึนรวมถึงการ

พัฒนาและบูรณาการการใชWทMาอากาศยานหลักในสMวนกลางและ

ทMาอากาศยานในสMวนภูมิภาคใหWสอดคลWองกับการเชื ่อมโยง

โครงขMายทั้งในประเทศและตMางประเทศมากขึ้น พรWอมทั้งการวาง

โครงขMายเสWนทางการคมนาคมเชื่อมโยงสูMเมืองหลักของภูมิภาค

อยMางไรWรอยตMอ เพื่อรองรับการเพ่ิมจำนวนของเมืองและการ

ขยายเมือง และเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบWานและการพัฒนา

ระบบขนสMงสาธารณะสมัยใหมMและสิ่งอำนวยความสะดวกภายใน

เมืองใหWมีความเชื่อมโยงกัน สMงเสริมระบบขนสMงสมัยใหมM และ

พัฒนาพื ้นที ่โดยรอบสถานีระบบขนสMงสาธารณะใหWเกิด

ประโยชน+ทางเศรษฐกิจ รวมทั้งการสMงเสริมการใชWเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเช่ือมโยงโครงขMายคมนาคมและระบบโลจิสติกส+

ใหWมีมาตรฐานเดียวกัน และสรWางความรMวมมือในการอำนวย

ความสะดวกทางการคWาระหวMางกันในภูมิภาคใหWงMายและสะดวก

มากท่ีสุด 

 

 

 



๓๓๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๗ ประเด็น โครงสรWางพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส+ และดิจิทัล 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ผลิตภาพการผลิตของภาคเกษตรเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนยMอยโครงสรWาง

พื้นฐานดWานคมนาคม

และระบบโลจิสติกส+ 

๕. ระบบขนสMงสาธารณะในเขตเมือง พัฒนาระบบขนสMงสาธารณะใน

เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รวมทั้งเมืองหลักในภูมิภาคและพื้นท่ี

พิเศษ   พัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกภายในสถานีเพื่อรองรับการ

เดินทางของคนทุกกลุ Mม และยกระดับการพัฒนาสถานีใหWเป<น

ศูนย+กลางการเดินทางของพื้นที่ภายใตWแนวคิดการพัฒนาพื้นท่ี

โดยรอบสถานีขนสMงมวลชน รวมทั้งสMงเสริมใหWเกิดการใชWโครงสรWาง

อัตราคMาโดยสารรMวมและบัตรโดยสารรMวมในระบบขนสMงสาธารณะ 

เพื่อสนับสนุนใหWเกิดการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการเดินทางจากรถ

สMวนบุคคลมาใชWระบบขนสMงสาธารณะเพ่ิมข้ึน    

๔. การเดินทางดWวยระบบ

ขนสMงสาธารณะในเขต

เมืองเพ่ิมข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๖ 

 

 

แผนงาน: งบกลาง 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๑) งบกลาง-การชำระหนี้เงินกู6และดอกเบี้ย 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เก่ียวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร+ชาติทั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นท่ี มี

การรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะ

ปานกลางและระยะยาว การปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการ

บริหารจัดการ

การเงินการคลัง 

๑) รักษาและเสริมสรWางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหาภาค 

โดยรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั ่งยืน

ทางการคลัง พัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะปานกลาง

และระยะยาว ดำเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังท่ี

โปรMงใส ยืดหยุMน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนา

เครื่องมือทางนโยบายใหมM ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทาง

เศรษฐกิจจากปvจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับ

บริบทและโครงสรWางเศรษฐกิจที ่เปลี ่ยนแปลง พัฒนา

ประสิทธิภาพของระบบการเงินท้ังตลาดเงิน ตลาดทุน และ

การประกันภัย สMงเสริมการแขMงขันที ่ เป<นธรรม สรWาง

บรรยากาศที่เอื้อตMอการนำเทคโนโลยีมาใชWในการใหWบริการ

ทางการเงิน และพัฒนาโครงสรWางพื้นฐานกลางทางการเงิน 

ใหWเป<นมาตรฐานสากลและทันตMอการเปลี ่ยนแปลงของ

นวัตกรรมทางธุรกิจและดูแลความมั่นคงและปลอดภัยของ

ระบบการชำระเงินหลักของประเทศ 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๓๘ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๓) งบกลาง-เงินสำรองจfาย 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เกี ่ยวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร+ชาติทั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มี

การรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะ

ปานกลางและระยะยาว การปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๓๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการ

บริหารจัดการ

การเงินการคลัง 

๓) จ ั ดทำงบประมาณตอบสนองต Mอ เป t าหมายตาม

ยุทธศาสตร+ชาติ เพ่ือใหWงบประมาณเป<นเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ

หนMวยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ ภารกิจ

พื ้นที ่ และภารกิจอื ่น ๆ ที ่ไดWร ับมอบหมายใหWสามารถ

ดำเนินการไดWตามเปtาหมายของแตMละแผนงาน/โครงการ 

และเปtาหมายรMวมตามระยะเวลาที่กำหนดไวW สอดคลWองกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวนในแตMละชMวงเวลา โดยใชW

เครื่องมือดWานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรMวมกัน 

เพ่ือใหWเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยMางย่ังยืน 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธ์ิตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+

ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



๓๔๐ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๕) งบกลาง - บำเหน็จ/บำนาญ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๓.๒.๒ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เกี ่ยวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร+ชาติทั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มี

การรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะ

ปานกลางและระยะยาว การปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการบริหาร

จัดการการเงินการคลัง 

๓) จ ั ดทำงบประมาณตอบสนองต Mอ เป t าหมายตาม

ยุทธศาสตร+ชาติ เพ่ือใหWงบประมาณเป<นเคร่ืองมือสำคัญท่ีจะ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของ

หนMวยงานทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ ภารกิจ

พื ้นที ่ และภารกิจอื ่น ๆ ที ่ไดWร ับมอบหมายใหWสามารถ

ดำเนินการไดWตามเปtาหมายของแตMละแผนงาน/โครงการ 

และเปtาหมายรMวมตามระยะเวลาที่กำหนดไวW สอดคลWองกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวนในแตMละชMวงเวลา โดยใชW

เครื่องมือดWานนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรMวมกัน 

เพ่ือใหWเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยMางย่ังยืน 

๑. หน M วยงานภาครัฐ

บรรล ุผลส ัมฤทธ ิ ์ตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๔๒ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๘) งบกลาง - ผู6พิการ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอย 

มาตรการแบบเจาะจง

กล ุ Mมเป tาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๑) จ ัดให Wม ีระบบและกลไกในการให Wความช Mวยเหลือ

กลุMมเปtาหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหWความ

ชMวยเหลือกลุMมเปtาหมายที่ตWองการความชMวยเหลือเป<นพิเศษ 

เพื ่อใหWสามารถใหWความชMวยเหลือกับกลุ Mมเปtาหมายท่ี

หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ Mม อาทิ ทั ้งเด็ก สตรี 

ผู Wสูงอายุ ผู WมีความบกพรMองทางรMางกาย เหยื่อของความ

รุนแรงตMาง ๆ และการคWามนุษย+ แรงงานในภาคการผลิตที่มี

ความเส่ียง ผูWติดเช้ือ และบุคคลท่ีตWองการการดูแลเป<นพิเศษ 

๑. มีระบบและกลไก 

ในการใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมายที่ตWองการ

ความชMวยเหลือเป<นพิเศษ

ไดWครอบคลุมมากย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๔ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๑๐) งบกลาง - เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทWองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเองเพ่ือสรWางสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ การเสริมสรWางพลังทางสังคม ๔.๓.๑ สรWางสังคมเขWมแข็งท่ีแบMงปvน ไมMทอดท้ิงกัน และ

มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของ

ภาคสMวนตMาง ๆ โดยเฉพาะการเช่ือมพลังของคนสามวัย 

คือเยาวชนคนรุMนใหมM คนวัยทำงาน และผูWสูงอายุ ใหWมา

เป<นกำลังของการพัฒนาเพ่ือสMวนรวม โดยการสรWางเวที

กลางเป<นพื ้นที ่สาธารณะ เพื ่อปรึกษาหารือปvญหา

สาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตMระดับชุมชน ทWองถิ่น อำเภอ

จนถึงระดับจังหวัด การสรWางผูWนำการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและสรWางกลไกการทำงานรMวมกันของภาคสMวน

ตMาง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดตMาง ๆ  เพื ่อฝ�กทักษะใหWเป<นผู Wนำรุ MนใหมMในอนาคต  

ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพ่ือสังคม  

การดำเน ินงานของภาคประชาส ังคม การสร Wาง

เครือขMายในพื้นที ่ รวมถึงการสรWางชุมชนเสมือนบน

เครือขMายสื่อ ใหWเป<นเครือขMายเรียนรูWรMวมกันทางสังคมท่ี

รMวมทำสิ่งท่ีสรWางสรรค+ และการยกยMองใหWคุณคMากับการ

ทำประโยชน+รMวมกันเพ่ือสMวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย M อยการ

เสริมสรWางทุนทาง

สังคม 

๒). เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นในการพัฒนา การ

พึ ่งตนเอง และการจัดการตนเอง สMงเสริมใหWมีระบบการ

สนับสนุนความเขWมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ทWองถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแตM เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร

และสิ่งแวดลWอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแตM

ระดับชุมชน ตําบล อำเภอ จังหวัด ที่เนWนการมีสMวนรMวมของ

ทุกภาคสMวน เสริมสรWางผูWนำการเปล่ียนแปลงสามวัยในทWองถ่ิน 

ไดWแกM เยาวชน คนวัยทำงาน และผูWสูงอายุ เพ่ือใหWเกิดการ 

สืบทอดทักษะภูมิปvญญาของกลุ Mมคนที่จะเป<นแกนนำการ

พัฒนาในทWองถิ ่นระดับตำบลและหมู MบWาน กMอใหWเกิดการ

เปลี่ยนแปลงที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแกWไขปvญหา

และพัฒนาชุมชนไดWดWวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขWอมูล

พื ้นฐานเพื ่อใชWประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที ่มี

กระบวนการมีสMวนรMวมของคนในชุมชนและบนฐานขWอมูลเชิง

ประจักษ+ โดยยึดยุทธศาสตร+ชาติและแผนระดับตMาง ๆ ท่ี

เก่ียวขWองเป<นกรอบการดำเนินงาน 

๑. ภาคีการพัฒนามี

บทบาทในการพัฒนา

สังคมมากขึ ้นอยMาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๖ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๒) งบกลาง-รายจfายตามข6อผูกพัน 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เกี ่ยวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรลุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร+ชาติทั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มี

การรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะ

ปานกลางและระยะยาว การปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการบริหาร

จัดการการเงินการคลัง 

๑). รักษาและเสริมสรWางเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค โดย

รักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืนทางการ

คลัง พัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะปานกลางและระยะ

ยาว ดำเนินกรอบนโยบายการเงินและการคลังที ่โปรMงใส 

ยืดหยุMน รักษาเสถียรภาพระบบการเงิน และพัฒนาเครื่องมือ

ทางนโยบายใหมM ๆ เพื่อรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ

จากปvจจัยภายในและภายนอก รวมทั้งสอดรับกับบริบทและ

โครงสรWางเศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง พัฒนาประสิทธิภาพของ

ระบบการเงินทั ้งตลาดเงิน ตลาดทุน และการประกันภัย 

สMงเสริมการแขMงขันที่เป<นธรรม สรWางบรรยากาศที่เอื้อตMอการ

นำเทคโนโลยีมาใชWในการใหWบริการทางการเงิน และพัฒนา

โครงสรWางพื้นฐานกลางทางการเงิน ใหWเป<นมาตรฐานสากล

และทันตMอการเปลี่ยนแปลงของนวัตกรรมทางธุรกิจและดูแล

ความมั่นคงและปลอดภัยของระบบการชำระเงินหลักของ

ประเทศ 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๔๘ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๔) งบกลาง-เงินชfวยเหลืองบเฉพาะการ 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑.ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เก่ียวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคลื ่อนยุทธศาสตร+ชาติทั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นท่ี มี

การรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะ

ปานกลางและระยะยาว การปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๔๙ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒. ภาครัฐมีการดำเนินการท่ีมีประสิทธิภาพ ดWวยการนำ

นวัตกรรม เทคโนโลยีมาประยุกต+ใชW 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนย M อยการ

บ ร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร

การเงินการคลัง 

๓) จัดทำงบประมาณตอบสนองตMอเปtาหมายตามยุทธศาสตร+

ชาติ เพื่อใหWงบประมาณเป<นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร+ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนMวยงาน

ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ ภารกิจพื้นที่ และ

ภารกิจอื่น ๆ ท่ีไดWรับมอบหมายใหWสามารถดำเนินการไดWตาม

เปtาหมายของแตMละแผนงาน/โครงการ และเปtาหมายรMวม

ตามระยะเวลาท่ีกำหนดไวW สอดคลWองกับสถานการณ+และความ

เรMงดMวนในแตMละชMวงเวลา โดยใชWเครื่องมือดWานนวัตกรรมและเทคโนโลยี

ท่ีทันสมัยรMวมกัน เพ่ือใหWเกิดการพัฒนาในทุก ๆ มิติอยMางย่ังยืน 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๐ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๗) งบกลาง - ผู6สูงอาย ุ

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๑ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยมาตรการ

แบบเจาะจงกลุMม 

เปtาหมายเพ่ือแกWปvญหา 

เฉพาะกลุMม 

๑). จ ัดให Wม ีระบบและกลไกในการให Wความช Mวยเหลือ

กลุ Mมเปtาหมาย โดยพัฒนาระบบและกลไกในการใหWความ

ชMวยเหลือกลุMมเปtาหมายที่ตWองการความชMวยเหลือเป<นพิเศษ 

เพื ่อใหWสามารถใหWความชMวยเหลือกับกลุ Mมเป tาหมายท่ี

หลากหลายและครอบคลุมครบกลุ Mม อาทิ ทั ้งเด็ก สตรี 

ผูWสูงอายุ ผูWมีความบกพรMองทางรMางกาย เหย่ือของความรุนแรง

ตMาง ๆ และการคWามนุษย+ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความ

เส่ียง ผูWติดเช้ือ และบุคคลท่ีตWองการการดูแลเป<นพิเศษ 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมายที่ตWองการ

ความช M วยเหล ือเป<น

พิเศษไดWครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๕๒ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๐๙) งบกลาง - เอดสV 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. สรWางความเป<นธรรม และลดความเหล่ือมล้ำในทุกมิติ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๑ การลดความเหลื่อมล้ำ สรWางความเป<นธรรม

ในทุกมิติ 

๔.๑.๕ สรWางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและ

เหมาะสมกับคนทุกชMวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุMม 

เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอยMางรวดเร็วในบริบทของ

สังคมสูงวัย รวมทั้งสรWางสภาพแวดลWอมทางกายภาพ

และทางสังคมท่ีเอ้ือตMอการดำรงชีวิตและการมีสMวนรMวม

เป<นพลังในสังคมสำหรับคนทุกกลุMม โดยเฉพาะผูWพิการ

และผูWสูงวัย โดยการเชื่อมโยงระบบขWอมูลสวัสดิการ

รายบ ุคคล และการพ ัฒนาระบบการให Wบร ิการ

สวัสดิการที่เป<นความรMวมมือระหวMางรัฐบาล องค+กร

ปกครองสMวนทWองถิ่น องค+กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค+กร

