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คานา
โดยที่รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ งราชอาณาจัก รไทยมาตรา๖๕กาหนดให้ รัฐพึ งจัดให้ มี ยุท ธศาสตร์ช าติ เป็ น
เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศอย่ างยั่ งยื น ตามหลั กธรรมาภิ บาลเพื่อใช้เป็ นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆให้
สอดคล้องและบูรณาการกันเพื่อให้เกิดเป็นพลังผลักดันร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าวโดยให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎหมายว่าด้วยการจัดทายุทธศาสตร์ชาติและต่อมาได้มีการตราพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติ
พ.ศ. ๒๕๖๐มีผลใช้บังคับเมื่อวันที่๑สิงหาคม๒๕๖๐โดยกาหนดให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อรับ ผิดชอบในการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติกาหนดวิธีการการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติในการติดตามการตรวจสอบและการประเมินผลรวมทั้งกาหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุน
ให้ประชาชนทุกภาคส่วนดาเนินการให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้เป็นไปตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติการจัดทายุทธศาสตร์ชาติพ.ศ. ๒๕๖๐คณะกรรมการ
ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ได้ แ ต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นต่ า งๆรวม๖คณะอั น ประกอบด้ ว ย
คณะกรรมการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้านความมั่ น คงคณะกรรมการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน คณะกรรมการจั ดทายุท ธศาสตร์ช าติด้านการพั ฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรั พ ยากรมนุ ษ ย์ คณะกรรมการจั ดท ายุ ท ธศาสตร์ช าติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสั งคม
คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและ
คณะกรรมการจั ด ท ายุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการปรับ สมดุ ล และพั ฒ นาระบบการบริห ารจั ด การภาครัฐ เพื่ อ
รับผิดชอบในการดาเนินการจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขที่กาหนด
ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องอย่างกว้างขวางเพื่อ
ประกอบการพิจารณาจัดทาร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายกาหนดแล้ว
ยุทธศาสตร์ช าติ ๒ ๐ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑-๒๕๘๐) เป็นยุทธศาสตร์ชาติฉบับ แรกของประเทศไทยตาม
รัฐธรรมนูญซึ่งจะต้องนาไปสู่การปฏิบัติเพื่อให้ประเทศไทยบรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่งคั่ง
ยั่งยืนเป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ภายในช่วงเวลาดังกล่าว
เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

.

-๑-

สถานการณ์แนวโน้มวิสัยทัศน์และเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
๑. บทนา
การพัฒนาประเทศไทยนับตั้งแต่แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑เป็นต้นมาได้ส่งผล
ให้ประเทศมีการพัฒนาในทุกมิติทั้งในด้านเศรษฐกิจที่ประเทศไทยได้รับการยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบน
ของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางในด้านสังคมที่มีการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนส่ งผลให้ประเทศ
ไทยหลุ ด พ้ น จากการเป็ น ประเทศยากจนและในด้ า นสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ป ระเทศไทยมี ข้ อ ได้ เปรี ย บในความ
หลากหลายเชิงนิเวศอย่างไรก็ตามประเทศไทยยังมีความท้าทายต่อการพัฒนาที่สาคัญอาทิอัตราการขยายตัว
ทางเศรษฐกิ จ ในปี ๒ ๕๖๐ที่ ร้อ ยละ๓.๙ถือ ว่าอยู่ในระดับ ต่ากว่าศั กยภาพเมื่ อเที ย บกับ ร้อยละ๖.๐ต่ อปี ใน
ช่ ว งเวลาเกื อ บ๖ทศวรรษที่ ผ่ านมาโดยมี ส าเหตุ ห ลั ก จากการชะลอตั ว ของการลงทุ น ภายในประเทศและ
สถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ยังไม่ฟื้นตัวได้เต็มที่โครงสร้างเศรษฐกิจไทยที่ยังไม่สามารถขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม
ได้อย่างเต็มประสิทธิภาพภาคบริการและภาคเกษตรมีผลิตภาพการผลิตในระดับต่าขาดการนาเทคโนโลยีเข้ามา
เพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตประกอบกับแรงงานไทยยังมีปัญหาเรื่องคุณภาพและสมรรถนะที่ไม่สอดคล้องกับ
ความต้องการในการขับเคลื่อนการพัฒนาของประเทศ
ทั้งนี้ปัญหาต่างๆดังกล่าวมีสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากปัญหาประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐการ
พัฒ นาประเทศขาดความต่อเนื่ องและความยืดหยุ่นในการตอบสนองความต้องการและการแก้ปัญ หาของ
ประชาชนขณะที่ความมั่นคงภายในประเทศก็ยังมีหลายประเด็นที่ต้องเสริมสร้างให้เกิดความเข้มแข็งทั้งในส่วน
ของการส่งเสริมคนในชาติให้ยึดมั่นสถาบันหลักเป็นศูนย์รวมจิตใจให้เกิด ความรักความสามัคคีความขัดแย้งทาง
ความคิ ด และอุ ด มการณ์ ที่ มี ร ากฐานมาจากความเหลื่ อ มล้ าความไม่ เสมอภาคการขาดความเชื่ อ มั่ น ใน
กระบวนการยุติธรรมและปัญหาการขาดเสถียรภาพทางการเมือง
ในขณะเดียวกันการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรที่มีสัดส่วนประชากรวัยแรงงานและวัยเด็กที่
ลดลงและประชากรสูงอายุที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องจะเป็นปัจจัยเสี่ยงสาคัญที่จะทาให้การพัฒนาประเทศในมิติ
ต่างๆมีความท้าทายเพิ่มมากขึ้นทั้งในส่วนของเสถียรภาพทางการเงินการคลังของประเทศในการจัดสวัสดิการ
เพื่อดูแลผู้สูงอายุที่เพิ่มสูงขึ้นการลงทุนและการออมการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศความมั่นคงทาง
สังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืนซึ่งจะเป็นประเด็นท้าทายต่อการขับเคลื่อนประเทศไปสู่
การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว

๒. ปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการพัฒนาประเทศ
ความเปลี่ยนแปลงจากโลกาภิวัตน์ และความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการ
พัฒนาอย่างก้าวกระโดดจะก่อให้เกิดนวัตกรรมอย่างพลิกผันอาทิเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์อินเทอร์เน็ตในทุก
สรรพสิ่งการวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่หุ่นยนต์และโดรนเทคโนโลยีพันธุกรรมสมัยใหม่และเทคโนโลยีทางการ
เงินซึ่งตัวอย่างแนวโน้มการพัฒนาเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเหล่านี้คาดว่าจะเป็นปัจจัยสนับสนุนหลักที่ช่วย

-๒ทาให้เศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทยมีแนวโน้มที่จะกลับมาขยายตัวได้เข้มแข็งขึ้นแนวโน้มสาคัญที่จาเป็นต้องมี
การติดตามอย่างใกล้ชิดอาทิการรวมกลุ่มทางการค้าและการลงทุนที่จะมีค วามหลากหลายเพิ่มมากขึ้นการ
แข่งขันที่คาดว่าจะรุนแรงขึ้นในการเพิ่มผลิตภาพและสร้างความหลากหลายของสินค้าและบริการที่ตอบโจทย์
รูปแบบชีวิตใหม่ๆ
นอกจากนั้น ประเทศไทยคาดว่าจะเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัยระดับสุดยอดในปี ๒๕๗๔จะก่อให้เกิด
โอกาสใหม่ๆในการตอบสนองความต้องการของกลุ่มผู้บริโภคสูงอายุที่จะมีสัดส่วนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้ง
การคาดการณ์ว่าครอบครัวไทยจะมีขนาดเล็กลงและมีรูปแบบที่หลากหลายมากขึ้นประชากรในประเทศไทยจะ
มีช่วงอายุที่แตกต่างกันและจะมีกลุ่มคนช่วงอายุใหม่ๆเพิ่มขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อทัศนคติและพฤติกรรมที่แตกต่างกัน
ดังนั้นการเตรียมความพร้อมของประชากรให้มีคุณภาพและการนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาใช้ในการผลิตและ
การบริการของประเทศจะเป็นความท้าทายสาคัญในระยะต่อไป
นอกจากนี้ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะมีความรุนแรงมากขึ้นทั้งในเชิง
ความผัน ผวนความถี่และขอบเขตที่กว้างขวางมากขึ้นซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินระบบ
โครงสร้างสาธารณูปโภคสาธารณูปการพื้นฐานที่จาเป็นตลอดจนระบบผลิตทางการเกษตรที่สัมพันธ์ต่อเนื่องกับ
ความมั่นคงด้านอาหารและน้าขณะที่ระบบนิเวศต่างๆมีแนวโน้มจะเสื่อมโทรมลงและมีความเป็นไปได้ค่อนข้าง
สูงในการสูญเสียความสามารถในการรองรับความต้องการของมนุษย์ได้อย่างมีประสิทธิภาพอย่างไรก็ดีระดับ
ความรุนแรงของผลกระทบอันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลกและความเสื่อมโทรมของระบบนิเวศ
ต่างๆดังกล่ าวที่แต่ล ะประเทศจะต้องเผชิญจะมีความแตกต่างกันทาให้ การเป็นสั งคมสีเขียวการรักษาและ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการจะได้รับความสาคัญและความสนใจจาก
นานาประเทศรวมทั้งประเทศไทยเพิ่มมากขึ้นพลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือกรวมถึงการสร้างสมดุล
ความมั่น คงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มที่จะมีความส าคัญ เพิ่มมากขึ้นกฎระเบียบและข้อตกลงด้าน
สิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นและเข้มงวดขึ้นโดยกรอบการพัฒนาตามข้อตกลงระหว่างประเทศต่างๆที่สาคัญ
เช่นเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนบันทึกความตกลงปารีสจะได้รับการนาไปปฏิบัติอย่างจริงจังมากยิ่งขึ้น
ซึ่งแนวโน้มเหล่านี้จะก่อให้เกิดความท้าทายต่อการพัฒนาประเทศในหลายมิติทั้งในส่วนของการจ้าง
งานและอาชีพสาขาการผลิตและบริการใหม่ๆความมั่นคงของประเทศอันเกิดจากภัยคุกคามและความเสี่ยงด้าน
อื่นๆที่ซับซ้อนขึ้นอาชญากรรมไซเบอร์รูปแบบการก่อสงครามที่ใช้เทคโนโลยีเป็นเครื่องมือการเคลื่อนย้ายอย่าง
เสรีและรวดเร็วของผู้คนเงินทุนข้อมูลข่าวสารองค์ความรู้เทคโนโลยีและสินค้าและบริการการปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่รวดเร็วและคาดการณ์ได้ยากการเกิดขึ้นของโรคระบาดและโรคอุบัติใหม่ที่จะ
ส่งผลให้การเฝ้าระวังด้านการสาธารณสุขในประเทศมีความสาคัญมากขึ้นอาจนาไปสู่ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ทวี
ความรุนแรงมากขึ้นได้หากไม่มีมาตรการที่มีประสิทธิภาพในการป้องกันและรองรับผลกระทบต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ซึ่งรวมถึงการเตรียมความพร้อมเพื่ อรองรับการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบพลิก
ผันที่จะเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากการเข้าถึงเทคโนโลยีโครงสร้างพื้นฐานและองค์ความรู้สมัยใหม่

-๓มีระดับความแตกต่างกันระหว่างกลุ่มประชากรต่างๆโดยการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมดังกล่าว
จะส่ งผลต่อทั้งการจ้างงานและอาชีพที่จะมีรูปแบบและลักษณะงานที่เปลี่ยนไปมีความต้องการแรงงานที่มี
สมรรถนะสูงเพิ่มมากขึ้นหลายอาชีพอาจหายไปจากตลาดงานในปัจจุบันและบางอาชีพจะถูกทดแทนด้วยระบบ
อัตโนมัติโดยเฉพาะอาชีพที่ต้องการทักษะระดับต่าก่อให้ เกิดความเสี่ยงต่อความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนที่ปรับตัวไม่ทันหรือขาดความรู้และทักษะที่ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลงไปกระแสโลกาภิวัตน์ที่จะทา
ให้ เกิดการพั ฒ นาขยายความเป็ น เมืองวิถีชีวิตที่ เปลี่ ยนไปอย่างรวดเร็ว รวมทั้ งการเปลี่ ยนแปลงทางสภาพ
ภูมิอากาศที่อาจจะมีความแปรปรวนมากยิ่งขึ้นซึ่งปัจจัยทั้งหมดดังกล่าวจะส่งผลให้ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้าของประเทศมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
จากปัจจัยและแนวโน้มที่คาดว่าจะส่งผลต่อการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆข้างต้นเห็น
ได้ว่าบริบทและสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกประเทศมีแนวโน้มที่จะเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วมีพลวัต
สูงและมีความซับ ซ้อนหลากหลายมิติซึ่งจะส่ งผลต่ออนาคตการพัฒ นาประเทศอย่างมากดังนั้นการพัฒ นา
ประเทศจึงจาเป็ นต้องมียุทธศาสตร์การพัฒ นาที่ครอบคลุมทุก มิติและทุกด้านการพัฒ นาที่เกี่ยวข้องมีความ
ร่วมมือในลักษณะประชารัฐจากภาคส่วนต่างๆในรูปแบบของหุ้ นส่วนการพัฒ นาที่เป็นการดาเนินงานอย่าง
บูรณาการเนื่องจากทุกมิติการพัฒ นามีความเกี่ยวข้องซึ่งกันและกันโดยประเทศไทยจาเป็นต้องมีทรัพยากร
มนุ ษย์ที่มีคุณภาพมีความรู้สมรรถนะและทักษะที่สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆสามารถรู้เท่าทันและ
ปรั บ ตัว ให้ ส ามารถด าเนิ น ชีวิตได้อ ย่ างมีค วามสุ ขมีอ าชี พที่ มั่ นคงสร้างรายได้ท่ ามกลางความเปลี่ ยนแปลง
กฎเกณฑ์และกติกาใหม่ๆและมาตรฐานที่สูงขึ้นโดยเฉพาะในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วซึ่งจาเป็นต้อง
มีการพัฒนาระบบและปัจจัยส่งเสริมต่างๆที่เกี่ยวข้องไปพร้อมกันทั้งในส่วนของระบบการเรียนการสอนและการ
พัฒนาทักษะฝีมือที่สอดคล้องกันกับการพัฒนาของคนในแต่ละช่วงวัยระบบบริการสาธารณะโครงสร้างพื้นฐาน
รวมทั้งการให้ความสาคัญกับการส่งเสริมเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับเป็น
เจ้าของเทคโนโลยีและนวัตกรรมก้าวทันโลกจากการต่อยอดการพัฒนาบนพื้นฐานนโยบายไทยแลนด์ ๔.๐ส่งผล
ให้ เกิ ด การสร้ า งห่ ว งโซ่ มู ล ค่ า ทางเศรษฐกิ จ ในทั้ ง ภาคอุ ต สาหกรรมภาคเกษตรและภาคบริ ก ารกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนาลดปัญหาความเหลื่อมล้าและนาไปสู่การเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชนทุก
ภาคส่วน
นอกจากนี้ประเทศไทยต้องให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหาร
รักษาไว้ซึ่งความหลากหลายเชิงนิเวศการส่งเสริมการดาเนินชีวิตและธุรกิจและการพัฒนาและขยายความเป็น
เมืองที่เติบ โตอย่างต่อเนื่ องที่เป็ น มิตรต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมกับการมีข้อกาหนดของรูปแบบและกฎเกณฑ์ ที่
เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ที่ชัดเจนขณะที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์กฎหมาย
ระบบภาษีต้องมีกลยุทธ์การพัฒนาที่สามารถอานวยความสะดวกและส่งเสริมให้ประเทศมีศักยภาพการแข่งขัน
ที่สูงขึ้นและสามารถใช้จุดแข็งในเรื่องตาแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์ของประเทศให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนา
ประเทศมากขึ้นรวมทั้งให้ความสาคัญของการรวมกลุ่มความร่วมมือกับนานาประเทศในระดับภูมิภาค และระดับ

