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โดย รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น



สถานการณ์และความทา้ทายของประเทศไทยใน 20 ปีข้างหนา้

สังคมสูงวัย

ก้าวเข้าสู่ความเป็นเมือง

การปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน
เพ่ือให้เกิดธรรมาภิบาล

ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม

ปัญหาความเหลื่อมล  าในสังคม

เศรษฐกิจขยายตัวต่ าลง



กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

วิสัยทัศน์ประเทศ คือ “ประเทศไทยมี
ความม่ันคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” 

โดยมีเป้าหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม 
ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน”



กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

1. ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 

2. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ (2) การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความมั่นคง (3) การพัฒนา
ศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความมั่นคงของชาติ (4) การบูรณาการความร่วมมือด้าน
ความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ (5) การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

(1) การเกษตรสร้างมูลค่า (2) อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต (3) สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว 
(4) โครงสร้างพื้นฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก (5) พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

3. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
(1) การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม (2) การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต (3) ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อ
การเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ (4)การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย (5) การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 
ครอบคลุมทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา และสังคม (6) การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
(7) การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ



กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)

4. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

(1) การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ (2) การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยี (3) การเสริมสร้างพลังทางสังคม (4) การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

(1)สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว (2) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 
(3) สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ (4) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม

เชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง (5) พัฒนาความม่ันคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
(6) ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศ  

6. ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
(1) ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส (2) ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ (3) ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ (4) ภาครัฐมีความทันสมัย (5) บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเกง่ ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส านึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ  (6 ) ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤตมิิชอบ (7) กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าที่จ าเป็น (8) กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค



แผนท่ีความเชื่อมโยง SDGs ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 นโยบายรัฐบาล แผนการปฏิรูปประเทศ กับแผนปฏิบัติราชการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก 2. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต 3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความม่ันคงภายใน 4. การวางรากฐานการพัฒนาองค์กรอย่างสมดุล 5. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม 

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

1. การเสริมสร้าง
และพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย์ 

2. การสร้างความเป็น
ธรรมและลดความ
เหล่ือมล ้าในสังคม 

3. การสร้างความ
เข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

4. การเติบโตที่เป็นมิตร
กับส่ิงแวดล้อมเพ่ือการ

พัฒนาอย่างย่ังยืน 

5. การเสริมสร้างความ
มั่นคงแห่งชาติเพ่ือการ
พัฒนาประเทศสู่ความ 

มั่งคั่งและย่ังยืน 

6. การบริหารจัดการในภาครัฐ 
การป้องกันการทุจริตประพฤติ 

มิชอบ และธรรมาภิบาลใน
สังคมไทย 

10. ลดความ 
ไม่เสมอภาคภายใน

และระหว่าง
ประเทศ 

11. ท าให้เมืองและ 
การตั้งถิ่นฐานของมนุษย์มีความ

ครอบคลุม ปลอดภัย มีภูมิ
ต้านทาน และยั่งยืน 

12. สร้าง
หลักประกัน 

ให้มีรูปแบบการ
บริโภคและผลิต

ท่ียั่งยืน 
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7. การพัฒนา
โครงสร้างพื นฐาน 

และระบบ 
โลจิสติกส์ 

9. การพัฒนา
ภาค เมือง และ
พื นที่เศรษฐกิจ 

13. ด าเนนิการอย่าง
เร่งด่วนเพ่ือต่อสู้กับการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

14. อนุรักษ์และใช้
ประโยชน์จากมหาสมุทร 
ทะเล และทรัพยากรทาง
ทะเลอย่างยั่งยืนเพ่ือการ

พัฒนาท่ียั่งยืน 

15. ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบน
บกอย่างย่ังยืน การบริหารจัดการป่าไม้ที่ย่ังยืน การ
ต่อต้านการกลายสภาพเป็นทะเลทราย หยุดย้ังการ
เสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดินและหยุดย้ัง

