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ยุทธศาสตร์ชาติ คือ อะไร ? 

ยุทธศาสตร์ชาติ คือ เป้าหมายระยะยาว
ในการพัฒนาประเทศ เพื่อใช้เป็นกรอบ 
ในการก าหนดนโยบายการบริหารราชการ
แผ่นดินของคณะรัฐมนตรี ก่อนที่จะเข้า
บริ ห า ร ร าชก า รแผ่ น ดิ น  ก า รจั ดท า
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
นโยบายและแผนระดับชาติ ว่าด้วยความ
มั่นคงแห่ งชาติ  และแผนระดับอื่น  ๆ 
รวมทั้ งการจัดท างบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ 



ท าไมต้องมี ยุทธศาสตร์ชาติ ? 
ที่ผ่านมา ประเทศไทยไม่เคยมีแผนพัฒนาประเทศในระยะยาว ที่ใช้เป็นกรอบแนวทางในการ
พัฒนาประเทศ ขณะที่หลายประเทศที่พัฒนาแล้วให้ความส าคัญกับแผนระยะยาว เช่น ประเทศ
ฝรั่งเศสที่ออกแบบแผนพัฒนาประเทศในระยะ 10 ปี หรือประเทศสิงคโปร์ ที่วางยุทธศาสตร์ชาติ
เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะ 20 ปี ทั้งนี้ เพื่อวางเป้าหมายร่วมในระยะยาวของประเทศและ
เพื่อเป็นกลไกเตรียมรับความท้าทายและสิ่งที่ต้องได้รับการพัฒนาในมิติต่าง ๆ ใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เนื่องจากมาตรา 65 ของรัฐธรรมนูญ ได้ก าหนดให้รัฐพึง
จัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใช้
เป็นกรอบในการจัดท าแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและบูรณาการกัน เพื่อให้เกิดเป็นพลังผลังดัน
ร่วมกันไปสู่เป้าหมายดังกล่าว 



“ ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 
   ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  

วิสัยทัศน์ : 

ยุทธศาสตร์ชาติ 



เป้าหมายการพัฒนาประเทศ 

ประเทศชาติมั่นคง 
ประชาชนมคีวามสุข 

เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง 
สังคมเป็นธรรม 

ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน 

“ 
    
 
 

    ” 



ยุทธศาสตร์ชาติทั้ง 6 ด้าน 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การสร้างโอกาส 
และความเสมอ 
ภาคทางสังคม 

ความมั่นคง 

การปรับสมดุลและ 
พัฒนาระบบ 

การบริหารจัดการ 
ภาครัฐ 

การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่ 

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การพัฒนาและ 
เสริมสร้างศักยภาพ 
ทรัพยากรมนุษย์ 

1. ด้านความมั่นคง 
เพื่อบริหารจัดการสภาวะแวดล้อม 
ของประเทศให้มีความม่ันคง ปลอกภัย 
และมีความสงบเรียบร้อยในทุกระดับ 
และทุกมิติ 

3. ด้านการพัฒนาและเสริมสร้าง 
ศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 
คนไทยในอนาคต มีความพร้อม 
ทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีทักษะท่ี 
จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 มีทักษะ 
สื่อสารภาษาอังกฤษแลพภาษาที่ 3 
และมีคุณธรรม 

5. การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
ค านึงถึงความย่ังยืนของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อม ปรับเปล่ียนพฤติกรรมของประชาชน 
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ผ่านมาตรการต่าง ๆ ที่มุ่งเน้น 
ให้เกิดผลลัพธ์ต่อความย่ังยืน 

2. ด้านการสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 
เน้นการยกระดับศักยภาพในหลากหลายมิติ 
ควบคู่กับการขยายโอกาสของประเทศไทย 
ในเวทีโลก 

4.การสร้างโอกาสและความเสมอ 
ภาคทางสังคม 
สร้างความเป็นธรรม และลดความ 
เหลื่อมล้ าในทุกมิติ กระจายศูนย์กลาง 
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม 
เพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็น 
ก าลังของการพัฒนาประเทศในทุก 
ระดับ 

