ยุ ท ธศาสตร์ ช าติ

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ตามที่รัฐบาลได้ประกาศยุทธศาสตร์ชาติ ( พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) ฉบับแรกของ
ประเทศไทยตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะต้องน�าไปสู่การปฏิบัติเพื่อยกระดับการ
พัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
กระทรวงศึกษาธิการ โดยส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเล็งเห็นความ
ส�าคัญในการสร้างการรับรูส้ าระส�าคัญของยุทธศาสตร์ชาติให้แก่นกั เรียนในสังกัด สพฐ. ทุกระดับชัน้
เพือี่ ก่อให้เกิดความร่วมมือในการขับเคลือ่ นร่วมกันในการพัฒนาประเทศตามบริบทของตนเองจึงได้
จัดพิมพ์ “ยุทธศาสตร์ชาติ” พร้อมทั้งจัดท�า QR Code (Quick Response Code) link กับคลิป
แอนิเมชัน่ ยุทธศาสตร์ชาติ ซึง่ มีความยาว ๔.๕๕ นาที โดยมีวตั ถุประสงค์เพือ่ แจกหน่วยงาน สถานศึกษา
ในสังกัดทั่วประเทศ
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพื้นฐานหวังเป็นอย่างยิ่งว่ายุทธศาสตร์ชาติ ที่ได้
จัดพิมพ์ขนึ้ นี้ จะเป็นประโยชน์แก่ครู นักเรียนและผูเ้ กีย่ วข้อง และขอขอบคุณส�านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ได้อนุญาตให้น�ามาจัดพิมพ์เผยแพร่ในครั้งนี้
ส�านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

3

1

ด้านความมั่นคง

2

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

1. ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข
2. บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3. กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน
มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4. ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดย
ประชาคมระหว่างประเทศ
5. การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส�าเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
1. ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ
และยั่งยืน
2. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส�าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

4
5

ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

1. สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้าในทุกมิติ
2. กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่มโอกาสให้
ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก�าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับ
3. เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและ
การจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตทีี่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

1. อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล
2. ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของประเทศ
3. ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ
4. ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก�าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติ
สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

6

ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท�างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม
ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

3

เป้าหมายการพัฒนาประเทศ

“ประเทศชาติมนั่ คง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนือ่ ง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยงั่ ยืน”

พัฒนาเสริมสร้าง
คนในทุกภาคส่วนให้ตระหนัก
เรื่องความมั่นคง/มีส่วนร่วม
พัฒนาเสริมสร้างความจงรักภักดี
ต่อสถาบันหลักของชาติ

แก้ไขปัญหาความมั่นคง
ในปัจจุบัน

ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่

การป้องกัน
และแก้ไขปัญหา
ที่มีผลกระทบ
ต่อความมั่นคง

1

การรักษาความ
สงบภายในประเทศ
พัฒนาเสริมสร้าง
การเมืองของ
ประเทศให้มี
เสถียรภาพและ
มีธรรมาภิบาล

สร้างความปลอดภัยและ
สันติสุขอย่างถาวรในจังหวัด
ชายแดนภาคใต้

พัฒนาและเสริมสร้างกลไกป้องกัน
และขจัดสาเหตุ
ปัญหาความมั่นคงที่ส�าคัญ
พัฒนากลไกให้พร้อมส�าหรับ
การติดตาม เฝ้าระวัง
แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม
อย่างเป็นรูปธรรม
การบริหารจัดการ
ความมั่นคงให้เอื้อต่อการ
พัฒนาประเทศในมิติอื่นๆ

5

การพัฒนากลไก
การบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบองค์รวม

การพัฒนากลไก
และองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

ร่วมมือทางการพัฒนา
กับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

4

2

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

รักษาความมั่นคง/ผลประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทางบก+ทะเล

ความมั่นคง

พัฒนาระบบ
งานข่าวกรองแห่งชาติ
แบบบูรณาการอย่างมี
ประสิทธิภาพ

3

การพัฒนาศักยภาพ
ประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบ
ต่อความมั่นคงของชาติ

พัฒนาระบบ
เตรียมพร้อมแห่งชาติ
และการบริหารจัดการ
ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ
พัฒนาและผนึกพลังอ�านาจแห่งชาติให้พร้อม
ป้องกัน+รักษาอธิปไตยและการเผชิญภัย
คุกคามทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ
การบูรณาการ

ความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติรวมถึงองค์กรภาครัฐ
และที่มิใช่ภาครัฐ

4

เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพ
สภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

