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 ๑ส�ำนักงำนเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรยุทธศำสตร์ชำติ ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ, 
“ยทุธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)”, ตลุำคม ๒๕๖๑, สบืค้นเมือ่วนัที ่๒๕ ตลุำคม ๒๕๖๑, จำก http://www.nesdb.go.th/ 
download/document/SAC/NS_SumPlanOct2018.pdf.
  ๒พระรำชบัญญัติกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๗๙ ก หน้ำ ๑   
เมื่อวันจันทร์ที่ ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๐ และก�ำหนดให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจำกวันประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำเป็นต้นไป กล่ำวคือ เริ่มมีผล
ใช้บังคับตั้งแต่วันอังคำรที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป.
  ๓ประกำศคณะกรรมกำรยทุธศำสตร์ชำติ เรือ่ง แต่งตัง้คณะกรรมกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำตด้ิำนต่ำง ๆ ลงวนัท่ี ๒๘ กนัยำยน ๒๕๖๐ 
ก�ำหนดให้มี “คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนต่ำง ๆ” จ�ำนวน ๖ คณะ ดังนี้
 ๑.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง 
 ๒.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน 
 ๓.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
 ๔.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม 
 ๕.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
 ๖.  คณะกรรมกำรจัดท�ำยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรภำครัฐ.

ยุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับย่อ)๑

 
	 		บทน�ำ

 โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย	 พุทธศักรำช	 ๒๕๖๐	 มำตรำ	 ๖๕	 ก�ำหนดให้รัฐ 
พึงจัดให้มียุทธศำสตร์ชำติเป็นเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศอย่ำงยั่งยืน	 ตำมหลักธรรมำภิบำล 
เพือ่ใช้เป็นกรอบในกำรจัดท�ำแผนต่ำง	ๆ 	ให้สอดคล้องและบรูณำกำรกนัเพือ่ให้เกดิเป็นพลงัผลักดนั
ร่วมกนัไปสูเ่ป้ำหมำยดงักล่ำว	โดยให้เป็นไปตำมทีก่�ำหนดในกฎหมำยว่ำด้วยกำรจดัท�ำยทุธศำสตร์ชำติ	
ซึ่งต่อมา ได้มีการตรา “พระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐”๒ โดยก�าหนดให้มีการ
แต่งตั้ง “คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ” เพ่ือรับผิดชอบในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ก�าหนดวิธี
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติ ในการติดตาม การตรวจสอบ และการ
ประเมินผล รวมทั้งก�าหนดมาตรการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนทุกภาคส่วนด�าเนินการให้
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
 เพื่อให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติการจัดท�ายุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. ๒๕๖๐  
คณะกรรมการยทุธศาสตร์ชาต ิได้แต่งตัง้ “คณะกรรมการจัดท�ายทุธศาสตร์ชาตด้ิานต่าง ๆ ” รวม ๖ คณะ๓ 

เพือ่รับผิดชอบในการด�าเนนิการจดัท�าร่างยทุธศาสตร์ชาตใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ วธิกีาร และเงือ่นไข
ที่ก�าหนด ตลอดจนได้จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง 
อย่างกว้างขวาง เพื่อประกอบการจัดท�าร่างยุทธศาสตร์ชาติตามที่กฎหมายก�าหนด



“ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับยอ)”

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๕๒ จุลนิติ

 ยทุธศาสตรชาติ ๒๐ ป (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) เปนยุทธศาสตรชาติฉบับแรกของประเทศไทย
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะตองนําไปสูการปฏิบัติเพ่ือใหประเทศไทยบรรลุ
วิสัยทัศน “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อความสุขของคนไทยทุกคน

