
ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนการปฏิรูปประเทศ และการติดตาม



พลเรือเอก ประสาน  สุขเกษตร 



เหตุผลความจ าเป็นต้องมียุทธศาสตร์ชาติ





รายได้ต่อหัวของคนไทย (Thailand GDP per Capita)

ประเทศรายได้ต ่า
ประเทศรายได้ปานกลางระดับต ่า
ประเทศรายได้ปานกลางระดับสูง
ประเทศรายได้ระดับสูง

ระดับรายได้ GNI per capita
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องค์การสหประชาชาติ

สังคมสูงอายุ
Ageing Society

มากกว่า 7%

ในปี 2022 ประเทศไทยจะก้าวเข้าสู่สังคมสูงอายุสมบรูณ์
และสังคมสูงอายุระดับสูงสุดในปี 2031 ตามลําดับ

*

จําแนก “สังคมสูงอาย”ุ ไว้ 3 ระดับ

สังคมสูงอายุสมบรูณ์
Aged Society

มากกว่า 14%

สังคมสูงอายุระดับสูงสุด 
Super Aged Society

มากกว่า 20%

โดยอายุประชากร 65 ปี ขึ้นไป
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การแก้ไขปัญหาที่มีความสลับซับซ้อน
และฝังรากลึกต้องใช้เวลา









ประเทศจนี
ยทุธศาสตร ์

Made in China 2025 

10 ปี



สปป.ลาว
ยทุธศาสตร ์

เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิ
และสงัคม10 ปี



ประเทศเมยีนมา
แผนพัฒนาประเทศ

20 ปี



แนวทางการพัฒนาเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายที่กําหนด

ทําให้บ้านเมืองมั่นคง
มีความสงบสุข ให้สามารถแข่งขันได้ พัฒนาศักยภาพคนไทย

ทุกมิติและทุกช่วงวัย

การสร้างโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคมลดความเหล่ือมลํ้า การเติบโตอย่างยั่งยืน พัฒนาระบบบริหาร

จัดการภาครัฐ
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กฎหมายที่เกี่ยวข้อง



















แนวความคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ



แปลนบ้านสร้างบ้าน

เจ้าของบ้าน คนออกแบบ คนก่อสร้าง
+ +



ชิ้นส่วนย่อยๆสร้างปราสาท

คนออกแบบ คนท่าชิ้นส่วน คนต่อ

+ +



แผนพัฒนา
ประเทศระยะยาวสร้างชาติ ข้าราชการ + ประชาชน

+เอกชน + ทุกภาคส่วน

ยุทธศาสตร์ชาติมั นคง มั งคั ง ยั งยืน การมีส่วนร่วม
+ การวางแผนการด่าเนินการ

2561

2580

+ +





แผนแม่บท



ข้าราชการ ประชาชน เอกชน
เขา้ใจอยา่งถ่องแท้

น าไปวางแผน และปฏบิตัิ
ใหบ้งัเกดิผล ต่อชุมชน
และปัจเจกบุคคล

ไดอ้ยา่งเป็นรปูธรรม

เขา้ใจแนวคดิ
- ท าตวัใหพ้รอ้ม
- ชุมชนเขม้แขง็
- รว่มคดิ รว่มวางแผน รว่มพฒันา

รว่มคดิ 
รว่มวางแผน 
รว่มพฒันา

เขา้ใจ

ผลท่ีต้องการ 

+ +



ยุทธศาสตร์ชาติ



ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

อนาคตไทย

อนาคตเรา
OUR COUNTRY OUR FUTURE



1.
ความม่ันคง

33

เพื่อสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชาติ อันได้แก่ การมีเอกราช 
อธิปไตย การด ารงอยู่อย่างมั่นคง และยั่งยืนของสถาบันหลัก
ของชาติและประชาชนจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ การอยู่
ร่วมกันในชาติอย่างสันติสุขเป็นปึกแผ่น มีความมั่นคง ทาง
สังคม ความเจริญเติบโตของชาติ ความเป็นธรรมและความอยู่
ดีมีสุขของประชาชน ความยั่งยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อม ความมั่นคงทางพลังงานและอาหาร ความสามารถ
ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติภายใต้ การอยู่ร่วมกันอย่าง
สันติประสานสอดคล้องกันด้านความมั่นคงในประชาคม
อาเซียนและประชาคมโลกอย่างมีเกียรติและศักดิ์ศรี 



“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน  เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ประเทศชาติม่ันคง 
ประชาชนมีความสุข 

พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

ยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ
เพือ่การพัฒนาเศรษฐกจิอย่างต่อเน่ือง ภาครัฐของประชาชน

เพ่ือประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

สร้างโอกาสและ
ความเสมอภาคทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (2561 – 2580)

1.ด้านความมั่นคง 2.ด้านการสร้างขดีความสามารถในการแขง่ขนั 3. ด้านพัฒนาและเสริมสรา้งทรพัยากรมนุษย์

4. ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 5. ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม

6.ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารภาครัฐ

การบริหารจัดการสภาวะแวดล้อมของประเทศให้มีความมัน่คง ปลอดภัย 
เอกราชอธิปไตย และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ สามารถรับมือกับ
ภัยคุกคามและภัยพิบัติได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับความรนุแรงโดยใช้กลไก
การแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการกับทุกภาคส่วนรวมถึงประเทศเพื่อนบ้าน
และมิตรประเทศท่ัวโลก

การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ ขยายโอกาสทางการค้า
และการลงทุนในเวทีโลก ควบคู่ไปกับการยกระดับรายได้และการกินดีอยูด่ี 
รวมถึงการเพ่ิมขึน้ของคนชั้นกลาง และลดความเหลื่อมล้ าของคนในประเทศ
ได้ในคราวเดียวกัน 

คนไทยในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา
มีทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะสื่อสาร
ภาษาอังกฤษและภาษาที่ 3 และมีคุณธรรม

สร้างความเป็นธรรม และลดความเหล่ือมล้ าในทุกมิติ กระจาย
ศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ

ค านึงถึงความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของประชาชนให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เกิดผลลัพธ์ต่อความย่ังยืน

การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม”









พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบบูรณาการ 

การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาทีม่ีผลกระทบต่อความมัน่คง 

พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัย
คุกคามที่กระทบต่อความมัน่คงของชาติ 

บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซยีนและ
นานาชาต ิรวมถึงองค์กรภาครัฐและทีม่ิใชภ่าครัฐ 
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5• พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนักใน
เรื่องความม่ันคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา และมีส่วนร่วมในการแก้ปัญหา  

• พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 
• พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน

• พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความ
ม่ันคงที่ส าคัญ

• แก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบนั 
• ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบติัขึ้นใหม่ 
• สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนที่จงัหวดัชายแดนภาคใต้
• รักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางบกและทางทะเล 

• พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 
• พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความม่ันคง รวมทั้งภาครัฐ

และภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัย
คุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ 

• พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

• เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหวา่งประเทศ 
• เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค 
• ร่วมมือทางการพัฒนากบัประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

• พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรบัการติดตาม เฝ้า
ระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไขปัญหา
ความม่ันคงแบบองค์รวมอย่างเป็นรปูธรรม 

• บริหารจัดการความม่ันคงให้เอือ้อ านวยต่อ
การพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  

• พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 

เป้าหมาย 20 ปี
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

เป้าหมายที่ 1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ
เป้าหมายที่ 3 กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคง

เป้าหมายที่ 4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นทีช่ื่นชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ

เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่ เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ตัวชี้วัดท่ี 1 ความสุขของประชากรชาวไทย
ตัวชี้วัดท่ี 2 ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
ตัวชี้วัดท่ี 3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง 
ตัวชี้วัดท่ี 4 บทบาทและการยอมรับในด้านความมั่นคงของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศ
ตัวชี้วัดท่ี 5 ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความม่ันคง
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5• เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปญัญาทอ้งถิน่
ของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร  
• เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์
• เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ
• เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม
• เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

การเกษตรสร้างมูลค่า  

อุตสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต โครงสร้างพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
• อุตสาหกรรมชีวภาพ 
• อุตสาหกรรมและบรกิารการแพทย์ครบวงจร 
• อุตสาหกรรมและบรกิารดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 
• อุตสาหกรรมและบรกิารขนส่งและโลจิสติกส์
• อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

• ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 
• ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ 
• ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 
• ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า 
• ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภมิูภาค 

• การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไรร้อยต่อ 
• การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• การเพ่ิมพ้ืนที่และเมืองเศรษฐกิจ 
• การพัฒนาโครงสรา้งพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 
• การรักษาและเสริมสรา้งเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

• การสร้างผู้ประกอบการอัจฉรยิะ 
• การสร้างโอกาสเข้าถงึบรกิารทางการเงิน
• การสร้างโอกาสเข้าถงึตลาด  
• การสร้างโอกาสเข้าถงึข้อมูล 
• การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึง

บริการภาครฐั 

เป้าหมาย 20 ปี
ตัวชี้วัดเป้าหมาย

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก 

1.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ
ย่ังยืน

2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น

ตัวช้ีวัดท่ี 1 รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้

ตัวช้ีวัดท่ี 2 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
ตัวช้ีวัดท่ี 3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา
ตัวช้ีวัดท่ี 4 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ท้ังในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 

39

สร้างความหลากหลายด้านการทอ่งเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ยุทธศาสตร์ 2 ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน
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2 4พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต 

ปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 1 3 5

6 7

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
ในศตวรรษที่ 21

ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษยท์ี่หลากหลาย

เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี

เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้าง
คุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อตอ่การ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

• การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาข้ัน
พ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต 

• การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนรว่มในกิจกรรม
ออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ 

• การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือความเป็นเลิศและต่อ
ยอดสู่ระดับอาชีพ 

• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ
เพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

•การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครวัไทย
•การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครฐั 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิน่ ครอบครัว
และชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 
•การปลูกฝังและพัฒนาทกัษะนอกห้องเรยีน 
•การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ 

• การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
• การป้องกันและควบคุมปัจจัยเส่ียงที่คุกคามสุขภาวะ 
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอือ้ต่อการมีสุขภาวะที่ดี 
• การพัฒนาระบบบรกิารสุขภาพที่ทนัสมัยสนับสนุนการสรา้งสุข

ภาวะที่ดี
• การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสรา้งสุขภาวะทีดี่ในทุกพ้ืนที่  

• การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครวั ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ 

• การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบสนับสนุน 
ที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  

• การดึงดูดกลุ่มผู้เช่ียวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กบั
ประเทศ 

• การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอือ้ต่อการพัฒนาทกัษะส าหรบัศตวรรษที่ 21
• การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่ 
• การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทกุระดับ ทุกประเภท 
• การพัฒนาระบบการเรยีนรูต้ลอดชีวิต 
• การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ

การวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก 
• การวางพ้ืนฐานระบบรองรบัการเรียนรูโ้ดยใช้ดิจิทลัแพลตฟอร์ม
• การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเปน็เลิศทางวชิาการระดับนานาชาติ 

• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว 
• การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม 

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
• การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา 
• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน 
• การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
• การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรม

ของคนในสังคม 
• การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม 

เป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย
ตัวชี้วัดที่ 2 ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก 

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

• ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
• ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น 
• ช่วงวัยแรงงาน 
• ช่วงวัยผู้สูงอายุ  

ยุทธศาสตร์ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
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2 4การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี

การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ1 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม

การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนทอ้งถ่ินในการพัฒนาการพ่ึงตนเอง
และการจัดการตนเอง

• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 
• ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บรโิภค 
• กระจายการถือครองทีดิ่นและการเข้าถึงทรพัยากร
• เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความรเิริม่สร้างสรรค์ 

มีความปลอดภัยในการท างาน 
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทกุช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบรกิารสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส 
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง  

• พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค
• ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวดัในมิติต่าง ๆ
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยใหส้ามารถตอบสนองต่อสังคม

สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
• ปรับโครงสร้างและแกไ้ขกฎหมายระเบียบบรหิารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
• สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู ้เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• พัฒนาก าลังแรงงานในพ้ืนที่

• สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม
• การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาค

ประชาชน
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม
• สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล

• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต 
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ

• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ 
2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาค

ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์ 
3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา 

การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

เป้าหมาย 20 ปี
ตัวชี้วัดที่ 1 ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง

กลุ่มประชากร
ตัวชี้วัดที่ 2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน
ตัวชี้วัดที่ 3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 
ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก 

ยุทธศาสตร์ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม
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5สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขยีว

สร้างการเตบิโตอยา่งยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล

สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่
เป็นมิตรต่อสภาพภูมอิากาศ

พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชงินิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เตบิโต

พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และ
เกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม

ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคต
ประเทศ

• เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตรด้์าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด 
• อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว

ประเทศ 
• รักษาและเพ่ิมพ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
• ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน 

• เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 
• ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งระบบ 
• ฟ้ืนฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการ

ป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

• พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เปน็มิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ
• มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสรา้ง

พ้ืนฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน 
• พัฒนาและสร้างระบบรบัมือปรับตัวต่อโรคอบุัติใหม่และโรคอบุัติซ้ าที่เกดิ

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

• จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรกัษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทาง
ภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

• พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างย่ังยืน 

• จัดการมลพิษที่มีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้ง
ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล 

• สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน

• พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร 
ด้วยกลไกการมีส่วนรว่มของทกุภาคส่วนในท้องถิ่น 

• พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ
• เพิ่มผลิตภาพของน้ าทั้งระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล 
• พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานที่เป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 
• พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
• เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถใน

การป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า  

เป้าหมาย 20 ปี
1 อนุรักษ์และรกัษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างย่ังยืน มีสมดุล
2 ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ

3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบ
นิเวศ 

4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมี
ส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
ตัวชี้วัดที่ 1 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เส่ือมโทรมได้รับการฟ้ืนฟู
ตัวชี้วัดที่ 3 พ้ืนที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก  

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมทีพึ่งประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย 

• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม

• จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ 

• พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือ
ก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนรว่ม และธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตร์ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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2 4
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

1 3ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และ
ให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

6

5ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับ
ภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชน
และทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

ภาครัฐมีความทันสมยั 

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง 
มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

8

7

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ทุกภาค
ส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น

ตัวชี้วัดเป้าหมาย
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 
2. ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

เป้าหมาย 20 ปี

ตัวช้ีวัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ
ตัวช้ีวัดที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ
ตัวช้ีวัดที่ 4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 8 ประเด็นหลัก  

• การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและ
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค

• ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

• ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ 

• ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

• ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ

• ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม 
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
• ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาท

ชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

• องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ 

• พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบั ติราชการให้
ทันสมัย

• ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว 
ยึดระบบคุณธรรม

• บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพ่ือ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ 

• ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

• บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต 

• การปราบปรามการทุ จ ริ ตประพฤ ติ มิชอบ มี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้ 

• การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

• ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปล่ียนแปลง

• มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น 
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

• บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม 

• ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาท
เชิงรุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความ
จริง 

• หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง 
อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์
ร่วมกัน

• ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรม
ชุมชน และการ มีส่วนร่วมของประชาชนใน
กระบวนการยุติธรรม 

• พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษจ าคุก 

ยุทธศาสตร์ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ





23 แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตรช์าติ

ความมั่นคง

การต่างประเทศ

การเกษตร

อตุสาหกรรม

และบรกิารแห่งอนาคต

การท่องเที่ยว

พืน้ทีแ่ละเมอืง

น่าอยู่อจัฉรยิะ

ผูป้ระกอบการ

และวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดยอ่ม
ยคุใหม่

เขตเศรษฐกจิ

พเิศษ

การพัฒนาศักยภาพ
คนตลอดช่วงชีวิต

การพัฒนาการเรียนรู้

การเสรมิสรา้ง
ใหค้นไทย

มสุีขภาวะทีด่ ี

ศกัยภาพการกฬีา

พลงัทางสงัคม

เศรษฐกจิ
ฐานราก

การเติบโตอย่างยั่งยืน
การบริหารจัดการน ้า

ทั งระบบ

การบรกิาประชาชน
และประสทิธภิาค

ภาครฐั 

การต่อต้านการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

กฎหมาย

และกระบวนการ

ยตุธิรรม

โครงสรา้งพืน้ฐาน

ระบบโลจสิตกิส ์

และดิจิทัล

ความเสมอภาค
และหลกัประกนั

ทางสงัคม

การวิจัยและพัฒนา
และนวัตกรรม

การปรับเปล่ียน
ค่านิยมและวัฒนธรรม



ยศ.ชาติ 
ด้านการ
ปรับสมดุล
และพัฒนา
ระบบการ
บริหารจัด
การภาครัฐ

1 ยศ.ชาติ ด้านการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขนั2

ยศ.ชาติ ด้านการพัฒนาและเสริมสรา้งศักยภาพทรัพยากรมนุษย์3ยศ.ชาติ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม4

ยศ.ชาติ
ด้านการ
สร้างการ
เติบโต
บน
คุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

5

ยศ.ชาติ ด้านความมั่นคง

6

3. การเกษตร 4. อุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต

6. พื้นที่และเมือง    
น่าอยู่อัจฉริยะ

8. ผู้ประกอบการ
และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาด
ย่อมยุคใหม่

9. เขตเศรษฐกจิ
พิเศษ

15. พลังทางสังคม16. เศรษฐกิจ
ฐานราก

17. ความเสมอภาค
และหลักประกันทางสังคม

18.

20. การบริการประชาชน 
และประสิทธิภาพ
ภาครัฐ

22. กฎหมาย
และกระบวนการยุติธรรม

1-6

ความเชื่อมโยงระหว่าง ยศ.ชาติ
ประเด็นแผนแม่บทฯ 

และประเด็นเร่งด่วน 5 ปีแรก



1 ประเด็นความมั่นคง

การรักษาความสงบภายในประเทศ การป้องกันและแก้ไขปัญหาที มีผลกระทบต่อความมั นคง

การพัฒนาศักยภาพของประเทศ
ให้พร้อมเผชิญภัยคุกคาม 

ที กระทบต่อความมั นคงของชาติ

การบูรณาการความร่วมมือด้านความมั นคง
กับอาเซียน และนานาชาติ รวมท้ังองค์กร

ภาครัฐ และมิใช่ภาครัฐ 

การพัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั นคงแบบองค์รวม
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2 ประเด็นการต่างประเทศ

ความร่วมมือด้านความมั นคงระหว่างประเทศ ความร่วมมือเศรษฐกิจและความร่วมมือ 
เพื อการพัฒนาระหว่างประเทศ

การพัฒนาที สอดคล้องกับมาตรฐาน
สากลและพันธกรณีระหว่างประเทศ 

การส่งเสริมสถานะและบทบาท
ของประเทศไทยในประชาคมโลก

การต่างประเทศมีเอกภาพ
และบูรณาการ
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3 ประเด็นการเกษตร

เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถิ น เกษตรปลอดภัย เกษตรชีวภาพ 