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

6. สร้างหลักประกันให้มี 
น้ าใช้และมีการบริหารจัดการ
น้ าและการสุขาภิบาลอย่าง

ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

16. ส่งเสริมสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมเพ่ือ
การพัฒนาท่ียั่งยืนให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม

และสร้างสถาบันท่ีมีประสิทธิผล  
รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุกระดับ 

7. สร้างหลักประกัน 
ให้ทุกคนเข้าถึงพลังงาน

สมัยใหม่ในราคาท่ีย่อมเยา 
เชื่อถือได้และยั่งยืน 

9. สร้างโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีมีความ
ทนทาน ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ี

ครอบคลุมและยั่งยืน และส่งเสริม
นวัตกรรม 

8. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีต่อเนื่อง 
ครอบคลุม และยั่งยืน การจ้างงานเต็มท่ีและมี
ผลิตภาพ และการมีงานท่ีมีคุณค่าส าหรับทุกคน 

1.ยุติความ
ยากจนทุกรูปแบบ

ในทุกท่ี 

2. ยุติความหิวโหย บรรลุเป้า
ความม่ันคงทางอาหารและ

โภชนาการท่ีดีขึ้น  
และส่งเสริมเกษตรกรรมยั่งยืน 

3. สร้างหลักประกันว่าคนมี
ชีวิตท่ีมีสุขภาพดีและส่งเสริม

สวัสดิภาพส าหรับทุกคน 
ในทุกวัย 

4. สร้างหลักประกันว่าทุกคนมีการศึกษา
ท่ีได้คุณภาพอย่างครอบคลุมและเท่าเทียม 

และสนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต 

5. บรรลุความเสมอภาคระหว่าง
เพศและเสริมสร้างความเข้มแข็ง

ของผู้หญิง 
และเด็กหญิงทุกคน 

8. การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ 

เทคโนโลยี วิจัย 
และนวัฒกรรม 

10. ความ
ร่วมมือระหว่าง
ประเทศเพื่อ
การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 1   
การเสริมสร้างประชาธิปไตยให้เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมของ
ประชาชนและการขับเคล่ือนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  
การส่งเสริมและพัฒนาบริการ 
สาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  
การพัฒนาการบริหารจัดการ 
และส่งเสริมธรรมาภิบาลท้องถิ่น 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  
การส่งเสริมและพัฒนาทรัพยากรบุคคลเพ่ือรองรับ
ภารกิจและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  
การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น  
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

 

17. เสริมความเข้มแข็งให้แก่
กลไกการด าเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก

ส าหรับการพัฒนาที่ย่ังยืน 

แผ
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ิรูป
ปร

ะเท
ศ ด้าน

การเมือง 
ด้านการบริหาร
ราชการแผน่ดิน 

 

ด้านการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

ด้าน
เศรษฐกิจ 

 

ด้าน
พลังงาน 

 

ด้านสื่อสารมวลชนและ
เทคโนโลยสีารสนเทศ 

 

ด้าน
สังคม 

 

ด้าน
สาธารณสุข 

 

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม 

 

ด้าน
กฎหมาย 

 

ด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม 
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นโ

ยบ
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รัฐ
บา

ล 1. การปกป้อง      
และเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

2. การรักษา       
ความม่ันคงของรัฐ   
และการต่างประเทศ 

3. การลดความ
เหล่ือมล้ าของสังคม 

และการสร้าง
โอกาสเข้าถึงบริการ

ของรัฐ 

4. การศึกษาและ
เรียนรู้  

การทะนุบ ารุงศาสนา 
ศิลปะและวัฒนธรรม 

5. การยกระดับ
คุณภาพบริการด้าน

สาธารณสุข และ
สุขภาพของประชาชน 

6. การเพ่ิมศักยภาพ
ทางเศรษฐกิจของ

ประเทศ 

7. การส่งเสริม
บทบาทและการใช้
โอกาสในประชาคม

อาเซียน 

8. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย
และการพัฒนา และนวัตกรรม

สนับสนุนการเพิ่มค่าใช้จ่ายในการ
วิจัยและพัฒนาของประเทศ 

9. การรักษาความม่ันคง
ของฐานทรัพยากร และการ

สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์กับการใช้ประโยชน์

อย่างยั่งยืน 

10. การส่งเสริมการบริหาร
ราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล 
และการป้องกันปราบปราม

