
ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12

และการปฏิรูปประเทศ
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สถานะ ยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ
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Policy Formulation



ประเด็นน าเสนอ 

1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4. การปฏิรูปประเทศ
5. ความเชื่อมโยงของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ



โครงสรา้งประชากรไทย: สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ปี 2564 และระดบัสุดยอดปี 2574 วยัแรงงานตอ้งดูและเด็กและผูสู้งอายเุพิม่ข้ึน

ที่มา สศช.
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สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

เศรษฐกิจ
ขยายตัวต่ าลง

ความเหลื่อมล  า
ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเพิม่ขึ น

ทรัพยากรธรรมชาติ
ยังเสื่อมโทรม 

โครงสร้างประชากร
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ น

ธรรมาภบิาล
และการบริหารประเทศ
ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ

ปัญหาความม่ันคง
ซับซ้อนมากยิ่งขึ น
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สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก

เศรษฐกิจ

o ตลาดเกิดใหมม่ีบทบาทสูงขึ น 
o ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน 
o การเปิดเสรีมากขึ นของอาเซียน

ภายหลังปี 2558
o การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดด

o การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก
o การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรม

โลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

o วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
o ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทวี
ความเข้มข้น

o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติมีความผันผวนและ
รุนแรงมากขึ น

ความมั่นคง
o ประเทศมหาอ านาจขยายอิทธิพล

และเพิ่มบทบาทในภูมิภาคต่างๆ ของ
โลก

o ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐ
ต่อรัฐ

o อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้ม
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก 
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กับดักการพัฒนาประเทศ
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ประเด็นน าเสนอ 

1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4. การปฏิรูปประเทศ
5. ความเชื่อมโยงของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ
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ประเทศอื่น ๆ ที่มียุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
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ความเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ กับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

❖ บทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ ๒๐ ปี 
มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดทํา
แผนต่างๆ เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน สาระในยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กฎหมายบัญญัติ ทั้งนี้ ต้องมีบทบัญญัติเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมและการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง

ส่วนที่ ๔ บทที่ใช้แก่สภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา มาตรา ๑๔๒ การเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณ
รายจ่ายประจําปีงบประมาณ ต้องความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ 

หมวด 
๖ 

แนวนโยบาย
แห่งรัฐ

หมวด
๗ 

รัฐสภา

หมวด
๘

คณะรัฐมนตรี

มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการแผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่งต้องสอดคล้องกับ
หน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ และยุทธศาสตร์ชาติ

บท
เฉพาะกาล 

มาตรา ๒๗๐ ให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอํานาจติดตาม เสนอแนะ เร่งรัดการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
มาตรา ๒๗๕ ให้คณะรัฐมนตรี จัดให้มีกฎหมายเกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๒๐ วัน นับแต่ประกาศใช้
รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑ ปีนับแต่วันที่กฎหมายใช้บังคับ 
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ร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ - วิสัยทัศน์
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พ.ศ. ๒๕๔๒ ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ (สศช.) ได้เชิญผู้ทรงคุณวุฒิในทำง
เศรษฐกิจและสำขำอื่น ๆ มำร่วมกันประมวลและกลั่นกรองพระรำชด ำรัสเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อบรรจุใน
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ ๙ โดยได้จัดท ำเป็นบทควำมเรื่อง “ปรัชญำของเศรษฐกิจ
พอเพียง” และได้น ำควำมกรำบบังคลทูลพระกรุณำขอพระรำชทำนพระบรมรำชวินิจฉัย โดยทรงพระกรุณำ
ปรับปรุงแก้ไขพระรำชทำนและทรงพระกรุณำโปรดเกล้ำฯ พระรำชทำนพระบรมรำชำนุญำตให้น ำบทควำมที่ทรง
แก้ไขแล้วไปเผยแพร่ เพื่อเป็นแนวทำงปฏิบัติของส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
และทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประชำชนโดยทั่วไป 

เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาชี้ถึงแนวทางการด ารงอยู่และการปฏิบัติของประชาชนในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับ
ชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริหารประเทศให้ด าเนินไปในทางสายกลางโดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพื่อให้
ก้าวทันต่อโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล รวมถึงความจ าเป็นที่จะต้องมีระบบ
ภูมิคุ้มกันในตัวที่ดีพอสมควร ต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งนี้ จะต้องอาศัย
ความรอบรู้ ความรอบคอบ และความระมัดระวังอย่างยิ่งในการน าวิชาการต่าง ๆ มาใช้ในการวางแผนและการด าเนินการทุก
ขั้นตอน และขณะเดียวกันจะต้องเสริมสร้างพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ โดยเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุก
ระดับ ให้มีส านึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและให้มีความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ 
ปัญญา และความรอบคอบ เพื่อให้สมดุลและพร้อมต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและกว้างขวางทั้งด้านวัตถุ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกได้เป็นอย่างดี
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ภาพอนาคตประเทศไทย 2579
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๒.

พระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐

❖ สาระส าคัญของพระราชบัญญัติการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ สรุปได้ดังนี 

องค์ประกอบของยุทธศาสตร์ชาติ  
(๑) วิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศ 
(๒) เป้าหมายการพัฒนาประเทศใน

ระยะยาว กําหนระยะเวลาใน
การบรรลุเป้าหมายและตัวชี้วัด

(๓) ยุทธศาสตร์ด้านต่าง ๆ

แนวทางการจัดท า
ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ 
ความต้องการและความจําเป็นในการ
พัฒนาประเทศ สอดคล้องกับหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการ
พัฒนาที่ยั่งยืน รวมถึงเป้าหมายการ
ปฏิ รูปประเทศตามที่ รั ฐธรรมนูญ
บัญญัติ คณะอนุกรรมการ

เพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามที่มอบหมาย

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ๑.
นายกรัฐมนตรี

ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา รองนายกรัฐมนตรี หรือ รมต. 
นายกรัฐมนตรีมอบหมาย 

ส่วนราชการ ภาคเอกชน เกษตรกร ฯลฯ 
ตามที่กฏหมายกําหนด กรรมผู้ทรงคุณวุฒิ

๓.

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
หนึ่งหรือหลายคณะก็ได้

เพื่อพิจารณาจัดทําร่างยุทธศาสตร์ชาติ
ในด้านต่างๆ ได้

มีอ านาจแต่งตั ง มีอ านาจแต่งตั ง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ประธาน

รองประธาน

กรรมการ

กรรมการและ
เลขานุการ เลขาธิการ สศช.

มีอ านาจแต่งตั ง
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กรอบทิศทางและเป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติในแต่ละด้านเบื องต้น
มุ่งเน้นความสามัคคีทั้งการรักษาความสงบภายในประเทศ 
โดยเสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติและการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตย การบริหารจัดการและการฟื้นฟู
สภาพแวดล้อม และกลไกพื้นฐานด้านความมั่นคง การบริหาร
จัดการและการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมและกลไกพื้นฐานด้าน
ความมั่นคง พัฒนากลไกการพัฒนางานความมั่นคง ขจัดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ การสร้างความเป็นธรรม ลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการ
ยุติธรรม

การ เพิ่ มผลิตภาพการผลิต (Productivity) บน
พื นฐานของการพัฒนาและใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การ
วิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม ที่ผสมผสานกับการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้อง ซึ่งเป้าหมายสําคัญ คือ ประเทศ
ไทยถูกจัดอันดับไม่ต่ํ ากว่า 1 ใน 10 ของการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของโลก และเพิ่มผลิตภาพการผลิต
รวมไม่ต่ํากว่าร้อยละ 3 ต่อปี 

วางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัย
ส าคัญในการนาพาประเทศไปสู่การเป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว โดยคนไทยในอนาคตต้องเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ 
มีความพร้อมท้ังกาย ใจ สติปัญญา สามารถเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต 
มีทักษะในศตวรรษที่ 21 บนฐานของการรู้คุณค่า ความเป็นไทย
มีคุณธรรมจริยธรรม มีวินัย ความรับผิดชอบต่อสังคม และ
มีสุขภาวะที่ดี 

