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กรอบหลักในการด าเนินการตามโครงการไทยนิยมยั่งยืน  
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สัญญาประชาคม 
ผูกใจไทยเป็นหน่ึง 

คนไทย 
ไม่ทิง้กัน 

วิถีไทย 
วิถีพอเพียง 

รู้สิทธิ 
รู้หน้าที่ 

รู้กลไก 
การบริหารราชการ 

รู้รัก 
ประชาธิปไตย 

ร่วมแก้ไข 
ปัญหายาเสพตดิ 

งานตามภารกจิ 
(FUNCTION) 



• เรียนรู้ประวัติศาสตร์ชาตไิทย/สถาบนัพระมหากษัตรยิ์  • น้อมน าศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพคน
ทุกช่วงวัย  • ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ และค่านิยมของชาติ ฯลฯ 1. สัญญาประชาคมผูกใจไทยเป็นหนึ่ง 

• บูรณาการฐานข้อมูลเด็กตกหลน่  • ส่งเสริมการอ่านออกเขียนได้ของคนไทย  • ขับเคลื่อนการแก้ปัญหาเด็กทีอ่ยู่ 
นอกระบบการศึกษาให้กลับเข้าสู่ระบบการศึกษา  • พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้รับสวัสดิการแหง่รัฐ ฯลฯ 2. คนไทยไม่ทิ้งกัน 

• ส่งเสริม พัฒนาทักษะอาชีพประชาชนเพื่อการมีงานท า/รายได้  • การจัดการศึกษาเพื่อการมีงานท า   
• พัฒนาผลิตภัณฑ์และผู้ประกอบการ OTOP ฯลฯ 3. ชุมชนอยู่ดีมีสุข 

• ขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สถานศึกษา  • สร้างความตระหนักและความเขา้ใจในการออม 
อย่างยั่งยืน  • ขับเคลื่อนการด าเนินงานศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฏใีหม่ประจ าต าบล 4. วิถีไทย วิถีพอเพียง 

• สร้างวินัย หน้าที่ และความเป็นพลเมือง  • ส่งเสริมกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม  
และลักษณะที่พึงประสงค์  • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสถานศึกษา ฯลฯ 5. รู้สิทธิ รู้หน้าท่ี 

• ขับเคลื่อนการศึกษาแบบบูรณาการระดบัภาค/จังหวัด  • บริหารงบประมาณแบบบูรณาการระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
จังหวัด  • บริหารจัดการในเขตพื้นที่การศึกษา Area-base  • ปฏิรูปกระทรวงศึกษาธิการในภูมิภาค ฯลฯ 6. รู้กลไกการบริหารราชการ 
 

• พัฒนานวัตกรรมเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในสถานศึกษา  • เสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล  
ในสถานศึกษา  • สร้างความตระหนักรู้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจรติ ฯลฯ 
 

7. รู้รักประชาธิปไตย 
 

• พัฒนาศูนย์การเรียนรู้ทุกประเภท  • จัดหาระบบคอมพิวเตอร์และ Hi-Speed Internet ให้ทุกโรงเรียนทั่วประเทศ   
• จัดท าหลักสูตรระยะสั้นที่จ าเป็นตอ่คุณภาพชวีิตในยุค IT  • เครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการศึกษา 
 

8. รู้เท่าทันเทคโนโลยี 
 

• สร้างเครือข่ายเฝ้าระวังการแก้ไขปญัหายาเสพติด  • โครงการกิจกรรม To Be Number 1  • ป้องกันและแก้ไข
ปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา  • ขับเคลื่อนโรงเรียนสีขาว 
 

9. ร่วมแก้ไขปัญหายาเสพติด 
 

• จัดการศึกษาทุกช่วงวัยที่มีคุณภาพ สอดคล้องทิศทางการพัฒนาประเทศ  • ขยายโอกาสทางการศึกษา ลดความ
เหลื่อมล้ า  • บริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพื่อการขับเคลื่อนทั้งระดับภาค จังหวัด อ าเภอ ต าบล ฯลฯ 
 

10. งานตามภารกิจ 

           การขับเคลื่อนด้านการศึกษา ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน 



การปฏิรูประบบการวิจัยและนวัตกรรม 

สภานโยบายวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์การวิจัยและ
นวัตกรรมแห่งชาติ 

