
บทที่ 1 
 

แผนการศึกษาแห่งชาติ  (พ.ศ.2560-257๔) 
ทิศทางและวิสัยทัศน์  รั ฐมนตรี ว่ าการกระทรวงศึกษาธิการ ต่อแผนการศึกษาแห่งชาติ               
(พ.ศ.2560-2574)  
 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ (สกศ. ) มีภำรกิจหลักในกำรจัดท ำนโยบำยและ                    
แผนกำรศึกษำแห่งชำติที่บูรณำกำรศำสนำ ศิลปะ วัฒนธรรม กีฬำกับกำรศึกษำทุกระดับ ทุกประเภท         
โดยแผนกำรศึกษำแห่งชำติฉบับปัจจุบัน (ฉบับที ่11 ) จะสิ้นสุดเวลำของแผนในปี 2559 เพ่ือให้ทันเวลำ
ในกำรประกำศใช้แผนกำรศึกษำแห่งชำติ ฉบับต่อไปในปี 2560 ส ำนักงำนเลขำธิกำรสภำกำรศึกษำ    
จึงได้ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรศึกษำ พ.ศ.2560-2574 ระยะเวลำ 15 ปี เพ่ือเป็นแผนแม่บท      
ส ำหรับหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องน ำไปใช้เป็นกรอบแนวทำงในกำรพัฒนำกำรศึกษำในช่วงระยะเวลำดังกล่ำว 
ที่ เน้นกำรให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วน  เ พ่ือให้ เกิดควำมครอบคลุมและ              
เป็นที่ยอมรับของผู้เกี่ยวข้อง 

ร่ำงกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ. 2560-2574 (ฉบับที่ 12 )   

          โดยร่ำงกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ พ.ศ.2560-2574 จัดท ำโดยคณะอนุกรรรมกำร
สภำกำรศึกษำเฉพำะกิจ ด้ำนจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ประกอบด้วยยุทธศำสตร์ 9 ด้ำน คือ 
          1) ยุทธศำสตร์กำรบริหำรจัดกำรระบบข้อมูลและสำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำ 
          2) ยุทธศำสตร์กำรเพ่ิมประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรระดับสถำนศึกษำ 
          3) ยุทธศำสตร์กำรกระจำยอ ำนำจไปสู่สถำนศึกษำ 
          4) ยุทธศำสตร์กำรส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมจำกทุกภำคส่วนของสังคม 
          5) ยุทธศำสตร์กำรปรับระบบและกลไกกำรบริหำรงำนบุคคล 
          6) ยุทธศำสตร์กำรปฏิรูประบบทรัพยำกรและกำรเงินเพ่ือกำรศึกษำ 
          7) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำหลักสูตร กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน กำรวัดและประเมินผล
ผู้เรียน 
          8) ยุทธศำสตร์กำรผลิตและพัฒนำก ำลังคนเพ่ือสนองตอบตลำดแรงงำนและกำรพัฒนำประเทศ 
(สถำบันอำชีวศึกษำ/สถำบันอุดมศึกษำ) 
          9) ยุทธศำสตร์กำรพัฒนำคนตลอดช่วงชีวิต 

วิสัยทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการศึกษำธิกำร ในกำรขับเคลื่อนแผนกำรศึกษำแห่งชำติ   
(ฉบับที ่12 )  พ.ศ.2560-2574 สู่กำรปฏิบัติ 

 แผนกำรศึกษำแห่งชำติ เปรียบเสมือนเป็นแผนธรรมนูญด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งต้องกำรให้เป็น    
กรอบกำรศึกษำที่มีแนวทำงที่ชัดเจน เพ่ือให้กระทรวงศึกษำธิกำรและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องขับเคลื่อน
ร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม ร่ำงกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ มียุทธศำสตร์ในกำรด ำเนินงำน 9 ด้ำน        
มีควำมครอบคลุม แต่ต้องกำรเน้นย้ ำใน 9 ประเด็น ที่ต้องกำรจะเห็นอยู่ในแผนกำรศึกษำฉบับใหม่นี้ คือ 