6. การปรับสมดุลและพัฒนาระบบ 
การบริหารจัดการภาครัฐ 
การปรับเปลี่ยนภาครัฐ ยึดหลัก “ภาครัฐ 
ของประชาชนและประโยชน์ส่วนรวม” 

ยุทธศาสตร์ชาติ 



1. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน ความมั่นคง 



2. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



3. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 



4. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 



5. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร 
ต่อสิ่งแวดล้อม 



6. ยุทธศาสตร์ชาติด้าน การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร 
จัดการภาครัฐ 



ประชาชนได้อะไรจาก
ยุทธศาสตร์ชาติ ? 



ประโยชน์ตามช่วงวัย 

วัยเด็ก 

• ครรภ์มารดา – ปฐมวัย 
: เด็กและมารดาทุกคนจะได้รับการดูแลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการ โภชนาการ และสมวัย ผ่านระบบบริการสาธารณะที่มี
คุณภาพและกระจายครอบคลุมทั่วทุกภูมิภาค เกิดมาท่ามกลางสภาพแวดล้อมทางสังคมดี มีสิ่งอ านวยความสะดวกต่าง ๆ 
เอ้ือต่อการเลี้ยงดูเด็กให้เติบโตได้อย่างดี มีทักษะ สุขภาพกายและสุขภาพใจที่ดี พร้อมเติบโตสู่ช่วงวัยต่อ ๆ ไป 

• สู่วัยเรียน (ประถมและมัธยม) 
: นักเรียน ทุกคนจะได้รับการพัฒนาทักษะ ความรู้ และความสามารถผ่านอุปกรณ์ สื่อการเรียนการสอน และกระบวนการ
เรียนการสอนที่ทันสมัยที่เท่าเทียมกันทั่วประเทศ 
: ครู มีบทบาทมากกว่าการเป็นครูผู้สอน  สู่การเป็น “ผู้อ านวยการการเรียนรู”้ ที่จะคอยกระตุ้น สร้างแรงบันดาลใจ แนะน า
วิธีเรียนรู้และวิธีจัดระเบียบการสร้างความรู้ให้กับนักเรียน ปลูกฝังวัฒนธรรมการใช้ชีวิตในสังคมที่ดี  ให้เป็นคนดี มีจิต
สาธารณะ มีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม สามารถท างานเป็นทีม 

• วัยรุ่น-นักศึกษา 
: ได้รับการเรียนรู้จากระบบการเรียนการสอนที่มุ่งให้ก้าวไปเป็นวัยแรงงานท่ีมีคุณภาพและมีความสุข  มีอาชีพตามความถนัด 
ความสนใจ และความชอบ  มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑ ที่สอดคล้องกับความต้องการของตลาดงาน มีทักษะชีวิตและทัศนคติ
ที่พร้อมเผชิญและสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ได้  มีการเตรียมความพร้อมการเข้าสู่ตลาดงานผ่านระบบดิจิทัล
แพลตฟอร์มและโครงสร้างพ้ืนฐานที่เก่ียวข้องในรูปแบบต่าง ๆ  และตระหนักถึงความส าคัญของการรักษาร่างกายให้แข็งแรง 
มีสุขภาวะที่ดี 