เพื่อลดความเหลื่อมล  า และสร้างความเป็นธรรมใน
สังคมตั งอยู่บนหลักการและพื นฐานส าคัญคือการ
สร้างสังคมคุณภาพสังคมในทุกๆ ด้านไปพร้อมกัน 
โดยไม่ทอดทิ งใครไว้เบื องหลัง โดยการสร้างความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม (Socio-economic 
Security)

การบริโภคที่ยั่งยืนและการผลิตที่ยั่งยืน โดยเร่งวาง
ระบบการอนุรักษ์  ฟื้นฟูและสร้างความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ บริหารจัดการน้ําให้มีประสิทธิภาพ เน้น
การปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ 
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ และปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภค
ที่ปล่อยคาร์บอนต่ําและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้น 

ปรับเปลี่ยนภาครัฐให้เป็น “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชน” และแยกบทบาทหน่วยงานของรัฐที่
ท าหน้าที่ก ากับและเป็นผู้ให้บริการในตลาดที่มีการ
แข่งขันกับภาคเอกชนให้ชัดเจน มีขนาดที่เหมาะสมกับ
บทบาทภารกิจ มีขีดสมรรถนะสูง ปรับวัฒนธรรมการทํางานที่
มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัยและ
พร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่
ตลอดเวลา 
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ประเด็นน าเสนอ 

1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4. การปฏิรูปประเทศ
5. ความเชื่อมโยงของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ
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ดัชนีครอบครัวอบอุ่น
มีระดับดีขึ น

PISA
ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัย พัฒนา
ทักษะทางสมองและทักษะ
ทางสังคมที่เหมาะสม

พัฒนาเด็กวัยเรียนให้มีทักษะคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ ทักษะทํางาน 
การใช้ชีวิตพร้อมเข้าสู่ตลาดงาน

ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ
และให้ทุกภาคส่วนคํานึงถึง
ผลกระทบต่อสุขภาพ

ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนา
ประเทศอย่างเข้มแข็ง

IQ/EQ
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์
มาตรฐาน

ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม 
มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์

+
500

พัฒนาระบบการดูแลและสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย

ยทุธศาสตรท์ี่ 1 การเสรมิสรา้งและพฒันาศกัยภาพทนุมนุษย์

ภาวะน  าหนักเกิน
ลดลง

เป้าหมาย
การปฏิบัติตนที่สะท้อน
คุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ น

แนวทางการพัฒนา

ผู้สูงอายุอาศัยในบ้านท่ีมี
สภาพแวดล้อมเหมาะสม

20
%

- สถาบันครอบครัว - สื่อมวลชน
- สถาบันการศึกษา - ภาคเอกชน
- สถาบันศาสนา 
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ความแตกต่างของสัดส่วน
บุคลากรทางการแพทย์
ระหว่างพื นที่
ลดลง 

ดัชนีชุมชนเข็มแข็ง
เพิ่มขึ นในทุกภาค

ครัวเรือนที่เข้าถึง
แหล่งเงินทุนเพิ่มขึ น 

ยทุธศาสตรท์ี่ 2 การสรา้งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล ้าในสงัคม

เป้าหมาย

รายได้เฉลี่ยของประชากร
ที่จนที่สุด 40% 
เพิ่มขึ นปีละ 15%

+

อัตราการเข้าเรียน
ในระดับการศึกษา
ขั นพื นฐานเท่ากับ 90%

เพิ่มโอกาสกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการ
ที่มีคุณภาพของรัฐ - การเข้าถึงการศึกษา - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี

- จัดบริการด้านสุขภาพ - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สงูอายุ
- มีที่ดินทํากินของตนเอง 

กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการท่ีมีคุณภาพให้ครอบคลุมและทั่วถึง

เสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
- สร้างและพัฒนาผู้นําชุมชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ
- ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้ บริการ และจัดการทรัพยากร

