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บทนำ 
 
    สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาลที่มีความต้องการให้หน่วยงานของรัฐรวมทั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ได้มี การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสสนเทศและการสื่อสารมาช่วยในการปฏิบัติงานและบริหารงาน รวมทั้งการ
กระจายข้อมูลข่าวสารไปสู่ประชาชน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานตามภารกิจ เกิดบูรณาการ และเอกภาพ
ในระบบข้อมูล ลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงาน ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก รวดเร็ว มีความ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ อันจะสนับสนุนบรรยากาศที่เอื้อต่อการพัฒนา สาระสำคัญของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร คือ การมุ่งเน้นการพัฒนา ระบบฐานข้อมูลเครือข่ายและการเชื ่อมโยง รวมทั้งการพัฒนา
บุคลากร โดยกำหนดเป้าหมายยุทธศาสตร์และ การพัฒนา รวมทั้งแผนงานและกิจกรรมซึ่งเป็นตัวขับเคลื่อน
สำคัญนำมาบรรจุเข้าแผนให้ สอดคล้องรองรับแนว ทางการพัฒนาที่ตั้งไว้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 – ๒๕69 จะเป็นประโยชน์และเปน็แนวทางในการ พัฒนางานด้าน ICT ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา อย่างแท้จริง 
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บทท่ี 1 

บทนำ 

๑. หลักการและเหตผุล 

     เนื่องจากประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล เป็นการนำดิจิทัลเทคโนโลยี 
มาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับการทำงานให้มีความทันสมัย เพื่อสร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชนด้วย
การทำงานอย่างมีระบบและพึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชน
และปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล รวมถึงส่วนสรรค์สร้างสาระที่จำเป็นและสำคัญต่อการ
ให้บริการของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องจัดทำนโยบายและขอบเขตการพัฒนาเทค โนโลยีดิจิทัลให้กว้างไปกว่า
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยคำนึงถึงประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีขอบเขตการบริการภาครัฐที่
ชัดเจนและต้องมีภาวะผู้นำในทางรัฐบาลดิจิทัล มีการดูแลป้องกันข้อมูลส่วนตัว สร้างความเป็นสากลให้กับ
รัฐบาลดิจิทัลมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขนาดใหญ่ไปพร้อมกับการ
พัฒนาความสามารถ ของเทคโนโลยีให้เป็นกลไกในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
     ดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเห็นถึงความสำคัญ จึงใด้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี 
สารสนเทศ เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand ๔.0 ในเรื ่องของการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ปัจจุบันหน่วยงานมีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ข้อมูลสำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชน และการบริหารราชการถูกจัดเก็บและประมวลผลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์แต่ยังมีการ
ถูกละเมิดการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการละเมิด
ข้อมูลส ่วนบุคคล ทำให้ ม ีการดูแลป้องกัน  พร ้อมกับการสร้างนวัตกรรมการบริการ มีความพัฒนา
ความสามารถของเทคโนโลยดิีจิทลั ให้เป็นกลไกในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
 

๒. นโยบายและแผนงานท่ีเกี่ยวข้อง 

    2.1 แผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (ปี 60-79) 6 ยุทธศาสตร์ บริบทของโลกที่เปลี่ยนแปลง
ไปทำให้เทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทในกิจกรรมทางเศรษฐกิจกระบวนการผลิต การค้า การบริการ และ
กระบวนการทางสังคมอื่น ๆ  รวมทั้งการทำงานของภาครัฐมากขึ้น  ทั้งในมิติการให้บริการประชาชน มิติการ
บริหารจัดการภาครัฐ และมิติการกำหนดนโยบาย จนส่งผลให้รัฐบาลต้องกำหนดนโยบายในการนำเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาใช้เป็นเครื่องมือสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยในบริบทของประเทศไทยเทคโนโลยี
ดิจิทัลสามารถตอบปัญหา ความท้าทายที่ประเทศกำลังเผชิญอยู่หรือเพิ่มโอกาสในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและ
สังคม ด้วยตระหนักถึงความท้าทายและโอกาสดังกล่าวรัฐบาลได้มีการวางแผนและกำหนดยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในระยะยาว พร้อมทั้ง กำหนดแนวทางการพัฒนาของทุกภาคส่วนให้ขับเคลื่อนไปในทิศทาง
เดียวกัน จึงจำเป็นจะต้องกำหนดยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาวเพื่อถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาสูก่ารปฏิบัติในแต่
ละช่วงเวลาอย่างต่อเนื่อง มีการบูรณาการและสร้างความเข้าใจถึงอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลังของทุกภาคส่วนในสังคมทั้งประชาชน เอกชน ประชาสังคม ในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพื่อการสร้าง
และรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติเพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ 
    "ประเทศไทย มีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง" หรือคติพจน์ประจำชาติ "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อัน
ได้แก่ การมีเอกราชอธิปไตย การดำรงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของชาติและประชาชนจากภัย
คุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคงทางสังคมท่ามกลางพหุสังคม



๒ 
 

และการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์อย่างเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชน ความยั ่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ ่งแวดล้อม ความมั ่นคงทางพลังงานและอาหาร 
ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้การเปลี่ยนแปลงของสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคมอาเซียนและประชาคมโลก
อย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี ดังวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ ดังนี้  

 
     เพื่อให้ประเทศมีขีดความสามารถในการแข่งขัน มีรายได้สูงอยู่ในกลุ่มประเทศพัฒนาแล้ว  คนไทยมี
ความสุข อยู่ดี กินดี สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและเป็นธรรม ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนว
ทางการพัฒนาในระยะ ๒0 ปี ต่อจากนี้ไปจะประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
      ๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง มีเป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคน เครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุ ก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรงควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจบุัน 
และที่อาจจะเกิดข้ึนในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการ ทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐรวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล 
เพื่อเอื้ออำนวยประโยชน์ต่อการดำเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านอื่น ๆ ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตาม
ทิศทางและเป้าหมายที่กำหนด 
      ๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน  มีเป้าหมายการพัฒนาที่
มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่  

(๑) "ต่อยอดอดีต" โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม
ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง ความ
ได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ ของประเทศในด้านอื่นๆ นำมาประยุกต์ผสมผสานกับ
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เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื ่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลก
สมัยใหม่ 

(๒) "ปรับปัจจุบัน" เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศใน
มิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรม
และบริการอนาคต   

(๓) "สร้างคุณค่าใหม่ในอนาคต" ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒนาคนรุ่น
ใหม่รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสาน
กับยุทธศาสตร์ที ่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบั น 
พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐาน
รายได้และการจ้างงานใหม่ ขายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไป
กับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางและลด
ความเหลื่อมล้ำของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน 

      ๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้าหมาย
การพัฒนาที่สำคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่งและมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความ
พร้อมทั้ง กาย ใจ สติปัญญา มีพัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบ
ต่อสังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษ  และภาษาที่สามและอนุรักษ์ภาษา
ท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิตสู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็น
นวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง 
      ๔) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สำคัญที่ให้ความสำคัญกับการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถ่ินมาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชน ในการร่วมคิดร่วมทำเพื่อส่วนรวม การกระจายอำนาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถ่ิน การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจัดการตนเอง และการเตรียมความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สังคมและ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทำประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง 
      ๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ 
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายใน และภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกำหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นการดำเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิต โดยให้ความสำคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนำไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง 
      ๖) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มี
เป้าหมายการพัฒนาที่สำคัญเพื ่อปรับเปลี ่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก "ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม" โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ทำหน้าที่ในการกำกับหรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจทีม่ีการแข่งขัน มีสมรรถนะสูงยึดหลักธรรมาภิบาล 
ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและพร้อมที่จะปรับตัวให้
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ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ 
ระบบการทำงานที่เป็นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่าและปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้ง มี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยม ความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสำนึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง 
นอกจากนั้น กฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จำเป็น มีความทันสมัยมีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ 
และนำไปสู ่การลดความเหลื ่อมล้ำและเอื ้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการ บริหารที ่มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและการอำนวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม 
 
     2.2 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560-2564) 
      รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๖๕ กำหนดให้รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติ  เป็น
เป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลัก ธรรมาภิบาลเพื่อใช้เป็นกรอบในการจัดทำแผนต่าง ๆ  ให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามที่
กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระร าชบัญญัติการจัดทำ
ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 โดยกำหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อรับผิดชอบใน  การ
จัดทำร่างยุทธศาสตร์ชาติและต่อมาเมื่อวันที่ ๑๓ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ได้มีราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๕ ตอนที่ 
๘๒ ก ประกาศ เรื่อง ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อให้เป็นไปตามที่กำหนดในพระราชบัญญตัิ
การจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖0 มาตรา ๑0 เมื่อมีพระบรมราชโองการประกาศใช้ยุทธศาสตร์ชาติแล้ว
ให้คณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติแต่ละด้านจัดทำแผนแม่บทเพื ่อบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติเสนอต่อคณะกรรมการพิจารณาให้ความเห็นชอบและเสนอต่อคณะรัฐมนตรีไห้ความเห็นชอบ
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแผนแม่บทเพื่อบรรลุเป้าหมายตามที่
กำหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ มีทั้งสิ้น ๒๓ ประเด็นแผนแม่บท ซึ่งจะมีผลผกูพันต่อหน่วยงานของรัฐทีเ่กี่ยวข้องที่
จะต้องปฏิบัติให้ เป็นไปตามนั้น รวมทั้ง การจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณต้องสอดคล้องกับ
แผนแม่บท ซึ่งจะนำไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน
เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน
ภายในช่วงเวลาดังกล่าวได้กำหนด แผนแม่บทประเด็นต่าง ๆ ไว้ตามรายละเอียด ดังนี้  
      ๑) แผนแม่บทประเด็นความมั่นคง ถือเป็นกรอบแนวทางการดำเนินการหลักที่จะนำไปสู่
จุดหมายปลายทางในภาพรวมที่เป็นรูปธรรมชัดเจนในระยะ ๒0 ปี ตามที่ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง ได้
กำหนดเอาไว้ซึ่งก็คือ "ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข" โดยมีเป้าหมายสำคัญประกอบด้วยประชาชน
อยู่ดีกินดี และมีความสุข บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง
ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชนมีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงประเทศไทยมี
บทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ช่ืนชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศและการบริหารจัดการ
ความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่  

(๑) การรักษาความสงบภายในประเทศการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความมั่นคง 

(๒) การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคง
ของชาติ 

(๓) การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมทั้งองค์กร
ภาครัฐ และมิใช่ภาครัฐ 
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(๔) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม 
      ๒) แผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ ได้กำหนดกรอบนโยบายต่างประเทศของไทยเพื่อให้
ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้าน ในมิติการต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็น
เอกภาพ โดยมีเป้าหมายสำคัญคือ "การต่างประเทศของไทยมีเอกภาพทำให้ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งค่ัง 
ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก ประกอบด้วยเป้าหมายและประเด็นสำคัญ  ได้แก่     
มีความมั่งค่ัง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล มีสถานะและเกียรติภูมิและมีพลัง ซึ่งสื่อเจตนารมณ์ว่าการต่างประเทศ  
ที่มีพลวัตจะช่วยให้ประเทศชาติและประชาชนไทย ซึ่งประกอบด้วยแผนย่อย ๕ แผน ดังนี้ 

(๑) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือเพือ่การพัฒนาระหว่างประเทศ (มีความ   
มั่งค่ัง ยั่งยืน) 

(๒) การพัฒนาที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ                
(มีมาตรฐานสากล) 

(๓) การสง่เสรมิสถานะและบทบาทของประเทศไทยในประชาคมโลก (มีสถานะและ
เกียรติภูม)ิ 

(๔) การต่างประเทศมเีอกภาพและบรูณาการ (มพีลงั) 
(๕) ความร่วมมือด้านความมั่นคงระหว่างประเทศ (มีความมั่นคง) 

      ๓) แผนแม่บทประเด็นการเกษตร เป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญกับการปรับตัวจากการทำ
เกษตรแบบดั้งเดิมไปเป็นเกษตรอุตสาหกรรม/การแปรรูปเกษตรที่มมีูลค่าเพิ่มสูง การเพิ่มผลิตภาพการผลิตโดย
อาศัยเทคโนโลยีและนวัตกรรมรวมถึงการใช้ประโยชน์จากฐานทรัพยากรชีวภาพควบคู่ไปกับการสร้างความ
มั่นคงและความปลอดภัยอาหาร เพื่อเป็นภาคการผลิตที่สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิตให้กับเกษตรกร
สามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งมี ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) เกษตรอัตลักษณ์พื้นถ่ิน 
(๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ 
(๔) เกษตรแปรรูป 
(๕) เกษตรอัจฉริยะ 
(๖) ระบบนิเวศของภาคเกษตร 

      ๔) แผนแม่บทประเด็นอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต เป็นประเด็นที่ให้ความสำคัญ
กับการพัฒนาเป็นองค์รวมและการสร้างระบบนิเวศให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโต โดยเน้น
การสร้างรากฐานของอุตสาหกรรมและบริการและสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยต่อการพัฒนาของ
อุตสาหกรรมและบริการทั้งด้านบุคลากรและโครงสร้างพืน้ฐานที่จำเป็นการพัฒนาต่อยอดจากฐานอุตสาหกรรม
และบริการเดิมที่มีความเข้มแข็งและสร้างโอกาสทุกอุตสาหกรรมในการปรับตัวและสร้างศักยภาพใหม่ในระยะ
ต่อไปจะเป็นการสนับสนุนให้อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคตได้เติบโตเป็นเสาหลักของเศรษฐกิจไทยสร้าง
มูลค่าเพิ่มด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมของตนเอง ลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศและ
เป็นผู้นำของอุตสาหกรรมและบริการที่ประเทศไทยมีศักยภาพในระดับภูมิภาคและระดับโลก ซึ่งประกอบด้วย 
๖ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ 
(๒) อุตสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 
(๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
(๔) อุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการพัฒนาระบบคมนาคม 
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(๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ 
(๖) ระบบนิเวศของอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

      ๕) แผนแม่บทประเด็นการท่องเท่ียว แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นสร้างความ
หลากหลายด้านการท่องเที่ยวจะใหค้วามสำคัญกับการรักษาการเปน็จุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวระดบั
โลกที่เป็นกลไกหลักในการช่วยขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศไทย โดยจะต้องพัฒนาการท่องเที่ยวทั้งระบบ
มุ่งเน้นนักท่องเที่ยวกลุ่มคุณภาพ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับความต้องการของ
นักท่องเที่ยว รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในสาขาที่มีศักยภาพแต่ยังคงรักษาจุดเด่นของ
ประเทศด้านขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมอัตลักษณ์ความเป็นไทย ตลอดจนให้คุณค่ากับสิ่งแวดล้อม
ธรรมชาติไว้ได้ โดยมี ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
(๒) การท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
(๓) การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพความงามและแพทย์แผนไทย 
(๔) การท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ 
(๕) การท่องเที่ยวเช่ือมโยงภูมิภาค 
(๖) การระบบนิเวศการท่องเที่ยว 

      ๖) การพ้ืนท่ีและเมืองน่าอยู่ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาเมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ที่
สามารถรองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจ เป็นที ่อยู ่อาศัยลดความเหลื ่อมล้ำและยกระดับคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนในพื ้นที ่ทุกกลุ ่ม โดยผ่านความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชนและประชาชนในพื้นที่  
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย สรุปได้ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
(๒) การพัฒนาพื้นที่เมืองพิเศษ 

      7) โครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศโดย
มุ่งเน้นการขยายขีดความสามารถพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน ดิจิทัล วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อยกระดับผลิตภาพของภาคการผลิต
และบริการ ลดต้นทุนการผลิตและบริการให้แข่งขันได้ในระดับสากล สนับสนุนให้เกิดความเชื ่อมโยงกับ       
อนุภูมิภาคและภูมิภาคอย่างเป็นระบบ รวมถึงพัฒนาระบบการบริหารจัดการให้สามารถรองรับการเกิด         
ภัยพิบัติทางธรรมชาติและปรับตัวได้ทันกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีในอนาคต โดยภายใต้แผน
แม่บทด้านโครงสร้างพื้นฐาน ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) ด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์ 
(๒) ด้านพลังงาน 
(๓) ด้านดิจิทัล 
(๔) ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

      ๘) การพัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่และวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะ และจิต
วิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่มีอัตลักษณ์ชัดเจนมีความสามารถในการแข่งขันและมีนวัตกรรมในการ
สร้างรูปแบบธุรกิจ นวัตกรรมของสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในกระบวนการผลิตสินค้าและการให้บริการ 
ตลอดจน มีทักษะในการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลและมีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งใน
และต่างประเทศ โดยครอบคลุมการพัฒนาผู้ประกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิสาหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน
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หรือวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมทั้ง เกษตรกรซึ่งแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นพัฒนาเศรษฐกิจบน
พื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 
(๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
(๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 
(๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 
(๕) ปรับบทบาทและโอกาสเข้าถึงบริการภาครัฐ 

      ๙) เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก จะให้ความสำคัญกับการพัฒนาพืน้ที่เพือ่เปน็ต้นแบบการ
พัฒนาเชิงพื้นที่ที่สมบูรณ์แบบ โดยกำหนดอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ได้รับการส่งเสริมเพื่อให้เกิดการลงทุนอย่าง
เป็นรูปธรรม สนับสนุนการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค เพื่อเพิ่มศักยภาพรองรับการลงทุน
และการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจและการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ในพื้นที่ รวมทั้ง การพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์และการจัดระบบการสะสมเทคโนโลยี โดยแนวทางการพัฒนาและแผนการขับเคลื่อนนโยบายเขตพัฒนา
พิเศษภาคตะวันออก ประกอบด้วย ๖ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบสาธารณูปโภค 
(๒) พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(๓) พัฒนาและส่งเสริมการท่องเที่ยว 
(๔) พัฒนาบุคลากรการศึกษา การวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
(๕) พัฒนาเมืองใหม่อัจฉริยะน่าอยู่มหานครการบินภาคตะวันออกและศูนย์กลางการเงิน 
(๖) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล 

      ๑๐) การปรับเปลี ่ยนบนค่านิยมและวัฒนธรรม  ให้ความสำคัญกับการปลูกฝังค่านิยม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์การหล่อหลอมคุณค่าที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัย มีจิตสาธารณะที่คำนงึถึง
การเปลี่ยนแปลงของโลกยุคใหม่และพฤติกรรมของมนุษย์ที่เปลี่ยนไปในแต่ละช่วง โดยมุ่งเน้นให้สถาบันทาง
สังคมร่วมปลูกฝังค่านิยมวัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง "ครอบครัว ชุมชน ศาสนา 
การศึกษา สื่อ และภาคเอกชน" ในการหล่อหลอมคนไทยให้มีคุณธรรมจริยธรรมในลักษณะที่เป็น "วิถี" การ
ดำเนินชีวิตโดยต้องวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เริ่มตั้งแต่การพัฒนาคนให้มีสุขภาพกายและใจ
ที ่ด ีบนพื ้นฐานของการมีส ่วนร ่วมของสถาบันสังคมและวัฒนธรรมที ่เข้มแข็ง ทั ้งสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา สื่อ รวมทั้งชุมชนประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้างจิตสาธารณะและการเปน็ 
พลเมืองที่ดี 

(๒) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
(๓) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม 

      ๑๑) การพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต ให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัย
ตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์ ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากร
มนุษย์ที่มีศักยภาพมีทักษะความรู้ เป็นคนดีมีวินัยเรียนรู้ได้ด้วยตนเองในทุกช่วงวัย มีความรอบรู้ทางการเงิน    
มีความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถ
ในการดำรงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทำผิดได้กลับมาใช้
ชีวิตในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ ประกอบด้วย 4 แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) การพัฒนาเด็กต้ังแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย 
(๒) การพัฒนาวัยเรียน/วัยรุ่น 
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(๓) การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
(๔) การพัฒนาและยกระดับศักยภาพแรงงาน 