ประโยชน์ตามช่วงวัย 

วัยผู้ใหญ่ 

• วัยแรงงาน  
: เป็นวัยส าคัญช่วงวัยหนึ่งในการพัฒนาและขับเคลื่อนประเทศในอนาคต   โดยจะประกอบด้วยทั้งวัยแรงงานใน
ปัจจุบัน  รวมท้ังวัยรุ่นและนักศึกษาที่จะเติบโตขึ้นกลายเป็นวัยแรงงานต่อไป  ทั้งนี้  จากการกระจายความเจริญที่จะไปสู่ทุก
ภูมิภาคของประเทศในอนาคต  วัยแรงงานจะสามารถท างานได้ในภูมิล าเนาของตนเอง  ไม่ต้องเดินทางเข้าเมืองหลวงเพ่ือ
แสวงหาโอกาสที่ดีกว่าเฉกเช่นปัจจุบัน  ท าให้สามารถได้อยู่ใกล้ชิดกับครอบครัว  สถาบันครอบครัวมีความแข็งแรงขึ้น  โดยที่
แต่ละภูมิภาคจะได้รับการพัฒนาให้สอดคล้องกับศักยภาพทั้งในภาคอุตสาหกรรม บริการและท่องเที่ยว และภาคเกษตร   มี
โครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องที่เอ้ือและอ านวยความสะดวกต่อการท างาน  ได้รับการยกระดับจาก “ผู้ใช้แรงงาน” เป็น “ผู้ใช้
พลังสมอง” ที่สามารถเข้าถึงแหล่งทุน นวัตกรรม เทคโนโลยี และข่าวสารข้อมูลได้สะดวก   มีอาชีพ รายได้ และความรู้การ
บริหารจัดการทางการเงินที่จะน าพาไปสู่การมีหลักประกันทางการเงินหลังเกษียณ 

วัยสูงอาย ุ

• ผู้สูงอาย ุ 
: ในอนาคตเราจะมีทั้งประชากรที่เป็นผู้สูงอายุอยู่แล้ว  และประชากรที่จะเปลี่ยนจากวัยแรงงานสู่การเป็น
ผู้สูงอายุ  ซึ่งไม่ว่าจะเป็นกลุ่มผู้สูงอายุใหม่หรือไม่  ก็จะได้รับการดูแลและบริการสาธารณะที่มีคุณภาพ 
ครอบคลุม ทั่วถึง และเข้าถึงได้  มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออ านวยต่อการด าเนินชีวิต (Universal Design)  ได้รับ
การส่งเสริมและสนับสุนนให้มีส่วนร่วมทางสังคม  มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีศักดิ์ศรี  เป็นอีกหนึ่งแรงพลังใน
การช่วยขับเคลื่อนและพัฒนาประเทศได้เฉกเช่นเดียวกับช่วงวัยอ่ืน ๆ 



ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 1 
ประชาชนมีความสุข 
ประเทศสงบ ประชาชนมีความสุข มีงานท า
และมีรายได้เพียงพอ ในการใข้ชีวิตที่มีคุณภาพ 

สังคมคุณภาพ 
สร้างความสามัคคีให้เปิดกับคนทุกกลุ่ม ทุกศาสนา 
และทุกภูมิภาค แม้จะแตกต่าง แต่ก็สามารถอยู่
ร่วมกันได้อย่างสันติ ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพด้วย
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข 

กินดี อยู่ด ี
ประเทศมั่นคง ประชาชนกินอิ่ม นอนหลับ  
มีที่อยู่อาศัยและที่ท ากิน ไม่ว่าใคร คนพิการ  
ผู้สูงวัย หรืออาชีพใด ๆ ก็สามารถมีชีวิตที่ดีขึ้น
ได้ในทุกด้าน อีกทั้งยังมุ่งยกระดับให้ประเทศ
ไทยเป็นอู่ข้าวอู่น้ าของอาเซียนปราบความ
ยากจนให้สิ้นซาก สร้างงาน สร้างอาชีพ ไม่ทิ้ง
ใครไว้ข้างหลัง 

มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประชาชนมีความปลอดภัย  ทั้ ง ในชี วิตและ
ทรัพย์สิน ปลอดภัยจากอาชญากรรม ปัญหายา
เสพติด การค้ามนุษย์ และความไม่สงบต่าง ๆ 



ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง 1 



เปลี่ยนท้องถิ่นที่ห่างไกลเป็นรายได้ 
หมู่บ้านและชระชาชนในพื้นท่ีห่างไกลก็สามารถสร้างรายได้ท่ี
มั่นคง และสามารถพึ่งพาตัวเองได้ น าเทคโนโลยีใหม่ ๆ ผสานกับ
ภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างจุดเด่นให้เป็นจุดขาย ก่อให้เกิดมูลค่าเพิ่ม
แก่เกษตรกร อุตสาหกรรม และการท่องเท่ียวในชุมชน 

