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บทท่ี 1 
บทน า 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น มีภารกิจเกี่ยวกับการบ าบัดทุกข์บ ารุงสุข การรักษาความ

สงบเรียบร้อยของประชาชน การพัฒนาเมืองและชุมชน ที่ได้น าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เข้ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการโดยเริ่มจากการให้บริการข้อมูลข่าวสารและรับเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน              
ผ่านเว็บไซต์ก่อนปี พ.ศ. 2553 ทั้งนี้ได้มีการพัฒนามาอย่างต่อเนื่องตามแนวนโยบายและเทคโนโลยีที่
เปลี่ยนแปลง จนกระทั่งในปัจจุบันเทคโนโลยีได้มีอิทธิพลต่อการด ารงชีวิตประจ าวันของประชาชน และการ
ด าเนินงานของภาคธุรกิจ ภาครัฐ และภาคประชาสังคมทุกๆ องค์กร ดังนั้น เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมและสอดคล้องกับภารกิจในการให้บริการประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมี
ความมั่นคงปลอดภัย ทันสมัย มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และเป็นไปตามพระร าชกฤษฎีกาว่าด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) ที่ก าหนดให้ส่วนราชการจัดท าแผนปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการนั้น โดยจัดท าเป็นแผนห้าปี ซึ่งต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูป
ประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ตลอดจนนโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และ
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) ที่อยู่ภายใต้นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561- 2580) โดยขอให้เร่งรัดปรับปรุงแผนของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการดังกล่าว ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไป ตามแนวนโยบาย
ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น (พ.ศ. 2559-2562) เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วน
จังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563- 2565  
   ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักที่รับผิดชอบจึงได้จัดท า
แผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นฉบับนี้ขึ้น เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัด ได้ใช้เป็นกรอบ
และทิศทางในการปฏิบัติงานในด้านดิจิทัลให้บรรลุเปูาหมายตามวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ได้อย่างแท้จริง โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้ 

1) เพ่ือศึกษา วิเคราะห์ ข้อมูลพ้ืนฐาน แนวนโยบายด้านดิจิทัลของรัฐบาล แผนยุทธศาสตร์ต่างๆ  
ที่เก่ียวข้อง ทั้งในระดับชาติ กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการ
จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563- 2565 

2) เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแกน มีกรอบทิศทางในการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลที่เหมาะสม และสอดคล้องกับภารกิจของหน่วยงาน 

3) เพ่ือก าหนดเปูาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัล ที่สามารถติดตาม
ประเมินผลการดาเนินงานได้ และสอดสอดคล้องกับนโยบายขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

4) เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้ใช้เป็นกรอบทิศทางการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีดิจิทัลร่วมกัน 
 
กรอบการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563- 2565 

การจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563 - 2565 
ประกอบด้วยสาระส าคัญ ดังต่อไปนี้ 
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บทที่ 1 บทน า  
บทที่ 2 ข้อมูลพื้นฐานและนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น 
บทที่ 3 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
บทที่ 4 แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖3 - ๒๕๖5  
บทที่ 5 รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
บทที่ 6 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ไปสู่การปฏิบัติ

และการติดตามประเมินผล 
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บทท่ี 2 
ข้อมูลพื้นฐาน และนโยบายที่เกี่ยวข้องกับแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้น าแนวทางการด าเนินงานแผนปฏิบัติการดิจิทัล

กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 และแผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 ปี พ.ศ. 
2561-2564 มาเป็นกรอบในการปรับปรุงเพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติฉบับนี้ โดยเนื้อหาในบทนี้เป็นการเสนอสรุปผล
การศึกษาภาพรวมนโยบายและยุทธศาสตร์ที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์ในด้านเทคโนโลยีดิจิทัลขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ซึ่งจะประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์และเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด 
ซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะเป็นการชี้ให้เป็นถึงความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ใน
การวิเคราะห์ SWOT และการก าหนดยุทธศาสตร์เทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้นขององค์การบริหารส่วนจังหวัด
ขอนแก่นต่อไป ดังแผนภาพนี้ 
 
กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แผนภาพ : กรอบความเชื่อมโยงนโยบาย แผน และยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง 

แผนปฏิบัติการดิจทิัลกระทรวงมหาดไทย 
(พ.ศ. 2563 - 2565) 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
(พ.ศ. 2561 – 2580) 

แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560 - 2564) 

แผนปฏิรูปประเทศ 
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย 
การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 

(พ.ศ. 2561 - 2580) 

แผนปฏิบัติการด้านดจิิทัล 
เพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ป ี

(พ.ศ. 2561 - 2565) 

แผนปฏิบัติการดิจทิัล 
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

(พ.ศ. 2561 - 2564) 

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)  
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
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กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580) 
บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลงไปท าให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

กระบวนการผลิต การค้า การบริการ และกระบวนการทางสังคมอ่ืนๆ รวมทั้งการท างานของภาครัฐมากขึ้น       
ทั้งในมิติการให้บริการประชาชน มิติการบริหารจัดการภาครัฐ และมิติการก าหนดนโยบาย จนส่งผลให้รัฐบาล
ต้องก าหนดนโยบายในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ  
โดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยีดิจิทัลสามารถตอบปัญหาความท้าทายที่ประเทศก าลังเผชิญอยู่หรือเพ่ิม
โอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าวรัฐบาลได้มีการ
วางแผนและก าหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมทั้ง ก าหนดแนวทางการพัฒนาของ        
ทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทางเดียวกัน จึงจ าเป็นจะต้องก าหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว เพ่ือถ่ายทอด
แนวทางการพัฒนาสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคต
ของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการรวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติเพ่ือบรรลุวิสัยทัศน์  “ประเทศไทย        
มีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือคติพจน์ประจ าชาติ “ม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน” เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช
อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ 
การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและ
ศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเจริญเติบโตของชาติ  ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน          
ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถในการ
รักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศและการอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี           
ดังวิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ ดังนี้ 
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เพ่ือให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว           
คนไทย มีความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบ
แนวทาง การพัฒนาในระยะ 20 ปีต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่  
1) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหาร
จัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยใน         
ทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือเทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ 
ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับ
การปูองกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไข
ปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้าน 
และมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐานของหลักธรรมาภิบาล  เพ่ือเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อการด าเนินการของ
ยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่นๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเปูาหมายที่ก าหนด  

 
2) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพ้ืนฐาน
แนวคิด 3 ประการ ได้แก่  

(1) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ ใน
ด้านอื่นๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคม
โลกสมัยใหม่  

(2) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศในมิติ
ต่างๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพ้ืนฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับ
สภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต และ  

(3) “สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพ่ิมศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่นใหม่ 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต 
บนพ้ืนฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทย
สามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการ
ยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึง การเพ่ิมข้ึนของคนชั้นกลางและลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้
ในคราวเดียวกัน  

 
3) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมี
คุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย 
มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็น
พลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่
สามและอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคน
ไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืนๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของ
ตนเอง 
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4) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม  
มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญที่ให้ความส าคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ             

ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่นมาร่วมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการ
ร่วมคิดร่วมท าเพ่ือส่วนรวม การกระจายอ านาจและความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับ
ท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทย
ทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและสภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเองและท า
ประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มี
คุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง  

 
5) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชวิีตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือน าไปสู่การบรรลุเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ      
ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในการก าหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝุายที่
เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการด าเนินการบนพ้ืนฐานการ
เติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะเป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความส าคัญกับการสร้างสมดุล         
ทั้ง 3 ด้าน อันจะน าไปสู่ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง  
 
6) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

มีเปูาหมายการพัฒนาที่ส าคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพ่ือ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนร่วม” โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาท
หน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ในการก ากับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูง 
ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการท างานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการน านวัตกรรม 
เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการท างานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับ
มาตรฐานสากล รวมทั้ง มีลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือ
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกัน
ปลูกฝังค่านิยม ความชื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตส านึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติ 
มิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จ าเป็น มีความทันสมัย มีความเป็น
สากล มีประสิทธิภาพ และน าไปสู่การลดความเหลื่อมล้ าและเอ้ือต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ
บริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอ านวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ  
(พ.ศ. 2560 – 2564) 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 65 ก าหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเปูาหมาย 
การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใช้เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ ให้สอดคล้องและ
บูรณาการกันเพ่ือให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เปูาหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎหมาย  
ว่าด้วยการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2560 
โดยก าหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติและ
ต่อมาเม่ือวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม 135 ตอนที่ 82 ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์
ชาติ (พ.ศ. 2561- 2580) เพ่ือให้เป็นไปตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ.2560 
มาตรา 10 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ  
แต่ละด้านจัดท าแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการ
พิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบและประกาศในราชกิจจานุเบกษา             
แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพ่ือบรรลุเปูาหมายตามที่ก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น 
23 ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผูกพันต่อหน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องที่จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง 
การจัดท างบประมาณรายจ่ายประจาปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับแผนแม่บท ซึ่งจะน าไปสู่การปฏิบัติเพ่ือให้
ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพ่ือความสุขของคนไทยทุกคนภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้ก าหนด 
แผนแม่บทประเด็นต่าง ๆ ไว้ตามรายละเอียด ดังนี้  

1) แผนแม่บทประเด็นความม่ันคง ถือเป็นกรอบแนวทางการด าเนินการหลักที่จะน าไปสู่
จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ 20 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงได้
ก าหนดเอาไว้ ซึ่งก็คือ “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยมีเปูาหมายส าคัญประกอบด้วยประชาชน
อยู่ดีกินดีและ มีความสุข บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคงภาครัฐ 
ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงประเทศไทยมีบทบาท 
ด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศและการบริหารจัดการความ
มั่นคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ  
(2) การปูองกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  
(3) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของชาติ  
(4) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กรภาครัฐ  
และมิใช่ภาครัฐ  
(5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม  

2) แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ ได้ก าหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทยเพ่ือให้ทุกส่วนราชการ
สามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ โดยมี
เปูาหมายส าคัญคือ “การต่างประเทศไทยมีเอกภาพท าให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน                    
มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบด้วยเปูาหมายและประเด็นส าคัญ ได้แก่ มีความ         
มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล มีสถานะและเกียรติภูมิและมีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศที่มีพลวัต
จะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อย 5 แผน ดังนี้  
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(1) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพ่ือการพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความม่ังคั่ง  
ยั่งยืน) 
(2) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ (มีมาตรฐานสากล) 
(3) การส่งเสริมสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและเกียรติภูมิ) 
(4) การต่างประเทศมีเอกภาพและบูรณาการ (มีพลัง)  
(5) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความม่ันคง)  

