
ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี

(พ.ศ. 2561 – 2580) 



        ยุทธศาสตร์ชาต ิเป็นเป้าหมายในการพฒันา

ประเทศอย่างยั่งยืน ตามหลักธรรมาภบิาลเพื่อใช้เป็น

กรอบในการจดัทาํแผนต่าง ๆ ให้สอดคล้องและ

บรูณาการกัน อันจะก่อให้เกดิเป็นพลังผลักดนัร่วมกัน

ไปสู่เป้าหมายดงักล่าว ตามระยะเวลาที่กาํหนดไว้ใน

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)



ระดบัของแผนตามมต ิครม. 

4 ธันวาคม 2560

1       ยุทธศาสตร์ชาติ

2 แผนแม่บทภายใต้

ยุทธศาสตร์ชาติ

แผนปฏริูปประเทศ 

ด้าน...

แผนพฒันาเศรษฐกจิ

และสังคมแห่งชาติ
แผนความมั่นคง

3 แผนปฏบิตักิารด้าน.... แผนปฏบิตักิารด้าน.... แผนอื่น ๆ



• มีความมั่นคงปลอดภยั จากภยั และการเปลี่ยนแปลง ทัง้

ภายในประเทศและภายนอกประเทศและ มีความมั่นคง ในทุก

มติ  ิทัง้มติเิศรษฐกจิ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธ ิปไตย
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน  มีความ

มั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ท ี่มั่นคง มีท ี่อยู่อาศัยและ

ความปลอดภยัในชีวิตทรัพย์สิน

• มีความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน  และนํา้

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกจิอย่างต่อเนื่อง 
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมลาของการ  

พฒันาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพฒันาอย่าง 

เท่าเทยีมกัน

• เศรษฐกจิมีความสามารถในการแข่งข ันสูง สร้างเศรษฐกจิ
และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดสาํคัญของการเชื่อมโยงใน

ภมูภาค ทัง้การคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน

• มีความสมบรูณ์ในทุนท ี่จะสามารถสร้างการพฒันาต่อเนื่อง 
อาท  ิทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงนิและทุนอ ื่นๆ

• การพฒันาท ี่สามารถสร้างความเจริญ ด้านรายได้ และ
คุณภาพ  ชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้

ทรัพยากรธรรมชาต  ิเกนิ  พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อ

สิ่งแวดล้อม

• มี การผลิตและการบริโภคเป็นมติรกับสิ่งแวดล้อม และ

สอดคล้องกับกฎระเบยีบของประชาคมโลก

• คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน  ทุกภาคส่วนในสังคมยดึถือและปฏบิตัติามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพยีง

มั่นคงมั่นคง มั่ งคั่ งมั่ งคั่ ง ยั่ งยืนยั่ งยืน



เป้าหมายการพฒันาประเทศ
เป้าหมายการพฒันาประเทศภาพรวม

“ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกจิ

พัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐาน

ทรัพยากรธรรมชาตยิั่ งยืน” โดยยกระดบัศกัยภาพของ

ประเทศในหลากหลายมิติ พฒันาคนในทกุมิติและในทกุช่วงวยั

ให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ สร้างโอกาสและความเสมอ

ภาคทางสงัคม สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบั

สิง่แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชนและ

ประโยชน์สว่นรวม



เป้าหมายการพฒันาประเทศ



ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง
ตวัชีว้ัดเป้าหมายเป้าหมาย 20 ปี

เปา้หมายที่ 1   ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสขุ ตวัชีว้ดัที่ 1   ความสขุของประชากรชาวไทย

เปา้หมายที่ 2   บ้านเมืองมีความมัน่คงในทกุมิติและทกุระดบั ตวัชีว้ดัที่ 2   ความมัน่คงปลอดภยัของประเทศ

เปา้หมายที่ 3   กองทพั หน่วยงานด้านความมัน่คง ภาครัฐ เอกชน และภาค

                       ประชาชนมีความพร้อมในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง

ตวัชีว้ดัที่ 3   ความพร้อมของกองทพั หน่วยงานด้านความมัน่คง และการมีสว่นร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน

                   ในการปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาความมัน่คง

เปา้หมายที่ 4   ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมัน่คงเป็นที่ชื่นชมและได้รับการยอมรับ

                       โดยประชาคมระหว่างประเทศ

ตวัชีว้ดัที่ 4   บทบาทและการยอมรับในการด้านความมัน่คงของประเทศไทยในประชาชนระหว่างประเทศ

เปา้หมายที่ 5   การบริหารจดัการความมัน่คงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตวัชีว้ดัที่ 5   ประสิทธิภาพการบริหารจดัการความมัน่คงแบบองค์รวม

ประเดน็ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 5 ประเดน็หลกั

การรกัษาความสงบภายในประเทศ

• พฒันาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความ

พร้อม ตระหนักในเรื่องความมัน่คง และมีส่วนร่วมในการแก้ไข

ปัญหา

• พฒันาและเสริมสร้างความจงรกัภกัดีต่อสถาบนัหลักของชาติ

• พฒันาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษตัริย์ทางเป็นประมุขทีม่ีเสถยีรภาพและมีธรรมาภบิาล

เหน็แก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่าประโยชน์ส่วนตน

• พฒันาและเสริมสร้างกลไกทีส่ามารถป้องกนัและขจดัสาเหตุของ

ประเด็นปัญหาความมัน่คงทีส่ําคัญ

พฒันาศกัยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภยัคกุคามที่กระทบ

ต่อความมัน่คงชองชาติ

• พฒันาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบูรณาการอย่างมี

ประสิทธิภาพ

• พฒันาและผนึกพลังอํานาจแห่งชาติ กองทพัและหน่วยงาน

ความมัน่คง รวมทัง้ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกนั

และรักษาอธิปไตยของประเทศ และเผชญิกบัภยัคุกคามได้ทุก

มิติทุกรูปแบบและทุกระดับ

• พฒันาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจดัการภยั

คุกคามให้มีประสิทธิภาพ

พฒันากลไกการบริหารจดัการ

ความมัน่คงแบบบรูณาการ

• พฒันากลไกใหพ้ร้อมสําหรับ

การติดตาม เผ้าระวงั แจ้ง

เตือน ป้องกนั และแก้ไข

ปัญหาความมัน่คงแบบองค์

รวมอย่างเป็นรูปธรรม

• บริหารจดัการความมัน่คงให้

เอื้ออํานวยต่อการพฒันา

ประเทศในมิติอื่น ๆ

• พฒันากลไกและองค์กร

ขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

ด้านความมัน่คง

ป้องกนัและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมัน่คง

• แก้ไขปัญหาความมัน่คงในปัจจุบนั

• ติดตาม เผ้าระวงั ป้องกนั และแก้ไขปัญหาทีอ่าจอุบตัิขึน้ใหม่

• สร้างความปลอดภยัและความสันติสุขอย่างถาวรในพืน้ทีจ่งัหวดั

ชายแดนภาคใต้

• รักษาความมัน่คงและผลประโยชน์ทางทรพัยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมทัง้ทางบกและทางทะเล

