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สำ�นักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ
สำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ (สศช.)

ยุทธศาสตร์ชาติ

พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)๑
  บทน�ำ

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา  ๖๕ ก�ำหนดให้รัฐ
พึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภิบาล
เพือ่ ใช้เป็นกรอบในการจัดท�ำแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกันเพือ่ ให้เกิดเป็นพลังผลักดัน
ร่วมกันไปสูเ่ ป้าหมายดังกล่าว โดยให้เป็นไปตามทีก่ ำ� หนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งต่อมา ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”๒ โดยก�ำหนดให้มีการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” เพื่อรับผิดชอบในการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก�ำหนดวิธี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก�ำหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด�ำเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก� ำ หนดในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ท� ำ ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ พ.ศ. ๒๕๖๐
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติดา้ นต่าง ๆ” รวม ๖ คณะ๓
เพือ่ รับผิดชอบในการด�ำเนินการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไข
ที่ก�ำหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง
อย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดท�ำร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก�ำหนด
ส�ำนักงานเลขานุการของคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ ส�ำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ,
“ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)”, ตุลาคม ๒๕๖๑, สืบค้นเมือ่ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑, จาก http://www.nesdb.go.th/
download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf.
๒
พระราชบัญญัติการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก หน้า ๑
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ และก�ำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป กล่าวคือ เริ่มมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันอังคารที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.
๓
ประกาศคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติดา้ นต่าง ๆ ลงวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐
ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านต่าง ๆ” จ�ำนวน ๖ คณะ ดังนี้
๑.		คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง
๒. คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
๓. คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์
๔. คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
๕. คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
๖.		คณะกรรมการจัดท�ำยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ.
๑
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ยุทธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพื่อใหประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