แนวทางการพัฒนา

Gini coefficient
ด้านรายได้
ลดลงเหลือ 0.41
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ยทุธศาสตรท์ี่ 3 การสรา้งความเขม้แข็งทางเศรษฐกจิและแข่งขนัไดอ้ย่างย ัง่ยนื

เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย

รายได้ต่อหัวเป็น

ในปี 2564

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม

ต่อปี

2.5% ต่อปี

กรอบอัตราเงินเฟ้อ
2.5 ± 1.5

5%

8,200USD

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า

3%/4.5%/6%
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ
59,460 bath
ต่อครัวเรือน

พื นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จ านวน 15 พื นที่

ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท
รายได้จากการท่องเที่ยว

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้า
สู่ระบบมาตรฐาน

 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น เ พื่ อ ย ก ร ะ ดั บ ไ ป สู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง

 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม
 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิง

ธุรกิจของภาคบริการ
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อ

ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอํานวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน 

 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้
สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
ลดต้นทุนในการให้บริการ
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ยทุธศาสตรท์ี่ 4 การเตบิโตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอย่างย ัง่ยนื

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map) 

เพิ่มพื นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริมการ
ปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว

เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ํา พ.ศ. ....  และแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน

40%

350,00075%
+

7%
+

เพิ่มพื นที่ป่าไม้ 40%
ของพื นที่ประเทศ

เพิ่มพื นที่ชลประทาน
ปีละ 350,000 ไร่

ขยะมูลฝอยชุมชน
ได้รับการจัดการ
อย่างถูกต้อง 75% + 

ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกใน
ภาค พลังงาน และคมนาคม
ขนส่ง

ปรับปรุงกฎหมายและพัฒนาโครงสร้าง
พื นฐานเมืองเพื่อรองรับการเติบโตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม

พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อสนับสนุน
การลดก๊าซเรือนกระจกในทุกภาคส่วน
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ยทุธศาสตรท์ี่ 5 การเสรมิสรา้งความมัน่คงแหง่ชาตเิพือ่การพฒันาประเทศ สูค่วามมัง่ค ัง่ และยัง่ยนื

รักษาความม่ันคงและ
ผลประโยชน์ของชาติทางทะเลที่
คงไว้ซึ่งอธิปไตย

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ  

ส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง

รักษาความม่ันคงภายใน :
สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 

และธ ารงรกัษาสถาบันชาติ/ศาสนา/พระมหากษัตรยิ์ 
+ เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติ

เป้าหมายแนวทาง
ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย์

สังคมมีความสมานฉันท์
ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร 

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้าน
ความม่ันคงในกลุ่มนานาประเทศ

- อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก 
- อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ในต่ า
กว่าอันดับที่ 10 ของโลก

แผนงานความม่ันคงสอดคล้องกับนโยบาย
เศรษฐกิจ/สังคม/สิ่งแวดล้อม

บริหารจัดการความมั่นคงเพื่อ
การพัฒนา ภายใต้การมีส่วน

ร่วมของประชาชน
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ยทุธศาสตรท์ี่ 6 การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤตมิิชอบและธรรมาภบิาลในสงัคมไทย

ปรับปรุงโครงสร้าง
หน่วยงาน 

ปรับปรุงกระบวนการ
งบประมาณ ป้องกันและปราบปราม

ปฏิรูปกฎหมาย

บทบาท 
ภารกิจ
คุณภาพบุคลากรภาครัฐ

สร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบ
การเงินการคลังภาครัฐ 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ

และกระบวนการยุติธรรม

IMD 2nd

of ASEAN CPI 50
+ อปท. ได้รับรางวัลการ

บริหารจัดการที่ดี

เป้าหมาย
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ลดความเข้มการใช้ 
พลังงานอยู่ที่ 

7.7

ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น 
12 % ของ GDP 

ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตใหไ้ด้ 
85%

ของหมู่บ้านทั่วประเทศ

แนวทาง

การพัฒนาโครงสร้างพื นฐาน
คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง
ราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน 
ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ํา

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอํานวย
ความสะดวกทางการค้า

การพัฒนาด้ านพลั งงาน 
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล   
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทางธุรกิจ  สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ยทุธศาสตรท์ี่ 7 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์