บรูณาการความร่วมมือด้านความมัน่คงกบัอาเซียนและ

นานาชาติ รวมถึงองคก์รภาครฐัและที่มิใช่ภาครฐั

• เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ

• เสริมสร้างและธํารงไว้ซึง่สันติภาพและความมัน่คงของภมูิภาค

• ร่วมมือทางการพฒันากบัประเทศเพือ่นบ้าน ภมูิภาค โลก 

รวมถงึองค์กรภาครัฐและทีม่ิใช่ภาครัฐ

1

2

3

4

5



ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน
ตวัชีว้ัดเป้าหมายเป้าหมาย 20 ปี

เปา้หมายที่ 1   ประเทศไทยเป็นประเทศที่พฒันาแล้ว  เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและ

                       ยัง่ยืน

ตวัชีว้ดัที่ 1   รายได้ประชาชาติ การขยายตวัของผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในประเทศและการกระจายรายได้

เปา้หมายที่ 2   ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ ตวัชีว้ดัที่ 2   ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทัง้ในปัจจยัการผลิตและแรงงาน

ตวัชีว้ดัที่ 3   การลงทนุเพื่อการวิจยัและพฒันา

ตวัชีว้ดัที่ 4   ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ

ประเดน็ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 5 ประเดน็หลกั

การเกษตรสร้างมลูค่า

• เกษตรอัตลักษณ์พืน้ถิน่ ส่งเสริมการนําอัตลักษณ์พืน้ถิน่และภมูิปัญญา

ท้องถิน่ของไทยาเป็นผลิตภณัฑ์การเกษตร

• เกษตรปลอดภยั ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตร

อินทรีย์

• เกษตรชวีภาพ ผลิตภณัฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐาน

ทรัพยากรชวีภาพ

• เกษตรแปรรูป เพิม่มูลค่าในผลิตภณัฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมี่ยม

• เกษตรอัจฉริยะ นําเทคโนโลยีและนวตักรรมมาประยุกต์ใช้ในการ

พฒันา

สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว

• ท่องเทีย่วเชงิสร้างสรรค์และวฒันธรรม

• ท่องเทีย่วเชงิธุรกิจ

• ท่องเทีย่วเชงิสุขภาพ ความงาม และแพทย์

แผนไทย

• ท่องเทีย่วสําราญทางนํ้า

• ท่องเทีย่วเชือ่มโยงภมูิภาค

พฒันาเศรษฐกิจบนพืน้ฐาน

ผูป้ระกอบการยคุใหม่

• การสร้างผู้ประกอบการ

อัจฉริยะ

• การสร้างโอกาสเข้าถงึ

บริการทางการเงนิ

• การสร้างโอกาสเข้าถงึ

ตลาด

• การสร้างโอกาสเข้าถงึ

ข้อมูล

• การปรับบทบาทและ

โอกาสการเข้าถงึบริการ

ภาครัฐ

อตุสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต

• อุตสาหกรรมชวีภาพ

• อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร

• อุตสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ์

• อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์

• อุตสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ

โครงสร้างพืน้ฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก

• การเชือ่มโยงโครงข่ายคมนาคมไร้รอยต่อ

• การสร้างและพฒันาเขตเศรษฐกิจพเิศษ

• การเพิม่พืน้ทีแ่ละเมืองเศรษฐกิจ

• การพฒันาโครงสร้างพืน้ฐานเทคโนโลยี

สมัยใหม่

• การรักษาและเสริมสร้างเสถยีรภาพทาง

เศรษฐกิจมหภาค
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

ตวัชีว้ัดเป้าหมายเป้าหมาย 20 ปี

เปา้หมายที่ 1   คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคณุภาพ พร้อมสําหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 ตวัชีว้ดัที่ 1   การพฒันาคณุภาพชีวิต สขุภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย

เปา้หมายที่ 2   คนไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอือ้และสนบัสนนุตอ่การพฒันาคนตลอดช่วงชีวิต ตวัชีว้ดัที่ 2   ผลสมัฤทธิ์ทางการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต

ตวัชีว้ดัที่ 3   การพฒันาสงัคมและครอบครัวไทย

ประเดน็ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 7 ประเดน็หลกั

ปรบัเปลี่ยนค่านิยมและวฒันธรรม
• การปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมผ่านการเลี้ยงดู
  ในครอบครัว 

• การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม 

  จริยธรรม ในการจัดการเรียนการสอนใน

  สถานศึกษา 

• การสร้างความเข้มแขง็ ในสถาบนัทางศาสนา 
• การปลูกฝังค่านิยมและวฒันธรรมโดยใช้ชุมชน
   เป็นฐาน 

•  การสร้างค่านิยมและวฒันธรรมทีพ่งึประสงค์จาก
   ภาคธุรกิจ 

•  การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝัง
   ค่านิยมและวฒันธรรมของคนในสังคม  

•  การส่งเสริม ให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความ

   รับผดิชอบต่อส่วนรวม 

ปฏิรปูกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการ

เปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21
•  การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรู้ให้เอื้อต่อการ
    พฒันาทกัษะส่าหรับศตวรรษที ่๒๑ 

•  การเปลี่ยนโฉมบทบาท “ครู” ให้เป็นครูยุคใหม่ 

•  การเพิม่ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาใน
   ทุกระดับ ทุกประเภท 

•  การพฒันาระบบการเรียนรู้ตลอดชวีิต 

•  การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถงึบทบาท 

   ความรับผดิชอบ และการวางต่าแหน่งของประเทศ

   ไทยในภมูิภาคเอเชยีอาคเนย์และประชาคมโลก 

•  การวางพืน้ฐานระบบรองรับการเรียนรู้โดยใช้ดิจิทลั
   แพลตฟอร์ม 

•  การสร้างระบบการศึกษาเพือ่เป็นเลิศทางวิชาการ
   ระดับนานาชาติ 

เสริมสร้างให้คนไทยมีสขุภาวะที่ดี
•  การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาวะ 
•  การป้องกนัและควบคุมปัจจัยเสี่ยงที่
    คุกคามสุขภาวะ 

•  การสร้างสภาพแวดล้อมทีเ่อื้อต่อการมี
    สุขภาวะทีด่ี 

•  การพฒันาระบบบริการสุขภาพที่
    ทนัสมัยสนับสนุนการสร้างสุขภาวะทีด่ี 

•  การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการ
    สร้างสุขภาวะทีด่ีในทุกพืน้ที่