3) แผนแม่บทประเด็นการเกษตร เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญกับการปรับตัวจากการท าเกษตรแบบดั้งเดิมไป
เป็นเกษตรอุตสาหกรรม/ การแปรรูปเกษตรที่มีมูลค่าเพ่ิมสูง การเพ่ิมผลิตภาพการผลิตโดยอาศัย เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคู่ไปกับการสร้างความมั่นคงและความปลอดภัย
อาหาร เพ่ือเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองได้  ซึ่งมี  
6 แผนย่อย ดังนี้  

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

4) แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นประเด็นที่ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเป็น 
องค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยเน้นการสร้างรากฐานของ
อุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการพัฒนาของอุตสาหกรรมและบริการ ทั้งด้าน
บุคลากรและโครงสร้างพ้ืนฐานที่จ าเป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรมและบริการเดิมที่มีความเข้มแข็ง
และสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ในระยะต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้
อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยสร้างมูลค่าเพ่ิมด้วยเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของตนเอง ลดการพ่ึงพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศและเป็นผู้น าของอุตสาหกรรมและ
บริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  

(1) อุตสาหกรรมชีวภาพ  
(2) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร  
(3) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์  
(4) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม  
(5) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ  
(6) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต  

5) แผนแม่บทประเด็นการท่องเที่ยว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความ หลากหลายด้านการ
ท่องเที่ยวจะให้ความส าคัญกับการรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดับโลกที่เป็นกลไกหลัก
ในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ มุ่งเน้นนักท่องเที่ยว
กลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของนักท่องเที่ยว รวมถึงให้
ความส าคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของประเทศด้าน
ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อมธรรมชาติไว้ได้   
โดยมี 6 แผนย่อย ดังนี้ 
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(1) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
(2) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
(3) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย  
(4) การท่องเที่ยวสาราญทางน้า  
(5) การท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  
(6) การระบบนิเวศการท่องเที่ยว  

6) การพื้นที่และเมืองน่าอยู่ ให้ความส าคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะที่สามารถรองรับ
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที่อยู่อาศัยลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ทุกกลุ่ม 
โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นท่ี ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย สรุปได้ดังนี้  

(1) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ  
(2) การพัฒนาพ้ืนที่เมืองพิเศษ  

7) โครงสร้างพ้ืนฐาน ระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของประเทศโดยมุ่งเน้นการขยายขีด
ความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการขนส่งและระบบโลจิสติกส์ พลังงาน 
ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพ่ือยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิตและบริการ ลดต้นทุนการ
ผลิตและบริการให้แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื่อมโยงกับอนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็น
ระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิดภัยพิบัติ ทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทัน
กับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผนแม่บท ด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน 
ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  

(1) ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์  
(2) ด้านพลังงาน  
(3) ด้านดิจิทัล  
(4) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่  

8) การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม  จะให้
ความส าคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็น
ผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการสร้างรูปแบบธุรกิจ 
นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ ตลอดจน มีทักษะใน
การใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลและมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ           
โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชนหรือวิสาหกิจเพ่ือ
สังคม รวมทั้ง เกษตรกรซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการ
ยุคใหม ่ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  

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

 
 
 
 



10 

 

9) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะให้ความส าคัญกับการพัฒนาพ้ืนที่เพ่ือเป็นต้นแบบการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ที่
สมบูรณ์แบบ โดยก าหนดอุตสาหกรรมเปูาหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพ่ือให้เกิดการลงทุนอย่างเป็นรูปธรรม 
สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบสาธารณูปโภค เพ่ือเพ่ิมศักยภาพรองรับการลงทุนและการพัฒนา
กิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอานวยความสะดวกต่างๆ ในพ้ืนที่ รวมทั้ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการ
จัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาค
ตะวันออก ประกอบด้วย 6 แผนย่อย ดังนี้  

(1) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค  
(2) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเปูาหมาย  
(3) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว  
(4) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  
(5) พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่มหานครการบินภาคตะวันออกและศูนย์กลางการเงิน  
(6) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล  

10) การปรับเปลี่ยนบนค่านิยมและวัฒนธรรม ให้ความส าคัญกับการปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์
การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะที่ค านึงถึงการเปลี่ยนแปลงของโลก   
ยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทางสังคมร่วมปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน” 
ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การด าเนินชีวิตโดยต้องวางรากฐานการ
พัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจที่ดีบนพ้ืนฐานของการมีส่วนร่วมของ
สถาบันสังคมและวัฒนธรรมที่เข้มแข็ง ทั้งสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้งชุมชน 
ประกอบด้วย 3 แผนย่อย ดังนี้  

(1) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเป็น  
พลเมืองที่ดี  

(2) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  
(3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  

11) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความส าคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย ตั้งแต่ช่วงการ
ตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพ่ือสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศักยภาพมีทักษะความรู้  เป็นคนดีมีวินัยเรียนรู้ ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย  มีความรอบรู้ทางการเงินมี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย  และความสามารถใน
การด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึง การพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระท าผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นก าลังส าคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  

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

12) การพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความส าคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพัฒนาการศึกษาและการเรียนรู้ใน
ทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่การเปลี่ยนบทบาทครูการเพ่ิมประสิทธิภาพ
ระบบบริหารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิตเพ่ือพัฒนาผู้เรียนให้สามารถก า กับการ
เรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว  รวมทั้ง สร้างสภาพแวดล้อมที่
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เอ้ือต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุปัญญา  ประกอบด้วย 2 แผนย่อย 
ได้แก่  

(1) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  
(2) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย  

13) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีให้ความส าคัญกับ
การเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง  
พร้อมทั้ง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีและมีทักษะด้านสุขภาวะที่
เหมาะสม รวมถึง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี ประกอบด้วย 5         
แผนย่อย ได้แก่  

(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการปูองกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง  
(2) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
(3) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี  
(4) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ  
(5) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิดจาก  

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  
14) แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคม
และพัฒนาประเทศให้ความส าคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการ
เสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬาและมีน้ าใจเป็น
นักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ หล่อหลอมการเป็น
พลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพ่ือการอาชีพในระดับ
นานาชาติในการสร้างชื่อเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพ่ือรองรับอุตสาหกรรมกีฬา ประกอบด้วย 3  
แผนย่อย ได้แก่  

(1) การส่งเสริมการออกกาลังกายและกีฬาขั้นพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการส่งเสริมให้  
ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกาลังกายกีฬาและนันทนาการ  

(2) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  
(3) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  

15) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และทักษะในการวางแผน
ชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการสร้างครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็ง
เน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพ่ือยามสูงอายุในทุกมิติ โดยระดมก าลังจาก
ประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและจากภาคส่วนต่างๆ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน ครอบครัว 
ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ เป็นพลังสังคม
ด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ 
พัฒนาผู้น าและอาสาสมัคร ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  

(1) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์  
(2) การเสริมสร้างทุนทางสังคม  
(3) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย  
(4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการพ่ึงพาตนเองและการจัดการ  

ตนเอง  
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16) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
หรือเกษตรกร โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากรและบริบทของพ้ืนที่และชุมชน
ท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการส่งเสริมให้เกษตรกรฐานราก
สามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีปรับระบบการบริหารจัดการที่ดินของรัฐเชื่อมโยง
กับการพัฒนาแหล่งน้ากระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษีพัฒนาระบบข้อมูลเขตปุาและที่ดินให้
ชัดเจนเพ่ือแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพ้ืนที่ปุาทับซ้อนพ้ืนที่ท ากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนใน
การเข้าใช้ประโยชน์ที่ดินและกระจายการถือครองที่ดินในขนาดที่เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ  เพ่ือให้เกิด
ความเป็นธรรม ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  

(1) การเพ่ิมขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้งวิสาหกิจ  
เพ่ือสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

(2) ช่องทางการตลาดเครือข่ายและกติกาท่ีลดความเสียเปรียบ  
(3) การเข้าถึงทุน  
(4) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้า  
(5) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ  

17) แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบข้อมูลประชากรที่ทันสมัยและ
เที่ยงตรงเพ่ือสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครองพิทักษ์สิทธิ์ให้ครอบคลุมผู้มีรายได้
น้อยหรือประชากรที่มีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกับความต้องการปราศจาก  
ความเหลื่อมล้ าในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่  

(1) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน  
(2) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ  
(3) กลไกเพ่ือสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า  

ทางการศึกษาในระดับพื้นที่  
(4) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเปูาหมายเพ่ือแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม  
(5) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค  

18) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความส าคัญกับการอนุรักษ์ ฟ้ืนฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพ่ือเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ ทั้งบนบกและในทะเล 
ประกอบด้วย 5 แผนย่อย ได้แก่ 

(1) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว  
(2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล  
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ  
(4) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้เป็นไปตาม  

มาตรฐานสากล  
(5) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

19) แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ าทั้งระบบ เป็นเรื่องที่มีความส าคัญและสนับสนุน การพัฒนา
เศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ 20 ปี ประเด็นการบริหาร
จัดการน้ าทั้งระบบเพื่อสร้างความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ  

(1) พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ าของประเทศ  
(2) เพ่ิมผลิตภาพของน้ าทั้งระบบในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพ่ิมจาก  

การใช้น้ าให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
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(3) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่วประเทศ  
20) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ  มุ่งพัฒนาระบบ
อ านวยความสะดวกในการบริการภาครัฐการบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง  
เพ่ือให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการน าเทคโนโลยีดิจิทัล มาประยุกต์ใช้มี
การปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจเสริมสร้างบทบาทของภาคส่วนอ่ืนๆ  
ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึกและเป็นคนเก่ง มีความรู้ ความสามารถ 
ซึ่งประกอบด้วย 5 แผนย่อย ดังนี้  

(1) การพัฒนาบริการประชาชน  
(2) การบูรณาการเชื่อมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง  
(3) การปรับสมดุลภาครัฐ  
(4) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ  
(5) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ  

21) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความส าคัญในการพัฒนา กลไกและ
กระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการปูองกันและการปราบปราม  โดยการสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  ส่งเสริม
สนับสนุนการเข้ามามีส่วนร่วมของภาคีองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชนและเครือข่ายต่างๆ 
ตลอดจนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  

(1) การปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
(2) การปราบปรามการทุจริต  

22) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม เน้นการพัฒนากฎหมาย ให้เหมาะสม
กับบริบทต่างๆ การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไปด้วยความโปร่งใสและมี
ประสิทธิภาพส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาคความเท่าเทียมกันและเกิดเป็น
ธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนานวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ประกอบด้วย 2 แผนย่อย ดังนี้  

(1) การพัฒนากฎหมาย  
(2) การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม  

23) แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่ส าคัญในการด าเนินการ                                 
ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์ของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีจุดแข็ง อาทิ ความหลากหลาย 
ทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอ้ือต่อการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่ส าคัญ เช่น การก าหนดโจทย์
การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลิตและบริการหรือปัญหาของสังคม การบูรณาการหน่วยงานด้านการ
วิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัย โดยแผนแม่บทภายใต้ ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่  

(1) ด้านเศรษฐกิจ  
(2) ด้านสังคม  
(3) ด้านสิ่งแวดล้อม  
(4) ด้านองค์ความรู้พื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 
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แผนการปฏิรูปประเทศ  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 
 

1) ด้านการเมือง : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างพรรคการเมือง ด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผย
ตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมือง          
โดยสันติวิธี  
2) ด้านการบริหารราชการ : องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แข็งแรงท างานเพ่ือ
ประชาชนโดยเชิงพ้ืนที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง 
มีคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต  
3) ด้านกฎหมาย : ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและ
สามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม  
4) ด้านยุติธรรม : ให้ทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชน โดยเสมอภาค 
บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติ
วิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ  
5) ด้านเศรษฐกิจ : มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น  มีการเติบโตอย่าง
ครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ ลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจสมรรถนะสูงขึ้น 
6) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟ้ืนฟูและ
ยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์             
ทั้งทรัพยากรทางบก (ปุาไม้และสัตว์ปุา ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเลและชายฝั่งความหลากหลายทางชีวภาพและ
สิ่งแวดล้อม  
7) ด้านสาธารณสุข : ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ มีเอกภาพ กระจาย
อ านาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพ้ืนที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และผู้ที่อาศัยใน
ประเทศไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขที่จ าเป็น  
8) ด้านสื่อสารมวลชน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทาหน้าที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบกับการกากับที่มีความชอบธรรมและการใช้พ้ืนที่ดิจิทัลเพ่ือการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ การรับรู้
ของประชาชนและสื่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติและปลูกฝัง
ทัศนคติที่ด ี 
9) ด้านสังคม : คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
ไปสู่การที่จิตสาธารณะเพ่ิมข้ึน สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมที่บูรณา
การ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง  
10) ด้านพลังงาน : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน  
ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารจัดการด้านพลังงาน  มีธรรมาภิบาล มีการ
ลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน  
11) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ : มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม             
การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและ
ตรวจสอบได ้ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครอง เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  
ฉบับที ่12 (พ.ศ. 2560 - 2564) 
 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 - 2564) ได้ถูกจัดท าขึ้นใน
ช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกท่ีเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกัน
มากขึ้นโดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่อง
จาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 - 11 เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และ
ยั่งยืน โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 นี้ ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580) 
ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และเปูาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: 
SDGs) รวมทั้ง การปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย 4.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ 
นอกจากนั้น ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับ กลุ่มอาชีพ ระดับภาค 
และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
 
วิสัยทัศน์  

“ประเทศไทยมีความม่ันคง มั่งคั่งยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการ             
ให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคมและ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม  
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ 
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย        
ได้ก าหนดเปูาหมายรวมไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้  

 คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐาน ที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน สถานการณ์ มีความ
รับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ด ีมีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่
พอเพียงและมีความเป็นไทย  

 ความเหลื่อมล้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานรากมีความเข้มแข็ง 
ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างทั่วถึง
และเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ 40 มีรายได้เพ่ิมขึ้นอย่างน้อย ร้อยละ 15  

 ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน 
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด กลาง และขนาดเล็ก  
ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการผลิต
และให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้ชั้นสูง 
ใหม ่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5 ต่อปี และมีปัจจัย สนับสนุน 
อาท ิระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว ของภาคการผลิต และบริการ  
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 ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงานและน้้าโดยเพ่ิมพ้ืนที่ปุาไม้ให้ได้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
เพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่าร้อยละ 
7 ภายในปี 2563 เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่าง
ถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมข้ึนและรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤติให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน  

 มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ
เพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลง ปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความ
พร้อมที่ปกปูองประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่งโลจิสติกส์ ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญ 
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค  
ภูมิภาคและอาเซียนสูงขึ้น  

 มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส ตรวจสอบได้ กระจาย
อ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ด าเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีข้ึน การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณ มีประสิทธิภาพสูงฐาน
ภาษีกว้างข้ึนและดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถและปรับตัวได้ทัน
กับยุคดิจิทัลเพิ่มข้ึน  

โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 -2564) มีทั้งหมด           
6 ยุทธศาสตร์ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี และมีอีก 4 ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน               
รวมทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาในด้าน
คุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และทักษะ
ของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมได้
อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนา ในระยะต่อไปจึง
ต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติและพฤติกรรม
ตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง
อย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีข้ึนคนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น รวมทั้ง สถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะและพฤติกรรมที่        
พึงประสงค ์ 

2) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า  
3) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
4) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ  
5) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้าน

สุขภาพ  
6) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสูงวัย  
7) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง  
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าในสังคม การพัฒนาในช่วงที่ผ่านมาท าให้
สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรมในสังคมไทยมีความ
คืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพการบริการภาครัฐ 
รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่
ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มี
ฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิมโอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคม
ของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและ
ได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเปูาหมายประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึง
บริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ  

2) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มีคุณภาพ 
ให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  

3) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐาน
รากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและ
ทรัพยากรภายในชุมชน  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจไทยขยายตัว           
ต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและข้อจ ากัด
ภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน  รวมทั้งฐานเศรษฐกิจ
ภายในประเทศขยายตัวช้า ซึ่งการพัฒนา 5 ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและ             
มีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญใน การขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย 
ผลิตภาพการผลิตของประเทศเพ่ิมข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่องและมาจากความ
ร่วมมือกันมากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้นและประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น  นอกจากนี้  ยังเน้นให้ เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง               
ภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรมนิเวศน์ 
การท่องเที่ยวสามารถทารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบ
เศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง  
2) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ  

มุ่งเน้น การสร้างความเชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการลงทุน
เพ่ือยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ  

 
ยุทธศาสตร์ที ่4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้งการด ารงชีวิตของ        
คนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ปุาไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความหลากหลายทาง
ชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตามการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติมีความ         
ผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวีความ
เข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษา
และฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ าและการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มี
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ประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบ
นิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ และการเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ เพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความ
สูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสาธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
และเป็นธรรม  

2) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้าเพ่ือให้เกิดความม่ันคง สมดุลและยั่งยืน  
3) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม  
4) ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
5) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ละเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการ 

เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
6) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
8) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  
 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่งและยั่งยืน  กระแส
โลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความมั่นคง และเสถียรภาพ
ของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพ่ิมบทบาทของประเทศ
มหาอ านาจในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัยคุกคามภายในประเทศ 
ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้
และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงเน้นในเรื่องการ
ปกปูองและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมี
ส่วนร่วมปูองกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและ
ทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และ
ความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการปูองกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ ควบคู่ไปกับการรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืน  ๆ และ
แผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม  ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การรักษาความมั่นคงภายในเพ่ือให้เกิดความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ  
2) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการปูองกันประเทศเพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัย

คุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอ่ืน ๆ  
3) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตร 

ประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการปูองกันภัยคุกคามข้ามชาติ  
4) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่งอานาจอธิปไตยและ

สิทธิ อธิปไตยในเขตทะเล  
5) การบริหารจัดการความมั่นคงเพ่ือการพัฒนาเพ่ือให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่างแผนงาน  

ที่เก่ียวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการพัฒนาประเทศมา
อย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาดประสิทธิภาพ           
การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส  ระบบและกระบวนการยุติธรรมไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง การทุจริตประพฤติมิชอบในสังคมไทย การพัฒนา
ระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง  โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลด
สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการให้บริการของภาครัฐ รวมทั้ง 
ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดีขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้นและการลดจ านวนการดาเนินคดีกับ         
ผู้มิได้กระท าความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐให้มีความโปร่งใส 
ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า  

2) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลัง  
ภาครฐั เพ่ือให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ  

3) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล  เพ่ือให้
ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอ านวยความสะดวก ตรงตามความต้องการ  

4) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ประชาชนได้รับ 
การบริการอย่างมีประสิทธิภาพและท่ัวถึง  

5) ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพ่ือให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใสและ 
ยุติธรรม  

6) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความทันสมัยเป็นธรรมและสอดคล้องกับ  
ข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ผ่านมาการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการและปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพ
และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มีข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและ
ลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพ่ึงพาก๊าซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟูา การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนา
ด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการ 
เดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบขนส่งน้ า  

2) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการ 
ลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

3) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการ         
โลจิสติกส์ และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทาง
การค้า  
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4) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จดัหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความม่ันคงในการผลิตพลังงาน 
เพ่ิมศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด  

5) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศ 
ให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ  

6) พัฒนาระบบน้ าประปา อาท ิพัฒนาระบบน้ าประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและการบริหาร 
จัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม การพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศไทย
ในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้านแรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ
และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง 
ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี  อีกทั้ง 
การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่สังคมนวัตกรรมได้ ซึ่งการพัฒนาจึงเน้น
ในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการ
ประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพ่ือยกระดับความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม  
2) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี  
3) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีวิจัยและนวัตกรรม ด้าน

บุคลากรวิจัย  
 
ยุทธศาสตร์ที่ 9 การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ประเทศไทยต้องใช้
ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุก เพ่ือเสริมจุดเด่นในระดับ
ภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของประชากรในเขตเมือง
จะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่
และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ง ลดแรงกดดันจากการกระจุกตัวของการพัฒนาในกรุงเทพฯ 
และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี ้การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิด
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุน ในภูมิภาคของไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 
การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคมพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพ่ิมมูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย  

1) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้
เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เปูาหมาย
การพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน าพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ท่ีหลากหลาย 

2) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ 
ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วนร่วมของส่วนกลาง  ส่วนท้องถิ่น                 
ภาคประชาสังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง  

3) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐาน
การผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ 
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พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่าง
ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือระหว่างประเทศของ
ไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการพัฒนาและขยายความ
ร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอ่ืน ๆ กับมิตรประเทศและเป็นการขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการ
ด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที ่11 โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี 
เปิดกว้างและเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์ เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป
ลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้ง
ประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจที่
ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน
ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียนและเอเชีย รวมทั้ง           
มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน  เอเชียตะวันออก 
และเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญทั้งในทุกระดับโดยมีแนวทาง การพัฒนาที่ส าคัญ 
ประกอบด้วย  

1) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับ 
สินค้าและบริการของไทย  

2) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบความ  
ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพ่ือ
อ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

3) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่น 
ในภูมิภาค  

4) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย  
5) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทาง 

ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคท่ีมีความเสมอภาคกัน  
6) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานาประเทศ  
7) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์  
8) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับ  

เรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน  
9) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ  
10) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 
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นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ (พ.ศ. 2562 – 2565) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 3 กันยายน 2562 เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย

ความมั่นคงแห่งชาติ พ.ศ. 2562 -2565 ตามที่สภาความมั่นคงแห่งชาติเสนอนโยบายและแผนระดับชาติ             
เพ่ือเป็นแนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการด าเนินการปูองกัน แจ้งเตือน แก้ไข 
หรือระงับยับยั้งภัยคุกคามร่วมกัน เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยก าหนดเปูาหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัด และกลยุทธ์ในแต่ละประเด็นความม่ันคง รวมถึง การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มบริบทความมั่นคงทั้ง
ปัจจัยภายในและภายนอกประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560 -2565) รวมทั้งนโยบายและ
ยุทธศาสตร์ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรร เพ่ือสนับสนุนและประสานการบูรณาการการ
ด าเนินงานให้เกิดความเชื่อมโยงและสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ  โดยมีวัตถุประสงค์ 
ดังนี้  

1) เพ่ือส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

2) เพ่ือเสริมสร้างจิตสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์  

3) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความ
สมานฉันท์ ในชาติเพ่ือลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ  

4) เพ่ือให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง  
5) เพ่ือพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วน          

ในการรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความม่ันคง  
6) เพ่ือให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร มีความมั่นคง 

ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยงจากผลกระทบของ
กระแสโลกาภิวัตน์  

7) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและวิกฤตการณ์ 
ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ  

8) เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการปูองกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การ
สงคราม และสามารถผนึกก าลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้านการปูองกันประเทศใน
ทุกรูปแบบ  

9) เพ่ือส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสันติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน           
กลุ่มประเทศ อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการด ารงเกียรติภูมิของชาติ  
 
วิสัยทัศน์  
“มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ในภูมิภาค 
และประชาคมโลก” กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปึกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต ประเทศมีการ
พัฒนา อย่างต่อเนื่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาท ที่สร้างสรรค์และ
รับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพ่ือรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติ  โดยมี
แผนงาน ดังนี้  

1) การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์  
2) การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง  
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3) การเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

4) การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ  
5) การพัฒนาศักยภาพการปูองกันประเทศ  
6) การสร้างความสามัคคีปรองดอง  
7) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  
8) การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง  
9) การปูองกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์  
10) การปูองกันและปราบปรามยาเสพติด  
11) การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต  
12) การรักษาความมั่นคงพ้ืนที่ชายแดน  
13) การรักษาความมั่นคงทางทะเล  
14) การปูองกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ  
15) การปูองกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์  
16) การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
17) การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน  
18) การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้า  
19) การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บท
หลักในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 -2580) ที่ก าหนดทิศทาง 
การขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล  ที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ่งหมายเพ่ือให้ประเทศมีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านไอซีที 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความรอบรู้ 
เข้าถึงสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพ่ิมขึ้น              
ต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งนี้ได้ด าเนินการ
โดยยึดถือหลักการพ้ืนฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ การใช้ประโยชน์สูงสุดจากพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศและ
การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ โดยได้ก าหนด
วิสัยทัศน์ เปูาหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้  
 
1) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม “ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทยแลนด์”  

ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน  นวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ 
และทรัพยากรอื่นใด เพ่ือขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยก าหนดเปูาหมาย ดังต่อไปนี้  

(1) เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัล เป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ  
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(2) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่างๆ ผ่านสื่อดิจิทัลเพ่ือ
ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(3) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดาเนินชีวิตละการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล  

(4) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทางานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและการ
ใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล  

 
2) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape)  

การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่าง
ยั่งยืนสอดคล้องกับการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว 
ดังนั้น นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้  จึงก าหนด ภูมิทัศน์
ดิจิทัล เพ่ือก าหนดทิศทางการพัฒนาและเปูาหมายใน 4 ระยะ ดังนี้ 
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3) ยุทธศาสตรก์ารพัฒนาดจิิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  
เพ่ือให้วิสัยทัศน์และเปูาหมายในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล 

นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้ก าหนดกรอบยุทธศาสตร์ การ
พัฒนา 6 ด้าน คือ 
 

 
แผนภาพ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 

 
(1) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ : เข้าถึง พร้อมใช้จ่ายได้  
(2) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ขับเคลื่อน New S-Curve เพ่ิมศักยภาพสร้าง

ธุรกิจเพ่ิมมูลค่า  
(3) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วม การใช้

ประโยชน์อย่างท่ัวถึงและเท่าเทียม  
(4) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อ านวยความสะดวก รวดเร็ว 

เชื่อมโยงเป็นหนึ่งเดียว  
(5) พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน                

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน  
(6) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการลงทุน            

มีความม่ันคงปลอดภัย  
โดยมีเปูาหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยีดิจิทัล             

เพ่ือเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้าและการ
บริการ ปรับปรุงประสิทธิภาพการทางานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งการ
พัฒนาเทคโนโลยีต่างๆ เหล่านั้น ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ 
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แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี  
(พ.ศ. 2561 – 2565) 

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม  ระยะ 5 ป ี
(พ.ศ. 2561- 2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม            
(พ.ศ. 2561- 2580) เพ่ือเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วย
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  เอกชน และ
ประชาชน โดยแปลงวิสัยทัศน์ เปูาหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น  โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพหรือ 
“Digital Transformation” อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา 
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพ่ือสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ ที่ 1  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  
ยุทธศาสตร์ ที่ 2  
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 3  
สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 4  
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 5  
พัฒนาก าลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  
ยุทธศาสตร์ ที่ 6  
สร้างความเชื่อม่ันในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ ได้ก าหนดเปูาหมายและแนวทางการ

พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ
การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 (มาตรา 6) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2561-2580 เป็นกรอบนาแนวความคิดในการวางแผนไปสู่การปฏิบัติ 
ดังนี้  

1) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 2560 มาตรา 6 นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้  

(1) การด าเนินการและการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด            
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ท าให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอ่ืนใดที่เป็นการประหยัดทรัพยากร
ของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปี 

(2) การพัฒนาโครงการสร้างพ้ืนฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ซึ่ง
ต้องครอบคุลมโครงข่ายการติดต่อสื่อสาร แพร่เสีย แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู่ในภาคพ้ืนดิน พ้ืนน้ า          
ในอากาศ หรืออวกาศและเปูาหมายในการใช้คลื่นความถี่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
และประโยชน์ของประชาชน  



28 

 

(3) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันส าหรับประยุกต์           
ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

(4) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้สอดคล้องกัน 
เพ่ือให้การท างานระหว่างระบบสามารถท างานเชื่อมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ในสภาพพร้อม          
ใช้งานรวมตลอดทั้งท าให้ระบบหรือการให้บริการมีความน่าเชื่อถือและมีแนวทางการส่งเสริมให้เกิดการใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลในการท าธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีหลักประกันการเข้าถึง และ
ใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ  

(5) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
การพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ 
สังคม วัฒนธรรมและความม่ันคงของประเทศ  

(6) การส่งเสริมการสนับสนุนการผลิตและพัฒนาก าลังคน ให้เกิดความพร้อมและความรู้ด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เกิดประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอ่ืน ส่งเสริมและสนับสนุนให้ลด
ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงบริการที่จ าเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน  

(7) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการส่งเสริม
เพ่ือให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย  ซึ่งเอ้ือต่อการน าไปใช้
ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

 
2) เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561 -2565) ก าหนดไว้ ดังนี้  
(1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพ่ือเพ่ิมรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายได้และความ         

มัง่คั่งทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ  
(2) สร้างสังคมคุณภาพเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพและโอกาสใน

การเข้าถึงความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มคนชายขอบตลอดจนเพ่ิม
ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพ้ืนที่  

(3) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพ่ือประหยัดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนการท างาน ลดเวลาในการ
ติดต่อ/รับบริการภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ ส าหรับประชาชนและภาคธุรกิจ  

(4) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพ่ือขยายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ไม่ต่างกับประชาชนใน
เมือง  

(5) สร้างความเชื่อมั่น เพ่ือขจัดภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ เนื้อหา ไม่
เหมาะสมทางอินเทอร์เน็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับภาคธุรกิจ
และประชาชนในการทาธุรกรรมออนไลน์ 

(6) พัฒนาก าลังคนดิจิทัล เพ่ือพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพ เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน
และการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐ  ตลอดจนสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์  
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3) ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลี่ยนผ่านรายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 15 ประเด็นการ
ขับเคลื่อนที่ส าคัญ ดังนี้  

3.1 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย 5 ประเด็น  
(1) การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs)  
(2) การเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital  
Manufacturing( 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 (Digital  
Learning & Knowledge)  
(3) การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโยลีดิจิทัล (Digital Health)  

3.3 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย 2 ประเด็น  
(1) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For Government  
Services) 
(2) ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation  
For Government Managerment)  

3.4 ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 
ประกอบด้วย 2 ประเด็น  

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

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

3.6 ยุทธศาสตร์พัฒนากาลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล  ประกอบด้วย 1 
ประเด็น  

1) การพัฒนากาลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And  
Digital Literacy) 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 
เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติ กระทรวงมหาดไทยเป็นหนึ่งใน