      ๑๒) การพัฒนาการเรียนรู้ ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างและยกระดับการพ ัฒนา
การศึกษาและการเรียนรู้ในทุกระดับตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยการพัฒนาระบบการ
เรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มีการออกแบบระบบการเรียนรู ้ใหม่การเปลี่ยน
บทบาทคู่การเพิ่มประสทิธิภาพระบบบรหิารจัดการศึกษาและการพัฒนาระบบการเรยีนรู้ตลอดชีวิต เพื่อพัฒนา
ผู้เรียนให้สามารถกำกับการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับตนเองได้อย่างต่อเนื่องแม้จะออกจากระบบการศึกษาแล้ว 
รวมทั้งสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสร้างและพัฒนาเด็กและเยาวชนที่มีความสามารถพิเศษบนฐานพหุ
ปัญญาประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ 
(๒) การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

      ๑๓) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี แผนแม่บทการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่
ดีให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบที่นำไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุข
ภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง พร้อมทั้ง สนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
และมีทักษะด้านสุขภาวะที่เหมาะสม รวมถึง การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุข
ภาวะที่ดีประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะและการป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยง 
(๒) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดีโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
(๓) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี 
(๔) การกระจายบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและมีคุณภาพ 
(๕) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำที่เกิดจากการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 
      ๑๔) แผนแม่บทประเด็นศักยภาพการกีฬา แผนแม่บทการพัฒนาศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็น
เครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบวงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน การสร้างนิสัยรักกีฬา
และมีน้ำใจเป็นนักกีฬาและการใช้กีฬาและนันทนาการในการพัฒนาจิตใจ สร้างความสามัคคีของคนในชาติ  
หล่อหลอมการเป็นพลเมืองดีพัฒนาคุณภาพชีวิต รวมทั้ง การพัฒนาทักษะด้านกีฬาสู่ความเป็นเลิศและกีฬาเพือ่
การอาชีพในระดับนานาชาติในการสร้างช่ือเสียงและเกียรติภูมิของประเทศชาติ เพื่อรองรับอุตสาหกรรมกีฬา
ประกอบด้วย ๓ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) การส่งเสริมการออกกำลังกายและกีฬาขั ้นพื ้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการ
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกายกีฬาและนันทนาการ 

(๒) การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 
(๓) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ  

      ๑๕) แผนแม่บทประเด็นการเสริมสร้างพลังทางสังคม ส่งเสริมให้ครอบครัวมีความรู้และ
ทักษะในการวางแผนชีวิตให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของโลก พัฒนาสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการสรา้ง
ครอบครัวอบอุ่นเข้มแข็งเน้นการเตรียมคนและสังคมเชิงรุกให้ประชาชนไทยมีการเตรียมการเพื่อยามสูงอายุใน
ทุกมิติโดยระดมกำลังจากประชากรทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัยและจากภาคส่วนต่าง ๆ ในทุกระดับไม่ว่าจะเป็น
ภาครัฐภาคเอกชน ครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ร่วมเป็นพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาสังคม พร้อมกับการ
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ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังสังคมด้วยการถ่ายทอดประสบการณ์และภูมิปัญญา การพัฒนาสังคมด้วยการ
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ พัฒนาผู้นำและอาสาสมัคร ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพมนุษย์ 
(๒) การเสริมสร้างทุนทางสังคม 
(๓) การเตรียมสังคมไทยให้พร้อมที่จะรองรับสังคมสูงวัย 
(๔) การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาการพึ่งพาตนเองและ   การ

จัดการ ตนเอง 
      ๑๖) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาความเสมอภาคและส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก พัฒนา
เศรษฐกิจฐานรากหรือเกษตรกร โดยคำนึงถึงความเหมาะสมกับศักยภาพของตนเอง ฐานทรัพยากรและบริบท
ของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น ยกระดับเกษตรกรให้ก้าวสู่การเป็นผู ้ประกอบการในภาคการเกษตร โดยการ
ส่งเสริมให้เกษตรกรฐานรากสามารถเข้าถึงแหล่งข้อมูล ความรู้ด้านการตลาดและเทคโนโลยีปรับระบบ การ
บริหารจัดการที่ดินของรัฐเชื่อมโยงกับการพัฒนาแหล่งน้ำกระจายการถือครองที่ดินโดยการปฏิรูประบบภาษี
พัฒนาระบบข้อมูลเขตป่าและที่ดินให้ชัดเจนเพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทำ
กินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที ่ดินและกระจายการถือครองที ่ดินในขนาดที่
เหมาะสมต่อการประกอบอาชีพ เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) การเพิ่มขีดความสามารถการผลิตและการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตร รวมทั้ง
วิสาหกิจเพื่อสังคม ด้วยความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(๒) ช่องทางการตลาดเครือข่ายและกติกาที่ลดความเสียเปรียบ 
(๓) การเข้าถึงทุน 
(๔) การเข้าถึงทรัพยากรที่ดินและแหล่งน้ำ 
(๕) กลไกการขับเคลื่อนและบริหารจัดการ 

      ๑๗) แผนแม่บทประเด็นการสร้างหลักประกันทางสังคม สร้างหลักประกันทางสังคม ที่
ครอบคลุมและเหมาะสมกับทุกเพศสภาวะและทุกกลุ่มประชากรตลอดช่วงชีวิต โดยต้องอาศัยระบบข้อมูล
ประชากรที่ทันสมัยและเที่ยงตรงเพื่อสามารถพัฒนาระบบการจัดสวัสดิการ การให้บริการและคุ้มครอง พิทักษ์
สิทธ์ิให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยหรือประชากรทีม่ีความต้องการเฉพาะด้านได้อย่างครอบคลุมและสอดคล้องกบั
ความต้องการปราศจากความเหลื่อมล้ำในด้านคุณภาพ โดยในแผนแม่บทนี้ ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) นโยบายและกลไกคุ้มครองแรงงาน 
(๒) ระบบสวัสดิการและหลักประกันทางเศรษฐกิจ สังคม และสุขภาพ 
(๓) กลไกเพื่อสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและความร่วมมือเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ

ทางการศึกษาในระดับพื้นที่ 
(๔) มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
(๕) ระบบและกลไกการคุ้มครองผู้บริโภค 

      ๑๘) แผนแม่บทประเด็นการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน ให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์  
ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อเป็นรากฐานในการสร้างการเติบโตทางด้านเศรษฐกิจชีวภาพ  ทั้ง
บนบก และในทะเล ประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) การสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 
(๒) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(๓) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 



๑๐ 
 

(๔) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบให้
เป็นไปตามมาตรฐานสากล 

(๕) ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ 
      ๑๙) แผนแม่บทประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั ้งระบบ เป็นเรื ่องที่มีความสำคัญและ
สนับสนุน การพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อม ซึ่งแผนแม่บทภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ ๒๐ ปี
ประเด็นการบริหารจัดการน้ำทั้งระบบเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ ประกอบด้วย 3 แผนย่อย คือ 

(๑) พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุ่มน้ำทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ำของประเทศ 
(๒) เพิ่มผลิตภาพของน้ำทั้งระบบในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ่ม

จากการใช้น้ำให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
(๓) อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ 

      ๒๐) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนาบริการประชาชนและการพัฒนาประสิทธิภาพภาครัฐ
มุ่งพัฒนาระบบอำนวยความสะดวกในการบริการภาครัฐการบูรณาการเช่ือมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการ
การเงินการคลัง เพื่อให้การใช้งบประมาณเกิดประโยชน์สูงสุดและมีประสิทธิภาพ โดยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล
มาประยุกต์ใช้มีการปรับสมดุลภาครัฐ โดยการปรับขนาดของภาครัฐให้เหมาะสมกับภารกิจเสริมสร้างบทบาท
ของภาคส่วนอื่น ๆ ตลอดจนสร้างบุคลากรภาครัฐที่เป็นคนดีมีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกและเป็นคนเก่งมี
ความรู้ ความสามารถ ซึ่งประกอบด้วย ๕ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) การพัฒนาบริการประชาชน 
(๒) การบูรณาการเช่ือมโยงภาครัฐและการบริหารจัดการการเงินการคลัง 
(๓) การปรับสมดุลภาครัฐ 
(๔) การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 
(๕) การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ 

      ๒๑) แผนแม่บทประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ให้ความสำคัญใน การ
พัฒนากลไก และกระบวนการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในส่วนของการป้องกันและการ
ปราบปราม โดยการสร้างจิตสำนึกและค่านิยมให้ทุกภาคส่วนตื่นตัวและละอายต่อการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบทุกรูปแบบส่งเสริมสนับสนุน การเข้ามามีส่วนร่วมของภาคองค์กร ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชน
และประชาชนและเครือข่ายต่าง ๆ ตลอดจนการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ ซึ่งแผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
(๒) การปราบปรามการทุจริต 

      ๒๒) แผนแม่บทประเด็นการพัฒนากฎหมายและกระบวนการยุติธรรม  เน้นการพัฒนา
กฎหมายให้เหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ  การเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาตลอดจนการบังคับใช้กฎหมายเป็นไป
ด้วยความโปร่งใสและมีประสิทธิภาพส่งเสริมและบริหารจัดการให้กระบวนการยุติธรรมมีความเสมอภาคความ
เท่าเทียมกันและเกิดเป็นธรรมในสังคม รวมทั้งมีการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 
ประกอบด้วย ๒ แผนย่อย ดังนี้ 

(๑) การพัฒนากฎหมาย 
(๒) การพัฒนากระบวนการยุติธรรรม 

      ๒๓) แผนแม่บทประเด็นวิจัยและพัฒนานวัตกรรม เป็นปัจจัยสนับสนุนที่สำคัญในการ
ดำเนินการ ตามยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ เพื่อให้บรรลวิุสัยทัศน์ของประเทศไทยโดยประเทศไทยมีจุดแข็งอาท ิ
ความหลากหลายทางชีวภาพและสิ่งแวดล้อม สภาพแวดล้อมและกฎหมายที่เอื้อต่อการลงทุนด้านโครงสรา้ง



๑๑ 
 

พื้นฐาน วิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม ขณะที่มีความท้าทายในด้านวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมที่สำคัญ 
เช่น การกำหนดโจทย์การวิจัยที่ตอบความต้องการของภาคการผลติและบริการหรอืปัญหาของสงัคม การบูรณา
การหน่วยงานด้านการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมและการขาดแคลนบุคลากรนักวิจัยโดยแผนแม่บทภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ เรื่องการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม ประกอบด้วย ๔ แผนย่อย ได้แก่ 

(๑) ด้านเศรษฐกิจ 
(๒) ด้านสังคม 
(๓) ด้านสิ่งแวดล้อม 
(๔) ด้านองค์ความรู้พื้นฐานและปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม 

 
     2.3 แผนปฏิรูปประเทศ (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) 

      ๑) ด้านการเมือง : ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รู้จักยอมรับความเห็นที่แตกต่างพรรคการเมือง ดำเนิน
กิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมืองปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และแก้ไขปั ญหาความ
ขัดแย้งทางการเมือง โดยสันติวิธี 
      ๒) ด้านการบริหารราชการ : องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่
แข็งแรงทำงานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นที่เป็นหลัก จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากร
ให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรมและสร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 
      ๓) ด้านกฎหมาย : ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื ่องมือ
ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้
ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 
      ๔) ด้านยุติธรรม : ให้ทุกขั้นตอนมีการกำหนดระยะเวลาที่ชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชน
โดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาที่มีการตรวจสอบและ
ถ่วงดุลระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และกระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอื้อต่อการแข่งขันของ
ประเทศ 
      ๕) ด้านเศรษฐกิจ : มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงข้ึนมีการ
เติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่างยั ่งยืน มุ ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและวัตกรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ำทางเศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจสมรรถนะ
สูงข้ึน 
      ๖) ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม : ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการ
รักษาฟื้นฟูและยั่งยืน เป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความสมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้
ประโยชน์ทั้งทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ำ ทางทะเลและชายฝั่งความหลากหลายทาง
ชีวภาพและสิ่งแวดล้อม 
      ๗) ด้านสาธารณสุข : ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศ มี
เอกภาพ กระจายอำนาจและความรับผิดชอบให้แต่ละพื้นที่ และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดี
ข้ึนหลักการสร้างนำซอ่ม และผู้ที่อาศัยในประเทศไทยมโีอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบรกิารสาธารณสุขทีจ่ำเป็น 
      ๘) ด้านสื่อสารมวลชน : เทคโนโลยีสารสนเทศ ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการทำหน้าที่
ของสื ่อบนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรมและการใช้พื้นที่ดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมี
จรรยาบรรณ การรับรู้ของประชาชนและสื ่อเป็นโรงเรียนของสังคมในการให้ความรู ้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติและปลูกฝังทัศนคติที่ดี 



๑๒ 
 

      ๙) ด้านสังคม : คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ที่เพียงพอต่อการดำรงชีวิตอย่างมีคุณภาพ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การที่จิตสาธารณะเพิ่มขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อ มูลและ
สารสนเทศด้านสังคมที่บูรณาการ และให้ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วย
ตนเอง 
      ๑๐) ด้านพลังงาน : ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพื่อสร้างความเชื่อมั่นและการ
ยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยีและการมีส่วนร่วมของประชาชนในก ารบริหารจัดการด้าน
พลังงานมี   ธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานพลังงานและการลงทุนในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับ
ด้านพลังงาน 
      ๑๑) ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ :  มีมาตรการควบคุม 
กำกับติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
สามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัยมาตรการทางปกครอง เพื่อให้ประเทศ
ไทยปลอดทุจริต 
 
     2.4 แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
      ได้ถูกจัดทำขึ้นในช่วงเวลาของการปฏิรูปประเทศท่ามกลางสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว และเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยได้น้อมนำหลัก "ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง" มาเป็น
ปรัชญานำทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ - ๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกัน และ
ช่วยให้สังคมไทยสามารถ   ยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง เกิดภูมิคุ้มกันและมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่าง
เหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุล และยั่งยืนโดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ นี้ ได้จัดทำบน
พื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี (พ.ศ.๒๕๖๑ - ๒๕๘0) ซึ่งเป็นแผนหลักของการพัฒนาประเทศ และ
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) รวมทั้ง กรปรับโครงสร้างประเทศ
ไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.0 ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น ได้ให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วม
ของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ 
อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง 
      วิสัยทัศน์ "ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ังยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตาม
หลักปรัชญา ของเศรษฐกิจพอเพียง" 
      การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญในการเช่ือมต่อ
กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กำหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสำคัญที่ต้องดำเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคมและ 
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี ่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กำหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกำกับใหก้าร
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นำไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของ สังคมไทยได้
กำหนดเป้าหมายรวมไว้ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ 
      ❖ คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยท่ีสมบูรณ์ มีวินัย มีทัศนคติ และพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้ เท่าทัน สถานการณ์มีความ
รับผิดชอบและทำประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญงอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิต
ที่พอเพียงและมีความเป็นไทย 



๑๓ 
 

      ❖ ความเหลื ่อมล้ำทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  เศรษฐกิจฐานรากมีความ
เข้มแข็งประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่ำสุด ร้อยละ ๔- มีรายได้เพิ่มข้ึนอย่างน้อย ร้อยละ ๑๕ 
      ❖ ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่เศรษฐกิจฐาน
บริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาดกลาง และขนาด
เล็ก ที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์ คุณค่าสินค้าและบริการ มีระบบการ
ผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและบริการฐานความรู้
ชั้นสูงใหม่ ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้ง กระจายฐานการผลิตและการให้บริการสู่ภูมิภาค    
เพื่อลดความเหลื่อมล้ำโดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี และมีปัจจัย 
สนับสนุน อาทิระบบโลจิสติกส์ พลังงานและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอื้อต่อการขยายตัว ของภาคการผลิต 
และบริการ 
      ❖  ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตท่ีเป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงานและน้ำ โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔0 ของพื้นที่ประเทศ
เพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง ไม่น้อยกว่า    
ร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่ได้รับการ
จัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้นและรักษาคุณภาพน้ำและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤติให้อยู่ในเกณฑ์
มาตรฐาน 
      ❖ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี สร้างภาพลักษณ์ดีและ
เพ่ิมความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และความคิดในสังคมลดลงปัญหา
อาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่งสินค้าและค้ามนุษย์ลดลงมีความ
พร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภัยพิบัติทางธรรมชาติ ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกำหนด
บรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเช่ือมโยงการขนส่งโลจิสติกส ์ห่วงโซ่มูลค่าเป็นหุ้นสว่นการพัฒนาที่สำคัญ
ในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและโลกและอัตราการเติบโตของมูลค่าการลงทุนและการส่งออกของไทยใน อนุภูมิภาค 
ภูมิภาคและอาเซียนสูงข้ึน 
      ❖ มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพทันสมัย โปร่งใสตรวจสอบได้ กระจาย
อำนาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน ดำเนินการแทนได้ดีกว่า
ลดลงเพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บรกิาร ปัญหาคอร์รัปช่ันลดลงและการบริหารจัดการขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินมีอิสระมากข้ึน โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดทำโดยสถาบันการจัดการนานาชาติและอันดับ
ความยากง่ายในการดำเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพสูง 
ฐานภาษีกว้างขึ้นและดัชนีการรับรู้การทุจริตดีข้ึน รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มีความรู้ ความสามารถและปรับตัว
ได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น โดยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐ -๒๕๖๔)      
มีทั้งหมด ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบของยุทธศาสตร์ชาติระยะ 60 ปี และมีอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัย
สนับสนุน รวมทั้งหมด ๑0 ยุทธศาสตร์ ซึ่งมีรายละเอียดในแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 
      ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทย 
ยังมีปัญหาในด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ำ การพัฒนา
ความรู้และทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจำนวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรอง และ
เลือกรับวัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติและพฤติกรรมในการดำเนินชีวิต การ
พัฒนา ในระยะต่อไปจึงต้องให้ความสำคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้ คนไทย 
มีทัศนคติและพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากลและ



๑๔ 
 

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องมีสุขภาวะที่ดีข้ึนคนทุกช่วงวัยมีทักษะความรู้ และความสามารถเพิ่มข้ึน
รวมทั้ง สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีสว่นร่วมในการพัฒนาประเทศเพิม่ขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่
สำคัญ ประกอบด้วย 

๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยใหม้ีคุณธรรม จริยธรรม มีวินยั จิตสาธารณะและ
พฤติกรรมที่พงึประสงค์ 

๒) พัฒนาศักยภาพคนให้มีทกัษะ ความรู้และความสามารถในการดำรงชีวิต       
อย่างมีคุณค่า 

๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
๔) ลดปจัจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคำนึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบรหิารจัดการระบบสุขภาพภาครัฐและปรับระบบ   

การเงินการคลัง 
๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่หมาะสมกับสังคมสูงวัย 
๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอยา่งเข้มแข็ง 

      ยุทธศาสตร์ท่ี 2 การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ำในสังคม การพัฒนาในช่วง
ที่ผ่านมาทำให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของคุณภาพ
การบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจำกัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและ
กลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงจำเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านรายได้
ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจนเพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการ
พื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มีความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ ้น โดยมีแนวทาง  การพัฒนาที่สำคัญ 
ประกอบด้วย 

๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรรอ้ยละ ๔0 ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีสิทธิใน การจัดการทุนที่ดินและทรัพยากรภายในชุมชน 

      ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน เศรษฐกิจ
ไทยขยายตัวต่ำกว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซาและ
ข้อจำกัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า ซึ่งการพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไปจึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตาม
ศักยภาพและมีเสถียรภาพ ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยผลิตภาพการผลิตของประเทศเพิ่มข้ึน การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัว อย่างต่อเนื่อง
และมาจากความร่วมมือกันมากข้ึน ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากข้ึนและประเทศไทยมีขีด
ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่าง
เข้มแข็งภาคการเกษตรเน้นเกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มข้ึน มีการพัฒนาเมือง อุตสาหกรรม



๑๕ 
 

นิเวศน์การท่องเที่ยวสามารถทำรายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อ
ระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาคการเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มข้ึน โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 

    ๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง 
       ๒) การเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและ
บริการมุ่งเน้น การสร้างความเช่ือมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรมบริการ และการค้าการ
ลงทุนเพื่อยกระดับศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเติบโตท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกำลังเปน็จุดอ่อนสำคัญต่อการรักษาฐานการผลติและการให้บริการ รวมทั้ง
การดำรงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรมความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ำในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อม    
เพิ่มสูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ  ทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป
จึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ การสร้างความมั่นคงด้านน้ำและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของ
ประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อ
สังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากใหม้ี ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเอง
และได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 

๑) การเพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ ๔ ที่มีรายได้ต่ำสุดสามารถ
เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ 

๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุขและสวัสดิการที่มี
คุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง 

๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชนการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็ง
การเงินฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถ
พึ่งพาตนเองได้มีสิทธิในการจัดการทุนที ่ดินและทรัพยากรภายในชุมชนการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิดจากสา
ธารณภัย โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 

 3.๑ การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม 

 3.2 เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื ่อให้เกิดความมั่นคง 
สมดุลและยั่งยืน 

 3.๓ การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม 
 3.4 ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
 3.5 สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรอืนกระจก และเพิ่มขีดความสามารถในการ

ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
 3.๖ การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ 
  



๑๖ 
 

3.๗ การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

3.๘ การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ที่ ๕ การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่ง
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอกในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอำนาจในภูมิภาคต่าง (ของโลกอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายและภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้และการคุกคามทางเศรษฐกิจโดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ ดังนั้น การพัฒนาในระยะ
ต่อไป จึงเน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศสังคมมีความ
สมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสในการศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มข้ึนประเทศไทยมี
ความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความมั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่าง ๆ 
ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มีความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและ
ภัยคุกคามอื่น ๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมีการบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจสังคม 
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

๑) การรักษาความมั่นคงภายในเพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและธำรงค์ไว้ซึ่งสถาบัน
หลักของชาติ 

๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศเพื่อเตรียมความพร้อมในการ
รับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่น ๆ 

๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความ
ร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคมและการป้องกันภัย
คุกคามข้ามชาติ 

๔) การรักษาความมั ่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่งอำนาจ
อธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล 

๕) การบริหารจัดการความมั ่นคงเพื ่อการพัฒนาเพื ่อให้เกิดความสอดคล้องกัน
ระหว่างแผนงาน ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชน 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๖ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ      
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สำคัญต่อ      
การพัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมาย  
ที่ขาดประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถ่ินขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอำนวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้ง การทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังโดย
มุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ และการให้บริการ
ของภาครัฐ รวมทั้ง ประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพ การบริหารจัดการที่ดี
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทจุรติให้อยู่ในระดับที่ดีข้ึนและการลดจำนวน
การดำเนินคดีกับผู้มิได้กระทำความผิดโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 



๑๗ 
 

๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจและคุณภาพบุคลากรภาครัฐใหม้ี
ความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 

๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงิน
การคลังภาครัฐ เพื่อให้การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ 

๓) เพิ ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล 
เพื่อให้ประชาชน และภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพได้มาตรฐานและอำนวย
ความสะดวก ตรงตามความต้องการ 

๔) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง 

๕)  ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส 
๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้ม ีความทันสมัยเป็นธรรมและ

สอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 
      ยุทธศาสตร์ที ่ ๗ การพัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานและระบบโลจิสติกส์  ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่อง ในการดำเนินการ และ
ปัญหาเชิงปริมาณคุณภาพและการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ทำให้มีข้อจำกัด
ในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสทิธิภาพ ซึ่งการพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความ
เข้มของการใช้พลังงานและลดต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ำ เพิ่ม
ปริมาณการเดินทางด้วยระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองและขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสาร
ของ ท่าอากาศยานในกรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ด้านโลจิสติกส์และการอำนวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายและลดการพึ่งพาก๊าซ ธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าการพัฒนา
เศรษฐกิจดิจิทัล และการพัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ำประปา) โดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญประกอบด้วย 

๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านขนส่ง อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่าย
หลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศพัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนาระบบ
ขนส่งทางอากาศและพัฒนาระบบขนส่งน้ำ 

๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิด
จากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐานและพัฒนาการบริหารจัดการในสาขาขนส่ง 

๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐานสากลและพัฒนาและยกระดับ
มาตรฐานการอำนวยความสะดวกทางการค้า 

๔) พัฒนาด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการ
ผลิตพลังงานเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการ การผลิตและการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานสะอาด 

๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

๖) พัฒนาระบบน้ำประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ำประปาให้ครอบคลุมและทั่วถึงและ
การบริหารจัดการการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 



๑๘ 
 

      ยุทธศาสตร์ที ่ ๘ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม  การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาอาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงานทรัพยากรธรรมชาติและการนำเข้าเทคโนโลยีสำเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ทำให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่
สังคมนวัตกรรมได้ ซึ่งการพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่มความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศและการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่ อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการและคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยมีแนวทางการพัฒนา
ที่สำคัญประกอบด้วย 

๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม 

๒) พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
๓) พัฒนาสภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยและนวัตกรรม

ด้านบุคลากรวิจัย 
      ยุทธศาสตร์ท่ี ๙ การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนท่ีเศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่และการดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สำคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้ง ลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯ และภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปดิพื้นที่เศรษฐกิจใหมบ่รเิวณชายแดนเช่ือมโยงการค้าการลงทนุในภูมิภาคของไทย
กับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากข้ึน การเพิ่มจำนวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคมพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและการเพิ่ม
มูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนโดยมีแนวทางการพัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 

๑) การพัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนา
ภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาคตะวัน ออกเฉียง
เหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็น
ฐานเศรษฐกิจช้ันนำพัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็น
เมืองน่าอยู่ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมีส่วน
ร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่นภาคประชาสังคมและภาคเอกชน พัฒนาระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

๓) การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้
เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลักของประเทศที ่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มี
ประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณ
ชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอยา่ง
ยั่งยืนและเกิดผลที่เป็นรูปธรรม 



๑๙ 
 

      ยุทธศาสตร์ที่ ๑๐ ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรีเปิดเสรีและเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคงและอื่น ๆ กับมิตรประเทศและเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการดำเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกำหนดเป็นแนวทางก ารดำเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้างและเป็นธรรมดำเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตลาดใหม่ๆ
ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนากับประเทศใน  
อนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมีเครือข่าย การเช่ือมโยง 
ตามแนวระเบยีงเศรษฐกิจที่ครอบคลมุและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบหว่งโซ่ใน อนุภูมิภาค 
และภูมิภาคอาเซียนประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สำคัญในภูมิภาค อนุภูมิภาคอาเซียน
และเอเชีย รวมทั้ง มีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้และประเทศไทยเป็นหุน้ส่วนการพัฒนาที่สำคัญ ทั้งในทุกระดับโดยมีแนวทางการ
พัฒนาที่สำคัญ ประกอบด้วย 

๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการลงทุนกับมิตรประเทศและแสวงหาตลาด
ใหม่สำหรับสินค้าและบริการของไทย 

๒) พัฒนาความเช่ือมโยงด้านการคมนาคมขนส่งโลจิสติกส์และโทรคมนาคมในกรอบ
ความ ร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน GMS, ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC, 
และ JDS และภูมิภาคอาเซียน เพื ่ออำนวยความสะดวกและลดต้นทุนด้าน        
โลจิสติกส์ 

๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการ
ลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 

๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย 
๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วน

ทาง ยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาคกัน 
๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาคและนานา

ประเทศ 
๗) เข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ 
๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่

เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน 
๙) บูรณาการภารกิจด้านความร่วมมือระหว่างประเทศ และด้านการต่างประเทศ 
๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สำคัญ 

 
     2.5 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความม่ันคงแห่งชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕) 
คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๒ เห็นชอบนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยความมั่นคง
แห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๒ - ๒๕๖๕ ตามที่สภาความมั ่นคงแห่งชาติเสนอนโยบายและแผนระดับชาติเพื ่อเป็น
แนวทางให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้เป็นกรอบหรือทิศทางในการดำเนินการป้องกัน แจ้งเตือน แก้ไขหรือระงับ
ยับยั้งภัยคุกคามร่วมกัน เพื่อธำรงไว้ซึ่งความมั่นคงแห่งชาติ โดยกำหนดเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ตัวช้ีวัด และกล
ยุทธ์ในแต่ละประเด็นความมั่นคง รวมถึง การประเมินและวิเคราะห์แนวโน้มบริบทความมั่นคงทั้งปัจจัยภายใน
และภายนอกประเทศ ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๕) รวมทั้งนโยบายและยุทธศาสตร์



๒๐ 
 

ของกระทรวงที่เกี่ยวข้อง และยุทธศาสตร์การจัดสรร เพื่อสนับสนุนและประสานการบูรณาการการดำเนินงาน
ให้เกิดความเช่ือมโยง และสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกันกับการพัฒนาประเทศ โดย 

๑. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

๒. เพื่อเสริมสร้างจติสานึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธำรงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๓. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความสามัคคีปรองดอง ความเป็นธรรม และความ
สมานฉันท์ ในชาติเพื่อลดการเผชิญหน้าและการใช้ความรุนแรงในทุกรูปแบบ 

๔. เพื่อให้จังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยปราศจากเงื่อนไขของการใช้ความรุนแรง 
๕. เพื่อพัฒนาศักยภาพของภาครัฐและส่งเสริมบทบาทและความเข้มแข็งของทุกภาคส่วนใน

การรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่กระทบกับความมั่นคง 
๖. เพื่อให้การจัดการฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม พลังงานและอาหาร มีความมั่นคง

ความยั่งยืนและมีความสมดุลกับการขยายตัวของการพัฒนาประเทศ รวมถึง ลดความเสี่ยง
จากผลกระทบของกระแสโลกาภิวัตน์ 

๗. เพื ่อพัฒนาศักยภาพการเตรียมพร้อมของชาติในการเผชิญกับภาวะสงครามและ
วิกฤตการณ์ความมั่นคง อย่างมีเอกภาพและประสิทธิภาพ 

๘. เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของกองทัพในการป้องกันประเทศ สนับสนุนภารกิจที่ไม่ใช่การ
สงครามและสามารถผนึกกำลังของกองทัพกับทุกภาคส่วนในการเผชิญกับภัยคุกคามด้าน
การป้องกันประเทศในทุกรูปแบบ 

๙. เพื่อส่งเสริมสภาวะแวดล้อมที่สร้างสรรค์และสนัติในการอยู่ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้านกลุ่ม
ประเทศ อาเซียน ประชาคมโลก บนพื้นฐานของการรักษาผลประโยชน์ และการดำรง
เกียรติภูมิของชาติ 

     วิสัยทัศน์ 
     "มีเสถียรภาพภายในประเทศ มีศักยภาพในการลดภัยข้ามเขตพรมแดนไทย มีบทบาทสร้างสรรค์ใน
ภูมิภาค และประชาคมโลก" กล่าวคือ ชาติมีเสถียรภาพและเป็นปีกแผ่น ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิตประเทศ
มีการพัฒนา อย่างต่อเนื ่อง ปลอดภัยจากภัยคุกคามข้ามพรมแดน พร้อมเผชิญวิกฤตการณ์ มีบทบาท ที่
สร้างสรรค์และรับผิดชอบ เป็นที่ยอมรับในภูมิภาคและประชาคมโลกเพื่อรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์
ของชาติ โดยมีแผนงาน ดังนี้ 

๑. การเสริมสร้างความมั่นคงของมนุษย์ 
๒. การข่าวกรองและการประเมินสถานการณ์ด้านความมั่นคง 
๓. การเสร ิมสร ้างความมั ่นคงของสถาบันหลักของชาติภายใต้การปกครองระบอบ

ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๔. การพัฒนาระบบการเตรียมความพร้อมแห่งชาติ 
๕. การพัฒนาศักยภาพการป้องกันประเทศ 
๖. การสร้างความสามัคคีปรองดอง 
๗. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 
๘. การบริหารจัดการผู้หลบหนีเข้าเมือง 
๙. การป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ 
๑๐. การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 



๒๑ 
 

๑๑. การเสริมสร้างความมั่นคงของชาติจากภัยทุจริต 
๑๒. การรักษาความมั่นคงพื้นที่ชายแดน 
๑๓. การรักษาความมั่นคงทางทะเล 
๑๔. การป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
๑๕. การป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงทางไซเบอร์ 
๑๖. การรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 
๑๗. การรักษาความมั่นคงทางพลังงาน 
๑๘. การรักษาความมั่นคงด้านอาหารและน้ำ 
๑๙. การรักษาความมั่นคงด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

 
     2.6 นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) 
     นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จะเป็นแผนแม่บทหลัก
ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัลของประเทศ ในระยะ ๒0 ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ -๒๕๘๐) ที่กำหนดทิศ
ทางการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศที่ยั่งยืนโดยใช้เทคโนโลยีดิจทิัล ที่มีความสอดคลอ้งกับยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมีจุดมุ ่งหมายเพื ่อให้ประเทศมีโครงสร้างพื ้นฐานด้านไอซี ที
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Broadband Internet) กระจายอย่างทั่วถึง ประชาชนมีความรอบ
รู้เข้าถึงสามารถพัฒนาและใช้ประโยชน์จากสารสนเทศได้อย่างรู้เท่าทันอุตสาหกรรมไอซีทีมีบทบาทเพิ่มข้ึนต่อ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศ ประชาชนมีโอกาสในการสร้างรายได้และมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน ทั้งนี้ ได้ดำเนินการ
โดยยึดถือหลักการพื้นฐาน คือ ความสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศการใช้ประโยชน์ สูงสุดจากพลวัต
ของเทคโนโลยีดิจิทัล การประกันการเข้าถึงของคนทุกกลุ่ม การวางแผนจากข้อมูลความพร้อมของประเทศและ
การรวมพลังทุกภาคส่วนในการขับเคลื่อนนโยบายและแผนระดับชาติฯ ตามแนวทางประชารัฐ โดยได้กำหนด
วิสัยทัศน์ เป้าหมาย และภูมิทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ดังนี้ 
      ๑) วิสัยทัศน์ของการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม "ปฏิรูปประเทศไทยสู่ดิจิทัลไทย
แลนด์" ดิจิทัลไทยแลนด์ (Digital Thailand) หมายถึง ยุคที่ประเทศไทยสามารถสร้างสรรค์และใช้ประโยชน์
จากเทคโนโลยีดิจิทัลอย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานนวัตกรรม ข้อมูล ทุนมนุษย์ และ
ทรัพยากรอื่นใด เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 
โดยกำหนดเป้าหมาย ดังต่อไปนี้ 

(๑) เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันก้าวทันเวทีโลก ด้วยการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเป็นเครื่องมือหลักในการสร้างสรรค์นวัตกรรมการผลิต การบริการ 

(๒) สร้างโอกาสทางสังคมอย่างเท่าเทียม ด้วยข้อมูลข่าวสารและบริการต่าง ๆ ผ่านสื่อดิจิทัล
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๓) พัฒนาทุนมนุษย์สู่ยุคดิจิทัล ด้วยการเตรียมความพร้อมให้บุคลากรทุกกลุ่มมีความรู้และ
ทักษะที่เหมาะสมต่อการดำเนินชีวิตและการประกอบอาชีพในยุคดิจิทัล 

(๔) ปฏิรูปกระบวนทัศน์การทำงานและการให้บริการของภาครัฐ ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ
การใช้ประโยชน์จากข้อมูล เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล 

      ๒) ภูมิทัศน์ดิจิทัลของประเทศไทย (Thailand Digital Landscape) การพัฒนาดิจิทัล
เพื ่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย มุ ่งเน้นการพัฒนาระยะยาวอย่างยั ่งยืนสอดคล้องกับการจัดทำ



๒๒ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติ ๒0 ปี แต่เนื่องจากเทคโนโลยีดิจิทัลมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วดังนั้น นโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี้ จึงกำหนดภูมิทัศน์ดิจิทัลเพื่อกำหนดทิศ
ทางการพัฒนาและเป้าหมายใน ๔ ระยะ ดังนี้ 
 

แผนภาพ : ภูมิทัศน์ดิจิทัลของไทยในระยะเวลา ๒๐ ป ี
 

 
 
      ๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม เพื่อให้วิสัยทัศน์และเป้าหมายใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลบรรลุผล นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนา
ดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม จึงได้กำหนดกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน คือ 
 

แผนภาพ : ยุทธศาสตร์การพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy) 
 

 



๒๓ 
 

(๑) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ: เข้าถึง
พร้อมใช้จ่ายได้ 

(๒) ขับเคลื ่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : ขับเคลื่อน New S - Curve เพิ่ม
ศักยภาพสร้างธุรกิจเพิ่มมูลค่า 

(๓) สร้างสังคมคุณภาพที่ทั่วถึงเท่าเทียมด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล : สร้างการมีส่วนร่วม 
การใช้ประโยชน์อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม 

(๔) ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดิจิทัล : โปร่งใส อำนวยความสะดวก รวดเร็ว 
เช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียว 

(๕) พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล : สร้างคน สร้างงาน 
สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

(๖) สร้างความเชื่อมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล : กฎระเบียบทันสมัย เชื่อมั่นในการ
ลงทุนมีความมั่นคงปลอดภัยโดยมีเป้าหมายหลักในการพัฒนาหรืออาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศและเทคโนโลยี
ดิจิทัลเพื่อเป็นกลไกในการปรับเปลี่ยนแนวคิดของทุกภาคส่วน ปฏิรูปกระบวนการทางธุรกิจ การผลิต การค้า
และการบริการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของภาครัฐ ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่ง
การพัฒนาเทคโนโลยีต่าง ๆ เหล่าน้ัน ยังรวมไปถึงการปรับเปลี่ยนในภาคราชการ 
 
     2.7 แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมระยะ 5 ปี พ.ศ. 
2561-2565 
      คณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี  
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) ภายใต้นโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
(พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เพื่อเป็นแนวทางในการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามนโยบายและแผนระดับชาติ  ว่า
ด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมในลักษณะการบูรณาการระหว่างหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชน โดยแปลงวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ระยะยาวของนโยบายและแผนระดับชาติว่าด้วยการ
พัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสู่กรอบการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรมในระยะสั้น โดยมุ่งเน้นการเปลี่ยนผ่าน
ประเทศไทยไปสู่การเป็นประเทศที่ขับเคลื่อนและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัลได้อย่างเต็มศักยภาพ หรือ 
"Digital Transformation" อันเป็นการสร้างรากฐานการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่ขับเคลื่อนการพัฒนา
ทั้งในมิติทางเศรษฐกิจและสังคมด้วยนวัตกรรม เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันของประเทศและการยกระดับ
คุณภาพชีวิตของประชาชน ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา ๖ ด้าน ดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจทิัลประสิทธิภาพสูงให้ครอบคลุมทั่ว
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒  ขับเคลื่อนเศรษฐกจิด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ 3  สร้างสงัคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ ๔  ปรบัเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาลดจิิทลั 
ยุทธศาสตร์ที่ ๕  พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู่ยุคเศรษฐกจิและสงัคมดิจทิัล 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖  สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจทิลั 

      แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคมฉบับนี ้ ได้กำหนดเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ในระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องตามบทบัญญตัิแห่ง ระราช
บัญญัติ การพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖0 (มาตรา ๖) และใช้นโยบายและแผนระดับชาติ



๒๔ 
 

ว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ.  ๒๕๖๑ – ๒๕๘0 เป็นกรอบนำแนวความคิดในการ
วางแผนไปสู่การปฏิบัติ ดังนี้ 

๑) พระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๖ นโยบาย
และแผนระดับชาติว่าด้วยการพัฒนาดิจิทัลเพื ่อเศรษฐกิจและสังคม มีเป้าหมายและแนวทางอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) การดำเนินการและการพัฒนาให้มีการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลก่อให้เกิดประโยชน์สูงสดุ 
โดยวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดที่ทำให้สามารถใช้ร่วมกันหรือเชื่อมโยงกันได้หรือวิธีอื่นใดที่เป็นการประหยัด
ทรัพยากรของชาติและเกิดความสะดวกต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจำปี 

(๒) การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีดิจิทัลที่เป็นการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมซึ ่งต้องครอบคลุมโครงชายการติดต่อสื ่อสาร แพร่เสียง แพร่ภาพในทุกรูปแบบไม่ว่าจะอยู ่ใน
ภาคพื้นดิน พื้นน้ำในอากาศ หรืออวกาศและเป้าหมายในการใช้คลื่นความถ่ีให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมและประโยชน์ของประชาชน  

(๓) การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการให้บริการหรือแอปพลิเคชันสำหรับ
ประยุกต์ใช้งานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

(๔) การส่งเสริมให้เกิดมาตรฐานหรือกฎเกณฑ์ในการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลให้
สอดคล้องกันเพื่อให้การทำงานระหว่างระบบสามารถทำงานเช่ือมโยงกันได้อย่างมีความมั่นคงปลอดภัย อยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานรวมตลอดทั้งทำให้ระบบหรือการให้บรกิารมีความน่าเช่ือถือและมแีนวทางการส่งเสริมใหเ้กดิ
การใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์และมีหลักประกัน
การเข้าถึงและใช้ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

(๕) การส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาให้เกิดอุตสาหกรรมและนวัตกรรมด้าน
เทคโนโลยีดิจิทัลการพัฒนาให้เกิดการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อสร้างหรือเผยแพร่เนื้อหาผ่านทางสื่อที่ก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อเศรษฐกิจสังคม วัฒนธรรมและความมั่นคงของประเทศ 

(๖) การส่งเสริมการสนับสนุน การผลิตและพัฒนากำลังคน ให้เกิดความพร้อมและ
ความรู้ด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและส่งเสริมและสนับสนุนให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้
เกิดประโยชน์ทางเศรษฐกิจและสังคม รวมทั้ง สร้างความตระหนักและรู้เท่าทันสื่อและสารสนเทศอื่น ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ลดความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงบริการที่จำเป็นต่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน 

(๓) การพัฒนาคลังข้อมูลและฐานข้อมูลดิจิทัล การบริหารจัดการความรู้ รวมทั้งการ
ส่งเสริมเพื่อให้มีระบบที่เป็นศูนย์แห่งการเรียนรู้และให้บริการข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ที่ทันสมัย ซึ่งเอื้อต่อการ
นำไปใช้ประโยชน์ในรูปแบบที่เหมาะกับยุคสมัย 

 
๒) เป้าหมายการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตามแผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลเพื่อ

เศรษฐกิจและสังคม ระยะ ๕ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕) กำหนดไว้ ดังนี้ 
(1) ขับเคลื่อนเศรษฐกิจ เพื่อเพิ่มรายได้เฉลี่ยของครัวเรือนและการกระจายรายได้และ

ความมั่นค่ังทางเศรษฐกิจในภูมิภาค ตลอดจนเพิ่ม GDP จากการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 
(๒) สร้างสังคมคุณภาพเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิต โอกาสในการเข้าถึงบริการด้านสุขภาพ

และโอกาสในการเข้าถึงความรู้ด้านทักษะอาชีพ ให้กับประชาชนทุกคน โดยเฉพาะผู้พิการและกลุ่มคนชายขอบ
ตลอดจนเพิ่มความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้ประชาชนในทุกพื้นที่ 



๒๕ 
 

(๓) พัฒนารัฐบาลดิจิทัล เพื่อประหยัดการใช้กระดาษในทุกขั้นตอนการทำงาน ลดเวลา
ในการติดต่อ/รับบริการภาครัฐและเวลาในการจดทะเบียนเริ่มต้นธุรกิจ สำหรับประชาชนและภาคธุรกิจ 

(๔) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลรองรับการเปลี่ยนแปลง เพื่อขยายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงให้ครอบคลุมทุกพื้นที่และสร้างโอกาสให้ประชาชนในชนบทเข้าถึงอินเทอร์เน็ตด้วยต้นทุนที่ไม่ต่าง
กับประชาชนในเมือง 

(๕) สร้างความเชื่อมั่น เพื่อขจัดภัยคุกคามไซเบอร์การโจมตีเว็บไซต์ หน่วยงานภาครัฐ 
เนื้อหาไม่เหมาะสมทางอินเทอรเ์น็ต กลโกงออนไลน์/การฉ้อโกงรูปแบบใหม่ๆ ตลอดจนสร้างความเช่ือมั่นให้กับ
ภาคธุรกิจและประชาชนในการทำธุรกรรมออนไลน์ 

(๖) พัฒนากำลังคนดิจิทัล เพื่อพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลให้กับทุกอาชีพ เพื่อเพิ่มผลิต
ภาพแรงงานและการสร้างธุรกิจรูปแบบใหม่และพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุ คลากรภาครัฐ
ตลอดจนสร้างความตระหนักให้ประชาชนใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างสร้างสรรค์ 

๓) ประเด็นขับเคลื่อนหลักเพื่อการเปลีย่นผ่านรายยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย ๑๕ ประเด็นการ
ขับเคลื่อนที่สำคัญ ดังนี้ 

       ๓.๑ ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ๕ ประเด็น 
(๑) การพัฒนา SME ไทยบนฐานของเศรษฐกิจดิจิทัล (Digital SMEs) 
(๒) การเพิ่มประสิทธิภาพและผลิตภาพการผลิตด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital 

Manufacturing) สู่อุตสาหกรรม ๔.o (Industry ๔.o) 
(๓) การพัฒนาเกษตรยุคใหม่ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Agriculture) 
(๔) การเพิ่มมูลค่าให้ธุรกิจบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Services) 
(๕) การส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมดิจิทัลและดิจิทัลคอนเทนด์ 

       ๓.๒ ยุทธศาสตร์สร้างสังคมคุณภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ประเด็น 
(๑) การพัฒนาชุมชนชนบทด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Community) 
(๒) การพัฒนาการศึกษาและการเร ียนรู ้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจ ิทัล    

(Digital  Learning) 
(๓) การพัฒนาบริการสุขภาพด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล (Digital Health) 

    ๓.3 ยุทธศาสตร์ปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่เป็นรัฐบาลดิจิทัล ประกอบด้วย ๒ ประเด็น 
(๑) การยกระดับบริการภาครัฐ (Government Transformation For 

Government Services) 
(๒) ปฏิรูปการบริหารจัดการของภาครัฐ (Government Transformation For 

Government Management) 
       ๓.๔ ยุทธศาสตร์พัฒนาโครงสร้างพื ้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง ให้ครอบคลุม       
ทั่วประเทศประกอบด้วย ๒ ประเด็น 

๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัล (Digital Infrastructure) 
๒) การพัฒนาเมืองอัจฉริยะ (Smart City) 

       ๓.๕ ยุทธศาสตร์สร้างความเช่ือมั่นในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ประกอบด้วย ๒ ประเด็น 
๑) การเสริมสร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ (Cybersecurity) 
๒) ขับเคลื ่อนการพัฒนากฎหมายและมาตรฐานดิจิท ัล (Digital law & 

Regulation) 



๒๖ 
 

       ๓.๖ ยุทธศาสตร์พัฒนากำลังคนให้พร้อมเข้าสู ่ยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
ประกอบด้วย ๑ ประเด็น 

๑) การพัฒนากำลังคนและประชาชนสู่ยุคดิจิทัล (Digital Manpower And 
Digital Literacy) 
 
     2.8 ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
     ความเป็นมา ในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสังคมดิจิตอลในศตวรรษที่ ๒๑ หลายประเทศ ได้
ดำเนินการปฏิรูปขนาดใหญ่อย่างเป็นระบบ เพื่อรับมือกับชุดของโอกาส ความเสี่ยง และภัยคุกคามชุดใหม่ ทำ
การรื้อปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสังคม โครงสร้างพื้นฐาน ปรับเปลี่ยนระบบคุณค่าและวัฒนธรรมการดำรงชีวิต 
การทำงานและการเรียนรู้ โดยการยกระดับคุณภาพในทุกภาคส่วนและปรับเปลี่ยนให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่ง 
ฉะนั้นเป้าหมายหรือวิสัยทัศน์ของประเทศไทย ก็คือ การพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศในโลกที่หนึ่งภายในปี 
๒๕๗๕การเป็นประเทศในโลกที่หนึ่งในบริบทของประเทศไทยมีคุณลักษณะ ๖ ประการด้วยกัน คือ 

๑. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน 
๒. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
๓. มีสังคมที่มีคุณภาพ 
๔. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่ 
๕. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง 
๖. การมีบทบาทสำคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดับโลก 

     กลไกขับเคลื่อนความมั่งค่ังของประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงมาโดยตลอดจาก "โมเดลประเทศไทย 
๑.๐" ที่เน้นการขับเคลื่อนด้วยเกษตรกรรม พัฒนาไปสู่ "โมเดลประเทศไทย ๒.๐" ที่เน้นอุตสาหกรรมเบา และ 
"โมเดลประเทศไทย ๓.0" ที่เน้นอุตสาหกรรมหนักตามลำดับ ซึ่งประเทศไทยในศตวรรษที่  ๒๑ จะต้องเปลี่ยน
ผ่านจากโมเดลประเทศไทย ๓.0 เป็น "โมเดลประเทศไทย ๔.0" เพื่อพัฒนาประเทศให้ก้าวสู่ การเป็นประเทศ
ในโลกที่หนึ่ง ปรับเปลี่ยนจากประเทศ "รายได้ปานกลาง" เป็นประเทศ "รายได้สูง" ปรับเปลี่ยน จากเศรษฐกิจที่
ขับเคลื่อนด้วย "ประสิทธิภาพ" เป็นเศรษฐกิจที่ขับเคลือ่นด้วย"นวัตกรรม"โมเดลประเทศไทย ๔.0 ประกอบด้วย 
"กลไกการขับเคลื่อน" ชุดใหม่ (New Growth Engine) ๓ กลไกสำคัญ คือ 

๑. กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้างและยกระดับผลิตภาพ (Productive Growth Engine) 
๒. กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียม และทั่วถึง (Inclusive Growth 

Engine)  
๓. กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน (Green Growth Engine) 
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     ภายใต้ "โมเดลประเทศไทย ๔.0" จำเป็นจะต้องมีการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศ จากเดิม
ที่มี "ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบ " ให้มี "ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน" เพื่อเปลี่ยนจากโครงสร้างเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม "เพิ่มมูลค่า" ไปสู่โครงสร้างเศรษฐกิจอุตสาหกรรม "สร้างมูลค่า" ซึ่งประกอบด้วย  ๕ กลุ่มหลักๆ 
คือ 

๑. กลุ่มอุตสาหกรรมทางชีวภาพ 
๒. กลุ่มอุตสาหกรรมพลังงานทดแทน 
๓. กลุ่มอุตสาหกรรมด้านวิศวกรรมและการออกแบบ 
๔. กลุ่มอุตสาหกรรมเกี่ยวเนื่องกับคุณภาพชีวิต  
๕. กลุ่มอุตสาหกรรมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

     ทั้ง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมนี้ตั้งอยู่บนฐานของความได้เปรียบเชิง "ธรรมชาติ" และความได้เปรียบเชิง  
"วัฒนธรรม" ที่ประเทศไทยมีอยู่เดิม และต่อยอดด้วยการบริหารจัดการ องค์ความรู้สมัยใหม่ เทคโนโลยีมีเพียง
เท่านั้นทั้ง ๕ กลุ่มอุตสาหกรรมใหม่นี้ จะสอดรับกับพลวัตการเปลี่ยนแปลงในประชาคมโลก ที่กำลังค่อยๆ 
เปลี่ยนผ่านจากยุคของสังคมที่เน้น "องค์ความรู้" มาสู่ยุคของสังคมที่เน้น การยกระดับ "คุณภาพชีวิต" มากขึ้น 
ในอดีตประเทศไทยมุ่งเน้นการสร้างความมั่งค่ังทางเศรษฐกิจเป็นสำคัญ  โดยขาดการพัฒนาในมิติอื่นให้มีความ
สอดคล้องกันโมเดลประเทศไทย ๔.0 จึงเน้นการ "พัฒนาที่สมดุล" ใน ๔ มิติ กล่าวคือ มีความสมดุลในความมั่ง
คั่งทางเศรษฐกิจ การรักษ์สิ่งแวดล้อม การมีสังคมที่อยู่ดีมีสุข และการเสริมสร้างภูมิปัญญ ามนุษย์ โดยการ
พัฒนาที่สมดุลตั้งอยู่บนฐานคิดของ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" หลักการสำคัญของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมี
อยู่ว่า "เมื่อพร่อง ต้องรู้จักเติม เมื่อพอ ต้องรู้จักหยุด เมื่อเกินต้องรู้จักปัน"  ในระดับจุลภาคการ "รู้จักเติม รู้จัก
พอ รู้จักปัน" จะทำให้ประชาชนมีหลักประกันในด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม เกิดสังคมที่เกื้อกูล
และแบ่งปัน ก่อให้เกิดการสร้างเสริมพลังทางสังคมและการสร้างความเป็นปึกแผ่นของคนในสังคมตามมา ใน
ระดับมหภาค "การรู้จักเติม รู้จักพอ รู้จักปัน" จะทำให้ประเทศไทยสามารถรับมือกับการเปลีย่นแปลงพลวัตโลก 
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน ตลอดจนเป็นการส่งเสริมใหเ้กิดการผนึกกำลังของทุกภาคส่วน การรู้จักเติม 
รู้จักพอ รู้จักปัน จึงเป็น "ระบบคุณค่าใหม่" ที่จะสามารถนำพาประเทศไทยไปสู่ความมั่งคั่ง ความมั่นคง และ
ความยั่งยืนในโลกที่หนึ่งได้ในที่สุด 
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     2.9 แผนพัฒนาจังหวัดพะเยา 2566-2570 
  จังหวัดพะเยาจึงได้กำหนดนโยบายให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด 
พะเยา (พ.ศ. 2566 – 2570) เพื่อใช้เป็นกรอบในการกำหนดทิศทาง แนวทางการดำเนินการในการพัฒนา 
จังหวัด โดยให้สอดคล้องกับการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ แผนพัฒนา  
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายรัฐบาล ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์  
กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 2 และการพัฒนาเชิงพื้นที่ (Area Based Approach) ที่ครอบคลุมการพัฒนา  
ในทุกมิติ นำไปสู่การกำหนดทิศทางในการพัฒนาร่วมกันในระยะ 5 ปี (2566-2570) โดยจังหวัดพะเยา       
กำหนด เป้าหมายการพัฒนา “เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์”  
     1. เป้าหมายการพัฒนา “เมืองพะเยาน่าอยู่ มุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์” 
      ซึ่งจะพัฒนาจังหวัดพะเยาให้เป็นเมืองน่าอยู่สำหรับคนทุกกลุ่มในสังคม โดยมีคุณภาพชีวิตที่ดี 
สังคมมีความมั่นคง ปลอดภัย มีสิ่งแวดล้อมที่ดี  บนพื้นฐานของอัตลักษณ์ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
ซึ่งเป็นฐานของการสนับสนุนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

2. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดพะเยา 
เพื่อสร้างรายได้ให้กับจังหวัดพะเยาอย่างยั่งยืน ประกอบด้วยประเด็นการพัฒนา 5 ประเด็น

การพัฒนา ได้แก่ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 1 พัฒนาเกษตรให้มีมูลค่าสูง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 2 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ 
ประเด็นการพัฒนาที่ 3 พัฒนาศักยภาพการค้า การลงทุน เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับคุณภาพชีวิต เสริมสร้างความมั่นคง 
ประเด็นการพัฒนาที่ 5 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

                อย่างยั่งยืน 
     3. เป้าประสงค์รวม จังหวัดมีพื้นที่เกษตรปลอดภัย มีช่องทางกรตลาด ผลผลิตเกษตรปลอดภยัมี
การขยายตัวประชาชนมีรายได้ มีความเป็นอยู่ที่ดี มีมูลค่าการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว การค้าชายแดน มี
ความมั่นคงปลอดภัย ชุมชนเข้มแข็งมากขึ้น มีทรัพยากรธรรมชาติที่ยั่งยืน ภายใต้การอยู่ร่วมกันเป็นประชาคม
อาเซียน 
     4. ตัวชี้วัดและค่าเป้าหมายการพัฒนา (KP/Targets) 

1. ร้อยละที่เพิ ่มขึ ้นของมูลค่าผลผลิตการเกษตรที่สำคัญของจังหวัด  (ค่าเป้าหมาย :           
ร้อยละ 20) 

2. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของรายได้จากการท่องเที่ยว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 3) 
3. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาเมือง (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 5) 
4. ร้อยละของประชาชนที่มีไฟฟ้าและประปาใช้อย่างเพียงพอ (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
5. ระดับคุณภาพชีวิตของครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) (ค่าเป้าหมาย : 

ร้อยละ 5) 
6. ระดับความสำเร็จของการดำเนินการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
    (ค่าเป้าหมาย : ระดับ 5) 
7. ร้อยละที่เพิ่มข้ึนของหมู่บ้าน/ชุมชนสีขาว (ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 10) 
8. ร้อยละของครัวเรือนในพื้นที ่จังหวัดพะเยา ที ่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน        

(ค่าเป้าหมาย : ร้อยละ 80) 
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     5. ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา 
 

ประเด็นการพัฒนา เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด แนวทางการพัฒนา 
1. พัฒนาเกษตรให้มี
มูลค่าสูง 

1. จังหวัดพะเยามีพื้นที่เกษตรปลอดภัย 
เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น 
2. เกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์ได้
มาตรฐานเพิ่มขึ้น (พืช สัตว์ ประมง) 
3. มูลค่าสินค้าเกษตรและสินค้าเกษตร
แปรรูปเพิ่มขึ้น 
4. เกษตรกรมีช่องทางการตลาดสินค้า
เกษตรที่หลากหลาย 

1. พื้นที่เกษตรปลอดภัยเพิ่มขึ้น 
(4,500 ไร่/ปี) 
2. พื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้น   
(230ไร่/ปี) 
3. จำนวนแปลง/บ่อ/ฟาร์มที่
ผ่านการรับรองมาตรฐานเกษตร
ปลอดภัย (GAP)  
 (400 แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
4. จำนวนแปลง/ฟาร์มที่ผ่าน
มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ 
(Organic Thailand)  
 (50 แปลง/ฟาร์มต่อปี) 
5. ร้อยละมูลค่าผลิตภัณฑ์มวล
รวมภาคการเกษตรของจังหวัดที่
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5/ปี 