เสริมสร้าง

ศกัยภาพการกีฬา

ในการสร้าง

คณุค่าทางสงัคม

และพฒันา

ประเทศ
•  การส่งเสริมการ
   ออกก่าลังกาย และ

   กีฬาขัน้พืน้ฐานให้

   กลายเป็นวิถชีวีิต 

•  การส่งเสริมให้
   ประชาชนมีส่วน

   ร่วมในกิจกรรม

   ออกก่าลังกาย กีฬา

   และนันทนาการ 

•  การส่งเสริมการ
   กีฬาเพือ่พฒันาสู่

   ระดับอาชพี 

•  การพฒันา
   บุคลากรด้านการ

   กีฬาและ

   นันทนาการเพือ่

   รองรับการเติบโต

   ของอุตสาหกรรม

   กีฬา 

พฒันาศกัยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
•  ช่วงการตัง้ครรภ/์ปฐมวยั เน้นการเตรียมความพร้อม

    ให้แก่พอ่แม่ก่อนการตัง้ครรภ ์

•  ช่วงวยัเรียน/วยัรุ่น ปลูกฝังความเป็นคนดี มีวินัย 

    พฒันาทกัษะการเรียนรู้ทีส่อดรับกบัศตวรรษที ่๒๑ 

•  ช่วงวยัแรงงาน ยกระดับศักยภาพ ทกัษะและ

    สมรรถนะแรงงานสอดคล้องกบัความต้องการของ

    ตลาด 

•  ช่วงวยัผู้สูงอายุ ส่งเสริมให้ผู้สูงอายุเป็นพลังในการ

    ขบัเคลื่อนประเทศ 

ตระหนักถึงพหปุัญญาของมนุษยท์ี่

หลากหลาย
•  การพฒันาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบ
    สถานศึกษา สภาพแวดล้อม รวมทัง้สื่อตัง้แต่ระดับ

    ปฐมวยั 

•  การสร้างเส้นทางอาชพี สภาพแวดล้อมการท่างาน และ

    ระบบสนับสนุน ทีเ่หมาะสมส่าหรับผู้มีความสามารถ

    พเิศษผ่านกลไกต่าง  ๆ

•  การดึงดูดกลุ่มผู้เชีย่วชาญต่างชาติและคนไทยทีม่ี
    ความสามารถในต่างประเทศให้มาสร้างและพฒันา

    เทคโนโลยแีละนวตักรรมให้กบัประเทศ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ

พฒันาและเสริมสร้างศกัยภาพ

ทรพัยากรมนุษย์
•  การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 

•  การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของ
    ภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วน

    ท้องถิน่ ครอบครัวและชุมชนในการพฒันา

    ทรัพยากรมนุษย์ 

•  การปลูกฝังและพฒันาทกัษะนอก
    ห้องเรียน 

•  การพฒันาระบบฐานข้อมูลเพือ่การพฒันา
    ทรัพยากรมนุษย์ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม

ตวัชีว้ัดเป้าหมายเป้าหมาย 20 ปี

เปา้หมายที่ 1   สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมลํา้ในทกุมิติ ตวัชีว้ดัที่ 1   ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่างกลุม่ประชากร

เปา้หมายที่ 2   กระจายศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคมเพื่อโอกาสให้ทกุภาคส่วนเข้าเป็นกําลงั

                       ของการพฒันาประเทศในทกุระดบัเพื่อความสมานฉนัท์

ตวัชีว้ดัที่ 2   ความก้าวหน้าของการพฒันากําลงัคน

เปา้หมายที่ 3   เพิ่มขีดความสามารถของชมุชนท้องถิ่นในการพฒันาการพึ่งตนเองและการจดัการตนเองเพื่อ

                        สร้างสงัคมคณุภาพ

ตวัชีว้ดัที่ 3   ความก้าวหน้าในการพฒันาจงัหวดัในการเป็นศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สงัคม และเทคโนโลยี

ตวัชีว้ดัที่ 4   คณุภาพชีวิตของประชากรสงูอายุ

ประเดน็ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 4 ประเดน็หลกั

การลดความเหลื่อมลํา้ สร้างความเป็นธรรมในทกุมิติ
•  ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก 

•  ปฏริูประบบภาษแีละการคุ้มครองผู้บริโภค 

•  กระจายการถอืครองทีด่ินและการเข้าถงึทรัพยากร 
•  เพิม่ผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือทีม่ีคุณภาพและความริเริ่มสร้างสรรค์ มีความปลอดภยัในการ

    ท่างาน 

•  สร้างหลักประกันทางสงัคมทีค่รอบคลุมและเหมาะสมกบัคนทุกช่วงวยั ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 

•  ลงทุนทางสงัคมแบบมุ่งเป้าเพือ่ช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
•  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส่าหรับผู้มีรายได้น้อยและกลุ่ม

    ผู้ด้อยโอกาส 

•  สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถงึกระบวนการยุติธรรมอย่างทัว่ถงึ 

การเสริมสร้างพลงัทางสงัคม

•  สร้างสงัคมเข้มแข็งทีแ่บ่งปัน ไม่ทอดทิง้กัน และมีคุณธรรม โดยสนับสนุนการ

    รวมตัวและดึงพลังของภาคส่วนต่าง  ๆ

•  การรองรับสงัคมสูงวยัอย่างมีคุณภาพ 

•  สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชา

    สงัคมและภาคประชาชน 

•  ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สงัคม
•  สนับสนุนการพฒันาบนฐานทุนทางสงัคมและวฒันธรรม 

•  สนับสนุนการพฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพือ่รองรับสงัคม

    ยุคดิจิทลั 

การกระจายศนูยก์ลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยี

•  พฒันาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สงัคมและเทคโนโลยีในภมูิภาค 

•  ก่าหนดแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของแต่ละกลุ่มจงัหวดัในมิติต่าง  ๆ

•  จดัระบบเมืองทีเ่อื้อต่อการสร้างชวีิตและสงัคมทีม่ีคุณภาพและปลอดภยั ให้สามารถตอบสนองต่อสงัคมสูงวยัและแนวโน้ม

    ของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 

•  ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน เพือ่วางระบบและกลไกการบริหารงานในระดับภาค 

    กลุ่มจงัหวดั 

•  สนับสนุนการพฒันาพืน้ทีบ่นฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวตักรรม 