   สถานการณ แนวโนมในการพัฒนาประเทศ

 ในปจจุบันประเทศไทยยังคงมีประเด็นความทาทายการพัฒนาในหลายมิติ ทั้งในมิติเศรษฐกิจ
ทีโ่ครงสรางเศรษฐกิจยงัไมสามารถขบัเคล่ือนดวยนวัตกรรมอยางเต็มที ่ผลติภาพการผลิตของภาคบริการ
และภาคเกษตรยงัอยูในระดับตํา่ คณุภาพและสมรรถนะของแรงงานทีย่งัไมสอดคลองกับความตองการ
ในการขบัเคลือ่นการพัฒนาของประเทศ มติทิางสงัคมท่ีการยกระดบัรายไดของประชาชน การแกปญหา
ดานความยากจนและความเหล่ือมลํา้ การพฒันาคณุภาพการใหบรกิารและการขยายโอกาสในการเขาถึง
ระบบบริการสาธารณะยังคงมีชองวางที่สามารถพัฒนาตอไปได มิติสิ่งแวดลอม ที่การฟนฟูและรักษา
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมยังเปนประเด็นสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศอยางย่ังยืน และ
มติขิองการบริหารจัดการภาครัฐท่ียงัขาดความตอเน่ืองและความยดืหยุนในการตอบสนองความตองการ
ในการแกปญหาของประชาชนไดอยางเต็มประสิทธิภาพ
 นอกจากน้ี ยังมีสถานการณที่กําลังเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ทั้งการเปล่ียนแปลงโครงสราง
ประชากรทีม่สีดัสวนประชากรวยัแรงงานลดลงและประชากรสูงอายเุพิม่ขึน้อยางตอเนือ่ง ความกาวหนา
ทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแบบกาวกระโดด ความทาทายใหม ๆ ซึ่งมาจากการเปลี่ยนแปลง
เชิงโครงสรางของความสัมพันธระหวางประเทศ ทั้งดานความมั่นคงและเศรษฐกิจ การเชื่อมโยงกัน
อยางซับซอนจากการรวมกลุมภายในภูมิภาคและการเปดเสรีดานตาง ๆ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลง
สภาพภมูอิากาศและความเสือ่มโทรมของระบบนเิวศ ซึง่สถานการณดงักลาวจะกอใหเกิดความทาทาย
ในการพัฒนาประเทศทั้งในมิติความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม ดังนั้น ประเทศไทยจําเปน
ตองมีการวางแผนยุทธศาสตรดานตาง ๆ ที่รอบคอบและครอบคลุมเพ่ือเปนกรอบในการขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ ใหเจริญกาวหนาอยางมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน

   วิสัยทัศน เปาหมาย และตัวชี้วัด

 วิสัยทัศนประเทศ คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว 
ดวยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยมีเปาหมายการพัฒนาประเทศ คือ 
“ประเทศชาติมัน่คง ประชาชนมคีวามสขุ เศรษฐกิจพฒันาอยางตอเนือ่ง สงัคมเปนธรรม ฐานทรพัยากร 
ธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พัฒนาคนในทุกมิติและ
ในทุกชวงวัยใหเปนคนดี เกง และมีคุณภาพ สรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม สรางการเติบโต
บนคุณภาพชวีติทีเ่ปนมติรกับสิง่แวดลอม และมีภาครัฐของประชาชนเพือ่ประชาชนและประโยชนสวนรวม 
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
พฒันาและเสรมิสรางศกัยภาพทรพัยากรมนษุย ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางโอกาสและความเสมอภาค
ทางสังคม ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม และ
ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

   ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง

 ยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง มีเปาหมายการพัฒนาที่สําคัญ คือ ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมีความสุข เนนการบริหารจัดการสภาวะแวดลอมของประเทศใหมีความมั่นคง ปลอดภัย 
เอกราช อธปิไตย และมคีวามสงบเรียบรอยในทกุระดบั ตัง้แตระดบัชาต ิสงัคม ชมุชน มุงเนนการพฒันา
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 หนวยงานดานความม่ันคง และการมีสวนรวมของภาครัฐ ภาคเอกชน และ
ภาคประชาชนในการปองกันและแกไขปญหาความมัน่คง (๔) บทบาทและการยอมรับในดานความม่ันคง
ของไทยในประชาคมระหวางประเทศ และ (๕) ประสทิธิภาพการบรหิารจดัการความมัน่คงแบบองครวม  
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
 ๑. การรักษาความสงบภายในประเทศ เพือ่สรางเสรมิความสงบเรยีบรอยและสนัตสิขุใหเกดิขึน้
กบัประเทศชาติบานเมอืง โดย (๑) การพฒันาและเสรมิสรางคนในทกุภาคสวนใหมคีวามเขมแข็ง มคีวามพรอม 
ตระหนกัในเร่ืองความม่ันคง และมสีวนรวมในการแกไขปญหา (๒) การพฒันาและเสรมิสรางความจงรกัภกัดี
ตอสถาบนัหลกัของชาติ (๓) การพฒันาและเสรมิสรางการเมอืงในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษตัรยิ
ทรงเปนประมุขที่มีเสถียรภาพและมีธรรมาภิบาล เห็นแกประโยชนของประเทศชาติมากกวาประโยชน
สวนตน และ (๔) การพัฒนาและเสริมสรางกลไกที่สามารถปองกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปญหา
ความมั่นคงที่สําคัญ
 ๒. การปองกนัและแกไขปญหาทีม่ผีลกระทบตอความมัน่คง เพือ่แกไขปญหาเดิม และปองกัน
ไมใหปญหาใหมเกดิขึน้ โดย (๑) การแกไขปญหาความมัน่คงในปจจบุนั (๒) การติดตาม เฝาระวัง ปองกัน 
และแกไขปญหาท่ีอาจอุบัติขึ้นใหม (๓) การสรางความปลอดภัยและความสันติสุขอยางถาวรในพื้นที่
จังหวัดชายแดนภาคใต และ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมทั้งทางบกและทางทะเล
 ๓. การพฒันาศกัยภาพของประเทศใหพรอมเผชิญภยัคกุคามท่ีกระทบตอความมัน่คงของชาติ 
เพือ่ยกระดบัขดีความสามารถของกองทพัและหนวยงานดานความมัน่คง โดย (๑) การพฒันาระบบงาน
ขาวกรองแหงชาติแบบบูรณาการอยางมีประสิทธิภาพ (๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแหงชาติ 
กองทพั และหนวยงานความมัน่คง รวมทัง้ภาครฐัและภาคประชาชน ใหพรอมปองกันและรกัษาอธปิไตย
ของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามไดทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ และ (๓) การพัฒนาระบบ
เตรียมพรอมแหงชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามใหมีประสิทธิภาพ
 ๔. การบรูณาการความรวมมือดานความม่ันคงกบัอาเซยีนและนานาชาติ รวมถึงองคกรภาครัฐ
และท่ีมใิชภาครฐั เพ่ือสรางเสรมิความสงบสุข สนัติสขุ ความมัน่คง และความเจรญิกาวหนาใหกบัประเทศชาติ 
ภมูภิาค และโลกอยางย่ังยืน โดย (๑) การเสริมสรางและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดลอมระหวางประเทศ 
(๒) การเสริมสรางและธํารงไวซึง่สันตภิาพและความมัน่คงของภูมภิาค และ (๓) การรวมมือทางการพฒันา
กับประเทศเพื่อนบาน ภูมิภาค โลก รวมถึงองคกรภาครัฐและที่มิใชภาครัฐ
 ๕. การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองครวม เพื่อใหกลไกสําคัญตาง ๆ 
ทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ มีการใชหลักธรรมาภิบาล และการบังคับใชกฎหมายอยางเครงครัด โดย 
(๑) การพฒันากลไกใหพรอมสําหรับการตดิตาม เฝาระวงั แจงเตือน ปองกันและแกไขปญหาความม่ันคง
แบบองครวมอยางเปนรูปธรรม (๒) การบริหารจัดการความมั่นคงใหเอื้ออํานวยตอการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ และ (๓) การพัฒนากลไกและองคกรขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติดานความมั่นคง
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๕๕จุลนิติ

   ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการแขงขัน มีเปาหมายการพัฒนาที่มุงเนน
การยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ บนพื้นฐานแนวคิด ๓ ประการ ไดแก 
 (๑) “ตอยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รากเหงาทางเศรษฐกิจ อัตลักษณ วัฒนธรรม ประเพณี 
วิถีชีวิต และจุดเดนทางทรัพยากรธรรมชาติที่หลากหลาย รวมทั้งความไดเปรียบเชิงเปรียบเทียบของ
ประเทศในดานอ่ืน ๆ นํามาประยุกตผสมผสานกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อใหสอดรับกับบริบท
ของเศรษฐกิจและสังคมโลกสมัยใหม 
 (๒) “ปรับปจจุบัน” เพื่อปูทางสูอนาคต ผานการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานของประเทศในมิติ
ตาง ๆ  ทัง้โครงขายระบบคมนาคมและขนสง โครงสรางพืน้ฐานวิทยาศาสตร เทคโนโลยี และดจิทิลั และ
การปรบัสภาพแวดลอมใหเอื้อตอการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการอนาคต 
 (๓) “สรางคณุคาใหมในอนาคต” ดวยการเพิม่ศกัยภาพของผูประกอบการ พฒันาคนรุนใหม 
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองตอความตองการของตลาดผสมผสานกับยุทธศาสตรที่รองรับ
อนาคต บนพื้นฐานของการตอยอดอดีตและปรับปจจุบัน พรอมทั้งการสงเสริมและสนับสนุนจาก
ภาครัฐใหประเทศไทยสามารถสรางฐานรายไดและการจางงานใหม ขยายโอกาสทางการคาและ
การลงทนุในเวทโีลก ควบคูไปกบัการยกระดับรายไดและการกินดอียูด ีรวมถงึการเพ่ิมขึน้ของคนช้ันกลาง
และลดความเหลื่อมลํ้าของคนในประเทศไดในคราวเดียวกัน 
   ตวัชีว้ดั ประกอบดวย (๑) รายไดประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภณัฑมวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได (๒) ผลติภาพการผลติของประเทศ ทัง้ในปจจยัการผลติและแรงงาน (๓) การลงทุน
เพือ่การวิจยัและพฒันา และ (๔) ความสามารถในการแขงขนัของประเทศ โดยประเดน็ยทุธศาสตรชาติ
ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน ประกอบดวย ๕ ประเด็น ไดแก
 ๑. การเกษตรสรางมลูคา ใหความสําคญักับการเพ่ิมผลิตภาพการผลิต ทัง้เชงิปรมิาณและมลูคา 
และความหลากหลายของสินคาเกษตร ประกอบดวย (๑) เกษตรอัตลักษณพื้นถิ่น (๒) เกษตรปลอดภัย 
(๓) เกษตรชีวภาพ (๔) เกษตรแปรรูป และ (๕) เกษตรอัจฉริยะ
 ๒. อุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคต โดยสรางอุตสาหกรรมและบริการแหงอนาคตท่ี
ขบัเคลือ่นประเทศไทยไปสูประเทศทีพ่ฒันาแลวดวยนวตักรรมและเทคโนโลยแีหงอนาคต ประกอบดวย 
(๑) อตุสาหกรรมชวีภาพ (๒) อตุสาหกรรมและบรกิารการแพทยครบวงจร (๓) อตุสาหกรรมและบรกิาร 
ดิจิทัล ขอมูล และปญญาประดิษฐ (๔) อุตสาหกรรมและบริการขนสงและโลจิสติกส และ 
(๕) อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ
 ๓. สรางความหลากหลายดานการทองเทีย่ว โดยการรกัษาการเปนจุดหมายปลายทางทีส่าํคญั
ของการทองเท่ียวระดับโลกท่ีดงึดดูนกัทองเท่ียวทกุระดับ และเพ่ิมสดัสวนของนักทองเทีย่วทีม่คีณุภาพสูง 
ประกอบดวย (๑) ทองเที่ยวเชิงสรางสรรคและวัฒนธรรม (๒) ทองเที่ยวเชิงธุรกิจ (๓) ทองเที่ยวเชิง
สขุภาพ ความงาม และแพทยแผนไทย (๔) ทองเทีย่วสาํราญทางนํา้ และ (๕) ทองเทีย่วเชือ่มโยงภมูภิาค
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“ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ (ฉบับยอ)”