1. พัฒนาแหล่งน้ำ โครงสร้าง
พื้นฐาน และการวิจัยเพื่อ
สนับสนุนภาคการผลิตทาง
การเกษตร 
2. ส่งเสริม และพัฒนาเกษตรกร 
สถาบันเกษตรกร 
3. ส่งเสริม และพัฒนาสินค้า
การเกษตรให้มีคุณภาพ
มาตรฐาน 
4. ส่งเสริม และพัฒนาช่องทาง
การตลาดสินค้าเกษตร 

2 ส่งเสริมการท่องเท่ียว
เชิงสร้างสรรค์ 

1. จังหวัดพะเยาเป็นจุดหมายปลายทาง
ของนักท่องเที่ยวที่เน้นคุณค่าและความ
ยั่งยืน 
2. จังหวัดพะเยามีรายได้จากการ
ท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น 
3. จังหวัดพะเยามีจำนวนนักท่องเที่ยว
เพิ่มขึ้น 
4. รายได้จากการท่องเที่ยวกระจายสู่
ชุมชน 

1. ร้อยละของรายได้จากการ
ท่องเที่ยวของจังหวัดเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 1-2/ปี) 
2. ร้อยละของจำนวน
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 
1-2/ปี) 
3. ร้อยละของค่าใช้จ่ายโดย
เฉลี่ย/คน/วันของนักท่องเที่ยวที่
เข้ามาเที่ยวจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น  
 (ร้อยละ 1-2/ปี) 

1. พัฒนาระบบบริหารจัดการ
การท่องเที่ยว 
2. พัฒนาศักยภาพมัคคุเทศก์
และบุคลากร 
3. พัฒนาปัจจัยพื้นฐานด้าน
ท่องเที่ยว/ทรัพยากร 
4. พัฒนาแหล่งและกิจกรรม
ท่องเที่ยว 
5. พัฒนาธุรกิจบริการการ
ท่องเที่ยว 
6. พัฒนาการตลาดและ
ประชาสัมพันธ์ 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
3 พัฒนาศักยภาพการค้า 
การลงทุน เพื่อสร้าง
มูลค่าเพิ่ม 

1. เพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน     
การสร้างงาน สร้างรายได้ ให้แก่ ท้องถิ่น 
ชุมชน ผู้ประกอบการ วิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อม (SMEs) 
ผู้ประกอบการยุคใหม่ในจังหวัดพะเยา 
2. เพื่อเพิ่มมูลค่าการจำหน่ายสินค้า
ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP) ของจังหวัด
พะเยา 
3. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมในจังหวัดพะเยา 
4. เพื่อเพิ่มมูลค่าการลงทุนในจังหวัด
พะเยา 
5. เพื่อเพิ่มมูลค่าการค้าชายแดน 

1. ร้อยละของมูลค่าการค้าการ
ลงทุนในจังหวัดพะเยาเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 2/ปี) 
2. ร้อยละของมูลค่าการลงทุน
ภาคอุตสาหกรรมในจังหวัด
พะเยาเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 10/ปี) 
3. ร้อยละของมูลค่าการค้า
ชายแดนเพิ่มขึ้น (ร้อยละ 2/ปี) 

1. พัฒนาเมือง โครงสร้าง
พื้นฐานด้านการขนส่งและ
ระบบโลจิสติกส์เพื่อรองรับ
การค้าการลงทุน 
2. พัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่
ให้มีทักษะที่จ าเป็น สามารถ
ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยเทคโนโลยี  
 นวัตกรรมและความคิด
สร้างสรรค์ในการเพิ่มมูลค่า
ธุรกิจ 
3. ส่งเสริมความเข้มแข็งของ
วิสาหกิจชุมชนขนาดกลางและ
ขนาดย่อม (SMEs) วิสาหกิจเพื่อ 
 สังคม ให้มีศักยภาพโดยการ
พัฒนาและใช้เทคโนโลยี 
นวัตกรรม เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 
4. ส่งเสริมและพัฒนาสินค้า 
Life Style / OTOP / 
ผลิตภัณฑ์ชุมชน / ผลิตภัณฑ์
หัตถกรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และหัตถอุตสาหกรรมเพื่อเพิ่ม
มูลค่าและสร้างรายได้ 
5. พัฒนาศักยภาพของ
อุตสาหกรรมอาหารในพื้นที่ 
6. ส่งเสริมและพัฒนาช่องทาง
การตลาด การจัดกิจกรรม
ส่งเสริมธุรกิจ SMEs 
7. ส่งเสริมความร่วมมือและ
ความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อน
บ้านเพื่อเสริมสร้างการค้าการ
ลงทุน ระหว่างกัน 
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4 ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เสริมสร้างความม่ันคง 

ประชาชนคนพะเยาทุกช่วงวัยมีคุณภาพ
ชีวิตที่ดี ผู้สูงอายุได้รับการพัฒนา ชุมชน
เข้มแข็ง สังคม มีความปลอดภัย มีความ
ม่ันคงภายในและตามแนวชายแดน 

1. รายได้ครัวเรือนเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 
(ร้อยละ 3 / ปี) 
2. จำนวนของหมู่บ้าน/ชุมชนมี
ผลการสำรวจสถานะปัญหายา
เสพติดในระดับหมู่บ้าน/ชุมชน  
เป็นหมู่บ้าน/ชุมชนที่ไม่มีปัญหา
ยาเสพติดไม่น้อยกว่าร้อยละ 75 
ของหมู่บ้าน/ชุมชนทั้งหมด 
ในจังหวัดพะเยา 
3. จำนวนของอำเภอที่ผ่าน
เกณฑ์การประเมินพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  
 (อย่างน้อย 2 อำเภอ/ปี) 
4. จำนวนของเด็กและเยาวชน
ได้รับการศึกษาต่อในระดับ
อาชีวะเพิ่มมากขึ้น (ร้อยละ 10 
/ ปี) 
5. อัตราการมีงานทำ/รายได้
เพิ่มขึ้น (ร้อยละ 5/ปี) 
6. จำนวน/ระบบ /เทคโนโลยีที่
สนับสนุน Smart city (อย่าง
น้อย 1 ระบบ) 

1. สร้างความเข้มแข็งให้สถาบัน
ครอบครัวและชุมชน  
2. พัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและ
เยาวชน  
3. พัฒนาสิ่งอำนวยความ
สะดวก ของเมือง เป็นเมืองแห่ง 
Smart City  
4. เสริมสร้างความม่ันคง
ปลอดภัยในพื้นที่ตามแนว
ชายแดน  
5. เพิ่มประสิทธิภาพและเตรียม
ความพร้อมป้องกันโรคอุบัติใหม่  
6. พัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน
ทุกช่วงวัยให้มีความรู้ มีทักษะ 
อาชีพ รายได้ ได้รับสวัสดิการ 
 และความปลอดภัย  
7. ส่งเสริมให้ผู้มีรายได้น้อย 
ผู้ด้อยโอกาส ให้มีอาชีพ มีรายได้ 
8. พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ศักยภาพของกลุ่มผู้สูงอายุเพื่อ
เพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ  
 ให้มีงานทำมีรายได้เพิ่มขึ้น  
9. พัฒนาระบบการดูแล
ผู้สูงอายุและผู้พิการโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน  
10. การขยายผลโครงการร้อย
ใจรักษ์  
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5. อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อย่างย่ังยืน 

1. เพื่ออนุรักษ์และฟื้นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 
2. เพื่อส่งเสริมการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมแบบมีส่วนร่วม 

1. จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการพัฒนา สงวน อนุรักษ์ 
และฟืนฟู ทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น (ปีละ 20 
ชุมชน) 
2. จำนวนเครือข่ายที่เข้ามามีส่วน
ร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหา
ไฟป่าและหมอกควัน เพิ่มขึ้น (ปี
ละ 20 ชุมชน) 
3. จำนวนพื้นที่ป่า (ปลูกป่า/ที่
ได้รับการฟื้นฟูและพัฒนาเพิ่มขึ้น 
(ปีละ 1,000 ไร่) 
4. จำนวนพื้นที่ที่ใช้พลังงาน
ทดแทนเพิ่มขึ้น (ปีละ 50 แห่ง) 

1. ส่งเสริมการสร้างฝายต้นน้ำลำธาร 
2. ส่งเสริมการปลูกต้นไม้ในพื้นที่ป่าและ
พื้นที่ต่าง ๆ 
3. การให้ความรู้และสร้างความตระหนัก
แก่กลุ่มเยาวชน/นักเรียน นักศึกษา ชุมชน 
ฯลฯ 
4. ส่งเสริมการอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และความ
หลากหลายทางชีวภาพ 
5. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน      
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อม และการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 
6. สร้างและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
เครือข่ายการอนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร 
ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์
จากความหลากหลายทางชีวภาพ 
7. ส่งเสริมการใช้น้ำบาดาลเพื่อการ
อุปโภคบริโภคและการเกษตร 
8. การส่งเสริมเมืองสิ่งแวดล้อมยั่งยืน 
9. การส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ศิลปกรรม สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ 
10. การส่งเสริมการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์สิ่งแวดล้อมและทรัพยากร 
ธรรมชาติ 
11. แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำในพื้นที่ชุมชน
และพื้นที่ต้นน้ำ 
12. ส่งเสริมการบริหารจัดการขยะ 
13. ประสานการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ำ
ในการอุปโภคบริโภค 
14. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในการ
บริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพื่อการอุปโภค
บริโภคและการเกษตร 
15. ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และ
การนำผลผลิต วัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร 
จากพืช และสัตว์พัฒนาเป็นพลังงาน
ทดแทน 
16. ส่งเสริมการนำเศษวัสดุทาง
การเกษตรไปใช้ประโยชน์เพื่อลดการเผา
วัสดุทางการเกษตร 
17. ส่งเสริมอาชีพเพื่อสร้างรายได้อย่าง
ยั่งยืน เพื่อลดการเผาป่าในพื้นที่เกษตร 
พื้นที่ต่าง ๆ และลดการบุกรุกทำลาย
ทรัพยากรป่าไม้ 
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2.10 ยุทธศาสตร์องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา (2566-2570) 
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 

จากการวิเคราะห์ศักยภาพ (SWOT Analysis) ของ องค์การบริหารพะเยาส่วนจังหวัดพะเยาและ
ได้กำหนดวิสัยทัศน์ในการพัฒนา ไว้คือ“ เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี” การกำหนด
จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) ของ อบจ. จะพิจารณากำหนดตามลักษณะภารกิจและแผนงาน/โครงการ 
ของ อบจ. ในแต่ละยุทธศาสตร์ ที่จะดำเนินการโดยเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 
ภายใต้วิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้ 

1. พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานให้มีคณุภาพ ได้มาตรฐาน และประชาชนมีคณุภาพชีวิตท่ีดี 
1.1 ก่อสร้าง ปรับปรุง/ซ่อมแซม เส้นทางคมนาคมเพื่อการสัญจร และการขนส่งพืชผล

ทางการเกษตร 
1.2 ส่งเสริมปจัจัยการผลิต พฒันาคุณภาพดิน การบริหารจัดการน้ำ และปรบัปรุงพันธ์ุพืช

พันธ์สัตว์ 
1.3 ส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน โดยยกระดบัมาตรฐานตามผลิตภัณฑ์ 
1.4 ส่งเสริมการท่องเที่ยวเพื่อเพิ่มรายได้แก่หมูบ่้าน/ชุมชน 
1.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตรตามแนวทางปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง 

2. หมู่บา้น/ชุมชน และประชาชนมีความเข้มแข็ง 
2.1 พัฒนาคนและความเข้มแข็งของสังคม โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วม 
2.2 พัฒนาและยกระดบัคุณภาพการศึกษา 
2.3 อนุรักษ์ สืบสาน ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปญัญาทอ้งถ่ิน 
2.5  สร้างเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน 
2.5 พัฒนาสงัคมใหส้งบสุข และมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยส์ิน 
2.6 ป้องกันและแก้ไขปญัหายาเสพติด แรงงานและการค้ามนุษย์ 

3. อนุรักษ์ พัฒนา ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอ้มอย่างยั่งยืน 
3.1 อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ำ ป่าไม้ โบราณสถานและโบราณวัตถุ 

 3.2 แก้ไขปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อม ขยะ น้ำเสีย หมอกควัน และไฟป่า 
4. พัฒนาการให้บริการแก่ประชาชนอยา่งท่ัวถึง มีคุณภาพ โปร่งใส และเป็นธรรม 
      4.1 พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานขององค์กร ( จัดหาเครื่องจักร วัสดุ อุปกรณ์ เพื่อการ                            

พัฒนาและการบริการ)   
4.2 พฒันาการใหบ้ริการประชาชนที่มีคุณภาพ และการเข้าถึงระบบสารสนเทศของประชาชน 
4.3 พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริการสาธารณะ ใหม้ีประสทิธิภาพ 

 4.4 พัฒนาการจัดเก็บรายได้ขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
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๑. พัฒนาสาธารณสุข
และการกีฬา  
 

ประชาชนมีสุขภาพ
อนามัยที่แข็งแรง 
ห่างไกลจากโรค
ระบาด 

ร้อยละของประชาชนที่มี
สุขภาพแข็งแรง 

1.1 ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และ
เสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับ ประชาชน ตลอดจนการ
สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการ
ป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (โควิด-19) เพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 

1.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออก
กำลังกายและแข่งขันกีฬา 

1.3 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 

1.4 ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่
พักผ่อนหย่อนใจ 

1.5 ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจน
สนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 

1.6 เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัคร
สาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือด้าน
สาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน 
 

๒. พัฒนาเศรษฐกิจและ
การท่องเท่ียว  

- ประชาชนมีรายได้  
ที่เพิ่มขึ้น เพียงพอ  
ต่อการดำรงชีพ 
- แหล่งท่องเที่ยวได้รับ
การพัฒนา 

1. จำนวนของประชาชน 
ที่มีรายได้ที่เพิ่มขึ้น 
2. จำนวนของ
นักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้น 

2.1 ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 

2.2 ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่ง
ท่องเที่ยวให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่รู้จัก
มากขึ้น ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการ
ท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 

2.3 พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน 
ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่มองค์กรต่าง ๆ 
ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบ
อาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น 

2.4 ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการบริการและการ
ท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 

2.5 ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ 
เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจากสารพิษ 

2.6 ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหน่ึงตำบลหน่ึงผลิตภัณฑ์ 
(OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็นสินค้าที่มี
คุณภาพ 

 
 
 
 



๓๕ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
3. พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน 

- ระบบโครงสร้าง
พื้นฐานมีคุณภาพ ได้
มาตรฐาน และทั่วถึง 

- ระดับความพึงพอใจ  
ของประชาชนที่มีต่อการ
พัฒนาด้านโครงสร้าง
พื้นฐาน 

3.1 พัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอุปโภค – บริโภค และ
การเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง เป็นระบบลุ่มน้ำ
พร้อมจัดทำแผนที่น้ำอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่ 

3.2 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาภัยแล้งและ
ขาดแคลนน้ำ 

3.3 ส่งเสริมให้มีระบบการคมนาคม และการขนส่งที่
เชื่อมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนให้ได้
มาตรฐาน เพื่อให้การคมนาคมและการขนส่งสินค้ามี
ความสะดวกรวดเร็ว และกระจายความเจริญไปทุกพื้นที่ 

3.4 สนับสนุนด้านเทคนิค วิชาการ เครื่องมือ 
เครื่องจักรกลและบุคลากร ในการพัฒนาและแก้ไข
ปัญหาโครงสร้างพื้นฐานให้กับองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและหน่วยงาน อ่ืน ๆ 

3.5 ส่งเสริมการวางผังการใช้ที่ดินให้เป็นระบบ และการ
จัดการใช้ที่ดินอย่างเหมาะสม โดยการสนับสนุนให้มีการ
จัดทำผังเมืองรวม เพื่อวางแนวทางการพัฒนาเมืองและ
ชุมชนให้มีระเบียบรองรับการขยายตัวของชุมชนใน
อนาคต 

3.6 สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๖ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
4.  พัฒนาสังคม 
การศึกษา ศาสนา และ
วัฒนธรรม 

- การรักษาไว้ซ่ึง
ขนบธรรมเนียม
ประเพณี และ
วัฒนธรรมท้องถิ่น 
- ชุมชนเข้มแข็ง 
โอกาสการเรียนรู้ทั่วถึง
ทั้งในและนอกระบบ 
มีภูมิคุ้มกันที่ดีทั้ง
ร่างกายและจิตใจ 

ร้อยละของจำนวน
โครงการด้านการพัฒนา
สังคม การศึกษา ศาสนา 
และวัฒนธรรม 

4.1 ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี 
ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัย ครอบคลุม
ทุกตำบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อให้มี
คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 

4.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการจัดการศึกษา เพื่อเพิ่ม
โอกาสการเรียนรู้อย่างทั่วถึงอย่างต่อเน่ืองทั้งในและนอก
ระบบ 

4.3 ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี 
ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่
สืบต่อไป 

4.4. การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดี
งามของท้องถิ่น 

4.5 สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชน
ในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 

4.7 สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและ
การจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
และอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสงบสุข 

4.8 เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพา
ตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มีสถานที่สำหรับ
ประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 

5.  พัฒนาทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

- ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้รับการพัฒนา 
อนุรักษ์ ฟื้นฟู และมี
การบริหารจัดการด้าน
สิ่งแวดล้อมอย่างมี
ประสิทธิภาพ โดย
ประชาชนมีส่วนร่วม 

- ร้อยละของจำนวน
โครงการด้านการพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.1 ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและ
เยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

5.2 ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่
มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของประชาชน 

5.3 ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 

5.4 ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดย
การปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อมของแหล่ง
ต้นน้ำลำธาร 

5.5 ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไข
ปัญหาภาวะโลกร้อน 

 
 
 
 
 



๓๗ 
 

ยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ ตัวชี้วัด กลยุทธ์ 
6. พัฒนาการเมืองการ
บริหาร 

- องค์กรและบุคลากร
มีคุณภาพในการ
ปฏิบัติงาน ประชาชน
มีความพึงพอใจ การ
ทำงานมีความโปร่งใส
สามารถตรวจสอบได้ 
และประชาชนมีส่วน
ร่วม 

- ร้อยละของจำนวน
โครงการที่ยึดหลัก      
ธรรมาภิบาล 

6.1 ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื่อให้
องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนได้
ประโยชน์สูงสุด 

6.2 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนใน
การบริหารงาน การตรวจสอบติดตามประเมินผลการ
ปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต 

6.4 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน 
ผูน้ำ ท้องถิ่น กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนาท้องถิ่น
เพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสาน
การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถแก้ไขปัญหา
และตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่าง
แท้จริง 

6.5 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและ
ประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

6.6 เสริมสร้างความรู้เก่ียวกับประชาธิปไตย สิทธิและ
หน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้การพัฒนา
ท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 

6.7 การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 

6.8 การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผล
การดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๓๘ 
 