สังคมคุณภาพ 
เพิ่มทักษะอาชีพ พัฒนาแรงงานท่ัวไปให้เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของตลาด ท าให้แรงงานมี
โอกาสท่ีหลากหลายในการเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ชีวิต และความต้องการของตนเอง 

เกษตรกรต้องมีกินมีใช้ 
สินค้าเกษตรจากไร่สวนต่าง ๆ ได้รับการสนับสนุน ปรับปรุง และ
พัฒนาจนมีคุณภาพ ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ท าให้
ราคาสินค้ามีมูลค่าสูงขึ้น เปลี่ยนเกษตรกรท่ีเคยล าบาก สู่
เกษตรกรยุคใหม่ท่ีมีคุณภาพ มั่งคง และยั่งยืน 

การท่องเที่ยวโดดเด่น 
ไม่ว่าจะเป็นเมืองเล็ก เมืองรอง หรือเมืองทางผ่าน ก็จะกลายเป็น
เมืองท่องเท่ียวท่ีต้องห้ามพลาดของคนท่ัวโลกได้ และทุกชุมชนท้ัง
เล็กและใหญ่ก็ต่างได้รับประโยชน์ สามารถสร้างเครื่องมือท ากินได้
ด้วยการท่องเท่ียวด้ในระยะยาวอย่างยั่งยืน 

แจ้งเกิดผู้ประกอบการรายย่อย 
น าความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เปลี่ยนกิจการขนาดเล็กและ
ผู้ประกอบการรายย่อยให้มีศักยภาพ เติบดตเป็นกิจการ ร้านค้า
ขนาดกลาง และขนาดใหญ่ท่ีมีประสิทธภาพ 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศไทยต้องไร้รอยต่อ ผ่านการสร้าง
ถนนและการเดินทางท่ีเชื่อมเมืองใหญ่ เมืองรอง และเมืองเล็กเข้า
ด้วยกัน ตลอดจนการเข้าถึงข้อมูลพื้นฐานต่าง ๆ ของภาครัฐก็จะ
สามารถท าได้อย่างสะดวก และรวดเร็ว 

2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



2 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 



3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์

คุณภาพชีวิตดีไร้กังวล 
ไม่ว่าใคร อายุเท่าไหร่ อาศัยอยู่ในเมืองเล็กเมืองใหญ่ หรือพื้นท่ี
ห่างไกลก็มีชีวิตท่ีดีขึ้น และมีความสุขได้ทุกด้านอย่างไร้ข้อจ ากัด 
มีสภาพกายและใจท่ีแข็งแรง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ 
แห่งโลกอนาคต ภาครัฐดูแลชีวิตให้ดีขึ้นทุกช่วงวัย และครอบคลุม 

พัฒนาคุณภาพทุกช่วงวัย 
เพิ่มทักษะอาชีพ พัฒนาแรงงานท่ัวไปให้เป็นแรงงานท่ีมีคุณภาพ 
เป็นผู้เชี่ยวชาญตรงตามความต้องการของตลาด ท าให้แรงงานมี
โอกาสท่ีหลากหลายในการเลือกประกอบอาชีพท่ีเหมาะสมกับ
ชีวิต และความต้องการของตนเอง 

การศึกษาดีมีคุณภาพ 
มีการศึกษาท่ีเท่าเทียมกันในทุกพื้นท่ี ท้ังปริมาณและคุณภาพ 
สามารถสร้างคนดี คนเก่ง มีทักษะ และสร้างโอกาสในการหางาน
ได้มากขึ้น ให้คนมีศักยภาพในการประกอบอาชีพ และสามารถใช้
ชีวิตได้อย่างมีคุณภาพ 

สุขภาพดีถ้วนหน้า 
รับประกันการเข้าถึงบริการสุขภาพท่ีดี แม้อยู่ในพื้นท่ีห่างไกล 
ไ ด้ รั บก าร รั กษ า เมื่ อ เ จ็ บป่ ว ยอย่ า ง เ ท่ า เ ที ยม  ปรั บปรุ ง
สถานพยาบาลให้ทันสมัย มีเครื่องมือแพทย์ครบถ้วน ไม่เว้นแม้
โรงพยาบาลชุมชน สภาพแวดล้อมท่ีสันบสนุนให้คนรักสุขภาพ 
ออกก าลังกาย มีร่างกายแข็งแรง ห่างไกลโรคภัยไข้เจ็บ 