 



1) หาปัญหาให้พบ แล้วก็ต้องจัดท ำแผนออกจำกปัญหำนั้นในห้วงแรกของแผนกำรศึกษำชำติให้ได้ 

2) ความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำน กำรศึกษำนอกระบบและ
กำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรอำชีวศึกษำ และกำรอุดมศึกษำของทั้งภำครัฐและเอกชน ที่แผนงำนของ
กำรศึกษำแต่ละระดับจะต้องมีควำมชัดเจน ต่อเนื่อง และสนับสนุนซึ่งกันและกัน โดยเฉพำะช่วงของ
รอยต่อในแต่ละระดับจนถึงกำรท ำงำนภำยหลังจบกำรศึกษำ ดังนั้นกำรเรียนกำรสอนต้องส่งเสริมทักษะ 
เป็นกำรเตรียมตัวให้เด็กพร้อมก่อนจบ เช่น ทักษะกำรท ำงำนซึ่งได้จำกผลกำรวิจัยฯของหน่วยงำนเอกชน
บำงหน่วย  ได้แก่  

    - ต้องกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ อยู่เสมอ  
               - เป็นได้ท้ังผู้น ำ ผู้ตำม และผู้ช่วย ในทุกสถำนกำรณ์ พร้อมท ำงำนที่ท้ำทำย โดยมอง
ประโยชน์องค์กรมำกกว่ำประโยชน์ตนเอง  
                - สำมำรถคิดและท ำได้เองโดยไม่ต้องรอค ำสั่ง  
                - ต้องมุ่งม่ันที่จะท ำงำนให้ส ำเร็จ และได้ผลลัพธ์ตำมท่ีตั้งไว้  
                - มีทักษะในกำรประยุกต์ใช้ควำมรู้ที่ได้จำกกำรศึกษำเข้ำสู่กำรท ำงำน  
                - มีคุณสมบัติกำรท ำงำนแบบมืออำชีพ ตรงต่อเวลำ รักษำมำรยำทในกำรท ำงำนอยู่เสมอ
และมีควำมอดทนอดกลั้น สำมำรถแยกแยะเรื่องที่ไม่เกี่ยวกับงำนออกได้  
                - มีควำมสำมำรถในกำรสื่อสำรที่เป็นระบบ รู้จักล ำดับควำมส ำคัญในกำรสื่อสำรให้ผู้รับสำร
สำมำรถเข้ำใจได้ในทันที สำมำรถโน้มน้ำวผู้รับสำรให้คล้อยตำมได้ และมีควำมสำมำรถทำงด้ำน
ภำษำอังกฤษ หรือภำษำท่ีสำม เป็นต้น 

        3) แผนต้องปฏิบัติได้จริง  ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องจะต้องมีส่วนร่วมในกำรด ำเนินกำรจัดท ำแผน      
ทุกคนต้องรับรู้ว่ำมีควำมเกี่ยวข้องส่วนใดอย่ำงไร และมีเป้ำหมำยหรือตัวชี้วัดในกำรด ำเนินงำนแต่ละห้วง
อย่ำงไร และไปท ำแผนปฏิบัติในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบได้ต่อไป 

        4) แผนต้องด ารงความมุ่งหมาย ขณะที่มีควำมอ่อนตัว ที่จะสำมำรถปรับเปลี่ยนแผนได้ตำม
สภำพแวดล้อมและสภำพกำรณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปด้วย เพ่ือให้กำรท ำงำนขับเคลื่อนมีควำมรำบรื่น แต่ก็ไม่
ควรจะปรับหรือเปลี่ยนแปลงเป้ำหมำยที่ตั้งไว้ 