เสริมสร้างและธ�ารงไว้
ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค

อยู�ดี กินดี มีอาชีพ
และรายได�พอเพียง

บ�านเมืองสงบ
ประชาชนมีความสุข
อย�างยั่งยืน

ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง

ประเทศชาติมีความมั่นคง
ประชาชนมีความสุข

มีความมั่นคง
ปลอดภัย ในชีวิต
และทรัพย�สิน

ประชาชนประกอบ
อาชีพได�ตามถนัด
สังคมมีความเข�มแข็ง
สามัคคี ปรองดอง
เอื้อเฟ��อเผื่อแผ�

5

อุตสาหกรรมและบริการ
การแพทย์ครบวงจร

อุตสาหกรรมชีวภาพ

เกษตรปลอดภัย

2

เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น

อุตสาหกรรมและ
บริการแห่งอนาคต

1

เกษตรชีวภาพ

การเกษตร
สร้างมูลค่า

เกษตรแปรรูป

อุตสาหกรรมและ
บริการดิจิทัล ข้อมูล
และปัญญาประดิษฐ์

อุตสาหกรรมและ
บริการขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมความมั่นคง
ของประเทศ

เกษตรอัจฉริยะ

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
และวัฒนธรรม

สร้างโอกาส
เข้าถึงบริการ
ทางการเงิน

ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ

3
การสร้างความ
หลากหลาย
ด้านการท่องเที่ยว
ท่องเที่ยว
เชื่อมโยงภูมิภาค

การสร้างความสามารถ
ในการแข่งขัน

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ
ความงาม และ
แพทย์แผนไทย

ท่องเที่ยวส�าราญทางน�้า

สร้างโอกาส
เข้าถึงตลาด

4

โครงสร้างพื้นฐาน

6

5

พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่

สร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
ปรับบทบาทและโอกาส
การเข้าถึงบริการภาครัฐ
รักษาและเสริมสร้าง
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

เชื่อมโยงโครงข่าย
คมนาคมไร้รอยต่อ
สร้างและพัฒนา
เขตเศรษฐกิจพิเศษ
(EEC/SEC/ ฯลฯ)

สร้างผู้ประกอบการ
อัจฉริยะ

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
เทคโนโลยีสมัยใหม่
เพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

มุ่งเน้นการยกระดับศักยภาพ
ของประเทศในหลากหลายมิติ
เพื่อให้เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจ
ที่ต่อเนื่องและยั่งยืน
ประชาชนอยู่ดีกินดี
มีการจ้างงานและช่องทาง
การหารายได้ที่หลากหลาย
ภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และท่องเที่ยว
ได้รับการพัฒนา
ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
ผู้ประกอบการมีความรู้
ความสามารถเพิ่มขึ้น
สามารถเข้าถึงบริการ
ทางการเงิน ตลาดสินค้า
และข้อมูลข่าวสาร
ได้มากขึ้น
7

ส่งเสริมการออกก�าลังกาย
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต
ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในกิจกรรมออกก�าลังกาย
/กีฬา/นันทนาการ
ส่งเสริมการกีฬาเพื่อ
พัฒนาสู่ระดับอาชีพ

สร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา
เพื่อเผยแพร่หลักค�าสอนที่ดีงาม
ให้ชุมชนเป็นฐานในการปลูกฝัง

บูรณาการผ่านการเรียนการสอน
ปลูกฝังผ่านการเลี้ยงดู
ในครอบครัว

1

ปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม ปลูกฝังโดยการใช้สื่อสร้างสรรค์

เสริมสร้าง
7ศักยภาพการกี
ฬา

การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะ
และมีความรับผิดชอบต่อส่วนรวม

พัฒนาบุคลากร
สร้างคุณค่าและ
ด้านการกีฬา/นันทนาการ พัฒนาประเทศ
เพื่อรองรับการเติบโต
ของอุตสาหกรรมกีฬา

ช่วงการตั้งครรถ์/ปฐมวัย

2
พัฒนาศักยภาพคน

สร้างความอยู่ดีมีสุขของ
ครอบครัวไทย
ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์

6

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

ปลูกฝัง/พัฒนา
ทักษะนอกห้องเรียน
การพัฒนาระบบฐานข้อมูล
เพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
ป้องกัน/ควบคุมปัจจัยเสี่ยง
ที่คุกคามสุขภาวะ
สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
พัฒนาระบบบริการ
สุขภาพที่ทันสมัย
ให้ชุมชนเป็นฐานในการ
สร้างสุขภาวะที่ดี