สถานการณ แนวโนมในการพัฒนาประเทศ
ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
ทีโ่ ครงสรางเศรษฐกิจยังไมสามารถขับเคลือ่ นดวยนวัตกรรมอยางเต็มที่ ผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ
และภาคเกษตรยังอยูใ นระดับตํา่ คุณภาพและสมรรถนะของแรงงานทีย่ งั ไมสอดคลองกับความตองการ
ในการขับเคลือ่ นการพัฒนาของประเทศ มิตทิ างสังคมทีก่ ารยกระดับรายไดของประชาชน การแกปญ
 หา
ดานความยากจนและความเหลือ่ มลํา้ การพัฒนาคุณภาพการใหบริการและการขยายโอกาสในการเขาถึง
ระบบบริการสาธารณะยังคงมีชองวางที่สามารถพัฒนาตอไปได มิติสิ่งแวดลอม ที่การฟนฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมยังเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน และ
มิตขิ องการบริหารจัดการภาครัฐทีย่ งั ขาดความตอเนือ่ งและความยืดหยุน ในการตอบสนองความตองการ
ในการแกปญหาของประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
นอกจากนี้ ยังมีสถานการณที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการเปลี่ยนแปลงโครงสราง
ประชากรทีม่ สี ดั สวนประชากรวัยแรงงานลดลงและประชากรสูงอายุเพิม่ ขึน้ อยางตอเนือ่ ง ความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางของความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน
อยางซับซอนจากการรวมกลุมภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิ ากาศและความเสือ่ มโทรมของระบบนิเวศ ซึง่ สถานการณดงั กลาวจะกอใหเกิดความทาทาย
ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ประเทศไทยจําเปน
ตองมีการวางแผนยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพื่อเปนกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวชี้วัด
วิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ
“ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอยางตอเนือ่ ง สังคมเปนธรรม ฐานทรัพยากร
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพือ่ ประชาชนและประโยชนสว นรวม
โดยการประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติ ประกอบดวย
๑) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย
๒) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได
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๓) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ
๔) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม
๕) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดลอม และความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ
๖) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ
การพัฒนาประเทศในชวงระยะเวลาของยุทธศาสตรชาติ จะมุงเนนการสรางสมดุลระหวาง
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม โดยประกอบดวย ๖ ยุทธศาสตร ไดแก ยุทธศาสตรชาติ
ดานความมั่นคง ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ยุทธศาสตรชาติดานการ
พัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยุทธศาสตรชาติดา นการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย
เอกราช อธิปไตย และมีความสงบเรียบรอยในทุกระดับ ตัง้ แตระดับชาติ สังคม ชุมชน มุง เนนการพัฒนา
คน เครื่องมือ เทคโนโลยี และระบบฐานขอมูลขนาดใหญใหมีความพรอมสามารถรับมือกับภัยคุกคาม
และภัยพิบัติไดทุกรูปแบบ และทุกระดับความรุนแรง ควบคูไปกับการปองกันและแกไขปญหาดาน
ความมั่นคงที่มีอยูในปจจุบัน และที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต ใชกลไกการแกไขปญหาแบบบูรณาการ
ทั้งกับสวนราชการ ภาคเอกชน ประชาสังคม และองคกรที่ไมใชรัฐ รวมถึงประเทศเพื่อนบานและมิตร
ประเทศทั่วโลกบนพื้นฐานของหลักธรรมาภิบาล
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ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความสุขของประชากรไทย (๒) ความมั่นคงปลอดภัยของประเทศ
(๓) ความพรอมของกองทัพ หนวยงานดานความมั่นคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมัน่ คง (๔) บทบาทและการยอมรับในดานความมัน่ คง
ของไทยในประชาคมระหวางประเทศ และ (๕) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความมัน่ คงแบบองครวม
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพือ่ สรางเสริมความสงบเรียบรอยและสันติสขุ ใหเกิดขึน้
กับประเทศชาติบา นเมือง โดย (๑) การพัฒนาและเสริมสรางคนในทุกภาคสวนใหมคี วามเขมแข็ง มีความพรอม
ตระหนักในเรือ่ งความมัน่ คง และมีสว นรวมในการแกไขปญหา (๒) การพัฒนาและเสริมสรางความจงรักภักดี
ตอสถาบันหลักของชาติ (๓) การพัฒนาและเสริมสรางการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน
สวนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความมั่นคงที่สําคัญ
๒. การปองกันและแกไขปญหาทีม่ ผี ลกระทบตอความมัน่ คง เพือ่ แกไขปญหาเดิม และปองกัน
ไมใหปญ
 หาใหมเกิดขึน้ โดย (๑) การแกไขปญหาความมัน่ คงในปจจุบนั (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน
และแกไขปญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
๓. การพัฒนาศักยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภัยคุกคามทีก่ ระทบตอความมัน่ คงของชาติ
เพือ่ ยกระดับขีดความสามารถของกองทัพและหนวยงานดานความมัน่ คง โดย (๑) การพัฒนาระบบงาน
ขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ
กองทัพ และหนวยงานความมัน่ คง รวมทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรักษาอธิปไตย
ของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบ
เตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ
๔. การบูรณาการความรวมมือดานความมัน่ คงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และทีม่ ใิ ชภาครัฐ เพือ่ สรางเสริมความสงบสุข สันติสขุ ความมัน่ คง และความเจริญกาวหนาใหกบั ประเทศชาติ
ภูมภิ าค และโลกอยางยัง่ ยืน โดย (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ
(๒) การเสริมสรางและธํารงไวซงึ่ สันติภาพและความมัน่ คงของภูมภิ าค และ (๓) การรวมมือทางการพัฒนา
กับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย
(๑) การพัฒนากลไกใหพรอมสําหรับการติดตาม เฝาระวัง แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหาความมัน่ คง
แบบองครวมอยางเปนรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
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บทความทางวิชาการ