•  การพฒันาก่าลังแรงงานในพืน้ที ่

การเพิ่มขีดความสามารถของชมุชนท้องถิ่นในการพฒันาการ

พึ่งตนเองและการจดัการตนเอง

•  ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการ

    จดัการวางแผนชวีิต สุขภาพ ครอบครัว การเงนิและอาชพี 

•  เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพึง่ตนเองและการพึง่พากนัเอง 
•  สร้างการ มีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง  ๆเพือ่สร้างประชาธิปไตยชุมชน 

•  สร้างภมูิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตวัชีว้ัดเป้าหมายเป้าหมาย 20 ปี

เปา้หมายที่ 1   อนรุักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม ให้คนรุ่นตอ่ไปได้ใช้อย่างยัง่ยืน มีสมดลุ ตวัชีว้ดัที่ 1   การเติบโตที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

เปา้หมายที่ 2   ฟืน้ฟแูละสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพฒันาสงัคมเศรษฐกิจของประเทศ ตวัชีว้ดัที่ 2   สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟืน้ฟู

เปา้หมายที่ 3   ใช้ประโยชน์และการสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดลุภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ ตวัชีว้ดัที่ 3   พืน้ที่สีเขียวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม

เปา้หมายที่ 4   ยกระดบักระบวนทศัน์ เพื่อกําหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวฒันธรรม บนหลกัของการมีส่วนร่วม 

                       และธรรมาภิบาล

ตวัชีว้ดัที่ 4   ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มลูคา่เศรษฐกิจฐานชีวภาพ

เปา้หมายที่ 5   การบริหารจดัการความมัน่คงมีผลสําเร็จที่เป็นรูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ ตวัชีว้ดัที่ 5   ประสิทธิภาพการบริหารจดัการความมัน่คงแบบองค์รวม

ประเดน็ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 6 ประเดน็หลกั

สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสงัคม

เศรษฐกิจสีเขียว
•  เพิม่มลูค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกบั
    ยทุธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถ ในการ

    แข่งขนั 

•  อนรุักษ์และฟืน้ฟคูวามหลากหลายทางชีวภาพในและ
    นอกถิ่นก่าเนิด 

•  อนรุักษ์และฟืน้ฟแูม่น้่าล่าคลองและแหล่งน้่า
    ธรรมชาติทัว่ประเทศ 

•  รักษาและเพิม่พืน้ที่สีเขียวที่เป็นมิตรกบัสิ่งแวดล้อม 

•  ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยัง่ยืน 

สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืน บนสงัคมเศรษฐกิจที่เป็นมิตรต่อสภาพ

ภมูิอากาศ
•  ลดการปลอ่ยก๊าซเรือนกระจก 

•  มีการปรับตวัเพื่อลดความสญูเสยีและเสยีหายจากภยัธรรมชาติและผลกระทบที่เกี่ยวข้องกบั
    การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูอิากาศ 

•  มุง่เปา้สูก่ารลงทนุที่เป็นมติรตอ่สภาพภมูอิากาศในการพฒันาโครงสร้างพืน้ฐาน ของภาครัฐ

    และภาคเอกชน 

•  พฒันาและสร้างระบบรับมือปรับตวัต่อโรคอบุตัิใหมแ่ละโรคอบุตัิซ้่าที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลง
    ภมูอิากาศ 

พฒันาความมัน่คงทางนํ้า พลงังาน  และเกษตรที่

เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•  พฒันาการจดัการน้่าเชิงลุ่มน้่าทัง้ระบบเพื่อเพิม่ความมัน่คงด้านน้่าของ
    ประเทศ 

•  เพิม่ผลิตภาพของน้่าทัง้ระบบในการใช้น้่าอย่างประหยดั รู้คณุค่า และ

    สร้างมลูค่าเพิม่จากการใช้น้่าให้ทดัเทียมกบัระดบัสากล 

•  พฒันาความมัน่คงพลงังานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลงังานที่

    เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

•  เพิม่ประสิทธิภาพการใช้พลงังานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลงังาน 

•  พฒันาความมัน่คงด้านการเกษตร และอาหารของประเทศและชมุชน ใน

    มิติปริมาณ คณุภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 

สร้างการเติบโตอย่างยัง่ยืนบนสงัคม

เศรษฐกิจภาคทะเล
•  เพิ่มมลูคา่ของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล 

•  ปรับปรุง ฟืน้ฟ ูและสร้างใหม่ทรัพยากร ทางทะเล

    และชายฝั่งทัง้ระบบ 

•  ฟืน้ฟชูายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเล

    ได้รับการปอ้งกนัและแก้ไขทัง้ระบบ และมีนโยบาย

    การจดัการชายฝั่งแบบบรูณาการอยา่งเป็นองค์

    รวม 

•  พฒันาและเพิ่มสดัสว่นกิจกรรมทางทะเลที่เป็น
    มิตรตอ่สิ่งแวดล้อม 

พฒันาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้น

ความเป็นเมอืงที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง
•  จดัทา่แผนผงัภมูินิเวศเพื่อการพฒันา เมือง ชนบท พืน้ที่เกษตรกรรมและอตุสาหกรรม รวมถึงพืน้ที่อนรุักษ์ตาม

    ศกัยภาพ และความเหมาะสมทางภมูินิเวศอยา่งเป็นเอกภาพ 

•  พฒันาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหารจดัการตามแผนผงัภมูินิเวศ อยา่ง

    ยัง่ยืน 

•  จดัการมลพิษที่มีผลกระทบตอ่สิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตร ทัง้ระบบ ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและคา่

    มาตรฐานสากล 

•  สงวนรักษา อนรุักษ์ ฟืน้ฟ ูและพฒันาทรัพยากรธรรมชาต ิมรดกทางสถาปัตยกรรมและศิลปวฒันธรรม อตัลกัษณ์ และ

    วิถีชีวิตพืน้ถิ่นบนฐานธรรมชาต ิและฐานวฒันธรรมอยา่งยัง่ยืน 

•  พฒันาเครือขา่ยองค์กรพฒันาเมืองและชมุชน รวมทัง้กลุม่อาสาสมคัร ด้วยกลไกการมีสว่นร่วมของทกุภาคสว่นใน

    ท้องถิ่น  

•  เสริมสร้างระบบสาธารณสขุและอนามยัสิ่งแวดล้อม และยกระดบัความสามารถในการปอ้งกนัโรคอบุตัิใหมแ่ละอบุตัิ

    ซํา้ 

ยกระดบักระบวนทศัน์ เพื่อกาํหนดอนาคตประเทศ
•  สง่เสริมคณุลกัษณะและพฤตกิรรมที่พงึประสงค์ด้านสิง่แวดล้อม
    และคณุภาพชีวิตที่ดีของ คนไทย 

