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ค ำน ำ 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง อ าเภอหนองกี่ จังหวัดบุรีรัมย์ 
พ.ศ. 2563 – 2565 ที่ได้จัดท าขึ้นฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือพัฒนาระบบปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคกสูง ให้มีประสิทธิภาพ และยกระดับขีดความสามารถในการบริหารจัดการระบบปฏิบัติการดิจิทัล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพ เพ่ือเป้าหมายสูงสุดที่เกิดประโยชน์แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
จึงมีการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล เพ่ือวางแนวทางการพัฒนาด้านปฏิบัติการดิจิทัลให้กับองค์การบริหารส่วน
ต าบลโคกสูง ในอนาคต ให้สามารถน าระบบปฏิบัติการดิจิทัลมาใช้ในการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ใน
ด้านต่างๆการบริหารงานเป็นไปอย่างมีเอกภาพและเหมาะสมตามข้อจ ากัดและสภาพแวดล้อม อีกทั้งเพ่ือให้
สามารถเชื่อมต่อหรือประสานกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนได้ใน
อนาคต 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง หวังเป็นอย่างยิ่งว่าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ. 2563 – 2565 ฉบับนี้จะน าไปสู่การปฏิบัติโดยผู้เกี่ยวข้องทั้งระบบ และเกิด
ผลสัมฤทธิ์ตามที่ก าหนดไว้ 
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บทสรุปส ำหรับผู้บริหำร 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 

พ.ศ. 2563 – 2565 
1. หลักกำรและควำมเป็นมำ 
  แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ. 2653-2565 ได้ถูกจัดท า
ขึ้น เพ่ือมาเป็นกรอบทิศทางการพัฒนาการท างานที่ชัดเจนและเห็นภาพการขับเคลื่อนของหน่วยงานให้ไปใน
ทิศทางเดียวกัน เป็นไปตามเกณฑ์วัดผลและประเมินผลการด าเนินงานและบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

  การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ. 2563-2565 
ได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อมภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน
น าไปสู่การก าหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้งมีการก าหนดเป้าประสงค์
ตัวชี้วัดระดับเป้าประสงค์ แผนงาน โครงการ หน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ ดังนี้ 

จุดยืน (Positioning) 

 ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบูรณำกำรระบบงำน 
- มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

 ด้ำนกำรให้บริกำรประชำชน 
- ให้บริการภาคประชาชนด้วนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ง่ายต่อการเข้าถึง 

 ด้ำนกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน 
- ระบบงานที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่
องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

 ด้ำนศักยภำพบุคลำกร 
- บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ 
วิสัยทัศน์ 

 “เป็นองค์การบริหารส่วนต าบล ที่มีศักยภาพในการให้บริการประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
พันธกิจ 

 1.พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน 
 2.พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3.บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์หลัก 
 1.มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา

จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมี

ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงา



ค 

 3.บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 
ยุทธศำสตร์ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กร 
 เป้ำประสงค์ : มีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและ

มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูง 
 กลยุทธ์ : มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบริหำรเพื่อให้บริกำรประชำชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

 เป้ำประสงค์ : การพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 

 กลยุทธ์ : จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 เป้ำประสงค์ : บุคลากรมคีวามรู้และความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กลยุทธ์ : บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงาน

ได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 1 
บทน ำ 

1. หลักกำรและเหตุผล 
  ปัจจุบันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่งนั้น ที่มีความพร้อมได้น าสารสนเทศและการ

สื่อสารมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและบริหารงานภายในองค์กร แต่เนื่องจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส่วนมากนั้น ตั้งอยู่ในเขตเมืองและเขตชนบท แต่ละแห่งมีความแตกต่างกันทั้งด้านสภาพแวดล้อม และองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่ขาดบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นผลให้การ
พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นไปอย่างไร้ทิศทาง ขาดกลยุทธ์และเป้าหมายที่ชัดเจน ไม่สามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการพัฒนาระบบสารสนเทศระว่างองคก์รไม่สอดคล้องกัน ท าให้ยากต่อการเชื่อม
ประสานเพื่อให้เกิดการใช้ข้อมูลร่วมกันในอนาคต 

  แผนพัฒนาดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูง จ าเป็นต้องมีความชัดเจนต่อเนื่อง 
เท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยง สอดรับกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูง จึงได้จัดท าแผนพัฒนาดิจิทัลของ
องค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูงขึ้น เพ่ือเป็นกรอบแนวทางด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์กร 

2. วัตถุประสงค์ 
 ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูง จ าเป็นต้องมีความ

ชัดเจนและต่อเนื่องทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ สามารถเชื่อมโยงข้อมูล พร้อมทั้งสามารถ
ท างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ 

 1) เพ่ือเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนต ำบลโคกสูง 

 2) น าเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารมาใช้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และขีดความสามารถใน
การปฏิบัติงาน 

 3) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูง มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสารที่
รองรับภารกิจการบริหารจัดการภาครัฐของหน่วยงาน มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 

 4) เพ่ิมทักษะการเรียนรู้และถ่ายทอดการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่จ าเป็นมี
ความทันสมัย เหมาะสมและสอดคล้องกับความต้องการของบุคลากร 
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บทที่ 2 
ข้อมูลพื้นฐำนและนโยบำยที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 

  องค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูงได้น าแนวทางการด าเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 มาเป็นกรอบในการปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการฉบับนี้ โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการเสนอ
บทสรุปผลการศึกษาภาพรวมนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล
ขององค์การบริหารส่วนต ำบลโคกสูงซึ่งจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ ซึ่ง
ข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการชี้ให้เห็นถึงความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนต ำบล
โคกสูงต่อไป ดังแผนภาพนี้ 

2.1 กรอบควำมเชื่อมโยงนโยบำย แผน และยุทธศำสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 
 
 

แผนปฏิรูปประเทศ                                            
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2560 2564)  

 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12  
(พ.ศ. 2560 – 2564)  

 

นโยบายและแผนระดับชาตวิ่าด้วย การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ

และสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580) 
 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย                   
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัล เพื่อเศรษฐกจิและสังคมระยะ 5 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น                                                            
(พ.ศ. 2561 – 2564) 

 

แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
(พ.ศ. 2563 – 2565) 

แผนยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี     
(พ.ศ.2561 – 2580) 
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กรอบยุทธศำสตร์ชำติ 20 ปี 
 บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ

กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมทั้งการท างานของภาครัฐมากขึ้นทั้ง
ในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการก าหนกนโยบาย จนส่งผลให้รัฐบาลต้อง
ก าหนดนโยบายการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนกรพัฒนาประเทศโดยใน
บริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยตระหนักถุงความท้าทายและโอกาสดังกล่าวรัฐบาลได้มีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาของทุภาค
ส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอดแนว
ทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการและสร้างคามเข้าใจถึงอนาคตของ
ประเทศร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคมในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์“ประเทศไทยมีควำมม่ันคง 
ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนำแล้วด้วยกำรพัฒนำตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือคติพจน์
ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน”เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตยการ
ด ารงอยู่อย่างม่ันคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุรูปแบบการอยู่ร่วมกันใน
ชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความม่ันคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความ
เป็นมนุษย์อย่างเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความเป็นอยู่ที่ดีมีสุขของประชาชนความยั่ งยืนของ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติ
ประสานสอดคล้องกับด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรีดัง
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
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 เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ 20 ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 

1) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมม่ันคง 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมี

ความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และ
ระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับ
คามรุนแรง ควบคู่ไปกับการปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นใน
อนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่
รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล เพ่ือเอ้ืออ านวย
ประโยชน์ต่อการด าเนินการของยุทธศาสตร์ด้านอ่ืนๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่
ก าหนด 

2) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมรถในกำรแข่งขัน 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบน

พ้ืนฐานแนวคิด 3 ประการ ได้แก่ 
 (1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม 

ประเพณีวิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศไทย ในด้านอ่ืนๆ น ามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของ
เศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ 

 (2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศใน
มิติต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบโทรคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และ
การปรับสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการในอนาคต และ 

 (3) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายร้ายและการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับ
การยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง การเ พ่ิมขึ้นของชนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนใน
ประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

3) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งมี

คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรมและเป็น
พลเมืองที่ดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและ
ภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องและตลอดชีวิต สู่
การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆโดยมีสัมมาอาชีพตาม
ความถนัดของตนเอง 
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4) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆทั้ง

ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิด
ร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การสร้างวามเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้ง
ในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 

5) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ง

ด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดยุทธศาสตร์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยการด าเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง 
3 ด้าน อันจะน าไปสู่การสร้างความยั่งยืนเพ่ือคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 

6) ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ 
 มีเป้าหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยืดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ

ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง
ยืดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้
กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่องโยงถึงกันละเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยม ความสื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ
มิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัยมีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 

แผนแม่บทภำยใต้ยุทธศำสตร์ชำติ 
 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็น

เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้ เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
ก าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ พ.ศ. 2560 โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาเมื่อวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก 
ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2580) เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท 
ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้
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คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษาแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุป้าหมายตามที่
ก าหนดไว้ในยุทศาสตร์ชาติ 23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องที่จะต้อง
ปฏิบัติให้เป็นไปตามนั้น รวมทั้งการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณต้องสอดคลองกับแผนแม่บท 
ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีควำมม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืนเป็น
ประเทศพัฒนำแล้ว ด้ำนกำรพัฒนำตำมปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคน
ภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ก าหนดแผนแม่บทประเด็นต่างๆไว้ตามรายละเอียด ดังนี้ 

 1) แผนแม่บทประเด็นควำมม่ันคง ถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการหลักที่จะน าไปสู่
จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒๐ ปีตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้
ก าหนดเอาไว้ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเป้าหมายส าคัญ ประกอบด้วยประชาชน
อยู่ดีกินดีและมีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ กองทัพหน่วยงานด้านความมั่นคง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อม ในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงประเทศไทยมี
บทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ และการบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบไปด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) การรักษาความสงบภายในประเทศ 
  (๒) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง 
  (๓) การพัฒนาศักยภาพของประเทศ ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง

ของชาติ 
  (๔) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้ง

องค์กรภาครัฐและมิใช่ภาครัฐ 
  (๕) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 

 2) แผนแม่บทประเด็นกำรต่ำงประเทศ ได้ก าหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทย
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและ 
เป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายส าคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ ท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” ประกอบด้วยเป้าหมายและประเด็นส าคัญได้แก่ มี
ความมั่นคง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล มีสถานะและเกียรติภูมิ และมีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศที่
มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อย ๕ แผน ดังนี้ 

  (๑) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ  (มี
ความ มัง่คั่ง ยั่งยืน) 

  (2) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ  (มี
มาตรฐานสากล) 
   (3) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและ 
เกียรติภูมิ) 
   (4) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง) 
   (5) ความร่วมมือด้านความม่ันคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) 
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 3) แผนแม่บทประเด็นกำรเกษตร เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญกับการปรับตัวจากการท า
เกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม/การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง การเพ่ิมผลิตภาพการเกษตร
โดยอาศัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมรมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคู่ไปกับการสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยอาหาร เพ่ือเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
สามารถพ่ึงตนเองได้ ซึ่งมี 6 แผนย่อย ดังนี้ 

  (๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น 
  (2) เกษตรปลอดภัย 
  (3) เกษตรชีวภาพ 
  (4) เกษตรแปรรูป 
  (5) เกษตรอัจฉริยะ 
  (6) ระบบนิเวศของภาคเกษตร 

 4) แผนแม่บทประเด็นอุตสำหกรรมและบริกำรแห่งอนำคต เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญ
กับการพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยเน้น
การสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้านบุคากรและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการ
เดิมที่มีความเข้มแข็งและสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ในระยะต่อไปจะเป็น
การสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วย
เทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศและเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพใน
ระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้ 

  (๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
  (2) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 
  (3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
  (4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
  (5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 
  (6) การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

 5) แผนแม่บทประเด็นกำรท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใตยุ้ทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความ
หลากหลาย ด้านการท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยว
ระดับโลกที่เป็นกลโกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของ
ประเทศด้วยขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ของความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
ไว้ได้โดยมี 6 แผนย่อย ดังนี้ 

  (๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
  (2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
  (3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
  (4) การท่องเที่ยวส าราญทางน้า 
  (5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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  (6) การระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

 6) พื้นที่และเมืองน่ำอยู่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้าและยกคุณภาพชีวิตของประชาชนใน
พ้ืนที่ทุกกลุ่ม โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพ้ืนที่ ประกอบด้วย 2 แผน
ย่อย สรุปได้ ดังนี้ 

  (๑) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
  (2) การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพิเศษ 

 7) โครงสร้ำงพื้นฐำน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศ
ไทยมุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งแล
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการให้แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุ
ภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการ เกิดภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บท
ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
  (2) ด้านพลังงาน 
  (3) ด้านดิจิทัล 
  (4) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม ่

 8) กำรพัฒนำเศรษฐกิจบนพื้นฐำนผู้ประกอบกำรยุคใหม่และวิสำหกิจขนำดกลำงและ
ขนำดย่อม จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการ
สร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการและนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ
ตลอดจนมีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลและมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน
และต่างประเทศโดครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน
วิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมทั้ง เกษตรกรซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบด้วย 5 แผ่นย่อย ดังนี้ 

  (๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
  (2) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
  (3) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
  (4) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
  (5) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 

 9) เขตพัฒนำพิเศษภำคตะวันออก จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นต้นแบบ
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยก าหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุน
อย่างเป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการ
ลงทุนและการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอ านวยความสะดวกต่างๆในพ้ืนที่ รวมทั้ง การพัฒนา
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ทรัพยากรมนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบาย
เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้ 

  (๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
  (2) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
  (3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
  (4) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
  (5) พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่มหานครการบินภาคตะวันออกและศูนย์กลาง

การเงิน 
  (6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล 

 10) กำรปรับเปลี่ยนบนค่ำนิยมและวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะที่ค านึงถึง
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนแปลงไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบัน
ทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา
การศึกษา สื่อและภาคเอกชน”ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะที่เป็น วิถี การด าเนิน
ชีวิตโดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีบน
พ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัวสถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา สื่อรวมทั้งชุมชน ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้ 

  (๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการ
เป็นพลเมืองที่ด ี

  (2) การสร้างค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
  (3) การใช้สื่อและสื่อมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

 11) กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วง
วัยตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงา และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้าง
ทรัพยากรมนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะความรู้ เป็นคนดีมีวินัยเรียนรู้ได้ด้วยตัวเองในทุกช่วงวัย และคามสามารถ
ในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึง การพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
  (2) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
  (3) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
  (4) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

 12) กำรพัฒนำกำรเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนา
การศึกษาและเรียนรู้ในทุกรับตั้งแค่ระดับประถมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้
ที่สนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิม
ประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้
สามารถก ากับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว รวมทั้งสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญาของ
มนุษย์ที่หลากหลาย 
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 13) กำรเสริมสร้ำงให้คนไทยมีสุขภำวะที่ดี แผนแม่บทเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่น าไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะ
ที่ดีได้ด้วยตัวเอง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและมี
ทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึง การพัฒนาระบบการบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปูองกันและคบคุมปัจจัยเสี่ยง 
  (2) การสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
  (3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
  (4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
  (5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

 14) แผนแม่บทประเด็นศักยภำพกำรกีฬำ แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬา
และมีน้ าใจเป็นนักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือ
การอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา 
ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) ส่งเริมการออกก าลังการและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกายกีฬาและนันทนาการ 

  (2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
  (3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 

  15) แผนแม่บทประเด็นกำรเสริมสร้ำงพลังทำงสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และ
ทักษะในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแลงของโลก พัฒนาสภาพสิ่งแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้าง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุใน
ทุกมิติ โดยระดมก าลังจากประชาชนทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและจากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนพัฒนาสังคมพร้อมกับการส่งเสริม
ให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดเทคโนโลยีภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติ
และบทบาทเพศ พัฒนาผู้น าและอาสาสมัคร ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
  (2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
  (3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย 
  (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการ

จัดการ 

 16) แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำควำมเสมอภำคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐำนรำกพัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากหรือเกษตรกร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากรและบริบท
ของพ้ืนที่และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตรโดยส่งเสริมให้
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เกษตรกรฐานรากสามารถเข้าถึงข้อมูล คามรู้ด้านการตลาด และเทคโนโลยีปรับระบบการบริหารจัดการที่ดิน
ของรัฐเชื่อมโยงการพัฒนาแหล่งน้ ากระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษีพัฒนาระบบข้อมูลเขต
ป่าและที่ดินให้ชัดเจนเพ่ือแก้ไขความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ป่าทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของประชาชนรับรองสิทธิ
ชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกบอาชีพเพ่ือให้
เกิดความเป็นธรรม ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้ง
วิสาหกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจเพ่ือชุมชนด้วยความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

  (2) ช่องทางการตลาดเครือข่ายและกติกาที่ลดความเสียเปรียบ 
  (3) การเข้าถึงทุน 
  (4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ า 
  (5) กลไกลการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 

  17) แผนแม่บทประเด็นกำรสร้ำงหลักประกันทำงสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยอาศัยระบบข้อมูลประชากร
ที่ทันสมัยและเที่ยงตรงเพ่ือสามารถพัฒนาระบบจัดสวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้
ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยหรือประชาชนที่มีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับความ
ต้องการปราศจากความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) นโยบายกลไกลคุ้มครองแรงงาน 
  (2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
  (3) กลไกลเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพ่ือลดความ

เหลื่อมล้ าทางการศึกษาในระดับพ้ืนที่ 
  (4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
  (5) ระบบและกลไกลการคุ้มครองผู้บริโภค 

 18) แผนแม่บทประเด็นกำรสร้ำงกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพทั้ง
บนบกและในทะเล ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
  (2) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
  (3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

   (4) จัดการมลพิษท่ีมีผลต่อสิ่งแดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม
มาตรฐานสากล 

  (5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ 

 19) แผนแม่บทประเด็นกำรบริหำรจัดกำรน้ ำทั้งระบบ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี
ประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบเพื่อสร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ ประกอบไปด้วย 3 แผนย่อยคือ 

  (๑) พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ 
  (2) เพ่ิมผลผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้าง

มูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
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  (3) อนุรักษ์น้ าและฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ 

 20) แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำบริกำรประชำชนและกำรพัฒนำประสิทธิภำพภำครัฐ 
มุ่งพัฒนาระบบอ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจเสริมสร้างบทบาท
ของภาครัฐส่วนอื่นๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกและเป็นคนเก่งมี
ความรู้ ความสามรถ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้ 

  (๑) การพัฒนาบริการประชาชน 
  (2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
  (3) การรับสมดุลภาครัฐ 
  (4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
  (5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

 21) แผนแม่บทประเด็นกำรต่อต้ำนและกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความส าคัญใน
การพัฒนากลไกลและกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่ วนของการปูองกันและ
ปราบปรามโดยการสร้างจิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทุกรูปแบบ ส่งเสริมและสนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคมชุมชนและ
ประชาชนและเครือข่ายต่างๆ ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอยด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้ 

  (๑) การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
  (2) การปราบปรามการทุจริต 

  22) แผนแม่บทประเด็นกำรพัฒนำกฎหมำยและกระบวนกำรยุติธรรม เน้นการพัฒนา
กฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วย
ความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาคความเท่า
เทียมกันและเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการน านวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ประกอบด้วย 
2 แผนย่อย ดังนี้ 
   (๑) การพัฒนากฎหมาย 
   (2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

 23) แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนำนวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการ
ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีจุดแข็งอาทิ  
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านโครงสร้าง
พ้ืนฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ส าคัญ 
เช่น การก าหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหาของสังคม การบูรณา
การหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัยโดยแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 

  (๑) ด้านเศรษฐกิจ 
  (2) ด้านสังคม 
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  (3) ด้านสิ่งแวดล้อม 
  (4) ด้านองค์กรความรู้พ้ืนฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

แผนกำรปฏิรูปประเทศ 

 1) ด้ำนกำรเมือง : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างพรรคการเมือง ด าเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 

 2) ด้ำนกำรบริหำรรำชกำร : องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่
แข็งแรงท างานเพ่ือประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากร
ให้มีมาตรฐานกลางมีคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

 3) ด้ำนกฎหมำย : ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้
ความเข้าใจและ สามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

 4) ด้ำนยุติธรรม : ให้ทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือ
ประชาชน โดยเสมอภาคบังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่ มีการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการ
แข่งขันของประเทศ 

 5) ด้ำนเศรษฐกิจ : มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มี
การเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของ ประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจสมรรถนะ
สูงขึ้น 

 6) ด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับ
การรักษา ฟ้ืนฟูและ ยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและ สิ่งแวดล้อม 

 7) ด้ำนสำธำรณสุข : ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ มี
เอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพ้ืนที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ขึ้น และผู้ที่อาศัยใน ประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น 

 8) ด้ำนสื่อสำรมวลชน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่
ของสื่อบนความ รับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรมและการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณการรับรู้ของประชาชนและสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติและปลูกฝัง ทัศนคติที่ดี 

 9) ด้ำนสังคม : คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ไปสู่การที่จิตสาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วย
ตนเอง 



14 

  10) ด้ำนพลังงำน : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับของประชาชนส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านพลังงาน 
มีธรรมาภิบาลมีการ ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เก่ียวเนื่องกับด้านพลังงาน 

 11) ด้ำนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ : มีมาตรการควบคุม 
ก ากับ ติดตามการบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สามารถเข้าถึงและ ตรวจสอบได้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศ
ไทยปลอดทุจริต 

แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ 
  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ถูกจัดท าขึ้น
ใน ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกัน
ใกล้ชิดกัน มากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนา
ประเทศต่อเนื่อง จาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืน
หยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนา
ประเทศสู่ความสมดุล และ ยั่งยืน 

 โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี (พ.ศ. 
2561 - 2580) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable 
Development Goals: SDGs) รวมทั้ง การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็น
การปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ 
กลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 

 วิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง”การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยน
ที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับยุทธศาสตร์ชาติ20 ปีในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติโดยใน
แต่ละยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญ
ที่ต้องด าเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพ่ือเตรียมความ
พร้อมคน สังคมและ ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเหมาะสมขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือ
ก ากับให้การพัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ
สังคมไทยได้ก าหนดเป้าหมายรวมไว้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 

 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐาน
ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้เท่าทัน สถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่ พอเพียงและมีความเป็นไทย 

 ควำมเหลื่อมล้ำทำงด้ำนรำยได้และควำมยำกจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่าง
ทั่วถึง และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ 15 
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 ระบบเศรษฐกิจมีควำมเข้มแข็งและแข่งขัน ได้โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลางและขนาด
เล็ก ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและบริการมีระบบการ
ผลิต และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูง ใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือ
ลดความ เหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปีและมีปัจจัย 
สนับสนุน อาทิระบบโลจิสติกส์พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการขยายตัวของภาคการผลิต 
และบริการ 16 

 ทุนทำงธรรมชำติและคุณภำพสิ่งแวดล้อมสำมำรถสนับสนุนกำรเติบโตที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีควำมม่ันคงทำงอำหำร พลังงำนและน้ ำ โดยเพิ่มพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 7 ภายในปี2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติมีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการ
อย่าง ถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มข้ึนและรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน 

 มีควำมม่ันคงในเอกรำชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สำมัคคีสร้ำงภำพลักษณ์ดีและเพิ่ม
ควำมเชื่อม่ันของนำนำชำติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ 
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในก าหนด 
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ 
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น 

 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้กระจายอ านาจ
และมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิม
การใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง ส่วน
ท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ ความ
ยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงฐาน ภาษี
กว้างขึ้นและดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทัน กับ
ยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

 โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มีทั้งหมด 6
ยุทธศาสตร์ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมีอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนรวม
ทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ดังต่อไปนี้ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรเสริมสร้ำงและพัฒนำศักยภำพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย
ยังมีปัญหาในด้าน คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ าการพัฒนา
ความรู้และทักษะ ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและ
เลือกรับวัฒนธรรมได้ อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิตการ
พัฒนา ในระยะต่อไปจึง ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมี
ทัศนคติและพฤติกรรม ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ
สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีขึ้นคนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
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รวมทั้ง สถาบันทางสังคมมี ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

  1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่ พึงประสงค ์

  2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมี
คุณค่า 

  3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
  4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
  5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการ

คลังด้าน สุขภาพ 
  6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย 
  7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 17 

 ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรสร้ำงควำมเป็นธรรมและลดควำมเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาท าให้ สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมไทยมีความ คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจนเพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม ของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนว
ทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

  1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

  2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง 

  3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งทาง
การเงิน ฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการ
จัดการทุนที่ดินและ ทรัพยากรภายในชุมชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรสร้ำงควำมเข้มแข็งทำงเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่ำงยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัว ต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบ
เซาและข้อจ ากัด ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน 
รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ ภายในประเทศขยายตัวช้า ซึ่งการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้
ตามศักยภาพและ มีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน การ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว 
อย่างต่อเนื่องและมาจากความ ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและ
ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการ
เติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง
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อุตสาหกรรมนิเวศน์การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมี
บทบาท ต่อระบบ เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ
ประกอบด้วย 

  1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 
  2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ

บริการมุ่งเน้น การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการ
ลงทุนเพื่อยกระดับศกัยภาพในการแข่งขันของประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 4 กำรเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการรวมทั้ง
การด ารงชีวิตของ คนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความ
หลากหลายทาง ชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการ ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความ ผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความ เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษา และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ าและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าให้มี 18  ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนและระบบ นิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ย ง
จากภัยพิบัติ และลดความ สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย 

  1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติสร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

  2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุลและ
ยั่งยืน 

  3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
  4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
  5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ละเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัว

ต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
  6) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
  8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

 ยุทธศำสตร์ที่ 5 กำรเสริมสร้ำงควำมม่ันคงแห่งชำติเพื่อกำรพัฒนำประเทศสู่ควำมม่ังคั่ง
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคง และเสถียรภาพ ของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการ
เพ่ิมบทบาทของประเทศ มหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติการสร้างสถานการณ์ใน
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จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อไป จึงเน้นในเรื่องการ ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้ เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมี
ความสมานฉันท์ ประชาชนมี ส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มี
ความปลอดภัยในชีวิตและ ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น 
ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามใน
รูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคาม
ทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ และ แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญประกอบด้วย 

  1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ 

  2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ 

  3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตร ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ 

  4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอ านาจ
อธิปไตยและ สิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 

  5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงาน ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 ยุทธศำสตร์ที่ 6 กำรบริหำรจัดกำรในภำครัฐ กำรป้องกันกำรทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมำภิบำลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถ อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง การทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย การพัฒนา ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง โดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลด สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และการลด
จ านวนการดาเนินคดีกับ ผู้มิได้กระท าความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

  1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

  2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

  3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือให้
ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ 

  4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับ การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง 

  5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย 
โปร่งใสและยุติธรรม 
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  6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้อง
กับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 ยุทธศำสตร์ที่ 7 กำรพัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนและระบบโลจิสติกส์ ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและ ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่อง ในการด าเนินการและ
ปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มขี้อจากัด
ในการสนับสนุนการพัฒนา ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลด
ความเข้มของการใช้พลังงานและ ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศการพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า
เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณ
ผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในกา ร
แข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ อ านวยความสะดวกทางการค้าการพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้
พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพ่ึงพาก๊าซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การ
พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา ด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย 

  1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิพัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลัก
ในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบ
ขนส่งน้ า 

  2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิการพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจาก
การลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

  3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความ
สะดวกทางการค้า 

  4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิจัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิต
พลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

  5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิพัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของ
ประเทศ ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ 

  6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิพัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและการ
บริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 8 กำรพัฒนำวิทยำศำสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม กำรพัฒนำ
เศรษฐกิจของประเทศไทย ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงานทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยีอีกทั้ง การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่
สังคมนวัตกรรมได้ซึ่งการพัฒนาจึงเน้น ในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการ ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ บริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 
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  1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

  2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
  3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิจัยและนวัตกรรม

ด้าน บุคลากรวิจัย 

 ยุทธศำสตร์ที่ 9 กำรพัฒนำภำค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ประเทศไทยต้องใช้ ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับ ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมือง จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่ และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ง ลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐ กิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุก
กลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมี ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการ
เพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ บริเวณชายแดนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

  1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความ
ยากจนสู่เป้าหมาย การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย 

  2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมือง
น่าอยู่ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นภาค
ประชาสังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

  3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิพัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพ
ของพ้ืนที่ 21 พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้
เจริญเติบโตอย่าง ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 

 ยุทธศำสตร์ที่ 10 ควำมร่วมมือระหว่ำงประเทศเพื่อกำรพัฒนำ การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของ ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรีเปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความ ร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรีเปิดกว้างและเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ 
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป ลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศใน
อนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง ประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการ
เชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่ ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่
มูลค่าในอนุภูมภิาคและภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาค
อนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้ง มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้
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ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งใน
ทุกระดับโดยมีแนวทาง การพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย 

  1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่
ส าหรับสินค้าและบริการของไทย 

  2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียน
เพ่ือ อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ 

  3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่น ในภูมิภาค 

  4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
  5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน

ทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน 
  6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานา

ประเทศ 
  7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทท่ีสร้างสรรค์ 
  8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่

เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
  9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ 
  10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยควำมม่ันคงแห่งชำติ 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่า

ด้วยความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 - 2565 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอนโยบายและแผน
ระดับชาติ เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการปูองกันแจ้ง
เตือน แก้ไข หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามร่วมกัน เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นความมั่นคง รวมถึง การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มบริบท
ความมั่นคงทั้ง ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ(พ.ศ.2560 - 2565)
รวมทั้งนโยบายและ ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรร เพ่ือสนับสนุนและ
ประสานการบูรณาการการ ด าเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนา
ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์ดังนี้ 

  1) เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

  2) เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดีและธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันชาติศาสนา พระมหากษัตริย์ 

  3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และ
ความสมานฉันท์ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

  4) เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความ
รุนแรง 
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  5) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาค
ส่วนในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 

  6) เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร มีความ
มั่นคงความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบ
ของกระแสโลกาภิวัตน์ 

  7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

  8) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการปองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่
การสงคราม และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการปูองกัน
ประเทศในทุกรูปแบบ 

  9) เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือน
บ้านกลุ่มประเทศ อาเซียน ประชาคมโลก บนพ้ืนฐานของการรักษาผลประโยชน์และการด ารงเกียรติภูมิของ
ชาติ 

 
วิสัยทัศน์ 

“มีเสถียรภำพภำยในประเทศ มีศักยภำพในกำรลดภัยข้ำมเขตพรมแดนไทย มีบทบำท
สร้ำงสรรค์ในภูมิภำค และประชำคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคง
ในชีวิต ประเทศมีการ พัฒนา อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์มี
บทบาท ที่สร้างสรรค์และ รับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความมั่นคงและ
ผลประโยชน์ของชาติ โดยมีแผนงาน ดังนี้ 

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
5) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ 
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
7) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
9) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย ์
10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด 
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน 
13) การรักษาความมัน่คงทางทะเล 
14) การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
15) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
18) การรักษาความม่ันคงด้านอาหารและน้ า 
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19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผน

แม่บท หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ปี(พ.ศ. 2561 -2580)ที่ก าหนด
ทิศทาง การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศท่ียั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
และ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประเทศมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอย่างทั่วถึงประชาชนมีความรอบ
รู้เข้าถึงสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมขึ้น ต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้ด า เนินการ 
โดยยึดถือหลักการพ้ืนฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศการใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัต 
ของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศและ 
การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ก า หนด 
วิสัยทัศน์เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 