-๔โลกเพื่อกระชับและสร้างสัมพันธ์ไมตรีเสริมสร้างความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งจะก่อให้เกิดการสร้างพลังทาง
เศรษฐกิจและรักษาความมั่นคงของประเทศโดยจาเป็นต้องสร้างความพร้อมในการที่จะยกระดับมาตรฐานและ
มีการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกติกาสากลในด้านต่างๆขณะเดียวกันประเทศไทยจาเป็นต้องเร่งให้มีการ
ปฏิรูประบบราชการและการเมืองเพื่อให้เกิดการบริหารราชการที่ดีและเสถียรภาพทางการเมืองมีการส่งเสริม
คนในชาติ ให้ ยึ ด มั่ น สถาบั น หลั ก เป็ น ศู น ย์ รวมจิต ใจเพื่ อ ให้ เกิ ด ความรั ก ความสามั ค คี แ ละลดความขั ด แย้ ง
ภายในประเทศโดยที่นโยบายการพัฒนาต่ างๆจาเป็นต้องคานึงถึงความสอดคล้องกับโครงสร้างและลักษณะ
พฤติกรรมของประชากรที่อาจจะมีความแตกต่างจากปัจจุบันมากขึ้น

๓. วิสัยทัศน์ประเทศไทย
“ประเทศไทยมี ค วามมั่ น คง มั่ งคั่ ง ยั่งยื น เป็ น ประเทศพั ฒ นาแล้ ว ด้ ว ยการพั ฒ นาตามหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรื อเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ” เพื่อสนองตอบต่อ
ผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช อธิปไตย การดารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลักของ
ชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่ นคงทาง
สังคมท่ามกลางพหุสังคมและการมีเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็น
ธรรมและความอยู่ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทาง
พลั งงานและอาหาร ความสามารถในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภ ายใต้การเปลี่ ยนแปลงของสภาวะ
แวดล้อมระหว่างประเทศ และการอยู่ร่วมกันอย่างสันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี
ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคงใน
ทุกมิติ ทั้งมิติทางการทหาร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง เช่น ประเทศมีความมั่นคงในเอกราช
และอธิปไตย มีการปกครองระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข สถาบันชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์มีความเข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน มีระบบการเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่นาไปสู่การบริหารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศชุมชนมีความเข้มแข็ง ครอบครัวมีความอบอุ่น ประชาชนมี
ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคงพอเพียงกับการดารงชีวิต มีการออมสาหรับวัยเกษียณ ความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้า มีที่อยู่อาศัย และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
ความมั่งคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่องและมีความยั่งยืนจนเข้า
สู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้าของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน มีคุณภาพชีวิตตามมาตรฐานของ
องค์การสหประชาชาติ ไม่มีประชาชนที่อยู่ในภาวะความยากจนเศรษฐกิจในประเทศมีความเข้มแข็งขณะเดียวกัน

-๖ต้องมีความสามารถในการแข่งขันกับประเทศต่าง ๆทั้งในตลาดโลกและตลาดภายในประเทศเพื่อให้สามารถ
สร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศตลอดจนมีการสร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคตเพื่อให้
สอดรับกับบริบทการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบาทที่สาคัญในเวทีโลก และมีความสัมพันธ์
ทางเศรษฐกิจและการค้าอย่างแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภาคเอเชีย เป็นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาค
ทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน และการทาธุรกิจ เพื่อให้เป็นพลังในการพัฒนา นอกจากนั้น
ยังมีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทาง
การเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้
เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็น การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟื้นฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน ทรัพยากรธรรมชาติมีความอุดมสมบูรณ์มากขึ้นและสิ่งแวดล้อมมี
คุณภาพดีขึ้น คนมีความรับ ผิดชอบต่อสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม รัฐบาลมี
นโยบายที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน และให้ความสาคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนาอย่างสมดุล มีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
โดยมี เป้ าหมายการพั ฒ นาประเทศ คือ “ประเทศชาติมั่ น คง ประชาชนมี ค วามสุข เศรษฐกิ จ
พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน ”โดยยกระดับศักยภาพของประเทศใน
หลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ
ภาคทางสังคม สร้างการเติบ โตบนคุณ ภาพชีวิตที่ เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้ อม และมีภ าครัฐ ของประชาชนเพื่ อ
ประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติประกอบด้วย
๑) ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได้
๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ
๔) ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการให้บริการของภาครัฐ
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อให้ประเทศไทยสามารถยกระดับการพัฒนาให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคงมั่ง
คั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”และเป้าหมาย
การพัฒนาประเทศข้างต้น จึงจาเป็นต้องกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศระยะยาวที่จะทาให้ประเทศไทย

-๗มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงจากปัจจัยภายในและภายนอกประเทศใน
ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภาคเกษตรกรรม ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการของประเทศได้รับการ
พัฒ นายกระดับไปสู่การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่ม และพัฒ นากลไกที่ส าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้างและเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ เพื่อยกระดับฐานรายได้ของ
ประชาชนในภาพรวมและกระจายผลประโยชน์ไปสู่ภาคส่วนต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสม คนไทยได้รับการพัฒนา
ให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย คานึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ สามารถ “รู้ รับ ปรับ
ใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่างต่อเนื่อง สามารถเข้าถึงบริการพื้นฐานระบบสวัสดิการ และกระบวนการยุติธรรมได้
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้างหลัง
การพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาของยุทธศาสตร์ชาติ จะมุ่งเน้นการสร้างสมดุลระหว่างการพัฒนา
ความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในรูปแบบ “ประชารัฐ” โดย
ประกอบด้วย ๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (๔)
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ (๖)ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ โดยแต่ละยุทธศาสตร์มีเป้าหมายและประเด็นการพัฒนา ดังนี้
๔.๑ ยุท ธศาสตร์ ช าติ ด้ า นความมั่ น คง มี เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ คื อ ประเทศชาติ มั่ น คง
ประชาชนมีความสุข เน้นการบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคง ปลอดภัย เอกราช
อธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดั บชาติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นการพัฒนาคนเครื่องมือ
เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุก
รูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน
และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน ประชา
สังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
เพื่ อเอื้ออานวยประโยชน์ ต่อการดาเนิ น การของยุทธศาสตร์ช าติด้านอื่น ๆ ให้ ส ามารถขับเคลื่ อนไปได้ต าม
ทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้าหมายการพัฒนาที่มุ่งเน้นการ
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต” โดย
มองกลับไปที่รากเหง้าทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิตและจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติ
ที่หลากหลาย รวมทั้งความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับ
เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน ”
เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและ
ขนส่ง โครงสร้างพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนา

-๘อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารอนาคต และ (๓) “สร้ า งคุ ณ ค่ า ใหม่ ใ นอนาคต” ด้ ว ยการเพิ่ ม ศั ก ยภาพของ
ผู้ ป ระกอบการ พั ฒ นาคนรุ่ น ใหม่ รวมถึ ง ปรั บ รู ป แบบธุ รกิ จ เพื่ อ ตอบสนองต่ อ ความต้ อ งการของตลาด
ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคตบนพื้นฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริม
และสนับสนุนจากภาครัฐให้ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้แ ละการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลาง
และลดความเหลื่อมล้าของคนในประเทศได้ในคราวเดียวกัน
๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติ ด้ านการพัฒ นาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพ ยากรมนุษย์ มีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อพัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ โดยคนไทยมีความพร้อม
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีพัฒ นาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะรับผิดชอบต่อ
สังคมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่
ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น
มีนิสัยรักการเรียนรู้และการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่การเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร
นักคิด ผู้ประกอบการ เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง
๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้าหมายการพัฒนาที่
สาคัญที่ให้ความสาคัญการดึงเอาพลังของภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วม
ขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการร่วมคิดร่วมทาเพื่อส่วนรวมการกระจายอานาจ
และความรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหารราชการแผ่นดินในระดับท้องถิ่น การเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนใน
การจั ด การตนเอง และการเตรี ย มความพร้อ มของประชากรไทยทั้ งในมิ ติ สุ ข ภาพ เศรษฐกิ จ สั งคม และ
สภาพแวดล้อมให้เป็นประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคม
ให้นานที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันการเข้าถึงบริการและสวัสดิการที่มีคุณภาพอย่างเป็นธรรมและทั่วถึง
๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมีเป้าหมาย
การพัฒ นาที่ ส าคัญ เพื่ อน าไปสู่ การบรรลุ เป้าหมายการพั ฒ นาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้ งมิติด้านสั งคม เศรษฐกิจ
สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่าง
บูรณาการ ใช้พื้นที่เป็นตัวตั้งในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงาน และการให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วน
ร่วมในแบบทางตรงให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้โดยเป็นการดาเนินการบนพื้นฐานการเติบโตร่วมกัน ไม่ว่าจะ
เป็นทางเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิต โดยให้ความสาคัญกับการสร้างสมดุลทั้ง ๓ ด้าน อันจะนาไปสู่
ความยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่างแท้จริง
๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐมีเป้าหมายการ
พัฒนาที่สาคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”
โดยภาครัฐต้องมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ทาหน้าที่ในการกากับ
หรือในการให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรม

-๙การทางานให้ มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่ วนรวมมีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบ
การท างานที่เป็ นดิจิทัลเข้ามาประยุกต์ใช้อย่างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมี
ลักษณะเปิดกว้าง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวกรวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความ
ซื่อสัตย์สุจริต ความมัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง
นอกจากนั้นกฎหมายต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ
และน าไปสู่ ก ารลดความเหลื่ อ มล้ าและเอื้ อ ต่ อ การพั ฒ นา โดยกระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี
ประสิทธิภาพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และการอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม

- ๑๐ -

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๑. บทนา
ความมั่นคงถือเป็นเป้าหมายสาคัญสูงสุดของทุกสังคมในทุกยุคทุกสมัย โดยกรอบแนวคิดความมั่นคง
ให้น้าหนักความสาคัญกับมิติที่เกี่ยวข้อง ทั้งทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคม การทหาร ฯลฯแตกต่างกันไปตาม
บริบทแวดล้อมของแต่ละห้วงเวลา ปัจจุบันในโลกยุคโลกาภิวัตน์ ความก้าวหน้าทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ที่ส่งผลให้สังคมเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดดและพลิกผัน ได้ทาให้มิติทั้งปวงถูกเชื่อมโยงเข้าด้วยกัน
อย่างไม่อาจแบ่งแยกได้ ด้วยเหตุนี้ กรอบแนวคิดความมั่นคงแบบเดิมจึงถูกปรับเปลี่ยนให้เหมาะสม เป็นกรอบ
แนวคิดใหม่ที่เรียกว่า “ความมั่นคงแบบองค์รวม” ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงจึงมีเป้าหมายสาคัญเพื่อ
บริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมั่นคงปลอดภัย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ
ตั้งแต่ระดับชาติ สังคม ชุมชน ไปจนถึงระดับความมั่นคงของมนุษย์ และทุกมิติการพัฒนา มุ่งเน้นการพัฒนาคน
เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานข้อมูลขนาดใหญ่ให้มีความพร้อมสามารถรับมือกับภัยคุกคามและภัยพิบัติ
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุน แรง ควบคู่ไปกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคงที่มีอยู่ใน
ปัจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตใช้กลไกการแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการทั้งกับส่วนราชการ ภาคเอกชน
ประชาสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบ้านและมิตรประเทศทั่วโลก บนพื้นฐานของหลักธรร
มาภิ บ าล เพื่ อ มุ่ งที่ จ ะเอื้ อ อ านวยประโยชน์ ต่ อ การด าเนิ น การของยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้ านอื่ น ๆ ให้ ส ามารถ
ขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายที่กาหนด
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงมีเป้าหมายสาคัญในภาพรวมระยะ ๒๐ ปีที่เป็นรูปธรรมชัดเจนคือ
“ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข” โดยเร่งเสริมสร้างความเข้มแข็งและความรักความสามัคคีปรองดอง
ของคนในชาติ ตลอดถึงการปลุกจิตสานึกด้านความมั่นคงให้เกิดขึ้นในประชาชนทุกระดับ การพัฒนาระบบงาน
ด้านการข่าวให้มุ่งเน้นการบูรณาการข้อมูลข่าวสารด้านความมั่นคงอย่างเป็นระบบ การพัฒนาปรับปรุงกลไก
การขับ เคลื่ อนยุ ท ธศาสตร์ช าติ ด้านความมั่น คง และกลไกในการป้ องกัน และแก้ ไขปั ญ หาความมั่ นคงให้ มี
เอกภาพ มีประสิทธิภาพ และมีการบูรณาการการดาเนินงานอย่างแท้จริง โดยปัญหาความมั่นคงเร่งด่วนที่
จะต้องดาเนิ น การแก้ไข ประกอบด้วย ปัญ หาความมั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น ปัญ หายาเสพติด
ปัญหาความไม่สงบในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์ และปัญหาการทุจริตใน
ระบบราชการ

๒. เป้าหมาย
๒.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
๒.๒ บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
๒.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการ
ป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง

- ๑๑ ๒.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่าง
ประเทศ
๒.๕ การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสาเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ ความสุขของประชากรไทย
๓.๒ ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
๓.๓ ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชน
และภาคประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
๓.๔ บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
๓.๕ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๔.๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ เพื่อสร้างเสริมความสงบเรียบร้อยและสันติสุขให้เกิดขึ้นกับ
ประเทศชาติบ้านเมือง ให้สถาบันหลักมีความมั่นคง เป็นจุดศูนย์รวมจิตใจอย่างยั่งยืนประชาชนอยู่ดีมีสุข มี
ความมั่นคงปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน สังคมมีความเข้มแข็ง สามัคคีปรองดอง และเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กัน
พร้อมที่จะร่วมแก้ไขปัญหาของชาติ
๔.๑.๑ การพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งคนในทุ ก ภาคส่ ว นให้ มี ค วามเข้ ม แข็ ง มี ค วามพร้ อ ม
ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา เพื่อให้คนไทยทุกคนในทุกภาคส่วนมีความ
มั่นคงปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีอาชีพการงานและรายได้ที่เพียงพอ ได้รับโอกาสและความเสมอภาค
อย่างเท่าเทียม มีความพร้อมรองรับการเปลี่ยนแปลงในทุกมิติ มีจิตสาธารณะ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวม
๔.๑.๒ การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ เพื่อให้คนในชาติมี
จิตสานึกรักและหวงแหน มุ่งจงรักภักดี พร้อมธารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ให้เป็นสิ่งยึด
เหนี่ยวและศูนย์รวมจิตใจหนึ่งเดียวกันของคนทั้งชาติ
๔.๑.๓ การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
เพื่อให้การบริหารจัดการบ้านเมืองและการปกครองประเทศตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขที่สอดคล้องกับบริบทของไทย เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างยั่งยืนตาม
เป้าหมายที่กาหนด รวมทั้งได้ผู้นาและนักการเมืองที่เป็นคนดี คนเก่ง มีความรู้ความสามารถ มีคุณธรรมสูง และ
กล้าตัดสินใจ