การทุจริต และประพฤติมิชอบ
ในภาครัฐ 

11. การปรับปรุง
กฎหมาย           

และกระบวนการ
ยุติธรรม 



ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์สู่แผนท้องถิ่น (ต่อ)

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับท่ี ๑๒

แผนยุทธศาสตร์กระทรวงมหาดไทย

ยุทธศาสตร์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

แผนพัฒนาจังหวัด

แผนพัฒนาอ าเภอ

แผนพัฒนาท้องถิ่น

แผนพัฒนาชุมชน

1. ด้านความมั่นคง
2. ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 
5. ด้านการสร้างการเติบโตคุณภาพชีวิตที่เป็นมติร
กับสิ่งแวดล้อม 
6. ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ

1. การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
2. การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล ้าในสังคม
3. การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน, 
4. การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
5. การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง
และยั่งยืน

6. การบริหารจัดการในภาครัฐการป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 
และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
7. การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์
8. การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัฒกรรม
9. การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ 
10. ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา

1. การเสริมสร้างสังคมเข้มแข็งและพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
2. การเพิ่มศักยภาพการพัฒนาสภาพแวดล้อมสู่อนาคต
3. การเสริมสร้างความสงบเรียบร้อยและความมัน่คงภายใน

4. การวางรากฐานการพฒันาองค์กรอย่างสมดุล
5. การพัฒนาภูมิภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกจิ

1. การเสริมสร้างประชาธปิไตยให้เข้มแขง็ การมีส่วนร่วม
ของประชาชนและการขับเคลื่อนปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง
2. การส่งเสริมและพัฒนาบริการสาธารณะของท้องถิ่นให้มีคุณภาพ

4. การส่งเสริมและพัฒนาทรพัยากรบุคคลเพื่อ
รองรับภารกิจและทิศทางการพฒันาประเทศ
5. การพัฒนากรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
ให้เป็นองค์กรสมรรถนะสูง



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เก่ียวข้องกับการพัฒนา อปท.

ส่งเสริมการน าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่น
อย่างเป็นรูปธรรมและการสนับสนุนโครงการตามแนวพระราชด าริ
ด าเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่สถานศึกษา
ส่งเสริมประชาธิปไตยใน อปท.
ส่งเสริมประชาธิปไตยในโรงเรียนสังกัด อปท.
ด าเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดใน อปท.

บรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ประสบภัยของ อปท. จากเหตุความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
ด าเนินโครงการพัฒนาสถานศึกษาในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้
สนับสนุนการจัดการศึกษาของ อปท. ในพื้นท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

สร้างความรู้ ความเข้าใจเรื่องอาหารปลอดภัย และเกษตรอินทรีย์
ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชนด้วยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (Platform 
Airbnb)
ยกระดับคุณภาพบริการ และส่งเสริมธุรกจิต่อเนื่องในแหล่งท่องเที่ยว
ที่มีชื่อเสียง

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในเมอืงรอง
ยกระดับการทอ่งเที่ยวเชิงประเพณ ีวัฒนธรรม/การท่องเที่ยววิถีชีวิตลุ่มน้ าโขง 
– สุขภาพ
ด าเนินงานตลาดประชารัฐท้องถิ่นสขุใจ 4.0 (สินค้า อาหาร ที่พัก แหล่งท่องเทีย่ว

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท.



ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศกัยภาพทรัพยากรมนุษย์
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท.

สนับสนุนบทบาทของชุมชน อปท. ในการเข้ามาเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว
ปรับปรุงกฎหมาย ก าหนดบทบาท และจัดสรรทรัพยากรให้ อปท. ในการเสริมพลังครอบครัว
เสริมสร้างคุณธรรมในสถานศึกษาสังกัด อปท. (โรงเรียนคุณธรรม)
การประเมินคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษาสังกัด อปท.
พัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานศึกษาสังกัด อปท.
ส่งเสริมและพัฒนายกระดับคุณภาพการศึกษา 
การอ่าน การเขียน และการคิดวิเคราะห์
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินงานตามแนวทาง
โครงการพระราชด าริด้านสาธารณสุข
ส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขมูลฐานเชิงรุก
การด าเนินงานของนักบริบาลท้องถิ่น/ชุมชน



ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท.