 1) วิสัยทัศน์ของกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัล
ไทยแลนด์” ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์
และทรัพยากรอ่ืนใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความม่ันคง มั่งค่ังและยั่งยืน 
โดยก าหนดเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

 (1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

 (2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

 (3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และทักษะที่
เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

 (4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการใช้
ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

 2) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง ยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์
ชาติ20 ปีแต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงก าหนด ภูมิทัศน์ ดิจิทัล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนา
และเปา้หมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 
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 ระยะที่ 1 
Digital Foundation 

ประเทศไทยลงทุน และสร้างฐานราก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

ดิจิทัล 

ระยะที่ 2 
Digital Thailand : 

Inclusion 
ทุกภาคส่วนของประเทศไทย 

มีส่วนร่วมในเศรษฐกิจและสังคม
ดิจิทัลตามแนวทางประชารัฐ 

ระยะที่ 3 
Digital Thailand : II 
Full Transformation 

ประเทศไทยก้าวสู่ดิจิทัลไทยแลนด ์
ที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชนจ์าก 

นวัตกรรมดิจิทัล ได้อยา่งเต็มศักยภาพ 

ระยะที่ 4 
Global Digital 
Leadership 

ประเทศไทยอยู่ในกลุ่มประเทศที่
พัฒนาแล้ว สามารถใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัล สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ
และคุณค่าทางสังคมอย่างยั่งยืน 

โครงสร้ำงพื้นฐำน อินเทอร์เน็ตความเร็วสูงถึงทุก 
หมู่บ้านทั่วประเทศ เป็นฐานรากของ 
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและสังคมอื่นๆ 

อินเตอร์เน็ตความเร็งสูงถึงทุกหมู่บ้าน
และเช่ือมกับประเทศในภูมภิาคอื่น 

อินเตอร์เน็ตความเร็วสูงทุกบ้านและ 
รองรับการหลอมรวมและการเชื่อมต่อ
ทุกอุปกรณ์ 

อินเตอร์เน็ตเชื่อมต่อทุกที่ ทุกเวลา 
ทุกอุปกรณ์ อย่างไร้รอยต่อ 

เศรษฐกิจ ท าธุรกิจผา่นระบบดิจิทัลคล่องตัว 
และติดอาวธุดิจิทัลให ้SMEs 
วิสาหกจิชุมชนเกษตรกร ให้มาอยู่บน
ระบบออนไลน์พร้อมทั้งวางรากฐาน
ให้เกดการลงทุนในคลัสเตอร์ดิจิทัล 

ภาคเกษตร การผลิต และบรกิาร
เปลี่ยนมาท าธุรกิจด้วยดิจิทัลและ
ข้อมูลตลอดจนDigital technology 
startup และคลัสเตอร์ดิจิทัลเร่ิมมี
บทบาทในระบบเศรษฐกิจไทย 

ภาคเกษตร การผลิต และบรกิาร แข่งขัน 
ได้ด้วยนวัตกรรมดิจิทัล และเช่ือมโยง
ไทยสู่การค้าในระดับภูมภิาคและระดับ
โลก 

กิจกรรมทางเศรษฐกิจทุกกจิกรรม
เช่ือมต่อภายในและระหว่าง
ประเทศด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล น า
ประเทศไทยสู่ความมั่งค่ัง 

สังคม ประชาชนทุกกลุ่มเขา้ถึงอินเตอร์เน็ต 
ความเร็วสูงและบริการพื้นฐานของรัฐ
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

ประชาชนเช่ือมั่นในการใช้ดิจิทัล และ 
เข้าถึงบริการการศึกษา สุขภาพ 
ข้อมูลและการเรียนรู้ตลอดชีวิตผ่าน
ดิจิทัล 

ประชาชนใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยี/
ขอมูล ทุกกิจกรรมในชีวิตประจ าวัน 

เปน็ประเทศที่ไม่มีความเล่ือมล้ า
ด้านดิจิทัลตลอดจนชุมชนใช้ดิจิทัล
เพื่อพัฒนาท้องถิ่นตนเอง 

รัฐบำล หน่วยงานรัฐมีการท างานที่เชื่อมโยง 
และบูรณาการขอ้มูลข้ามหนว่ยงาน 

การท างานระหว่างภาครัฐจะเช่ือมโยง
และบูรณาการเหมือนเป็นองค์กร
เดียว 

รัฐจัดให้มีบริการที่ขับเคลื่อนโดยความ 
ต้องการของประชาชน ปิดเผยข้อมูลและ 
ให้ประชาชนมีส่วนร่วม 

เป็นประเทศผู้น าในภูมิภาคด้าน
รัฐบาลดิจิทัล ทั้งการบริหาร
จัดการรัฐและบริการประชาชน 

ทุนมนุษย์ ก าลังคน (ทุกสาขา )มีทักษะด้าน
ดิจิทัลเป็นที่ยอมรับในตลาดรงงานทั้ง
ในและต่างประเทศ 

ก าลังคนสามารถท างานผ่านระบบ
ดิจิทัลที่ไร้พรหมแดน มีผู้เชี่ยวชาญ
ดิจิทัลต่างประเทศเข้ามาท างานใน
ไทย 

ประเทศไทยเกิดงานคุณค่าสูง และ 
ก าลังคนที่มีความเชี่ยวชาญดิจิทัลเฉพาะ 
ด้านเพียงพอต่อความต้องการ 

เป็นหนึ่งในศูนย์กลางด้านก าลังคน
ดิจิทัลของภูมิภาค ทั้งในรายสาขา
และผู้เชี่ยวชาญดิจิทัล 

ควำมเชื่อมั่น รัฐบาลออกชุดกฎหมายดิจิทัลที่
ครอบคลุมและปฏิรูปองค์กรที่
เกี่ยวขอ้งในการขับเคลื่อนงาน 

ไทยมีสภาพแวดล้อมเอื้อตอ่การท า
ธุรกิจดิจิทัล มีระบบอ านวยความ
สะดวก 

ประเทศไทยไม่มีกฎหมาย/ระเบียบที่เปน็ 
อุปสรรคต่อการค้า การท าธุรกรรมดิจิทัล 
 

เป็นประเทศต้นแบบที่มีการพัฒนา
ทบทวนกฎระเบียบ กติกา ด้าน
ดิจิทัลอย่างต่อเนื่อง จริงจัง 

 1 ปี 6 เดือน 5 ป ี 10 ป ี 20 ป ี
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3) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
 เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

บรรลุผลนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก าหนดกรอบ
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน คือ 

แผนภำพ : ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
 

 
  (1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: เข้าถึง พร้อมใช้จ่ายได้ 
 (2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิมศักยภาพสร้างธุรกิจ
เพ่ิมมูลค่า 
 (3) สร้างสังคมคุณภาพท่ีทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วมการใช้ประโยชน์
อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 
 (4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็วเชื่อมโยงเป็น
หนึ่งเดียว 
 (5) พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงานสร้างความ
เข้มแข็งจากภายใน 
 (6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุนมีความ
มั่นคงปลอดภัย โดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือเป็น
กลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้าและการบริการ 
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ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนซึ่งการ พัฒนา
เทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้น ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ 

แผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี 
 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2561- 2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม(พ.ศ. 
2561- 2580) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชนและ ประชาชน 
โดยแปลงวิสัยทัศน์เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ พัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่าน ประเทศไทย
ไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพหรื อ “Digital 
Transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา ทั้งในมิติ
ทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับ คุณภาพ
ชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 

ยุทธศาสตร์ที่ 6 สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

 
 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้ก าหนดเป้าหมายและแนว

ทางการ พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ปีที่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่ง
พระราชบัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใช้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการ พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 เป็นกรอบแนวความคิดในการ
วางแผนไปสู่การปฏิบัติดังนี้ 

 1) พระรำชบัญญัติกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มำตรำ 6 
นโยบำยและแผนระดับชำติว่ำด้วยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้ำหมำยและแนวทำงอย่ำง
น้อยดังต่อไปนี้ 

  (1) การด าเนินการและการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอ่ืนใดที่เป็นการประหยัด
ทรัพยากร ของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจ าปี 

  (2) การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม ซึ่ง ต้องครอบคุลมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสีย แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ใน