- ๑๒ ๔.๑.๔ การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่สาคัญ เพื่อให้ประเทศชาติมีกลไกเฉพาะเจาะจงที่มีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขต้นเหตุที่เป็น
รากเหง้าของปัญหาภายในประเทศทั้งปวงให้หมดไป มีการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
อย่างจริงจัง และทาให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
๔.๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง เพื่อแก้ไขปัญหาเดิมที่มีอยู่อย่างตรง
ประเด็นจนหมดไปอย่างรวดเร็ว และป้องกันไม่ให้ปัญหาใหม่เกิดขึ้นอันจะส่งผลให้การบริหารจัดการและการ
พัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน ดาเนินการไปได้อย่างต่อเนื่องและราบรื่นตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่ง
เป็นกุญแจสาคัญที่จะนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๒.๑ การแก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน เพื่อให้ปัญหาเดิมที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขอย่าง
จริงจัง จนยุติลง หรือไม่ส่งผลกระทบต่อประเทศชาติ รวมทั้งให้การบริหารและการพัฒนาบ้านเมืองเดินหน้าไป
ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ
๔.๒.๒ การติ ด ตาม เฝ้ าระวัง ป้ องกัน และแก้ไขปั ญ หาที่ อ าจอุ บั ติ ขึ้น ใหม่ เพื่ อ ให้ ท ราบ
สถานการณ์ล่วงหน้า และสามารถแก้ไขปัญหาและภัยคุกคามในอนาคตได้ทันท่วงทีก่อนที่จะลุกลามต่อไป
๔.๒.๓ การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อให้ปัญหาความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับการแก้ไขจนเกิดความสงบและสันติสุขอย่างยั่งยืน
ประชาชนในพื้นที่มีความปลอดภัยทั้งในชีวิตและทรัพย์สิน อยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในสังคมพหุวัฒนธรรม
๔.๒.๔ การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง
ทางบกและทางทะเล เพื่อให้ผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทาง
ทะเล สามารถดารงอยู่ได้ มีความอุดมสมบูรณ์ และเป็นประโยชน์ต่อประชาชน สังคม รวมถึงประเทศชาติอย่าง
ยั่งยืน
๔.๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ
เพื่อยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงทั้งระบบของประเทศให้มีความพร้อม
ในการป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ รวมทั้งสามารถติดตาม ป้องกัน แก้ไขและรับมือกับปัญหาความ
มั่นคงทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับแบบบูรณาการให้มีความพร้อมและเพียงพอต่อการป้องกันภัยคุกคามทุ ก
มิติ ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง
๔.๓.๑ การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อให้
สามารถติดตาม แจ้ งเตือน ระงับ ยับ ยั้ ง และป้ องกัน ปัญ หาและภัยคุกคามได้อย่างมีประสิ ทธิภ าพสามารถ
ประเมินสถานการณ์ได้ถูกต้อง แม่นยา และทันเวลา โดยเสริมสร้าง พัฒนา และบูรณาการขีดความสามารถของ
ระบบงานข่าวกรอง หน่วยงานข่าวกรอง และประชาคมข่าวกรองในประเทศให้ทันสมัย ทันสถานการณ์

- ๑๓ ๔.๓.๒ การพัฒนาและผนึกพลังอานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคงรวมทั้ง
ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุก
มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ เพื่อให้ทรัพยากรที่สาคัญและจาเป็นทั้งปวงของกองทัพและหน่วยงานความมั่นคง
ได้รับการพัฒนา เสริมสร้างศักยภาพ ให้มีความพร้อม เพียงพอ และเป็นรูปธรรมทั้งคน เครื่องมือ ยุทโธปกรณ์
๔.๓.๓ การพั ฒ นาระบบเตรี ย มพร้ อ มแห่ ง ชาติ แ ละการบริ ห ารจั ด การภั ย คุ ก คามให้ มี
ประสิทธิภาพ เพื่อให้มีความพร้อมเผชิญกับสภาวะไม่ปกติ ภัยคุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับรวมทั้งภัย
พิบัติและภัยคุกคามรูปแบบต่าง ๆ ได้อย่างแท้จริง
๔.๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อสร้างเสริมความสงบ สันติสุข ความมั่นคง และความเจริญ ก้าวหน้า ให้กับประเทศชาติ
ภูมิภาค และโลก อย่างยั่งยืน รวมทั้งส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือระหว่างประเทศที่จะรองรับปัญหาร่วมกันได้
๔.๔.๑ การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ เพื่อให้เกิดความ
สันติสุข มั่นคง และสมดุลสาหรับทุกฝ่าย ให้ทุกประเทศพร้อมเข้ามีส่วนร่วมในการประสานและปฏิบัติภารกิจ
ต่าง ๆ อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๔.๒ การเสริมสร้างและธารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค เพื่อให้ประเทศใน
ภูมิภาคอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข สามารถแก้ไขปัญหาร่วมกันได้อย่างสันติวิธี และร่วมมือกันเพื่อการพัฒนาให้
เป็นไปตามเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน
๔.๔.๓ การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ เพื่อให้ความมั่นคงในภาพรวมทั้งในระดับประเทศ ภูมิภาค และโลก มีการพัฒนาไปสู่สันติสุข
อย่างแท้จริง เป็นรูปธรรม และยั่งยืน โดยผลักดันส่งเสริมให้การดาเนินการและความร่วมมือระหว่างประเทศ
เป็นไปตามหลักการปฏิบัติสากล กฎหมาย และความตกลงระหว่างประเทศ
๔.๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม เพื่อให้กลไกสาคัญต่าง ๆทางาน
ได้อย่ างมีป ระสิ ท ธิภ าพ สามารถส่ งเสริมและสนั บสนุ นการบริห ารและพัฒ นาประเทศได้อย่างแท้จริงเป็ น
รูปธรรม มีการใช้หลักธรรมาภิบาล และการบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดและมีประสิทธิภาพ สามารถขจัด
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจัง เกิดความมั่นใจได้ว่าหน่วยงานรับผิดชอบทั้งหลักและรอง
พร้อมรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบทั้งในปัจจุบันและอนาคต
๔.๕.๑ การพัฒนากลไกให้พร้อมสาหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อให้เกิดความพร้อมรองรับปัญหาได้ทุกรูปแบบทุกระดับ
และทุกช่วงเวลาอย่างครบถ้วนสมบูรณ์และมีเอกภาพ
๔.๕.๒ การบริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆเพื่อให้
การพัฒนาประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติสามารถขับเคลื่อนไปได้ตามแผน อย่างมีประสิทธิภาพเป็นรูปธรรม และ
ไม่ส่งผลกระทบใด ๆ ต่อความมั่นคงของชาติ

- ๑๔ ๔.๕.๓ การพัฒ นากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงเพื่อให้การ
ดาเนินการของยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคงบรรลุผลสาเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ เอกภาพและเป็นรูปธรรม
ตามเป้าหมายที่กาหนด

- ๑๕ -

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๑. บทนา
ในช่ ว ง ๒ ทศวรรษที่ ผ่ านมา ประเทศไทยเผชิ ญ กั บ ความท้ า ทายในการพั ฒ นาเพื่ อ เสริ ม สร้ า ง
ความสามารถทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างต่อเนื่อง อาทิ ปัจจัยด้านความผันผวนของเศรษฐกิจโลกกฎ
ระเบี ย บระหว่างประเทศที่เกี่ย วข้องกับ การแข่งขันทางการค้า ทักษะความสามารถของแรงงานโครงสร้าง
ประชากรที่เข้าสู่สังคมสูงวัย และเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วที่ส่งผลให้ภาคเกษตรกรรม อุตสาหกรรม
และภาคบริการต้องปรับตัวให้สอดรับกับความต้องการของผู้บริโภค รูปแบบการค้าที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้ง
การเปลี่ ยนแปลงเชิงนโยบายการพัฒ นาของประเทศต่าง ๆ ในภู มิภ าคที่ทาให้ เกิดการลงทุนจากนักลงทุ น
ต่างประเทศมากขึ้น โดยเฉพาะประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งจากสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ในอนาคต อาทิ เศรษฐกิจโลก โครงสร้างประชากร เทคโนโลยีจะทาให้ประเทศไทยเผชิญความท้าทายมากขึ้น
ในการเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระยะต่อไป
ดังนั้น เพื่อยกระดับการพัฒนาประเทศให้เป็นประเทศที่มีรายได้สูงได้อย่างประสบความสาเร็จใน ๒๐
ปี ประเทศไทยจึงจาเป็นต้องมีการขยายตัวและการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ ต่อเนื่อง รวมทั้งมีขีดความสามารถ
ทางการแข่งขันที่เพิ่มขึ้นในเวทีสากล ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันสาหรับประเทศ
ไทยจึงได้มุ่งพัฒนาบนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ได้แก่ (๑) “ต่อยอดอดีต ” โดยมองกลับไปที่รากเหง้าทาง
เศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต และจุดเด่นทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้ง
ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศในด้านอื่น ๆ นามาประยุกต์ผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เพื่อให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม่ (๒) “ปรับปัจจุบัน” เพื่อปูทางสู่อนาคต ผ่านการ
พัฒ นาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศในมิติต่าง ๆ ทั้งโครงข่ายระบบคมนาคมและขนส่ง โครงสร้างพื้นฐาน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และการปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการ
อนาคต และ (๓) “สร้างคุณ ค่าใหม่ในอนาคต” ด้วยการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการ พัฒ นาคนรุ่นใหม่
รวมถึงปรับโมเดลธุรกิจ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ผสมผสานกับยุทธศาสตร์ที่รองรับอนาคต
บนพื้น ฐานของการต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งการส่งเสริมและสนับสนุนจากภาครัฐ จะทาให้
ประเทศไทยสามารถสร้างฐานรายได้และการจ้างงานใหม่ ขยายโอกาสทางการค้าและการลงทุนในเวทีโลก
ควบคู่ไปกับ การยกระดับ รายได้และการกินดีอยู่ดี รวมถึงการเพิ่มขึ้นของคนชั้นกลางในประเทศได้ในคราว
เดียวกัน

๒. เป้าหมาย
๒.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
๒.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

- ๑๖ -

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ และการกระจายรายได้
๓.๒ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
๓.๓ การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
๓.๔ ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๔.๑ การเกษตรสร้างมูลค่า ประเทศไทยเป็ นหนึ่งในผู้ เล่ นสาคัญ ด้านการผลิ ตและการค้าสิ นค้า
เกษตรในเวทีโลกด้วยพื้นฐานทางพืชเกษตรเขตร้อน และมีข้อได้เปรียบด้านความหลากหลายทางชีวภาพที่
สามารถพัฒนาต่อยอดโครงสร้างธุรกิจการเกษตรด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่ม เน้นเกษตรคุณภาพสูง และขับเคลื่อน
การเกษตรด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ที่ให้ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตทั้งเชิงปริมาณและมูลค่า
และความหลากหลายของสินค้าเกษตร เพื่อรักษาฐานรายได้เดิมและสร้างฐานอนาคตใหม่ที่สร้างรายได้สูง ทั้ง
เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ เกษตรแปรรูป และเกษตรอัจฉริยะ เพื่อให้เกษตรกรมี
รายได้สูงขึ้น
๔.๑.๑ เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการนาอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทย
มาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร รวมทั้งสินค้าที่ได้รับการรับรองสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ โดยส่งเสริมการนาอัตลักษณ์
พื้นถิ่น และภูมิปั ญญาท้องถิ่นของไทยมาใช้ในการผลิตสินค้าและผลิตภัณฑ์การเกษตรที่มีมูลค่าเพิ่มสูง เป็น
สินค้าเกษตรชนิดใหม่ ให้รองรับความต้องการของตลาดยุคใหม่
๔.๑.๒ เกษตรปลอดภัย สร้างความตระหนักแก่ผู้ผลิตและผู้บริโภคทั่วโลกในเรื่องความสาคัญ
ของมาตรฐานระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร จูงใจและวางกรอบให้เกษตรกรและผู้ผลิตทาการผลิต
สินค้าที่สอดคล้องกับมาตรฐาน และเข้าสู่ระบบมาตรฐานการจัดการคุณภาพทางการเกษตรที่ได้รับการรับรอง
จากสถาบันที่มีความน่าเชื่อถือ
๔.๑.๓ เกษตรชีวภาพ ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศ
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มของภาคการผลิต และนาไปสู่การผลิตและพัฒนาผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม
และฐานทรัพยากรชีวภาพ และสร้างความมั่นคงของประเทศทั้งด้านอาหารและสุขภาพโดยเฉพาะพืชสมุนไพร
ที่ประเทศไทยมีศักยภาพในการผลิตและส่งออกผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรในระดับภูมิภาคและระดับโลก
๔.๑.๔ เกษตรแปรรู ป ปรั บ ใช้ เทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมที่ ทั น สมั ย อยู่ ต ลอดเวลา รวมทั้ ง
นวัตกรรมจากภูมิปัญญาในการแปรรูป สร้างความแตกต่าง และเพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้า เกษตรรวมทั้ง
ส่งเสริมผลิตภัณฑ์เกษตรพรีเมียมไทยสู่ตลาดภายในประเทศและต่างประเทศ