เกษตรแปรรูป เกษตรอัจฉริยะ การพัฒนาระบบนิเวศการเกษตร 
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ประเด็นการอุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต4

อุตสาหกรรมชีวภาพ อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล
ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

อุตสาหกรรมความมั นคงของประเทศ อุตสาหกรรมต่อเนื องจากการพัฒนา
ระบบคมนาคม

การพัฒนาระบบนิเวศอุตสาหกรรม
และบริการแห่งอนาคต 
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ประเด็นการท่องเที่ยว5

การท่องเที ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม การท่องเที ยวเชิงธุรกิจ การท่องเที ยวเชิงสุขภาพ ความงาม 

และแพทย์แผนไทย 

การท่องเที ยวเชื อมโยงภูมิภาค การท่องเที ยวส่าราญทางน่้า การพัฒนาระบบนิเวศการท่องเที ยว 
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ประเด็นพื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ6

การพัฒนาเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 
การพัฒนาพื้นที เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม 

เชิงนิเวศที มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั งยืน 
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ประเด็นโครงสร้างพื้นฐานระบบโลจิสติกส์และดิจิทัล7

โครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมและระบบโลจิสติกส์

โครงสร้างพื้นฐานด้านดิจิทัล โครงสร้างพ้ืนฐานด้านพลังงาน 
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ประเด็นผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่8

การสร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

การสร้างระบบนิเวศที เอื้อต่อการด่าเนินธุรกิจผู้ประกอบการ 
และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 
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ประเด็นเขตเศรษฐกิจเขตเศรษฐกิจพิเศษ9

การพัฒนาเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก 

การพัฒนาพื้นที ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

การพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ชุมพร

ระนอง

สุราษฎร์ธานี

นครศรีธรรมราช
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ประเด็นการปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม10

การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 

การปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ค่านิยม และการเสริมสร้าง
จิตสาธารณะ และการเป็นพลเมืองที ดี

การใช้สื อและสื อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยม
และวัฒนธรรมของคนในสังคม 
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ประเด็นการพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต11

การสร้างสภาพแวดล้อมที เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้าง ศักยภาพมนุษย์ การพัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงการตั้งครรภ์จนถึงปฐมวัย

การพัฒนาช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น การพัฒนาและยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การส่งเสริมศักยภาพผู้สูงอายุ 
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ประเด็นการการพัฒนาการเรียนรู้12

การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที ตอบสนอง
ต่อการเปลี ยนแปลงในศตวรรษที  21  การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที หลากหลาย 
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ประเด็นการเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี13

การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ และการป้องกัน
และควบคุมปัจจัยเสี ยงที คุกคามสุขภาวะ 

การใช้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสภาพแวดล้อม
ที เอื้อต่อการ มีสุขภาวะที ดี 

การพัฒนาและสร้างระบบรับมือและปรับตัวต่อโรค
อุบัติใหม่และโรคอุบัติซ่้าที เกิดจากการเปลี ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ  
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ

ที ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที ดี  
การกระจายบริการสาธารณสุข
อย่างทั วถึงและมีคุณภาพ 
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ประเด็นศักยภาพการกีฬา14

การส่งเสริมการออกก่าลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็น วิถีชีวิตและการส่งเสรมิให้ประชาชนมีส่วนร่วม

ในกิจกรรมออกก่าลังกายกีฬา และนันทนาการ

การส่งเสริมการกีฬาเพื อพัฒนาสู่ระดับอาชีพ 

การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการ 
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ประเด็นพลังทางสังคม15

การเสริมสร้างทุนทางสังคม การรองรบัสังคมสูงวยัเชิงรกุ 
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ประเด็นเศรษฐกิจฐานราก16

การยกระดับศักยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที ส่งเสรมิ
การพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก
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ประเด็นความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม17

การคุ้มครองทางสังคมขั้นพื้นฐานและหลักประกันทางเศรษฐกิจ
สังคม และสุขภาพ 

มาตรการแบบเจาะจงกลุ่มเป้าหมาย เพื อแก้ปัญหาเฉพาะกลุ่ม 
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ประเด็นการเติบโตอย่างยั่งยืน18

การสร้างการเติบโตอย่างยั งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว การสร้างการเติบโตอย่างยั งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

การยกระดับกระบวนทัศน์
เพื อก่าหนดอนาคตประเทศ 

การสร้างการเติบโตอย่างยั งยืนบนสังคม
ที เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

การจัดการมลพิษที มีผลกระทบต่อสิ งแวดล้อม 
และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบให้เป็นไปตาม

มาตรฐานสากล  
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ประเด็นการบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ19

การพัฒนาการจัดการน่้าเชิงลุ่มน่้าท้ังระบบ
เพื อเพิ มความมั นคง ด้านน่้าของประเทศ

การเพิ มผลิตภาพของน้่าท้ังระบบ ในการใช้น่้าอย่างประหยัด
รู้คุณค่าและสร้างมูลค่าเพิ มจากการใช้น่้าให้ทัดเทียม

กับระดับสากล 
การอนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น่้า ล่าคลอง 
และแหล่งน่้าธรรมชาติทั วประเทศ 



84



ประเด็นการบริกาประชาชนและประสิทธิภาคภาครัฐ 20

การพัฒนาบริการประชาชน การบริหารจัดการการเงินการคลัง 

การสร้างและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ การปรับสมดุลภาครัฐ การพัฒนาระบบบริหารงานภาครัฐ 

การบริหารงาน
ภาครัฐ
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ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ21

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ การปราบปรามการทุจริต 
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ประเด็นกฎหมายและกระบวนการยุติธรรม22

การพัฒนากฎหมาย การพัฒนากระบวนการยุติธรรม 

มาตรฐานระหว่างประเทศว่าด้วยการจ าแนกประเภทอาชญากรรมเพื่อประโยชน์ทางสถิติ
International Crime Classification for Statistical Purposes
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ประเด็นการวิจัยและพัฒนาและนวัตกรรม23

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านเศรษฐกิจ การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมด้านสังคม 

ด้านปัจจัยสนับสนุนในการวิจัย
และพัฒนานวัตกรรม 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านสิ งแวดล้อม 

การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
ด้านองค์ความรู้พื้นฐาน 
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แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติเฉพาะกิจ โควิด-19
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ความสัมพันธ์ระหว่าง ยุทธศาสตร์ชาติกับแผนการปฏิรูปประเทศ