3 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย ์



4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 

ขจัดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรม 
มั่นใจได้ว่าประชาชนทุกคนจะได้รับความยุติธรรม 
สร้ า งความ เท่ า เที ยม  ขจั ดความ เหลื่ อ มล้ า 
โดยเฉพาะความเหลื่อมล้ าด้านรายได้ และการมี
ที่ดินท ากินที่เหมาะสม เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพที่
มั่นคง สู่สังคมไทยที่เสมอภาคกัน 

กระจายความเจริญสู่ทุกภูมิภาค 
ไร้กังวลเรื่องการเดินทางและการขนส่งด้วยการ
เชื่อมถนน  และการขนส่งทั้งทางบก น้ า อากาศ 
จากชนบทสู่ตัวเมือง ครบทุกภูมิภาคทั่วไทย ท าให้มี
การกระจายโอกาสด้านต่าง ๆ ทั้งการสร้างงาน 
สร้างอาชีพ ในเมืองเล็ก ชุมชน เมืองใหญ่ และพื้นที่
ห่างไกล เพื่อเชื่อมความเจริญสู่ทั่วทุกภูมิภาค 

เข้าถึงข้อมูลของรัฐได้ง่ายขึ้น 
ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของภาครัฐได้
ง่ายดาย และรวดเร็วยิ่ งขึ้นทั้ งข้อมูลข่าวสาร 
งานวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อ
น ามาใช้พัฒนาตนเองและสังคม 

ชุมชนเข้มแข็ง 
เมื่อความเจริญกระจายไปสูชุมชนเลก็ ๆ อย่างทั่วถึง 
สิ่งที่ตามมา คือการสร้างชุมชนให้เข้มแข็งขึ้น คนใน
ท้องถิ่นมีความมั่นคงด้านรายได้ ไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่
ห่างไกลก็สามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างแข็งแรง 



4 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งโอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม 



5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ปลูกป่าเพื่อลูกหลาน 
ชีวิตดีได้ด้วยสิ่ งแวดล้อมที่ดี  มีการพัฒนาเรื่อง
สิ่งแวดล้อม ฟื้นฟูธรรมชาติ ขยายพื้นที่ป่า และพื้นที่
สีเขียว ท าให้คน ชุมชน และป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้
อย่างยั่ งยืน รักษาพื้นที่สี เขียวสู่ รุ่นลูกหลานใน
อนาคต 

สร้างเมืองน่าอยู่ 
สร้ า งสิ่ งแวดล้อมที่ ดี เพื่ อ ให้ เมื อ งน่ าอยู่  และ
ประชาชนมีสุขภาพที่ดี มีระบบที่ดีในการก าจัด 
น้ าเสีย ขยะ และมลพิษต่าง ๆ ที่ส าคัญคือมีสะอาด 
สุขภาพดีด้วยอากาศที่ดีขึ้น มลภาวะทางอากาศและ
ปัญหาฝุ่นละอองลดลง 

ฟื้นฟูทะเล 
ฟื้นฟูทะเลและชายฝั่งให้กลับมามีความสมบูรณ์ สัตว์
น้ าชุกชม ประชาชนริมชายฝั่งสามารถสร้างรายได้
จากทั้งการประมงและการท่องเที่ยวได้มากขึ้น 

มีพลังงานใช้อย่างไม่ต้องกังวล 
หมดกังวลเรื่องปัญหาพลังงาน เพราะภาครัฐได้ให้
การส่งเสริมด้านการหาพลังงานใหม่  ๆ มาใช้  
ทั้งพลังงานทางเลือกและพลังงานทดแทนที่สะอาด 
ปลอดภัยต่อสุขภาพ และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



5 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสรา้งการเติบโต 
บนคุณภาพชวีิตทีเ่ป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 