- ๑๗ ๔.๑.๕ เกษตรอัจ ฉริยะ นาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพั ฒ นาเป็นฟาร์ม
อัจฉริยะ เพื่อเพิ่มผลผลิตการเกษตรในเชิงมูลค่าและปริมาณต่อพื้นที่สูงสุด และเตรียมพร้อมรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ มีการคานึงถึงการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืนและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๔.๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต อุตสาหกรรมและบริการไทยต้องพร้อมรับมือและสร้าง
โอกาสจากความท้าทายที่เกิดขึ้นจากการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้ งที่ ๔ ที่เป็นผลของการหล่อหลอมเทคโนโลยี
ดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีทางกายภาพเข้าด้วยกัน
๔.๒.๑ อุตสาหกรรมชีวภาพ สร้างประโยชน์จากความหลากหลายทางชีวภาพเพื่อต่อยอดจาก
ภาคเกษตรไทยและมุ่งสู่อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมถึงพลังงานชี วมวล โดยการ
เพิ่มสัดส่วนอุตสาหกรรมชีวภาพที่มีมูลค่าเพิ่มสูง
๔.๒.๒ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารการแพทย์ ค รบวงจร อาศั ย ความเชี่ ย วชาญด้ านบริก าร
การแพทย์ของไทยเพื่อสร้างอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องในประเทศเพื่อรองรับความต้องการใช้บริการการแพทย์ที่
จะเพิ่มมากขึ้นทั้งจากสังคมผู้สูงอายุ และความต้องการการแพทย์ที่เพิ่มขึ้นจากทั้งในประเทศและต่างประเทศ
๔.๒.๓ อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ข้อมูล
และปั ญ ญาประดิ ษ ฐ์ ในการเพิ่ ม ศั ก ยภาพและความสามารถในการแข่ งขั น ของอุ ต สาหกรรมและบริ ก าร
ครอบคลุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ และอินเทอร์เน็ตในทุกสิ่ง
๔.๒.๔ อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารขนส่ งและโลจิ สติ ก ส์ ใช้ ต าแหน่ งที่ ตั้งทางภู มิ ศ าสตร์ข อง
ประเทศไทยในการส่งเสริมการคมนาคม ขนส่ง และโลจิสติกส์ ให้เป็นฐานการผลิตของภูมิภาคเพื่อการส่งออกสู่
ตลาดโลก และศูนย์กลางการท่องเที่ยวในภูมิภาค
๔.๒.๕ อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ พัฒนาอุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศที่
ไทยมีศักยภาพ เพื่อลดการพึ่งพาจากต่างประเทศ และพัฒนาต่อยอดเป็นอุตสาหกรรมส่งออกต่อไป
๔.๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว โดยรักษาการเป็นจุดหมายปลายทางที่สาคัญของ
การท่องเที่ยวระดับโลกที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทุกระดับและเพิ่มสัดส่วนของนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพสูง มุ่งพัฒนา
ธุรกิจด้านการท่องเที่ยวให้มีมูลค่าสูงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ด้วยอัตลักษณ์และวัฒนธรรมไทย
๔.๓.๑ ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม ส่งเสริมธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และ
วัฒ นธรรม โดยการส่งเสริมการท่องเที่ยวผ่านการสร้างและพัฒ นาสินค้าและบริการด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่น
ความคิดสร้างสรรค์ และทุนทางวัฒนธรรม
๔.๓.๒ ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ สร้างแรงดึงดูดและสิ่งจูงใจให้ไทยเป็นจุดหมายปลายทางของการ
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ โดยส่งเสริมการเป็นศูนย์กลางการจัดประชุมและนิทรรศการนานาชาติของโลก เนื่องจาก
ไทยมีความได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์ที่เหมาะแก่การเดินทางเพื่อประกอบธุรกิจและการท่องเที่ยว ทั้งยังมีความ
พร้อมด้านการบริการที่เป็นเอกลักษณ์

- ๑๘ ๔.๓.๓ ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แ ผนไทย ผสาน “ศาสตร์” และความ
ชานาญของการดูแลรักษาด้วยภูมิปัญญาไทย กับ “ศิลป์” และความละเอียดอ่อนในการให้บริการแบบไทย เพื่อ
ดึงดูดการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ โดยยกระดับมาตรฐานธุรกิจบริการด้านการส่งเสริมสุขภาพและ
การเสริมความงามสู่ตลาดระดับสูง
๔.๓.๔ ท่องเที่ยวสาราญทางน้า ส่งเสริมให้ไทยเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวเชิงสาราญทาง
ทะเลและชายฝั่ง และเป็นแหล่งท่องเที่ยววัฒนธรรมลุ่มน้าที่มีเอกลักษณ์ที่โดดเด่น เนื่องจากไทยมีจุดเด่นด้าน
แหล่งท่องเที่ยวทางน้าที่สวยงามและกิจกรรมการท่องเที่ยวที่หลากหลาย ที่สามารถดึ งดูดนักท่องเที่ยวผ่านการ
ชื่นชมธรรมชาติ การร้อยเรียงเรื่องราวประวัติศาสตร์ วิถีชีวิต วัฒนธรรมไทย ตามเส้นทางท่องเที่ยวทางน้า ทั้ง
เรือสาราญและเรือยอร์ช ตามชายฝั่งทะเลทั้งอันดามันและอ่าวไทย เกาะแก่ง ที่สวยงาม
๔.๓.๕ ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค ใช้ประโยชน์จากที่ ตั้งทางภูมิศาสตร์ในการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวกับต่างประเทศ เพื่อขยายการท่องเที่ยวของไทยและภูมิภาคไปพร้อมกัน ผ่านการเชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐานและโลจิสติกส์จากเมืองหลักสู่เมืองรอง
๔.๔ โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก โครงสร้างพื้นฐานเป็นสิ่งจาเป็นสาหรับประเทศไทยใน
การก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจอาเซียน และเป็นจุดเชื่อมต่อที่สาคัญของภูมิภาคเอเชีย ในยุคของการ
เปลี่ยนแปลงทางด้านเทคโนโลยีอย่างรวดเร็วและรุนแรง โครงสร้างพื้นฐานจะครอบคลุมถึงโครงสร้างพื้นฐาน
ทางกายภาพในด้ านโครงข่ายคมนาคม พื้ น ที่ แ ละเมือ ง รวมถึ งเทคโนโลยีต ลอดจนโครงสร้างพื้ น ฐานทาง
เศรษฐกิจ เพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนในการเคลื่อนย้ายสินค้าบริการ เงินทุน บุคลากร และเชื่อมโยง
ประเทศไทยกับประชาคมโลก
๔.๔.๑ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมระดับภูมิภาคจาก
เอเชียตะวันออกถึงเอเชีย ใต้อย่างไร้รอยต่อ โดยมีไทยเป็นจุดเชื่อมโยงหลักของการคมนาคมให้ เป็นระเบียง
เศรษฐกิจแห่งเอเชีย เพื่อเป็นศูนย์กลางการคมนาคม การขนส่ง การกระจายสินค้า การค้า การลงทุน และการ
ท่องเที่ยว สอดรับกับการพัฒนาการเชื่อมโยงกับกลุ่มเศรษฐกิจในระดับภูมิภาค
๔.๔.๒ สร้า งและพั ฒ นาเขตเศรษฐกิจพิ เศษ ให้ เป็ นเครื่องมื อในการพัฒ นาเศรษฐกิจและ
กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวิตของประชาชน และแก้ปัญหาความมั่นคงบริเวณ
ชายแดน
๔.๔.๓ เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ สร้างศูนย์กลางเศรษฐกิจและนวัตกรรมแห่งใหม่ในส่วน
ภูมิภ าคคู่ขนานกับการเติบโตของกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยยกระดับจังหวัดสาคัญของไทยส่งเสริมการ
พัฒนาในเชิงพื้นที่ พัฒนาเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการพัฒนาเมือง และสร้างเมืองเศรษฐกิจเฉพาะด้านเพื่อส่งเสริม
การสร้างคลัสเตอร์ของเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ภายใต้ระบบนิเวศที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรมซึ่งมี
มหาวิทยาลัยแต่ละภูมิภาค

- ๑๙ ๔.๔.๔ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ สนับสนุนให้เกิดระบบนิเวศในการร่วม
สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมจากภาคเอกชน มหาวิทยาลัย และหน่วยงานวิจัยหรือมหาวิทยาลัยชั้นนาของโลก
๔.๔.๕ รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค ดาเนินกรอบนโยบายการเงิน
และการคลังที่ยืดหยุ่นที่พร้อมรองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจจากปัจจัยภายในและภายนอกและพัฒ นา
นโยบายให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกและการดาเนินธุรกิจในอนาคต
๔.๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการยุคใหม่ ไม่ว่า
จะเป็ น ผู้ป ระกอบการรายใหญ่ กลาง เล็ก วิส าหกิจเริ่มต้น วิสาหกิจชุมชน หรือวิสาหกิจเพื่อสั งคม รวมทั้ง
เกษตรกร ให้เป็นผู้ประกอบการยุคใหม่ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเป็นผู้ประกอบการที่ มีความสามารถ
ในการแข่ งขั น และมี อั ต ลั กษณ์ ชั ด เจน โดยมี น วัต กรรมใน ๓ ด้ าน คื อ นวัต กรรมในการสร้างโมเดลธุรกิ จ
นวัตกรรมในเชิงสินค้าและบริการ และนวัตกรรมในเชิงกระบวนการผลิตและบริการ พร้อมทั้งเป็นนักการค้าที่
เข้มแข็งที่จะนาไปสู่การสนับสนุนการเป็นชาติการค้า มีความสามารถในการเข้าถึงตลาดทั้งในและต่างประเทศ
เป็นผู้ประกอบการที่ “ผลิตเก่ง ขายเก่ง” หรือ “ซื้อเป็น ขายเป็น” บริการเป็นเลิศสามารถขยายการค้าและการ
ลงทุนไปต่างประเทศ รวมทั้งส่งเสริมให้ผู้ประกอบการมีธรรมาภิบาล
๔.๕.๑ สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ สร้างและพัฒนาผู้ประกอบการที่มีความสามารถในการ
สร้ างและใช้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิ ต และบริการ การจัด การ และการตลาด
สามารถบริหารจัดการธุรกิจและบริการได้อย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส โดยการสร้างและพัฒนาทักษะ องค์
ความรู้รอบด้านที่จาเป็นต่อการประกอบธุรกิจในยุคใหม่ที่มีการแข่งขันสูง
๔.๕.๒ สร้ า งโอกาสเข้ า ถึ งบริ ก ารทางการเงิน ส่ งเสริม การเข้ าถึ งบริก ารทางการเงิน ของ
ผู้ประกอบการ โดยการจัดหาแหล่งเงินทุนและสนับสนุนให้มีช่องทางทางการเงินที่หลากหลายและน่าเชื่อถือ
การพัฒนาผลิตภัณฑ์ทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง
๔.๕.๓ สร้างโอกาสเข้าถึ งตลาด สนับสนุนและสร้างโอกาสให้ ผู้ประกอบการสามารถเข้าสู่
ตลาดทั้งในและต่างประเทศตามระดับศักยภาพการประกอบการ โดยการสนับสนุนผู้ประกอบการให้มีอัตลักษณ์
และแบรนด์ที่เด่นชัด
๔.๕.๔ สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล อนาคตของโลกไร้พรมแดนคือการแข่งขันบนฐานข้อมูล จึง
ต้องสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่จาเป็นและเป็นข้อมูลที่ทันสมัยเพื่อการวางแผน
ธุรกิจ
๔.๕.๕ ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ ในการพัฒนาและบูรณาการกลไก
ภาครัฐเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการส่งเสริมและพัฒนาผู้ประกอบการให้สามารถแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

- ๒๐ -

ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ด้ านการพั ฒ นาและเสริ ม สร้ า งศั ก ยภาพทรั พ ยากร
มนุษย์
๑. บทนา
ทรัพยากรมนุษย์เป็นปัจจัยขับเคลื่อนสาคัญในการยกระดับการพัฒนาประเทศในทุกมิติไปสู่เป้าหมาย
การเป็นประเทศที่พัฒนาแล้วที่ขับเคลื่อนโดยภูมิปัญญาและนวัตกรรมในอีก ๒๐ ปีข้างหน้าดังนั้น จึงจาเป็นต้อง
มีการวางรากฐานการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศอย่างเป็นระบบ โดยจาเป็นต้องมุ่งเน้นการพัฒนาและ
ยกระดับคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นทรัพยากรมนุษย์ที่ดี เก่งและมีคุณภาพพร้อมขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศไปข้างหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ซึ่ง “คนไทยในอนาคตจะต้องมีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มี
พัฒนาการที่ดีรอบด้านและมีสุขภาวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสาธารณะ รับผิดชอบต่อสัง คมและผู้อื่น มัธยัสถ์ อด
ออม โอบอ้อมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชาติ มีหลักคิดที่ถูกต้อง มีทักษะที่จาเป็นใน
ศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และอนุรักษ์ภาษาท้องถิ่น มีนิสัยรักการเรียนรู้และ
การพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิ ต สู่การเป็นคนไทย ที่มีทักษะสูง เป็นนวัตกร นักคิด ผู้ประกอบการ
เกษตรกรยุคใหม่และอื่น ๆ โดยมีสัมมาชีพตามความถนัดของตนเอง”

๒. เป้าหมาย
๒.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสาหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑
๒.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
๓.๒ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๓.๓ การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔.๑ การปรั บ เปลี่ ย นค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรม มุ่ งเน้ น ให้ ส ถาบั น ทางสั งคมร่ ว มปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย ม
วัฒนธรรมที่พึงประสงค์ โดยบูรณาการร่วมระหว่าง “ครอบครัว ชุมชน ศาสนา การศึกษา และสื่อ” ในการหล่อ
หลอมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ในลักษณะที่เป็น ‘วิถี’ การดาเนินชีวิต
๔.๑.๑ การปลู ก ฝั ง ค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมผ่ า นการเลี้ ย งดู ในครอบครั ว โดยส่ ง เสริม ให้
ครอบครัวมีความอบอุ่น ดาเนินชีวิตโดยยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม มัธยัสถ์ อดออม ซื่อสัตย์ และแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

- ๒๑ ๔.๑.๒ การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการ
สอนในสถานศึกษา โดยให้สถานศึกษาสอดแทรกการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม และการมีจิตสาธารณะเข้าไป
ในทุกสาระวิชาและในทุกกิจกรรม
๔.๑.๓ การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา เพื่อเผยแผ่ห ลักคาสอนที่ดีงามให้ แก่
ประชาชน โดยพัฒ นาผู้ เผยแผ่ ศาสนาให้ ประพฤติป ฏิบัติตัวเป็นแบบอย่างตาม คาสอนที่ถูกต้องของแต่ล ะ
ศาสนา
๔.๑.๔ การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน โดยการพัฒนาผู้นาชุมชนให้
เป็นต้นแบบของการมีคุณธรรมจริยธรรม การสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชนในการจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์
การจัดระเบียบสังคม และการนาเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการทากิจกรรม รวมถึงการลงโทษผู้ละเมิดบรรทัด
ฐานที่ดีทางสังคม
๔.๑.๕ การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ โดยกระตุ้นให้ภาคธุรกิจมี
การบริหารจัดการอย่างมีธรรมาภิบาล พัฒ นาสร้างความรู้สึกรับผิดชอบต่อสังคมของคนทุกคนในบริษัททั้ง
พนักงานและลูกค้า ปรับเปลี่ยนทัศนคติการคานวณผลตอบแทนให้คานึงถึงต้นทุนทางสังคม ส่งเสริมการจัด
กิจกรรมเพื่อตอบแทนสังคม รวมทั้งกระตุ้นให้เกิดการประกอบธุรกิจเพื่อสังคม
๔.๑.๖ การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม
โดยส่ ง เสริ ม ให้ สื่ อ และสื่ อ สารมวลชนปฏิ บั ติ ต ามจรรยาบรรณสื่ อ อย่ า งเคร่ ง ครั ด การจั ด เวลาและพื้ น ที่
ออกอากาศให้แก่สื่อสร้างสรรค์ ในช่วงเวลาที่มีผู้ชมมากที่สุด
๔.๑.๗ การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยสร้าง
ความตระหนักให้ประชาชนรู้จักหน้าที่ของตนเอง การตรงต่อเวลา การยอมรับความหลากหลายเห็นคุณค่าและ
ความสาคัญในการประกอบสัมมาอาชีพหรือมีงานทา เน้นการพึ่งพาตนเอง และมีความรับผิดชอบต่อสังคมและ
ต่อผู้อื่น และเป็นพลเมืองที่ดี และส่งเสริมให้มีวัฒนธรรมการท างานเพื่อส่วนรวมสนับสนุน ส่งเสริม เป้าหมาย
ของประเทศและยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต มุ่งเน้นการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกช่วงวัยตั้งแต่ช่วง
การตั้งครรภ์ปฐมวัย วัยเด็ก วัยรุ่น วัยเรียน วัยผู้ใหญ่ วัยแรงงาน และวัยผู้สูงอายุ เพื่อสร้างทรัพยากรมนุษย์ที่มี
ศัก ยภาพ มี ทั ก ษะความรู้ เป็ น คนดี มีวินั ย เรีย นรู้ได้ ด้ วยตนเองในทุ ก ช่ว งวัย มีค วามรอบรู้ท างการเงิน มี
ความสามารถในการวางแผนชีวิตและการวางแผนทางการเงินที่เหมาะสมในแต่ละช่วงวัย และความสามารถใน
การดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า รวมถึงการพัฒนาและปรับทัศนคติให้คนทุกช่วงวัยที่เคยกระทาผิดได้กลับมาใช้ชีวิต
ในสังคมได้อย่างสงบสุขและเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศ
๔.๒.๑ ช่วงการตั้ งครรภ์/ปฐมวัย เน้นการเตรียมความพร้อมให้ แก่พ่อแม่ก่อนการตั้งครรภ์
ส่งเสริมอนามัยแม่และเด็กตั้งแต่เริ่มตั้งครรภ์ ส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณภาพ สนับสนุนการเลี้ยงลูกด้วยนมแม่