8

ทุกช่วงวัย

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

สร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์

5

เสริมสร้าง
ให้มีสุขภาวะที่ดี

สร้างค่านิยมและวัฒนธรรม
ที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ

ปรับระบบ
การเรียนรู้

วัยเรียน/วัยรุ่น
วัยแรงงาน
วัยผู้สูงอายุ

เปลี่ยนโฉมเป็นครูยุคใหม่

3

เพิ่มประสิทธิภาพ
ระบบการบริหาร
จัดการศึกษาในทุก
ระดับทุกประเภท

ปฏิรูปกระบวนการ
เรียนรู้เพื่อ
พัฒนาระบบ
ศตวรรษที่ 21 การเรียนรู้ตลอดชีวิต

สร้างระบบการศึกษา
เพื่อเป็นเลิศทาง
วิชาการระดับ
นานาชาติ
สร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนัก
ถึงบทบาท/ความรับผิดชอบ/
วางพื้นฐานระบบ การวางต�าแหน่งของประเทศไทย
รองรับการเรียนรู้
ในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
โดยใช้ดิจิทัล
และประชาคมโลก
แพลตฟอร์ม

4

ตระหนักถึง
พหุปัญญา
ที่หลากหลาย

พัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญา
ผ่านครอบครัว/ระบบ
สถานศึกษา/สภาพแวดล้อม/สื่อ

สร้างเส้นทางอาชีพ/สภาพแวดล้อม/
ระบบสนับสนุนที่เหมาะสมส�าหรับ
ดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญที่มีความสามารถในต่างประเทศให้มา ผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่างๆ
สร้างและพัฒนาเทคโนโลยี/นวัตกรรมให้กับประเทศ

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

พัฒนาคนในทุกด้านและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

เป็นประชาชนคนไทยที่สมบูรณ์
เด็กและเยาวชนมีพัฒนาการ
ทักษะ ความสามารถปรับใช้กับ
สภาพแวดล้อมได้เป็นอย่างดี

ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี
สร้างรายได้และพึ่งพาตนเองได้

ประชาชน

ครอบครัว

ประเทศ

พ่อแม่สามารถดูแลบุตร บุพการี
ได้อย่างมีคุณภาพ มีความมั่นคงให้
กับคนในครอบครัว

สังคมไทยมีคนที่มีวินัย มีส่วนร่วม
มีความภาคภูมิใจในวิถีความเป็นไทย
และมีความสุข

ครอบครัวไทยมีความเข้มแข็งอบอุ่น

การเรียนรู้ที่รองรับโลกในศตวรรษ
ที่ 21 สามารถเข้าถึงองค์ความรู้ต่างๆ
ได้ง่ายและทั่วถึง
มีนักวิจัยและนวัตกรรมที่ช่วย
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
และสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

9

พัฒนาศูนย์กลางความเจริญ
ทางเศรษฐกิจ สังคม
และเทคโนโลยีในภูมิภาค

ปรับโครงสร้าง
ปฏิรูประบบภาษี
และการคุ้มครองผู้บริโภค เศรษฐกิจฐานราก

2
กระจายศูนย์กลาง

กระจายการถือครองที่ดิน
และการเข้าถึงทรัพยากร

1
ลดความเหลื่อมล�้า

เพิ่มผลิตภาพและ
คุ้มครองแรงงานไทย

ปรับโครงสร้าง และแก้ไข
กฎหมายระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน
เพื่อวางระบบและกลไก
การบริหารในระดับภูมิภาค
และจังหวัด

สร้างความเป็นธรรม
การเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรม

สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่
บนฐานข้อมูลความรู้
เทคโนโลยี และนวัตกรรม
การพัฒนาก�าลังแรงงานในพื้นที่

ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้า
ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจน/
ด้อยโอกาส
สร้างความเป็นธรรม
การเข้าถึงบริการสาธารณสุข
และการศึกษา

สร้างสังคมเข้มแข็ง
ที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน
และมีคุณธรรม

3
การเสริมสร้าง
พลังทางสังคม

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

การสร้างโอกาส
และความเสมอภาค
ทางสังคม
การรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ
สนับสนุนความร่วมมือระหว่าง
ภาครัฐ เอกชน วิชาการ
ประชาสังคมและประชาชน
ส่งเสริมความเสมอภาค
ทางเพศ และบทบาทของสตรี
ในการสร้างสรรค์สังคม

สนับสนุนการพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศ สนับสนุนการพัฒนาบนฐาน
และสื่อสร้างสรรค์
ทุนทางสังคมและวัฒนธรรม

10

จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อ
การสร้างชีวิตและ
สังคมที่ปลอดภัย
ตอบสนองต่อสังคม
สูงวัยและการขยายตัว
ของเมือง