        5) การกระจายอ านาจ  ใช้เงื่อนไขในกำรด ำเนินกำรในช่วงกำรเปลี่ยนผ่ำน ไม่ควรใช้ห้วงเวลำเป็น
ตัวก ำหนด หมำยถึงต้องหำปัจจัยในควำมพร้อมให้ครบถ้วนชัดเจน และน ำมำใช้เป็นตัวก ำหนด           
กำรกระจำยอ ำนำจ ซึ่งไม่จ ำเป็นที่จะต้องท ำพร้อมกันทั้ งหมดในทุกโรงเรียน ทุกมหำวิทยำลัย            
หรือในทุกเรื่อง 

        6) การประเมินผล  ระบุหน่วยงำนประเมินของภำครัฐหรือองค์กำรมหำชน และจะต้องปฏิบัติ    
ตำมแผนด้วย ทั้งกำรประเมินตำมเรื่องและห้วงเวลำที่ระบุไว้ในแผน กำรประเมินทุกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง    
กับแผนนี้ เพ่ือจะได้น ำผลกำรประเมินมำปรับปรุงแผน ปรับปรุงกำรท ำงำนของแต่ละหน่วยงำน          
ได้อย่ำงถูกต้องและตรงประเด็น 



        7) การวิจัย ให้มีกำรระบุกำรศึกษำวิจัยไว้ในแผนอย่ำงเป็นรูปธรรม และก ำหนดวัตถุประสงค์    
ของกำรวิจัยในประเด็นปัญหำและพัฒนำส่วนต่ำงๆ อย่ำงมีเหตุผลและมีแนวทำงที่ชัดเจน 

        8) การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน  ให้มีคณะท ำงำนประชำรัฐรวมอยู่ในแผนด้วย เพรำะขณะนี้
กระทรวงศึกษำธิกำรได้ร่วมเป็นคณะท ำงำนประชำรัฐ  2 คณะ คือกำรจัดกำรศึกษำตำมด้ำน        
กำรศึกษำพ้ืนฐำนและกำรพัฒนำผู้น ำ และด้ำนกำรยกระดับคุณภำพวิชำชีพ 

       9) งบประมาณ งบรัฐบำลมีจ ำกัด กำรจัดท ำงบประมำณของแต่ละหน่วยไม่ควรของบประมำณมำก
จนเกินไป งบบูรณำกำรกระทรวงศึกษำธิกำรท ำอยู่แล้ว 

 กำรจัดท ำแผนกำรศึกษำแห่งชำติ เปรียบเสมือนเป็นแผนธรรมนูญด้ำนกำรศึกษำ ซึ่งต้องกำรให้
เป็นกรอบกำรศึกษำที่มีแนวทำงที่ชัดเจน เพ่ือให้กระทรวงศึกษำธิกำรและทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องขับ 
เคลื่อนร่วมกันอย่ำงเป็นรูปธรรม และต้องยอมรับว่ำจำกสภำพกำรศึกษำของไทยจำกวันนี้ไปถึงอีก  15 ปี
ข้ำงหน้ำกระทรวงศึกษำธิกำรไม่ได้เริ่มต้นจำก 5 หรือ 6 แต่บำงเรื่องเริ่มต้นจำกศูนย์หรือติดลบเสียด้วย
ซ้ ำ ดังนั้นกำรจะวำงแผนกำรศึกษำในอนำคตข้ำงหน้ำอีก 15 ปี เรำต้องย้อนกลับมำดูตัวเองเพ่ือทบทวน
กำรด ำเนินกำรที่ผ่ำนมำแก้ไขปัญหำให้ได้ จึงจะสำมำรถวำงแผนและเดินหน้ำขับเคลื่อนงำนกำรศึกษำ
ต่อไปข้ำงหน้ำได้ 
 ในส่วนของร่ำงกรอบทิศทำงแผนกำรศึกษำแห่งชำติ ที่ สกศ.ได้ด ำเนินจัดท ำขึ้น โดยมียุทธศำสตร์
ในกำรด ำเนินงำน 9 ด้ำนนั้น ถือว่ำมีควำมครอบคลุมทุกเรื่องอยู่แล้ว แต่ก็ต้องกำรเน้นย้ ำใน 9 ประเด็น  
ที่ต้องกำรจะเห็นอยู่ในแผนกำรศึกษำฉบับใหม่นี้ ได้แก่ 