ส่งเสริมให้ อปท. มีบทบาทในการคุ้มครองผู้บริโภคได้อย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนาระบบการให้บริการสวัสดิการที่เป็นความร่วมมือระหว่างรัฐบาล อปท. องค์กรชุมชน ธุรกิจ หรือองค์กรประชาสังคม
ส่งเสริมให้ อปท. เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการดูแลคุณภาพสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของคนในเมือง ลดความเหลื่อมล้ า
ระหว่างกลุ่มประชากรท่ีอาศัยในเขตเมือง

พัฒนาโปรแกรมแผนที่ภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ อปท.
สร้างกลไกทางกฎหมายและการบริหารเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ าและอ านวยความสะดวกแก่ผู้เสียภาษีท้องถ่ิน
ส่งเสริมหลักประกันทางสังคมของผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาส
ส่งเสริมและพัฒนามาตรฐานการบริการสาธารณสุขของ อปท. ตามภารกิจถ่ายโอน
สนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาเพื่อสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับสังคมสูงวัยและการจัดวางผังเมืองที่เหมาะสม
พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านเศรษฐกิจ สังคม สุขภาพ และสิ่งแวดล้อม (ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ)
ส่งเสริมความเสมอภาคของหญิง/ชาย ใน อปท.



ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท.

กระจายอ านาจและสร้างความเข้มแข็งให้แก่องค์กรชุมชน องค์กรประชาสังคม อปท. ในการดูแลรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
พัฒนาและออกกฎหมาย การบังคับใช้กฎหมายและองค์กรในกระบวนการยุติธรรมเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้ทันสมัย
ด าเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ

บริหารจัดการล าน้ าและแหล่งน้ าขนาดเล็กของ อปท. ให้สวยงามใช้การได้
สนับสนุน อปท. ในการจัดการน้ าแบบบูรณาการ
ธนาคารน้ าใต้ดิน
ป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ าเสียใน อปท.

การจัดการขยะในพื้นที่ของ อปท. ที่ติดชายฝั่งทะเล
การจัดการขยะมูลฝอยของ อปท.
การด าเนินงานอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.)



ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนา อปท.

ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้ อปท. เป็นหน่วยงานที่มี  
สมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล
อ านวยความสะดวกในการให้บริการสาธารณะ
ปรับปรุงระบบข้อมูลกลาง อปท.
การประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA)
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานของ อปท.
พัฒนาระบบงบประมาณ บัญชี และการจัดเก็บรายได้ของ อปท. ให้ทันสมัยและมีมาตรฐาน

ปรับปรุงกระบวนการให้บริการประชาชนของ อปท.
จัดระบบบริหารงานบุคคลของบุคลากร อปท.
พัฒนาความก้าวหน้าในหน้าที่การงานของบุคลากร อปท.

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiOtrbJzIvNAhVGtY8KHRRAC0UQjRwIBw&url=http://www.dla.go.th/work/ppt/&bvm=bv.123664746,d.c2I&psig=AFQjCNEZ_D309hgHMWJjO5smRSlzfmS0Vw&ust=1465034397922507


มท. มีนโยบายพัฒนาและสร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมของประชาชนโดย
การรณรงค์การจัดการสิ่งแวดล้อม การรักษาความสะอาดถนน ให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย รวมถึงการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้มีความสวยงาม เพื่อมอบเป็น
ของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

กิจกรรม

ระดับพื้นที่ (อปท.)