ความเจริญ ทางเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี

สร้างความเป็นธรรม
ในทุกมิติ

สร้างหลักประกัน
ทางสังคมที่ครอบคลุม

ก�าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัด

ส่งเสริมการปรับพฤติกรรม
ในระดับครัวเรือนให้มี
ความสามารถในการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว
การเงินและอาชีพ

4

การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถิ่นในการ
พัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง
เสริมสร้างศักยภาพ
ของชุมชนในการ
สร้างภูมิคุ้มกัน
พึ่งตนเองและพึ่งพากัน
ทางปัญญา
ให้กับชุมชน สร้างการมีส่วนร่วม
ของภาคส่วนต่างๆ
เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน

กลุ่มคนยากจนและ
ผู้ด้อยโอกาสได้รับ
สวัสดิการ และความ
ช่วยเหลือต่างๆ
ให้หลุดพ้นจาก
วงจรความยากจน

แรงงานและ
ผู้ประกอบการ
ได้รับการ
พัฒนาทักษะ
และมีช่องทาง
ในการประกอบ
อาชีพที่เหมาะสม
กับศักยภาพ

ผู้สูงอายุและ
ผู้พิการมีหลักประกัน
หลังเกษียณและมี
สภาพแวดล้อม
ที่เอื้ออ�ำนวยต่อ
การด�ำรงชีวิต

เด็กได้รับการศึกษา
ที่มีคุณภาพบน
มาตรฐานเดียวกัน
อย่างทั่วถึง

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ดึงเอาพลังของภาคส่วนต่างๆ ทั้งภาคเอกชน
ประชาสังคม ชุมชนท้องถิ่น มาร่วมขับเคลื่อน
ในการสร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล�้ำ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ทุกคนได้รับประโยชน์
จากการพัฒนาประเทศอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
สตรีมีบทบาท
ในการสร้างสรรค์
สังคมและ
พัฒนาประเทศ
อย่างเท่าเทียม

เกษตรกรสามารถ
เข้าถึงแหล่งทุน
พร้อมได้รับการพัฒนา
เป็นผู้ประกอบการ

ประชาชนทุกช่วงวัยเข้าถึง
บริการภาครัฐที่มีคุณภาพ
ได้อย่างทั่วถึงและเท่าเทียม
11

เพิ่มมูลค่าของ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
ความหลากหลายทางชีวภาพ เศรษฐกิจชีวภาพ
อนุรักษ์และฟื้นฟู
แม่น�้ำล�ำคลอง
แหล่งน�้ำธรรมชาติ

1

รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียว

สังคมเศรษฐกิจ
สีเขียว

ส่งเสริมการบริโภค
และการผลิตที่ยั่งยืน
ปรับตัวเพื่อลดความสูญเสีย
และเสียหายจากภัยธรรมชาติ

ลดการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจก

3 สังคมที่เป็นมิตร

พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรม
ทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
จัดท�ำแผนภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาของ
แต่ละพื้นที่ตามลักษณะทางภูมินิเวศ
พัฒนาพื้นที่ตามแผนภูมินิเวศ
จัดการมลพิษ/เคมี
ภาคเกษตร

การสร้างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม

การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน
ของภาครัฐและเอกชน
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ
พัฒนาการจัดการน�้ำ
เชิงลุ่มน�้ำทั้งระบบ
การเพิ่มผลิตภาพ
ของน�้ำทั้งระบบ

2

่นคง
5 พัน�ฒ้ำ นาความมั
พลังงาน และ
เกษตร

ฟื้นฟูชายหาดท่องเที่ยว
มีการจัดการชายฝั่ง
แบบองค์รวม

สังคมเศรษฐกิจ
ภาคทะเล

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

ต่อสภาพภูมิอากาศ

สร้างระบบรับมือต่อ
โรคอุบัติใหม่/อุบัติซ�้ำ

เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจ ปรับปรุง ฟื้นฟู สร้างใหม่
ฐานชีวภาพทางทะเล ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

4พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท

เกษตร และอุตสาหกรรม
เชิงนิเวศ

สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และ
พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม/มรดกทาง
สถาปัตยกรรม/ศิลปวัฒนธรรม
พัฒนาเครือข่ายองค์กร พัฒนาเมืองและชุมชน
เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมคุณลักษณะ/พฤติกรรมที่พึงประสงค์
ของคนไทยต่อสิ่งแวดล้อม

