แผนผังความเชื่อมโยงนโยบาย
กรอบยุทธศาสตร
ชาติ ระยะ 20 ป
(พ.ศ.2560-2579)
นโยบายรัฐบาล

แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแหงชาติ
ฉบับที่ 12 (พ.ศ.
2560 - 2564)

ย.1 การสรางความมั่นคง

ย.2 การสรางความสามารถในการแขงขัน

ย.3 การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน

น.1 การปกปองและเชิดชู
สถาบันพระมหากษัตริย
น.2 การรักษาความมั่นคงของ
รัฐและการตางประเทศ
ย.5 การเสริมสรางความมั่นคง
แหงชาติเพือ่ การพัฒนา
ประเทศสูความมัน่ คงและ
ยั่งยืน

น.6 การเพิม่ ศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ
น.7 การสงเสริมบทบาทและการใชโอกาสในประชาคมอาเซียน
น.8 การพัฒนาและสงเสริมการใชประโยชนจากวิทยาศาสตร
เทคโนโลยี การวิจัยและพัฒนา และนวัตกรรม
ย.3 การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน
ย.7 การพัฒนาโครงการพื้นฐานและระบบโลจิสติกส
ย.8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจยั และนวัตกรรม
ย.9 การพัฒนาภาค เมือง และพืน้ ทีเ่ ศรษฐกิจ
ย.10 ความรวมมือระหวางประเทศเพือ่ การพัฒนา
ย.2 การผลิตและพัฒนากําลังคนการวิจัย และนวัตกรรมเพิ่มสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

น.4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุง
ศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม

ย.3 ยุทธศาสตรผลิตและพัฒนากําลังคน รวมทั้งงานวิจัยที่สอดคลอง
กับความตองการของการ

ย.1 พัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนการ
สอน การวัดประเมินผล
ย.2 ผลิต พัฒนาครู คณาจารยและบุคลากร
ทางการศึกษา
ย.4 ยุทธศาสตรขยายโอกาสการเขาถึง
บริการทางการศึกษา และการเรียนรูอ ยาง
ตอเนื่องตลอดชีวิต
ย.3 พัฒนาศักยภาพคนใหมีคณ
ุ ภาพ

แผนการศึกษา
แหงชาติ
พ.ศ.2560 - 2579
ยุทธศาสตร
กระทรวงศึกษาธิการ

ย.1 การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

ยุทธศาสตร
สํานักงานปลัด
กระทรวงศึกษาธิการ
แผนบูรณาการ

ย.1 พัฒนาการจัดการศึกษา
เพื่อความมั่นคง

ย.2 ผลิตพัฒนากําลังคน การวิจัย เพือ่ สรางความสามารถ
ในการแขงขัน

บ.1 การสรางความปรองดอง
และสมานฉันท
บ.2 การขับเคลื่อนการแกไข
ปญหาในจังหวัดชายแดนภาคใต
บ.3 การจัดการปญหาแรงงาน
ตางดาวและการคามนุษย
บ.4 การปองกัน ปราบปราม
และบําบัดรักษาผูติดยาเสพติด

แผน ศธจ.เชียงราย
ของบ 2562

ย.1 การจัดการศึกษาเพือ่
ความมั่นคงของสังคมและ
ประเทศชาติ

บ.5 การพัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ
บ.6 การสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม
บ.7 การพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ
บ.8 การพัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานและระบบโลจิสติกส
บ.9 การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล
บ.10 การวิจัยและนวัตกรรม
บ.11 การสรางรายไดจากการทองเที่ยวและบริการ
บ.12 การพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก
บ.13 การพัฒนาฝมอื แรงงานไปสูไทยแลนด 4.0
บ.14 การพัฒนาศักยภาพการผลิตภาคเกษตร
บ.29 แผนบูรณาการเสริมสรางความเขมแข็งและยั่งยืนใหกับ
เศรษฐกิจภายในประเทศ
ย.2 การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพื่อสรางขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ

ย.4 ดานการสรางโอกาส
บนความเสมอภาคและ
ความเทาเทียมกันทางสังคม
น.3 ความเหลื่อมล้ํา
น.5 สาธารณสุข

ย.5 ดานการสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม
น.9 การรักษาความมั่นคงของ
ฐานทรัพยากร และการสราง
สมดุลระหวางการอนุรกั ษกับ
การใชประโยชนอยางยั่งยืน
ย.4 การเติบโตทีเ่ ปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอมเพือ่ การพัฒนา
อยางยั่งยืน

ย.6 ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ
น.10 การสงเสริมการบริหารราชการแผนดิน
ที่มีธรรมาภิบาลและการปองกันปราบปราม
ทุจริต และประพฤติชอบในภาครัฐ
น.11 กฏหมาย
ย.6 การบริหารจัดการในภาครัฐ
การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
ธรรมาภิบาล

ย.1 การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย

ย.2 การสรางความเปน
ธรรมและลดความเหลื่อม
ล้ําในสังคม

ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ย.4 การสรางโอกาส ความ
เสมอภาค และความเทา
เทียมทางการศึกษา
ย.4 ยุทธศาสตรขยาย
โอกาสการเขาถึงบริการ
ทางการศึกษา และการ
เรียนรูอ ยางตอเนือ่ งตลอด
ชีวิต

ย.5 การจัดการศึกษาเพือ่ สราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม
ย.5 ยุทธศาสตรสงเสริมและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจทิ ัล
เพื่อการศึกษา

ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

ย.4 สรางโอกาส ความ
เสมอภาค และความเทา
เทียมทางการศึกษา
บ.17 การพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากและชุมชนเขมแข็ง
บ.19 การพัฒนาระบบ
ประกันสุขภาพ
บ.20 การสรางความเสมอ
ภาคเพื่อรองรับสังคม
ผูสูงอายุ

ย.5 สงเสริมและจัดการศึกษา
เพื่อเสริมสรางคุณภาพชีวิตที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
บ.18 การจัดการปญหาที่ดนิ
ทํากิน
บ.21 การบริหารจัดการขยะ
และสิ่งแวดลอม
บ.22 การพัฒนาและเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานที่
เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม
บ.23 การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ํา

ย.6 พัฒนาระบบบริหารจัดการใหมี
ประสิทธิภาพ

ย.4 การสรางโอกาส
ความเสมอภาค และความ
เทาเทียมทางการศึกษา

ย.5 การจัดการศึกษาเพือ่ สราง
เสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตร
กับสิ่งแวดลอม

ย.6 การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบ
บริหารจัดการศึกษา

บ.15 การพัฒนาศักยภาพคนตามชวงวัย
บ.16 การยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรูตลอดชีวิต

ย.3 การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และ
การสรางสังคมแหงการเรียนรู

ย.6 ยุทธศาสตรพัฒนาระบบบริหาร
จัดการและสงเสริมใหทกุ ภาคสวนมีสวน
รวมในการจัดการศึกษา

บ.24 การปองกัน ปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ
บ.25 การปฏิรูปกฎหมายและพัฒนา
กระบวนการยุติธรรม
บ.26 การอํานวยความสะดวกทางธุรกิจ
บ.27 การสงเสริมการกระจายอํานาจ
ใหแกองคกรปกครองสวนทองถิน่
บ.28 การสงเสริมการพัฒนาจังหวัด
และกลุม จังหวัดแบบบูรณาการ