      1. เหตุผลความจำเป็น เนื่องจากประเทศไทย มีการปรับเปลี่ยนภาครัฐสู่การเป็นรัฐบาล
ดิจิทัล เป็นการนำดิจิทัลเทคโนโลยีมาใช้เป็นกลยุทธ์สำคัญในการยกระดับการทำงานให้มีความทันสมัย เพื่อ
สร้างบริการที่มีคุณค่าสู่ประชาชนด้วยการทำงานอย่างมีระบบและพึ่งพาทุกภาคส่วน ทั้งหน่วยงานภาครัฐ 
หน่วยงานอิสระ ภาคธุรกิจ ภาคประชาชนและปัจเจกบุคคลที่มีบทบาทในฐานะผู้ให้และผู้ใช้ข้อมูล  รวมถึงส่วน
สรรค์สร้างสาระที่จำเป็นและสำคัญต่อการให้บริการของภาครัฐ จึงจำเป็นต้องจัดทำนโยบายและขอบเขตการ
พัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลให้กว้างไปกว่าเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร โดยคำนึงถึ งประชาชนเป็น
ศูนย์กลาง มีขอบเขตการบริการภาครัฐที่ชัดเจนและต้องมีภาวะผู้นำในทางรัฐบาลดิจิทัล มีการดูแลป้องกัน
ข้อมูลส่วนตัว สร้างความเป็นสากลให้กับรัฐบาลดิจิทัลมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสารขนาดใหญไ่ปพรอ้มกับการพัฒนาความสามารถ ของเทคโนโลยีให้เป็นกลไกในการแปลงนโยบาย
ไปสู่การปฏิบัติดังนั้นองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเห็นถึงความสำคัญ จึงได้มีการพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื ่อให้สอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาประเทศ Thailand ๔.0 ในเรื ่องของการรักษาความ
ปลอดภัยของข้อมูล ปัจจุบันหน่วยงานมีการให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงมีการจัดเก็บข้อมูลรูปแบบ
อิเล็กทรอนิกส์ ด้วยการใช้ เทคโนโลยีดิจิทัลที่มีวิวัฒนาการอย่างรวดเร็ว ข้อมูลสำคัญหลายอย่างที่เกี่ยวข้องกับ
การให้บริการประชาชน และการบริหารราชการถูกจัดเก็บและประมวลผลในรูปแบบอเิลก็ทรอนิกส ์แต่ยังมีการ
ถูกละเมิดการรักษา ความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์รวมถึงการละเมิด
ข้อมูลส่วนบุคคล ทำให้ มีการดูแลป้องกัน พร้อมกับการสร้างนวัตกรรมการบริการ มีความพัฒนาความสามารถ
ของเทคโนโลยีดิจิทัล ให้เป็นกลไกในการแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติ 
      ๒. วัตถุประสงค์การจัดทำแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
       ๒.๑ เพื่อเป็นกรอบแนวทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
       ๒.๒ เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ   
การสื่อสารที่รองรับภารกิจการบริหารจดัการขององค์กร มีทิศทางการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศที่ชัดเจน 
เหมาะสมสอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศและยุทธศาสตร์ของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
      ๓. วิสัยทัศน์แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "องค์การบริหารส่วนจังหวัด
พะเยา มีการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ" 
      ๕. เป้าประสงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เป็นสังคมยุคใหม่ส่งเสริมให้ประชาชน
ก้าวทันเทคโนโลยี และใช้เทคโนโลยีติดต่อราชการเพื่อลดข้ันตอนในการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชน
อย่างรวดเร็วมีคุณภาพทั่วถึงโดยมีการดำเนินการดังนี้ 
       ๑) การใช้ ICT สนับสนุนการพัฒนาระบบการบริหารและการบริการภาครัฐที่ดี 
       ๒) เป็นสังคมยุคใหม่ที ่เพียบพร้อมไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วในการติดต่อ 
สื่อสารและการใช้บริการ ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลอย่างทั่วถึงโดยจะต้องเรียนรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ
อย่างถูกต้องและใช้อย่างสร้างสรรค์ 
      6. ยุทธศาสตร์การพัฒนาแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการสื่อสาร ประกอบด้วย 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๑  การพัฒนาระบบโครงสร้างพื ้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อ
สนับสนุนการพัฒนาท้องถ่ิน 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการพัฒนาท้องถิ่น เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการและการ
บริการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 

ยุทธศาสตร์ที ่ ๔ การพัฒนาทรัพยากรบุคคลให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศอย่างมีวิจารณญาณ และรู้เท่าทัน 

      ๗. ขั ้นตอนการดำเนินงาน แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงานภาครัฐเป็น
เครื่องมือสำคัญในการสื่อสารแนวคิดนโยบายในการพัฒนาองค์กร โดยอาศัยเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นกลไกใน
การสนับสนุนการดำเนินงานในการจัดทำ แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ข้ันตอนการดำเนินงาน สามารถแบ่งออกเป็น ๕ ข้ันตอนหลัก ดังนี้ 

๗.๑ ศึกษาสถานภาพปัจจุบัน 
๗.๒ สำรวจสถานภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗.๓ วิเคราะห์ SWOT 
๓.๔ กำหนดเป้าหมายของแผนงาน โครงการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
๗.๕ ติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนงาน โครงการ กิจกรรมด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ และการสื่อสารและรายงานผลการดำเนินงานเสนอผู้บริหาร 
      ๘. แผนงาน / โครงการ ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ภายใต้แผน
แม่บทดังกล่าว จะดำเนินการโดยมีกรอบแผ่นงานโครงการที่สำคัญ ได้แก่ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน ICT 
การพัฒนาบุคลากร และการพัฒนาการบริหารจัดการ 
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บทท่ี ๒ 

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐาน 
1. สภาพทางภูมิศาสตร์     

1.1  ท่ีตั้งและอาณาเขต จังหวัดพะเยาตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานคร
ตาม ทางหลวงแผ่นตินหมายเลข 1 (พหลโยธิน) ประมาณ ๗๓๕ กิโลเมตร อาณาเขต 

o ทิศเหนือ ติดต่อเขตอำเภอพาน อำเภอป่าแดด อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 
o ทิศใต้ ติดต่อเขตอำเภองาว จังหวัดลำปาง และอำเภอสอง จังหวัดแพร่ 
o ทิศตะวันออก ติดต่อเขตปกครองพิเศษเชียงฮ่อน - หงสา ประเทศสาธารณรัฐ ประชาธิปไตย

ประชาชนสาว (สปป.ลาว) และอำเภอท่าวังผา อำเภอเมือง อำเภอบ้านหลวง จังหวัดน่าน 
o ทิศตะวันตก ติดต่อเขตอำเภองาว อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 

 
 

 

 
 
 

แผนท่ีแสดงอานาเขตจังหวัดพะเยา 
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1.2  ลักษณะภูมปิระเทศ 
     ลักษณะภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่สูงและภูเขา มีระดับความสูงของพื้นที่ตั้งแต่ 300-1,500 เมตร
จากระดับน้ำทะเล มีพื้นที่ป่าไม้ประมาณ 2,008,648 ไร่ หรือร้อยละ 50.70 ของพื้นที่ ซึ่งป่าไม้ส่วนใหญ่เปน็
ป่าดงดิบและป่าเบญจพรรณ โดยมีพันธ์ุไม้ที่สำคัญ ได้แก่ ไม้สัก ไม้ประดู่ ไม้มะค่า ไม้ชิงช้า ไม้ยาง ไม้เต็ง ไม้รัง 
เป็นต้น มีเทือกเขาล้อมรอบทั้งทางด้านทิศตะวันตก ทิศตะวันออก ทิศใต้ และทางตอนกลาง ของจังหวัด มีทิว
เขาผีปันน้ำโอบล้อม ถือเป็นกำแพงตามธรรมชาติและเปน็เทือกเขาที่สำคัญ อันได้แก่ ดอยภูลังกา ดอยสันปันน้ำ 
ดอยแม่สุก ดอยขุนแม่แฝก ดอยขุนแม่ต่ำ และดอยขุนแม่ต๋อม (ที่มา : สำนักงานสถิติจังหวัดพะเยา , สิงหาคม 2561) 

1.3  สภาพภูมิอากาศ 
    สภาพอากาศของจังหวัดพะเยาแบง่ออกเป็น 3 ฤดู คือ  
      ฤดูร้อน อยู่ระหว่าง เดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม อากาศร้อนจัดในเดอืนพฤษภาคม
อุณหภูมิสงูสุด วัดได้ประมาณ 39.5องศาเซลเซียส 
      ฤดูฝน อยู่ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดอืนตุลาคมของทุกปี ในปี พ.ศ.2559 มีฝนตก
ประมาณ 116 วัน ปริมาณน้ำฝนวัดได้ 1,080.0 มิลลเิมตร 
      ฤดูหนาว อยู่ระหว่างเดือนพฤศจกิายน ถึงเดือนกมุภาพันธ์ อากาศหนาวจัดในเดือน
พฤศจิกายน และเดือนมกราคม อุณหภูมิต่ำสุดในเดือนธันวาคม วัดได้ประมาณ 10.8 องศาเซลเซียส ในเดือน
ธันวาคม 

1.4  จำนวนประชากร 
ปี  2563  จังหวัดพะเยา มีจำนวนประชากรทั้งหมด  472,356  คน เปนเพศชาย  230,476  คน 

และเพศหญิง 241,880  คน ความหนาเนนโดยเฉลี่ยประมาณ 75 คน/ตาราง กิโลเมตร จังหวัดพะเยามี
ประชาชนอาศัยอยู่ตามบริเวณเทือกเขาสูง จำนวน  10  กลุมชาติพันธุ  ไดแก ลีซู จีน มูเซอ อาขา เมี่ยน มง 
ลื้อ ลั๊วะ กะเหรี่ยง  และไทยที่สูง โดยกระจายอยูตามอำเภอตาง ๆ เชน  อำเภอเชียงคํา  อำเภอแมใจ   อำเภอ
เมืองพะเยา   อำเภอดอกคำใต้  อำเภอเชียงมวน  อำเภอปง  และอำเภอภูซาง    และมีครัวเรือนเกษตรกรทีข้ึ่น
ทะเบียนเกษตรกรจำนวน  79,556  ครัวเรือน  ปรับปรุงข้อมูล  ณ  30  กันยายน   2563  คงเหลือจำนวน  
73,967  ครัวเรือน 

ตาราง 3  แสดงจำนวนประชากร จำแนกรายอำเภอ ปี พ.ศ. 2563 

อำเภอ 
จำนวนประชากร 

ชาย หญิง รวม 
เมือง 57,567 61,571 119,138 

เชียงคำ 38,237 39,026 77,263 
ดอกคำใต ้ 33,358 35,566 68,924 

ปง 26,140 26,282 52,422 
จุน 23,727 25,596 49,323 

แม่ใจ 16,293 17,138 33,431 
ภูซาง 15,886 16,310 32,196 

ภูกามยาว 10,046 11,053 21,099 
เชียงม่วน 9,222 9,338 18,560 

รวม 230,476 241,880 472,356 
ที่มา : ที่ทำการปกครองจังหวัดพะเยา  ณ  ธันวาคม 2563 
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   ตาราง 4  การขึ้นทะเบียนครัวเรือนเกษตรและปรบัปรงุทะเบียนเกษตรกร ปี  2563 

อำเภอ 
จำนวนครัวเรือนเกษตรกร 

จำนวน 
แปลง 

พ้ืนท่ีเพาะ 
ปลูก(ไร่) ท้ังหมด 

ปรับปรุง  ปี  2563 
จำนวน ยกเลิก คงเหลือ 

1. เมือง 13,727 13,256 268 12,990 52,144 181,709 
2. จุน 9,110 8,902 257 8,646 25,474 168,082 
3. เชียงคำ 12,377 12,159 196 11,963 60,065 290,820 
4. เชียงม่วน 4,335 3,946 63 3,883 16,802 62,283 
5. ดอกคำใต้ 13,963 13,501 520 12,982 34,748 204,054 
6. ปง 9,749 9,536 145 9,391 64,800 275,465 
7. แม่ใจ 5,963 5,864 198 5,668 18,009 75,568 
8. ภูซาง 5,932 4,400 218 4,182 11,860 41,828 
9. ภูกามยาว 4,400 4,329 67 4,262 17,653 75,793 
รวม 79,556 75,893 1,932 73,967 301,555 1,375,602 

ที่มา  :  สำนักงานเกษตรจังหวัดพะเยา( 30 กันยายน 2563) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

1.5  จำนวน อปท. 
บัญชีรายชื่อ อปท. ในเขตจังหวัดพะเยา 

ลำดับท่ี ชื่อหน่วยงาน ลำดับท่ี ชื่อหน่วยงาน 
1 อบจ.พะเยา 37 อบต.งิม 
2 เทศบาลเมืองดอกคำใต้ 38 อบต.จำป่าหวาย 
3 เทศบาลเมืองพะเยา 39 อบต.เจดีย์อำ 
4 เทศบาลตำบลงิม 40 อบต.เชียงบาน 
5 เทศบาลตำบลจุน 41 อบต.เชียงแรง 
6 เทศบาลตำบลเจริญราษฎร์ 42 อบต.ตงเจน 
7 เทศบาลตำบลเชียงคำ 43 อบต.ดงสวุรรณ 
8 เทศบาลตำบลเชียงม่วน 44 อบต.ดอกคำใต้ 
9 เทศบาลตำบลตงเจน 45 อบต.ดอนศรีชุม 

10 เทศบาลตำบลท่าจำปี 46 อบต.ทุ่งกล้วย 
11 เทศบาลตำบลท่าวังทอง 47 อบต.ทุ่งผาสุข 
12 เทศบาลตำบลบ้านต๋อม 48 อบต.ทุ่งรวงทอง 
13 เทศบาลตำบลบ้านตำ 49 อบต.นาปรัง 
14 เทศบาลตำบลบ้านถ้ำ 50 อบต.น้ำแวน 
15 เทศบาลตำบลบ้านทราย 51 อบต.บ้านตุ่น 
16 เทศบาลตำบลบ้านสาง 52 อบต.บ้านปิน 
17 เทศบาลตำบลบ้านเหล่า 53 อบต.บ้านมาง 
18 เทศบาลตำบลบ้านใหม่ 54 อบต.ป่าซาง 
19 เทศบาลตำบลปง 55 อบต.ป่าสัก 
20 เทศบาลตำบลป่าแฝก 56 อบต.ผาช้างน้อย 
21 เทศบาลตำบลฝายกวาง 57 อบต.พระธาดุขิงแกง 
22 เทศบาลตำบลแม่กา 58 อบต.ภูซาง 
23 เทศบาลตำบลแม่ใจ 59 อบต.แม่นาเรือ 
24 เทศบาลตำบลแม่ปืม 60 อบต.แม่ลาว 
25 เทศบาลตำบลแม่ยม(ปง)* 61 อบต.แม่สุก 
26 เทศบาลตำบลรวมใจพัฒนา* 62 อบต.แม่ใส 
27 เทศบาลตำบลเวียงลอ* 63 อบต.แม่อิง 
28 เทศบาลตำบลสบบง 64 อบต.ร่มเย็น 
29 เทศบาลตำบลสันป่าม่วง 65 อบต.ศรีถ้อย 
30 เทศบาลตำบลหงส์หิน 66 อบต.สระ 
31 เทศบาลตำบลหนองหล่ม 67 อบต.สันโค้ง 
32 เทศบาลตำบลห้วยข้าวค่ำ 68 อบต.หย่วน 
33 เทศบาลตำบลห้วยลาน 69 อบต.ห้วยแก้ว 
34 อบต.ขุนควร 70 อบต.ห้วยยางขาม 
35 อบต.ควร 71 อบต.ออย 
36 อบต.คือเวียง 72 อบต.อ่างทอง 

รวม 72 อปท 
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2. ข้อมูล อบจ.พะเยา 
   องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาเป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนท้องถิ่นรูปแบบหนึ่ง มีฐานะเป็น     
นิติบุคคลที่มีความรับผิดชอบทั่วทั้งเขตจังหวัด โดยหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นไปตามพระราชบัญญตัิ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔. และกฎกระทรวง (พ.ศ.๒๕๔๑) และฉบับที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๔๑) ดังนี้ 
     ๑. ตราข้อบัญญัติโดยไม่ขัดหรือแย้งต่อกฎหมาย 
     ๒. จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัดและประสานการจัดทำแผนพัฒนาส่วนจังหวัด ตาม
ระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด 
     ๓. สนับสนุนสภาตำบลและราชการส่วนท้องถ่ินอื่นในการพัฒนาท้องถ่ิน 
     ๔. ประสานให้ความร่วมมือในการปฏิบัติหน้าที่ของสภาตำบล และราชการส่วนท้องถ่ิน 
     ๕. จัดสรรเงินซึ่งตามกฎหมายจะต้องแบ่งให้สภาตำบลและราชการส่วนท้องถ่ิน 
     ๖. อำนาจหน้าที่ของจังหวัดตาม พ.ร.บ.องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. ๒๔๙๘ เฉพาะในเขต     
สภาตำบล 
     ๗. คุ ้มครอง ดูแลและบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม บำรุงรักษาศิลปะ จารีต  
ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีของท้องถ่ิน (แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๒) 
     ๘. จัดทำกิจการใดๆ อันเป็นอำนาจหน้าที่ของราชการส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตองค์การบริหาร       
ส่วนจังหวัด และกิจการนั้นเป็นการสมควรให้ราชการส่วนท้องถ่ินอื่นร่วมกันดำเนินการหรือให้องค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดจัดทำ คือ 
      ๘.๑ จัดให้มีน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร 
      ๘.๒ กำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล 
      ๘.๓ บำบัดน้ำเสีย 
      ๘.๔ บำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
      ๘.๕ วางผังเมือง 
      ๘.๖ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางบก ซึ่งอย่างน้อยต้องเป็นทางหลวงชนบทตามกฎหมายว่า 
ด้วยทางหลวง 
      ๘.๗ จัดให้มีและบำรุงรักษาทางน้ำ 
      ๘.๘ จัดให้มี ท่าเทียบเรือ ท่าข้ามที่จอดรถ และตลาด 
      ๘.๙ ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
      ๘.๑๐ รักษาความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน 
      ๘.๑๑ จัดการศึกษา ทำนุบำรุงศาสนาและบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
หรือวัฒนธรรมท้องถ่ิน 
      ๘.๑๒ จัดให้มีและบำรุงสถานที่สำหรับการกีฬาสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สวนสาธารณะ และ
สวนสัตว์ ตลอดจนสถานที่อบรมสำหรับราษฎร 
      ๘.๑๓ จัดให้มีการสังคมสงเคราะห์ และการสาธารณูปการ 
      ๘.๑๔ ป้องกันและการบำบัดรักษาโรค 
      ๘.๑๕ จัดต้ังและการบำรุงรักษาสถานพยาบาล 
      ๘.๑๖ ส่งเสริมการท่องเที่ยว 
      ๘.๑๗ ส่งเสริมและแก้ไขปัญหาการประกอบอาชีพ 
      ๘.๑๘ กิจการที ่ได้มีการกำหนดไว้ในแผนพัฒนาจังหวัด และแผนพัฒนาองค์การบริหาร     
ส่วนจังหวัด 



๔๕ 
 

     ๙. จัดทำกิจการอื ่นใดตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี ้ หรือกฎหมายอื ่นกำหนดให้เป็น    
อำนาจหน้าที่ขององค์การบรหิารสว่นจังหวัด นอกจากนี้ยังมีอำนาจรวมถึงหน้าที่เป็นของราชการส่วนกลางหรือ 
อำนาจที่ส่วนภูมิภาคมอบให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดปฏิบัติได้ ทั้งนี้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 
 
วิสัยทัศน์ 
     "เมืองน่าอยู่ ชุมชนเข้มแข็ง ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี " 
 