•  พฒันาเครื่องมือ กลไกและระบบยตุิธรรม และระบบ

    ประชาธิปไตยสิง่แวดล้อม 

•  จดัโครงสร้างเชิงสถาบนัเพื่อจดัการประเด็นร่วม ด้านการบริหาร

    จดัการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อมที่สา่คญั 

•  พฒันาและดา่เนินโครงการ ที่ยกระดบักระบวนทศัน์ เพื่อ

    กําหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากรธรรมชาติ สิง่แวดล้อม 

    และวฒันธรรม บนหลกัของการมีสว่นร่วม และธรรมาภิบาล 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจดัการภาครัฐ

ตวัชีว้ัดเป้าหมายเป้าหมาย 20 ปี

เปา้หมายที่ 1   ภาครัฐมีวฒันธรรมการทํางานที่มุ่งผลสมัฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนได้

อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส

ตวัชีว้ดัที่ 1   ระดบัความพึงพอใจชองประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ

เปา้หมายที่ 2   ภาครัฐมีขนาดที่เลก็ลง พร้อมปรับตวัให้ทนัต่อการเปลี่ยนแปลง ตวัชีว้ดัที่ 2   ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ

เปา้หมายที่ 3   ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ ตวัชีว้ดัที่ 3   ระดบัความโปร่งใส การทจุริต ประพฤติมิชอบ

เปา้หมายที่ 4   กระบวนการยตุิธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ตอ่ส่วนรวมของประเทศ ตวัชีว้ดัที่ 4   ความเสมอภาคในกระบวนการยตุิธรรม

ประเดน็ยุทธศาสตร์   ประกอบด้วย 8 ประเดน็หลกั

ภาครฐัที่ยึดประชาชนเป็น

ศนูยก์ลาง ตอบสนองความ

ต้องการ และให้บริการอย่าง

สะดวก รวดเรว็ โปร่งใส
•  การให้บริการสาธารณะของภาครัฐ ได้

    มาตรฐานสากลและเป็นระดับแนว

    หน้าของภมูิภาค 

•  ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการ
    ให้บริการสาธารณะต่าง  ๆผ่านการ

    น่าเทคโนโลยีดิจิทลัมาประยุกต์ใช้ 

ภาครฐัมีขนาดเลก็ลง เหมาะสม

กบัภารกิจ เปิดกว้าง ส่งเสริมให้

ประชาชนและทกุภาคส่วนมี

ส่วนร่วมในการพฒันาประเทศ
•  ภาครัฐมีขนาดทีเ่หมาะสม 

•  ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการ
    พฒันาประเทศ 

•  ส่งเสริมการกระจายอ่านาจและ
    สนับสนุนบทบาทชุมชนท้องถิน่ให้

    องค์กรปกครองส่วนท้องถิน่เป็น

    หน่วยงานทีม่ีสมรรถนะสูง ตัง้อยู่

    บนหลักธรรมาภบิาล 

บคุลากรภาครฐัเป็นคนดีและเก่ง 

ยึดหลกัคณุธรรม มีจิตสาํนึก มี

ความสามารถสงู มุ่งมัน่และเป็นมอื

อาชีพ
•  ภาครัฐมีการบริหารก่าลังคนทีม่ีความ
    คล่องตัว ยึดระบบคุณธรรม 

•  บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท่างาน
    เพือ่ประชาชน มีคุณธรรม และมีการ

    พฒันาตามเส้นทางความก้าวหน้าใน

    อาชีพ 

กฎหมายมีความสอดคล้อง เหมาะสมกบั

บริบทต่าง ๆ  และมีเท่าที่จาํเป็น
•  ภาครัฐจดัให้มีกฎหมายทีส่อดคล้องและเหมาะสมกับ
    บริบทต่าง  ๆที่เปลี่ยนแปลง 

•  มีกฎหมายเท่าที่จ่าเป็น 

•  การบงัคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เท่า

    เทียม  มีการเสริมสร้างประสิทธิภาพการใช้

    กฎหมาย 

ภาครฐับริหารงานแบบบรูณาการ 

โดยมียทุธศาสตรช์าติเป็น

เป้าหมายและเชื่อมโยงการพฒันา

ในทกุระดบั ทกุประเดน็ ทกุภารกิจ 

และทกุพืน้ที่
•  ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไก
    ขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ 

•  ระบบการเงนิการคลังประเทศ
    สนับสนุนการขบัเคลื่อนยุทธศาสตร์

    ชาติ 

•  ระบบติดตามประเมินผลทีส่ะท้อน 

    การบรรลุเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติใน

    ทุกระดับ

ภาครฐัมีความทนัสมยั
•  องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่น
    เหมาะสมกับ บริบทการพฒันา

    ประเทศ 

•  พฒันาและปรับระบบวิธีการปฏบิตัิ
    ราชการใหท้นัสมัย 

ภาครฐัมีความโปร่งใส ปลอดการ

ทจุริตและประพฤติมิชอบ ทกุ

ภาคส่วนร่วมต่อต้านการทจุริต
•  ประชาชนและภาคีต่าง  ๆในสังคมร่วมมือ

    กันในการป้องกันการทุจริตและประพฤติ มิ

    ชอบ 

•  บุคลากรภาครัฐยึดมัน่ในหลักคุณธรรม 

    จริยธรรมและความซื่อสัตย์สุจริต 

•  การปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบมี
    ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม 

    และตรวจสอบได้ 

•  การบริหารจดัการการป้องกันและ
    ปราบปรามการทุจริตอย่างเป็นระบบแบบ

    บูรณาการ 

กระบวนการยตุิธรรมเคารพสิทธิมนุษยชน

และปฏิบตัิต่อประชาชนโดยเสมอภาค
•  บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมเคารพ
    และยดึมัน่ในหลักประชาธิปไตย เคารพศักดิศ์รีความ

    เป็นมนุษย์ทีพ่งึได้รับการปฏบิตัิอย่างเท่าเทยีม 

•  ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชงิรุก

    ร่วมกนัในทุกขัน้ตอน ของการค้นหาความจริง 

•  หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทัง้ทางแพง่ อาญา 
    และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกนั 

•  ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน 

    และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ

    ยุติธรรม 

•  พฒันามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา
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โครงการ

แผนยอ่ย AAแผนยอ่ย AA

แผนแม่บทประเดน็...

แผนยอ่ย BBแผนยอ่ย BB แผนยอ่ย CCแผนยอ่ย CC แผนยอ่ย ...แผนยอ่ย ...