หน่วยงานที่ต้องน านโยบายดังกล่าวไปขับเคลื่อนเพ่ือสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม จึงได้ด า เนินการปรับปรุง
แผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทย ระยะ 4 ปี (พ.ศ. 2561- 2564) ให้สอดคล้องกับแผนปฏิบัติการด้าน
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561- 2565) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561-2580) และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณท์และวิธีการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 เพ่ือจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัล กระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563-2565 
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงมหาดไทยได้ใช้เป็นแนวทาง ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปใน
ทิศทางเดียวกัน ตลอดจนเป็นไปตามเกณฑ์ตัวชี้วัดและประเมินผลการด าเนินงานและบริหารราชการให้มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล ในการนี้ได้มีการวิเคราะห์ สภาพแวดล้อม (SWOT Analysis) ทั้งสภาพแวดล้อม
ภายนอกและสภาพแวดล้อมภายใน เพ่ือน าไปสู่การก าหนดจุดยืน วิสัยทัศน์ พันธกิจ เปูาหมาย ประเด็นยุทธศาสต์ 
รวมทั้ง ได้มีการก าหนดเปูาประสงค์ ตัวชี้วัด ระดับเปูาประสงค์ แผนงาน/โครงการของหน่วยงานที่รับผิดชอบไว้ 
ดังนี้ 
3.1 จุดยืน (Positioning) 

 ด้านโครงสร้างพ้ืนฐานและบูรณาการระบบงาน : มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่
ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกันได้อย่างเป็นเอกภาพ 

 ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ครอบคลุมทุกพ้ืนที่ง่ายต่อการเข้าถึงและรองรับเทคโนโลยีดิจิทัลสมัยใหม่ 

 ด้านกระบวนการการด าเนินงาน : ระบบงานมีประสิทธิภาพรองรับการปฏิบัติงานเพ่ือการ
จัดการองค์กรอย่างครอบคลุมและก้าวไปสู่องค์กรประสิทธิภาพสูง 

 ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพมีวิจารณญาณ 
3.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 

“เป็นกระทรวงชั้นน าที่มีศักยภาพในการประยุกต์และบริการภาคประชาชนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล” 
3.3 พันธกิจ (Mission) 

1. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการบริการภาคประชาชน 
2. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. บูรณาการระบบงานและฐานข้อมูลเพ่ือคุณภาพข้อมูลหลัก 
4. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
5. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 

3.4 เป้าหมาย (Goal) 
ปี 2565 เป็นกระทรวงที่มีศักยภาพการบริการและการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 

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

มีความสามารถในการทางานร่วมกันได้อย่างบูรณาการ 
 ด้านบุคลากร : ปี 2563 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถทาง

เทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
 ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน : ปี 2564 ร้อยละ 100 ของหน่วยงานสังกัด

กระทรวงมหาดไทยมีการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามข้อบังคับและกฎหมายดิจิทัล 
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3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
 ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐานกระทรวงมหาดไทย (Integration) 

 เป้าประสงค์ :  เพ่ือการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานที่ส าคัญให้สามารถท างานร่วมกัน
ได้อย่างเป็นเอกภาพ มีภาพรวมในการพัฒนาร่วมกัน ลดความซ้ าซ้อนในการจัดหาและลงทุน 

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

 ยุทธศาสตร์ที่ 2 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล (Digital Services) 
เป้าประสงค์ :  มีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่ครอบคลุมทุกพื้นที่และทุกบริการ 
แผนงาน 2.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
ตัวช้ีวัด :  1. จ านวนบริการกระทรวงมหาดไทยที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ กระทรวงมหาดไทย 
แผนงาน 2.2 การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด :  1. จ านวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 

 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Smart Operations) 
เป้าประสงค์ :  มีระบบงานที่มีประสิทธภิาพ รองรับการปฏิบัติงานและถูกใช้เพ่ือการจัดการองค์กรอย่างครอบคลุม 
แผนงาน 3.1  พัฒนาระบบดิจิทัลเพ่ือการเตรียมความพร้อมการเผชิญเหตุ การบัญชาการและบริหารความต่อเนื่อง 
ตัวช้ีวัด :  ระดับความสามารถและประสิทธิภาพในการคาดการสถานการณ์และจัดการภัยพิบัติ 
แผนงาน 3.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด :  1. ความสามารถในการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 
 2. จ านวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 
แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล 
 ยุทธศาสตร์ที ่4 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี

ประสิทธิภาพ (Digital Competency and Innovation) 
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่านิยมในการใช้งาน

เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน 4.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
ตัวช้ีวัด :  จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัลกระทรวงมหาดไทย 
แผนงาน 4.2  แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด :  1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 2. จานวนบุคลากรที่สอบผ่านและได้ประกาศนียบัตรความเชี่ยวชาญ 
แผนงาน 4.3 การพัฒนาระบบสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบเทคโนโลยีดิจิทัลสนับสนุนการเรียนรู้และการจัดการองค์ความรู้ 
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แผนปฏิบัติการดิจิทัลกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 4 ป ีพ.ศ. 2561-2564 
วิสัยทัศน์ 

“กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรดิจิทัลตามแนวคิด
ประเทศไทย 4.0” 
พันธกิจ 

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

1) ส่งเสริมให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรดิจิทัล 
เพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 

2) พัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้พร้อม
ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
เป้าประสงค์ 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการบริหารจัดการการ
ด าเนินงานและการให้บริการสาธารณะ รวมทั้งสนับสนุนการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือเป็น
องค์กรดิจิทัลในการขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0 
ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จากเปูาประสงค์ข้างต้น สามารถจ าแนกประเด็นยุทธศาสตร์ได้เป็น 3 ประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
เป้าหมาย เพ่ือเสริมความเข้มแข็งด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
และพัฒนาองค์กรสู่องค์กรดิจิทัล 
กลยุทธ์ 

1.1  พัฒนาระบบสารสนเทศของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นสู่องค์กรดิจิทัล 
1.2  การจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานดิจทิัลที่จ าเป็นต่อการปฏิบัติงานของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นองค์กรดิจิทัล 
เป้าหมาย เพ่ือส่งเสริมให้ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมีความพร้อมสู่องค์กรดิจิทัล 
กลยุทธ์ 

2.1 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 

2.2 การส่งเสริมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือพัฒนาการ
ให้บริการประชาชน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การบริหารและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรดิจิทัล 
เป้าหมาย เพ่ือพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส่งเสริมองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กลยุทธ์ 

3.1 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่
การเป็นองค์กรดิจิทัล 

3.2 การพัฒนาผู้บริหารและบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ขับเคลื่อนองค์กรไปสู่การเป็น
องค์กรดิจิทัล 
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แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
องค์การบริหารส่วนจังหวัด นอกจากจะมีหน้าที่ในการพัฒนาท้องถิ่นในระดับภาพรวมของจังหวัด              

ตามกฎหมายที่จัดตั้ง ยังต้องมีหน้าที่ในการประสานการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับท้องถิ่น สร้างความร่วมมือ
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่วนราชการ กลุ่ม องค์กรในเขตจังหวัด ปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล 
กระทรวงมหาดไทย และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เพ่ือน าไปสู่การแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการ
ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น 
 ดังนั้น การวิเคราะห์จุดยืนทางยุทธศาสตร์ ของ องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น จึงได้
พิจารณาบทบาท อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย ประกอบด้วย  

- พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ.2540 
- พระราชบัญญัติก าหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ.2542  
- แนวทางและหลักเกณฑ์ในการจัดระบบบริการสาธารณะ ตามประกาศที่คณะกรรมการการ

กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 
- บริบทการเปลี่ยนแปลง และข้อมูลขั้นพ้ืนฐานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
- ศักยภาพและประสิทธิภาพขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น   

 ทั้งนี้เพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการที่เป็นประโยชน์ของประชาชนใน
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ให้ความส าคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่น ไว้ 6 ด้าน คือ 

(1) ด้านการพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
(2) ด้านการพัฒนาการศึกษา 
(3) ด้านการพัฒนาเมืองและชุมชน 
(4) ด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
(5) ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม 
(6) ด้านการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 

 
วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
วิสัยทัศน์ 

“องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น เป็นองค์กรการพัฒนาแบบบูรณาการ มุ่งมั่นพัฒนา
ขอนแก่นเพ่ือเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้แบบเศรษฐกิจพอเพียง” 
 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1: การพัฒนาคุณภาพคน และสังคม 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทัศน์:  

1. พัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพ เด็กและเยาวชนมีทักษะชีวิต คุณธรรมและจริยธรรม          
เห็นคุณค่าภูมิปัญญาและชุมชนท้องถิ่น 

2.อนุรักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ ส่งเสริมการ
ท่องเที่ยวของชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 
เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
2. เด็กและเยาวชนได้รับการพัฒนาทักษะชีวิต มีพัฒนาการที่เหมาะสมกับวัย และอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
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ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์: 
1. จ านวนตัวชี้วัดที่บรรลุเปูาหมายจปฐ. 
2. จ านวนเด็กและเยาวชนที่ได้รับการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมที่ดีงาม 
3. จ านวนแหล่งเรียนรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการศึกษาที่เพ่ิมข้ึน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2: การพัฒนาการศึกษา 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทัศน์:  

1. สนับสนุน และจัดการศึกษาทั้งในและนอกระบบให้ได้มาตรฐาน เพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ 
เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. การจัดการศึกษามีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์: 

1. ร้อยละของผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของสถานศึกษาในจังหวัด 
2. จ านวนสถานศึกษา ที่มีผลการประเมินคุณภาพผ่านเกณฑ์มาตรฐานและได้รับการรับรอง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3: การพัฒนาเมืองและชุมชน 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทัศน์:  

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ที่สะดวก ครอบคลุม และได้
มาตรฐาน 

2. ประสานและเชื่อมโยงการค้า การลงทุน การบริการ พัฒนาโครงข่ายระบบคมนาคมขนส่ง 
ระบบบริการสาธารณะ 

3. สร้างความร่วมมือหน่วยงานทุกภาคส่วน และเครือข่ายชุมชน ในการปูองกันและบรรเทา          
สาธารณภัยให้มีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน 
เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ขอนแก่นเป็นเมืองน่าอยู่ และน่าลงทุน 
2. พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในจังหวัดอย่างครอบคลุมและได้มาตรฐาน 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์: 
1. จ านวนโครงการ/กิจกรรมในพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
2. ร้อยละความพึงพอใจของประชาชนในพ้ืนที่ โครงการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและ             

สิ่งสาธารณูปโภค สาธารณูปการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4: การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทัศน์:  

1. ส่งเสริมและสนับสนุนเศรษฐกิจฐานรากให้มั่นคง  ชุมชนเข้มแข็ง และพัฒนาเป็นเมืองที่น่าอยู่
อย่างยั่งยืน 
เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ประชาชนมีรายได้เพ่ิมข้ึน 
ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์: 

1. ร้อยละของคนในครัวเรือนที่มีรายได้ผ่านเกณฑ์ จปฐ. (30,000 บาท/คน/ ปี) 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5: การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ ส่ิงแวดล้อม 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทัศน์:  

1. บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกิดประโยชน์ มีความสมดุล อย่างยั่งยืน 
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เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ :  
1. ทรัพยากรธรรมชาติคงความอุดมสมบูรณ์  

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์: 
1. ร้อยละของพ้ืนที่ปุาชุมชน ปุาต้นน้ า ที่มีการปลูกฟ้ืนฟูและอนุรักษ์ 
2. จ านวนแหล่งน้ าผิวดิน/ใต้ดินที่ได้รับการพัฒนาและฟ้ืนฟู 
3. จ านวนชุมชนที่มีการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6: การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี 
พันธกิจที่สอดคล้องวิสัยทัศน์:  

1. บริหารราชการอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมมาภิบาลและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน 
เป้าประสงค์ในการพัฒนาตามพันธกิจ:  

1. ระบบการให้บริการและการบริหารจัดการของ อบจ.ขก.มีมีประสิทธิภาพได้มาตรฐาน  
2.  ประชาชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 

ตัวช้ีวัดระดับเป้าประสงค์: 
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้มารับบริการ 
2. ร้อยละของโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่น าไปปฏิบัติ 
3. ร้อยละท่ีเพ่ิมข้ึนของเงินรายได้ท่ีอบจ.ขก.จัดเก็บเอง 
4. ร้อยละของโครงการตามข้อเสนอของประชาคมที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น 
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บทที ่3 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

3.1 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Environment)  
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายในขององค์การบริหารส่วนจังหวัด

ขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายในตามหลัก 4M Analysis สามารถสรุปแยกเป็นจุดแข็งและ
จุดอ่อน ได้ดังต่อไปนี้ 
 

จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 
การบริหารจัดการ (Management) 

 · ผู้บริหารเห็นความส าคัญของ IT และพร้อมให้การ
สนับสนุน 

· ยังไม่มีการใช้ระบบสารสนเทศที่ครอบคลุม 
การท างานทั้งหมด 

· มีคณะกรรมการการบริหารจัดการระบบสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

· ขาดการบังคับใช้ระเบียบในด้านเทคโนโลยีดิจิทัล        
ที่ได้ประกาศใช้อย่างจริงจัง 

อุปกรณ์และระบบ (Machine)  
 · มีระบบ IT ใช้ในทุกหน่วยงาน · ขาดการบูรณาการของฐานข้อมูล 

· มีข้อมูลส าคัญต่องานราชการ เช่น  · ขาดระบบสั่งการ และระบบการตัดสินใจ (BI) 
· มีฐานข้อมูลด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
 

· ระบบสารสนเทศและการสื่อสารยังไม่รองรับการ
ปฏิบัติงานทุกกระบวนงานขององค์กร 

· มีการปรับปรุงให้ระบบมีความทันสมัยอยู่เสมอ 
 · มีระบบเครือข่ายภายในที่ปลอดภัย 
 งบประมาณ (Money)  
 · มีการจัดสรรงบประมาณด้านเทคโนโลยีดิจิทัล             

ประจ าทุกปี 
· สัดส่วนด้านงบประมาณมีน้อยไม่เพียงพอต่อการพัฒนา
เทคโนโลยีดิจิทัล 

บุคลากร (Man)  
 · มีบุคลากรที่มีความรู้ทักษะด้าน IT  

(ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์) 
 

· บุคลากรยังขาดความรู้ความเข้าใจด้านเทคโนโลยีดิจิทัล 
(บุคลากรบางส่วนยังปรับตัวไม่ทันกับเทคโนโลยีดิจิทัล) 
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3.2 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Environment)  
ในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศภายนอกขององค์การบริหารส่วน

จังหวัดขอนแก่น โดยใช้การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกตามหลัก PEST Analysis สามารถสรุปแยกเป็น
โอกาสและอุปสรรค ได้ดังต่อไปนี้ 

 

โอกาส (Opportunities) อุปสรรค (Threats) 
นโยบาย กฎระเบียบ (Policy) 

 · นโยบายในระดับรัฐบาลให้ความส าคัญต่อการปรับ
ไปสู่รัฐบาลดิจิทัล 
 

· มีความไม่แน่นอนจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
· ปัญหาในขั้นตอนการตั้งงบประมาณ และการจัดซื้อ         
จัดจ้างที่ล่าช้า 

 

· ระเบียบราชการไม่เอ้ืออ านวยในการปฏิบัติงานในการจัด
อุปกรณ์ IT ที่ทันสมัยเข้ามาใช้งาน 

เศรษฐกิจ (Economic)  
 · ทิศทางเศรษฐกิจดิจิทัลมากขึ้นแต่ต้นทุนต่ าลง 

 
· เศรษฐกิจชะลอตัวท าให้ขับเคลื่อนแผนงาน โครงการต่างๆ 
ยากล าบาก 

สังคม วัฒนธรรม (Social) 
 · คนรุ่นใหม่มีการใช้สื่อ Digital มากขึ้น · ความไม่เข้าใจในการใช้เทคโนโลยี 

· มีผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกคอยมาให้ค าปรึกษาและ
ร่วมแสดงความคิดเห็นเพื่อการพัฒนาการ 
ด าเนินงานในด้านเทคโนโลยี 

 เทคโนโลยีสารสนเทศ (Technology) 
 · นวัตกรรมท าให้ประชาชนสะดวกข้ึน · มีการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีที่รวดเร็วทาให้ปรับตัวไม่ทัน 

· ความก้าวหน้าและแนวโน้มของเทคโนโลยีที่เอ้ือต่อ
การน ามาใช้ในหน่วยงาน 

· มีภัยคุกคามด้าน Cyber 
 

· อุปกรณ์หาซื้อได้ง่ายและราคาถูก · นวัตกรรมด้านเทคโนโลยีดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว 
· การเข้ามาของเครือข่าย Gin ระบบ Cloud และ 
Big Data ท าให้มีนวัตกรรมและช่องทางใช้งาน
เพ่ิมข้ึน 

· การใช้ Software ที่ไม่มีลิขลิทธิ์อาจท าให้เกิดการฟูองร้อง
เกิดข้ึนกับหน่วยงาน 
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บทที่ 4 
แผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. ๒๕๖3- ๒๕๖5 

 
องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นได้มีการจัดท าแผนจัดท าแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสาร พ.ศ.2558-2561 ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการน า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมาช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการภายในหน่วยงาน 

 
ในปัจจุบันได้มีนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. 

2561-2580 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่  12 เมษายน 2562 ได้ก าหนดทิศทางการ
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยี มีความมุ่งหมายส าคัญเพ่ือปฏิรูปประเทศไทย ให้ทันต่อ
บริบทการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วไปสู่ยุคดิจิทัล ในการ ขับเคลื่อนการ
ด าเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ คณะรัฐมนตรีได้
มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565) เพ่ือก าหนดเป็นแนวทาง
ระยะสั้นให้หน่วยงานภาครัฐได้ใช้เป็นแนวทางในการขับเคลื่อนงานตามภารกิจด้วยการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเข้ามา
สนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีเกิดความรวดเร็ว โปร่งใส และตอบสนองต่อความต้องการต่อความต้องการของ
ประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย โดยก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐด าเนินการ ทบทวนแผนปฏิบัติการ หรือแผนงานของ
หน่วยงานให้สอดคล้องกับนโยบายระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับดังกล่าว  

เพ่ือให้การด าเนินการเป็นไปตามแนวนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือ
เศรษฐกิจและสังคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นจึงได้ทบทวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร พ.ศ.2558-2561 ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและ
สังคม และแผนปฏิบัติการดิจิทัล ระยะ 3 ปี ของกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2563 -2565 เพ่ือใช้เป็นกรอบและ
แนวทางในการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือสนับสนุนการปฏิบัติราชการให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตอบสนองต่อก าร
ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล กล่าวคือหมายถึง “การน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการปรับปรุง
ประสิทธิภาพ ในการบริหารจัดการของหน่วยงานรัฐทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาคอย่างมีแบบแผนและเป็นระบบ
จนพัฒนาสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัลโดยสมบูรณ์” โดยการใช้ประโยชน์สูงสุดจากเทคโนโลยีดิจิทัลในการพลิกโฉมการ
พัฒนาประเทศ สู่ยุคดิจิทัลในมิติต่างๆ กล่าวคือ มิติด้านเศรษฐกิจ มิติด้านสังคม และมิติด้านสิ่งแวดล้อม  โดยได้
ก าหนดจุดยืน (Positioning) วิสัยทัศน์ (Vision) พันธกิจ (Mission) เปูาหมาย (Goal) และ ประเด็นยุทธศาสตร์ 
(Strategic Issue) ในการจัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563-2565 
ซึ่งมีรายละเอียดต่อไปนี้ 
  3.1 จุดยืน (Positioning) 

 3.1.1 ด้านโครงสร้างพื้นฐานและบูรณาการระบบงาน : มีฐานข้อมูลและระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐานที่มีประสิทธิภาพ 

 3.1.2 ด้านศักยภาพบุคลากร : บุคลากรใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ              
มีวิจารณญาณ 

 3.1.3 ด้านการให้บริการประชาชน : ให้บริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัลที่
ง่ายต่อการเข้าถึง 
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3.2 วิสัยทัศน์ (Vision) 
“มุ่งสู่การเป็นองค์กรเทคโนโลยีดิจิทัล ตามแนวนโยบายประเทศไทย 4.0” 

 
3.3 พันธกิจ (Mission) 

1. บริหารจัดการระบบโครงสร้างพ้ืนฐานและความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศ 
2. พัฒนากระบวนการท างานให้มีประสิทธิภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรสู่ยุคเทคโนโลยีดิจิทัล 
4. พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือการบริการภาคประชาชน 

 
3.4 เป้าหมาย (Goal) 

ปี 2565 เป็นองค์กรที่มีศักยภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัย 
1. ด้านเทคโนโลยีและโครงสร้างพ้ืนฐาน : ปี 2564 ร้อยละ 100 มีการจัดการด้านความ

มั่นคงปลอดภัยที่สอดคล้องตามข้อบังคับและกฎหมายดิจิทัล 
2. ด้านบุคลากร : ปี 2563 ร้อยละ 80 ของบุคลากรได้รับการพัฒนายกระดับความสามารถ

ทางเทคโนโลยีดิจิทัลตามแนวทางรัฐบาลดิจิทัล 
3. ด้านบริการภาคประชาชน : ปี 2564 ร้อยละ 80 ของบริการภาคประชาชน สามารถ

เข้าถึงได้ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
 

3.5 ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐาน 

เป้าประสงค์ : เพ่ือการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพ้ืนฐานให้มี
ประสิทธิภาพ 

แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหลัก 
ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและท างานร่วมกันได้ 

แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัด : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 

 
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

เป้าประสงค์ : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงาน 
แผนงาน 2.1 พัฒนาระบบดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในใช้งานระบบสารสนเทศ 

แผนงาน 2.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด : 1. ความสามารถในการจัดการด้านความมั่นคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

  2. จ านวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 

แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวชี้วัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตาม

มาตรฐานสากล 
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 ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งาน
เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ  

เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และมีค่านิยมในการใช้งานเทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 

แผนงาน 3.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน 3.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 

  2. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านหรือได้ประกาศนียบัตร 
 

 ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล 
 เป้าประสงค์ : มีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 

แผนงาน 4.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนบริการที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 

  2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
แผนงาน 4.2 การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 

  2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ยทุธศาสตรช์าต ิ 1.ความมั่นคง 

2.การสรา้ง 
ความสามารถ 

ในการแขง่ขนั 

3.การพัฒนาและ 

เสรมิสรา้งศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย ์

4.การสรา้งโอกาส 

และความเสมอภาค 
ทางสงัคม 

5.การสรา้งการเตบิโต 

และความเสมอภาค 
ทางสงัคม 

6.การปรับสมดลุ 

และพัฒนาระบบ 
การบรหิารจัดการภาครัฐ 

แผนแม่บท 

ภายใต ้
ยทุธศาสตรช์าต ิ

แผนพัฒนาทอ้งถิน่ 
อบจ.ขอนแกน่ 

1.ความมั่นคง 

2.การตา่งประเทศ 

3.การเกษตร 

4.อตุสาหกรรมและ

บรกิารแหง่อนาคต 

6.พืน้ทีแ่ละเมอืงน่าอยู่ 
อจัฉรยิะ 

7.โครงสรา้งพืน้ฐาน 

ระบบโลจสิตกิส ์ 
และดจิทิัล 

23.การวจิัยและพัฒนา 

นวตักรรม 

5.การทอ่งเทีย่ว 

8.ผูป้ระกอบการและ 

วสิาหกจิขนาดกลาง 

และขนาดย่อมยคุใหม่ 

9.เขตเศรษฐกจิพเิศษ 

10.การปรับเปลีย่น 
คา่นยิมและวัฒนธรรม 

11.ศักยภาพคน 

ตลอดชว่งชวีติ 

12.การพัฒนา 
การเรยีนรู ้

13.การเสรมิสรา้งให ้
คนไทยมสีขุภาวะทีด่ ี

14.ศักยภาพการกฬีา 

15.พลงัทางสงัคม 

16.เศรษฐกจิฐานราก 

17.ความเสมอภาคและ 

หลกัประกนัทางสงัคม 

18.การเตบิโตอยา่งยั่งยนื 

19.การบรหิารจัดการน ้า 

ทัง้ระบบ 

20.การบรกิารประชาชน 

และประสทิธภิาพภาครัฐ 

21.การตอ่ตา้นการทจุรติ 
และประพฤตมิชิอบ 

22.กฎหมายและ
กระบวนการยตุธิรรม 

1.การพัฒนาคณุภาพคน 
และสงัคม 

2.การพัฒนา 

การศกึษา 
3.การพัฒนาเมอืง 

และชมุชน 
4.การพัฒนา 
เศรษฐกจิชมุชน 

5.การบรหิารจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม 

6.การพัฒนาระบบบรหิาร
จัดการทีด่ ี
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แผนภาพแสดงความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
ความเชื่อมโยงระหว่างยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิบัติการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กับแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แผนปฏบิตักิารดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม 

1.พัฒนาโครงสรา้ง

พืน้ฐานดจิทิลั

ประสทิธภิาพสงูให ้

ครอบคลมุทั่วประเทศ 

2.ขบัเคลือ่น

เศรษฐกจิดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิลั 

3.สรา้งสงัคม

คณุภาพดว้ย

เทคโนโลยดีจิทิลั 

4.ปรับเปลีย่น

ภาครัฐสูก่ารเป็น

รัฐบาลดจิทิลั 

5.พัฒนาก าลงัคน

ใหพ้รอ้มเขา้สู่

เศรษฐกจิและ

สงัคมดจิทิัล 

6.สรา้งความเชือ่มั่น

ในการใชเ้ทคโนโลยี

ดจิทิัล 

 
เป้าหมาย 

แผนปฏบิตักิารดจิทิลั

เพือ่เศรษฐกจิและ
สงัคม 

 
แผนปฏบิตักิารดจิทิลั

ขององคก์ารบรหิาร
สว่นจังหวดัขอนแกน่ 

 

ขบัเคลือ่นเศรษฐกจิ 

 

สรา้งสงัคมคณุภาพ 

 

พัฒนารัฐบาล
ดจิทิัล 

 

พัฒนาโครงสรา้ง
พืน้ฐานดจิทิลัรองรับ

การเปลีย่นแปลง 

 

สรา้งความเชือ่มั่น 

 

พัฒนาก าลงัคน
ดจิทิัล 

 

การบรูณาการระบบงานและ
โครงสรา้งพืน้ฐาน 

 

การปรับปรุงกระบวนการ
ด าเนนิการดว้ยเทคโนโลยดีจิทิัล 

การพัฒนาศักยภาพบคุลากรเพือ่

สรา้งสรรคแ์ละประยุกตใ์ชง้าน
เทคโนโลยดีจิทิลัอยา่งมี

ประสทิธภิาพ 

 

การยกระดับบรกิารประชาชนสู่

บรกิารดจิทิัล 
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บทที่ 5 
รายละเอียดแผนปฏิบัติการดิจิทัล ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563-2565 

 
ประเด็นยุทธศาสตร์ (Strategic Issue) 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การบูรณาการระบบงานและโครงสร้างพ้ืนฐาน 
เป้าประสงค์ : เพ่ือการบูรณาการระบบงาน ฐานข้อมูลและระบบโครงสร้างพื้นฐานให้มีประสิทธิภาพ 
แผนงาน 1.1 การบูรณาการฐานข้อมูลหลัก 
ตัวช้ีวัด : จ านวนระบบฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมต่อและท างานร่วมกันได้ 
ตารางโครงการตามแผนงาน 1.1 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 ระบบฐานข้อมลูแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 100,000 - - 100,000 กองแผนฯ 
2 ระบบเบิกจา่ยพัสด ุ - - - - ส านักการช่าง 
3 ระบบทะเบยีนโครงสร้างพื้นฐาน - - - - ส านักการช่าง 
4 ระบบการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า - 1,000,000 - 1,000,000 ส านักการช่าง 
5 ระบบสารสนเทศของโรงเรียนในสงักัด 200,000 - - 200,000 ส านักการศึกษาฯ 
6 ระบบสลิปเงินเดือนอิเล็กทรอนิกส ์ - - - - กองคลัง 

 
 
แผนงาน 1.2 บูรณาการระบบโครงสร้างพื้นฐาน 
ตัวช้ีวัด : ระบบโครงสร้างพ้ืนฐานเพียงพอและมีประสิทธิภาพ 
ตารางโครงการตามแผนงาน 1.2 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 การจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
- เครื่องคอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์ 

1,735,100 408,000 441,200 2,584,300 ทุกส่วนราชการ 

2 การจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
- ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์

24,000 20,000 20,000 64,000 ทุกส่วนราชการ 

3 การจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
- โปรแกรมคอมพิวเตอร ์

- 50,000 - 50,000 ทุกส่วนราชการ 

4 การจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
- อุปกรณ์ส าหรับระบบเครือข่าย 

200,000 200,000 200,000 600,000 ทุกส่วนราชการ 

5 การจัดหาครุภณัฑ์คอมพิวเตอร ์
- อุปกรณ์ต่อพ่วง เช่น เครื่องส ารองไฟ 

47,400 20,000 20,000 87,400 ทุกส่วนราชการ 

6 การจัดหาครุภณัฑ์ทางการศึกษา 
- สื่อการเรยีนการสอนอิเล็กทรอนกิส์ 

19,825,635 
 

- - 19,825,635 
 

ส านักการศึกษาฯ 

7 สัญญาณอินเทอรเ์น็ตส าหรบัทุกสว่น
ราชการ 

400,000 400,000 400,000 1,200,000 ส านักปลดัฯ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การปรับปรุงกระบวนการด าเนินการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : มีระบบงานที่มีประสิทธิภาพ รองรับการปฏิบัติงาน 
แผนงาน 2.1 พัฒนาระบบดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด : ระดับความพึงพอใจของบุคลากรในใช้งานระบบสารสนเทศ 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 การประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อ
การใช้งานระบบสารสนเทศ (Google Form) 

- - - - ส านักปลดัฯ 

 

แผนงาน 2.2 ปรับปรุงระบบความปลอดภัยในการเข้าถึงข้อมูลตามมาตรฐานสากล 
ตัวช้ีวัด :  1. ความสามารถในการจัดการด้านความม่ันคงปลอดภัยระบบสารสนเทศ 

 2. จ านวนเหตุบุกรุกด้านระบบสารสนเทศ 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 การต่ออายุการรับประกันอุปกรณป์ูองกัน
เครือข่าย (Firewall) 

120,000 120,000 120,000 360,000 ส านักปลดัฯ 

2 ปรับปรุงระบบเครือข่ายภายในองค์กร 200,000 2,000,000 - 2,200,000 ส านักปลดัฯ 
 

แผนงาน 3.3 การปรับกรุงกระบวนการบริหารจัดการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด : มีกระบวนการบริหารบริการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่อ้างอิงได้ตามมาตรฐานสากล 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 โครงการจดัเก็บเอกสาร (ค าสั่ง/ประกาศ) 
ด้วยโปรแกรม Microsoft Excel 

- - - -  

 
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพ่ือสร้างสรรค์และประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมี
ประสิทธิภาพ  
เป้าประสงค์ : บุคลากรมีความสามารถในการประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีค่านิยมในการใช้งาน
เทคโนโลยีอย่างมีวิจารณญาณ และมีองค์ความรู้เพ่ือสร้างสรรค์นวัตกรรมดิจิทัล 
แผนงาน 3.1 กิจกรรมการส่งนวัตกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศเข้าประกวด 
ตัวช้ีวัด : จ านวนกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการสร้างนวัตกรรมดิจิทัล 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 โครงการประกวดคลิปสั้นเพื่อการ
ประชาสมัพันธ์องค์กร 

- - - - ส านักปลดัฯ 

2 โครงการสร้างสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ 
Khon Kaen Geopark e-Learning 

