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“ยุทธศาสตรชาติ 20 ป
และแผนปฏิรูปประเทศ”
เราเคยคิดกันไหมว่า อีก 20 ปี ข้างหน้า ประเทศของเราจะเป็นอย่างไร

อาจจะประสบปัญหา
เศรษฐกิจ

ขาดแคลนทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงาน

เกิดความเหลื่อมล้ำ
ทางสังคมมากขึ้น

ประเทศเข้าสู่สังคมสูงวัย
แผนปฏิรูป

หากเกิดปัญหาเหล่านี้ประเทศจะเป็นอย่างไร
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนปฏิรูปประเทศ จะช่วยแก้ไขปัญหาเหล่านี้ในระยะยาวของประเทศได้

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ทั้ง 6 ด้าน
คือเป้าหมายที่ รัฐ เอกชน
และประชาชนช่วยกันกำหนดขึ้น

เพื่อเป็นวิสัยทัศน์และแนวทาง
ในการพัฒนาประเทศ
ในระยะยาว ตั้งแต่ปี
พุทธศักราช 2560-2579

เพื่อความอยู่ดีมีสุข
ของประชาชนชาวไทย
และนำประเทศไปสู่
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ทำให้การพัฒนาประเทศ
เป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และเชื่อมโยง ไม่สะดุด
แม้ต้องเปลี่ยนแปลง
ผู้บริหารประเทศก็ตาม

เมื่อประเทศมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายใหญ่ในการพัฒนาประเทศ จึงจำเป็นต้องมีแผนปฏิรูปประเทศ
เพื่อเป็นแนวทางการดำเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์ ให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น
ภาพรวมของการดำเนินการภายใต้แผนปฏิรูป 11 ด้าน จะก่อให้เกิดประโยชน์ในภาพรวมของประเทศ ได้แก่
การมีฐานทรัพยากรรองรับการ
ใช้ประโยชน์อย่างสมดุลในเชิงสังคม
และเชิงเศรษฐกิจเพื่อรองรับ
การพัฒนาประเทศในระยะยาว

ประชาชนมีสวัสดิการของรัฐที่เหมาะสม
มีโอกาสในการสร้างอาชีพ และได้รับ
ความเป็นธรรมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม
และกระบวนการยุติธรรม

ยกระดับภาคเกษตร อุตสาหกรรม
บริการ และการวิจัยพัฒนานวัตกรรม
เพื่อสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ของประเทศในระยะยาว

การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส
มีประสิทธิภาพ และตอบสนองความ
ต้องการของประชาชน

ยุทธศาสตร์ชาติ 6 ด้าน และแผนปฏิรูปประเทศ 11 ด้าน มีรายละเอียดดังนี้

1

วิสัยทัศนประเทศไทย 2580
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
พัฒนาคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัย
ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ

ประเทศชาติมั่งคง
ประชาชนมีความสุข

ยกระดับศักยภาพ
ในหลากหลายมิติเพื่อ
การพัฒนาเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง

สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ภาครัฐของประชาชน
เพื่อประชาชนและ
ประโยชน์ส่วนรวม

สร้างโอกาสและความ
เสมอภาคทางสังคม

POLICE

มั่นคง

มั่งคั่ง

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและ
มีความมั่นคงในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม
สิ่งแวดล้อม และการเมือง
• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน
มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน
• มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และน้ำ

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ำ
ของการพัฒนาลดลงประชากรได้รับผลประโยชน์
จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกัน
• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง
สร้างเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสำคัญ
ของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต
การค้า การลงทุน
• มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนา
ต่อเนื่อง อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงิน
และทุนอื่นๆ

ยั่งยืน
• การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง
โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม
• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก
• คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือ
และปฏิบัติตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
2
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6 ดาน

1
2
3
4
5
6

ด้านความมั่นคง
ด้านการสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน
ด้านพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์
ด้านการสร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม
ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
ด้านการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ

3

1

ดานความมั่นคง

เป้าหมาย 20 ปี
1 ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข
2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ
3 กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกัน

และแก้ไขปัญหาความมั่นคง
4 ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ
5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลสำเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1

การรักษาความสงบภายในประเทศ

• พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง
มีความพร้อม ตระหนักในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วม
ในการแก้ไขปัญหา
• พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ
• พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่มีเสถียรภาพและ
มีธรรมาภิบาลเห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
• พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุ
ของประเด็นปัญหาความมั่นคงที่สำคัญ

3

พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อม
เผชิญภัยคุกคามที่กระทบต่อความมั่นคงของชาติ

• พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการ
อย่างมีประสิทธิภาพ
• พัฒนาและผนึกพลังอำนาจแห่งชาติกองทัพและหน่วยงาน
ความมั่นคง รวมทั้งภาครัฐและภาคประชาชนให้พร้อมป้องกัน
และรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติ
ทุกรูปแบบและทุกระดับ
• พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการ
ภัยคุกคามให้มีประสิทธิภาพ

4
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2

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง

• แก้ไขปัญหาความมั่นคงในปัจจุบัน
• ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่
• สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวร
ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
• รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมทั้งทางบกและทางทะเล

4

บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียน
และนานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

• เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ
• เสริมสร้างและธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค
• ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค โลก
รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ

5

พัฒนากลไกการบริหารจัดการความมั่นคงแบบบูรณาการ

• พัฒนากลไกให้พร้อมสำหรับการติดตาม เฝ้าระวัง แจ้งเตือน
ป้องกัน และแก้ไขปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวม
อย่างเป็นรูปธรรม
• บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออำนวยต่อการพัฒนาประเทศ
ในมิติอื่น ๆ
• พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
ด้านความมั่นคง

2

2

ดานการสรางขีดความสามารถในการแขงขัน

เป้าหมาย 20 ปี
1 ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน
2 ประเทศไทยมีขดี ความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น