6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 

ภาครัฐพ่ึงได ้
ภาครัฐพึ่งได้ ราชการท างานอย่างสุจริต โปร่งใส 
เพื่อทุกคน โดยยึดถือประชาชนเป็นหลัก ให้บริการ
อย่างเท่าเทียมกับทุกคน และประชาชนเองก็
สามารถตรวจสอบภาครัฐได้ 

ส่งเสริมองค์กรส่วนท้องถิ่น 
หมู่บ้าน ชุมชนเล็ก ๆ และองค์กรส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ 
ได้รับการสนับสนุน และพัฒนาให้มีคุณภาพที่ดีขึ้น 
ท าให้มีความสามารถ มีประสิทธิภาพในการท างาน
และดูแลประชาชนมากยิ่งขึ้น เพื่อที่จะให้บริการ
ประชาชนในท้องถิ่นต่าง ๆ ได้ทันท่วงที เป็นที่พึ่ง
ของประชาชนทุกคนได้ ราชการบริการว่องไว 

ไม่ว่าอาชีพไหน สถานะใด ก็ได้รับการบริการจาก
ราชการอย่างสะดวก รวดเร็ว ง่ายขึ้น และจะไม่ได้
รับการปฏิเสธจากภาครัฐอีกต่อไป 

ภาครัฐของประชาชน 
ประชาชนคือศูนย์กลางในการพัฒนาประเทศ โดย
ราชการและภาครัฐยึดหลัก “ภาครัฐของประชาชน 
เพื่อประชาชน และประโยชน์ส่วนรวม” ประชาชนได้รับความยุติธรรม 

ประชาชนทุกคน ทุกอาชีพ ได้รับความยุติธรรมอย่าง
เท่าเทียม ไม่มีการเลือกปฏิบัติ 



6 ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุล 
และพัฒนาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 



แผนการปฏิรูปประเทศ 



แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจท่ีถูกต้องเกี่ยวกับการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข รู้จักยอมรับความเห็นท่ีแตกต่าง พรรคการเมืองด าเนินกิจกรรมโดยเปิดเผยตรวจสอบได้ นักการเมือง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และแก้ไขปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองโดยสันติวิธี 

องค์กรภาครัฐเปิดกว้างและเชื่อมโยงข้อมูลกัน กะทัดรัดแต่แขง็แรง ท างานเพื่อประชาชนโดยเชิงพื้นท่ีเป็นหลัก 
จัดระบบบริหารและบริการให้เป็นดิจิทัล จัดระบบบุคลากรให้มีมาตรฐานกลาง มีคุณธรรมและจริยธรรม และสร้าง
วัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต 

ให้กฎหมายดีและเป็นธรรมสอดคล้องกับหลักนิติธรรมเป็นเครื่องมือส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 
ประชาชนมีส่วนร่วมในกระบวนการกฎหมายอย่างเหมาะสม มีความรู้ความเข้าใจและสามารถเข้าถึงกฎหมายได้
โดยง่าย และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างถูกต้องและเป็นธรรม 

ให้ทุกขั้นตอนมีการก าหนดระยะเวลาท่ีชัดเจน มีกลไกช่วยเหลือประชาชนโดยเสมอภาค บังคับการตามกฎหมาย
อย่างเคร่งครัด พัฒนาระบบสอบสวนคดีอาญาท่ีมีการตรวจสอบและถ่วงดุล ระบบนิติวิทยาศาสตร์มีมาตรฐาน และ
กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพเอ้ือต่อการแข่งขันของประเทศ 



แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 

มีผลิตภาพและความสามารถในการแข่งขันในระดับประเทศสูงขึ้น มีการเติบโตอย่างครอบคลุมทุกภาคส่วนอย่าง
ยั่งยืน มุ่งเน้นการใช้ระบบมาตรฐานและนวัตกรรมในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ ลดความเหลื่อมล้ าทาง
เศรษฐกิจของประชาชน และสถาบันทางเศรษฐกิจมีสมรรถนะสูงขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการรักษา ฟื้นฟูและยั่งยืนเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศ สร้างความ
สมดุลระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ ท้ังทรัพยากรทางบก (ป่าไม้และสัตว์ป่า ดิน แร่) ทางน้ า ทางทะเล
และชายฝ่ัง ความหลากหลายทางชีวภาพ และสิ่งแวดล้อม 