 หา “หล่ม” หรือปัญหาให้เจอ ซึ่งเป็นเรื่องส ำคัญที่เรำจะต้องหำให้เจอให้ได้ เมื่อหำเจอแล้วก็
ต้องจัดท ำแผนออกจำกหล่มภำยในห้วงแรกของแผนกำรศึกษำชำติให้ได้ อำทิ  ประเด็นปัญหำ
ของจุดเน้นตำมกรอบกำรปฏิรูปกำรศึกษำ อำทิ เรื่องของครู  ที่มีแหล่งผลิตครูถึง 60 แหล่ง    
จะท ำอย่ำงไรให้แต่ละแหล่งมีมำตรฐำนกำรผลิตที่เท่ำเทียมกัน เป็นต้น 

 ความเชื่อมโยงของแผนการศึกษาแต่ละกลุ่ม เริ่มตั้งแต่กำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนกำรศึกษำนอก
ระบบและกำรศึกษำตำมอัธยำศัย กำรอำชีวศึกษำ และกำรอุดมศึกษำของทั้งภำครัฐและเอกชน 
ที่แผนงำนของกำรศึกษำแต่ละระดับจะต้องมีควำมชัดเจน ต่อเนื่องและสนับสนุนซึ่งกันและกัน
โดยเฉพำะช่วงของรอยต่อในแต่ละระดับจนถึงกำรท ำงำนภำยหลังจบกำรศึกษำ อำทิ นักเรียน 
ชั้น ม.6 ที่จะต้องสอบเข้ำเรียนต่อในมหำวิทยำลัย ทั้งผู้จัดกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนและอุดมศึกษำ 
ไม่ควรที่จะต้องโทษกันว่ำใครสอนดี ไม่ดีแต่ควรที่จะจับมือเดินไปด้วยกัน  ส ำนักงำน
คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพ้ืนฐำนก็ต้องผลิตครู ฝึกอบรมและพัฒนำให้เป็นมำตรฐำนเดียวกัน 
ส่วนมหำวิทยำลัยเองก็ต้องมีแผนในกำรผลิตและพัฒนำนิสิตนักศึกษำอย่ำงเป็นระบบและเท่ำทัน
ต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน โดยเฉพำะทักษะในกำรท ำงำนที่ไม่เพียงควำมรู้ด้ำนวิชำกำร
เท่ำนั้น แต่จะต้องมีทักษะในกำรใช้ชีวิตด้วยซึ่งเมื่อเร็วๆนี้สถำบันบัณฑิตบริหำรธุรกิจศศินทร์ 
แห่งจุฬำลงกรณ์มหำวิทยำลัย ร่วมกับจ๊อบไทยดอทคอมและแคเรียร์วีซ่ำ ได้เผยแพร่ผลกำร
ศึกษำวิจัยเรื่อง “ช่องว่ำงทักษะที่ส ำคัญในโลกกำรท ำงำน” เพ่ือใช้เป็นแนวทำงกำรพัฒนำ
บุคลำกรรุ่นใหม่โดยเก็บข้อมูลจำกกลุ่มตัวอย่ำงที่ เป็นนิสิตนักศึกษำระดับปริญญำตรี           
จำกทั่วประเทศ 



แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 
 

เนื่องจำกแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดลงในเดือนกันยำยน2559
จึงขอสรุปทิศทำงแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่  12 จำกเอกสำร เรื่อง “ ทิศทำงของ
แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติฉบับที่ 12 ”และเอกสำรประกอบกำรประชุมประจ ำปี 2558  
ซึ่งจัดท ำโดย ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ดังนี้ 
1. กรอบวิสัยทัศน์และเป้ำหมำย 