ส ารวจและคัดเลือกถนนฯ

จัดตั้งคณะท างานเพ่ือด าเนินการพัฒนาฯ

จัดกิจกรรม และรณรงค์เพ่ือพัฒนาฯ

 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนภาครัฐ ภาคเอกชนภาค
ประชาชนร่วมกันพัฒนา  และประกาศถนน”
ท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”และรายงานผลการด าเนินงาน

เกณฑ์พิจารณาคัดเลือกถนน
1. ความยาวระยะทางไม่น้อยกว่า 

500 เมตร และกว้าง 3 - 6 เมตร จ านวน 1 สายทาง
2. ถนนเป็นแลนด์มาร์ก (Landmark) ของ อปท.
3. เป็นถนนที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท.

เป้าหมาย : อปท. ทุกแห่ง 
รวม 7,851 แห่ง 
(ยกเว้นกรุงเทพมหานคร)

โครงการ “1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่นใส่ใจสิ่งแวดล้อม”นโยบายเน้นหนักของ สถ.



ให้จังหวัดพิจารณาด าเนินการคัดเลือกคูคลองที่มีศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่ง
ท่องเท่ียวและพักผ่อนหย่อนใจได้ เป็นต้นแบบอย่างน้อย ๑ แห่ง โดยการคัดเลือกคลองที่
เชื่อมโยงกับสถานท่ีส าคัญหรือเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น  ตลาดน  า เป็นต้น และ
ให้เร่งรัดการพัฒนาคูคลองและพื นท่ีบริเวณริมคลองดังกล่าวให้มีภูมิทัศน์ท่ีสะอาดและ
สวยงาม โดยการปลูกดอกไม้หรือไม้ประดับที่มีสีสันสวยงามตามสภาพพื นที่ รวมทั งให้มี
การจัดกิจกรรมล่องเรือชมทัศนียภาพ และจัดสิ่งอ านายความสะดวกให้แก่นักท่องเที่ยว
ให้เหมาะสม

โครงการ “คืนคลองสวยทั่วไทย สุขใจเที่ยวท้องถิ่น” นโยบายเน้นหนักของ สถ.



สถ. มีนโยบายในการส่งเสริมและสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ 
อปท. ให้มีมาตรฐานและคุณภาพ โดยด าเนินโครงการ “ส่งเสริม
การเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” ตามแนวทางเล่น
ตามรอยพระยุคลบาท ร่วมกับ สสส. และมูลนิธิสนามเด็กเล่นสร้าง
ปัญญา ซึ่งเป็นการด าเนินการร่วมกันระหว่างชาวบ้าน วัด และ
โรงเรียน ตามหลัก บวร มีเป้าหมายด าเนินการอย่างน้อยจังหวัดละ 
1 แห่ง เพื่อให้เด็กได้เรียนในห้องเรียนธรรมชาติ และสมองจะได้รับ
การพัฒนาทั งทางอารมณ์ สังคม สติปัญญา ร่างกาย และฮอร์โมน 

โครงการ “ส่งเสริมการเรียนรู้เด็กปฐมวัย ท้องถิ่นไทย ผ่านการเล่น” นโยบายเน้นหนักของ สถ.



โครงการ “มือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา 
เพ่ือมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก”นโยบายเน้นหนักของ สถ.

โครงการมือถือเก่าไป ชีวิตใหม่มา เพื่อมอบหนังสือให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มีวัตถุประสงค์เพื่อ
รวบรวมขยะอิเล็กทรอนิกส์ประเภทมือถือเก่าที่เสียแล้ว ไม่ใช้แล้วทุกสภาพ ทุกรุ่น ทุกยี่ห้อจาก 
อปท. ทั่วประเทศให้ได้ 3,000,000 เครื่อง และน าไปรีไซเคิลอย่างถูกวิธี โดยจะน ารายได้จาก
การรีไซเคิล ไปจัดหาหนังสือส าหรับเด็กและสื่อเพื่อการศึกษาอื่นๆ มอบให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
ของ อปท. ที่ขาดแคลนในถิ่นทุรกันดาร จ านวน 1,000 แห่ง 