ประชาสังคม เพื่อใหWสามารถพัฒนาระบบสวัสดิการ

ถWวนหนWาไดWอยMางมีประสิทธิภาพและควบคุมคMาใชWจMาย

ไมMใหWเป<นภาระทางการคลังมากเกินไป สMงเสริมและ

สรWางแรงจูงใจในการออมและการลงทุนระยะยาวเพ่ือ

เพิ่มความสามารถในการพึ่งตนเองทางเศรษฐกิจของ

ประชาชนทุกกลุMมดWวยมาตรการทางภาษีและอื่น ๆ 

ตลอดจนสMงเสริมใหWแรงงานทั้งในระบบและนอกระบบ

เขWาสูMระบบประกันสังคมอยMางท่ัวถึง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๓ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๗ ประเด็น ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. คนไทยทุกคนไดWรับการคุWมครองและมีหลักประกันทาง

สังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยมาตร 

การแบบเจาะจง

กล ุ Mมเป tาหมายเพ่ือ

แกWปvญหาเฉพาะกลุMม 

๑). จัดใหWมีระบบและกลไกในการใหWความชMวยเหลือกลุMมเปtาหมาย โดย

พัฒนาระบบและกลไกในการใหWความชMวยเหลือกลุMมเปtาหมายที่ตWองการ

ความชMวยเหลือเป<นพิเศษ เพื ่อใหWสามารถใหWความชMวยเหลือกับ

กลุMมเปtาหมายที่หลากหลายและครอบคลุมครบกลุMม อาทิ ทั้งเด็ก สตรี 

ผูWสูงอายุ ผูWมีความบกพรMองทางรMางกาย เหยื่อของความรุนแรงตMาง ๆ  

และการคWามนุษย+ แรงงานในภาคการผลิตที่มีความเสี่ยง ผูWติดเชื้อ และ

บุคคลท่ีตWองการการดูแลเป<นพิเศษ 

๑. มีระบบและกลไกใน

การใหWความชMวยเหลือ

กลุMมเปtาหมายที่ตWองการ

ความช M วยเหล ือเป<น

พิเศษไดWครอบคลุมมาก

ย่ิงข้ึน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๔ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๑๑) งบกลาง - เงินชfวยเหลืองบประมาณรายจfายเฉพาะการโครงการอื่น 

• ยุทธศาสตร?ชาติ: ดWานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานท่ีมุMงผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน+สMวนรวม 

ตอบสนองความตWองการของประชาชนไดWอยMางสะดวก รวดเร็ว โปรMงใส 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๒ ภาคร ัฐบร ิหารงานแบบบูรณาการโดยมี

ยุทธศาสตร+ชาติเป<นเปtาหมายและเชื่อมโยงการ

พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุก

พื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคลWอง

เชื่อมโยงและเป<นกลไกสำคัญในการนำยุทธศาสตร+

ชาต ิส ู Mการปฏ ิบ ัต ิ ในท ุกระด ับ ม ีการจ ัดสรร

งบประมาณท่ีมีลักษณะยึดโยงกับยุทธศาสตร+ในทุก

ระดับ มีเปtาหมายรMวมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิง

ภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยขWอมูลขนาดใหญM 

รวมทั ้งมีระบบการติดตามและประเมินผลการ

ดำเนินงานทั ้งในระดับยุทธศาสตร+ ภารกิจและ

พื้นที่ เพื่อนำไปสูMการกำหนดประเด็นการพัฒนา 

การจัดทำนโยบาย และการติดตามประเมินผลท่ี

เป<นระบบอยMางตMอเน่ือง 

๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร+ชาติ หนMวยงานที่เกี ่ยวขWองกับ

ระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหนWาท่ี

ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไมMเป<นอุปสรรค

ในการบรรล ุ เป t าหมายย ุทธศาสตร +ชาต ิ  ระบบ

งบประมาณแผMนด ินต Wองสอดร ับก ับล ักษณะการ

ขับเคล่ือนยุทธศาสตร+ชาติท ั ้งในลักษณะแผนเชิง

ยุทธศาสตร+ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มี

การรักษาวินัยการเงินการคลังภายใตWกรอบความยั่งยืน

ทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังลMวงหนWาระยะ

ปานกลางและระยะยาว การปร ับปร ุ งว ิ ธ ี การ

งบประมาณใหWมีความคลMองตัว สะดวก เหมาะสมกับ

สถานการณ+และความเรMงดMวน การใชWจMายงบประมาณ

โปรMงใส เป<นไปตามเปtาหมายในระยะเวลาที่กำหนด 

และม ีแผนเพ ิ ่ มรายได W ของประเทศค ู M ก ั บแผน

งบประมาณใหWเกิดสมดุลระหวMางรายไดWกับรายจMาย 

พรWอมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บรายไดWของรัฐ

และการปรับปรุงระบบภาษี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๕ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๒๐ ประเด็น การบริการประชาชน และประสิทธิภาพภาครัฐ 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. บริการของรัฐมีประสิทธิภาพและมีคุณภาพเป<นท่ียอมรับ

ของผูWใชWบริการ 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๒. แผนยMอยการบริหาร

จัดการการเงินการคลัง 

๓). จัดทำงบประมาณตอบสนองตMอเปtาหมายตามยุทธศาสตร+

ชาติ เพื่อใหWงบประมาณเป<นเครื่องมือสำคัญที่จะขับเคลื่อน

ยุทธศาสตร+ชาติ โดยสนับสนุนบทบาทภารกิจของหนMวยงาน

ทั้งในภารกิจพื้นฐาน ภารกิจยุทธศาสตร+ ภารกิจพื้นที่ และ

ภารกิจอื่น ๆ ท่ีไดWรับมอบหมายใหWสามารถดำเนินการไดWตาม

เปtาหมายของแตMละแผนงาน/โครงการ และเปtาหมายรMวม

ตามระยะเวลาที่กำหนดไวW สอดคลWองกับสถานการณ+และ

ความเร Mงด MวนในแตMละชMวงเวลา โดยใช Wเคร ื ่องม ือด Wาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัยรMวมกัน เพื่อใหWเกิดการ

พัฒนาในทุก ๆ มิติอยMางย่ังยืน 

๑. หนMวยงานภาครัฐ

บรรลุผลสัมฤทธิ์ตาม

เปtาหมายยุทธศาสตร+ชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



๓๕๖ 

 

 

กิจกรรม: (๔๑๑๑๒) งบกลาง - เงินสมทบกองทุนประกันสังคม 

• ยุทธศาสตร?ชาติ:ดWานการสรWางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

• เปkาหมายยุทธศาสตร?ชาติ: ๓. เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทWองถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเอง

และการจัดการตนเองเพ่ือสรWางสังคมคุณภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร?ชาติ แนวทางภายใต7ประเด็น 

๔.๓ การเสริมสรWางพลังทางสังคม ๔.๓.๑ สรWางสังคมเขWมแข็งท่ีแบMงปvน ไมMทอดท้ิงกัน และ

มีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของ

ภาคสMวนตMาง ๆ โดยเฉพาะการเช่ือมพลังของคนสามวัย 

คือเยาวชนคนรุMนใหมM คนวัยทำงาน และผูWสูงอายุ ใหWมา

เป<นกำลังของการพัฒนาเพ่ือสMวนรวม โดยการสรWางเวที

กลางเป<นพื ้นที ่สาธารณะ เพื ่อปรึกษาหารือปvญหา

สาธารณะของพื้นที่ ตั้งแตMระดับชุมชน ทWองถิ่น อำเภอ

จนถึงระดับจังหวัด การสรWางผูWนำการเปลี่ยนแปลงทาง

สังคมและสรWางกลไกการทำงานรMวมกันของภาคสMวน

ตMาง ๆ การสนับสนุนกิจกรรมของเด็กและเยาวชนใน

จังหวัดตMาง ๆ เพื ่อฝ�กทักษะใหWเป<นผู Wนำรุ MนใหมMใน

อนาคต  ตลอดจนสนับสนุนระบบวิสาหกิจเพื่อสังคม 

การดำเน ินงานของภาคประชาส ังคม การสร Wาง

เครือขMายในพื้นที ่ รวมถึงการสรWางชุมชนเสมือนบน

เครือขMายสื่อ ใหWเป<นเครือขMายเรียนรูWรMวมกันทางสังคมท่ี

รMวมทำสิ่งท่ีสรWางสรรค+ และการยกยMองใหWคุณคMากับการ

ทำประโยชน+รMวมกันเพ่ือสMวนรวม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๗ 