- ๒๒ การส่งเสริมการให้สารอาหารที่จาเป็นต่อสมองเด็ก และให้มีการลงทุนเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการ
ที่สมวัยในทุกด้าน
๔.๒.๒ ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย พัฒนาทักษะความสามารถการเรียนรู้
ที่สอดรับกับทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ โดยเฉพาะทักษะด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ความสามารถในการ
แก้ปัญหาที่ซับซ้อน มีภูมิคุ้มกันต่อปัญหาหรืออาชญากรรมต่าง ๆ มีความคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการ
ทางานร่วมกับผู้อื่น มีความยืดหยุ่นทางความคิด
๔.๒.๓ ช่ ว งวั ย แรงงาน ยกระดั บ ศั ก ยภาพ ทั ก ษะ และสมรรถนะแรงงานอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง
สอดคล้องกับความสามารถเฉพาะบุคคล และความต้องการของตลาดแรงงาน มีการทางานตามหลักการทางาน
ที่มีคุณค่าเพื่อสร้างผลิตภาพเพิ่มให้กับประเทศ มีวัฒนธรรมการทางานที่พึงประสงค์ มีความรู้ความเข้าใจและมี
ทักษะทางการเงินเพื่อให้สามารถบริหารจัดการการเงินของตนเองและครอบครัว
๔.๒.๔ ช่วงวัยผู้สูงอายุส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการขับเคลื่อนประเทศ ส่งเสริมให้มีการ
ทางานหลังเกษียณ ผ่านการเสริมทักษะการดารงชีวิต ทักษะอาชีพ ในการหารายได้ มีงานทาที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพ มีการสร้างเสริมสุขภาพ ฟื้นฟูสุขภาพ การป้องกันโรคให้แก่ผู้สูงอายุ
๔.๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ โดยมุ่งเน้น
ผู้เรีย นให้ มีทักษะการเรีย นรู้และมีใจใฝ่ เรียนรู้ตลอดเวลา มีการออกแบบระบบการเรียนรู้ใหม่ การเปลี่ ยน
บทบาทครู การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษา และการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
๔.๓.๑ การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะสาหรับศตวรรษที่ ๒๑โดย
ออกแบบกระบวนการเรียนรู้ในทุกระดับชั้นอย่างเป็นระบบ ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงอุดมศึกษาที่มุ่งเน้นการใช้
ฐานความรู้และระบบคิดในลักษณะสหวิทยาการ
๔.๓.๒ การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ โดยปรับบทบาทจาก “ครูสอน” เป็น
“โค้ช ” หรื อ “ผู้ อานวยการการเรีย นรู้ ” ท าหน้าที่กระตุ้น สร้างแรงบั นดาลใจ แนะนาวิธีเรียนรู้และวิธีจัด
ระเบียบการสร้างความรู้ ออกแบบกิจกรรมและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ให้ผู้เรียนและมีบทบาทเป็นนักวิจัย
พัฒนากระบวนการเรียนรู้เพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน
๔.๓.๓ การเพิ่มประสิทธิภ าพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท จัดให้ มี
มาตรฐานขั้นต่าของโรงเรียนในทุกระดับ จัดโครงสร้างการจัดการการศึกษาเพื่อสร้างความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์
และให้เอื้อต่อการเข้าถึงการศึกษาอย่างเสมอภาค ทั่วถึง และใช้ทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๓.๔ การพั ฒ นาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยเน้นการจัดระบบการศึกษาและระบบ
ฝึกอบรมบนฐานสมรรถนะที่มีคุณภาพสู งและยืดหยุ่นผ่านการพัฒนากลไกต่าง ๆ อาทิ การพัฒนาการศึกษา
ออนไลน์แบบเปิด การพัฒนาระบบการเรียนรู้เกี่ยวกับทักษะการรู้ดิจิทัล การมีระบบเทียบโอนประสบการณ์
ระบบธนาคารหน่วยกิต

- ๒๓ ๔.๓.๕ การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตาแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก บนพื้นฐานของความเข้าใจลุ่มลึกใน
ประวัติศาสตร์ ประเพณี วัฒนธรรมของไทยและพัฒนาการของประเทศเพื่อนบ้าน เพิ่มการรับรู้ของคนไทยด้าน
พหุ วัฒ นธรรม การเห็ น คุ ณ ค่าและมีค วามอดกลั้ น ต่อความแตกต่างทางความเชื่อ ความคิด วิถีชี วิต ผ่ าน
ความสามารถในการใช้ภาษาเพื่อนบ้าน การแลกเปลี่ยนเด็ก เยาวชน และนักเรียน การฝังตัวและการทางาน
ระยะสั้นในประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
๔.๓.๖ การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม โดยเน้นการพัฒนา
ทักษะดิจิทัล ทักษะการคัดกรองความรู้ องค์ความรู้ การใช้เทคโนโลยีผสมผสานกับคุณค่าของครูไปพร้อมกัน
๔.๓.๗ การสร้ า งระบบการศึ ก ษาเพื่ อเป็ น เลิศ ทางวิ ช าการระดั บ นานาชาติ โดยเน้ น การ
เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพสถาบันการศึกษาที่มีความเชี่ยวชาญและมีความโดดเด่นเฉพาะสาขาสู่ระดับ
นานาชาติ
๔.๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย อาทิ ภาษา ตรรกะและคณิตศาสตร์ ด้าน
ทั ศ นะและมิ ติ ดนตรี กี ฬ าและการเคลื่ อ นไหวของร่า งกาย การจั ด การตนเอง มนุ ษ ย์ สั ม พั น ธ์ รวมถึ งผู้ มี
ความสามารถอันโดดเด่นด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้าน โดยการพัฒนาและรักษากลุ่มผู้มีความสามารถพิเศษ
ของพหุปัญญาแต่ละประเภท การสร้างสภาพแวดล้อมและระบบสนับสนุนประชากรไทยมีอาชีพบนฐานพหุ
ปัญญา การสร้างเสริมศักยภาพผู้มีความสามารถพิเศษให้สามารถต่อยอดการประกอบอาชีพได้อย่างมั่นคง
๔.๔.๑ การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษาสภาพแวดล้อม
รวมทั้งสื่อ ตั้งแต่ระดับปฐมวัย เพื่อสร้างเด็กและเยาวชนไทยมีการพัฒนาที่สมดุล มีทางเลือกในการใช้ศักยภาพ
พหุปัญญาในการดารงชีวิต เกิดอาชีพบนฐานพหุปัญญาที่สังคมยอมรับและเห็นความสาคัญ
๔.๔.๒ การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทางาน และระบบสนับสนุน ที่เหมาะสม
สาหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ โดยจัดให้มีโครงสร้างพื้นฐาน เครื่องมือการทางานที่เหมาะสม
การสร้างระบบเชื่อมโยงเครือข่ายวิจัยกับศูนย์ความเป็นเลิศที่มีอยู่ในปัจจุบันในรูปแบบการร่วมมือ
๔.๔.๓ การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถในต่ างประเทศให้มา
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ ทั้งในรูปแบบการทางานชั่วคราวและถาวร ตามความ
เหมาะสมของเป้าหมายการพัฒนาประเทศในช่วงระยะเวลาต่าง ๆ
๔.๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีครอบคลุมทั้งด้าน กาย ใจ สติปัญญา และสังคม มุ่งเน้น
การเสริมสร้างการจัดการสุขภาวะในทุกรูปแบบ ที่นาไปสู่การมีศักยภาพในการจัดการสุขภาวะที่ดีได้ด้วยตนเอง
พร้อมทั้งสนับสนุนให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการสร้างเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี และมีทักษะด้านสุขภาวะ
ที่เหมาะสม
๔.๕.๑ การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ โดยพัฒนาองค์ความรู้และการสื่อสารด้านสุขภาวะที่
ถูกต้องและเชื่อถือได้ให้แก่ประชาชน พร้อมทั้งเฝ้าระวังและจัดการกับความรู้ด้านสุขภาวะที่ไม่ถูกต้อง

- ๒๔ ๔.๕.๒ การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ โดยผลักดันการสร้างเสริมสุข
ภาวะในทุกนโยบายที่ให้หน่วยงานทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการรับผิดชอบต่อสุขภาพของประชาชน เพื่อลดภัย
คุกคามที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาสุขภาวะคนไทย
๔.๕.๓ การสร้ า งสภาพแวดล้ อ มที่ เ อื้ อ ต่ อ การมี สุ ข ภาวะที่ ดี โดยส่ ง เสริ ม ให้ มี ก ารจั ด
สภาพแวดล้อมทางกายภาพที่เป็นมิตรต่อสุขภาพและเอื้อต่อการมีกิจกรรมสาหรับยกระดับสุขภาวะของสังคม
๔.๕.๔ การพั ฒ นาระบบบริการสุขภาพที่ ทั น สมัยสนั บ สนุน การสร้า งสุข ภาวะที่ ดี โดยน า
เทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่มาใช้ในการสร้างความเลิศทางด้านบริการทางการแพทย์และสุขภาพแบบ
ครบวงจรและทันสมัย
๔.๕.๕ การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่ โดยให้ชุมชนเป็น
แหล่งบ่มเพาะจิตสานึกการมีสุขภาพดีของประชาชน ผ่านการจัดการความรู้ด้านสุขภาพที่เป็นประโยชน์และ
สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การสร้างสุขภาวะที่พึงประสงค์ระหว่างกัน
๔.๖ การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ มุ่งเน้น
การสร้ างความอยู่ ดีมี สุ ข ของครอบครั ว ไทย การส่ งเสริม บทบาทในการมี ส่ ว นร่ว มของภาครัฐ ภาคเอกชน
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน และการพัฒนา
ระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
๔.๖.๑ การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย โดยส่งเสริมการเกิดอย่างมีคุณ ภาพ มี
พัฒนาการสมวัย พัฒนาทักษะชีวิตและการเรียนรู้ การทางานและการดารงชีวิตอย่างมีคุณภาพของประชากร
แต่ละช่วงวัย โดยเริ่มจากการสร้างและพัฒนาบุตรที่มีคุณภาพ
๔.๖.๒ การส่งเสริ มบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้างบรรทัดฐานที่ดีในสังคม
การสร้างกระบวนการเรียนรู้และพัฒ นาทักษะของประชากรให้ สอดคล้องกับความเปลี่ยนแปลงของโลกใน
อนาคต
๔.๖.๓ การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน โดยเน้นให้พ่อแม่มีวัฒนธรรมที่ปลูกฝังให้
ลูกเพิ่มพูนทักษะการเรียนรู้ชีวิต ดนตรี กีฬา ศิลปะ
๔.๖.๔ การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ที่มีความเชื่อมโยงและ
บูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ระหว่างกระทรวง หน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยการเชื่อมโยงข้อมูล
รายบุคคลที่เกี่ยวกับการศึกษา การพัฒนาตนเอง สุขภาพและการพัฒนาอาชีพในตลอดช่วงชีวิต
๔.๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณ ค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดยมุ่ง
ส่งเสริมการใช้กิจกรรมนันทนาการและกีฬาเป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างสุขภาวะของประชาชนอย่างครบ
วงจรและมีคุณภาพมาตรฐาน

- ๒๕ ๔.๗.๑ การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต โดยส่งเสริม
ให้เด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป บุคคลกลุ่มพิเศษ และผู้ด้อยโอกาส มีความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการ
ออกกาลังกาย การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการเล่นกีฬาบางชนิดที่มีความจาเป็นต่อทักษะในการดารงชีวิต
๔.๗.๒ การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ
โดยเน้นการจัดกิจกรรมกีฬา สร้างโอกาสและสนับสนุนการมีส่วนร่วมในกิจกรรมกีฬาอย่างต่อเนื่อง การปลูกฝัง
ให้มีคุณธรรมของความเป็นนักกีฬา มีระเบียบ วินัย รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย และรู้จักการขอโทษ
๔.๗.๓ การส่งเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ โดยมุ่งการสร้างและพัฒนานักกีฬาของ
ชาติ การเฟ้ น หานั ก กี ฬ าที่ มี ค วามสามารถ สร้า งพื้ น ที่ แ ละโอกาสในการแข่ งขั น แสดงศั ก ยภาพด้ า นกี ฬ า
นันทนาการ และวิทยาศาสตร์การกีฬา การส่งเสริมการจัดกีฬาระดับนานาชาติ และสร้างแรงบันดาลใจในการ
ต่อยอดความสาเร็จจากความเป็นเลิศสู่การประกอบอาชีพและมีเส้นทางอาชีพที่มั่นคง
๔.๗.๔ การพั ฒ นาบุ ค ลากรด้ า นการกี ฬ าและนั น ทนาการเพื่ อ รองรั บ การเติ บ โตของ
อุตสาหกรรมกีฬา โดยมุ่งสร้างและพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการทั้งครูหรือผู้สอนกีฬา ผู้ตัดสิน
กีฬา นักวิทยาศาสตร์การกีฬา ผู้บริหารการกีฬา อาสาสมัครกีฬา ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องต่าง ๆอย่างเป็นระบบ
และมีมาตรฐาน