ปริมาณขนส่งทางรางเพิ่มขึ น
เป็น 4 % การขนส่งสินค้า
ทางน  าเพิ่มขึ นเป็น 15%

ขยายก าลังการผลิตน  าประปา 
กระจายโครงข่ายน  าประปา

เขตนครหลวง100%

เป้าหมาย
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เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง
พื้นฐาน วทน . ให้อยู่ ในล าดับไม่เกิน 30
เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ1.5 ของ GDP 

สัดส่วนการลงทุน R &D 
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30
บุคลากรด้าน R &D = 25 คน :10,000 คน 

ยทุธศาสตรท์ี่ 8 การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม

➢ ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่
ไทยมีศักยภาพ   พัฒนาตลาดเทคโนโลยแีละนวัตกรรม
ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา

➢ พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจ

➢ พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน . ทั้ งด้าน
บุคลากร  โครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ 

แนวทาง

เป้าหมาย
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ยทุธศาสตรท์ี่ 9 การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ

ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจมูลค่าสูง

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ:
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง

ภาคกลาง 
เป็นฐานเศรษฐกิจชั นน า

ภาคใต้ 

เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง
ศูนย์กลางของจังหวัด

ให้ เป็นเมืองน่ าอยู่  เอื้ อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจและสังคม

พัฒนาฟื้นฟูพื นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล 

พัฒนาพื นที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาคและมี
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม

เพิ่มจ านวนเมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ข อ ง
จังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่

พื น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

เพิ่ มมู ลค่ าการ
ล งทุ น ในพื น ที่
เ ศ รษฐกิ จ ใหม่
ชายแดนร้อยละ 
20

เป้าหมาย
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ยทุธศาสตรท์ี่ 10 ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา

การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ 

GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียน

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของ
การประกอบธุรกิจ การบริการ 
และการลงทุน

การส่งเสริมการลงทุนไทย
ในต่างประเทศ

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทุกระดับ

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญ

แนวทาง เป้าหมาย

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ
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ประเด็นน าเสนอ 

1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4. การปฏิรูปประเทศ
5. ความเชื่อมโยงของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ



หมวด ๑๖ การปฏิรูปประเทศ

การปฏิรูปประเทศ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐

มาตรา ๒๕๗ การปฏิรูปประเทศตามหมวดนี้ต้องดําเนินการเพื่อบรรลุเป้าหมาย ดังต่อไปนี้
(๑) ประเทศชาติมีความสงบเรียบร้อย มีความสามัคคีปรองดอง มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และมีความสมดุลระหว่างการพัฒนาด้าน
วัตถุกับการพัฒนาด้านจิตใจ

(๒) สังคมมีความสงบสุข เป็นธรรม และมีโอกาสอันทัดเทียมกันเพื่อขจัดความเหล่ือมล้ํา
(๓) ประชาชนมีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศและ

การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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พระราชบัญญัติแผนและขั นตอนการด าเนินการปฏิรูปประเทศ พ.ศ. 2560

มาตรา 
7

1

2

3 4

5
ก าหนดระยะเวลาที่ต้องด าเนินการในแต่

ละข้ันตอนตามลําดับในลักษณะที่เป็น
การบูรณาการและตัวชี้วดัผลการ

ดําเนินการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน

ก าหนดหน่วยงานของรัฐหรือบุคคล
ที่รับผิดชอบการดําเนินการ

ผลสัมฤทธิ์ในการด าเนินการปฏิรูปประเทศที่
คาดหวังว่าจะบรรลุภายในระยะเวลาห้าปี

วงเงินที่คาดว่าจะใช้ในการด าเนินการปฏิรูป
ประเทศในแต่ละด้านหรือแต่ละเรื่อง รวมทั้ง

ประมาณการของแหล่งที่มาของเงิน

แผน ขั นตอน และวิธีการด าเนินการ
ปฏิรูปประเทศ และผลอันพึงประสงค์ซึ่ง

ต้องสอดคล้องกับผลที่บัญญัติไว้ใน
รัฐธรรมนูญและยุทธศาสตร์ชาติ 

6 การเสนอให้มีหรือแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย
ที่จ าเป็นเพื่อดําเนินการตาม