เปา้หมายแผนยอ่ย

ตวัชีว้ดั

คา่เปา้หมายทกุระยะ 5 ปี

แนวทางการพฒันา AAA 1
แนวทางการพฒันา AAA 2
แนวทางการพฒันา AAA 3

เป้าหมายรวม ตวัชีว้ัด ค่าเป้าหมายทุกระยะ 5 ปี

61-65|66-70|71-75|76-80

เปา้หมายแผนยอ่ย

ตวัชีว้ดั

คา่เปา้หมายทกุระยะ 5 ปี

แนวทางการพฒันา BBB 1
แนวทางการพฒันา BBB 2
แนวทางการพฒันา BBB 3

เปา้หมายแผนยอ่ย

ตวัชีว้ดั

คา่เปา้หมายทกุระยะ 5 ปี

แนวทางการพฒันา CCC 1
แนวทางการพฒันา CCC 2
แนวทางการพฒันา CCC 3

เปา้หมายแผนยอ่ย

ตวัชีว้ดั

คา่เปา้หมายทกุระยะ 5 ปี

แนวทางการพฒันา ... 1
แนวทางการพฒันา ... 2
แนวทางการพฒันา ...  3
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แผนแม่บท

ภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ



          คือ สว่นสําคญัในการถ่ายทอดเป้าหมายและประเดน็ยุทธศาสตร์ของยุทธศาสตร์ชาตลิงสู่แผนระดบัต่าง ๆ   ซึง่

ได้คํานงึถงึประเดน็ร่วมหรือประเดน็ตดัข้ามยทุธศาสตร์ และการประสานเชื่อมโยงเปา้หมายของแตล่ะแผนแมบ่ทภายใต้

ยทุธศาสตร์ชาติให้มีความสอดคล้องไปในทิศทางเดียวกนั 

         โดยแผนแมบ่ทภายใต้ยทุธศาสตร์ชาติจะประกอบด้วย 

         -  สถานการณ์และแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของแผนแม่บท  

         -  เป้าหมายและตัวชีว้ัดในการดาํเนินการซ ึ่งแบ่งช่วงเวลาออกเป็น ๔ ช่วง ช่วงละ ๕ ปี 

         -  แนวทางการพฒันา 

         -  แผนงาน/โครงการท ี่สาํคัญของแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาต  ิ

เพื่อเป็นกรอบในการดําเนินการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้บรรลเุปา้หมายการพฒันาประเทศที่กําหนดไว้ในยทุธศาสตร์ชาติ 

“ประเทศชาตมิั่นคง ประชาชนมีความสุข  เศรษฐกจิพฒันาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ

ยั่ งยืน” 

โดยยกระดบัศกัยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ พฒันาคนในทกุมิติและในทกุชว่งวยัให้เป็นคนดี เก่ง และมีคณุภาพ สร้าง

โอกาสและความเสมอภาคทางสงัคม สร้างการเติบโตบนคณุภาพชีวิตที่เป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชน

เพื่อประชาชนและประโยชน์สว่นรวม” 

แผนแม่บทภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ



23 แผนแม่บท ภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ



23 แผนแม่บท ภายใต้ยทุธศาสตรช์าติ

1.  ความมั่นคง 9.  เขตเศรษฐกิจพิเศษ 17.  ความเสมอภาคและหลักประกันทางสงัคม

2.  การต่างประเทศ 10.  การปรบัเปลีย่นค่านยิม และวัฒนธรรม 18.  การเติบโตอย่างยั่งยืน 

3.  การพฒันาการเกษตร 11.  ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต 19.  การบรหิารจดัการนา้ทั้งระบบ 

4.  อุตสาหกรรรมและบรกิารแห่งอนาคต 12.  การพฒันาการเรียนรู ้ 20.  การบรกิารประชาชนและประสทิธิภาพภาครฐั

5  การท่องเที่ยว 13.  การเสรมิสรา้งให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 21.  การตอ่ต้านการทุจรติและประพฤตมิิชอบ 

6.  พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ 14.  ศักยภาพการกีฬา 22.  กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม 

7.  โครงสรา้งพื้นฐาน ระบบโลจิสตกิส ์
และดิจิทัล 15.  พลังทางสังคม 23.  การวิจัยและพฒันานวัตกรรม

8.  ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดย่อมยุคใหม่ 16.  เศรษฐกิจฐานราก 



1. ประเด็นความมั่นคง
สถานการณ์

ที่มา : World Happiness Report 2018                                             ที่มา : Institute for Economics & Peace. 
Global Peace Index 2018 

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ประเทศชาติมีความ

   มัน่คงในทกุมิติ และทกุ

   ระดบัเพิ่มขึน้

ดชันีสนัติภาพโลก
(อนัดบั)

1 ใน 75 ของโลก 1 ใน 50 ของโลก 1 ใน 25 ของโลก 1 ใน 10 ของโลก

2. ประชาชนอยู่ดี กินดี

   และมีความสขุดีขึน้

ดชันีชีว้ดัความสขุของ

ประชากรไทย
(อนัดบั)

1 ใน 35 ของโลก 1 ใน 30 ของโลก 1 ใน 20 ของโลก 1 ใน 20 ของโลก

ประกอบด้วย 5 แผนย่อย  

(1) การรักษาความสงบภายในประเทศ 

(2) การปอ้งกนัและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบตอ่

      ความมัน่คง 

(3) การพฒันาศกัยภาพของประเทศให้พร้อม

      เผชิญภยัคกุคามที่กระทบตอ่ความมัน่คง 

      ของชาติ 

(4) การบรูณาการความร่วมมือด้านความมัน่คง

      กบัอาเซียน และนานาชาติ 

(5) การพฒันากลไกการบริหารจดัการความ

     มัน่คงแบบองค์รวม 

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 1. ประเทศชาติมีความมัน่คงในทกุมิติ และทกุระดบั 