- ๒๖ -

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๑. บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมจึงได้กาหนดประเด็นยุทธศาสตร์ที่
เน้นการตอบโจทย์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ เพื่อให้
การเติบโตของประเทศเป็นการเติบโตที่ยั่งยืนโดยทุกคนได้รับประโยชน์อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม การกาหนดให้
ภาคการเกษตรและครั ว เรื อนเป็ น กลุ่ ม เป้ าหมายของการปรับ โครงสร้างและพฤติ กรรม และการกระจาย
ศูนย์กลางความเจริญเพื่อให้เกิดการสร้างงานในพื้นที่ เพื่อพลิกฟื้นโครงสร้างทางสังคมควบคู่ไปกับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และช่วยลดความเสี่ย งต่อเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศบนพื้นฐานหลั ก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง นอกจากนี้ ยังเน้นการดึงเอาพลังทางสังคมที่ประกอบด้วยภาคส่วนต่าง ๆ ทั้ง
ภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในรูปแบบประชารัฐ ซึ่งจะช่วยให้
เกิดการแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าที่ยั่งยืน รวมทั้งการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง
และการเตรีย มความพร้อมของประชากรไทยทั้งในมิติสุขภาพ เศรษฐกิจ สั งคม และสภาพแวดล้อมให้เป็น
ประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเองและทาประโยชน์แก่ครอบครัว ชุมชน และสังคมให้นานที่สุด

๒. เป้าหมาย
๒.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ
๒.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกาลัง
ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
๒.๓ เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อ
สร้างสังคมคุณภาพ

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุ่มประชากร
๓.๒ ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
๓.๓ ความก้าวหน้าในการพัฒ นาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและ
เทคโนโลยี
๓.๔ คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๔.๑ การลดความเหลื่อมล้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

- ๒๗ ๔.๑.๑ ปรับ โครงสร้ างเศรษฐกิจ ฐานราก พัฒ นาการเกษตรให้ เหมาะสมกับศักยภาพของ
เกษตรกร ฐานทรัพยากรและบริบทของพื้นที่และชุมชนท้องถิ่น โดยเน้นระบบการจัดการตนเองของเกษตรกร
และการมีกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานราก
๔.๑.๒ ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค โดยกาหนดมาตรการเพื่อสร้างความเสมอ
ภาคที่สาคัญ การพัฒ นาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มความเสมอภาคในการจัดเก็บภาษีและพัฒนาระบบข้อมูลการทา
ธุรกรรมทางการเงิน ของประชาชนและภาคธุรกิจ กาหนดเป้าหมายการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมเพื่ อ
นาไปใช้ในการจัดบริการที่ชัดเจน
๔.๑.๓ กระจายการถือครองที่ดิน และการเข้า ถึงทรัพ ยากร โดยแก้ไขปัญ หาความขัดแย้ง
ระหว่างเขตพื้นที่ป่าทับซ้อนพื้นที่ทากินของประชาชน รับรองสิทธิชุมชนในการเข้าใช้ประโยชน์ที่ดิน
๔.๑.๔ เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณ ภาพและความ
ริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทางาน โดยส่งเสริมการปรับทัศนคติของนายจ้างให้มองลูกจ้างว่า
สามารถเพิ่มมูลค่าและคุณ ค่าให้ กับ ธุรกิจได้ สถานประกอบการจัดโครงสร้างค่าจ้างตามความสามารถและ
ประสบการณ์ ส่งเสริมกลไกและระบบการออมและแหล่งเงินทุนเพื่อผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการ
๔.๑.๕ สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ
และทุกกลุ่ม เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในบริบทของสังคมสูงวัย
๔.๑.๖ ลงทุ น ทางสั งคมแบบมุ่ งเป้ า เพื่ อ ช่ว ยเหลื อกลุ่ ม คนยากจนและกลุ่ม ผู้ ด้อ ยโอกาส
โดยตรง โดยการจัดให้มีมาตรการพิเศษเพื่อ ให้สามารถระบุตัวกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการความช่วยเหลือเป็น
พิเศษ และให้ความคุ้มครองทางสังคมและสวัสดิการอย่างเฉพาะเจาะจงกลุ่มเป้าหมายผู้มีรายได้น้อย ยากจน
และผู้ที่ถูกเลือกปฏิบัติซ้าซ้อน โดยมีเป้าหมายการตัดขาดวงจรความยากจนไม่ให้ส่งต่อจากรุ่นพ่อแม่ไปสู่รุ่น
ลูกหลาน และช่วยเหลือกลุ่มคนที่เดือดร้อนที่สุด
๔.๑.๗ สร้ างความเป็ น ธรรมในการเข้ าถึงบริ การสาธารณสุข และการศึกษาโดยเฉพาะ
สาหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยในด้านบริการสาธารณสุข เน้นการกระจายทรัพยากรและเพิ่ม
บุคลากรทางการแพทย์การพยาบาล ให้กระจายไปยังพื้นที่ อาเภอ ตาบล เพื่อให้สามารถดูแลประชาชนได้อย่าง
ทั่วถึง การพัฒนาระบบหลักประกันสุขภาพให้ครอบคลุมผู้มีรายได้น้อยให้ได้รับบริการที่ไม่มีความเหลื่อมล้าใน
ด้านคุณภาพ
๔.๑.๘ สร้างความเป็น ธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง เน้นการสร้าง
หลักประกันในการเข้าถึงความยุติธรรมอย่างเท่าเทียมกัน การพัฒนากลไกช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อยในการต่อสู้
คดีที่มีคุณภาพมาตรฐานและเพียงพอ
๔.๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี
๔.๒.๑ พั ฒ นาศูน ย์ กลางความเจริ ญ ทางเศรษฐกิ จ สั งคมและเทคโนโลยี ในภู มิ ภ าคโดย
คานึงถึงสัดส่วนจานวนประชากรของจังหวัดบริวาร เพื่อให้สามารถดูแลการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชากรได้อย่าง

- ๒๘ ทั่วถึงและมีคุณภาพ กระจายโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยี คมนาคมและการสื่อสาร จัดทาผังเมืองและผัง
ภาคเพื่อการจัดโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค แหล่งงาน แหล่งน้า และการใช้ที่ดิน ให้สามารถพึ่งตนเองได้
ภายในกลุ่มจังหวัด
๔.๒.๒ กาหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆโดยการมี
ส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดทิศทางการพัฒนาพื้นที่ของตนเอง และบูรณาการแผนให้มีความเชื่อมโยง
สอดคล้องกันในทุกระดับเป็นแผนเดียวกัน ตั้งแต่ระดับ หมู่บ้าน ท้องถิ่น อาเภอ จังหวัดจนถึงกลุ่มจังหวัด
๔.๒.๓ จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถ
ตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต โดยพัฒ นาระบบผังเมืองของ
ประเทศและผังเมืองระดับพื้นที่ พัฒนาเทคโนโลยีเพื่อการบริหารจัดการเมืองและการจัดสิ่งอานวยความสะดวก
ให้เป็นเมืองอัจฉริยะ ปลอดภัย สะดวกสาหรับคนทุกกลุ่มอย่างทั่วถึง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๔.๒.๔ ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด เพื่อรับผิดชอบการบริหารงานในระดับภาคกลุ่มจังหวัด ที่
เชื่อมโยงกัน และสนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับกลุ่มจังหวัดและระดับภาค
๔.๒.๕ สนับสนุน การพัฒนาพื้น ที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมโดยการ
พั ฒ นาระบบฐานข้ อมูล มิติ ต่าง ๆ ของพื้ น ที่ ให้ มี ความถูก ต้องแม่น ยา การเปิ ดเผยข้ อมูล ส าคัญ ที่ จะเอื้อ ให้
ประชาชนและภาคส่วนต่าง ๆ เข้ามามีส่วนร่วมในการวางแผน การตัดสินใจและการติดตามการดาเนินงานของ
รัฐ พัฒนากลไกเพื่อสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ สอดคล้องกับความต้องการของ
พื้นที่
๔.๒.๖ การพัฒนากาลังแรงงานในพื้น ที่ โดยการวางแผนกาลังคนที่สอดคล้องกับแผนการ
พัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัด และการพัฒ นาทักษะอาชีพที่สอดคล้องกับบริบทของเมืองทั้งใน
ปัจจุบันและอนาคต
๔.๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม
๔.๓.๑ สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการรวมตัว
และดึงพลังของภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการเชื่อมพลังของคนสามวัย คือเยาวชนคนรุ่นใหม่ คนวัยทางาน
และผู้สูงอายุ ให้มาเป็นกาลังของการพัฒนาเพื่อส่วนรวม
๔.๓.๒ การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ โดยเตรียมความพร้อมในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ
สังคม สุขภาพ และสภาพแวดล้อม โดยเฉพาะการออมและการลงทุนระยะยาวของคนตั้งแต่ก่อนเกษียณอายุ
พัฒนาระบบและกลไกเพื่อสนับสนุนการปรับตัวของประชากรให้สามารถปรับเปลี่ยนอาชีพให้เหมาะสมตามแต่
ละช่วงอายุ เพื่อยืดช่วงเวลาและเพิ่มโอกาสในการทางานในยามสูงอายุและสร้างหลักประกันทางรายได้ให้แก่
ตนเองได้นานขึ้น

- ๒๙ ๔.๓.๓ สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม
และภาคประชาชน เพื่อสนับสนุนการท างานของภาคส่วนต่าง ๆ สนับสนุนการจัดตั้งองค์กรภาคประชาสังคม
และองค์กรชุมชนในรูปแบบนิติบุคคลเพื่อดาเนินกิจกรรมสร้างสรรค์ประโยชน์สาธารณะต่าง ๆ
๔.๓.๔ ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคมโดย
ปรับเปลี่ยนทัศนคติและบทบาทเพศ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและการยอมรับของสังคมต่อเรื่องเพศสภาพ
และความเสมอภาคทางเพศ ส่งเสริมให้ทุกเพศมีส่วนร่วมรับผิดชอบครอบครัวและร่วมกันพัฒนาสังคม ส่งเสริม
ความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว
๔.๓.๕ สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม ภายใต้บริบทของสังคมที่มี
ความหลากหลายมากขึ้นทั้งทางชาติพันธุ์ ศาสนา และวิถีชีวิตทางวัฒนธรรมโดยไม่เลือกปฏิบัติส่งเสริมความ
ตระหนักในสิทธิมนุษยชน
๔.๓.๖ สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุค
ดิจิ ทัล พัฒ นาระบบโครงสร้างเครื อข่ายด้านข้อมูล เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารที่ถูกต้อง
ทันสมัยได้อย่างรวดเร็ว ส่งเสริมเสรีภาพของสื่อสาธารณะ ควบคู่ไปกับมาตรการสร้างความรับผิดชอบของสื่อ
ต่อสังคม
๔.๔ การเพิ่มขีด ความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง
๔.๔.๑ ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการ
วางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ โดยใช้ข้อมูลความรู้ และการยกระดับการเรียนรู้ของ
ครัวเรือน ทั้งในกลุ่มครัวเรือนภาคเกษตรและอาชีพอื่น ๆ เพื่อปรับการคิดเชิงระบบ การวางแผนอนาคตการ
ออมและการลงทุน การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของสมาชิกในครอบครัว
๔.๔.๒ เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเองและการพึ่งพากันเอง โดยสนับสนุน
การรวมกลุ่มของสมาชิกในชุมชนเพื่อสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ให้ชุมชนได้บริหารจัดการและมีส่วนร่วมใน
กิจการที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนโดยตรง การสนับสนุนการจัดทาแผนแม่บทชุมชนที่สะท้อนปัญหาความต้องการ
ที่แท้จริงของชุมชน
๔.๔.๓ สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชนโดยสนับสนุน
ให้ประชาชนสามารถรวมกลุ่มและมีเวทีกลางเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันและเพื่อปรึกษาหารือกิจการที่
เป็นประเด็นสาธารณะ สามารถกาหนดเป้าหมายการพัฒนาบนฐานการมีข้อมูลและการใช้เหตุผล และสร้าง
ข้อตกลงร่วมกันที่สามารถผูกพันและตรวจสอบการทางานของภาครัฐ และลดความขัดแย้งได้
๔.๔.๔ สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน โดยการสร้างการเรียนรู้ของชุมชนให้สามารถ
ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลก การพัฒนาเทคโนโลยีและส่งเสริมโอกาสการเข้าถึงข้อ มูลข่าวสารและองค์
ความรู้ของชุมชนผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม

- ๓๐ -

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๑. บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ได้น้อมนาศาสตร์
ของพระราชาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยยึดหลัก ๓ ประการคือ “มีความพอประมาณ มีเหตุผล มีภูมิคุ้มกัน ” มา
เป็นหลักในการจัดทายุทธศาสตร์ชาติควบคู่กับการน าเป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง๑๗ เป้าหมาย มาเป็น
กรอบแนวคิดที่จะผลักดันดาเนินการเพื่อนาไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติด้านสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกันทั้งภายในและภายนอก
ประเทศอย่ างบู ร ณาการ โดยมีวิสั ย ทั ศน์ เพื่ อให้ ประเทศไทยเป็น ประเทศพั ฒ นาแล้ วที่ มีคุณ ภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุดในอาเซียนภายในปี พ.ศ. ๒๕๘๐

๒. เป้าหมาย
๒.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒ นธรรม ให้ คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่าง
ยั่งยืน มีสมดุล
๒.๒ ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการ
พัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
๒.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโต บนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีด
ความสามารถของระบบนิเวศ
๒.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและ
วัฒนธรรมบนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๒ สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู
๓.๓ พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
๓.๔ ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณ ภาพชีวิตที่เป็นมิ ตรต่ อ
สิ่งแวดล้อม
๔.๑ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว มุ่งเน้นการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจให้
เติบโตและมีความเป็นธรรมบนความสมดุลของฐานทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี ด้วยเศรษฐกิจ