ประเด็นยุทธศาสตร์
1

การเกษตรสร้างมูลค่า

• เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่นส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่น
และภูมิปัญญาท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร
• เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตรอินทรีย์
• เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากรชีวภาพ
• เกษตรแปรรูป เพิ่มมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม
• เกษตรอัจฉริยะ นำเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา

2
•
•
•
•
•

3
•
•
•
•
•

อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

อุตสาหกรรมชีวภาพ
อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร
อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์
อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์
อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ

สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม
ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ
ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย
ท่องเที่ยวสำราญทางน้ำ
ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค

4

โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

•
•
•
•
•

การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ
การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ
การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ
การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่
การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค

5

พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐานผู้ประกอบการยุคใหม่

•
•
•
•
•

การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ
การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน
การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด
การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล
การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึงบริการภาครัฐ

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 6 ดาน

5

3

3

ดานพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย

เป้าหมาย 20 ปี
1 คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมสำหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21
2 สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต

ประเด็นยุทธศาสตร์
1

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม

• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดู
ในครอบครัว
• การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม
ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา
• การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา
• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน
• การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ
• การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ
วัฒนธรรมของคนในสังคม
• การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบ
ต่อส่วนรวม

2
•
•
•
•

3

4

• การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ
• การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการทำงาน และระบบสนับสนุน
ที่เหมาะสมสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ
• การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับประเทศ

5
•
•
•
•
•

เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ
การป้องกันและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ
การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี
การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะที่ดี
การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีในทุกพื้นที่

พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย
ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น
ช่วงวัยแรงงาน
ช่วงวัยผู้สูงอายุ
ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนอง
ต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21

• การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะ
สำหรับศตวรรษที่ 21
• การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครูยุคใหม่
• การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ
ทุกประเภท
• การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต
• การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ
และการวางตำแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์
และประชาคมโลก
• การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม
• การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ
6

ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 6 ดาน

6

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนา
และเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

• การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย
• การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครอบครัวและชุมชน
ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์
• การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรียน
• การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

7

เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการสร้างคุณค่า
ทางสังคมและพัฒนาประเทศ

• การส่งเสริมการออกกำลังกาย และกีฬาขั้นพื้นฐาน
ให้กลายเป็นวิถีชีวิต
• การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมออกกำลังกาย
กีฬาและนันทนาการ
• การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเป็นเลิศและต่อยอดสู่ระดับอาชีพ
• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและนันทนาการเพื่อรองรับ
การเติบโตของอุตสาหกรรมกีฬา

4

4

ดานการสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม
POLICE

เป้าหมาย 20 ปี
1 สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ำในทุกมิติ
2 กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นกำลัง

ของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์
3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1
•
•
•
•
•
•
•
•

2

การลดความเหลื่อมล้ำ สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ

ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก
ปฏิรูประบบภาษีและการคุ้มครองผู้บริโภค
กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร
เพิ่มผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือ
ที่มีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภัยในการทำงาน
สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย
ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม
ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเป้าเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและ
กลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา
โดยเฉพาะสำหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง
การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ
สังคมและเทคโนโลยี

• พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมภิ าค
• กำหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุม่ จังหวัดในมิตติ า่ ง ๆ
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสร้างชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพ
และปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคมสูงวัยและแนวโน้ม
ของการขยายตัวของเมืองในอนาคต
• ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
เพื่อวางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด
• สนับสนุนการพัฒนาพืน้ ทีบ่ นฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
• พัฒนากำลังแรงงานในพื้นที่

3

การเสริมสร้างพลังทางสังคม

• สร้างสังคมเข้มแข็งที่แบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน
และมีคุณธรรม
• การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน
ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและภาคประชาชน
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรี
ในการสร้างสรรค์สังคม
• สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
และสื่อสร้างสรรค์ เพื่อรองรับสังคมยุคดิจิทัล

4

การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่น
ในการพัฒนาการพึ่งตนเองและการจัดการตนเอง

• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน
ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผนชีวิต
สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ
• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึ่งตนเอง
และการพึ่งพากันเอง
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ
เพื่อสร้างประชาธิปไตยชุมชน
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 6 ดาน

7

5
5

ดานการสรางการเติบโต บนคุณภาพชีวิต
ที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม

เป้าหมาย 20 ปี
1 อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม

3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ

2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล

เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจ
ของประเทศ

ประเด็นยุทธศาสตร์
1

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว

4

ด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม
บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต

• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

• จัดทำแผนผังภูมินิเวศเพื่อการพัฒนาเมือง ชนบทพื้นที่เกษตรกรรม

•
•
•
•

•

2

ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด
อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ำลำคลองและแหล่งน้ำธรรมชาติทั่วประเทศ
รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน
สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาคทะเล

• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล
• ปรับปรุง ฟื้นฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งทั้งระบบ
• ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการป้องกันและ
แก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่งแบบบูรณาการ
อย่างเป็นองค์รวม
• พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

3

•
•
•

5

•

และผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
•
• มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง •
พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน

• พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบัติใหม่และโรคอุบัติซ้ำ
ที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ

6

พัฒนาความมั่นคงทางน้ำ พลังงาน
และเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

•

และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ำ ให้ทัดเทียมกับระดับสากล
พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงาน
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน
พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน
ในมิติปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร
เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดล้อม
และยกระดับความสามารถในการป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ำ

ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์

ด้านสิ่งแวดล้อม และคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย
• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม
และระบบประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 6 ดาน