ระบบงบประมาณ 
การวิจัยและนวัตกรรม 

นโยบายและยุทธศาสตร์
การวิจัยและนวัตกรรม 

บุคลากร 
การวิจัยและนวัตกรรม 

กฎหมาย ปัจจัยเอื้อ 
การวิจัยและนวัตกรรม 

2. พัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

4.พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
บุคลากรและระบบวิจัยและ

นวัตกรรมของประเทศ 

3. สร้างองค์ความรู้พ้ืนฐาน 
ของประเทศ  

1. สร้างความมั่งค่ัง 
ทางเศรษฐกิจ 

1. อาหาร เกษตร เทคโนโลยีชีวภาพและเทคโนโลยกีารแพทย์  
2. เศรษฐกิจดิจิทัลและข้อมูล 
3. ระบบโลจิสติกส์ 
4. การบริการมูลค่าสูง  
5. พลังงาน 

1. สังคมสูงวัยและสังคมไทย ศตวรรษท่ี 21  
2. คนไทยในศตวรรษท่ี 21 
3. สุขภาพและคุณภาพชีวิต  
4. การบริหารจัดการน้ าและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศและ
สิ่งแวดล้อม  

5. การกระจายความเจริญและเมืองน่าอยู่ 1. เทคโนโลยีฐาน (Platform Technology) 4 สาขา  
• Biotechnology 
• Nanotechnology  
• Advanced materials   
• Digital technology  

2. องค์ความรู้พ้ืนฐานทางสังคม 
    และความเป็นมนุษย์  
3. Frontier Research 

1. บุคลากรและเครือข่ายการวิจัยและนวัตกรรม 
2. ระบบแรงจูงใจ 
3. เขตเศรษฐกิจนวัตกรรม 
4. โครงสร้างพ้ืนฐานคุณภาพแห่งชาต ิ
5. ระบบบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม 





3 - ชุมชนอยู่ดีมีสุข 4 – วิถีไทย วิถีพอเพียง 8 – รู้เท่าทันเทคโนโลยี 10 – งานตามภารกิจ 

THAILAND INTEGRATED ENERGY BLUEPRINT 

กรอบแนวทางตาม 
โครงการไทยนิยมยั่งยืน 

จัดท าแผนพลังงานชุมชน 

ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนชุมชน 
ผลิตความร้อนและไฟฟ้า 

โครงการเพ่ิมสมรรถนะด้านการบริหารและจัดการพลังงานครบวงจร
ในชุมชนระดับต าบลและวิสาหกิจชุมชน 

โครงการพลังงานชุมชนเพ่ือชุมชนจัดการตนเองทางด้านพลังงาน 

สนับสนุนการอนุรักษ์พลังงาน 
และใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

สร้างความรู้ความเข้าใจ 
ด้านพลังงานในพื้นที ่

ลดใช้พลังงานในการแปรรูปผลิตภัณฑ์ชุมชน 
ลดต้นทุนด้านพลังงาน สร้างโอกาสในการแข่งขัน 

ใช้พลังงานทดแทนในพื้นที่มีศักยภาพ ลดต้นทุนการผลิต 
ผลิตพลังงานใช้เองในชุมชน ผลิตพลังงานเพื่อจ าหน่าย 

อส.พน. พนจ. 



ยุทธศาสตร์ 

1.พัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานดิจิทัล

ประสิทธิภาพสูง  
ให้ครอบคลุมทั่วประเทศ 

เข้าถึง พร้อมใช้ จ่ายได้  

2. ขับเคลื่อนเศรษฐกจิ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

ขับเคลื่อน  
New S-Curve  
เพ่ิมศักยภาพ  
สร้างธุรกิจ  
เพ่ิมมูลค่า 

3. สร้างสังคมคุณภาพ 
ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  

สร้างการมีส่วนร่วม  
การใช้ประโยชน์อย่างท่ัวถึง 

และเท่าเทียม 

5. พัฒนา 
ก าลังคนให้พร้อม 
เข้าสู่ยุคเศรษฐกิจ 
และสังคมดิจิทัล 
สร้างคน สร้างงาน  

สร้างความเข้มแข็งจากภายใน 

4. ปรับเปลี่ยน 
ภาครัฐสู่การเป็น 
รัฐบาลดิจิทัล  
โปร่งใส อ านวยความสะดวก 
รวดเร็ว เช่ือมโยงเป็นหนึ่งเดียว 

6. สร้างความเชื่อมั่น 
ในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล 

กฎระเบียบทันสมัย  
เช่ือม่ันในการลงทุน 

มีความม่ันคงปลอดภัย 

ยุทธศาสตร์ 
ตามแผนพัฒนา 

ดิจิทัลเพื่อ 
เศรษฐกิจและสังคม 

เท่าเทยีมกนัได้ทุกที ่ทุกเวลา ท ัว่ประเทศ 

E-Government 

E-Health 
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