- ๓๑ ฐานชี ว ภาพ น าไปสู่ การยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิต เพิ่ ม ความเป็ น ธรรมทางสั งคม สามารถลดความเสี่ ยงของ
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาความขาดแคลนของทรัพยากรลงได้
๔.๑.๑ เพิ่ ม มู ล ค่ า ของเศรษฐกิ จฐานชี ว ภาพให้ ส อดคล้ อ งกั บ ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการสร้ า ง
ความสามารถในการแข่งขัน โดยส่งเสริมและสร้างเศรษฐกิจฐานชีวภาพอุบัติใหม่ และส่งเสริมการท่องเที่ยว
เชิงอนุรักษ์ที่มีคุณภาพ
๔.๑.๒ อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกาเนิดโดยเฉพาะสัตว์
ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ โดยลดอัตราการสูญเสียชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคาม ชนิดพันธุ์เฉพาะถิ่น และแหล่งที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติ
๔.๑.๓ อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้าลาคลองและแหล่งน้าธรรมชาติทั่วประเทศ โดยฟื้นฟูแม่น้าลา
คลองและการป้องกันตลิ่งและฝายชะลอน้า มีการวางแผนการอนุรักษ์และฟื้นฟูแหล่งน้าบนพื้นฐานของการ
รักษาสมดุลนิเวศ
๔.๑.๔ รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยหยุดยั้งการบุกรุกทาลายพื้นที่
ป่า โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการบริหารจัดการพื้นที่เสี่ยงต่อการถูกบุกรุกมีการบริหารจัดการเชิงพื้นที่และมี
การบูรณาการทุกหน่วยงานในการเฝ้าระวังและป้องกันการบุกรุกป่าส่งเสริม การฟื้นฟูระบบนิเวศป่าธรรมชาติที่
เสื่อมโทรม
๔.๑.๕ ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน โดยส่งเสริมการบริโภคและการผลิตสีเขียว
อย่างยั่งยืน ซึ่งรวมถึงการส่งเสริมให้เกิดการลงทุนและเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภคและการผลิตวิธีคิด
และวิถีชีวิตของบุคคลและองค์กรให้มีการใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
๔.๒ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล มุ่งเน้นการให้ความสาคัญกับการ
สร้างการเติบโตของประเทศจากกิจกรรมทางทะเลที่หลากหลายควบคู่ไปกับการดูแลฐานทรัพยากรทางทะเล
และชายฝั่งทั้งหมด
๔.๒.๑ เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล โดยเสริมสร้างความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศในด้านต่าง ๆ ตามแนวทางเศรษฐกิจภาคทะเลให้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับในกลุ่มประเทศอิน
โดจีนและประชาคมอาเซียน เร่งลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงทรัพยากร กระจายประโยชน์ที่เกิดขึ้นให้ทั่วถึง
๔.๒.๒ ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ โดยรักษาแนว
ปะการังที่สาคัญต่อการท่องเที่ยว รักษาป่าชายเลนที่สาคัญต่อการดูดซับก๊าซเรือนกระจกรักษาแหล่งหญ้าทะเล
ที่สาคัญต่อประมงและสัตว์ทะเลหายาก มีพื้นที่คุ้มครองทางทะเลที่มีประสิทธิภาพในรูปแบบต่าง ๆ โดยส่งเสริม
การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและประชาชนในการดูแลจัดการพื้นที่พัฒนากลไกคุ้มครองสัตว์ที่มีความสาคัญต่อ
ระบบนิเวศ การท่องเที่ยว และการอนุรักษ์ที่มีมาตรฐานระดับสากล

- ๓๒ ๔.๒.๓ ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ
และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม โดยจัดการชายฝั่งประเทศไทยทั้งหมด
แบบบูรณาการ ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกัน แก้ไขปัญหา และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งที่เหมาะสม
๔.๒.๔ พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยการท่องเที่ยว
ทางทะเลมี ก ารค านึ ง ถึ ง ความสามารถในการรองรั บ ของระบบนิ เวศ การลดความเหลื่ อ มล้ า และดู แ ล
ผลประโยชน์ให้เกิดขึ้นกับประชาชนในพื้นที่ การดูแลความปลอดภัยนักท่องเที่ยวทางทะเลการพัฒนาท่าเรือทั้ง
ระบบให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พั ฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลรูปแบบใหม่ พัฒนาประเทศให้เป็นศูนย์กลาง
ท่าเรือสาราญในภูมิภาค
๔.๓ สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ มุ่งเน้นลดการปล่อยก๊าซ
เรื อ นกระจก และสร้ างสั งคมคาร์ บ อนต่ า ปรับ ปรุงการบริห ารจัด การภั ย พิ บั ติ ทั้ งระบบ และการสร้ างขี ด
ความสามารถของประชาชนในการรับมือและปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติแล ะ
ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พร้อมทั้งสนับสนุนการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๑ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดยพัฒนารูปแบบและแนวทางการจัดการเมืองเพื่อมุ่งสู่
เมืองคาร์บอนต่า และพื้นที่สีเขียวในทุกรูปแบบ รวมทั้งสนับสนุนการจัดการด้านการเกษตรที่มีผลประโยชน์ร่วม
ในการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเร่งฟื้นฟูพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม ส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อเป็นแหล่งกักเก็บ
ก๊าซเรือนกระจก
๔.๓.๒ มีการปรับตั วเพื่อลดความสูญ เสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติแ ละผลกระทบที่
เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล การคาดการณ์สภาพภูมิอากาศ
และระบบเตือนภัยล่วงหน้าที่รวดเร็ว แม่นยาและมีประสิทธิภาพ และมีการเพิ่มประสิทธิภาพการป้องกั นและ
ลดผลกระทบทั้งในเชิงโครงสร้างและไม่ใช่โครงสร้างเพื่อเตรียมรับมือกับพิบัติภัยที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
ภูมิอากาศที่เหมาะสมกับแต่ละภูมิสังคมของประเทศ
๔.๓.๓ มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ของ
ภาครัฐและภาคเอกชน โดยบู ร ณาการนโยบายและแผนพั ฒ นาประเทศในทุกสาขาโดยเฉพาะการพัฒ นา
โครงสร้างพื้น ฐาน มีการส่ งเสริมสิน ค้าและบริการคาร์บอนต่าเพื่ อเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศอย่างเป็นระบบ และพัฒนาเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์เพื่อสร้างแรงจูงใจและสนับสนุนการลงทุนเพื่อ
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔.๓.๔ พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้าที่เกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงภู มิอ ากาศ โดยพั ฒ นาโครงสร้างระบบสาธารณสุ ข เครือข่ายเตื อนภั ยและเฝ้ าระวังโรคให้ มี
คุณภาพและมีประสิทธิภาพ

- ๓๓ ๔.๔ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง มีข้อกาหนด รูปแบบ และกฎเกณฑ์ที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะการใช้พื้นที่ตามศักยภาพและ
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยเน้นการพัฒนา “เมืองน่าอยู่ ชนบทมั่นคง เกษตรยั่งยืนอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ” โดย
ให้ความสาคัญกับการจัดทาแผนผังภูมินิเวศ การพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม อุตสาหกรรม
๔.๔.๑ จั ด ท าแผนผั ง ภู มิ นิ เ วศเพื่ อ การพั ฒ นาเมื อ ง ชนบท พื้ น ที่ เ กษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพโดยจัดทา
และพั ฒ นาระบบการเชื่ อ มโยง จั ด การ และ วิเคราะห์ ข้ อ มู ล ขนาดใหญ่ เพื่ อ การจั ด ท าแผนผั งภู มิ นิ เวศ
ระดับประเทศ
๔.๔.๒ พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร
จัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน โดยพัฒนาเมืองน่าอยู่อย่างยั่งยืน พัฒนาชนบทมั่นคงพัฒนาพื้นที่
เกษตรกรรมปลอดภัย พัฒ นาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ พัฒ นาพื้นที่พิเศษเพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ
อุทยานธรณีวิทยา แหล่งโบราณคดี มรดกอาเซียนและมรดกโลก มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม
อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
๔.๔.๓ จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ ให้
เป็น ไปตามมาตรฐานสากลและค่ ามาตรฐานสากล โดยปรับ ปรุงมาตรฐานสิ่ งแวดล้ อมของประเทศตาม
มาตรฐานสากล และบังคับใช้มาตรฐานสิ่งแวดล้อม ด้านดิน น้า อากาศ ป่าไม้ สัตว์ป่า และความหลากหลาย
ทางชีวภาพ กับทุกภาคส่วนอย่างเคร่งครัด
๔.๔.๔ สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม
และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน โดย
กาหนดให้ภาครัฐเป็นแกนกลางในการให้ความรู้ ประสาน และบูรณาการทุกภาคส่วนในการเพิ่ม และรักษา
พื้นที่สีเขียว เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ในภาพรวมของประเทศ การฟื้นฟูระบบนิเวศ และความหลากหลายทางชีวภาพ
๔.๔.๕ พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการ
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น โดยการสนับสนุนการพัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมือง ชุมชน และ
เครือข่าย ที่ประกอบด้วยภาคีสาคัญตามบริบทของพื้นที่อย่างเป็นรูปธรรม
๔.๔.๖ เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถใน
การป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้า ตลอดจนควบคุมการแพร่ระบาดของโรคเหล่านี้โดยศึกษาวิจัยสร้างองค์
ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรคในประชากรทุกกลุ่ม
๔.๕ พัฒนาความมั่นคงน้า พลังงาน และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นพัฒ นาระบบ
จัดการน้าทั้งระบบ เพื่อให้เกิดความมั่นคง เพิ่มผลิต ผลในเรื่องการจัดการและการใช้น้าทุกภาคส่วน ดูแลภัย
พิบัติจากน้าทั้งระบบ

- ๓๔ ๔.๕.๑ พัฒนาการจัดการน้าเชิงลุ่มน้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้าของประเทศ โดยจัดให้
มีน้าสะอาดใช้ทุกครัวเรือนในชุมชนชนบท ในปริมาณ คุณภาพ และราคาที่เข้าถึงได้มีระบบการจัดการน้าชุมชน
ที่เหมาะสม พร้อมทั้งส่งเสริมฟื้น ฟู อนุรักษ์ พื้นที่ต้นน้า พื้นที่ชุ่มน้า พื้นที่พักน้า แหล่งน้าธรรมชาติ แอ่งน้า
บาดาล การระบายน้าชายฝั่ง ให้มีปริมาณและคุณภาพน้า และใช้ประโยชน์ได้ตามเกณฑ์
๔.๕.๒ เพิ่ ม ผลิ ต ภาพของน้ าทั้ ง ระบบในการใช้ น้ าอย่ า งประหยั ด รู้ คุ ณ ค่ า และสร้ า ง
มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้าให้ทัดเทียมกับระดับสากล โดยจัดให้มีน้าเพียงพอต่อการเจริญเติบโตของเขตเมืองเพื่อ
การอยู่อาศัย การพาณิชย์และบริการ พร้อมระบบจัดการน้าในเขตเมือง มีระบบแผนผังน้าระบบกระจายน้าดี
ระบบรวบรวมน้าเสีย ระบบระบายน้าสาหรับภาคบริการในเขตเมือง รวมถึงชุมชนเมืองให้เพียงพอต่อความ
ต้องการทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ
๔.๕.๓ พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานทางเลือก ทดแทนเชื้อเพลิงฟอสซิลในการผลิต
ไฟฟ้า
๔.๕.๔ เพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการใช้ พ ลั งงานโดยลดความเข้ ม ข้ น ของการใช้ พ ลั ง งาน โดย
สนั บสนุน การอนุ รักษ์และการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภ าพ เพื่อลดต้นทุนพลังงานของประเทศด้วยการ
ส่งเสริมผ่านเครื่องมือและกลไกทางการเงินและมิใช่การเงิน
๔.๕.๕ พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ
คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร โดยบริหารจัดการทรัพยากรทางการเกษตรและเพิ่มผลิตภาพการเกษตร
แบบบูรณาการ โดยเน้นให้เกิดความมั่นคงทางอาหารภายในประเทศและเกษตรอาหารมูลค่าเพิ่มสูง พร้อมทั้ง
เพิ่ มพื้น ที่เกษตรผสมผสาน จั ดเขตการเกษตร มีการใช้ มาตรการการตรวจสอบย้อนกลับ ถึงแหล่งที่มาของ
วัตถุดิบ เพื่อลดการบุกรุกและทาลายพื้นที่ป่า
๔.๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ มุ่งส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมของคนไทย พัฒนาเครื่องมือและกลไกเพื่อการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพ รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคต
๔.๖.๑ ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดี
ของคนไทย โดยปรับ ปรุงกลไกรัฐและพัฒ นาเครื่องมือต่าง ๆ เพื่อการปรับเปลี่ ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อมของประชาชนและภาคเอกชนให้รองรับการเติบโตที่มีคุณภาพในอนาคตมีการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ การตระหนักรู้ และการมีส่วนร่วมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้รองรับการเปลี่ยนแปลงทั้ง
ในประเทศและต่างประเทศ ผ่านช่องทางต่าง ๆ อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
๔.๖.๒ พั ฒ นาเครื่ อ งมื อ กลไกและระบบยุ ติธ รรม และระบบประชาธิ ป ไตยสิ่งแวดล้ อ ม
เกี่ยวกับ การบริหารจั ดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้ อมที่มีประสิ ทธิภาพ เพื่อรองรับการเติบโตที่มี
คุณภาพในอนาคต โดยพัฒนาและยกระดับการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ เพื่อเป็นกลไกในการป้องกัน

- ๓๕ ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจ และสังคมในพื้นที่สาคัญ พร้อมทั้งประยุกต์ใช้นวัตกรรมเวทีดิจิทัล เพื่อ
รังสรรค์นโยบายที่นาไปสู่การปฏิบัติได้จริง และสอดคล้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน
๔.๖.๓ จั ด โครงสร้ า งเชิ ง สถาบั น เพื่ อ จั ด การประเด็ น ร่ ว ม ด้ า นการบริ ห ารจั ด การ
ทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ มที่ ส าคั ญ รวมทั้ ง ประเด็ น บริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้ อมข้ามพรมแดน โดยกาหนดและจัดโครงสร้าง เพื่อขับเคลื่อนประเด็นร่วมด้านการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่สาคัญ โดยใช้เครื่องมือทันสมัย และให้มีหน่วยงานรับผิดชอบ ส่งเสริมการ
วิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม
๔.๖.๔ พัฒนาและดาเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกาหนดอนาคตประเทศ ด้าน
ทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล โดยพัฒนา
โครงการสาคัญที่จะกาหนดอนาคตของประเทศให้ทันสมัย โดยปรับกระบวนทัศน์การวางแผนแบบองค์รวม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาระยะยาวของประเทศโดยเร็ว

- ๓๖ -

ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๑. บทนา
ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐจึงมีประเด็นยุทธศาสตร์ที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” โดยภาครัฐต้องมี
ขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ และแยกแยะบทบาทหน่วยงานของรัฐที่ท าหน้าที่ใ นการกากับหรือในการ
ให้บริการในระบบเศรษฐกิจที่มีการแข่งขัน มีขีดสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทางาน
ให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของ
โลกอยู่ตลอดเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่งการนานวัตกรรมเทคโนโลยีข้อมูลขนาดใหญ่ และระบบการทางานที่เป็น
ดิจิทัลเข้ามาประยุ กต์ใช้อย่ างคุ้มค่า และปฏิบัติงานเทียบได้กับมาตรฐานสากล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้าง
เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภาคส่วนในสังคมต้องร่วมกันปลูกฝังค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริต ความ
มัธยัสถ์ และสร้างจิตสานึกในการปฏิเสธไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบอย่างสิ้นเชิง นอกจากนั้น กฎหมาย
ต้องมีความชัดเจน มีเพียงเท่าที่จาเป็น มีความทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ และนาไปสู่การลด
ความเหลื่อมล้าและเอื้อต่อการพัฒนา โดยกระบวนการยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เป็นธรรมและไม่
เลือกปฏิบัติ การอานวยความยุติธรรมตามหลักนิติธรรม รวมทั้งต้องมีการพัฒนาระบบบริหารจัดการบุคลากร
ภาครัฐที่สามารถจูงใจและดึงดูดให้คนดีคนเก่งเข้ามาร่วมพลังการทางานที่มีความมุ่งมั่นและมีแรงบันดาลใจใน
การที่จะร่วมกันพลิกโฉมประเทศไปสู่เป้าหมายที่พึงประสงค์