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑๕๖ จุลนิติ

 ๔. โครงสรางพ้ืนฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก ครอบคลุมถึงโครงสรางพื้นฐานทางกายภาพ
ในดานโครงขายคมนาคม พื้นที่และเมือง รวมถึงเทคโนโลยี ตลอดจนโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจ 
โดย (๑) เชือ่มโยงโครงขายคมนาคมไรรอยตอ (๒) สรางและพฒันาเขตเศรษฐกจิพเิศษ (๓) เพิม่พืน้ทีแ่ละ
เมอืงเศรษฐกจิ (๔) พฒันาโครงสรางพ้ืนฐานเทคโนโลยสีมยัใหม และ (๕) รกัษาและเสริมสรางเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจมหภาค
 ๕. พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผูประกอบการยุคใหม สรางและพัฒนาผูประกอบการยุคใหม 
ที่มีทักษะและจิตวิญญาณของการเปนผูประกอบการที่มีความสามารถในการแขงขันและมีอัตลักษณ
ชัดเจน โดย (๑) สรางผูประกอบการอัจฉริยะ (๒) สรางโอกาสเขาถึงบริการทางการเงิน (๓) สรางโอกาส
เขาถึงตลาด (๔) สรางโอกาสเขาถึงขอมูล และ (๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเขาถึงบริการภาครัฐ

   ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

 ยทุธศาสตรชาติดานการพฒันาและเสรมิสรางศักยภาพทรพัยากรมนษุย มเีปาหมายการพฒันา
ทีส่าํคัญเพือ่พัฒนาคนในทกุมิตแิละในทุกชวงวยัใหเปนคนดี เกง และมีคณุภาพ โดยคนไทยมีความพรอม
ทัง้กาย ใจ สตปิญญา มพีฒันาการทีด่รีอบดานและมสีขุภาวะทีด่ใีนทุกชวงวัย มจีติสาธารณะ รบัผดิชอบ
ตอสังคมและผูอื่น มัธยัสถ อดออม โอบออมอารี มีวินัย รักษาศีลธรรม และเปนพลเมืองดีของชาติ 
มีหลักคิดที่ถูกตอง มีทักษะที่จําเปนในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสารภาษาอังกฤษและภาษาที่ ๓ และ
อนรุกัษภาษาทองถิน่ มนีสิยัรกัการเรยีนรูและการพฒันาตนเองอยางตอเน่ืองตลอดชวีติ สูการเปนคนไทย
ทีม่ทีกัษะสงู เปนนวัตกร นกัคดิ ผูประกอบการ เกษตรกรยคุใหมและอ่ืน ๆ โดยมสีมัมาชพีตามความถนดั
ของตนเอง
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) การพัฒนาคุณภาพชวีิต สุขภาวะ และความเปนอยูที่ดีของคนไทย 
(๒) ผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาและการเรียนรูตลอดชีวิต และ (๓) การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย 
โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ประกอบดวย 
๗ ประเด็น ไดแก
 ๑. การปรับเปลี่ยนคานิยมและวัฒนธรรม มุงเนนใหสถาบันทางสังคมรวมปลูกฝงคานิยม
และวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค โดย (๑) การปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมผานการเล้ียงดูในครอบครัว 
(๒) การบรูณาการเรือ่งความซือ่สตัย วนิยั คณุธรรม จรยิธรรม ในการจดัการเรยีนการสอนในสถานศกึษา 
(๓) การสรางความเขมแขง็ในสถาบนัทางศาสนา (๔) การปลูกฝงคานิยมและวฒันธรรมโดยใชชุมชนเปนฐาน 
(๕) การสรางคานิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงคจากภาคธุรกิจ (๖) การใชสื่อและสื่อสารมวลชน
ในการปลูกฝงคานิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม และ (๗) การสงเสริมใหคนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม
 ๒. การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิต มุงเนนการพัฒนาคนเชิงคุณภาพในทุกชวงวัย 
ประกอบดวย (๑) ชวงการตั้งครรภ/ปฐมวัย เนนการเตรียมความพรอมใหแกพอแมกอนการตั้งครรภ 
(๒) ชวงวัยเรียน/วยัรุน ปลูกฝงความเปนคนดี มวีนิยั พฒันาทักษะการเรยีนรูทีส่อดรับกับศตวรรษที ่๒๑ 
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บทความทางวิชาการ 