28 

ภาคพ้ืนดิน พ้ืนน้ าในอากาศ หรืออวกาศและเป้าหมายในการใช้คลื่นความถ่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม และประโยชน์ของประชาชน 

  (3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันส าหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

  (4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้
สอดคล้องกันเพ่ือให้การท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานรวมตลอดท้ังท าให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือและมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิด
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและ ใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ 

  (5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัล การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ 

  (6) การส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อมและ
ความรู้ด้าน เทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์ทาง เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ลด ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

  (7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการ
ส่งเสริมเพ่ือให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอ้ือต่อการ
น าไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

 2) เป้ำหมำยกำรพัฒนำดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตำมแผนปฏิบัติกำรด้ำนดิจิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ก ำหนดไว้ดังนี้ 

  (1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายได้และ
ความ มั่งคั่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

  (2) สร้างสังคมคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ 
และโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มคนชายขอบ
ตลอดจนเพิ่ม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่ 

  (3) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือประหยัดการใช้กระดาษในทุกข้ันตอนการทeงาน ลดเวลา
ในการติดต่อ/รับบริการภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ ส าหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 

  (4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขยายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ไม่ต่าง
กับประชาชนในเมือง 

  (5) สร้างความเชื่อมั่น เพ่ือขจัดภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐ 
เนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ภาคธุรกิจ และประชาชนในการทาธุรกรรมออนไลน์ 

  (6) พัฒนาก าลังคนดิจิทัล เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพ เพ่ือเพ่ิมผลิต
ภาพแรงงาน และการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ
ตลอดจนสร้าง ความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 
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 3) ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อกำรเปลี่ยนผ่ำนรำยยุทธศำสตร์ประกอบด้วย 15 ประเด็น
กำรขับเคลื่อนที่ส ำคัญ ดังนี้ 

  3.1 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ประเด็น 
(1) การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs) 
(2) การ เ พ่ิมประสิ ทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้ วย เทคโนโลยี ดิ จิ ทั ล 

(DigitalManufacturing( สู่อุตสาหกรรม 4.0 (Industry 4.0) 
(3) การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agricalture) 
(4) การเพ่ิมมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
(5) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนด์ 

  3.2 ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 3 ประเด็น 
(1) การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community) 
(2) การพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(DigitalLearning & Knowledge) 
(3) การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโยลีดิจิทัล (Digital Health) 

  3.3 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
(1) ก า ร ย ก ร ะ ดั บ บ ริ ก า ร ภ า ค รั ฐ  ( Government Transformation For 

GovernmentServices) 
(2) ปฏิ รูปการบริหารจัดการของภาครั ฐ  ( Government Transformation 

ForGovernment Managerment) 
  3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่ว

ประเทศประกอบด้วย 2 ประเด็น 
1) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infarstructure) 
2) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

  3.5 ยุทธศาสตร์สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น 
1) การเสริมสร้างความม่ันคงปลอดภัยทางไซเบอร์(Cybersecurity) 
2) ขับเคลื่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิทัล (Digital law & Regulation)  

  3.6 ยุทธศาสตร์ พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ประกอบด้วย 1 ประเด็น 

1) การพัฒนากาลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And 
DigitalLiteracy) 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลของกระทรวงมหำดไทย 
 เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติ กระทรวงมหาดไทยเป็น

หนึ่งใน หน่วยงานที่ต้องน านโยบายดังกล่าวไปขับเคลื่อนเพ่ือสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงได้ด าเนินการ
ปรับปรุง แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ให้สอดคล้องกับ
แผนปฏิบัติการด้าน ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) ภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณท์และวิธีการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล 
กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้เป็นแนวทาง ใน
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การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปใน ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและประเมินผล
การด าเนินงานและบริหารราชการให้มี ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ได้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม 
(SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อม ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายในเพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดยืน 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ รวมทั้ง ได้มีการก าหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ระดับ
เป้าประสงค์ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ดังนี้ 

3.1 จุดยืน (Positioning) 
 □ ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงาน : มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้าง

พ้ืนฐานที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 
 □ ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่

ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ง่ายต่อการเข้าถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 
 □ ด้านกระบวนการการด าเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือ

การจัดการองค์กรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 
 □ ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมี

วิจารณญาณ 

3.2 วิสัยทัศน์ (Vision) “เป็นกระทรวงชั้นน าที่มีศักยภาพในการประยุกต์และบริการภาคประชาชนด้วย
เทคโนโลยีดิจิทัล” 

3.3 พันธกิจ (Mission) 

 1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน 
 2. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3. บูรณาการระบบงานและฐานข้อมูลเพื่อคุณภาพข้อมูลหลัก 
 4. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.4 เป้ำหมำย (Goal) ปี 2565 เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการและการด าเนินการด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่ทันสมัย 

 □ ด้านบริการภาคประชาชน: ปี 2564 ร้อยละ 80 เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 □ ด้านบูรณาการข้อมูลและระบบงาน: ปี 2563 ร้อยละ 80 ของระบบงานและฐานข้อมูล

มีความสามารถในการทางานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ 
 □ ด้านบุคลากร: ปี 2563 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถ

ทาง เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
 □ ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน: ปี2564 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทยมีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามข้อบังคับและกฎหมายดิจิทัล 

3.5 ประเด็นยุทธศำสตร์ (Strategic Issue) 
□ ยุทธศำสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration) 
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 เป้ำประสงค์ : เพ่ือการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญให้
สามารถท างานร่วมกัน ได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการจัดหาและ
ลงทุน 

 แผนงำน 1.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหลักกระทรวงมหาดไทย 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและทางานร่วมกันได้ 
 แผนงำน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบโครงสร้างพื้นฐานที่มีผลส าเร็จในการบูรณาการ 
 แผนงำน 1.3 การบูรณาการระบบ GIS 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนหน่วยงานที่ร่วมในการบูรณาการและใช้งานระบบ GIS กระทรวงมหาดไทย 

□ ยุทธศำสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
 เป้ำประสงค์ : มีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และทุก

บริการ 
 แผนงำน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
 ตัวช้ีวัด :  1. จ านวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระทรวงมหาดไทย 
 แผนงำน 2.2 การพัฒนางาน บริการสู่ระบบดิจิทัล 
 ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
□ ยุทธศำสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 

 เป้ำประสงค์ : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพ่ือการจัดการองค์กร 
อย่างครอบคลุม 

 แผนงำน 3.1 พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุการณ์บัญชาการ 
และบริหารความต่อเนื่อง 

 ตัวช้ีวัด : ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการสถานการณ์และจัดการภัยพิบัติ 
 แผนงำน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
 ตัวช้ีวัด :  1. ความสามารถในการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 2. จ านวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 
 แผนงำน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวช้ีวัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล 

□ ยุทธศำสตร์ที่ 4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 

 เป้ำประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่านิยม
ในการใช้งาน เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

 แผนงำน 4.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 
 แผนงำน 4.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

 2. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านและได้ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 
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 แผนงำน 4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยี
ดิจิทัล 
 ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 

แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลกรมส่งเสริมกำรปกครองท้องถิ่น 4 ปี 
วิสัยทัศน์ 

 “กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรดิจิทัล ตาม
แนวคิดประเทศไทย 4.0” 
พันธกิจ 

 พันธกิจของแผนปฏิบัติการดิจิทัล กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 2561 – 
2564 มี 2 ประการ ได้แก่ 

 1) ส่งเสริมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
องค์กรดิจิทัล เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

 2) พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นให้พร้อม ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 

เป้ำประสงค์ 
  กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการ 
ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เป็นองค์กรดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

ประเด็นยุทธศำสตร์ด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 จากเป้าประสงค์ข้างต้น สามารถจ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์

ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
 เป้ำหมำย เพ่ือเสริมความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 
 กลยุทธ์ 
  1.1 พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล 
  1.2 การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการ
ปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 2 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
 เป้ำหมำย เพ่ือส่งเสริมให้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความพร้อมสู่
องค์กรดิจิทัล 
 กลยุทธ์ 
  2.1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล 
  2.2 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 
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ประเด็นยุทธศำสตร์ที่ 3 การบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
 เป้ำหมำย เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส่งเสริมองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 กลยุทธ์ 
  3.1 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนองค์กร
ไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
  3.2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล 
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บทที ่3 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 