- - - - ส านักการช่าง 
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แผนงาน 3.2 แผนพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ตัวช้ีวัด : 1. ร้อยละของหลักสูตรฝึกอบรมที่ได้จัดหรือส่งบุคลากรเข้ารับการฝึกอบรม 
 2. จ านวนบุคลากรที่สอบผ่านหรือได้ประกาศนียบัตร 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อการปฏิบัติงาน 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองการเจ้าหน้าที ่

2 โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูด้้านเทคโนโลยี
ดิจิทัลของบุคลากรในองค์กร 

100,000 100,000 100,000 300,000 กองการเจ้าหน้าที ่

 
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การยกระดับบริการประชาชนสู่บริการดิจิทัล 
เป้าประสงค์ : มีบริการภาคประชาชนด้วยระบบเทคโนโลยีดิจิทัล 
แผนงาน 4.1 ปรับปรุงระบบการบริการประชาชน 
ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนบริการที่สามารถเข้าถึงได้จากเทคโนโลยีดิจิทัล 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ  
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 โครงการบริการประชาชน 
- รับช าระภาษีออนไลน ์

- 100,000 - 100,000 กองคลัง 

 
แผนงาน 4.2 การพัฒนางานบริการสู่ระบบดิจิทัล 
ตัวช้ีวัด : 1. จ านวนบริการที่ปรับปรุงสู่ฐานบริการแบบดิจิทัล 
 2. ระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ 
 

ล าดับ โครงการ ปีงบประมาณ รวม
งบประมาณ 

หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 2563 2564 2565 

1 ระบบแบบสอบถามออนไลน ์ - - - - กองแผนฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47 

 

บทที่ 6 
การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 

ไปสู่การปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 

เนื้อหาในส่วนนี้กล่าวถึงการน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล ดังนี้ 
6.1 การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลของกระทรวงมหาดไทยไปสู่การปฏิบัติ 

การน าแผนปฏิบัติการดิจิทัลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่นไปสู่การปฏิบัตินับเป็น
ขั้นตอนที่มีความส าคัญเนื่องจากเป็นกระบวนการผลักดันขับเคลื่อนการด าเนินงานหรือกลไกที่ส าคัญทั้งหมดให้
สามารถบรรลุผลลัพธ์ตามที่ตั้งเปูาหมายไว้ การด าเนินงานจะมีประสิทธิภาพจะต้องผลักดันให้มีการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ แนวคิด ค่านิยม เปูาหมาย รวมถึงวิธีการปฏิบัติงาน ดังนั้น การน าแผนไปสู่การปฏิบัติจ าเป็นต้องสร้าง
ความเข้าใจ ให้แก่บุคลากรทุกระดับเพ่ือให้เกิดการยอมรับและมีส่วนร่วม พร้อมที่จะน าแผนงานโครงการต่างๆ ไป 
ด าเนินการตามแนวทางได้อย่างเหมาะสมกับสภาพแวดล้อม และสามารถประยุกต์การด าเนินงานให้เหมาะสมกับ
แนวทางปฏิบัติงานของตนเอง เพ่ือให้บรรลุเปูาประสงค์ตาม วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ที่วางไว้ 
จึงได้ก าหนดแนวทางการน าแผนไปสู่การปฏิบัติ โดยสังเขป ดังนี้ 

1. การเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในแผนปฏิบัติ โดยการประชุมชี้แจงท าความเข้าใจใน
กระบวนการจัดท าแผน เพ่ือให้หน่วยงานในสังกัดได้รับทราบและเข้าใจทิศทางการด าเนินการไปในทิศทาง
เดียวกัน เพ่ือให้เกิดความรู้สึกการมีส่วนร่วมและพร้อมรับผิดชอบในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็น
รูปธรรม โดย 

1.1 ผู้บริหารทุกระดับ ต้องให้ความส าคัญ มีความเข้าใจและผลักดันให้มีการด าเนินงาน
ตามแผนอย่างมีประสิทธิภาพ 
 1.2 สร้างความเข้าใจร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และบุคลากรที่เก่ียวข้อง รวมทั้งหน่วยงานได้
ทราบเกี่ยวกับแนวคิดและสาระส าคัญของแผนงาน วิสัยทัศน์ เปูาประสงค์ และประเด็นยุทธศาสตร์                   
เพ่ือก่อให้เกดิการมีส่วนร่วมและให้การสนับสนุน เพ่ือให้เกิดผลในทางปฏิบัติ 
 1.3 จัดสรรทรัพยากรต่างๆ เช่น บุคลากร งบประมาณให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการ
แต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ โดยเน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลักส าคัญ รวมถึงการพัฒนาสมรรถนะของ
บุคลากรให้มีความรู้ ความช านาญในการดาเนินงานตามแผนงาน โครงการต่างๆ 
 1.4 มีการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดาเนินงานอย่างต่อเนื่องผ่านช่องทางหรือกิจกรรม
ต่างๆ อย่างต่อเนื่อง เช่น การประชุม หนังสือเวียน Internet Website เพ่ือกระตุ้นและขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์ 

2. พัฒนากระบวนการจัดท าแผนงาน/โครงการของหน่วยงานในลักษณะบูรณาการให้เชื่อมโยง
ไปในทิศทางเดียวกัน และส่งเสริมให้มีประสานการด าเนินงานเพ่ือให้เป็นเครื่องมือในการประสานแผนไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดย 

2.1 สนับสนุนการจัดท าแผนงาน/โครงการในลักษณะบูรณาการและประสานงานระหว่าง
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในแต่ละภารกิจและประเด็นยุทธศาสตร์ 

2.2 สนับสนุนให้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการในระดับต่างๆ ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกัน
ในระดับหน่วยงาน 

2.3 ก าหนดขั้นตอนของกระบวนการด าเนินงานตามแผน/โครงการให้ชัดเจน โดยจัดล าดับ
ความส าคัญของแผนงาน/โครงการ 
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2.4 ติดตาม ตรวจสอบผลจากการด าเนินงานตามแผน/โครงการอย่างสม่ าเสมอว่าสามารถ
ตอบสนองต่อประเด็นยุทธศาสตร์หรือไม่ เพียงใด โดยน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 

3. พัฒนาระบบและกลไกการติดตามและประเมินผล รวมทั้งก าหนดตัวชี้วัดความส าเร็จของ
แผนงาน/โครงการให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ระยะเวลาในการ
ประเมิน และแนวทางในการเก็บรวบรวมข้อมูล โดยมุ่งเน้นการประเมินผลตามยุทธศาสตร์เพ่ือการพัฒนาและ 
ปรับปรุงการด าเนินงาน ตลอดจนนามาใช้เป็นข้อมูลในการประสานแผนงาน แผนอัตรากาลัง และแผน
งบประมาณอย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ โดย 

3.1 สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด าเนินการติดตามและประเมินผลแผนงาน/โครงการ
โดยให้มีการก าหนดตัวชี้วัดที่เน้นผลลัพธ์ของการด าเนินงานเป็นหลัก 

3.2 น าผลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาปรับปรุงการจัดท าแผนงาน/โครงการ
เพ่ือให้บรรลุเปูาหมายอย่างต่อเนื่อง และสอดคล้องกับสภาพการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 

3.3 พัฒนาองค์ความรู้และเสริมสร้างความเข้าใจเรื่องการติดตามและประเมินผล รวมทั้ง
การก าหนดตัวชี้วัดแก่บุคลากรทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างทักษะในการติดตาม ประเมินผล และสามารถ
นามาใช้ประโยชน์ร่วมกัน 

3.4 พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการด าเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์
อย่างต่อเนื่องและเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายเพ่ือใช้ประโยชน์ร่วมกัน โดยเฉพาะการพัฒนาฐานข้อมูลเพ่ือ
ประกอบการจัดท าแผนงาน/โครงการและการติดตามประเมินผล ให้มีความแม่นย าและเป็นปัจจุบันตรงกับความ
ต้องการ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง รวมทั้งเชื่อมโยงกับการตัดสินใจของผู้บริหาร 
 
6.2 การติดตามประเมินผล 

การติดตามและประเมินผล เป็นกลไกที่ส าคัญที่จะท าให้ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานทราบถึง
ความก้าวหน้า ความส าเร็จหรือความล้มเหลวของการด าเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และน าไปสู่การทบทวน 
ปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์จนส่งผลให้การ
ด าเนินงานบรรลุตามเปูาประสงค์ที่ก าหนด ทั้งนี้ อาศัยหลักการ PDCA กล่าวคือ มีการก าหนดยุทธศาสตร์ หรือ
แผนงาน/โครงการ (Plan) แล้วน าแผนไปสู่การปฏิบัติ (Do) ผ่านกระบวนการถ่ายทอด การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ มีการติดตามผลการด าเนินงานว่าเป็นไปตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้หรือไม่ (Check) และหากพบว่าผลการ
ด าเนินงานไม่เป็นไปตามที่ก าหนด จ าเป็นต้องมีการปรับปรุงแผน (Action) โดยมีกลไกส าคัญที่ใช้ในการติดตาม
และประเมินผล ประกอบด้วย 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 เพ่ือสรุปเสนอไป
ยังผู้บริหารส าหรับใช้เป็นข้อมูลในการทบทวน ปรับปรุงแผนการด าเนินงาน 

3. การติดตามประเมินผลในภาพรวมของแผนงาน/โครงการที่ได้ด าเนินการทั้งหมดเมื่อสิ้นสุด
ระยะเวลาการดาเนินงานตามแผน 
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คณะผู้จัดท าแผนปฏิบัติการดิจิทัลองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น พ.ศ. 2563-2565 
คณะที่ปรึกษา 
นางพัฒนาวดี  วิริยปิยะ  ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น  
นายประสิทธิ์  อุดมธนธีระ  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น 
นายวรเวทย์  ดิเรกศรี  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
นายเพ็ชร  มูลปูอม  ผู้อ านวยการกองแผนและงบประมาณ 
นางสาวจุฑารัตน์  สุภโตษะ ผู้อ านวยการกองคลัง 
 
คณะผู้จัดท า 
นางศิริพร  ประดาพล  หัวหน้าฝุายพัฒนาสังคม 
นางรัชดา  อมราภรณ์พิสุทธิ์  นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 
นายณัฐวิโรจน์  โพธิ์ตาดทอง    วิศวกรเครื่องกลช านาญการ 
นางปิยะพร  คมคาย  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นายพงศ์พีระ  ศรีบุญเรือง  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการ 
นายธัชชพันธ์  ศิริสวัสดิ์   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางสาวกิ่งกาญจน์  ยศปัญญา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ 
นางทัศรินทร์  เชิดโกทา  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ช านาญการพิเศษ 
นางวราภรณ์  อุทธา   ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟูาสื่อสาร 
 
 
 
 
 
 

 
 