พ.ย. - ธ.ค. ๖๑ ๕๗จุลนิติ

(๓) ชวงวยัแรงงาน ยกระดบัศกัยภาพ ทกัษะและสมรรถนะแรงงานสอดคลองกบัความตองการของตลาด 
และ (๔) ชวงวัยผูสูงอายุ สงเสริมใหผูสูงอายุเปนพลังในการขับเคลื่อนประเทศ
 ๓. ปฏิรปูกระบวนการเรียนรูทีต่อบสนองตอการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ มุงเนนผูเรยีน
ใหมีทักษะการเรียนรูและมีใจใฝเรียนรูตลอดเวลา โดย (๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูให
เอื้อตอการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑ (๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ใหเปนครูยุคใหม 
(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท (๔) การพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต (๕) การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวาง
ตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก (๖) การวางพื้นฐานระบบรองรับ
การเรียนรูโดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม และ (๗) การสรางระบบการศึกษาเพื่อเปนเลิศทางวิชาการระดับ
นานาชาติ
 ๔. การตระหนกัถึงพหปุญญาของมนุษยท่ีหลากหลาย โดย (๑) การพฒันาและสงเสรมิพหปุญญา
ผานครอบครวั ระบบสถานศึกษา สภาพแวดลอม รวมท้ังสือ่ตัง้แตระดับปฐมวัย (๒) การสรางเสนทางอาชีพ 
สภาพแวดลอมการทาํงาน และระบบสนบัสนนุทีเ่หมาะสมสําหรบัผูมคีวามสามารถพิเศษผานกลไกตาง ๆ  
และ (๓) การดึงดูดกลุมผูเชี่ยวชาญตางชาติและคนไทยที่มีความสามารถในตางประเทศใหมาสรางและ
พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหกับประเทศ
 ๕. การเสริมสรางใหคนไทยมีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุมทั้งดานกาย ใจ สติปญญา และสังคม 
โดย (๑) การสรางความรอบรูดานสุขภาวะ (๒) การปองกันและควบคมุปจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ 
(๓) การสรางสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการมีสุขภาวะที่ดี (๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัย
สนบัสนนุการสรางสขุภาวะทีด่ ีและ (๕) การสงเสรมิใหชมุชนเปนฐานในการสรางสขุภาวะทีด่ใีนทกุพืน้ที่
 ๖. การสรางสภาพแวดลอมท่ีเอื้อตอการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย 
โดย (๑) การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย (๒) การสงเสริมบทบาทการมีสวนรวมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิน่ ครอบครัวและชมุชนในการพัฒนาทรพัยากรมนุษย (๓) การปลกูฝง
และพัฒนาทักษะนอกหองเรียน และ (๔) การพัฒนาระบบฐานขอมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย
 ๗. การเสริมสรางศักยภาพการกีฬาในการสรางคุณคาทางสังคมและพัฒนาประเทศ โดย 
(๑) การสงเสริมการออกกําลงักาย และกีฬาขัน้พืน้ฐานใหกลายเปนวิถชีวิีต (๒) การสงเสริมใหประชาชน
มีสวนรวมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ (๓) การสงเสริมการกีฬาเพื่อพัฒนาสู
ระดับอาชีพ และ (๔) การพัฒนาบุคลากรดานการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา

   ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเปาหมายการพัฒนา
ที่สําคัญที่ใหความสําคัญการดึงเอาพลังของภาคสวนตาง ๆ ทั้งภาคเอกชน ประชาสังคม ชุมชนทองถิ่น 
มารวมขับเคลื่อน โดยการสนับสนุนการรวมตัวของประชาชนในการรวมคิดรวมทําเพื่อสวนรวม 
การกระจายอาํนาจและความรับผดิชอบไปสูกลไกบรหิารราชการแผนดินในระดับทองถิน่ การเสริมสราง
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ความเขมแข็งของชุมชนในการจัดการตนเอง และการเตรียมความพรอมของประชากรไทยทั้งในมิติ
สุขภาพ เศรษฐกิจ สังคม และสภาพแวดลอมใหเปนประชากรที่มีคุณภาพ สามารถพ่ึงตนเอง และ
ทําประโยชนแกครอบครัว ชุมชน และสังคมใหนานท่ีสุด โดยรัฐใหหลักประกันการเขาถึงบริการและ
สวัสดิการที่มีคุณภาพอยางเปนธรรมและทั่วถึง
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ความแตกตางของรายไดและการเขาถึงบริการภาครัฐระหวางกลุม
ประชากร (๒) ความกาวหนาของการพฒันาคน (๓) ความกาวหนาในการพฒันาจังหวดัในการเปนศนูยกลาง
ความเจรญิทางเศรษฐกจิ สงัคม และเทคโนโลยี และ (๔) คณุภาพชวีติของประชากรสงูอายุ โดยประเดน็
ยุทธศาสตรชาติดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม ประกอบดวย ๔ ประเด็น ไดแก
 ๑. การลดความเหลื่อมลํ้า สรางความเปนธรรมในทุกมิติ โดย (๑) ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
ฐานราก (๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุมครองผูบริโภค (๓) กระจายการถือครองที่ดินและการเขาถึง
ทรัพยากร (๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุมครองแรงงานไทย ใหเปนแรงงานฝมือท่ีมีคุณภาพและความริเร่ิม
สรางสรรค มีความปลอดภัยในการทํางาน (๕) สรางหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสม
กบัคนทกุชวงวัย ทกุเพศภาวะและทกุกลุม (๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุงเปาเพ่ือชวยเหลือกลุมคนยากจน
และกลุมผูดอยโอกาสโดยตรง (๗) สรางความเปนธรรมในการเขาถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา 
โดยเฉพาะสําหรับผูมีรายไดนอยและกลุมผูดอยโอกาส และ (๘) สรางความเปนธรรมในการเขาถึง
กระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง
 ๒. การกระจายศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี โดย (๑) พัฒนา
ศูนยกลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค (๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแตละกลุมจังหวัดในมิติตาง ๆ (๓) จัดระบบเมืองที่เอ้ือตอการสรางชีวิตและสังคมท่ี
มีคุณภาพและปลอดภัย ใหสามารถตอบสนองตอสังคมสูงวัยและแนวโนมของการขยายตัวของเมือง
ในอนาคต (๔) ปรับโครงสรางและแกไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผนดิน เพื่อวางระบบและ
กลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุมจังหวัด (๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานขอมูลความรู 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม และ (๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพื้นที่ 
 ๓. การเสริมสรางพลงัทางสังคม โดย (๑) สรางสังคมเขมแข็งทีแ่บงปน ไมทอดท้ิงกนั และมีคณุธรรม 
โดยสนับสนุนการรวมตัวและดึงพลังของภาคสวนตาง ๆ (๒) การรองรับสังคมสูงวัยอยางมีคุณภาพ 
(๓) สนบัสนนุความรวมมอืระหวางภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควชิาการ ภาคประชาสงัคมและภาคประชาชน 
(๔) สงเสรมิความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรใีนการสรางสรรคสงัคม (๕) สนบัสนุนการพัฒนา
บนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม และ (๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสรางสรรค เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล 
 ๔. การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนทองถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการ
ตนเอง โดย (๑) สงเสริมการปรบัพฤติกรรมในระดบัครัวเรือนใหมขีดีความสามารถในการจัดการวางแผนชวีติ 
สขุภาพ ครอบครวั การเงินและอาชพี (๒) เสริมสรางศักยภาพของชมุชนในการพึง่ตนเองและการพ่ึงพา
กนัเอง (๓) สรางการมีสวนรวมของภาคสวนตาง ๆ  เพ่ือสรางประชาธิปไตยชุมชน และ (๔) สรางภมูคิุมกัน
ทางปญญาใหกับชุมชน
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    ยทุธศาสตรชาตดิานการสรางการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ปนมติรตอสิง่แวดลอม 

 ยุทธศาสตรชาติดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม มีเปาหมาย
การพัฒนาที่สําคัญเพื่อนําไปสูการบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งมิติดานสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดลอม ธรรมาภิบาล และความเปนหุนสวนความรวมมือระหวางกันทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอยางบรูณาการ ใชพืน้ทีเ่ปนตวัตัง้ในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน และการใหทกุฝาย
ที่เกี่ยวของไดเขามามีสวนรวมในแบบทางตรงใหมากที่สุดเทาที่จะเปนไปได โดยเปนการดําเนินการ
บนพืน้ฐานการเติบโตรวมกนั ไมวาจะเปนทางเศรษฐกิจ สิง่แวดลอม และคณุภาพชวิีต โดยใหความสาํคัญ
กับการสรางสมดุลทั้ง ๓ ดาน อันจะนําไปสูความยั่งยืนเพื่อคนรุนตอไปอยางแทจริง
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) พื้นที่สีเขียวที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (๒) สภาพแวดลอมและ
ทรัพยากร ธรรมชาติที่เส่ือมโทรมไดรับการฟนฟู (๓) การเติบโตที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ 
(๔) ปริมาณกาซเรือนกระจก มูลคาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ โดยประเด็นยุทธศาสตรชาติดานการสราง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ๖ ประเด็น ไดแก
 ๑. สรางการเติบโตอยางย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว โดย (๑) เพิ่มมูลคาของเศรษฐกิจ
ฐานชีวภาพใหสอดคลองกับยทุธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (๒) อนุรกัษและฟนฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกําเนิด (๓) อนุรักษและฟนฟูแมน้ําลําคลองและแหลงนํ้า
ธรรมชาติทัว่ประเทศ (๔) รกัษาและเพิม่พืน้ทีส่เีขยีวทีเ่ปนมติรกบัสิง่แวดลอม และ (๕) สงเสรมิการบรโิภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
 ๒. สรางการเตบิโตอยางยัง่ยืนบนสงัคมเศรษฐกจิภาคทะเล โดย (๑) เพิม่มลูคาของเศรษฐกจิ
ฐานชีวภาพทางทะเล (๒) ปรับปรุง ฟนฟู และสรางใหมทรัพยากรทางทะเลและชายฝงท้ังระบบ 
(๓) ฟนฟชูายหาดทีเ่ปนแหลงทองเทีย่ว ชายฝงทะเลไดรบัการปองกนัและแกไขทัง้ระบบ และมนีโยบาย
การจัดการชายฝงแบบบูรณาการอยางเปนองครวม และ (๔) พัฒนาและเพิ่มสัดสวนกิจกรรมทางทะเล
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม
 ๓. สรางการเตบิโตอยางยัง่ยนืบนสงัคมทีเ่ปนมิตรตอสภาพภมูอิากาศ โดย (๑) ลดการปลอย
กาซเรือนกระจก (๒) มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบ
ที่เกี่ยวของกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
 ๔. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุงเนนความเปนเมือง
ที่เติบโตอยางตอเนื่อง โดย (๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบท พื้นที่เกษตรกรรม
และอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอยางเปนเอกภาพ 
(๒) พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศที่มีการบริหารจัดการตามแผนผัง
ภูมินิเวศอยางยั่งยืน (๓) จัดการมลพิษที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ
ใหเปนไปตามมาตรฐานสากลและคามาตรฐานสากล (๔) สงวนรักษา อนุรักษ ฟนฟู และพัฒนา
ทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ และวิถีชีวิตพื้นถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอยางยัง่ยนื (๕) พฒันาเครอืขายองคกรพฒันาเมอืงและชมุชน รวมท้ังกลุม
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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 และสงเสริมการใชพลังงานท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 
(๔) เพิม่ประสิทธภิาพการใชพลงังานโดยลดความเขมขนของการใชพลงังาน และ (๕) พฒันาความมัน่คง
ดานการเกษตร และอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเขาถึงอาหาร
 ๖. ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ โดย (๑) สงเสริมคุณลักษณะและ
พฤติกรรมท่ีพงึประสงคดานส่ิงแวดลอมและคณุภาพชวีติท่ีดขีองคนไทย (๒) พฒันาเครือ่งมอื กลไกและ
ระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยส่ิงแวดลอม (๓) จัดโครงสรางเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็น
รวมดานการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมท่ีสําคัญ และ (๔) พัฒนาและดําเนิน
โครงการที่ยกระดับกระบวนทัศนเพื่อกําหนดอนาคตประเทศ ดานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม 
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีสวนรวมและธรรมาภิบาล

   ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 ยุทธศาสตรชาติดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ มีเปาหมาย
การพัฒนาท่ีสําคัญเพ่ือปรับเปล่ียนภาครัฐที่ยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ
ประโยชนสวนรวม” โดยภาครัฐตองมีขนาดท่ีเหมาะสมกับบทบาทภารกิจ แยกแยะบทบาทหนวยงาน
ของรัฐท่ีทําหนาท่ีในการกํากับหรือในการใหบริการ ยึดหลักธรรมาภิบาล ปรับวัฒนธรรมการทํางาน
ใหมุ งผลสัมฤทธ์ิและผลประโยชนสวนรวม มีความทันสมัย และพรอมที่จะปรับตัวใหทันตอการ
เปลี่ยนแปลงของโลกอยูตลอดเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่งการนํานวัตกรรม เทคโนโลยีขอมูลขนาดใหญ 
ระบบการทํางานที่เปนดิจิทัลเขามาประยุกตใชอยางคุมคา และปฏิบัติงานเทียบไดกับมาตรฐานสากล 
รวมทัง้มลีกัษณะเปดกวาง เชือ่มโยงถึงกนัและเปดโอกาสใหทกุภาคสวนเขามามสีวนรวมเพือ่ตอบสนอง
ความตองการของประชาชนไดอยางสะดวก รวดเร็ว และโปรงใส โดยทุกภาคสวนในสังคมตองรวมกัน
ปลูกฝงคานิยมความซ่ือสัตยสุจริต ความมัธยัสถ และสรางจิตสํานึกในการปฏิเสธไมยอมรับการทุจริต
ประพฤติมชิอบอยางสิน้เชิง นอกจากนัน้ กฎหมายตองมคีวามชดัเจน มเีพยีงเทาทีจ่าํเปน มคีวามทนัสมยั 
มคีวามเปนสากล มปีระสทิธภิาพ และนาํไปสูการลดความเหลือ่มลํา้และเอือ้ตอการพฒันา โดยกระบวนการ
ยุติธรรมมีการบริหารที่มีประสิทธิภาพ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และการอํานวยความยุติธรรม
ตามหลักนิติธรรม 
 ตัวชี้วัด ประกอบดวย (๑) ระดับความพึงพอใจของประชาชนตอการใหบริการสาธารณะของ
ภาครัฐ (๒) ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ (๓) ระดับความโปรงใส การทุจริต ประพฤติมิชอบและ 
(๔) ความเสมอภาคในกระบวนการยตุธิรรม โดยประเด็นยทุธศาสตรชาตดิานการปรบัสมดลุและพฒันา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ประกอบดวย ๘ ประเด็น ไดแก
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 ๑. ภาครัฐทีย่ดึประชาชนเปนศนูยกลาง ตอบสนองความตองการ และใหบรกิารอยางสะดวก 
รวดเรว็ โปรงใส โดย (๑) การใหบรกิารสาธารณะของภาครฐั ไดมาตรฐานสากลและเปนระดบัแนวหนา
ของภูมิภาค และ (๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการใหบริการสาธารณะตาง ๆ ผานการนําเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาประยุกตใช 
 ๒. ภาครฐับรหิารงานแบบบรูณาการโดยมยุีทธศาสตรชาตเิปนเปาหมายและเชือ่มโยงการพฒันา
ในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นท่ี โดย (๑) ใหยุทธศาสตรชาติเปนกลไกขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศ (๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรชาติ และ 
(๓) ระบบติดตามประเมินผลที่สะทอนการบรรลุเปาหมายยุทธศาสตรชาติในทุกระดับ 
 ๓. ภาครฐัมขีนาดเลก็ลง เหมาะสมกบัภารกจิ สงเสรมิใหประชาชนและทกุภาคสวนมสีวนรวม
ในการพัฒนาประเทศ โดย (๑) ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม (๒) ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการพัฒนา
ประเทศ และ (๓) สงเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนทองถิ่นใหองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นเปนหนวยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยูบนหลักธรรมาภิบาล
 ๔. ภาครัฐมคีวามทันสมยั โดย (๑) องคกรภาครฐัมคีวามยดืหยุนเหมาะสมกับบรบิทการพฒันา
ประเทศ และ (๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการใหทันสมัย
 ๕. บคุลากรภาครฐัเปนคนดแีละเกง ยดึหลกัคณุธรรม จรยิธรรม มจีติสาํนกึ มคีวามสามารถสงู 
มุงมัน่ และเปนมืออาชพี โดย (๑) ภาครัฐมกีารบริหารกําลงัคนท่ีมคีวามคลองตัว ยดึระบบคณุธรรม 
และ (๒) บคุลากรภาครฐัยดึคานยิมในการทาํงานเพือ่ประชาชน มคีณุธรรม และมกีารพฒันาตามเสนทาง
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
จดัใหมกีฎหมายทีส่อดคลองและเหมาะสมกบับรบิทตาง ๆ  ทีเ่ปลีย่นแปลง (๒) มกีฎหมายเทาทีจ่าํเปน และ 
(๓) การบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ เทาเทียม มีการเสริมสรางประสิทธิภาพการใชกฎหมาย
 ๘. กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติตอประชาชนโดยเสมอภาค โดย 
(๑) บคุลากรและหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมเคารพและยดึมัน่ในหลกัประชาธปิไตย เคารพศกัดิศ์รี
ความเปนมนษุยทีพ่งึไดรบัการปฏบิตัอิยางเทาเทยีม (๒) ทกุหนวยงานในกระบวนการยตุธิรรมมบีทบาท
เชิงรุกรวมกันในทุกขั้นตอนของการคนหาความจริง (๓) หนวยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพง 
อาญา และปกครองมีเปาหมายและยุทธศาสตรรวมกัน (๔) สงเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบ
ยุติธรรมชุมชน และการมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม และ (๕) พัฒนามาตรการอื่น
แทนโทษทางอาญา  
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