มุ่งสู่กำรเปลี่ยนผ่ำนประเทศไทย จำกประเทศที่มีรำยได้ปำนกลำงไปสู่ประเทศที่มีรำยได้สูง       
มีควำมมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมี ควำมสุข และน ำไปสู่กำรบรรลุวิสัยทัศน์ระยะยำว 
“มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน” ของประเทศ 

2. ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) 
      ประเทศไทยเป็นประเทศรำยได้สูงที่มีกำรกระจำยรำยได้อย่ำงเป็นธรรม เป็นศูนย์กลำงด้ำนกำรขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภำคสู่ควำมเป็นชำติกำรค้ำและบริกำร (Trading and Service Nation) เป็นแหล่ง
ผลิตสินค้ำเกษตรอินทรีย์และเกษตรปลอดภัย แหล่งอุตสำหกรรมสร้ำงสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็น  
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

3. เป้ำหมำยกำรพัฒนำ ประกอบด้วยเป้ำหมำยเชิงปริมำณและเชิงคุณภำพดังนี้ 
      3.1 กำรหลุดพ้นจำกกับดักประเทศรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง โดยเศรษฐกิจขยำยตัวเฉลี่ยไม่ต่ ำกว่ำ
ร้อยละ 5 ต่อปี ผลิตภำพกำรผลิตเพ่ิมขึ้นไม่ต่ ำกว่ำเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี กำรลงทุนรวมขยำยตัวไม่ต่ ำ
กว่ำเฉลี่ยร้อยละ 8 

      3.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศและกำรสร้ำง สังคมสูงวัยอย่ำง
มีคุณภำพ 

      3.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำในสังคม กำรกระจำยรำยได้มีควำมเท่ำเทียมกันมำกขึ้น บริกำรทำงสังคม
มีคุณภำพและมีกำรกระจำยอย่ำงทั่วถึง 

      3.4 กำรสร้ำงกำรเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมที่เป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อม รักษำควำมมั่นคง
ของฐำนทรัพยำกร สร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรอนุรักษ์และกำรใช้ประโยชน์  ขับเคลื่อนประเทศสู่เศรษฐกิจ
และสังคมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรรับมือภัยพิบัติและกำรเปลี่ยนแปลง   
สภำพภูมิอำกำศ เพ่ิมประสิทธิภำพในกำรบริหำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม มีกำรบริหำร
จัดกำรน้ ำให้สมดุล 

      3.5 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ 

4. แนวทำงกำรพัฒนำ 

      4.1 กำรยกระดับศักยภำพกำรแข่งขันและกำรหลุดพ้นกับดักรำยได้ปำนกลำงสู่รำยได้สูง โดยกำร
ส่งเสริมกำรวิจัยและพัฒนำ พัฒนำสภำวะแวดล้อมของกำรพัฒนำวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวัตกรรม ผลักดันให้ผู้ประกอบกำรมีบทบำทหลักด้ำนเทคโนโลยีและนวัตกรรม  สนับสนุนต่ำงชำติ      
ให้เข้ำมำลงทุนใน  R&D Center ตลอดจนผลักดันงำนวิจัยให้ใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์และสำธำรณะ     
ให้ควำมคุ้มครองทรัพย์สินทำงปัญญำ จัดท ำ Technology Roadmap ส่งเสริมอุตสำหกรรม       
Carbon Fiber กำรพัฒนำ ผลิตภำพแรงงำน กำรส่งเสริมผู้ประกอบกำรที่เข้มแข็งและพำณิชย์ดิจิตอล 
เร่งลงทุนและพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนด้ำนกำรคมนำคมขนส่งเพ่ือเชื่อมโยงพ้ืนที่เศรษฐกิจในประเทศและ



ต่ำงประเทศ ทั้งกำรพัฒนำและปรับปรุงโครงข่ำยรถไฟให้เป็นโครงข่ำยหลักในกำรเดินทำงและขนส่งของ
ประเทศ 