ด้านความมั นคง
ด้านการสร้าง
ความสามารถ
ในการแข่งขัน

ด้านการพัฒนา
และเสริมสร้าง
ศักยภาพ

ทรัพยากรมนษุย์

ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาค

ทางสังคม

ด้านการสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที เป็น
มิตรต่อสิ งแวดล้อม

ด้านการปรับสมดุล
และพัฒนาระบบ

การบริหารจัดการภาครัฐ

฿

ด้านการเมือง
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการบริหาร
ราชการแผ่นดิน

แผนการปฏิรูปประเทศ
ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติยุทธศาสตร์ชาติ

ยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านกฎหมาย
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกระบวนการ
ยุติธรรม

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านเศรษฐกิจ
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านสาธารณสุข
แผนการปฏิรูปประเทศ ด้านทรัพยากร

ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านสื่อสารมวลชน 
เทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านสังคม
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านพลังงาน
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการป้องกัน
และปราบปรามการ

ทุจริตฯ

แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านการศึกษา
แผนการปฏิรูปประเทศ

ด้านกิจการต ารวจ
แผนการปฏิรูปประเทศ
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แผนการปฏิรูปประเทศ



(เดิม)
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1
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นการเมอืง



111

เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป

1. การเสริมสร้างวัฒนธรรมทางการมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. กลไกการแก้ไขปัญหาความขัดแยังโดยสันติวิธีและการรู้รักสามัคคีของสังคมไทย

3. การกระจายอ านาจการปกครองส่วนท้องถิ่น และการจัดสรรทรัพยากรที่เป็นธรรม

4. การลือกตั้งที่สุจริตและเที่ยงธรมเพื่อการปฏิรูปประเทศ

5. การสร้างรัฐธรรมาธิปไตย

ด้านการเมือง
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2
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นบรหิารราชการแผ่นดนิ
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ด้านบริหารราชการแผ่นดินเร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป

1. บริการภาครัฐ สะดวก รวดเร็วและตอบโจทย์ชีวิตของประชาชน

2. ระบบข้อมูลภาครัฐมีมาตรฐาน ทันสมัย และเช่ือมโยงกัน ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัล

3. โครงสร้างภาครัฐ กะทัดรัด ปรับตัวได้เร็ว และระบบงานมีผลสัมฤทธิ์สูง

4. ก าลังคนภาครัฐ มีขนาดเหมาะสมและมีสมรรถนะสูงพร้อมขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

5. ระบบริหางานบุคคลที่สามารถดึงดูด สร้าง และรักษาคนดีคนก่งไว้ในภาครัฐได้อย่างเหมาะสม

6. การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ คล่องตัวโปร่งใส และมีกลไกป้องกันการทุจริตทุกขั้นตอน
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3
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นกฎหมาย
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านกฎหมาย

1. การออกกฎหมายเป็นกฎหมายที่ดีและเท่าที่จ าเป็น
2. ยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมายที่ล้าสมัย
3. มีกลไกทางกฎหมายเพื่อขจัดความเหลื่อมล้ า
4. มีกลไกให้มีการตรากฎหมาย เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการแข่งขัน
5. พัฒนากระบวนการจัดท าและตรวจพิจารณาร่างกฎหมายให้รวดเร็ว
6. มีกลไกให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดท าและร่างกฎหมาย
7. มีกลไกให้ประชาชนเข้าถึงกฎหมายโดยสะดวก
8. ปฏิรูปการเรียนการสอนวิชากฎหมาย
9. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศให้ประชาชนติดต่อได้สะดวก
10. มีกลไกส่งเสริมการบังคับใช้กฎหมาย
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4
แผนการปฏรูิปประเทศ
ดา้นกระบวนการยุตธิรรม
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านกระบวนการยุติธรรม

1. การก าหนดระยะเวลาด าเนินงานในทุกขั้นตอน
2. การพัฒนากลไกช่วยเหลือและเพ่ิมศักยภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม
3. การพัฒนากลไกการบังคับการตามกฎหมาย
4. การปรับกระบวนทัศน์ในการบริหารงานยุติธรรม
5. การปรับปรุงการสอบสวนคดีอาญา
6. การก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ฯ มิให้คดีขาดอายุความ
7. การพัฒนาระบบการสอบสวน
8. การปฏิรูประบบนิติวิทยาศาสตร์
9. การพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรต่างๆ ในกระบวนการยุติธรรม
10. การพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการยุติธรรม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการแข่งขัน
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5
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นเศรษฐกจิ
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านเศรษฐกิจ

1. การปฏิรูปด้านการเพ่ิมความสามารถทางการแข่งขันของประเทศ

2. การปฏิรูปด้านความเท่าเทียมและการเติบโตอย่างมีส่วนร่วม

3. การปฏิรูปสถาบันทางเศรษฐกิจ

( มีข้อย่อยเป็นจ านวนมาก )
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6
แผนการปฏรูิปประเทศ
ดา้นทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้ม
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

1. ทรัพยากรทางบก (ป่าไม้ สัตว์ป่า ดิน แร)่

2. ทรัพยากรน้ า (5 ประเด็น)

3. ทรัพยากรทางทะเลและชายฝ่ัง (13 ประเด็น)

4. ความหลากหลายทางชีวภาพ (6 ประเด็น)

5. สิ่งแวดล้อม (3 ประเด็น)

6. ระบบบริหารจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติฯ (8 ประเด็น)
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7
แผนการปฏรูิปประเทศ
ดา้นสาธารณสุข
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านสาธารณสุข

1. ระบบบริหารจัดการด้านสุขภาพ
2. ระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศสุขภาพ
3. ก าลังคนสุขภาพ
4. ระบบบริการปฐมภูมิ
5. การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยเพื่อเศรษฐกิจ
6. การแพทย์ฉุกเฉิน
7. การสร้างเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค
8. ความรอบรู้ด้านสุขภาพ
9. การคุ้มครองผู้บริโภค
10. ระบบประกันสุขภาพ
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8
แผนการปฏรูิปประเทศ
ดา้นสือ่สารมวลชน 
เทคโนโลยสีารสนเทศ
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. การรู้เท่าทันสื่อของประชาชน

2. การส่งเสริมจริยธรรมและมาตรการวิชาชีพสื่อ

3. การปฏิรูปโครงสร้างอุตสาหกรรมสื่อสารมวลชนฯ

4. แนวทางก ากับดูแลสื่อออนไลน์

5. การบริหารจัดการความปลอดภัยไซเบอร์/กิจการอวกาศฯ 

6. การบริหารจัดการข้อมูลข่าวสารภาครัฐ
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9
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นสงัคม
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านสังคม