รณรงค์ให้ครัวเรือลดปริมาณขยะ ใช้หลักการใช้น้อย ใช้ซ  า น ากลับมา
ใช้ใหม่ สร้างจิตส านึกและการมีส่วนร่วมในการลดขยะต้นทางของประชาชน 
ขยะมูลฝอยชุมชนสามารถน าไปก าจัดได้อย่างถูกต้อง
เช่น การฝังกลบอย่างถูกหลักสุขาภิบาล เตาเผาท่ีมีระบบก าจัดมลพิษทาง
อากาศ การแปรรูปขยะเป็นเชื อเพลิง (RDF) 
ขยะมูลฝอยที่ถูกน ากลับมาใช้ประโยชน์ เช่น การน าไปหมักท าปุ๋ย 
การจัดตั งธนาคารขยะ
การจัดกิจกรรมการน าขยะมูลฝอยชุมชนกลับมาใช้ประโยชน์ในพื นที่
ของ อปท. เช่น การจัดตั งตลาดนัดรีไซเคิล ผ้าป่าขยะ ร้านค้าศูนย์บาท

นโยบายเน้นหนักของ สถ. การจัดการขยะมูลฝอยชุมชน “จังหวัดสะอาด”



นโยบายเน้นหนักของ สถ. แผนปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง”



 การแก้ไขราคายางพาราตกต่ าด้วยมาตรการสนับสนุนให้หน่วยงานภาครัฐใช้ยางพาราไปด าเนินโครงการต่างๆ
 ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานท้องถิ่น ด้วยกระบวนการ Mix Place โดยใช้

รถเกลี่ยดิน (Motor Grader) โดยให้หน่วยงานท้องถิ่นทั่วประเทศพิจารณาด าเนินการท าถนนสายรองในแต่
ละหมู่บ้าน (1 กิโลเมตร/1 หมู่บ้าน)

นโยบายของรัฐบาล ถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ ส าหรับงานท้องถิ่น



ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือมอบให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2562

ห้องน้ าท้องถ่ินสะอาด
และปลอดภัย

โครงการลดอัตราดอกเบ้ียของ
สถาธนานุบาลของ อปท. ทั่วประเทศ

ให้ อปท. พัฒนาห้องน ้าสาธารณะทุกแห่งที่อยูใ่น
ความรับผิดชอบ ได้แก่ ห้องน ้าใน อปท. โรงเรียน 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สถานีขนส่ง อาคาเอนกประสงค์
ตลาด สวนสาธารณะ และ สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
โดยเน้นพัฒนาห้องน ้าสาธารณะให้ได้มาตรฐาน 

3 เรื่อง คือ สะอาด เพียงพอ ปลอดภัย

เพื่อช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยในช่วงเทศกาล
ปีใหม่ และผู้มีรายได้น้อยตลอดปี พ.ศ. 2562

ซึ่งท้าให้ประชาชนผู้มีรายได้น้อยมีเงินทุนหมนุเวียน
ในอัตราดอกเบี ยต่้า และไม่ต้องกู้เงินนอกระบบ

1 2



ของขวัญปีใหม่ของกระทรวงมหาดไทย
เพ่ือมอบให้ประชาชน ประจ าปี พ.ศ. 2562

คืนคลองสวยทั่วไทย 
สุขใจเที่ยวท้องถิ่น

1 อปท. 1 ถนนท้องถิ่น
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม

ให้จังหวัดพิจารณาด้าเนินการคัดเลือกคูคลองที่มี
ศักยภาพในการพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและ
พักผ่อนหย่อนใจได้ เป็นต้นแบบอย่างน้อย ๑ แห่ง  

เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชน 
ประจ้าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยการคัดเลือก

คลองที่เชื่อมโยงกับสถานที่ส้าคญัหรือเป็นแหลง่
ท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม เช่น  ตลาดน ้า เป็นต้น

ให้ อปท. เชิญชวนทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกัน
พัฒนา ปรับปรุง สิ่งแวดล้อมบริเวณถนนให้เป็น

ระเบียบเรียบร้อย และปรับปรุงทิวทัศน์สองข้างทาง
ให้สะท้อนถึงวัฒนธรรม วิถีชุมชน หรือเอกลักษณ์

ของชุมชน ไปจนถึงมีการดูแลสิ่งแวดล้อมของ
ถนนเส้นนั นอยา่งเป็นระบบ

3 4



ตัวอย่างการบริการประชาชนของเทศบาลเมืองแม่เหียะ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 