      4.2 กำรพัฒนำศักยภำพคนตำมช่วงวัยและกำรปฏิรูประบบเพ่ือสร้ำงสังคมสูงวัยอย่ำงมีคุณภำพ  
กำรพัฒนำศักยภำพคนในทุกช่วงวัยให้สนับสนุนกำรเจริญเติบโตของประเทศ กำรยกระดับคุณภำพ
กำรศึกษำและกำรเรียนรู้ให้มีคุณภำพ เท่ำเทียมและทั่วถึง กำรพัฒนำด้ำนสุขภำพ โดยส่งเสริมกำรพัฒนำ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมทำงกำรแพทย์เพ่ือรองรับกำรเป็นสังคมผู้สูงอำยุ 
      4.3 กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำทำงสังคม โดยยกระดับรำยได้และสร้ำงโอกำสในกำรประกอบอำชีพ  
กำรจัดบริกำรทำงสังคมให้ทุกคนตำมสิทธิขั้นพ้ืนฐำน สร้ำงควำมเสมอภำคในกำรเข้ำถึงทรัพยำกร      
กำรเข้ำถึงกระบวนกำรยุติธรรมอย่ำงเสมอภำค 

      4.4 กำรรองรับกำรเชื่อมโยงภูมิภำคและควำมเป็นเมือง กำรลงทุนด้ำนโครงสร้ำงพ้ืนฐำนและ      
สิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของเมือง กำรพัฒนำด้ำนกำรขนส่งและโลจิสติกส์เชื่อมโยงกับเพ่ือนบ้ำน      
ส่งเสริม กำรลงทุน กำรค้ำชำยแดน และจัดตั้งเขตพัฒนำเศรษฐกิจพิเศษ 

      4.4 กำรสร้ำงควำมเจริญเติบโตทำงเศรษฐกิจและสังคมอย่ำงเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม กำรรักษำ   
ทุนทำงธรรมชำติเพ่ือกำรเติบโตสีเขียวใช้ประโยชน์จำกทุนธรรมชำติโดยค ำนึงถึงขีดจ ำกัดและศักยภำพ
กำรฟ้ืนตัวปกป้องรักษำทรัพยำกรป่ำไม้ กำรส่งเสริมกำรบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้ำงระบบ
หมุนเวียนวัสดุที่ใช้แล้ว ที่มีประสิทธิภำพ ขับเคลื่อนสู่ Zero Waste Society กำรส่งเสริมกำรผลิต      
กำรลงทุน และกำรสร้ำงงำนสีเขียว กำรจัดกำรมลพิษและรักษำคุณภำพสิ่งแวดล้อม กำรพัฒนำ       
ควำมร่วมมือด้ำนสิ่งแวดล้อมระหว่ำงประเทศ กำรเพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรปรับตัวเพ่ือรองรับ       
กำรเปลี่ยนแปลงสภำพ ภูมิอำกำศและกำรบริหำรจัดกำรเพื่อลดควำมเสี่ยงด้ำนภัยพิบัติ 
      4.5 กำรบริหำรรำชกำรแผ่นดินที่มีประสิทธิภำพ กำรสร้ำงควำมโปร่งใส กำรพัฒนำบุคลำกรภำครัฐ
ให้มีควำมเป็นมืออำชีพและเพียงพอ เพ่ือให้ระบบรำชกำรเล็กแต่มีควำมคล่องตัวและมีประสิทธิภำพสูง 
กำรพัฒนำ อปท. ให้สำมำรถรับมือกำรเปลี่ยนแปลง กำรสร้ำงระบบตรวจสอบและประเมินผล            
ที่มีประสิทธิภำพ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรติดตำม ประเมินผลโครงกำรที่ใช้จ่ำยงบประมำณมำกและ            
มีผลกระทบในวงกว้ำง 

 
 