๒. เป้าหมาย
๒.๑ ภาครั ฐ มี วัฒ นธรรมการท างานที่ มุ่งผลสั ม ฤทธิ์และผลประโยชน์ ส่ ว นรวม ตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
๒.๒ ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
๒.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
๒.๔ กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

๓. ตัวชี้วัด
๓.๑ ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
๓.๒ ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ
๓.๓ ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ

- ๓๗ ๓.๔ ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
๔.๑ ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก
รวดเร็ว โปร่งใส หน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ มีระบบการบริหารจัดการที่
ทันสมัย มีประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส ให้การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วน
ท้องถิ่ น และงานของรั ฐอย่ างอื่น ให้ เป็ น ไปตามหลั กการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ ดี สร้างประโยชน์สุ ขแก่
ประชาชน
๔.๑.๑ การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของ
ภูมิภาค ปรับรูปแบบและวิธีการดาเนินการของภาครัฐมีลักษณะที่เบ็ดเสร็จ ครบวงจร และหลากหลายรูปแบบ
ตามความต้องการของผู้รับ บริการ มีความร่วมมือกับภาคีอื่น ๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกลไกการปฏิบัติงานของ
ภาครัฐให้มีลักษณะบูรณาการ
๔.๑.๒ ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกต์ใช้มีระบบการบริหารจัดการข้อมูลที่มีความเชื่อมโยงระหว่างหน่วยงานและแหล่งข้อมู ลต่าง
ๆ นาไปสู่การวิเคราะห์การจัดการข้อมูลขนาดใหญ่
๔.๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็น เป้าหมายและเชื่อมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ การบริหารจัดการภาครัฐมีความสอดคล้องเชื่อมโยง
และเป็นกลไกสาคัญในการนายุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในทุกระดับ มีการจัดสรรงบประมาณที่มีลักษณะยึด
โยงกับยุทธศาสตร์ในทุกระดับ มีเป้าหมายร่วมกันทั้งในเชิงประเด็น เชิงภารกิจ และเชิงพื้นที่ โดยอาศัยข้อมูล
ขนาดใหญ่
๔.๒.๑ ให้ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ เ ป็ น กลไกขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาประเทศ ใช้ แ ผนแม่ บ ทตาม
ยุ ทธศาสตร์ช าติ แผนการปฏิ รูป ประเทศ แผนพั ฒ นาเศรษฐกิ จและสั งคมแห่ งชาติ และนโยบายและแผน
ระดับชาติว่าด้วยความมั่นคงแห่งชาติ ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปสู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการใน
ระดับต่าง ๆ โดยเชื่อมโยงการท างานของภาครัฐในทุกระดับให้มีเอกภาพและสอดรับประสานกันตามห่วงโซ่
การพัฒนาระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น
๔.๒.๒ ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ หน่วยงานที่
เกี่ยวข้องกับระบบการเงินการคลังของประเทศมีการปฏิบัติหน้าที่ตามกรอบภารกิจในการสนับสนุนและไม่เป็น
อุปสรรคในการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ระบบงบประมาณแผ่นดินต้องสอดรับกับลักษณะการขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติทั้งในลักษณะแผนเชิงยุทธศาสตร์ แผนตามภารกิจ และแผนระดับพื้นที่ มีการรักษาวินัยการเงิน
การคลังภายใต้กรอบความยั่งยืนทางการคลัง การพัฒนาระบบการคลังล่วงหน้าระยะปานกลางและระยะยาว

- ๓๘ ๔.๒.๓ ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ มี
การติ ด ตามประเมิน ผลทั้ งก่อ นเริ่ มโครงการระหว่างด าเนิ นการ และหลั งการดาเนิ น งาน เป็ น การติ ดตาม
ประเมินผลทั้งระบบ ตั้งแต่ปัจจัยนาเข้า กระบวนการดาเนินการ ผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบต่อการบรรลุ
เป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ ตั้งแต่ระดับชาติ ระดับประเด็นการพัฒนา ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่
๔.๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ พร้อมทั้งมีการกาหนดความสัมพันธ์ระหว่างการบริหารราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค
และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน รวมทั้งมีการถ่ายโอนภารกิจที่สาคัญและการกระจายอานาจใน
ระดับที่เหมาะสมเพื่อให้ชุมชนและท้องถิ่นเข้มแข็ง
๔.๓.๑ ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม ตรวจสอบความซ้าซ้อนและปรับภารกิจและพันธกิจของ
หน่วยงานภาครัฐให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติในเชิงบูรณาการ โดยยุบเลิกภารกิจที่ไม่จาเป็น
ถ่ายโอนภารกิจให้ภาคส่วนอื่นรับไปดาเนินการ
๔.๓.๒ ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ เปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วน
ร่วมในการดาเนินการบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะอย่างเหมาะสม กาหนดความสัมพันธ์และการ
พั ฒ นาบทบาทในฐานะของหุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นาในการด าเนิ น ภารกิ จ ที่ ส าคั ญ ระหว่า งการบริห ารราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค และส่วนท้องถิ่นให้มีความชัดเจน ไม่ซ้าซ้อนกัน
๔.๓.๓ ส่งเสริมการกระจายอานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่ นให้องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล ในการที่จะจัดทาบริการสาธารณะ
และกิจกรรมสาธารณะ มีบทบาทเชิงยุทธศาสตร์ระดับพื้นที่
๔.๔ ภาครัฐมีความทันสมัย ทันการเปลี่ยนแปลง และมีขีดสมรรถนะสูง สามารถปฏิบัติงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ มีความคุ้มค่า เทียบได้กับมาตรฐานสากล สามารถรองรับกับสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานที่มี
ความหลากหลายซับซ้อนมากขึ้น และทันการเปลี่ยนแปลงในอนาคต
๔.๔.๑ องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริ บทการพัฒนาประเทศ ปรับโครงสร้าง
และระบบบริหารงานราชการใหม่ในรูปแบบที่มีความหลากหลาย มีการดาเนินงานที่มีความยืดหยุ่น สามารถ
ปรับตัวเข้าสู่การเป็นสานักงานสมัยใหม่ นาไปสู่การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงสามารถปฏิบัติงานเทียบได้
กับ มาตรฐานสากล มี ค วามคล่ อ งตั ว ไม่ ยึ ด ติ ด กั บ การจัด โครงสร้างองค์ กรแบบราชการ สามารถยุ บ เลิ ก
ปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กร กฎ ระเบียบ ได้ตามสถานการณ์
๔.๔.๒ พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย โดยมีการกาหนดนโยบายและ
การบริหารจัดการที่ตั้งอยู่บนข้อมูลและหลักฐานเชิงประจักษ์ มุ่งผลสัมฤทธิ์ มีความโปร่งใสยืดหยุ่นและคล่องตัว
สูง นานวัตกรรมเทคโนโลยี ข้อมูลขนาดใหญ่ ระบบการทางานที่เป็นดิจิทัลมาใช้ในการบริหารและการตัดสินใจ

- ๓๙ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสานึก มีความสามารถสูง
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ชาติโดยภาครัฐมีกาลังคนที่
เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากรให้สามารถสนองความต้องการใน
การปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่งทางานในภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีด
ความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ
๔.๕.๑ ภาครัฐมีการบริหารกาลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม เพิ่มความยืดหยุ่น
คล่ อ งตั ว ให้ กั บ หน่ ว ยงานภาครั ฐ ในการบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลในทุ ก ขั้ น ตอนควบคู่ ไปกั บ การเสริม สร้า ง
ประสิทธิภาพและคุณภาพภายใต้หลักระบบคุณธรรม ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงกลไกการวางแผนกาลังคน รูปแบบ
การจ้างงาน การสรรหา การคัดเลือก การแต่งตั้ง เพื่อเอื้อให้เกิดการหมุนเวียน ถ่ายเทแลกเปลี่ยน และโยกย้าย
บุคลากรคุณภาพในหลากหลายระดับระหว่างภาคส่วนต่าง ๆ ของประเทศได้อย่างคล่องตัว
๔.๕.๒ บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทางานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนา
ตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ พัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐและวางมาตรการที่เหมาะสมกับ
เส้นทางความก้าวหน้าในสายอาชีพให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ ปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมการทางานและสร้างค่านิยมใน
การปฏิบัติงานเพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม สามารถบูรณาการการทางานร่วมกับภาคส่วนอื่นได้อย่าง
เป็นรูปธรรม ให้ความสาคัญกับการพัฒนาภาวะผู้นาในทุกระดับให้มีขีดสมรรถนะสูง มีความรับผิดชอบ และมี
ความเป็นมืออาชีพ เป็นทั้งผู้นาทางความรู้และความคิดผลักดันภารกิจ นาการเปลี่ยนแปลง พัฒนา นโยบาย
และยุทธศาสตร์ เป็นแบบอย่างที่ ดีต่อผู้ร่วมงานและต่อสังคม โดยมีการสร้างผู้นาทางยุทธศาสตร์ในหน่วยงาน
ภาครัฐทุกระดับอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบเพื่อรองรับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติระยะยาว
๔.๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต
ภาครัฐมีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในทุกระดับ โดยเฉพาะ
การสร้างวัฒนธรรมแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมของบุคลากรภาครัฐให้เกิดขึ้น
๔.๖.๑ ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพื่อป้องกันและขจัดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด
๔.๖.๒ บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริตกาหนดให้
เจ้าพนักงานของรัฐต้องยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลีกเลี่ยงการขัดกันระหว่างประโยชน์บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
๔.๖.๓ การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม
และตรวจสอบได้จัดการกับผู้กระทาความผิดทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกระดับอย่างตรงไปตรงมา เป็น
ธรรม และตรวจสอบได้

- ๔๐ ๔.๖.๔ การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณา
การ จัดให้มีกลไกการประสานงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทั้งในระดับนโยบายยุทธศาสตร์ และ
การขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร์
๔.๗ กฎหมายมี ค วามสอดคล้ อ งเหมาะสมกั บ บริ บ ทต่ า ง ๆ และมี เท่ า ที่ จ าเป็ น กฎหมายกฎ
ระเบียบ ข้อบังคับมีเท่าที่จาเป็น ทันสมัย มีความเป็นสากล มีประสิทธิภาพ โดยมุ่งใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือใน
การสนับสนุนการพัฒนา การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคที่
นาไปสู่ความเหลื่อมล้าด้านต่าง ๆ เอื้อต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๗.๑ ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่ าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง
ปรับเปลี่ยนบทบาทของภาครัฐเป็นผู้อานวยความสะดวก กาหนดกติกาในการแข่งขันให้เกิดความเป็นธรรมแก่
การดาเนินธุรกิจทั้งในธุรกิจทั่วไปและธุรกิจเฉพาะ ปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้สามารถตอบสนองกับการ
เปลี่ยนแปลงของรูปแบบการผลิต การค้า การบริการ และสามารถอานวยความสะดวกในการดาเนินธุรกิจได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
๔.๗.๒ มีกฎหมายเท่าที่จาเป็น ออกแบบกฎหมายที่รอบคอบรัดกุมเพื่อแก้ปัญหาอย่างตรงจุด
ให้มีความสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศที่เป็นประโยชน์ต่อประชาชนโดยรวม ด้วย
การสร้างความเป็นธรรมในการจัดสรรผลประโยชน์และบริหารจัดการผลกระทบที่เกิดจากกฎหมายที่เกี่ยวกับ
สิทธิในทรัพย์สินและการประกอบอาชีพ ใช้กฎหมายเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
๔.๗.๓ การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่าเทียม มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพ
การใช้กฎหมาย บังคับใช้ กฎหมายอย่างเคร่งครัด ลดความเหลื่อมล้าทางสังคม ไม่เลือกปฏิบัติ นาเทคโนโลยี
สมัยใหม่มาใช้ในการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้กฎหมาย ป้องกันการกระทาผิดและจับกุมผู้กระทาผิดได้
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว
๔.๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค มีความเป็น
กลาง น่ า เชื่ อ ถื อ โปร่ งใส ตรวจสอบได้ กระบวนการยุ ติ ธ รรมมี ก ารบริ ห ารที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพเจ้ าหน้ าที่ ใน
กระบวนการยุติธรรมมีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นมืออาชีพ มีความเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติประชาชน
เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้โดยสะดวก มุ่งให้เกิดการสร้างมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพในกระบวนการ
ยุติธรรมเทียบเท่าระดับสากล ตามหลักนิติธรรม โปร่งใส ลดความเหลื่อมล้าและสร้างโอกาสในการเข้าถึงความ
ยุติธรรม
๔.๘.๑ บุ ค ลากรและหน่ ว ยงานในกระบวนการยุ ติ ธ รรมเคารพและยึ ด มั่ น ในหลั ก
ประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม ปรับวัฒนธรรมองค์กรและ
ทัศนคติเจ้าหน้าที่ของรัฐในกระบวนการยุติธรรมให้เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตยเคารพศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม

- ๔๑ ๔.๘.๒ ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกั นในทุกขั้นตอนของการ
ค้นหาความจริง การรวบรวมและการพิสูจน์พยานหลักฐานเป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยต้องใช้ประโยชน์
จากนิติวิทยาศาสตร์และศาสตร์อื่น ๆ และจัดให้มีบริการทางด้านนิติวิทยาศาสตร์เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการ
ในการพิสูจน์ข้อเท็จจริงอย่างมีทางเลือก
๔.๘.๓ หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ร่วมกัน เพื่อประสิทธิภาพในการบังคับใช้กฎหมายและอานวยความยุติธรรมพัฒนาเป้าหมายและ
ยุทธศาสตร์ระยะกลางและระยะยาวระหว่างหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่ตั้งอยู่บนพื้นฐานของข้อมูลเชิง
ประจักษ์ มีรูปแบบกระบวนการยุติธรรมที่มีการประสานงานระหว่างหน่วยงานกันบนพื้นฐานแห่งการไว้วางใจ
ซึ่งกันและกัน
๔.๘.๔ ส่ ง เสริ ม ระบบยุ ติ ธ รรมทางเลื อ ก ระบบยุ ติ ธ รรมชุ ม ชน และการมี ส่ ว นร่ ว มของ
ประชาชนในกระบวนการยุติธรรม ส่งเสริมกระบวนการยุติธรรมทางเลือกในรูปแบบต่าง ๆ การไกล่เกลี่ ยข้อ
พิพาทก่อนเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม
๔.๘.๕ พัฒ นามาตรการอื่น แทนโทษทางอาญา เพื่ อลดทอนความเป็ นโทษทางอาญาที่ไม่
จาเป็น สร้างความสมดุลระหว่างการบังคับโทษตามคาพิพากษากับการให้โอกาสผู้ต้องโทษกลับคืนสู่สังคม เปิด
โอกาสให้ภาคส่วนอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารการบังคับโทษ และการพัฒนาระบบคุมประพฤติในชุมชน
รวมทั้ ง การใช้ ก ฎหมายอาญาโดยยึ ด มั่ น หลั ก การตี ค วามโดยเคร่งครั ด ไม่ ข ยายขอบเขตฐานความผิ ด ให้
ครอบคลุมการกระทาที่แท้จริงแล้วไม่เข้าองค์ประกอบ