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๑ พัฒนาสาธารณสุขและการกีฬา 
     ๑.๑ ส่งเสริมการดำเนินงานด้านสาธารณสุขมูลฐาน และเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีให้กับประชาชน
ตลอดจนการสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็นในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า  (โควิด-๑๙) 
เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนให้มีสุขภาพที่ดี 
     ๑.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีสถานที่สำหรับการออกกำลังกายและแข่งขันกีฬา 
     ๑.๓ ส่งเสริมสุขภาพอนามัยและนันทนาการ 
     ๑.๔ ส่งเสริมการจัดให้มีสวนสาธารณะหรือสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
     ๑.๕ ส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาทุกชนิด ตลอดจนสนับสนุนการจัดการแข่งขันกีฬาในทุกระดับ 
     ๑.๖ เสริมสร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ในการช่วยเหลือ
ด้านสาธารณสุขพื้นฐานในชุมชน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ พัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเท่ียว 
     ๒.๓ ส่งเสริมให้ประชาชนน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต 
     ๒.๒ ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งท่องเทีย่วให้สวยงาม และประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
รู้จักมากข้ึน ตลอดจนจัดให้มีระบบข้อมูลเพื่อการจัดการท่องเที่ยวอย่างเป็นระบบ 
     ๒.๓ พัฒนาและส่งเสริมอาชีพ ให้แก่ เยาวชน ประชาชน ผู้สูงอายุ กลุ่มแม่บ้าน กลุ่มอาชีพและกลุ่ม 
องค์กรต่าง ๆ  ตลอดจนผู้ด้อยโอกาส เพื่อให้มีความรู้ในการประกอบอาชีพและเพิ่มรายได้ให้แก่ครอบครัวมากขึ้น 
     ๒.๔ ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ วัฒนธรรม และการพัฒนาการ
บริการและการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ 
     ๒.๕ ส่งเสริมการเกษตรผสมผสานและเกษตรอินทรีย์ เพื่อให้ผลผลิตทางการเกษตรปลอดภัยจาก
สารพิษ 
     ๒.๖ ส่งเสริมและพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) งานฝีมือ และหัตถกรรมให้เป็น
สินค้าที่มีคุณภาพ 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาสังคม การศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม 
     ๔.๑ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตแก่เด็ก สตรี ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาส หรือ ศูนย์สามวัย
ครอบคลุมทุกตำบลและการจัดสวัสดิการสังคมต่าง ๆ เพื่อให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน 
     ๔.๒ ส่งเสริมและสนับสนุนการจดัการศึกษา เพื่อเพิ่มโอกาสการเรยีนรูอ้ย่างทั่วถึงอย่างต่อเนื่องทั้งใน 
และนอกระบบ 
     ๔.๓ ส่งเสริมการอนุรักษ์และฟื้นฟูศิลปะ จารีตประเพณี ขนบธรรมเนียมประเพณีและภูมิปัญญา
ท้องถ่ินให้คงอยู่สืบต่อไป 
     ๔.๔ การทำนุบำรุงศาสนาและส่งเสริมวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 



๔๖ 
 

     ๔.๕ สนับสนุนและส่งเสริมงานด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตลอดจนแก้ไขปัญหาเด็ก
และเยาวชนในกลุ่มเสี่ยง และการแก้ไขปัญหาสังคมในด้านต่าง ๆ 
     ๔.๖ สนับสนุนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
     ๔.๗ สนับสนุนการป้องกันปัญหาอาชญากรรมและการจราจร เพื่อสร้างความปลอดภัยในชีวิตและ 
ทรัพย์สิน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๑ ส่งเสริมการสร้างจิตสำนึกของประชาชน เด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
     ๕.๒ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่าง ๆ ที่มีผลต่อสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชน 
     ๕.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนการแก้ไขปัญหาน้ำเน่าเสีย 
     ๕.๔ ส่งเสริมการดูแลและบำรุงรักษาป่าไม้ ที่ดิน โดยการปลูกป่าทดแทนและรักษาสภาพแวดล้อม
ของแหล่งต้นน้ำลำธาร 
     ๕.๕ ส่งเสริมการประหยัดพลังงานและการรณรงค์แก้ไขปัญหาภาวะโลกร้อน 
ยุทธศาสตร์ท่ี ๖ พัฒนาการเมืองการบริหาร 
     ๖.๑ ใช้หลักธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการเพื ่อให้องค์กรมีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
ประชาชนได้ประโยชน์สูงสุด 
     ๖.๒ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วนในการบริหารงาน การตรวจสอบติดตาม
ประเมินผลการปฏิบัติงานและการป้องกันการทุจริต 
     ๖.๓ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้สามารถพึ่งพาตนเองได้ ตลอดจนส่งเสริมการจัดให้มี
สถานที่สำหรับประชุม อบรมและจัดกิจกรรมต่าง ๆ 
     ๖.๔ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ผู้นำชุมชน ผู้นำ ท้องถ่ิน กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ในการพัฒนา 
ท้องถิ่นเพื่อให้เกิดเป็นเครือข่ายความร่วมมือ ตลอดจนประสานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้สามารถ
แก้ไขปัญหาและตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
     ๖.๕ พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถและประสบการณ์เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
     ๖.๖ เสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตย สิทธิและหน้าที่ของพลเมืองและการเลือกตั้ง เพื่อให้
การพัฒนาท้องถ่ินเป็นไปตามเจตนารมณ์ของประชาชน 
     ๖.๗ การรณรงค์ปกป้องสถาบันชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนการเสริมสร้างความ
สมานฉันท์ 
     ๖.๘ การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารและประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ให้ประชาชนได้รับทราบอย่าง 
ทั่วถึง 
 
     องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีบทบาทหน้าท่ีภารกิจ ดังนี้ 
ภารกิจโดยรวม 

• การสร้างและบำรุงรักษาทางบกและทางน้ำที่เช่ือมต่อระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
• การชนส่งมวลชนและการจัดกิจกรรมจราจร 
• การสาธารณูปโภค 
• การจัดให้มีและบำรุงทางน้ำและทางบก 



๔๗ 
 

• การสาธารณูปโภคและการก่อสร้างอื่นๆ 
• การสาธารณูปการ 
• การส่งเสริมการฝึก การประกอบอาชีพ 
• การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน 
• การส่งเสริมการท่องเที่ยว 
• การสังคมสงเคราะห์และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส 
• การบำรุงรักษา จารีตประเพณี ภูมิปัญญาท้องถ่ิน และวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถ่ิน 
• การจัดให้มีและบำรุงสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
• การส่งเสริมกีฬา 
• การส่งเสริมประชาธิปไตย ความเสมอภาคและสิทธิเสรีภาพของประชาชน 
• ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของราษฎรในการพัฒนาท้องถ่ิน 
• การกำจัดขยะมูลฝอย สิ่งปฏิกูล และน้ำเสีย 
• การจัดการสิ่งแวดล้อมและมลพิษต่างๆ 
• การจัดการบำรุงรักษาและการใช้ประโยชน์จากป่าไม้ที่ดินทรัพยากรของชาติและสิ่งแวดล้อม 
• งานผังเมือง 
• งานดูแลรักษาที่สาธารณะ 
• งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 

 
โครงสร้างองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา แบ่งออกเป็น ๒ ฝ่าย ดังนี้ 
    1. ฝ่ายนิติบัญญัติ (หรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด) ประกอบไปด้วย สมาชิกสภาองค์การ 
บริหารส่วนจังหวัด ที่มาจากการเลือกตั้งของประชาชนในเขตจังหวัดพะเยา ซึ่งจะมีสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด จำนวน ๒๔ เขตๆ ละ ๑ คน และมีโครงสร้าง ดังนี ้

1.1 ประธานสภา 
๑.๒ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จำนวน ๒ คน 
๑.๓ คณะกรรมการประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัตพะเยา 

      - คณะกรรมการสามัญประจำสภา ประกอบไปด้วย คณะกรรมการสามัญคณะกรรมการแปร
ญัตติข้อบัญญัติ คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
      -  คณะกรรมการวิสามัญประจำสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
มีโครงสร้าง ดังนี ้
 

ฝ่ายนิตบิัญญัต ิ
 
 
 
 
 
 

ประธานสภาฯ 

รองประธานสภา คนที่ ๑ รองประธานสภา คนที่ ๒ 

เลขานุการสภาฯ 
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• คณะกรรมการประจำสภา อบจ.พะเยา 
• คณะกรรมการสามัญประจำสภา อบจ.พะเยา 
• คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
• คณะกรรมการการคลังและติดตามการบริหารงานประมาณรายจ่ายประจำปี 
• คณะกรรมการการเกษตรและส่งเสริมอาชีพ 
• คณะกรรมการติดตามการสร้างและบำรุงทางบก ทางน้ำ และเครื่องจักรกล 
• คณะกรรมการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนและติดตามผลการปฏิบัติตามมติ

ของสภา อบจ. 
• คณะกรรมการวัฒนธรรม การท่องเที่ยว และกีฬา 
• คณะกรรมการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม 
• คณะกรรมการสังคมสงเคราะห์ และการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และ

ผู้ด้อยโอกาส 
• คณะกรรมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย 
• คณะกรรมการกิจการพาณิชย์ และส่งเสริมการลงทุน 
• คณะกรรมการการส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสาธารณสุข 
• คณะกรรมการการศึกษา และภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
• คณะกรรมการธรรมาภิบาล คุณธรรม และจริยธรรม 
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  ๒. ฝ่ายบริหาร ประกอบไปด้วย นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มาจากการเลือกตั ้งจาก
ประชาชนภายในเขตจังหวัดพะเยา มีโครงสร้าง ดังนี้ 
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โดยมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
 เพื่อให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา มีการแบ่งส่วนราชการภายในให้เหมาะสมสอดคล้องกับ
ลักษณะการบริหาร อำนาจหน้าที่ ความรับผิดชอบ และตามประกาศโครงสร้างสว่นราชการขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดพะเยา ได้กำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา  ดังนี้ 

1. สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับราชการทั่วไปของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัด งานส่งเสริม  การท่องเที ่ยว งานการพาณิชย์ งานส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ         
งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย งานนิติการ งานเล ือกตั ้ง งานคุ ้มครอง ดูแลและบำรุงร ักษา
ทรัพยากรธรรมชาติ และราชการที่มิได้กำหนด ให้เป็นหน้าที่ของกอง หรือส่วนราชการใด ในองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดโดยเฉพาะ รวมทั้งกำกับและเร่งรดัการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในองค์การบรหิารส่วนจังหวัด
ให้เป็นไปตามนโยบาย แนวทางและแผนการปฏิบัติราชการของส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 ๑.๑ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 
 ๑.2 ฝ่ายนิติการ 
 ๑.3 ฝ่ายส่งเสริมการท่องเที่ยว  
 1.4 ฝ่ายป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย   

๒. สำนักงานเลขานุการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ให ้ม ีหน้าที ่ความรับผ ิดชอบเกี ่ยวกับ             
งานเลขานุการของคณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเลขานุการของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด       
งานการประชุมสภา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การประชุมกรรมการต่าง ๆ ของคณะผู้บริหารหรือ
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด การจัดทำระเบียบวาระการประชุม รายงานการประชุม การติดตามผล         
การปฏิบัติงานตามมติของคณะผู้บริหารหรือสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือกรรมการต่าง ๆ ของ         
สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานเกี่ยวกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ การประชุม การตั ้งกระทู้ถาม         
ข้อซักถามของสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานระเบียบการทะเบียนประวัติ งานสิทธิสวัสดิการของ      
คณะผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำ       
ทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย ดังนี้ 

2.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
2.2 ฝ่ายกิจการสภา   

3. กองคลัง ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานการจ่าย การรับ การนำส่งเงินการเก็บรักษาเงิน 
และเอกสารทางการเงิน การตรวจสอบใบสำคัญฎีกา งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน เงินบำเหน็จ 
บำนาญ  เงินอื่น ๆ งานเกี่ยวกับการจัดทำงบประมาณ  การจัดสรรเงินต่าง ๆ การจัดทำบัญชีทุกประเภท 
ทะเบียนคุมเงินรายได้และรายจ่ายต่าง ๆ การควบคุมการเบิกจ่าย งานจัดทำงบการเงินและงบแสดงฐานะ
การเงินประจำเดือน ประจำปี โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 3.1 ฝ่ายการเงินและบัญชี   
 3.2 ฝ่ายสถิติการคลัง 
 3.3 ฝ่ายเร่งรัดและจัดเก็บรายได้  

4. กองช่าง  ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการสำรวจ งานออกแบบและเขียนแบบ งานประมาณ
ราคา งานจัดทำราคากลาง การจัดทำข้อมูลทางด้านวิศวกรรมต่าง ๆ การจัดเก็บและทดสอบคุณภาพวัสดุ    
งานจัดทำทะเบียนประวัติโครงสร้างพื้นฐาน อาคาร สะพาน คลอง แหล่งน้ำ งานติดตั้งซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
ส่องสว่าง งานปรับปรุงภูมิทัศน์ การตรวจสอบ การก่อสร้าง งานการควบคุมอาคารตามระเบียบกฎหมาย     
งานจัดทำแผนปฏิบัติงานการก่อสร้างและซ่อมบำรุงประจำปี การควบคุมการก่อสร้างและซ่อมบำรุง งานแผน 
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งานด้านวิศวกรรมเครื่องจักรกล การจัดทำประวัติติดตามควบคุมการปฏิบัติงานเครื่องจักรกล ทะเบียนประวัติ
การใช้เครื่องเครื่องจักรกลและยานพาหนะ งานเกี่ยวกับ แผนงาน ควบคุม เก็บรักษา การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ 
อะไหล่ น้ำมันเช้ือเพลิง โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้  

 4.1 ฝ่ายสำรวจ 
 4.2 ฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง 
 4.3 ฝ่ายเครื่องจักรกล   
 4.4 ฝ่ายทางหลวงชนบท  
5. กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับ จัดทำแผนงาน ด้านสาธารณสุข 

งานส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันเฝ้าระวังโรคติดต่อและโรคไม่ติดต่อ งานอนามัยสิ่งแวดล้อม งานการแพทย์ฉุกเฉิน 
งานศูนย์บริการสาธารณสุข  งานโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล งานบริหารสาธารณสุข งานส่งเสริม
สนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี ผู ้ส ูงอายุ ผู ้พิการและผู ้ด้อยโอกาส งานป้องกัน  และบำบัด          
การติดสารเสพติด งานศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ วิจัย วิเคราะห์กำหนดมาตรการและแผนดำเนินงานด้าน
สิ่งแวดล้อม การประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม งานส่งเสริมสนับสนุน ด้านสิ่งแวดล้อม งานวางแผนและ
จัดทำแผนดำเนินงานด้านการเฝ้าระวัง ควบคุมมลพิษทางน้ำ อากาศ และเสียง งานเฝ้าระวัง บำบัด ตรวจสอบ
คุณภาพน้ำ อากาศ ของเสียและสารอันตรายต่าง ๆ  งานบริการรักษาความสะอาด งานบริหารและพัฒนาระบบ
การจัดการมูลฝอย งานบริหารจัดการมูลฝอย งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ  
ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 5.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 5.2 ฝ่ายบริหารงานสาธารณสุข    
 5.3 ฝ่ายส่งเสริมสุขภาพ   
 5.4 ฝ่ายควบคุมและจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อม   

6. กองยุทธศาสตร์และงบประมาณ ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานวิเคราะห์นโยบายและ
แผนงานยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนจังหวัด งานการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด          
งานส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการพัฒนาท้องถ่ิน งานการประสานการจัดทำแผนพัฒนาจังหวัด
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกำหนด งานคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานคณะกรรมการ
จัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนจังหวัด งานจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี/เพิ่มเติม     
งานงบโอนงบประมาณรายจ่ายและแก้ไขเปลี่ยนแปลง คำช้ีแจงงบประมาณรายจ่าย งานคำของบประมาณใน
ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (BBL) งานระบบสารสนเทศเพื่อ
ขอรับการสนับสุนงบประมาณเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (SOLA) งานตรวจติดตามและ
ประเมินผลแผนงานและโครงการ งานจัดทำและพัฒนาข้อมูลสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัด และ
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
  6.1 ฝ่ายนโยบายและแผน   
  6.2 ฝ่ายงบประมาณและพัฒนารายได้   
  6.3 ฝ่ายตรวจติดตามและประเมินผล 
  6.4 ฝ่ายสถิติข้อมูลและสารสนเทศ   

 7. กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานบริหารการศึกษา      
งานพัฒนาการศึกษา ทั้งการศึกษาในระบบการศึกษา การศึกษานอกระบบการศึกษา และการศึกษาตาม
อัธยาศัยงานบริหารวิชาการด้านการศึกษา งานโรงเรียน งานกิจการนักเรียน งานการศึกษาปฐมวัย งานขยาย
โอกาสทางการศึกษา งานฝึกและส่งเสริมอาชีพ งานห้องสมุด งานพิพิธภัณฑ์ งานเครือข่ายทางการศึกษา     
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งานส่งเสริมคุณภาพและมาตรฐานหลักสูตร งานพัฒนาสื่อเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา งานการ
ศาสนา งานประเพณี ศิลปวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น งานการกีฬาและนันทนาการ งานกิจกรรม
เด็ก เยาวชน และการศึกษานอกโรงเรียน งานส่งเสริมสวัสดิการสวัสดิภาพและกองทุนเพื่อการศึกษา        
งานบริการข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื ่น ๆ ที ่เกี่ย วข้องและที่ได้รับมอบหมาย       
โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้ 
 7.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   

 7.2 ฝ่ายบริหารการศึกษา   

 7.3 ฝ่ายส่งเสริมการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   

 7.4 ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการ   
8. หน่วยตรวจสอบภายใน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดทำแผนการตรวจสอบภายใน

ประจำปี งานการตรวจสอบความถูกต้องและเช่ือถือได้ของเอกสารการเงิน การบัญชี เอกสารการรบัการจ่ายเงนิ
ทุกประเภท ตรวจสอบการเก็บรักษาหลักฐานการเงิน การบัญชี งานตรวจสอบการสรรหาพัสดุและทรัพย์สิน 
การเก็บรักษาพัสดุ และทรัพย์สิน งานตรวจสอบการทำประโยชน์จากทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัด 
งานตรวจสอบติดตาม และประเมินผลการดำเนินการงานตามแผนงาน โครงการให้เป็นไปตามนโยบาย 
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด งานวิเคราะห์และประเมิน
ความมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของส่วนราชการต่าง ๆ  งานประเมินการควบคุมภายใน
ของหน่วยรับตรวจงาน งานรายงานผลการตรวจสอบภายใน งานบริการให้คำปรึกษาแนะนำแนวทางการแก้ไข
ปรับปรุงการปฏิบัติงานแก่หน่วยรับตรวจงานบริการข้อมูลสถิติ งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย 

9. กองพัสดุและทรัพย์สิน ให้มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อ จัดจ้าง จัดหาพัสดุ ครุภัณฑ์ 
วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานจัดทำทะเบียนคุมพั สดุ 
ครุภัณฑ์ วัสดุที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินทุกประเภทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานควบคุม
ตรวจสอบการรับการจ่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ให้แก่ส่วนราชการต่าง ๆ งานปรับปรุง ซ่อมแซม และบำรุงรักษาพัสดุ 
ครุภัณฑ์ งานจำหน่ายพัสดุ ครุภัณฑ์ งานรวบรวมสถิติข้อมูลและระบบฐานข้อมูลเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ 
และทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน งานจัดทำทะเบียนคุมเอกสารสัญญาซื้อขาย สัญญาจ้าง งานขอ
อนุมัติเบิกตัดปี ขอขยายเวลาเบิกตัดปี งานจัดทำ งานจัดทำหนังสือรับรองผลงานและทะเบียนคุมหนังสือ
รับรองผลงาน งานควบคุมงบประมาณรายจ่ายประจำปี งานจัดทำงบทรัพย์สิน งานควบคุมตรวจสอบพัสดุ
ประจำปี งานการจำหน่ายพัสดุ งานจัดทำบันทึกการยืมทรัพย์สินและทะเบียนคุมการยืม งานขออนุญาตใช้
ประโยชน์ในทรัพย์สินของทางราชการ งานอนุญาตและจัดทำบันทึก  ข้อตกลงการให้หน่วยงานอื่นใช้
พัสดุประเภทที่ดินและสิ ่ งก่อสร้าง งานการคำนวณค่าเสื ่อมราคาของทรัพย์สิน ทุกประเภท งานจด
ทะเบียนและต่อทะเบียนรถยนต์ส่วนกลาง งานเกี่ยวกับการจัดทำหรือช่วยจัดทำงบประมาณ   งานจัดทำฎีกา
เบิกจ่ายเงินตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี และเงินนอกงบประ มาณ งานประชาสัมพันธ์ การ
ดำเนินการเกี่ยวกับพัสดุ ครุภัณฑ์ วัสดุ ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน    
งานตอบข้อซักถาม ข้อเสนอแนะของหน่วยตรวจสอบ งานบริการข้อมูลสถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ        
งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย โดยมีส่วนราชการภายใน ดังนี้  