1. การออม สวัสดิการ และการลงทุนเพ่ือสังคม 

2. การช่วยเหลือและเพิ่มขีดความสามารถกลุ่มผู้เสียเปรียบในสังคม

3. การจัดการข้อมูลและองค์ความรู้ทางสังคม

4. การพัฒนาระบบสร้างเสริมชุมชนเข้มแข็ง

5. การสร้างการมีส่วนร่วม การเรียนรู้ การรับรู้ และการส่งเสริมกิจกรรมทางสังคม
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10
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นพลงังาน
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านพลังงาน

1. ด้านการบริหารจัดการพลังงาน                     (รวม 17 ประเด็น)

2. ด้านไฟฟ้า

3. ด้านปิโตรเลียมและปิโตรเคมี

4. ด้านการสนับสนุนพลังงานทดแทนเพื่อการส่งเสริม การแข่งขันและสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ

5. ด้านการอนุรักษ์พลังงานและการใช้พลังงาน อย่างมีประสิทธิภาพ

6. ด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม และโครงสร้างพื้นฐาน
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11
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นการป้องกนั
และปราบปรามการทุจรติ
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

1. ด้านการป้องกัน/เฝ้าระวัง 

2. ด้านการป้องปราม (๑)

3. ด้านการป้องปราม (๒)

4. ด้านการปราบปราม (๑)

5. ด้านการปราบปราม (๒)

6. ด้านการบริหารจัดการ

รวม 12 กลยุทธ

รวม 11 กลยุทธ
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12
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นการศกึษา
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เร ือ่งและประเดน็การปฏรูิป ด้านการศึกษา

1. การปฏิรูประบบการศึกษา และการเรียนรู้โดยรวมของประเทศ โดยพระราชบัญญัติ
การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

2. การปฏิรูปการพัฒนาเด็กเล็ก และเด็กก่อนวัยเรียน
3. การปฏิรูปเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าทางการศึกษา
4. การปฏิรูปกลไกและระบบการผลิตคัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์
5. การปฏิรูปการจัดการเรียนการสอนเพ่ือตอบสนองการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
6. การปรับโครงสร้างของหน่วยงานในระบบการศึกษา เพ่ือบรรลุเป้าหมายในการปรับปรุง

การจัดการเรียนการสอน
7. การปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู้โดยการพลิกโฉม
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13
แผนการปฏรูิปประเทศ

ดา้นกระบวนการยุตธิรรม 
(ต ารวจ)



การปรับปรุง (ร่าง) แผนการปฏิรูปประเทศ
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(ฉบับปรับปรุง)
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138



139



140



141



142



143



144



145



146



147



148



149



150



151







154



155



156



157



158



159



160



161



162



163



164



165



166



167



168



169



170



171



172



173



ขั้นตอนการวางแผน และติดตาม









การติดตาม เสนอแนะ และเร่งรัดการปฏิรูปประเทศ 
และการจัดท าและด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ



179



180



181



182



183



184



185



186



187



188



189



190



191



192



193



คิด วางแผนร่วมกันแบบบูรณาการ
จัดท าแผนการปฏิบัติในรายละเอียดและสอดคล้องกัน 
ตามแผนบูรณาการ
ก าหนดเป้าหมาย ตัวชี้วัด ในแต่ละห้วงเวลาที่ชัดเจน

จัดสรรงบประมาณ และทรัพยากรให้เพียงพอ เหมาะสม

1
2
3
4
5 ปฏิบัติ ก ากับดูแล แก้ไขปัญหา อย่างต่อเนื่อง

6 ข้าราชการ + ประชาชน ร่วมคิด ร่วมพัฒนา



การรายงานผลการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ 
และแผนการปฏิรูปประเทศ
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010001

สถานการณ์บรรลุเป้าหมาย

ปี 2562

เป้าหมายประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

010101 010102 010103 010201 010202

010301 010302 010401 010402 010501010002

010001
ปี 2563

010101 010102 010103 010201 010202

010301 010302 010401 010402 010501010002



010001

จ านวนโครงการ ปี 2563

เป้าหมายประเด็น เป้าหมายแผนแม่บทย่อย

010101 010102 010103 010201 010202

27 70 56 87 194

010002

1,703 235 285 56 982 160

010301 010302 010401 010402 010501

449

2,152จ านวนโครงการ รวม



ประเทศชาติมีความมั่นคง
ในทุกมิติและทุกระดับเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมาย

ดัชนีสันติภาพโลก
(อันดับ)

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 หมายเหตุ

1 ใน 75
ของโลก1

2ประชาชนอยู่ดี กินดี
และมีความสุขดีขึ้น

ดัชนีชี้วัดความสุข
ของประชากรไทย

(อันดับ)

1 ใน 50
ของโลก

1 ใน 25
ของโลก

1 ใน 10
ของโลก

1 ใน 35
ของโลก

1 ใน 30
ของโลก

1 ใน 20
ของโลก

1 ใน 20
ของโลก

เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนแม่บท ประเด็นความม่ันคง



ดัชนีสันติภาพโลก

1. ความขัดแย้งท่ีเกิดขึ้นภายใน       
และระหว่างประเทศ

2. ความปลอดภัยและม่ันคงในสังคม

3. การขยายอิทธิพลทางทหาร

ข้อเสนอ ควรเน้นการด าเนินการในทิศทางท่ีก่อให้เกิดสันติภาพเชิงบวก

ค่าเป้าหมาย ล าดับ 1 ใน 75 ในปี 65

มีแนวโน้มที่ดีข้ึน
แต่อาจไม่ถึงค่าเป้าหมายในปี 65

ปัจจัย

010001ปี 2562 010001ปี 2563



ดัชนีความสุขของประชากรไทย

ค่าเป้าหมาย ล าดับ 1 ใน 35 ในปี 65

มีแนวโน้มห่างจากค่าเป้าหมายเพิ่มขึ้น

ปัจจัย

ปี 2562 ปี 2563

1. รายได้ต่อหัว

2. การได้รับสวัสดิการและการสนับสนุนจากภาครัฐ

3. การมีอายุคาดเฉลี่ยของการมีสุขภาวะที่ดี

4. การมีสิทธิเสรีภาพ

5. ความเอื้ออาทรต่อกัน

6. การอยู่ในสังคมปลอดทุจริต

010002010002

ข้อเสนอ การส่งเสริมปัจจัยทั้ง 6 ด้าน



เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การรักษาความสงบภายในประเทศ

ประชาชนมีความมั่นคง
ปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สินเพ่ิมขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ระดับความมั่นคงปลอดภัย
ภายในประเทศและศักยภาพ
ต ารวจสากล (WISPI) ดีขึ้น
(อันดับ)