3.1 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Environment) 
  ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในของกระทรวงมหาดไทยโดย
ใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและจุดอ่อนได้
ดังต่อไปนี้ 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
กำรบริหำรจัดกำร (Management) 
- ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ IT และพร้อมให้
การสนับสนุน 
 

- ยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุมการ 
ท างานทั้งหมด 
- ขาดการบังคับใช้ระเบียบในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ที่ได้ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

อุปกรณ์และระบบ (Machine) 
- มีระบบ IT ใช้ในทุกหน่วยงาน 
- มีข้อมูลส าคัญต่องานราชการเช่น ฐานข้อมูล 
ประชาชน ฐานข้อมูลด้านภัยพิบัติ ฐานข้อมูล 
ระบบสาธารณูปโภค และฐานข้อมูลที่ดิน 
- มีการปรับปรุงให้ระบบมีความทันสมัยอยู่เสมอ 

- ขาดการบูรณาการของฐานข้อมูล 
- ขาดระบบสั่งการ และระบบการตัดสินใจ (BI) 
- ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่รองรับการ 
ปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององค์กร 
 

งบประมำณ (Money) 
- มีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
ประจ าทุกปี 

- สัดส่วนด้านงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการ 
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลำกร (Man) 
- มีบุคลากรที่มีความรู้และทักษะพื้นฐานด้าน  IT - บุคลากรขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยี 

ดิจิทัล 
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3.2 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Environment) 
  ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกของกระทรวงมหาดไทย
โดยใช้การ วิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเป็นโอกาสและ
อุปสรรค ได้ดังต่อไปนี้ 

โอกำส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
นโยบำย กฎระเบียบ (Policy) 
- นโยบายในระดับรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการ 
ปรับไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

- มีความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงทาง
การเมือง 
- ปัญหาในขั้นตอนการตั้งงบประมาณ และการ
จัดซื้อ จัดจ้างที่ล่าช้า 
- ระเบียบราชการไม่เอื้ออ านวยในการปฏิบัติงาน 
ในการจัดอุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน 

เศรษฐกิจ (Economic) 
- ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นแต่ต้นทุนต่ าลง  - เศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ขับเคลื่อนแผนงาน

โครงการต่างๆ ยากล าบาก 
สังคม วัฒนธรรม (Social) 
- คนรุ่นใหม่มีการใช้สื่อ Digital มากขึ้น   - ความไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลย ี
เทคโนโลยีสำรสนเทศ (Technology) 
- นวัตกรรมท าให้ประชาชนสะดวกข้ึน 
- ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เอ้ือ 
ต่อการน ามาใช้ในหน่วยงาน 
- อุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก 
- การเข้ามาของเครือข่าย Gin ระบบ Cloud และ 
Big Data ท าให้มีนวัตกรรมและช่องทางใช้งาน 
เพ่ิมข้ึน 

- มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วท าให้
ปรับตัวไม่ทัน 
- มีภัยคุกคามด้าน Cyber 
- นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่าง 
รวดเร็ว 
- การใช้ Software ที่ไม่มีลิขลิทธิ์อาจท าให้เกิดการ 
ฟูองร้องเกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

  ปัจจุบันได้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
พ.ศ. 1561 – 2580 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2562 ได้ก าหนด
ทิศทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีมีความมุ่งหมายส าคัญเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย
ให้ทันต่อบริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ในการ
ขับเคลื่อน การด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับ
นี้ คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี(พ.ศ. 2561 – 
2565) เพ่ือก าหนดเป็นแนวทางระยะสั้นให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตาม
ภารกิจด้วย การใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามาสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีเกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และ
ตอบสนองต่อ ความต้องการต่อความต้องการของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสียโดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐ
ด าเนินการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของหน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัล เพ่ือเศรษฐและสังคมฉบับดังกล่าว 
  เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และเพ่ือให้สอดคล้องสอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล
เพ่ือเศรษฐกิจและสังคม และแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี เพ่ือจัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปีขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง พ.ศ. 2563 – 2565 เพ่ือให้สามารถใช้
เป็นกรอบและแนวทางในการ พัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
ตอบสนองต่อการปรับเปลี่ยน ภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือหมายถึง “การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้
ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบ
แผนและเป็นระบบจนพัฒนาสู่ การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์” โดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยี
ดิจิทัลในการพลิกโฉมการพัฒนา ประเทศ สู่ยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ กล่าวคือ มิติด้านเศรษฐกิจมิติด้านสังคม และ
มิติด้านสิ่งแวดล้อม โดยได้ก าหนดจุดยืน (Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เป้าหมาย 
(Goal) และ ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 

จุดยืน (Positioning) 

ด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและบูรณำกำรระบบงำน 
 - มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
ด้ำนกำรให้บริกำรประชำชน 
 - ให้บริการภาคประชาชนด้วนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ง่ายต่อการเข้าถึง 
ด้ำนกระบวนกำรกำรด ำเนินงำน 
 - ระบบงานที่มีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุมและ
ก้าวไปสู่องค์กรที่มีประสิทธิภาพสูง 

ด้ำนศักยภำพบุคลำกร 
 - บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ำประสงค์ และยุทธศำสตร์ 

วิสัยทัศน์ 
 “โคกสูงต าบลน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมเกษตรอินทรีย์ สร้างคุณภาพชีวิตที่ดี มีหลักธรรมภิบาล บนพ้ืนฐาน
เศรษกิจพอเพียง พร้อมเพียงเข้าสู่ยุค 4.0” 

พันธกิจ 
 1.พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน 
 2.พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 3.บริหารจัดการระบบโครงสร้างพื้นฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
 4.พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้ำประสงค์หลัก 
 1.มีแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการพัฒนา
จัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
 2.มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมี
ประสิทธิผลเกิดประโยชน์สูงสุดในการปฏิบัติงาน 
 3.บุคลากรมีความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศมากยิ่งขึ้น 

ยุทธศำสตร์ 
ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กร 

 เป้ำประสงค์ : มีการจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่เป็นระบบเพ่ือให้เป็นมาตรฐานและมี
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
 กลยุทธ์ : มีระบบฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 

ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบริหำรเพื่อให้บริกำรประชำชนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 
 เป้ำประสงค์ : การพัฒนาระบบการบริหารเพ่ือให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพเกิด
ประโยชน์และเกิดความพึงพอใจแก่ผู้มารับบริการ 
 กลยุทธ์ : จัดหาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและอุปกรณ์ในการปฏิบัติงานของหน่วยงานตาม
มาตรฐานของกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลของกรมส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถใช้ในการปฏิบัติงานเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 
 เป้ำประสงค์ : บุคลากรมีความรู้และความสามารถในการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
 กลยุทธ์ : บุคลากรที่ได้รับการฝึกอบรมน าความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการปฏิบัติงานได้อย่าง
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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บทที่ 5 
รำยละเอียดแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง (พ.ศ. 2563 – 2565) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศภำยในองค์กร 

โครงการ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2563 2564 2565 

การใช้บริการอินเตอร์เน็ต 
อบต.โคกสูง 

114,000.-  114,000.-  114,000.- 342,000.- 

จั ด ท า แ ล ะ พั ฒ น า
ประสิทธิภาพระบบแผนที่
ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน 

250,000.- 250,000.- 250,000.- 750,000.- 

Corporate online รับช าระ
ภาษี  

- - - - 

จ่ายเงินเดือนผ่านกรุงไทยคอร์
ปอเรทออนไลน์  ผ่าน KTB ) 

- - - - 

โครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด 
CCTV 

200,000.- - - 200,000.- 

รวมทั้งสิ้น 564,000.- 364,000.- 364,000.- 1,292,000.- 
 
ยุทธศำสตร์ที่ 2 พัฒนำระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศกำรบริหำรเพื่อให้บริกำรประชำชนอย่ำงมีประสิทธิภำพ
โครงกำร ปีงบประมำณ 

โครงการ 
ปีงบประมาณ 

รวม 
2563 2564 2565 

เครื่องคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน
ส านักงาน 

17,000.- 
(1 เครื่อง) 