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก
(๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอื่น ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม
(๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตาง ๆ ทัง้ โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพืน้ ฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดิจทิ ลั และ
การปรับสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต
(๓) “สรางคุณคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิม่ ศักยภาพของผูป ระกอบการ พัฒนาคนรุน ใหม
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพื่อตอบสนองตอความตองการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทุนในเวทีโลก ควบคูไ ปกับการยกระดับรายไดและการกินดีอยูด ี รวมถึงการเพิม่ ขึน้ ของคนชัน้ กลาง
และลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน
ตัวชีว้ ดั ประกอบดวย (๑) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑมวลรวมภายในประเทศ
และการกระจายรายได (๒) ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทัง้ ในปจจัยการผลิตและแรงงาน (๓) การลงทุน
เพือ่ การวิจยั และพัฒนา และ (๔) ความสามารถในการแขงขันของประเทศ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
๑. การเกษตรสรางมูลคา ใหความสําคัญกับการเพิม่ ผลิตภาพการผลิต ทัง้ เชิงปริมาณและมูลคา
และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย (๑) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ
๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตที่
ขับเคลือ่ นประเทศไทยไปสูป ระเทศทีพ่ ฒ
ั นาแลวดวยนวัตกรรมและเทคโนโลยีแหงอนาคต ประกอบดวย
(๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ (๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทยครบวงจร (๓) อุตสาหกรรมและบริการ
ดิ จิ ทั ล ข อ มู ล และป ญ ญาประดิ ษ ฐ (๔) อุ ต สาหกรรมและบริ ก ารขนส ง และโลจิ ส ติ ก ส และ
(๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
๓. สรางความหลากหลายดานการทองเทีย่ ว โดยการรักษาการเปนจุดหมายปลายทางทีส่ าํ คัญ
ของการทองเทีย่ วระดับโลกทีด่ งึ ดูดนักทองเทีย่ วทุกระดับ และเพิม่ สัดสวนของนักทองเทีย่ วทีม่ คี ณ
ุ ภาพสูง
ประกอบดวย (๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ทองเที่ยวเชิง
สุขภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย (๔) ทองเทีย่ วสําราญทางนํา้ และ (๕) ทองเทีย่ วเชือ่ มโยงภูมภิ าค
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“ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับยอ)”

๔. โครงสรางพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
ในดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ
โดย (๑) เชือ่ มโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ (๒) สรางและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ (๓) เพิม่ พืน้ ทีแ่ ละ
เมืองเศรษฐกิจ (๔) พัฒนาโครงสรางพืน้ ฐานเทคโนโลยีสมัยใหม และ (๕) รักษาและเสริมสรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค
๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ
ชัดเจน โดย (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาส
เขาถึงตลาด (๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
ยุทธศาสตรชาติดา นการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย มีเปาหมายการพัฒนา
ทีส่ าํ คัญเพือ่ พัฒนาคนในทุกมิตแิ ละในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคณ
ุ ภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทัง้ กาย ใจ สติปญ
 ญา มีพฒ
ั นาการทีด่ รี อบดานและมีสขุ ภาวะทีด่ ใี นทุกชวงวัย มีจติ สาธารณะ รับผิดชอบ
ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ
มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และ
อนุรกั ษภาษาทองถิน่ มีนสิ ยั รักการเรียนรูแ ละการพัฒนาตนเองอยางตอเนือ่ งตลอดชีวติ สูก ารเปนคนไทย
ทีม่ ที กั ษะสูง เปนนวัตกร นักคิด ผูป ระกอบการ เกษตรกรยุคใหมและอืน่ ๆ โดยมีสมั มาชีพตามความถนัด
ของตนเอง
ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย
(๒) ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย
๗ ประเด็น ไดแก
๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมที่พึงประสงค โดย (๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเลี้ยงดูในครอบครัว
(๒) การบูรณาการเรือ่ งความซือ่ สัตย วินยั คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
(๓) การสรางความเขมแข็งในสถาบันทางศาสนา (๔) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมโดยใชชมุ ชนเปนฐาน
(๕) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชน
ในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย
ประกอบดวย (๑) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ
(๒) ชวงวัยเรียน/วัยรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มีวนิ ยั พัฒนาทักษะการเรียนรูท สี่ อดรับกับศตวรรษที่ ๒๑
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(๓) ชวงวัยแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทักษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกับความตองการของตลาด
และ (๔) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
๓. ปฏิรปู กระบวนการเรียนรูท ตี่ อบสนองตอการเปลีย่ นแปลงในศตวรรษที่ ๒๑ มุง เนนผูเ รียน
ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูให
เอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษที่ ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม
(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต (๕) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับ
การเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ (๗) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
๔. การตระหนักถึงพหุปญ
 ญาของมนุษยทหี่ ลากหลาย โดย (๑) การพัฒนาและสงเสริมพหุปญ
 ญา
ผานครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมทัง้ สือ่ ตัง้ แตระดับปฐมวัย (๒) การสรางเสนทางอาชีพ
สภาพแวดลอมการทํางาน และระบบสนับสนุนทีเ่ หมาะสมสําหรับผูม คี วามสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ
และ (๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ
๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม
โดย (๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ (๒) การปองกันและควบคุมปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
(๓) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนับสนุนการสรางสุขภาวะทีด่ ี และ (๕) การสงเสริมใหชมุ ชนเปนฐานในการสรางสุขภาวะทีด่ ใี นทุกพืน้ ที่
๖. การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
โดย (๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย (๓) การปลูกฝง
และพัฒนาทักษะนอกหองเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
๗. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย
(๑) การสงเสริมการออกกําลังกาย และกีฬาขัน้ พืน้ ฐานใหกลายเปนวิถชี วี ติ (๒) การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู
ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม
การกระจายอํานาจและความรับผิดชอบไปสูก ลไกบริหารราชการแผนดินในระดับทองถิน่ การเสริมสราง
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“ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับยอ)”

ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพึ่งตนเอง และ
ทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานที่สุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุม
ประชากร (๒) ความกาวหนาของการพัฒนาคน (๓) ความกาวหนาในการพัฒนาจังหวัดในการเปนศูนยกลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี และ (๔) คุณภาพชีวติ ของประชากรสูงอายุ โดยประเด็น
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก
๑. การลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึง
ทรัพยากร (๔) เพิ่มผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือที่มีคุณภาพและความริเริ่ม
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน (๕) สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กับคนทุกชวงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุง เปาเพือ่ ชวยเหลือกลุม คนยากจน
และกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง (๗) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส และ (๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง
๒. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอื้อตอการสรางชีวิตและสังคมที่
มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต (๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่บนฐานขอมูลความรู
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่
๓. การเสริมสรางพลังทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งทีแ่ บงปน ไมทอดทิง้ กัน และมีคณ
ุ ธรรม
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ
(๓) สนับสนุนความรวมมือระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
(๔) สงเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสรางสรรคสงั คม (๕) สนับสนุนการพัฒนา
บนฐานทุ น ทางสั ง คมและวั ฒ นธรรม และ (๖) สนั บ สนุ น การพั ฒ นาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและ
สื่อสรางสรรค เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล
๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) สงเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนใหมขี ดี ความสามารถในการจัดการวางแผนชีวติ
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ (๒) เสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการพึง่ ตนเองและการพึง่ พา
กันเอง (๓) สรางการมีสว นรวมของภาคสวนตาง ๆ เพือ่ สรางประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สรางภูมคิ มุ กัน
ทางปญญาใหกับชุมชน

๕๘
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ยุทธศาสตรชาติดา นการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวติ ทีเ่ ปนมิตรตอสิง่ แวดลอม
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบูรณาการ ใชพนื้ ทีเ่ ปนตัวตัง้ ในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทกุ ฝาย
ที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการ
บนพืน้ ฐานการเติบโตรวมกัน ไมวา จะเปนทางเศรษฐกิจ สิง่ แวดลอม และคุณภาพชีวติ โดยใหความสําคัญ
กับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๒) สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติที่เสื่อมโทรมไดรับการฟนฟู (๓) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ
(๔) ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก
๑. สรางการเติบโตอยางยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยุทธศาสตรดา นการสรางความสามารถในการแขงขัน (๒) อนุรกั ษและฟน ฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด (๓) อนุรักษและฟนฟูแมนํ้าลําคลองและแหลงนํ้า
ธรรมชาติทวั่ ประเทศ (๔) รักษาและเพิม่ พืน้ ทีส่ เี ขียวทีเ่ ปนมิตรกับสิง่ แวดลอม และ (๕) สงเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
๒. สรางการเติบโตอยางยัง่ ยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล โดย (๑) เพิม่ มูลคาของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงทั้งระบบ
(๓) ฟน ฟูชายหาดทีเ่ ปนแหลงทองเทีย่ ว ชายฝง ทะเลไดรบั การปองกันและแกไขทัง้ ระบบ และมีนโยบาย
การจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเล
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
๓. สรางการเติบโตอยางยัง่ ยืนบนสังคมทีเ่ ปนมิตรตอสภาพภูมอิ ากาศ โดย (๑) ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดย (๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพืน้ ทีอ่ นุรกั ษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมนิ เิ วศอยางเปนเอกภาพ
(๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอยางยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยัง่ ยืน (๕) พัฒนาเครือขายองคกรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทัง้ กลุม
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อาสาสมัคร ดวยกลไกการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในทองถิ่น และ (๖) เสริมสรางระบบสาธารณสุข
และอนามัยสิ่งแวดลอม และยกระดับความสามารถในการปองกันโรคอุบัติใหมและอุบัติซํ้า
๕. พัฒนาความมั่นคงนํ้า พลังงาน และเกษตรที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดย (๑) พัฒนาการ
จัดการนํ้าเชิงลุมนํ้าทั้งระบบเพื่อเพิ่มความมั่นคงดานนํ้าของประเทศ (๒) เพิ่มผลิตภาพของนํ้าทั้งระบบ
ในการใชนํ้าอยางประหยัด รูคุณคา และสรางมูลคาเพิ่มจากการใชนํ้าใหทัดเทียมกับระดับสากล
(๓) พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และสงเสริมการใชพลังงานที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
(๔) เพิม่ ประสิทธิภาพการใชพลังงานโดยลดความเขมขนของการใชพลังงาน และ (๕) พัฒนาความมัน่ คง
ดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
๖. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) สงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงคดา นสิง่ แวดลอมและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนไทย (๒) พัฒนาเครือ่ งมือ กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดลอม (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็น
รวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สําคัญ และ (๔) พัฒนาและดําเนิน
โครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อปรับเปลี่ยนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐที่ทําหนาที่ในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน
ใหมุงผลสัมฤทธิ์และผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล
รวมทัง้ มีลกั ษณะเปดกวาง เชือ่ มโยงถึงกันและเปดโอกาสใหทกุ ภาคสวนเขามามีสว นรวมเพือ่ ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
ปลูกฝงคานิยมความซื่อสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมชิ อบอยางสิน้ เชิง นอกจากนัน้ กฎหมายตองมีความชัดเจน มีเพียงเทาทีจ่ าํ เปน มีความทันสมัย
มีความเปนสากล มีประสิทธิภาพ และนําไปสูก ารลดความเหลือ่ มลํา้ และเอือ้ ตอการพัฒนา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม
ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยุตธิ รรม โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดา นการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก
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บทความทางวิชาการ