แผนการปฏิรูปประเทศ

การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศให้พิจารณาความเร่งด่วนของการปฏิรูปประเทศในแต่ละด้าน
เพื่อก าหนดล าดับขั นตอนในการปฏิรูปประเทศ และต้องค านึงถึงความพร้อมทางด้านบุคลากรและการเงินการคลังของประเทศด้วย

การจัดท าแผนการปฏิรูปประเทศ
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คณะปฏริปูประเทศ  11 ดา้น

1 ดา้นการเมอืง

6

2

3

4

5

7

8

9

10

11

ดา้นทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้ม

ดา้นการบรหิารราชการแผน่ดนิ

ดา้นกฎหมาย

ดา้นกระบวนการยุตธิรรม

ดา้นเศรษฐกจิ

ดา้นสาธารณสุข

ดา้นสือ่สารมวลชน เทคโนโลยสีารสนเทศ

ดา้นสงัคม

ดา้นการป้องกนัและปราบปรามการทุจรติ
และประพฤตมิชิอบ

ดา้นพลงังาน

คณะปฏริปูต ารวจ

คณะปฏริปูดา้นการศกึษา



ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ                                                                            

• ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวงั เช่น ปลูกจิตสํานึกทุภาคส่วน มาตรการ
คุ้มครองผู้แจ้งเบาะแส

• ด้านการป้องปราบ เช่น การบริหารงานที่มธีรรมาภิบาลทั้งภาครัฐ
และเอกชน ทบทวนสินบนเงินรางวัลของเจ้าหนา้ทีร่ัฐ การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารภาครัฐให้ประชาชนเข้าถึงตรวจสอบได้

• ด้านการปราบปราม เช่น จัดทําฐานข้อมูลคดีทุจริต ปรับปรุงการ
บังคับใช้กฎหมายในกระบวนการยุติธรรม

• ด้านการบริหารจัดการ เช่น พัฒนากลไกในการป้องกันและ
ปราบปราม ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวขอ้ง

ด้านสาธารณสุข

• การบริหารจัดการด้านสุขภาพ เช่น สารสนเทศ การตั้งเขตสุขภาพ
• ระบบบริการสาธารณสุข เช่น  บริการปฐมภูมิ แพทย์แผนไทย 

สร้างเสริม ป้องกัน และควบคุมโรค
• การคุ้มครองผู้บริโภคและผู้ให้บริการ เช่น ทักษะสุขภาพ  คุ้มครอง

ผู้ให้บริการ
• ความยั่งยืน เพียงพอด้านการเงินการคลังสุขภาพ เช่น  ระบบ

หลักประกันสุขภาพ

ด้านการเมือง

• การเลือกตั้งที่สุจริตและเท่ียงธรรม
• สร้างวัฒนธรรมทางการเมอืงในระบอบประชาธปิไตย
• สร้างพลเมืองและการพัฒนาการเมอืง
• ปฏิรูปผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและระบบพรคคการเมือง
• ปฏิรูปองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน

• การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ รัฐบาลดิจิทัล
• การบูรณาการฐานขอ้มลูของหน่วยงานภาครัฐ
• ปรับโครงสร้างและระบบการบริหารงานภาครัฐและแผน

กําลังคน
• พัฒนาการบริหารงานบุคคล
• ปรับปรุงระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ด้านกระบวนการยุติธรรม

• การกําหนดระยะเวลาในการดําเนนิงานด่านกระบวนการยุติธรรม
• กลไกช่วยเหลือประชาชนผู้ขาดแคลนทุนทรัพย์
• การสร้างกลไกเพื่อให้มีการบังคับใช้กฎหมายอยา่งเคร่งครัด
• ระบบการสืบสวนคดีอาญา*
• สร้างและพัฒนาวัฒนธรรมองค์กร*
• ปฏิรูประบงานนิติวิทยาศาสตร์*

ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

• ทรัพยากรทางบก
• ทรัพยากรทางน้ํา
• ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
• ความหลากหลายทางชวีภาพและสิ่งแวดล้อม
• ระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ด้านกฎหมาย

• การปรับปรุงกฎหมาย
• การพัฒนาระบบฐานข้อมุลกฎหมายภาครัฐโดยใช้เทคโนโลยี
• กลไกการช่วยเหลือประชาชนในการจัดทําและเสนอกฎหมาย
• ปฎิรูประบบการเรียนการสอนวชิากฎหมาย
----- ตาม รธน. 60 -----

ด้านสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ

• ปฏิรูปกฎหมายทีเ่กี่ยวขอ้ง 
• ระบบและเครื่องมือด้านสื่อสารมวลชน
• ความปลอดภัยทางไซเบอร์
• บริการดาวเทียมสื่อสาร
• มาตรฐานจริยธรรมสื่อ
• อํานาจของหน่วยงานในการกํากับดูแลส่ือ
• การใช้สื่อแต่ละประภทอย่างสร้างสรรค์

ด้านการศึกษา

• ดําเนินการให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนา
• กฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุน
• มีกลไกและระบบการผลิต ผู้ประกอบการวิชาชีพครู
• ค่าตอบแทนครูท่ีเหมาะสม
• มีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงาน
• ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ
----- ตาม รธน. 60 -----

ด้านเศรษฐกิจ

• สร้างความสามารถทางการแข่งขนั
• ประชาชนได้ประโยชน์จากการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
• สนับสนุนการนําความคิดสร้างสรรค์และเทคโนโลยีมาใช้
• ปรับปรุงระบบภาษีอากรให้เปน็ธรรม ลดเหลื่อมล้ํา
• สร้างกลไกเพื่อส่งเสริมสหกรณ์และผู้ประกอบการแต่ละขนาด 
----- ตาม รธน. 60 -----

ด้านต ารวจ

• ปรับปรุงกฎหมายเกีย่วกับอาํนาจหน้าที่ ภารกิจให้เหมาะสม 
• ปรับปรุงด้านการบริหารงานบคุคล
• หลักประกันด้านค่าตอบแทนที่เหมาะสม
• มีความเป็นธรรมในการแต่งตั้ง โยกย้าย และการพิจารณาบําเหน็จ

ความชอบ
---- รธน. 60 ด้านกระบวนการยุติธรรม ----

ด้านพลังงาน

• โครงสร้างการบริหารและราคาพลังงาน
• พลังงานทดแทน 
• กิจการไฟฟ้า 
• การอนุรักษ์พลังงาน 
• ปิโตรเลียม
---- สปท. พลังงาน ----

ด้านสังคม

• การออม สวัสดิการ การลงทุนทางสังคม เช่น ส่งเสริม
วิสหกิจเพื่อสังคม หลักประกันด้านรายได้ของผู้สูงอายุ  
กฎหมายบําเหนจ้บํานาญแห่งชาติ

• ระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง  เช่น สิทธิและบทบาท
ชุมชน ทุนชุมชน กองทุนสวัสดิการชุมชน เศรษฐกิจ
ชุมชน  วิสาหกิจชุมชน

• การมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้และการส่งเสริม 
กิจกรรมทางสังคม เช่น สร้างความเป็นพลเมือง มี
คุณธรรมและธรรมาภิบาล คํานึงถึงส่วนรวม 

• กลุ่มผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ และผู้สูงอายุ เช่น ปรับปรุง
กฎหมายที่เกีย่วข้อง ขจัดอุปสรรด้านการเข้าถึงการขนส่ง
สาธารณะ เพิ่มศักยภาพ

• การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ด้านสังคม เช่น จัดการ
องค์ความณู้ไปสู่ชุมชนและประชาชน กําหนดมาตรการ
การใช้ประโยชน์ด้านสังคม ให้ อปท. เป็นผู้บริหารจัดการ
ข้อมูล