 - 17,000.- 

เครือ่งคอมพิวเตอร์ ส าหรับงาน 
ประมวลผล แบบที่ 1* 

45,000.- 
(2 เครื่อง) 

23,000.- 
(1 เครื่อง) 

- 68,000.- 

เครื่ องคอมพิวเตอร์ โน๊ตบุ๊ ก 
ส าหรับประมวลผล 

22,000.- 
(1 เครื่อง) 

66,000.- 
(3 เครื่อง) 

- 88,000.- 

เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  Multifunction 
แบบฉีดพร้อมติดตั้ งถังหมึก
พิมพ์ 

16,000.- 
(3 เครื่อง) 

- - 16,000.- 

เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  LED สี ช นิ ด
NETWORD แบบที่ 1 

- 
20,000.- 
(2 เครื่อง) 

- 
20,000.- 

 
เครื่องพิมพ์แบบฉีดพร้อมติดตั้ง
ถั ง ห มึ ก พิ ม พ์  ( Ink Tank 
Printer) 

8,000.-  
(1 เครื่อง) 

- - 8,000.- 
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เ ค รื่ อ ง พิ ม พ์  Multifunction 
แบบฉีดพร้อมติดตั้ งถังหมึก
พิมพ์(Ink Tank Printer) 

6,300.- 
(1 เครื่อง) 

6,300.- 
(1 เครื่อง) 

- 12,600.- 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 800 
VA 

2,400.- 
(1 เครื่อง) 

- - 2,400.- 

เครื่องส ารองไฟ ขนาด 1 KVA - - - - 
รวมทั้งสิ้น 116,700.-  115,300.- - 232,000.- 

 

ยุทธศำสตร์ที่ 3 พัฒนำบุคลำกรให้มีควำมรู้ด้ำนกำรใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ 

โครงการ 
 

ปีงบประมาณ 
รวม 

2563 2564 2565 
การอบรมหลักสูตรการพัฒนา
ศักยภาพการปฏิบัติงานโครงการ
บูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการ
สังคม การจ่ายเงินในระบบ  
e-Social Welfare 

- - - - 

จัดท าและพัฒนาประสิทธิภาพ
ระบบแผนที่ภาษีและทะเบียน
ทรัพย์สิน 

- 
43,000.- 

(4 คน) 
43,000.- 

(4 คน) 
86,000.- 

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ 
การจัดการระบบสารสนเทศของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือ
เชื่ อม โยงระบบติ ดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (e-Plan – 
eMENSCR) 

- - - - 

การฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งาน 
โปรแกรม E-lass 

- 
22,710.-

(3 คน) 
 22,710.- 

โครงการฝึกอบรมการจัดท า
ราคากลางงานก่อสร้างในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) 

- - - - 

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม ห ลั ก สู ต ร 
"หลักเกณฑ์และวิธิการปฏิบัติใน
การรับ-จ่ายเงิน ผ่านระบบ KTB 
Corporate Online ฯ" 

- 
30,580.- 

(4 คน) 
- 

30,580.- 
 

รวมทั้งสิ้น - 96,290.- 43,000.- 139,290.- 
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บทที่ 6 
กำรน ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูงไปปฏิบัติ 

 เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูงไปสู่การ
ปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 

6.1 กำรน ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูงไปปฏิบัติ 
  การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง ไปสู่การปฏิบัตินับเป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเป้าหมายไว้การด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติแนวคิด ค่านิยม เป้าหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงานโครงการต่างๆ 
ไป ด าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การด า เนินงานให้
เหมาะสม กับแนวทางปฏิบัติงานของตนเอง อีกท้ัง จะต้องมีการระดมสรรพก าลัง แสวงหาการสนับสนุนเพ่ือให้
เกดิการปฏิบัติและสร้างการมีส่วนรวมของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งนี้เพ่ือให้บรรลุเป้าประสงค์ตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ 
และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติโดยสังเขป ดังนี้ 
  1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท าแผน เพ่ือให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการด า เนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือให้การขับเคลื่อนแผนปฏิบัติให้บรรลุเป้าประสงค์ ตลอดจนเป็นการสร้างองค์ความรู้ให้กับผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบ ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดย 
   1.1 ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการ
ด าเนินงานตาม แผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
   1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง รวมทั้ง
หน่วยงานได้ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนงาน วิสัยทัศน์ เป้าประสงค์ และประเด็น
ยุทธศาสตร์เพื่อก่อให้เกิดการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
   1.3 ส่งเสริมให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทย จัดท าแผนปฏิบัติการที่
สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. ๒๕๖3 – ๒๕๖5 และด าเนินการให้เป็นไป
ตามแผนที่วางไว้โดยมีการก ากับดูแล การติดตามผล รวมทั้งสามารถประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนฯ ที่
ก าหนดไว้ 
   1.4 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/
โครงการแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลักส าคัญ รวมถึงการพัฒนา
สมรรถนะของบุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการด าเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
  2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้
เชื่อมโยงไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการด าเนินงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มากข้ึน
เพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 
   2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงาน
ระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 
   2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในระดับหน่วยงาน 
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   2.3 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดย
จัดล าดับความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
   2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ าเสมอว่า
สามารถตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
  3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล ทั้งนี้ เพื่อให้การติดตามและประเมินผลมีมาตรฐานเดียวกันและ
เป็นเครือข่ายที่เชื่อมโยงกัน โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและ ปรับปรุง การ
ด าเนินงาน ตลอดจนน ามาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตราก าลัง และแผนงบประมาณอย่างเป็น
ระบบและมีประสิทธิภาพ โดย 
   3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/
โครงการโดยให้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 
   3.2 น าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ
เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
   3.3 สร้างมาตรการเร่งรัด หากมีแผนงาน/โครงการที่ด าเนินการช้ากว่าก าหนดและ
ตรวจสอบคุณภาพและการด าเนินงานอยา่งใกล้ชิดและสม่ าเสมอ 
   3.4 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล 
รวมทั้งการก าหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และ
สามารถน ามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

6.2 กำรติดตำมประเมินผล 
  การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความก้าวหน้า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และน า ไปสู่การ
ทบทวน ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผลให้
การด าเนินงานบรรลุตามป้าประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ อาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ 
หรือแผนงาน/โครงการ (Plan) แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอดการแปลงแผนไปสู่
การปฏิบัติ มีการติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ (Check)และหากพบว่าผล
การด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) โดยมีกลไกส าคัญที่ใช้ในการ
ติดตามและประเมินผลประกอบด้วย 3 แนวทาง คือ 
  1. การติดตามความก้าวหน้าในการด าเนินงานของแผนงาน/โครงการ หรือกิจกรรมส าคัญใน
รูปแบบของการรายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน รายไตรมาส และรายปี เสนอต่อผู้บริหารทราบ 
  2. การติดตามผลสัมฤทธิ์ตามตัวชี้วัดของหน่วยงานด าเนินงาน (Outcome) โดยใช้กลไกของ
ระบบการตรวจราชการ เพ่ือให้ทราบถึงผลการด าเนินงาน ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพ่ือสรุป เสนอไป
ยังผู้บริหารส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 
  3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเมื่อ
สิ้นสุดระยะเวลาการด าเนินงานตามแผน 
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คณะผู้จัดท ำแผนปฏิบัติกำรดิจิทัลองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลโคกสูง 
(พ.ศ. 2563 – 25๖๕) 

1.นางสาวปาริชาติ ถุนนอก  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคกสูง 
2.นายณัฐภัทร ฝั้นกาญจน์ หัวหน้าส านักปลัด 
3.นางสาวทัศนีย์ บุญเทียน  นักวิชาการเงินและบัญชี 
    (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกอคลัง) 
4.นายวิทูรย์ แก้วนิล นักพัฒนาชุมชน 
    (รักษาราชการแทนผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม) 
5.นางชมชนก ประวัติ นักทรัพยากรบุคคล 
6.นางสาววงค์ทิพา พันธุ์อินป้อ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
7.นางสาวพัณณ์ธิกา แสนสุภา  นิติกร 
8.นายสมพร วิ่งพิมาย เจ้าพนักงานธุรการ 
9.นายอภิชิต แสงบุตร ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป 

 