ระบบบริการปฐมภูมิมีความครอบคลุม ระบบสุขภาพของประเทศมีเอกภาพ กระจายอ านาจและความรับผิดชอบ
ให้แต่ละพื้นท่ี และประชาชนไทยมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตท่ีดีบนหลักการสร้างน าซ่อม และผู้ท่ีอาศัยในประเทศ
ไทยมีโอกาสเท่าเทียมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ าเป็น 

ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของการท าหน้าท่ีของสื่อบนความรับผิดชอบกับการก ากับท่ีมีความชอบธรรม และการใช้
พื้นท่ีดิจิทัลเพื่อการสื่อสารอย่างมีจรรยาบรรณ การรับรู้ของประชาชน และสื่อเป็นโรงเรียนของสังคม ในการให้
ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝังวัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติท่ีดี 



แผนการปฏิรูปประเทศ 13 ด้าน 
คนไทยมีหลักประกันทางรายได้ท่ีเพียงพอต่อการด ารงชีวิตอย่างมีคุณภาพ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปสู่การมีจิต
สาธารณะเพ่ิมขึ้น สังคมแห่งโอกาสและไม่แบ่งแยก ภาครัฐมีข้อมูลและสารสนเทศด้านสังคมท่ีบูรณาการ และให้
ชุมชนท้องถิ่นมีความเข้มแข็งสามารถบริหารจัดการชุมชนได้ด้วยตนเอง 

ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการเพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและการยอมรับของประชาชน ส่งเสริมด้านเทคโนโลยี
และการมีส่วนร่วมของประชาชน ให้การบริหารจัดการด้านพลังงานมีธรรมาภิบาล มีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
พลังงาน และการลงทุนในอุตสาหกรรมท่ีเกี่ยวเนื่องกับด้านพลังงาน 

มีมาตรการควบคุม ก ากับ ติดตาม การบริหารจัดการของหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน มีการเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารภาครัฐสามารถเข้าถึงและตรวจสอบได้ ยกระดับการบังคับใช้มาตรการทางวินัย มาตรการทางปกครอง 
เพ่ือให้ประเทศไทยปลอดทุจริต 

ให้เด็กเล็กได้รับการดูแลและพัฒนาก่อนเข้ารับการศึกษา ด าเนินการตรากฎหมายเพื่อจัดตั้งกองทุนเพ่ือลดความ
เหลื่อมล้ าทางการศึกษา มีกลไกและระบบการผลิต คัดกรอง และพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพครูและอาจารย์ ให้ได้ผู้มี
จิตวิญญาณของ ความเป็นครู มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ได้รับค่าตอบแทนท่ีเหมาะสมกับความสามารถ
และประสิทธิภาพในการสอน รวมท้ังมีกลไกสร้างระบบคุณธรรมในการบริหารงานบุคคลของผู้ประกอบวิชาชีพครู 
มีการปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนทุกระดับ ปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

        * อยู่ระหว่างการจัดท า *   ด้านวัฒนธรรม กีฬา 
แรงงาน และการพัฒนา

ทรัพยากรมนุษย ์



ประชาชนมีบทบาทอยา่งไร 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติ ? 



ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูล และสามารถตรวจสอบผลการด าเนินงานของหน่วยงานรัฐได้ 
ผ่านช่องทางระบบเทคโนโลยีสาระสนเทศ (http://nscr.nesdc.go.th) ซึ่งเป็นแหล่งข้อมูล
ส าหรับการค้นคว้าและศึกษายุทธศาสตร์ชาติ และมีการรายงานสรุปผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติของส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ ซึ่งเป็นรายงานจากระบบติดตามและ
ประเมินผลแห่งชาติ (eMENSCR) 

ประชาชนมีบทบาทอย่างไร ? 
ในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

หากประชาชนพบเห็นว่าส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ
หน่วยใดด าเนินการไม่เป็นไปตามยุทธศาสตร์ชาติ สามารถแจ้ง
ไปยังส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 