 9.1 ฝ่ายจัดหาพัสดุ   

 9.2 ฝ่ายทะเบียนพัสดุทรัพย์สิน 
10. กองการเจ้าหน้าท่ี  มีหน้าที่ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการบรหิารงานบุคคลของข้าราชการองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด งานวิเคราะห์การวางแผนอัตรากำลัง งานจัดต้ังส่วนราชการและการปรับปรุงโครงสร้างสว่น
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ราชการ งานการกำหนดตำแหน่งและการปรับปรุงการกำหนดตำแหน่ง งานการสรรหาเกี่ยวกับการสอบแข่งขัน   
สอบคัดเลือก การคัดเลือก การย้าย การโอน การรับโอน การคัดเลือกเพื่อรับโอน งานบรรจุและแต่งตั้ง งาน
จัดทำควบคุม ตรวจสอบ แก้ไข บันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ งานระบบสารสนเทศข้อมูลบุคลากรท้องถ่ิน
แห่งชาติ งานการประเมินผลการปฏิบัติราชการ งานเกี่ยวกับเงินเดือน ค่าจ้างและค่าตอบแทนงานการคัดเลือก
เพื่อเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการองค์การบรหิารส่วนจังหวัดให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน งานการประเมินเพื่อ
เลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครู งานการลา ทุกประเภท งานสิทธิสวัสดิการทุกประเภท งานส่งเสริมสนับสนุนการ
เพิ่มสมรรถภาพในการปฏิบัติงาน งานแผนพัฒนาบุคลากร งานฝึกอบรม งานการรักษาวินัย การดำเนินการทาง
วินัย การอุทธรณ์และการร้องทุกข์ งานสนับสนุนเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณ งานการให้พ้น
จากราชการ งานเลขานุการคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการเกี่ยวกับการบริหาร งานบุคคล งานบริการ
ข้อมูล สถิติ ช่วยเหลือให้คำแนะนำทางวิชาการ งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและที่ได้รับมอบหมาย  
 10.1 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป   
 10.2 ฝ่ายสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง   
 10.3 ฝ่ายส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร   
 10.4 ฝ่ายวินัยและส่งเสริมคุณธรรม   
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การวิเคราะห์ศักยภาพ CT ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
      สาระสำคัญในส่วนของการวิเคราะห์ศึกษาระบบด้วย CT จะเป็นการวิเคราะห์โดย
กระบวนการ SWOT Analysis ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ใหเ้หน็ซึ่งปัจจัยภายในและปจัจยัภายนอกที่จะมามีสว่นรว่ม
เกี่ยวข้องกับการกำหนดยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดพะเยา จากการวิเคราะห์ จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคอย่างเปน็ระบบได้นำไปสู่การกำหนด
วิสัยทัศน์พันธกิจ เป้าประสงค์และยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ในบทที่ ๓ ต่อไป 
 

ปัจจัย จุดแข็ง/ข้อได้เปรียบ จุดอ่อน/ปญัหา 
ปัจจัยต้านอุปกรณ์ ซอฟแวร์และ 
เครือข่ายไอซีที 

มีคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ใช้งาน 
มีซอฟแวร์พื ้นฐานในการทำงาน
สำนักงานมีระบบสารสนเทศหลัก 
ได ้แก่ ระบบบ ันท ึกบ ัญชีของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 (e-laas) ระบบสารสนเทศเพื่อ
การวางแผนและประเมินผลของ 
อปท. (e-plan) ระบบการจัดซื้อ
จ ัดจ ้างภาครัฐ และราคากลาง   
(e-gp) 
 

๑. ขาดระบบสารสนเทศอื่น ๆ ที่ 
จำเป็นในการใช้งาน 
 

ปัจจัยด้านบุคลากร มีความกระตือร ือร ้นในการนำ
คอมพิวเตอร์มาใช้งาน  

ขาดความรู้ความเข้าใจ 
ขาดการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ 

ปัจจัยด้านงบประมาณ มีงบประมาณเป็นของตนเอง 
ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล 

การลงทุนเน้นที ่ ฮาร ์ดแวร์เป็น
หลัก 

ปัจจัยด้านการบริหารจัดการ ผู้บริหารท้องถ่ินเห็นความสำคัญ ขาดเจ ้าหน้าที ่ที ่ม ีความรู ้ความ
เข้าใจในการประยุกต์ใช้ ICT 

ป ัจจ ัยด ้านการใช ้สารสนเทศ 
ร่วมกันในหน่วยงานและองค์กร 

มีระบบอินเตอร์เน็ต อีเมล 
มีเว็ปไซต์ 

ค ุณสมบ ัต ิของ  Seve r  ท ี ่ ใช้  
จัดเก็บเว็ปไซต์มีอายุการใช้งาน
กว่า 10 ปี 

 
- จำนวนบุคลากร 

o ข้าราชการจำนวน  124    คน 
o พนักงานจ้าง   162    คน 

รวม    286  คน 
 
 
 
 
 



๕๕ 
 

  - ระบบเครือข่ายสำหรับรองรับการปฏิบัติงานของ อบจ.พะเยา 
  1. ระบบอินเทอร์เน็ต ( Internet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลายๆ เครือข่าย ที ่มีการ

เช่ือมโยงเข้าด้วยกัน โดยที่คอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะสามารถเช่ือมต่อถึงกันได้ทั่วโลก 
  2. ระบบอินทราเน็ต (Intranet) เป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้สื่อสารภายในกลุ่มขององค์กร

นั้น ๆ โดยอาศัยเทคโนโลยีของอินเทอร์เน็ต (Internet) เป็นพื้นฐาน 
  3. ระบบเอ็กซ์ทราเน็ต (Extranet) เป็นการเชื่อมโยงระหว่างองค์กรต่าง ๆ ที่มีอินทราเน็ตเข้า

ด้วยกัน การใช้เอ็กซ์ทราเน็ตนั ้น องค์กรที่เชื่อมกันอยู ่จะสามารถแบ่งข้อมูลภายในได้ตลอดเวลาระหว่าง
เครือข่ายอินทราเน็ตของตนกับองค์กรอื่น ๆ หรือผู้ใช้บริการได้อย่างปลอดภัย 

 
- ครุภัณฑ์ด้านคอมพิวเตอร์ จำนวน 251 เครื่อง 

 
- ระบบสารสนเทศท่ีใช้งานในปัจจุบัน 

1. เวปไซต์ https://www.py-pao.go.th/wp-newweb/ 
2. https://www.facebook.com/ 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

https://www.py-pao.go.th/wp-newweb/
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บทท่ี ๓ 

วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
    วิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารรวมถึงภาพรวมแนวทางการพัฒนา
ระบบ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อเป็นกรอบแนวทางใน
การพัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ซึ ่งการกำหนด 
วิสัยทัศน ์ยุทธศาสตร์ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยานั้นเป็น
ผลมาจากการเคราะห์ สถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของ
องค์การบริหารสว่นจังหวัดพะเยา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จากการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ และการกิจหน้าที่ขององ ค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยา รวมถึงสถานภาพและสภาพแวดล้อมด้านการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสารขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดพะเยา จึงสามารถกำหนดวิสัยทัศน์ และพันธกิจ ด้านเทคโนโลยีสาร
สารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา คือ 

“องค์กรยุคใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยี พัฒนาสารสนเทศท่ีมี ให้บริการท่ีดีแก่ประชาชน” 
 

    พันธกิจด้านเทคโนโลยีสารสนทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
1. สนับสนุนการพัฒนาฐานข้อมูลและระบบสารสนเทศเพื่อให้บริการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ 
2. ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื ่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานและการให้บริการ

ประชาชน 
3. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการบริหารจัดการองค์กร 
4. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยาอย่างต่อเนื่องเสริมสรา้งทักษะ

ความรู้ความสามารถในการนำสารสนเทศ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
 

ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๑ : บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศ 
อย่างมีคณุภาพ 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม และทันสมัย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๓ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 
    ยุทธศาสตร์ที่ ๔ : พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 
แนวทางในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ในการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพะเยา 
    ยุทธศาสตร์ท่ี  1 : บริการข้อมูลและระบบสารสนเทศ เพื่อการให้บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างมี 
คุณภาพ 
       ๑.๑ พัฒนาและปรับปรุงเว็บไซต์ให้มีข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน เพื ่อให้การ 
ประชาสัมพันธ์องค์กรกิจกรรมโครงการต่างๆ  และข้อมูลข่าวสารทาง ราชการให้ประชาชนได้รับทราบถึงความ
เคลื่อนไหวขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
       ๑.๒ เปลี่ยนระบบจัดเก็บข้อมูลของเว็บไซต์ เพื่อลดการจราจรบนเครือข่ายต้านการ
เช่ือมต่ออินเตอร์เน็ต และเพิ่มประสิทธิภาพการใช้งานเครือข่าย อินเตอร์เน็ต 
 
 
 



๕๗ 
 

 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๒ : เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสมและทันสมัย 
       ๒.๑ พัฒนาระบบสารสนเทศเพื ่อเพิ ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานขององค์การ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
       ๒.๒ เพิ่มขยายประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของ
องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้สามารถวิเคราะห์ ป้องกันระบบเรือข่ายสารสนเทศภายในองค์กร
ทั่วถึงและเพียงพอกับบุคลากร และมีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่องเหมาะสม รองรับความต้องการได้
อย่างมีประสิทธิภาพ 
    ยุทธศาสตร์ท่ี ๓ : พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานให้สามารถรองรับระบบงานได้อย่างมั่นคงปลอดภัย 
       ๓.1 พัฒนาระบบเครอืข่ายภายในองค์กรให้ทนัสมัยและใช้งานได้อย่างมี ประสิทธิภาพ 
เพื่อรองรับระบบงานอิเล็กทรอนิกส์ 
       ๓.๒ จัดหาอุปกรณ์พื ้นฐานระบบสารสนเทศที่จำเป็นเพียงพอต่อการปฏิบัติงาน     
ทุกส่วนราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
       ๓.๓ ติตตั ้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดภายนอกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา      
เพื่อเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยของสถานที่ราชการ และประชาชนผู้มาใช้บริการ 
       ๓.๔ จัดเก็บเอกสารในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การจัดการเอกสารเป็นระบบ 
และเป็นระเบียบ ในการเรียกใช้งานหรือสืบค้นข้อมูลที่ต้องการได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว 
       ๓.๕ จัดหาระบบสำรองไฟสำหรับห้องศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบสำรองไฟที่ใช้งานอยู่นั้นให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง
เหมาะสมกับกาลเวลาอันสมควร 
       ๓.๖ เปลี่ยนระบบบริหารจัดการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยาเพื่อให้ระบบบริหารจัดการเครือข่าย คอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นให้มีความพร้อมในการใช้งาน
อย่างต่อเนื่อง และมีประสิทธิภาพมากข้ึน 
       ๓.๗ เปลี่ยนระบบเครือข่ายไร้สาย ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้ใช้
งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในองค์กร และการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกมีความเสถียรภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 
     ยุทธศาสตร์ท่ี 4 : พัฒนาศักยภาพและทักษะของบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ  
       ๔.1 พัฒนาความรู ้ ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศให้กับบุคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๘ 
 

บทท่ี ๔ 
สรุปแผนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

     ยุทธศาสตร์ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื ่อสาร องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
ประกอบด้วย ๔ ยุทธศาสตร์ มีแผนงานและโครงการที่สนับสนุนการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ ดังนี ้
 

ตารางยุทธศาสตร์และโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา แผนงานกิจกรรม 

1 : บริการข้อมลูและ
ระบบสารสนเทศ    
เพ่ือการให้บริการข้อมูล
สารสนเทศ อย่างมี
คุณภาพ 

๑.1 พัฒนาและปรบัปรุงเว็บไซต์ ให้ มี
ข้อมูลสารสนเทศเป็นปัจจุบัน เพือ่ให้การ
ประชาสมัพันธ์องค์กร กิจกรรมโครงการ
ต่างๆ และข้อมลูข่าวสารทางราชการให้
ประชาชนได้รับ ทราบถึงความเคลื่อนไหว
ขององค์กรอย่างมีประสทิธิภาพ 
 

พัฒนาและปรบัปรุงเว็บไซต ์
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
พะเยา 
 

๑.๒ เปลี่ยนระบบจัดเกบ็ข้อมลูของเว็บไซต์ 
เพื่อลดการจราจรบนเครือข่าย ด้านการ
เช่ือมต่ออินเตอรเ์น็ตและเพิ่ม ประสิทธิภาพ
การใช้งาน 
 

เปลี่ยนระบบจัดเกบ็ข้อมลูของ
เว๊ปไซต ์

๒ : เพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารด้วย
เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เหมาะสมและทันสมัย 

2.1 พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานของ องค์การ
บรหิารส่วนจังหวัด 

1. ปรับปรงุพฒันาระบบ
บรหิารงาน บุคลากรของ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
พะเยา 
2. ปรับปรงุพฒันาระบบ
สำนักงานอเิลก็ทรอนิกส์ของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
พะเยา 

2.2 เพิ่มขยายประสิทธิภาพ ระบบบริหาร
จัดการทางด้านเทคโนโลยสีารสนเทศของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้
สามารถวิเคราะหป์้องกันระบบเครือข่าย 
สารสนเทศภายในองค์กรทัง้นี้ และ 
เพียงพอกับบุคลากร และมีความพร้อมใน
การใช้งานอย่างต่อเนื่องเหมาะสม รองรบั
ความต้องการได้อย่างมีประสทิธิภาพ 
 
 
 

1. เพิ่มขยายประสทิธิภาพระบบ 
บรหิารจัดการทางด้านเทคโนโลย ี
สารสนเทศ ขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 



๕๙ 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา แผนงานกิจกรรม 
3 :พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานให้สามารถ 
รองรับระบบงานได้
อย่าง มั่งคง ปลอดภัย 
 

3.1 พัฒนาระบบเครือข่ายภายใน  องค์กร
ให้ทันสมัยและใช้งานได้อย่าง มี
ประสิทธิภาพ เพื่อรองรับ 
ระบบงานอเิลก็ทรอนิกส ์

ระบบเครอืข่ายภายในองค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 
 

๓.๒ จัดหาอปุกรณ์พื้นฐานระบบ 
สารสนเทศที่จำเป็น เพียงพอต่อการ 
ปฏิบัติงานทกุส่วนราชการใน สังกัด ของ
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด 
 

1. จัดหาคอมพิวเตอร์และ
อุปกรณ์ ทีจ่ำเป็นต่อการใช้งาน
ระบบสารสนเทศ องค์การ
บรหิารส่วนจังหวัดพะเยา 
2. เพิ่มประสิทธิภาพด้านการ
บรหิารและการบรกิารของทุก
ส่วนราชการ ขององค์การบรหิาร
ส่วนจังหวัด พะเยา 

3.3 ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด ภายนอก
องค์การบรหิารส่วน จังหวัดพะเยา เพื่อเพิ่ม
มาตรการรักษาความ ปลอดภัยของสถานที ่
ราชการและประชาชนผู้มาใช้บรกิาร 

ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด 
ภายในสำนักงานองค์การบริหาร 
ส่วนจังหวัดพะเยา 

3.4 จัดเกบ็เอกสารในรปูแบบเลก็ทรอนิกส์ 
เพื่อใหก้ารจัดการเอกสารเป็นระบบและเป็น
ระเบียบในการเรียกใช้งานหรือสบืค้นข้อมลู
ที่ต้องการได้อย่างสะดวก รวดเร็ว 

จัดเกบ็เอกสารในรปูแบบ
อิเลก็ทรอนิกส ์

3.5 จัดหาระบบสำรองไฟ หอ้งศูนย์
ปฏิบัติการ คอมพิวเตอร์ขององค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา เพือ่ใหร้ะบบสำรองไฟ  
ที่ใช้ งานอยู่นั้นให้มีความ พร้อมในการใช้
งานอย่างต่อเนื่อง เหมาะสมกบัเวลา 

ระบบสำรองไฟสำหรับห้องศูนย์
ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ของ 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
พะเยา 
 

3.6 เปลี่ยนระบบบรหิารจัดการเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยา เพื่อให้ระบบบรหิารจัดการ
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานอยู่นั้นให้มี
ความพร้อมในการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

เปลี่ยนระบบบรหิารจัดการ 
เครือข่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ 
ของ องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
พะเยา 

 
 
 
 
 
 
 



๖๐ 
 

ยุทธศาสตร ์ แนวทางการพัฒนา แผนงานกิจกรรม 
 3.7 เปลี่ยนระบบเครือข่ายไร้สาย ของ

องค์การบรหิารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อให้ใช้
งานอินเตอร์เน็ตของบุคลากรภายในองค์กร 
และ ภายนอกมีความเสถียรภาพ และมี
ประสิทธิภาพมากข้ึน 

เปลี่ยนระบบเครือข่ายไรส้าย 
ขององค์การบริหารส่วนจงัหวัด
พะเยา 

๔ : พัฒนาศักยภาพ
และทักษะของ 
บุคลากรดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

๔.๓ พัฒนาความรู้ความสามารถ ทางด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศใหก้ับ บุคคลากร
ภายในองค์การบริหารส่วนจงัหวัดพะเยา 
 

เพิ่มประสิทธิภาพบุคลากร 
องค์การบรหิารส่วนจังหวัด
พะเยาใน การผลิตสื่อ
ประชาสมัพันธ์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๑ 
 

บทท่ี ๕ 
การบริหารจัดการและการติดตามประเมินผล 

 
การบริหารจัดการ 
      ๑. ให้ส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จัดทำงาน/แผนงาน/โครงการ ทั ้งที่ใช้
งบประมาณ และไม่ใช้งบประมาณ ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้ 
     ๒. การเพิ่มเติม ปรับปรุง งาน/แผนงาน/โครงการ ตามข้อ ๑ สามารถดำเนินการไ ด้ตามความ
เหมาะสมของสถานการณ์และเทคโนโลยีสารสนเทศที่เปลี ่ยนแปลง และเป็นไปตามที่องค์การบริหารส่วน
จังหวัดพะเยากำหนด 
     ๓. การทบทวน ปรับปรุง แผ่นแม่บทฯ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา จะดำเนินการทุกๆ ปี หรือ
เพื่อดำเนินการให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงไป 
     4. ผู้บริหารเทคโนโลยีของส่วนราชการในองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยามีหน้าที่อำนวยการ 
กำกับดูแลติดตามประเมินผล การพัฒนา/ปรับปรุงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสือ่สารของหน่วยงานให้
เป็นไปตามแผนฯ 
     ๕. หัวหน้าส่วนราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัตพะเยา จัดทำรายงานสรุปผลการปฏิบัติงานด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประจำปี  เพื่อเสนอต่อนายกองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ผ่านงาน
บริหารทั่วไป สำนักงานปลัด 
     ๖. งานบริหารทั่วไป สำนักปลัด รวบรวมรายงานและจัดทำสรุปผลการปฏิบัติงานด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสารประจำปีขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา เพื่อเสนอต่อนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดพะเยา 
 
การติดตามประเมินผล 
     การติดตามผลในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ ICT ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
สามารถประเมินและติตตามจากการรวบรวมข้อมูลและผลลัพธ์จาก ส่วนย่อยคือการติตตามและประเมินผล
จากตัวช้ีวัดที่ใช้วัดผลสำเร็จของแผนแม่บท ICT ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
 
 
 
 
 
 
 
 