 

 

แผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑๕ ประเด็น พลังทางสังคม 

เปkาหมายของแผนแมGบทภายใต7ยุทธศาสตร?ชาติ: ๑. ทุกภาคสMวนมีสMวนรMวมในการพัฒนาสังคมเพ่ิมข้ึน 

แผนยGอย แนวทางการพัฒนาภายใต7แผนยGอย เปkาหมายแผนยGอย 

๑. แผนย M อยการ

เสริมสรWางทุนทาง

สังคม 

๒). เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทWองถิ่นในการพัฒนา การ

พึ ่งตนเอง และการจัดการตนเอง สMงเสริมใหWมีระบบการ

สนับสนุนความเขWมแข็งและเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน

ทWองถิ่นที่ครอบคลุมทุกมิติตั้งแตM เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร

และสิ่งแวดลWอม และการขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ตั้งแตM

ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ จังหวัด ที่เนWนการมีสMวนรMวมของ

ทุกภาคสMวน เสริมสรWางผูWนำการเปล่ียนแปลงสามวัยในทWองถ่ิน 

ไดWแกM เยาวชน คนวัยทำงาน และผูWสูงอายุ เพื่อใหWเกิดการสืบ

ทอดทักษะภูมิปvญญาของกลุMมคนที่จะเป<นแกนนำการพัฒนา

ในทWองถิ่นระดับตำบลและหมูMบWาน กMอใหWเกิดการเปลี่ยนแปลง

ที่มาจากทุกวัย และสนับสนุนการแกWไขปvญหาและพัฒนา

ชุมชนไดWดWวยตนเอง พัฒนาระบบฐานขWอมูลพื้นฐานเพื่อใชW

ประกอบการจัดทำแผนพัฒนาชุมชนที่มีกระบวนการมีสMวน

รMวมของคนในชุมชนและบนฐานขWอมูลเชิงประจักษ+ โดยยึด

ยุทธศาสตร+ชาติและแผนระดับตMาง ๆ ที่เกี่ยวขWองเป<นกรอบ

การดำเนินงาน 

๑. ภาคีการพัฒนามี

บทบาทในการพัฒนา

สังคมมากขึ ้นอยMาง

ตMอเน่ือง 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๓๕๘ 

 

 

คณะท่ีปรึกษา 

 

   นายประยูร รัตนเสนีย+ อธิบดีกรมสMงเสริมการปกครองทWองถ่ิน 

 

   นายสันติธร ย้ิมละมัย รองอธิบดีกรมสMงเสริมการปกครองทWองถ่ิน 

 

   นายทวี เสริมภักดีกุล รองอธิบดีกรมสMงเสริมการปกครองทWองถ่ิน 

 

   นายขจร ศรีชวโนทัย รองอธิบดีกรมสMงเสริมการปกครองทWองถ่ิน 

 

 

 

คณะผู7จัดทำ  

 

   นางวิชญา สุขกระจMาง ผูWอำนวยการกลุMมงานติดตามประเมินผล 

 

   นางสาวนิศรา ปานชWาง นักวิเคราะห+นโยบายและแผนชำนาญการ 

 

   นายธนาคม ทิพย+สภาพกุล นักจัดการงานท่ัวไปปฏิบัติการ 

 

   นายสุริยา เปไธสง พนักงานวิเคราะห+นโยบายและแผน 

 

 

 

คณะผู7จัดทำระบบ 

 

             บริษัท เด็พธเฟ�ร+สท จำกัด 
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