และอุตสาหกรรม รวมถึงพื้นที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสม
ทางภูมินิเวศอย่างเป็นเอกภาพ
พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
ที่มีการบริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน
จัดการมลพิษทีม่ ผี ลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทัง้ ระบบ
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล
สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟื้นฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ
มรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพื้นถิ่น
บนฐานธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน
พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมทั้งกลุ่มอาสาสมัคร
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น

• พัฒนาการจัดการน้ำเชิงลุม่ น้ำทัง้ ระบบเพือ่ เพิม่ ความมัน่ คงด้านน้ำของประเทศ
• เพิม่ ผลิตภาพของน้ำทั้งระบบ ในการใช้น้ำอย่างประหยัด รู้คุณค่า

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจ
ที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศ

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
• มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติ

8

และสิง่ แวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ

• จัดโครงสร้างเชิงสถาบันเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดล้อมที่สำคัญ
• พัฒนาและดำเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อกำหนดอนาคตประเทศ
ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรม บนหลักของการมีสว่ นร่วม และธรรมาภิบาล

6

6

ดานการปรับสมดุลและพัฒนา
ระบบบริหารจัดการภาครัฐ

เป้าหมาย 20 ปี
1 ภาครัฐมีวัฒนธรรมการทำงานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์
และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

1

2 ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง
3 ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริต และประพฤติมิชอบ
4 กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ

ภาครัฐที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ตอบสนองความต้องการ
และให้บริการอย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส

• การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากล และเป็น
ระดับแนวหน้าของภูมิภาค
• ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะต่าง ๆ
ผ่านการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้

2

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการโดยมียุทธศาสตร์ชาติ
เป็นเป้าหมายและเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่

• ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
• ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ
• ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ
ในทุกระดับ

3

ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ เปิดกว้าง
ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาประเทศ

• ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
• ส่งเสริมการกระจายอำนาจและสนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิ่นให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นหน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่
บนหลักธรรมาภิบาล

4

ภาครัฐมีความทันสมัย

• องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการพัฒนาประเทศ
• พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้ทันสมัย

5

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลักคุณธรรม
มีจิตสำนึก มีความสามารถสูง มุ่งมั่น และเป็นมืออาชีพ

• ภาครัฐมีการบริหารกำลังคนที่มีความคล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม
• บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการทำงานเพื่อประชาชน มีคุณธรรม
และมีการพัฒนาตามเส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ

ประเด็นยุทธศาสตร์
6

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการทุจริต

• ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบ
• บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรม
และความซื่อสัตย์สุจริต
• การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมีประสิทธิภาพ
มีความเด็ดขาด เป็นธรรม และตรวจสอบได้
• การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
อย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ

7

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จำเป็น

• ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสม
กับบริบทต่างๆ ที่เปลี่ยนแปลง
• มีกฎหมายเท่าที่จำเป็น
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ

8

กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน
และปฏิบัติต่อประชาชนโดยเสมอ

• บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพ
และยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่างเท่าเทียม
• ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมมีบทบาทเชิงรุกร่วมกัน
ในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง
• หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา
และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน
• ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการยุติธรรม
• พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา

ยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 6 ดาน
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แผนปฏิรูปประเทศ

11 ดาน

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

10

ด้านการเมือง
ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน
ด้านกฎหมาย
ด้านกระบวนการยุติธรรม
ด้านเศรษฐกิจ
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ด้านสาธารณสุข
ด้านสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ด้านสังคม
ด้านพลังงาน
ด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
และประพฤติมิชอบ

1

ดานการเมือง
“สร้างวัฒนธรรมทางการเมืองที่เน้น
การมีส่วนร่วมและธรรมาธิปไตย”
ภาพรวมดานการเมือง
ยอมรับความเห็น
ที่แตกตางกัน

ประชาชนมีความรู ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข
พรรคการเมืองดําเนิน
กิจกรรมโดยเปดเผย
และตรวจสอบได

ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย
สุจริต

เกิดการแกไขปญหา
ความขัดแยงทางการเมือง
โดยสันติวิธี ภายใตการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตย

เอกสาร

ประเด็นการปฏิรูป

1

การเสริมสรางวัฒนธรรม
ทางการเมืองและการมี
สวนรวมของประชาชน
ในระบอบประชาธิปไตย

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
บรรจุหลักสูตรสงเสริมประชาธิปไตย
ในทุกระดับ เพื่อใหเกิด
“โรงเรียนประชาธิปไตย”

ประโยชนที่จะไดรับ
ปลูกฝงความรู้ ความเขาใจที่ถูกตอง
เกี่ยวกับวัฒนธรรมทางการเมือง
แบบประชาธิปไตย ใหกับประชาชน
ทุกกลุมเปาหมาย

สนับสนุนใหการเลือกตั้ง
เปนไปอยางสุจริตและ
เที่ยงธรรมเพื่อการปฏิรูป
ประเทศ

2

การสรางรัฐธรรมาธิปไตย

สํารวจและจัดทําดัชนีชี้วัดระดับความเปน
ธรรมาภิบาล โดยการประเมินหลักนิติธรรม
(Rule of Laws) คุณธรรม จริยธรรม
ความโปรงใส การมีสวนรวม ความคุมคา
และความสํานึกรับผิดชอบในการดําเนินงาน
ของหนวยงานภาครัฐ

เกิดธรรมาภิบาลในองคกร/สถาบัน
หนวยงาน ทั้งภาคการเมือง
ภาคราชการ รัฐวิสาหกิจ ทองถิ่น
ภาคเอกชนและภาคประชาสังคม
นําไปสูการเสริมสราง คุณธรรม
จริยธรรม การปองกันการทุจริต
ประพฤติมิชอบ

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
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2