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 หมายเหตุ

อยู่ในล าดับ
1 ใน 55
ของโลก

1
อยู่ในล าดับ
1 ใน 45
ของโลก

คนไทยมความมีจงรักภักดี 
ซื่อสัตย์พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่ง
สถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพ
ยึดเหนี่ยวจิตใจของคนไทยสูงข้ึน

2 ตัวชี้วัดระดับทุนทางสังคม

ประสิทธิผลของรัฐบาล
จากการประเมินของ
ธนาคารโลก

อยู่ในล าดับ
1 ใน 35
ของโลก

อยู่ในล าดับ
1 ใน 25
ของโลก

การเมืองมีเสถียรภาพ
และธรรมาภบิาลสูงขึ้น3 ไม่ต่ ากว่า

ร้อยละ 70
ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 75

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

ไม่ต่ ากว่า
ร้อยละ 80

*อยู่ระหว่าง
การตรวจสอบ
/จัดท าค่า
เป้าหมาย

* * * *



เป้าหมาย ประชาชนมีความมั่นคง ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มขึ้น

ระดับความมั่นคงปลอดภัยภายในประเทศ
และศักยภาพต ารวจระดับสากล (WISPI)

ไม่มีการจัดท ารายงานตั้งแต่ ปี 2559 ดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace Index)

มีแนวโน้มท่ีดีขึ้น

ปี 2562 010101 ปี 2563 010101

ข้อเสนอ พัฒนาระบบฐานข้อมูล                  
ระบบป้องกันการก่ออาชญากรรม               
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม



เป้าหมาย คนไทยจงรักภักดี ซื่อสัตย์ พร้อมธ ารงรักษาไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ
สถาบันศาสนาเป็นที่เคารพยึดเหน่ียวจิตใจของคนไทยสูงขึ้น

1. จ านวนผู้นับถือศาสนา

2. จ านวน พระภิกษุ สามเณร และวัด

ปี 2562 010102 ปี 2563 010102

ปัจจัย

มีแนวโน้มที่ดีข้ึนข้อเสนอ สร้างความเข้าใจถึงความส าคัญของสถาบันหลักของชาติ  
มีหน่วยงานกลางเผยแพร่ข้อมูลสถาบันหลักที่ถูกต้อง



เป้าหมาย การเมืองมีเสถียรภาพ และธรรมาภิบาลสูงขึ้น

ประสิทธิผลของรัฐบาล (Government Effectiveness) โดย ธนาคารโลก

ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 70 ในปี 65 

65.87

66.8366.83

66.35

65.87

66.38

ปี 2562 010103ปี 2563010103

มีแนวโน้มห่างจากค่าเป้าหมายเพิ่มข้ึน

ข้อเสนอ ทุกภาคส่วนยอมรับวิถีทางที่ถูกต้องตาม
หลักประชาธิปไตย รับฟังความเห็นของทุกฝ่าย 
พัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อ

ภาครัฐ และกอบกู้ศรัทธาของกระบวนการยุติธรรม 
เร่งสร้างจิตส านึกความเป็นพลเมืองแก่นักการเมือง 

ประชาชน โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ การมีส่วนร่วม
ทางการเมืองนอกเหนือการเลือกตั้ง 



เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อยการป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความม่ันคง

ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่
ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผลกระทบต่อ
การบริหารและพัฒนา
ประเทศ

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ระดับความส าเร็จของการแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 หมายเหตุ

ดีขึ้นอย่างน้อย
ร้อยละ 501

ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผล

กระทบต่อการ
บริหารประเทศ

ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผล

กระทบต่อการ
บริหารประเทศ

ดีขึ้น
อย่างต่อเนื่อง
จนไม่ส่งผล

กระทบต่อการ
บริหารประเทศ

ภาคใต้มีความสงบสุข 
ร่มเย็น2 จ านวนงบประมาณด้านความมั่นคง

ในการแก้ไขปัญหาความรุนแรง
ในพ้ืนที่ จชต. ลดลง

วัดสถิติจ านวนเหตุรุนแรง/สูญเสีย

ปริมาณการเข้า-ออกของ
นักท่องเที่ยว และมูลค่า
การลงทุนในพื้นที่ จชต.

ลดลง
ร้อยละ 10 

ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 10 

ต่อปี

ลดลง
ร้อยละ 20 

ต่อปี
เพิ่มขึ้น

ร้อยละ 10 
ต่อปี

เหตุการณ์
ความรุนแรงยุติ
ภายในปี 2570

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง

ทุกกรณี

ไม่มีเหตุการณ์
ความรุนแรง

ทุกกรณี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

ต่อปี

เพิ่มขึ้น
ร้อยละ 10 

ต่อปี

คงเหลือเฉพาะ 
งป. ตามภารกิจ
ความมั่นคงปกติ

คงเหลือเฉพาะ 
งป. ตามภารกิจ
ความมั่นคงปกติ



เป้าหมาย ปัญหาความมั่นคงที่มีอยู่ในปัจจุบัน ได้รับการแก้ไข
จนไม่ส่งผลกระทบต่อการบริหารและพัฒนาประเทศ

ปี 2562 ปี 2563010201 010201

ผลการด าเนินการของหน่วยงานที่รับผิดชอบในการแก้ไขปัญหา
ค่าเป้าหมาย ร้อยละ 50 ในปี 65

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ข้อเสนอ บูรณาการการท างานแก้ไขปัญหา
ด้านความมั่นคง ทั้งนโยบายและการปฏิบัติ 

ในทุกมิติและทุกภาคส่วน โดยค านึงถึง
ลักษณะปัญหาของแต่ละพ้ืนที่ มีเครือข่าย

ภาคองค์กรท้องถิ่นให้มีความเข้มแข็ง 
สามารถแก้ไขปัญหาระดับพ้ืนที่ให้ตรงกับ
สาเหตุปัญหาท่ีแท้จริง เพ่ิมประสิทธิภาพ

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและความมั่นคง
ปลอดภัยด้านสารสนเทศ ยกระดับการ

บริหารจัดการชายแดน เพ่ิมศักยภาพในการ
ป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ 