2. ประชาชนอยูด่ี กินดี และมีความสขุ 



2. ประเด็นการต่างประเทศ
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

การตา่งประเทศไทยมี

เอกภาพ ทําให้ประเทศไทยมี

ความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน มี

มาตรฐานสากล และมี 

เกียรติภมูิในประชาคมโลก

ตวัชีว้ดัการ

ตา่งประเทศ

ไทย

(เฉลี่ยร้อยละ)*

มากขึน้/ดีขึน้

ร้อยละ 5-10

มากขึน้/ดีขึน้

ร้อยละ 5-10

มากขึน้/ดีขึน้

ร้อยละ 5-10

มากขึน้/ดีขึน้

ร้อยละ 5-10

ประกอบด้วย 5 แผนย่อย  

(1) ความร่วมมือด้านความมัน่คงระหวา่ง

     ประเทศ 

(2) ความร่วมมือด้านเศรษฐกิจและความร่วมมือ

     เพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศ 

(3) การพฒันาที่สอดคล้องกบัมาตรฐานสากล

     และพนัธกรณีระหวา่งประเทศ 

(4) การสง่เสริมสถานะและบทบาทของประเทศ

     ไทยในประชาคมโลก 

(5) การตา่งประเทศมีเอกภาพและบรูณาการ 

การดําเนินงานด้านการต่างประเทศให้ไทยมีความพร้อมและมีบทบาทเชิงรุกอย่างสร้างสรรค์เพื่อเป็นผู้เล่นสําคัญ
ในเวทีโลก และมีความร่วมมือกับนานาชาติในลักษณะที่จะเกื้อหนุนต่อความก้าวหน้าในทุก ๆ ด้านของไทยและ
เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประชาคมโลกโดยรวม ดังนั้นแผนแม่บทประเด็นการต่างประเทศ จึงได้กําหนด
กรอบนโยบายต่างประเทศของไทย เพื่อให้ทุกส่วนราชการสามารถขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติทั้ง ๖ ด้านในมิติ
การต่างประเทศอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพ โดยมีเป้าหมายสําคัญคือ “การต่างประเทศไทย มีเอกภาพ 
ทําให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน มีมาตรฐานสากล และมีเกียรติภูมิในประชาคมโลก” 

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด

เป้าหมาย การตา่งประเทศไทยมีเอกภาพ ทาให้ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ยัง่ยืน มี

มาตรฐานสากล และมีเกียรติภมูิในประชาคมโลก



3. ประเด็นการพัฒนาการเกษตร
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 6 แผนย่อย  

(1) เกษตรอตัลกัษณ์พืน้ถิ่น 

(2) เกษตรปลอดภยั 

(3) เกษตรชีวภาพ 

(4) เกษตรแปรรูป 

(5) เกษตรอจัฉริยะ 

(6) การพฒันาระบบนิเวศของภาคเกษตร

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

    ประเทศในสาขาเกษตร

    เพิ่มขึน้

อตัราการขยายตวัของ

ผลิตภณัฑ์มวลรวม

ในประเทศสาขาเกษตร 

(เฉลี่ยร้อยละ)

ขยายตวั

ร้อยละ 3.8

ขยายตวั

ร้อยละ 3.0 

ขยายตวั

ร้อยละ 3.0 

ขยายตวั

ร้อยละ 3.0

2. ผลิตภาพการผลิตของ

    ภาคเกษตรเพิ่มขึน้ 

อตัราผลิตภาพการผลิต

ของภาคเกษตร 

(เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.2 

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.0 

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.2

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 1.3

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 1. ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาเกษตรเพิ่มขึน้ 

2. ผลติภาพการผลติของภาคเกษตรเพิ่มขึน้เฉลี่ย 



4. อุตสาหกรรมและบริการแห่งอนาคต
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 6 แผนย่อย  

(1) อตุสาหกรรมชีวภาพ 

(2) อตุสาหกรรมและบริการทางการแพทย์ครบวงจร 

(3) อตุสาหกรรมและบริการดิจิทลั ข้อมลู และ

ปัญญาประดิษฐ์ 

(4) อตุสาหกรรมตอ่เนื่องจากการพฒันาระบบคมนาคม 

(5) อตุสาหกรรมความมัน่คงของประเทศ 

(6) ระบบนิเวศของอตุสาหกรรมและบริการแหง่อนาคต

เป้าหมาย ตัวชี้วัด
ค่าเป้าหมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
1. การขยายตัวของ
     ผลิตภัณฑ์ มวลรวมใน
     ประเทศในสาขา
     อุตสาหกรรม และ
     บริการ 

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
อุตสาหกรรม  (เฉลี่ยร้อยละ)

ขยายตัว
ร้อยละ 4.6

ขยายตัว
ร้อยละ 4.8

ขยายตัว
ร้อยละ 4.8

ขยายตัว
ร้อยละ 4.8

อัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในสาขา
บริการ   (เฉลี่ยร้อยละ)

ขยายตัว
ร้อยละ 5.4

ขยายตัว
ร้อยละ 5.3

ขยายตัว
ร้อยละ 5.3

ขยายตัว
ร้อยละ 5.3

2. ผลิตภาพการผลิตของ
    ภาคอุตสาหกรรมและ
    ภาคบริการเพิ่มขึ้น

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคอุตสาหกรรม  
(เฉลี่ยร้อยละ)

ขยายตัว
ร้อยละ 2.2

ขยายตัว
ร้อยละ 2.4

ขยายตัว
ร้อยละ 2.4

ขยายตัว
ร้อยละ 2.5

อัตราการขยายตัวของผลิตภาพการผลิตของภาคบริการ (เฉลี่ย
ร้อยละ)

ขยายตัว
ร้อยละ 2.7

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

ขยายตัว
ร้อยละ 3.0

ขยายตัว
ร้อยละ 3.2

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 1. ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศในสาขาอตุสาหกรรมและบริการเพิ่มขึน้ 

2. ผลติภาพการผลติของภาคอตุสาหกรรมและภาคบริการเพิ่มขึน้ 



5. การท่องเที่ยว
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 6 แผนย่อย  

(1) การทอ่งเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวฒันธรรม 

(2) การทอ่งเที่ยวเชิงธุรกิจ 

(3) การทอ่งเที่ยวเชิงสขุภาพ ความงาม และ

     แพทย์แผนไทย 

(4) การทอ่งเที่ยวสาราญทางนํา้

(5) การทอ่งเที่ยวเชื่อมโยงภมูิภาค 

(6) ระบบนิเวศสร้างความหลากหลายด้านการ

     ทอ่งเที่ยว เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

    ประเทศด้านการ

    ท่องเที่ยวตอ่

    ผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

    ประเทศเพิ่มขึน้

สดัสว่นผลิตภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศด้านการท่องเที่ยวตอ่

ผลิตภณัฑ์มวลรวมในประเทศ 

(ร้อยละ)

เพิ่มขึน้ 

ร้อยละ 22

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 25

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 28

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 30

2. รายได้จากการ

   ท่องเที่ยวของเมือง

   รองเพิ่มขึน้ 

อตัราสว่นรายได้จากการ

ท่องเที่ยวของเมืองหลกัและ

เมืองรอง  (สดัสว่น)

80 : 20 75 : 25 70 : 30 60 : 40

3. ความสามารถทางการ

    แข่งขนัด้านการ

   ท่องเที่ยวของประเทศ

   ไทยดีขึน้ 

อนัดบัความสามารถทาง

การแข่งขนัด้านการท่องเที่ยว

ของประเทศไทย โดย Travel 
&  Tourism 

Competitiveness
Index (TTCI)

1 ใน 30 1 ใน 28 1  ใน 26 1 ใน 24

                     2552 2554 2556 2558 2560

อันดับ 39  41  43  35  34 

คะแนน  (7) 4.4  4.5  4.5  4.3  4.4

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 1. ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศด้านการทอ่งเที่ยวตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึน้ 