ดานการบริหารราชการแผนดิน
“ภาครัฐทันสมัย บริการรวดเร็ว
ตอบโจทย์ชีวิตประชาชน”
ภาพรวมดานการบริหารราชการแผนดิน
จัดองคกรภาครัฐใหเปดกวางและ
เชื่อมโยงขอมูลกัน มีโครงสรางองคกร
กะทัดรัดแตแข็งแรง ทํางานเพื่อประชาชน
โดยยึดการทํางานเชิงพื้นที่เปนหลัก
จัดระบบบุคลากรภาครัฐใหมี
มาตรฐานกลาง เพื่อสรรหา
และรักษาไวซึ่งกําลังคน
ที่มีคุณภาพสูง มีคุณธรรม
และจริยธรรม

ประเด็นการปฏิรูป

1

2

ระบบขอมูลภาครัฐ
มีมาตรฐาน ทันสมัย
และเชื่อมโยงกัน
กาวสูรัฐบาลดิจิทัล

บริการภาครัฐ สะดวก
รวดเร็วและตอบโจทย
ชีวิตประชาชน

ศนูยร์าชการ

12

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน

จัดระบบบริหารและ
บริการประชาชน
ใหเปนดิจิทัล

สรางวัฒนธรรมตอตาน
การทุจริตในภาคราชการ
และภาคสังคม

กิจกรรมที่จะดําเนินการ

ประโยชนที่จะไดรับ

1 ยกระดับโครงสรางพื้นฐานรัฐบาลดิจิทัล
2 นําระบบดิจิทัลมาใชในการปฏิบัติงานและการ
บริหารราชการ
3 บูรณาการขอมูลของหนวยงานภาครัฐ
ใหสามารถตอบสนองความตองการ
และคาดหวังของประชาชน

การพัฒนาแพลตฟอร์มการให้บริการ
พื้นฐาน (Service Platform) และ
การพัฒนาศูนย์ข้อมูลกลางภาครัฐ
(Government Data Analytic
Center) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารราชการ

1 เพิ่มสมรรถนะของหน่วยงานภาครัฐ
ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่เผชิญสถานการณ์
หรือภาวะฉุกเฉิน
2 ยกระดับการให้ข้อมูลและให้คำปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐซึ่งจะทำให้ลดภาระ
ของประชาชน
3 ยกระดับการให้บริการประชาชนสู่การบริการ
ที่เร็วขึ้น ง่ายขึ้น

การปรับปรุงกระบวนการขออนุมัติ/
อนุญาตเพื่ออำนวยความสะดวก
แก่ประชาชน
การจัดบริการ
แบบเบ็ดเสร็จ
ผ่านช่องทางดิจิทัล
และศูนย์บริการร่วม
เพื่อยกระดับงานบริการ
ประชาชน

3

ดานกฎหมาย
“ปฏิรูปกฎหมาย เพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
ขจัดความเหลื่อมล้ำ”
ภาพรวมดานกฎหมาย
ใหกฎหมายเปนกฎหมายที่ดี
และเปนธรรม สอดคลองกับ
หลักนิติธรรม เปนเครื่องมือ
สงเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม

ประเด็นการปฏิรูป
การกำหนดให้มีกลไก
ทางกฎหมาย เพื่อเพิ่มความ
สามารถในการแข่งขัน
ของประเทศ

การกำหนดให้มีกลไกทาง
กฎหมายเพื่อสร้างความ
เป็นธรรมและขจัดความ
เหลื่อมล้ำในสังคม

ประชาชนมีสวนรวม
ในกระบวนการจัดทํา
และเสนอรางกฎหมาย
อยางเหมาะสม และสามารถ
เขาถึงกฎหมายไดโดยงาย

ผูบังคับใชกฎหมายมีความรู
ความเขาใจและมีการบังคับใช
กฎหมายอยางถูกตองและ
เปนธรรม

กิจกรรมที่จะดําเนินการ

ประโยชนที่จะไดรับ

กำหนดให้มีกลไกการพิจารณายกเลิกหรือ
ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการประกอบ
อาชีพและการดำเนินธุรกิจ กำหนดให้มีการ
พัฒนาฐานข้อมูลกฎหมายเพื่อให้ประชาชน
สามารถเข้าถึงได้โดยสะดวก

ให้มีกลไกในการพิจารณาทบทวนกฎหมายที่มีผล
ในการสร้างความเหลื่อมล้ำและความไม่เป็นธรรม
ในสังคม
การปรับปรุงบทกำหนดโทษ
ทางอาญาให้เหมาะสมกับ
สภาพความผิด หรือกำหนด
มาตรการลงโทษให้เหมาะสม
กับฐานะของผู้กระทำความผิด
การเสนอให้มีการตรากฎหมายเพื่อส่งเสริมการ
ขจัดความเหลื่อมล้ำในสังคม

มีกฎหมายที่ทันสมัยสอดคล้อง
กับสถานการณ์ สนับสนุนการ
ประกอบอาชีพและการดำเนิน
ธุรกิจของภาคเอกชน

ประชาชนสามารถได้รับความช่วย
เหลือทางกฎหมายได้อย่างทั่วถึง

มีมาตรการลงโทษที่เหมาะสมกับ
ฐานะผู้กระทำผิด มีกฎหมาย
ด้านภาษีที่เป็นธรรมและ
ไม่เอื้อประโยชน์ต่อผู้มีรายได้สูง
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
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4 ดานกระบวนการยุติธรรม
“พลิกกระบวนทัศน์ ขจัดความเหลื่อมล้ำ
สู่ก้าวใหม่ยุติธรรมที่ยั่งยืน”
ภาพรวมดานกระบวนการยุติธรรม
การดําเนินงานในทุกขั้นตอน
มีการกําหนดระยะเวลา
ที่ชัดเจน

ประเด็นการปฏิรูป

1

2

มีเวลาการทำงาน
ที่ชัดเจนแน่นอน
มีระบบตรวจสอบ
ที่มีประสิทธิภาพ

มีกลไกชวยเหลือประชาชน
โดยเสมอภาค

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
กำหนดระยะเวลาการทำงานทุกขั้นตอน
ในกระบวนการยุติธรรมให้ชัดเจนแน่นอน