เป้าหมาย ภาคใต้มีความสงบสุข ร่มเย็น

ปี 2562 ปี 2563010202 010202

เป้าหมายเดียวในปี 2563 ที่เปลี่ยนสีสถานะ
จาก สีส้ม เป็น สีเหลือง

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ข้อเสนอ สร้างความเข้าใจระหว่างประชาชนในพื้นที่ อยู่ร่วมกัน
อย่างสันติ เคารพต่อความเห็นต่าง สร้างความมั่นใจและวางใจ
ต่อหน่วยงานภาครัฐ ร่วมกันอย่างพหุวัฒนธรรม รวมทั้งสร้าง

ความร่วมมือกับนานาประเทศและองค์กรระหว่างประเทศ



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อยการพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมัน่คงของชาติ

หน่วยงานด้านการข่าว
และประชาคมข่าวกรอง
ท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
และแผนเตรียมพร้อม
แห่งชาติมีความทันสมัย
และปฏิบัติได้จริง

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ประสิทธิภาพของหน่วยงาน
ด้านการข่าวและประชาคม
ข่าวกรอง

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 หมายเหตุ

ร้อยละ 80

1

กองทัพและหน่วยงาน
ด้านความมั่นคงมีความ
พร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมติิ
และทุกระดับความรุนแรง

2 วัดระดับความพร้อมของกองทัพ
และหน่วยงานด้านความมั่นคง

ร้อยละ 90 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95

ร้อยละ 80 ร้อยละ 85 ร้อยละ 90 ร้อยละ 95



เป้าหมาย หน่วยงานด้านการข่าวและประชาคมข่าวกรอง
ท างานอย่างมีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้น 

และแผนเตรียมพร้อมแห่งชาติมีความทันสมัยและปฏิบัติได้จริง

การรับมือกับการระบาด
ของ COVID-19

อย่างมีประสิทธิภาพ

แผนตรียมพร้อมแห่งชาติ

ปี 2562 ปี 2563010301 010301

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น
ข้อเสนอ ก้าวทันต่อการ

เปลี่ยนแปลงของโลกอย่าง
เชื่อมโยงทุกมิติ และบทบาทการมี

ส่วนร่วมทุกภาคส่วน



เป้าหมายกองทัพและหน่วยงานด้านความมั่นคงมีความพร้อมสูงขึ้นที่จะเผชิญภัย
คุกคามทุกรูปแบบทุกมิติและทุกระดับความรุนแรง

Global Firepower ซ่ึงประเทศไทยถูกจัดอยู่ใน
อันดับท่ี 27 อันดับท่ี 26 และ อันดับท่ี 23

ดีขึ้นตามล าดับต้ังแต่ปี 2561 - 2563 

ในปี 2563 ที่ประเทศไทยต้องเผชิญกับการ แพร่ระบาดของ โรคโควิด-19 โรค
อุบัติใหม่ซึ่งเป็นภัย คุกคามความมั่นคงของประเทศ กองทัพ และหน่วยงาน    
ด้านความมั่นคง สามารถระดมสรรพก าลัง ผนึกก าลัง และทรัพยากรจาก       

ทุกภาคส่วนได้อย่างรวดเร็วทันต่อสถานการณ์ 

ปี 2562 ปี 2563 010302010302

มีแนวโน้มที่ดีข้ึน

ข้อเสนอ พัฒนาบุคลากรรองรับเทคโนโลยี การพัฒนา
เทคโนโลยีอวกาศ และอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ



เป้าหมายและตัวชี้วัด แผนย่อย การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

ประเทศไทยมีความมั่นคง
และสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอก
ได้ทุกรูปแบบสูงขึน้

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 หมายเหตุ

1

2
ระดับความส าเร็จของบทบาท
ไทยในการก าหนดทิศทาง
และส่งเสริมเสถียรภาพของ
ภูมิภาคเอเชีย
(อาทิจ านวนข้อเสนอ/ ข้อริเร่ิมของไทย
ท่ีได้รับการยอมรับ การเป็น ผู้เล่น
ท่ีส าคัญในกรอบอนุภูมิภาคและภูมิภาค
กับต่างประเทศ))

(เฉลี่ยร้อยละ)

ประเทศไทยมีบทบาท
เพิ่มขึ้นในการก าหนด
ทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาค
เอเชีย รวมทั้งเป็น
ประเทศแนวหน้าใน
ภูมิภาคอาเซียน

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

ระดับความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความม่ันคงในทุกมิติกับประเทศ
มหาอ านาจและประเทศท่ีมีความส าคัญ
ทางยุทธศาสตร์
(อาทิจ านวนการเยือน จ านวนความร่วมมือ 
ระดับความสัมพันธ์)

(เฉลี่ยร้อยละ)

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10

มากขึ้น/ดีขึ้น
ร้อยละ 5 - 10



เป้าหมาย ประเทศไทยมีความม่ันคงและสามารถรับมือกับ
ความท้าทายจากภายนอกได้ทุกรูปแบบสูงขึ้น

ปี 2562 ปี 2563 010401010401

มีแนวโน้มที่ดีขึ้นข้อเสนอ การเสริมสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมอื
กับประเทศมหาอ านาจและประเทศท่ีมีความส าคัญ   

ทางยุทธศาสตร์อย่างสมดุล



เป้าหมาย ประเทศไทยมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการกาหนดทิศทางและส่งเสริม
เสถียรภาพของภูมิภาคเอเชีย รวมทั้งเป็นประเทศแนวหน้าในภูมิภาคอาเซียน

ปี 2562 ปี 2563 010402010402

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น

ข้อเสนอ ส่งเสริมและธ ารงไว้ซ่ึงความเป็น
ปึกแผ่นและความเป็นแกนกลางของอาเซียน

อย่างต่อเนื่อง เสริมสร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางทะเลในภูมิภาค สร้างบทบาท
ของไทยในการก าหนดทิศทางและส่งเสริม

เสถียรภาพของอาเซียน



เป้าหมายและตัวชี้วัดของแผนย่อย การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองค์รวม

กลไกการบริหาร
จัดการความมั่นคง
มีประสิทธิภาพสูงขึ้น

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ระดับประสิทธิภาพการด าเนิน
งานของหน่วยงานด้าน
การจัดการความมั่นคง

ปี 61-65 ปี 66-70 ปี 71-75 ปี 76-80 หมายเหตุ

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100 ร้อยละ 100



เป้าหมายกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงมีประสิทธิภาพสูงขึ้น

ปี 2562 ปี 2563 010501010501

มีแนวโน้มที่ดีขึ้น ข้อเสนอ การบริหารจัดการข้อมูลด้านความมั่นคง
ที่มีชั้นความลับอย่างเหมาะสม และรักษาความ

ปลอดภัยของข้อมูล



ตอบค ำถำม
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ขอบคุณครบั
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