๑. ภาครัฐทีย่ ดึ ประชาชนเปนศูนยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบริการอยางสะดวก
รวดเร็ว โปรงใส โดย (๑) การใหบริการสาธารณะของภาครัฐ ไดมาตรฐานสากลและเปนระดับแนวหนา
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช
๒. ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียทุ ธศาสตรชาติเปนเปาหมายและเชือ่ มโยงการพัฒนา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ โดย (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ
(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ
๓. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ สงเสริมใหประชาชนและทุกภาคสวนมีสว นรวม
ในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ และ (๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล
๔. ภาครัฐมีความทันสมัย โดย (๑) องคกรภาครัฐมีความยืดหยุน เหมาะสมกับบริบทการพัฒนา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
๕. บุคลากรภาครัฐเปนคนดีและเกง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจติ สํานึก มีความสามารถสูง
มุง มัน่ และเปนมืออาชีพ โดย (๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนทีม่ คี วามคลองตัว ยึดระบบคุณธรรม
และ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดคานิยมในการทํางานเพือ่ ประชาชน มีคณ
ุ ธรรม และมีการพัฒนาตามเสนทาง
ความกาวหนาในอาชีพ
๖. ภาครัฐมีความโปรงใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ โดย (๑) ประชาชนและ
ภาคีตาง ๆ ในสังคมรวมมือกันในการปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ (๒) บุคลากรภาครัฐยึดมั่น
ในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซื่อสัตยสุจริต (๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ
มีประสิทธิภาพ มีความเด็ดขาด เปนธรรม และตรวจสอบได และ (๔) การบริหารจัดการการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตอยางเปนระบบแบบบูรณาการ
๗. กฎหมายมีความสอดคลองเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ และมีเทาที่จําเปน โดย (๑) ภาครัฐ
จัดใหมกี ฎหมายทีส่ อดคลองและเหมาะสมกับบริบทตาง ๆ ทีเ่ ปลีย่ นแปลง (๒) มีกฎหมายเทาทีจ่ าํ เปน และ
(๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย
๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค โดย
(๑) บุคลากรและหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมเคารพและยึดมัน่ ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิศ์ รี
ความเปนมนุษยทพี่ งึ ไดรบั การปฏิบตั อิ ยางเทาเทียม (๒) ทุกหนวยงานในกระบวนการยุตธิ รรมมีบทบาท
เชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการคนหาความจริง (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง
อาญา และปกครองมีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา
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