ประโยชนที่จะไดรับ
การอำนวยความยุติธรรมเป็นไป
อย่างรวดเร็ว โปร่งใส ตรวจสอบได้

ตรวจสอบขอมูล

มีระบบที่ประชาชนสามารถตรวจสอบ
ความคืบหน้าของกระบวนการยุติธรรมได้
ด้วยตัวเอง

การอำนวย
ความสะดวกทางคดีและ
การลดความเหลื่อมล้ำ

ประชาชนได้รับความสะดวกทางคดี สามารถ
แจ้งความต่างท้องที่ได้ทั่วประเทศ สามารถ
ฟ้องร้องดำเนินคดีได้ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
มีทนายความช่วยเหลือ
ประชาชนทางกฎหมาย
ประจำอยู่ทุกสถานีตำรวจ
คดีทั่วไปดำเนินการสอบสวนโดยคณะพนักงาน
สอบสวน คดีสำคัญให้มีพนักงานอัยการร่วม
คณะสอบสวนด้วย
ผู้มีรายได้น้อยจะไม่ถูกขังเพราะไม่มีหลักทรัพย์
มาวางและมีมาตรการอื่นแทนการลงโทษจำคุก

14

กระบวนการยุติธรรม
มีประสิทธิภาพ เอื้อตอการ
แขงขันทางเศรษฐกิจ
ของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน

ทุกกลุ่มบุคคลเข้าถึงกระบวนการ
ยุติธรรมโดยเสมอภาค และได้รับ
หลักประกันการคุ้มครองสิทธิ
ที่มีมาตรฐานตามหลักสิทธิมนุษยชน

5 ดานเศรษฐกิจ
“สร้างมาตรฐานการผลิต เน้นพัฒนานวัตกรรม
และแก้ไขปัญหาความยากจน”
ภาพรวมดานเศรษฐกิจ
มีผลิตภาพและ
ความสามารถในการแขงขัน
ในระดับประเทศสูงขึ้น

ประเด็นการปฏิรูป

1

ปรับปรุงกลไกการแก้ไข
ปัญหาความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำของไทย

มุงเนนการใชระบบมาตรฐาน
และนวัตกรรมในการพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
จัดตั้งสำนักงานบูรณาการการแก้ไขปัญหา
ความยากจนและเหลื่อมล้ำ เพื่อทำหน้าที่
ในการวางกรอบแนวทางสร้างความร่วมมือ
ระหว่างหน่วยงาน โดยผ่านกลไกระดับ
ประเทศ ระดับหน่วยงาน และระดับพื้นที่

ลดความเหลื่อมลํ้า
ทางเศรษฐกิจของประชาชน
กลุมตางๆ

ประโยชนที่จะไดรับ
การแก้ไขปัญหาความยากจนและ
เหลื่อมล้ำ จะมีทิศทางที่เป็นเอกภาพ
ชัดเจน ไม่ซ้ำซ้อน มีประสิทธิภาพสูง
มีการจัดสรรงบประมาณ
บูรณาการด้านความยากจน
อย่างเหมาะสม
มีฐานข้อมูลด้านความยากจนและ
ความเหลื่อมล้ำ

2

การปฏิรูปสถาบัน
ด้านการส่งเสริมผลิตภาพ
การมาตรฐานและนวัตกรรม

มีระบบกลาง (Single Platform) เชื่อมโยง
เครือข่ายการส่งเสริมผลิตภาพมาตรฐาน
และนวัตกรรมการสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการสร้างนวัตกรรม

สินค้าและบริการต่างๆ ภายในประเทศ
จะได้รับการพัฒนาคุณภาพ และยกระดับ
มาตรฐานเทียบเท่ามาตรฐานสากล
นำไปสู่ การสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ
สินค้าและบริการ และความสามารถ
ในการแข่งขันของภาคธุรกิจไทย

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
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6 ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
“ฟื้นฟู ขยาย และสร้างฐาน
ทรัพยากรเพื่ออนาคตของทุกคน”
ภาพรวมดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดรับการรักษา
ฟนฟูใหสมบูรณและยั่งยืน
เปนรากฐานในการพัฒนาประเทศ

ประเด็นการปฏิรูป

1

การบริหารจัดการ
เชิงพื้นที่และขยายผล
แบบอย่างความสำเร็จ
ผ่านการมีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วน

สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษ
และการใชประโยชนทั้งทรัพยากรทางบก
ทรัพยากรนํ้า ทรัพยากรทางทะเล
และชายฝง

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
จัดทำแผนที่การใช้ประโยชน์ที่ดิน ป่าไม้ เพื่อการตัดสินใจบริหาร
จัดการ จัดทำแผนที่ศักยภาพแรและเขตแหลงแร่เพื่อการทำ
เหมืองที่เหมาะสม จัดทำแผนที่การจำแนกเขตทางทะเลและ
ชายฝั่งที่สามารถแบ่งเขตการใช้ประโยชน์และพื้นที่คุ้มครอง
ทางทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
ขยายผลความสำเร็จของการบริหาร
จัดการน้ำระดับชุมชน วางผังเมือง
ระดับชุมชม รวมทั้งผังเส้นทางน้ำ
ในผังเมืองรวมทั่วประเทศ
จัดตั้งศูนย์บริหารจัดการน้ำระดับจังหวัด
ให้ครอบคลุมทั้งประเทศ สร้างเครือข่าย
ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นครอบคลุมทั่วประเทศ
การจัดการขยะชุมชนให้มีประสิทธิภาพ

2
16

การเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ
และความมั่นคง
ของประเทศ