6ยกระดับกระบวนทัศน์

เพื่อก�ำหนดอนาคตประเทศ
การพัฒนาความมั่นคงพลังงาน/
ส่งเสริมการใข้พลังงานที่เป็น
การพัฒนาความมั่นคง
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการเกษตร/อาหาร
ของประเทศและชุมขน

12

เพิ่มประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน

พัฒนาเครื่องมือ
กลไกและระบบยุติธรรม/
ระบบประชาธิปไตย
สิ่งแวดล้อม
จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการ
ประเด็นการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ/สิ่งแวดล้อม
พัฒนาและด�ำเนินโครงการที่ยกระดับ
กระบวนทัศน์บนหลักการมีส่วนร่วม

ประชาชนมีความรู้
ในการอนุรักษ์
และใช้ประโยชน์
จากทรัพยากร
ธรรมชาติ
อย่างยั่งยืน

มีความมั่นคงทางน�้ำ
พลังงาน เกษตร
และอาหาร

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

บรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในทุกด้าน
ทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ธรรมาภิบาล
และความเป็นหุ้นส่วนความร่วมมือระหว่างกัน
ทั้งภายในและภายนอกประเทศอย่างบูรณาการ
เพิ่มพื้นที่สีเขียว
และป่าธรรมชาติ
สถานที่ท่องเที่ยว
แม่น�้ำล�ำคลอง
ได้รับการฟื้นฟู
ให้สวยงาม
และมีคุณภาพ

มีการบริหารจัดการ
ภัยธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิภาพ
13

เชื่อมโยงการบริการ
น�ำ Big data มาประยุกต์ใช้

ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ

บริการสาธารณะ
ได้มาตรฐาน

2

1

ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
ตรวจสอบความซ�้ำซ้อน
ปรับภารกิจใหม่ยกเลิก/
ระบบการเงินการคลัง ถ่ายโอนที่ไม่จ�ำเป็น
สนับสนุนยุทธศาสตร์ชาติ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนา

ภาครัฐ
บริหารงาน
แบบบูรณาการ

ภาครัฐยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง

บทบาทเชิงรุกในการ
ค้นหาความจริง
ระบบยุติธรรมทางเลือก
ระบบยุติธรรมชุมขน

3

ระบบติดตาม
ประเมินผล
ที่สะท้อนเป้าหมาย
ตามยุทธศาสตร์ชาติ

บุคลากรและ
หน่วยงานปฏิบัติเท่าเทียม

4

ภาครัฐทันสมัย
ระบบและวิธีการ
ปฏิบัติงานทันสมัย

5

มาตรการอื่น
หน่วยงานมี
แทนโทษทางอาญา เป้าหมายร่วมกัน

บุคลากรรัฐ

7

กฎหมายเหมาะสมกับ
บริบทต่างๆ และ
มีเท่าที่จ�ำเป็น

เป็นคนดีและเก่ง
ค่านิยมท�ำงาน
เพื่อประชาชน

การบริหารก�ำลังคนคล่องตัว
ยึดระบบคุณธรรม

6

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง
อ�ำนวยความสะดวก

14

ยืดหยุ่น เหมาะกับบริบท

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบ
การบริหาร
จัดการภาครัฐ

กระบวนการ
ยุติธรรม
เสมอภาค

กฎหมายรอบคอบ
แก้ปัญหาตรงจุด
มีการทบทวน
ให้ทันสมัยอยู่เสมอ

กระจายอ�ำนาจ
สนับสนุนบทบาท
ชุมขนท้องถิ่น

ยุทธศาสตร์ชาติด้าน

8

การบังคับใช้มีประสิทธิภาพ

ภาครัฐเล็กลง
เหมาะสมกับ
ภารกิจ

ภาครัฐโปร่งใส
ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
ป้องกันและปราบปรามอย่าง
เป็นระบบแบบบูรณาการ
ปราบปรามอย่างเด็ดขาด
เป็นธรรม ตรวจสอบได้

ความร่วมมือจาก
ประชาชนและภาคี
บุคลากรยึดหลัก
คุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต

ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

ปรับเปลี่ยนภาครัฐโดยยึดหลัก
“ภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม”

ประชาชนได้รับ
บริการที่ดี สะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค
มีส่วนร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

ภาคส่วนต่างๆ
มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาและขับเคลือ่ น
ประเทศ

ภาคเอกชนได้รบั
บริการทีส่ ะดวก รวดเร็ว
ลดข้อจ�ำกัด สร้างโอกาสใน
การพัฒนาธุรกิจและ
มีสว่ นร่วมในการ
พัฒนาประเทศ

15

อนาคตไทย อนาคตเรา

“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

