
สรุปเป้าหมาย ประเด็นยุทธศาสตร์ และประเด็นย่อย  
ตามยุทธศาสตร์ชาต ิ

 

 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๑ ด้านความม่ันคง 

 

๑. เป้าหมาย 

๑.๑ ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  

๑.๒ บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ  

๑.๓ กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความม่ันคง  

๑.๔ ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นท่ีชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ  

๑.๕ การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลสําเร็จท่ีเป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การรักษาความสงบภายในประเทศ 

ประเด็นย่อย 

๑) การพัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อมตระหนักในเรื่องความม่ันคง และมีส่วน
ร่วมในการแก้ไขปัญหา 

๒) การพัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ 

๓) การพัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขท่ีมีเสถียรภาพและ
มีธรรมาภิบาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ ส่วนตน 

๔) การพัฒนาและเสริมสร้างกลไกท่ีสามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหาความม่ันคงท่ีสําคัญ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การป้องกันและแก้ไขปัญหาท่ีมีผลกระทบต่อความม่ันคง 

ประเด็นย่อย 

๑) การแก้ไขปัญหาความม่ันคงในปัจจุบัน 

๒) การติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาท่ีอาจอุบัติข้ึนใหม่ 

๓) การสร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพ้ืนท่ีจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

๔) การรักษาความม่ันคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังทางบกและทางทะเล 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การพัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามท่ีกระทบต่อความม่ันคงของ
ชาติ 

ประเด็นย่อย 

๑) การพัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมีประสิทธิภาพ 

๒) การพัฒนาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความม่ันคง รวมท้ังภาครัฐและภาคประชาชน ให้
พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ ทุกรูปแบบและทุกระดับ 

๓) การพัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การบูรณาการความร่วมมือด้านความม่ันคงกับอาเซียนและนานาชาติ รวมถึงองค์กร
ภาครัฐ และท่ีมิใช่ภาครัฐ  

ประเด็นย่อย 

๑) การเสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๒) การเสริมสร้างและธํารงไว้ซ่ึงสันติภาพและความม่ันคงของภูมิภาค 

๓) การร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กรภาครัฐ และท่ีมิใช่ภาครัฐ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การพัฒนากลไกการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

ประเด็นย่อย 

๑) การพัฒนากลไกให้พร้อมสําหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข ปัญหาความม่ันคงแบบองค์
รวมอย่างเป็นรูปธรรม 

๒) การบริหารจัดการความม่ันคงให้เอ้ืออํานวยต่อการพัฒนาประเทศในมิติอ่ืน ๆ 

๓) การพัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง 
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ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๒ ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

 

๑. เป้าหมาย 

๑.๑ ประเทศไทยเป็นประเทศท่ีพัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

๑.๒ ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงข้ึน 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การเกษตรสร้างมูลค่า 

ประเด็นย่อย  

๑) เกษตรอัตลักษณ์พ้ืนถ่ิน 

๒) เกษตรปลอดภัย 

๓) เกษตรชีวภาพ 

๔) เกษตรแปรรูป 

๕) เกษตรอัจฉริยะ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต 

ประเด็นย่อย 

๑) อุตสาหกรรมชีวภาพ 

๒) อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร 

๓) อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์ 

๔) อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์ 

๕) อุตสาหกรรมความม่ันคงของประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างความหลากหลายด้านการท่องเท่ียว  

ประเด็นย่อย 

๑) ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม 

๒) ท่องเท่ียวเชิงธุรกิจ 

๓) ท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย 

๔) ท่องเท่ียวสําราญทางน้ํา 

๕) ท่องเท่ียวเชื่อมโยงภูมิภาค 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ โครงสร้างพ้ืนฐาน เช่ือมไทย เช่ือมโลก 

ประเด็นย่อย 

๑) เชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ 

๒) สร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓) เพ่ิมพ้ืนท่ีและเมืองเศรษฐกิจ 

๔) พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่ 

๕) รักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาเศรษฐกิจบนพ้ืนฐานผู้ประกอบการยุคใหม่ 

ประเด็นย่อย 

๑) สร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ 

๒) สร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 

๓) สร้างโอกาสเข้าถึงตลาด 

๔) สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล 

๕) ปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๓ ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

 

๑. เป้าหมาย 

๑.๑ คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษท่ี ๒๑  

๑.๒ สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การปรับเปล่ียนค่านิยมและวัฒนธรรม 

ประเด็นย่อย 

๑) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  

๒) การบูรณาการเรื่องความซ่ือสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม ในการจัดการเรียน การสอนในสถานศึกษา  

๓) การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  

๔) การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  

๕) การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมท่ีพึงประสงค์จากภาคธุรกิจ  