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน

จัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการได้อย่างเหมาะสม
เพิ่มพื้นที่ป่าเพื่อการอนุรักษ์ สวนป่าเศรษฐกิจ และป่าชุมชน
แก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
และเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน
ส่งเสริมการจัดการขยะแบบครบวงจร
สร้างเครือข่ายด้านการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ำ
วิจัยและพัฒนาแบบจำลอง เพื่อใช้ในการ
วางแผน เพื่อจัดการความเสี่ยง
จากภัยพิบัติทางธรรมชาติ

ประโยชนที่จะไดรับ
เกิดการรักษา ฟื้นฟูและใช้
ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ
ได้อย่างสมดุล

มีการแบ่งปันผลประโยชน์
อย่างเป็นธรรม นำไปสู่การพัฒนา
อย่างยั่งยืนที่สมดุลทั้งทางด้าน
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม
ลดความเสี่ยงจากการเกิด
ภัยพิบัติที่จะส่งผลกระทบ
ต่อชีวิต ทรัพย์สิน สังคม
เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
เกิดความมั่นคง
ทางด้านทรัพยากรน้ำ
อาหารและพลังงาน
นำไปสู่การสร้างรายได้ สร้าง
ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน
ของประเทศ

7 ดานสาธารณสุข
“หมอครอบครัว ดูแลถึงบ้าน
เชื่อมโยงข้อมูลดิจิทัล เพื่อสุขภาพคนไทย”
ภาพรวมดานสาธารณสุข
ระบบบริการปฐมภูมิ
มีความครอบคลุม

ประเด็นการปฏิรูป

1

การปฏิรูประบบ
บริการปฐมภูมิ

การปฏิรูประบบ
สารสนเทศสุขภาพ

มีขอมูลสารสนเทศที่ใชบริหารจัดการ
การเงินการคลัง การบริการในระบบ
สุขภาพและสาธารณสุข
อยางมีประสิทธิภาพ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
จัดตั้งคลินิกหมอครอบครัว
ในระดับตำบล ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
มีทีมหมอครอบครัวให้การ
ดูแลประชาชนเชิงรุกที่บ้าน
รวมถึงการดูแลส่งเสริม
สุขภาพและป้องกันโรค
จัดช่องทางให้เชื่อมโยงกับโรงพยาบาลแม่ข่าย
เพื่อให้การดูแลมีความต่อเนื่องและครบวงจร

จัดทำแผนแม่บทและมีหน่วยงานที่ดูแลการพัฒนา
และบูรณาการเชื่อมโยงระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
สุขภาพของหน่วยงานต่างๆ
พัฒนาระบบมาตรฐานข้อมูล
สารสนเทศสุขภาพที่ทำให้ข้อมูล
สุขภาพของหน่วยงานต่างๆ
สามารถแลกเปลี่ยนเชื่อมโยงกัน
ได้อย่างไร้รอยต่อ
นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการให้บริการ
ด้านสุขภาพ อาทิ การบริการแพทย์ทางไกล
การให้คำแนะนำด้านสุขภาพ
และวินิจฉัยโรคเบื้องต้น

ผูที่ไมใชประชาชนไทยที่อาศัย
อยูในประเทศไทยมีโอกาส
เทาเทียมกันในการเขาถึง
บริการสาธารณสุขที่จําเปน
อยางมีคุณภาพ

ประโยชนที่จะไดรับ
ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพ
อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และมีคุณภาพ

ความเจ็บป่วยจากโรคเรื้อรังและ
โรคที่ป้องกันได้ลดลง
ประชาชนมีสุขภาวะและคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
สามารถเข้าถึงสารสนเทศ เพื่อพัฒนา
ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และมีข้อมูล
ส่วนบุคคลที่ครบถ้วน ปลอดภัย เข้าถึงได้
เมื่อต้องการ
ได้รับบริการให้คำแนะนำ
ด้านสุขภาพและวินิจฉัย
โรคเบื้องต้นได้อย่าง
สะดวกและทั่วถึง
ผู้ให้บริการมีระบบข้อมูลและสารสนเทศ
ที่ทันสมัย สามารถให้บริการสุขภาพและ
สาธารณสุขแก่ประชาชนได้ทั่วถึง
สะดวก รวดเร็ว มีคุณภาพ
รัฐบาลและผู้บริหารมีข้อมูลสารสนเทศ
ที่ใช้บริหารจัดการการเงินการคลัง
การบริการในระบบสุขภาพอย่างมี
ประสิทธิภาพ
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
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8 ดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
“ดุลยภาพระหว่างเสรีภาพของหน้าที่สื่อ
บนความรับผิดชอบกับการกำกับที่มีความชอบธรรม”
ภาพรวมดานสื่อสารมวลชน เทคโนโลยีสารสนเทศ
ใหเกิดดุลยภาพระหวางเสรีภาพ
ของการทําหนาที่ของสื่อบนความ
รับผิดชอบ กับการกํากับ
ที่มีความชอบธรรม

1

ประเด็นการปฏิรูป

2
18

การปฏิรูปการรู้เท่าทันสื่อ
ของประชาชน

การใชพื้นที่ดิจิทัล
เพื่อการสื่อสาร
อยางมีจรรยาบรรณ

กิจกรรมที่จะดําเนินการ

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน

ประโยชนที่จะไดรับ

ระยะ 1-2 ปี จัดรณรงค์ผ่านทาง
สื่อสารมวลชนและบนสื่อดิจิทัล
ระยะ 3-5 ปี การบรรจุ
สาระเกี่ยวกับ“การรู้
เท่าทันสื่อ” ให้อยู่ใน
หลักสูตรการศึกษา
ในระดับมัธยมศึกษา
ตอนปลายและเป็นวิชา
พื้นฐานระดับอุดมศึกษา

แนวทางการส่งเสริม
จริยธรรมและมาตรฐาน
วิชาชีพสื่อ

สื่อเปนโรงเรียน
ของสังคมในการใหความรู
แกประชาชนปลูกฝง
วัฒนธรรมของชาติ
และปลูกฝงทัศนคติที่ดี