ความเชื่อมโยงและสอดคล้องภายในคณะแผนปฏิรูปประเทศด้านต่างๆ คณะกรรมการปฏิรูป 13 คณะ
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ประเด็นน าเสนอ 

1. สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่ส าคัญ
2. (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี
3. แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12
4. การปฏิรูปประเทศ
5. ความเชื่อมโยงของ (ร่าง) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และการปฏิรูปประเทศ



ประเด็น แผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ
การจัดทําร่างแผน
เสนอที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนฯ 
สศช. ดําเนินการรับฟังความเห็นฯ
ที่ประชุมร่วมฯ พิจารณาให้ความเห็นชอบร่างแผนปฏิรูป
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติเสนอร่างแผนปฏิรูป ต่อ ครม.
เมื่อได้รับความเห็นชอบจาก ครม. และรายงานต่อรัฐสภาเพื่อทราบแล้ว ให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา และใช้บังคับต่อไป
คณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
และเสนอต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติพิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติและเสนอต่อ ครม.
ครม.พิจารณาร่างยุทธศาสตร์ชาติ และเสนอต่อ สนช.
นรม. นําร่างยุทธศาสตร์ชาติที่ สนช. ให้ความเห็นชอบแล้ว ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย

๒๔ ธันวาคม ๖๐ ๒๔ มกราคม ๖๑
๒๗ มกราคม ๖๑

๒๖ กุมภาพันธ์ ๖๑
๒๘ มีนาคม ๖๑

๒๘ มีนาคม ๖๑ เป็นต้นไป

๒๓ กุมภาพันธ์ ๖๑

๘ เมษายน ๖๑
๗ พฤษภาคม ๖๑
๕ มิถุนายน ๖๑

๓๐ กรกฎาคม ๖๑

กรอบระยะเวลาการด าเนินงาน
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ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี
๑๒

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี
๑๓

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี
๑๔

แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี
๑๕

ยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี

เปา้หมายการพฒันาที่ยัง่ยืน (SDGs)

มัน่คง
มัง่คัง่
ยัง่ยืน

นโยบาย

องค์กร

ชมุชน

คน

กิจกรรม/โครงการ
การครองตน/การด าเนินนโยบาย

ปร
ะช

าร
ัฐ

ภาคีการพัฒนา
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ระดับของแผนตามมติ ครม. 
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ส่งท้าย...อยากให้ทุกคนคิดวิเคราะห์ – สถานะและบทบาทของเรา
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Wanchat Suwankitti, Ph.D.
wanchat@nesdb.go.th
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แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค 
ส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 
ตามประกาศโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. ๒๕๖๑ 
ส าหรับหน่วยงานโรงพยาบาลหนองวัวซอ 

 
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

ชื่อหนวยงาน :   โรงพยาบาลหนองวัวซอ 
วัน/เดือน/ป :  ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
หัวข้อ: แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment :EBIT) 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
     แบบส ารวจหลักฐานเชิงประจักษ์ (Evidence Based Integrity and Transparency Assessment : EBIT)   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ 
  EBIT ๒ หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน 

- ยุทธศาสตร์ของประเทศ  โดยรวม 
  

Linkภายนอก : ไม่มี 
หมายเหตุ: ………………………………………………………………………………………………………………………………...... 
............................................................................................................................. ......................................... 
......................................................................................... ..............................................................................  
 
                           ผู้รับผดิชอบการให้ข้อมูล                                         ผู้อนุมัติรับรอง 
                               ธีระวัต  เคนถาวร                                              ปกรณ์ จารักษ์ 
                            (นายธีระวัต  เคนถาวร)                                       (นายปกรณ์ จารักษ์) 
              ต าแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส             ต าแหน่ง ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหนองวัวซอ 
                       วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓                                    วันที่ ๑๕  ธนัวาคม ๒๕๖๓ 
 

                                                ผู้รับผิดชอบการน าข้อมูลขึ้นเผยแพร่ 
                                                         ศุภชัย  รินทร์น้อย 
                                                      (นายศุภชัย  รินทร์น้อย)                                  
                                                  ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์           
                                                     วันที่ ๑๕  ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
 