๖) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมของคนในสังคม  

๗) การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 

ประเด็นย่อย 

๑) ช่วงการต้ังครรภ์/ปฐมวัย  

๒) ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  

๓) ช่วงวัยแรงงาน  

๔) ช่วงวัยผู้สูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ท่ีตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงในศตวรรษท่ี ๒๑ 

ประเด็นย่อย 

๑) การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอ้ือต่อการพัฒนาทักษะสําหรับศตวรรษท่ี ๒๑  

๒) การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ ให้เป็นครูยุคใหม่  

๓) การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  

๔) การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

๕) การสร้างความต่ืนตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และการวางตําแหน่งของประเทศไทยใน
ภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
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๖) การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม  

๗) การสร้างระบบการศึกษาเพ่ือเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ท่ีหลากหลาย 

ประเด็นย่อย 

๑) การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมท้ังสื่อ  

๒) การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทํางาน และระบบสนับสนุนท่ีเหมาะสมสําหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
ผ่านกลไกต่าง ๆ  

๓) การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยท่ีมีความสามารถในต่างประเทศ ให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมให้กับประเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะท่ีดี 

ประเด็นย่อย 

๑) การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ  

๒) การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงท่ีคุกคามสุขภาวะ  

๓) การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการมีสุขภาวะท่ีดี 

๔) การพัฒนาระบบบริการสุขภาพท่ีทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะท่ีดี 

๕) การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะท่ีดีในทุกพ้ืนท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ การสร้างสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นย่อย 

๑) การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย  

๒) การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน ท้องถ่ิน ครอบครัวและชุมชนใน
การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

๓) การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน  

๔) การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ การเสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย 

๑) การส่งเสริมการออกกําลังกายและกีฬาข้ันพ้ืนฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  

๒) การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกําลังกาย กีฬาและนันทนาการ  

๓) การส่งเสริมการกีฬาเพ่ือพัฒนาสู่ระดับอาชีพ  

๔) การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพ่ือรองรับการเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา 
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ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๔ ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

 

๑. เป้าหมาย 

๑.๑ สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ  

๑.๒ กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพ่ิมโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกําลังของการ
พัฒนาประเทศในทุกระดับ 

๑.๓ เพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการตนเอง เพ่ือสร้างสังคม
คุณภาพ 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ การลดความเหล่ือมลํ้า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 

ประเด็นย่อย 

๑) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

๒) ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค 

๓) กระจายการถือครองท่ีดินและการเข้าถึงทรัพยากร 

๔) เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทยให้เป็นแรงงานฝีมือท่ีมีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัย
ในการทํางาน 

๕) สร้างหลักประกันทางสังคมท่ีครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะ และทุกกลุ่ม 

๖) ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพ่ือช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส โดยตรง 

๗) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุขและการศึกษา โดยเฉพาะสําหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาส 

๘) สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างท่ัวถึง 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี 

ประเด็นย่อย 

๑) พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในภูมิภาค 

๒) กําหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 

๓) จัดระบบเมืองท่ีเอ้ือต่อการสร้างชีวิตและสังคมท่ีมีคุณภาพและปลอดภัย ให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและ
แนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

๔) ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพ่ือวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับ
ภาค กลุ่มจังหวัด 

๕) สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนท่ีบนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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๖) การพัฒนากําลังแรงงานในพ้ืนท่ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

ประเด็นย่อย 

๑) สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดท้ิงกัน และมีคุณธรรม 

๒) การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 

๓) สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน 

๔) ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สังคม 

๕) สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 

๖) สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคม ยุคดิจิทัล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนา การพ่ึงตนเองและการจัดการ
ตนเอง 

ประเด็นย่อย 

๑) ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือนให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต สุขภาพ ครอบครัว 
การเงินและอาชีพ 

๒) เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 

๓) สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน 

๔) สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๕ ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

 

๑. เป้าหมาย 

๑.๑ อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  

๑.๒ ฟ้ืนฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคม
เศรษฐกิจของประเทศ 

๑.๓ ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถ
ของระบบนิเวศ 

๑.๔ ยกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บน
หลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

ประเด็นย่อย 

๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

๒) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถ่ินกําเนิด  

๓) อนุรักษ์และฟ้ืนฟูแม่น้ําลําคลองและแหล่งน้ําธรรมชาติท่ัวประเทศ 

๔) รักษาและเพ่ิมพ้ืนท่ีสีเขียวท่ีเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๕) ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตท่ียั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

ประเด็นย่อย 

๑) เพ่ิมมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

๒) ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งท้ังระบบ 

๓) ฟ้ืนฟูชายหาดท่ีเป็นแหล่งท่องเท่ียว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและแก้ไขท้ังระบบ และมีนโยบายการจัดการ
ชายฝั่งแบบบูรณาการอย่างเป็นองค์รวม 