ภายในปี 2561 เริ่มกระบวนจัดทำร่าง
กฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมจริยธรรม
และมาตรฐานวิชาชีพสื่อมวลชน
ภายในปี 2562 จัดตั้งสภาวิชาชีพ
สื่อมวลชนและจัดทำมาตรฐานกลาง
ทางด้านจริยธรรมของวิชาชีพสื่อ
ช่วงปี 2563-2565
สภาวิชาชีพสื่อมวลชน
ขับเคลื่อนและผลักดัน
การยกระดับคุณภาพ
มาตรฐานวิชาชีพ
สื่อสารมวลชน

ทำให้สื่อสารมวลชน
เป็นเสมือนโรงเรียนของสังคม
มีระบบการเรียนรู้สำหรับ
การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วม
ในการเรียนรู้ด้านสื่อศึกษา

ยกระดับมาตรฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพสื่อ
ในการให้ความรู้แก่ประชาชน ปลูกฝัง
วัฒนธรรมของชาติ และปลูกฝังทัศนคติที่ดี

9

ดานสังคม
“สังคมคุณภาพ สวัสดิการทั่วถึง ชุมชนเข้มแข็ง”
ภาพรวมดานสังคม

ใหคนไทยมีหลักประกัน
ทางรายไดในวัยเกษียณ
ที่เพียงพอตอการดํารง
ชีวิตอยางมีคุณภาพ

ประเด็นการปฏิรูป

1

การปฏิรูปการออม สวัสดิการสังคม
และการลงทุนด้านสังคม
กำหนดเป้าหมายลดความเหลื่อมล้ำ
ด้านสวัสดิการสังคม และให้คนไทย
มีรายได้หลังอายุการทำงานและ
ผู้สูงวัยไม่ต่ำกว่าร้อยละ 30
ของรายได้สุดท้าย

2

การปฏิรูปโอกาสการพัฒนาสังคม
โดยสนับสนุนให้เกิดชุมชนเข้มแข็ง
และการขับเคลื่อนสังคม
ด้วยจิตสาธารณะ

สังคมไทยเปนสังคม
แหงโอกาสและไมแบงแยก

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
ส่งเสริมการออมภาคบังคับ โดยคืนภาษีมูลค่าเพิ่ม
ส่วนหนึ่งเป็นเงินออมให้กับกลุ่มเป้าหมาย
แก้ไขปัญหาความเหลื่อมล้ำด้านสวัสดิการสังคม
ระหว่างกลุ่มต่างๆ
ระดมทุนเพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียน
ให้เทศบาลและองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดได้กู้ยืมเพื่อลงทุนในบริการ
สาธารณะด้านสังคม
ปฏิรูประบบการสงเคราะห์
ผู้ด้อยโอกาสโดยการจัดสรรค่าใช้จ่าย
ด้วยวิธีคิดอัตราเฉลี่ยต่อหัว
การเร่งรัดการออกกฎหมายสำคัญ เช่น จัดทำ
พ.ร.บ. รองรับสิทธิชุมชน พ.ร.บ.ยุติธรรมชุมชน
หรือการแก้ไข พ.ร.บ. สภาองค์กรชุมชน เป็นต้น
สร้างหลักประกันการออมและ
ทรัพย์สินชุมชนด้วยการปลูกไม้ยืนต้น
ขจัดอุปสรรคในการปลูกและ
นำไม้ยืนต้นไปใช้
จัดระบบสนับสนุนการขับเคลื่อนทางสังคม
ด้วยการเสริมสร้างและฟื้นฟูจิตสาธารณะ
ผ่านอาสาสมัคร ปลูกฝังการสร้างความ
ตระหนักรู้ในการร่วมมือสร้างสังคมที่ดี

ชุมชนทองถิ่นมีความเขมแข็ง
โดยสามารถบริหารจัดการชุมชน
ไดดวยตนเอง

ประโยชนที่จะไดรับ
ประชาชนมีหลักประกัน
ทางรายได้และได้รับสวัสดิการ
ที่เหมาะสม

ผู้ด้อยโอกาสสามารถเข้าถึง
สวัสดิการตามสิทธิขั้นพื้นฐาน

ชุมชนสามารถจัดการและพึ่งพา
ตนเองได้อย่างยั่งยืน จนเกิดเป็น
เครือข่ายพลังทางสังคมขับเคลื่อน
การพัฒนาประเทศร่วมกันต่อไป

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
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10 ดานพลังงาน
“บริหารจัดการอย่างมีส่วนร่วม สร้างความเชื่อมั่น
และความมั่นคงทางพลังงาน”
ภาพรวมดานพลังงาน
แผนพัฒนา
พลังงาน

ปรับปรุงกระบวนการจัดทําแผน
พัฒนาพลังงานโดยสงเสริม
ดานเทคโนโลยีและสรางการมี
สวนรวมของประชาชนตั้งแต
ขั้นเริ่มตนจัดทําแผน

ปรับปรุงโครงสรางการ
บริหารจัดการเพื่อสราง
ความเชื่อมั่นและการยอม
รับของประชาชน

ประเด็นการปฏิรูป

1

ปฏิรูปการบริหารจัดการ
พลังงานของไทย

2

ส่งเสริมการกระจาย
รายได้สู่ชุมชน
สร้างมูลค่าเพิ่ม
จากฐานเศรษฐกิจ
พลังงาน และเพิ่ม
ขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศ

20

แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน

สงเสริมพลังงาน
ทดแทนและอนุรักษ
พลังงาน

กิจกรรมที่จะดําเนินการ

เร่งปฏิรูปองค์กรด้านพลังงานเพื่อให้มีองค์กรที่สามารถให้บริการ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
สร้าง Code of Conduct หน่วยนโยบายกำกับ-ปฏิบัติ เพื่อลดการแทรกแซง
ระหว่างกัน เพื่อให้การวางนโยบายและ
การปฏิบัติมีประสิทธิภาพและโปร่งใส
กำหนดนโยบายพลังงานให้มีความชัดเจน อาทิ ระบุสัดส่วน
เชื้อเพลิงที่สมดุล ปรับปรุงแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้า
สร้างศูนย์สารสนเทศพลังงานแห่งชาติเพื่อให้
ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจ ได้รับความ
เชื่อถือและใช้ประกอบการตัดสินใจ
เชิงนโยบายร่วมกัน
สร้างกลไกที่ภาคประชาชนสามารถเข้ามามีส่วนร่วม ตั้งแต่การวาง
นโยบายจนถึงการกำหนดพื้นที่พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานพลังงาน

ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการไฟฟ้า โดยเฉพาะด้านพลังงานทดแทน
ที่ผลิตและซื้อขายไฟฟ้ากันเองภายในชุมชนและครัวเรือน
One Stop Service ขออนุญาตติดตั้ง
โซลาร์รูฟเพื่ออำนวยความสะดวกในการ
ติดตั้งโซลาร์รูฟอย่างเสรี ที่ลดขั้นตอน
เวลา ค่าใช้จ่ายได้มากกว่าปัจจุบัน
ส่งเสริมอุตสาหกรรมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
ที่รองรับนโยบายยกระดับประเทศไปสู่ “Thailand 4.0”
อาทิ ยานยนต์ไฟฟ้า ระบบการกักเก็บพลังงาน
และการผลิตแผงเซลล์แสงอาทิตย์ เป็นต้น

ใหการบริหาร
จัดการดานพลังงาน
อยางมีธรรมาภิบาล

ประโยชนที่จะไดรับ
สร้างธรรมาภิบาลและความโปร่งใสในการกำกับ
ดูแลของหน่วยงานภาครัฐ จนประชาชนเกิด
ความเชื่อมั่นในการดำเนินนโยบายและแผนงาน
ของภาครัฐ
ยกระดับการมีส่วนร่วมในการ
พัฒนาร่วมกับภาคเอกชนและ
ประชาชน ทั้งในระดับชาติและ
ท้องถิ่น
ลดความไม่ไว้วางใจและความขัดแย้งในการ
พัฒนาด้านพลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการสื่อสารกับ
สาธารณะและมีฐานข้อมูล
ด้านพลังงานเพื่อใช้ในการวางแผน
และวิเคราะห์ด้านพลังงาน
เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการใน
ด้านการกำหนดนโยบายการกำกับดูแล
และการประกอบกิจการ
เพิ่มการพึ่งพาตนเองทางพลังงาน จากการผลิต
และส่งเสริมพลังงานทดแทนภายในประเทศ
ช่วยให้ประชาชนมีพลังงานใช้อย่างเพียงพอ
ช่วยลดการปล่อย CO2
และควบคุมการเพิ่มขึ้น
CO2
ของอุณหภูมิเฉลี่ยของโลก
สร้างโอกาสให้ประเทศ สร้างงาน สร้างอาชีพ
กระตุ้นเศรษฐกิจโดยใช้ประโยชน์จากความ
ได้เปรียบเชิงภูมิศาสตร์เพื่อรองรับความต้องการ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีโลกที่กำลังเพิ่มมากขึ้น
ลดภาระของภาครัฐในการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐาน ลดการนำเข้า
เชื้อเพลิงจากต่างประเทศ

านการปองกันและปราบปรามการทุจริต
11 ดและประพฤติ
มิชอบ
“ประชาชนแจ้งข่าว ภาครัฐโปร่งใส ทุจริตลดลง”
ภาพรวมดานการปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
มีมาตรการควบคุม กํากับ ติดตาม
การบริหารจัดการของหนวยงาน
ภาครัฐ และภาคเอกชน

ประเด็นการปฏิรูป

1

การป้องกัน
และเฝ้าระวัง

ใหมีกลไกที่เหมาะสมในการประสานงาน ปองกัน และ
ปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ในระดับนโยบาย
ยุทธศาสตร และการขับเคลื่อนนโยบายและยุทธศาสตร
เพื่อใหประเทศไทยปลอดทุจริต

กิจกรรมที่จะดําเนินการ
สนับสนุนการรวมตัว
ของภาคประชาชน ให้มีการร่วม
ตรวจสอบและเฝ้าระวัง

ประโยชนที่จะไดรับ
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
ป้องกันและเฝ้าระวังมิให้เกิดการ
ทุจริต

1 มีการออกกฎหมายรองรับ
การรวมตัวของภาคประชาชน
2 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารภาครัฐ โดยเฉพาะ
ในรูปแบบ “Digital Platform” เพื่อให้ประชาชน
ได้รับทราบข้อมูลอันจะเป็นประโยชน์ต่อการเฝ้าระวัง

การป้องปราม

จัดกลไกการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชน โดยเร่งแก้ไขปัญหาและตรวจสอบ
พฤติการณ์ตามข้อร้องเรียน/แจ้งเบาะแสของ
ภาคประชาชน หากพบการกระทำทุจริตให้ดำเนินการ
ตามกฎหมายเพื่อนำมาลงโทษโดยเร็ว

เพื่อผลักดันให้กลไกการทำงาน
ของภาครัฐปฏิบัติหน้าที่อยู่ใน
กรอบธรรมาภิบาล และลดช่องทาง
การทุจริตของเจ้าหน้าที่

ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าที่ ด้วย
การลดขั้นตอนการทำงานที่ไม่จำเป็น
กำหนดขั้นตอน วิธีการ และเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการให้ชัดเจน
เร่งรัดการตรากฎหมายเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
แผนปฏิรูปประเทศ 11 ดาน
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