๔) พัฒนาและเพ่ิมสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ สร้างการเติบโตอย่างย่ังยืนบนสังคมท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

ประเด็นย่อย 

๑) ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

๒) มีการปรับตัวเพ่ือลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและผลกระทบท่ีเก่ียวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ 
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๓) มุ่งเป้าสู่การลงทุนท่ีเป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของภาครัฐและภาคเอกชน 

๔) พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซํ้าท่ีเกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรมและอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองท่ี
เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

ประเด็นย่อย 

๑) จัดทําแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนท่ีเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนท่ีอนุรักษ์ตาม
ศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ 

๒) พัฒนาพ้ืนท่ีเมือง ชนบท เกษตรกรรม และอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ท่ีมีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน 

๓) จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรท้ังระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและ
ค่ามาตรฐานสากล 

๔) สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทางสถาปัตยกรรม และศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ 
และวิถีชีวิตพ้ืนถ่ินบนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน 

๕) พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนใน
ท้องถ่ิน 

๖) เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม และยกระดับความสามารถ ในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และ
อุบัติซํ้า 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ พัฒนาความม่ันคงน้ํา พลังงาน และเกษตรท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

ประเด็นย่อย 

๑) พัฒนาการจัดการน้ําเชิงลุ่มน้ําท้ังระบบเพ่ือเพ่ิมความม่ันคงด้านน้ําของประเทศ 

๒) เพ่ิมผลิตภาพของน้ําท้ังระบบในการใช้น้ําอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการใช้น้ํา ให้ทัดเทียมกับ
ระดับสากล 

๓) พัฒนาความม่ันคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน 

๕) พัฒนาความม่ันคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชนในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ยกระดับกระบวนทัศน์เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ 

ประเด็นย่อย 

๑) ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมท่ีพึงประสงค์ด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตท่ีดีของคนไทย 

๒) พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 

๓) จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพ่ือจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีสําคัญ  

๔) พัฒนาและดําเนินโครงการท่ียกระดับกระบวนทัศน์ เพ่ือกําหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วมและธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ชาติท่ี ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

 

๑. เป้าหมาย 

๑.๑ ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทํางานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส 

๑.๒ ภาครัฐมีขนาดท่ีเล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑.๓ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๑.๔ กระบวนการยุติธรรมเป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๑ ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่างสะดวก 
รวดเร็ว โปร่งใส 

ประเด็นย่อย 

๑) การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

๒) ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ ผ่านการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๒ ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายและเช่ือมโยงการ
พัฒนาในทุกระดับ ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพ้ืนท่ี 

ประเด็นย่อย 

๑) ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ 

๒) ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 

๓) ระบบติดตามประเมินผลท่ีสะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๓ ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ประเด็นย่อย 

๑) ภาครัฐมีขนาดท่ีเหมาะสม 

๒) ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

๓) ส่งเสริมการกระจายอํานาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถ่ินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นหน่วยงานท่ีมี
สมรรถนะสูง ต้ังอยู่บนหลักธรรมาภิบาล 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๔ ภาครัฐมีความทันสมัย 

ประเด็นย่อย 

๑) องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ 
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๒) พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสํานึก มีความสามารถ
สูง มุ่งม่ัน และเป็นมืออาชีพ 

ประเด็นย่อย 

๑) ภาครัฐมีการบริหารกําลังคนท่ีมีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 

๒) บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทํางานเพ่ือประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน
อาชีพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๖ ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ประเด็นย่อย 

๑) ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

๒) บุคลากรภาครัฐยึดม่ันในหลักคุณธรรม จริยธรรมและความซ่ือสัตย์สุจริต 

๓) การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้ 

๔) การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๗ กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ และมีเท่าท่ีจําเป็น 

ประเด็นย่อย 

๑) ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายท่ีสอดคล้องและเหมาะสมกับบริบทต่าง ๆ ท่ีเปลี่ยนแปลง 

๒) มีกฎหมายเท่าท่ีจําเป็น 

๓) การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี ๘ กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอภาค 

ประเด็นย่อย 

๑) บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพและยึดม่ันในหลักประชาธิปไตย เคารพศักด์ิศรีความเป็น
มนุษย์ท่ีพึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม 

๒) ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิงรุกร่วมกันในทุกข้ันตอนของการค้นหาความจริง 

๓) หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมท้ังทางแพ่ง อาญา และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

๔) ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม 

๕) พัฒนามาตรการอ่ืนแทนโทษทางอาญา 

 
สํานักนโยบายและแผน สป. 

กลุ่มงานนโยบายและแผนรวม 
ข้อมูล ณ วันท่ี ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ 

 