2. รายได้จากการทอ่งเที่ยวของเมืองรองเพิ่มขึน้ 

3. ความสามารถทางการแข่งขนัด้านการทอ่งเที่ยวของประเทศไทยดีขึน้



6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย  

(1) การพฒันาเมืองน่าอยูอ่จัฉริยะ 

(2) การพฒันาพืน้ที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม

     และอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการบริหาร

     จดัการตามแผนผงัภมูินิเวศอยา่งยัง่ยืน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ เกิดศนูย์กลาง

ความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคมในทกุภมูิภาคของประเทศ เพื่อ

กระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม

มลูคา่การลงทนุในเมืองเป้าหมาย

(เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึน้ร้อยละ 25 เพิ่มขึน้ร้อยละ 20 เพิ่มขึน้ร้อยละ 15 เพิ่มขึน้ร้อยละ 15

2. ประเทศไทยมีพืน้ที่มีแผนผงัภมูินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพฒันาเมือง

น่าอยู่ ชนบทมัน่คง เกษตรยัง่ยืน และอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทัง้

ผงัพืน้ที่อนรุักษ์ ทรัพยากร ธรรมชาติ แหลง่โบราณคดี

แผนผงัภมูินิเวศระดบัภาค (จํานวน) มีแผนผงัภมูินิเวศ 

1 ภาค

มีแผนผงัภมูินิเวศ

เพิ่มขึน้อีก 1 ภาค

มีแผนผงัภมูินิเวศ

เพิ่มขึน้อีก 2 ภาค

มีแผนผงัภมูินิเวศ

เพิ่มขึน้อีก 2 ภาค

3. ช่องว่างความเหลื่อมลํา้ระหว่างพืน้ที่ลดลง สดัสว่น GPP per capita ของ
จงัหวดัร้อยละ 20 สดุท้ายที่รวยที่สดุ 

ตอ่ GPP per capita ของจงัหวดั
ร้อยละ 20 แรกที่จนที่สดุ

‐** ไมเ่กิน 3 เทา่ ไมเ่กิน 3 เทา่ ไมเ่กิน 3 เทา่

        มุ่งเป้าการพัฒนาเมืองน่าอยู่ในทุกภาคของประเทศ เพื่อเป็นศูนย์เศรษฐกิจ แหล่งจ้างงานและที่
อยู่อาศัย รวมทั้งพื้นที่เพื่อการอนุรักษ์ ที่มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน สอดคล้องกับอัตลักษณ์
ท้องถิ่นและศักยภาพของเมือง โดยมีระบบการบริหารจัดการเมืองที่มีประสิทธิภาพ และสิ่งอานวย
ความสะดวกที่สามารถรองรับความต้องการของคนทุกกลุ่ม รวมทั้งมีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี และ
เป็นเมืองที่มีความยืดหยุ่นซึ่งสามารถปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง

แนวทางการพัฒนา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด

เป้าหมาย 1. ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขนัสงูขึน้ เกิดศนูย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสงัคมในทกุภมูิภาคของประเทศ 

เพื่อกระจายความเจริญทางด้านเศรษฐกิจและสงัคม 

2. พืน้ที่มีแผนผงัภมูินิเวศเพื่อเป็นกรอบในการพฒันาเมืองน่าอยู่ ชนบทมัน่คง เกษตรยัง่ยืน และอตุสาหกรรมเชิงนิเวศ รวมทัง้ผงัพืน้ที่

อนรุักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ แหลง่โบราณคดี 

3. ลดช่องวา่งความเหลื่อมล้าระหวา่งพืน้ที่ 



6. พื้นที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ
แนวทางการพฒันาพืน้ที่และเมืองน่าอยู่อัจฉริยะ ในช่วง พ.ศ. 2561 - 2580



7. โครงสร้างพื้นฐาน ระบบโลจิสติกส์ และดิจิทัล
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 3 แผนย่อย  

(1) โครงสร้างพืน้ฐานด้านคมนาคมและ

      ระบบโลจิสติกส์ 

(2) โครงสร้างพืน้ฐานด้านพลงังาน 

(3) โครงสร้างพืน้ฐานด้านดิจิทลั 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ความสามารถในการแข่งขันด้าน 

โครงสร้างพืน้ฐานของประเทศดีขึน้ 

อันดับความสามารถในการ

แขง่ขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐาน

อนัดบัที่ 45 อนัดบัที่ 38 อนัดบัที่ 31 อนัดบัที่ 25

ที่มา : อนัดบัความสามารถด้านโครงสร้างพืน้ฐานโดยสถาบนั IMDต้นทนุ
ระบบโลจิสติกส์ต่อจีดีพี ข้อมลูจาก สศช. อนัดบัด้านประสิทธิภาพโลจิสติกส์ โดย 

ธนาคารโลก 

ประเทศไทยได้รับการจดัอนัดบัความสามารถด้าน

โครงสร้างพืน้ฐานดีขึน้จากอนัดบัที่ 49 ในปี 2560 เป็น

อนัดบัที่ 48 ในปี 2561 และต้นทนุระบบโลจิสติกส์ตอ่

ผลติภณัฑ์มวลรวมของประเทศที่ลดลงจากร้อยละ 

14.2 ในปี 2557 เหลือร้อยละ 13.8 ในปี 2560 รวมทัง้

มีอนัดบัด้านประสทิธิภาพโลจิสติกส์ดีขึน้จากอนัดบัที่ 

45 ในปี 2559 เป็นอนัดบัที่ 32 ในปี 2561 

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด

เป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศดีขึน้



8. ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมยุคใหม่

สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 4 แผนย่อย  

(1) สร้างความเข้มแข็งผู้ประกอบการอจัฉริยะ 

(2) สร้างโอกาสเข้าถงึบริการทางการเงิน 

(3) สร้างโอกาสเข้าถงึตลาด 

(4) การสร้างระบบนิเวศที่เอือ้ตอ่การดําเนินธุรกิจของ

     ผู้ประกอบการและวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

     ยอ่มยคุใหม่

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ผู้ประกอบการในทกุระดบัเป็น

ผู้ประกอบการยคุใหมท่ี่มีบทบาทตอ่

ระบบเศรษฐกิจเพิ่มมากขึน้

สดัสว่นผลติภณัฑ์มวลรวมของ

วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอ่มตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมใน

ประเทศ

ร้อยละ 45 ร้อยละ 50 ร้อยละ 55 ร้อยละ 60

ที่มา : สํานกังานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัดเป้าหมาย ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานของประเทศดีขึน้



9. เขตเศรษฐกิจพิเศษ
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 3 แผนย่อย  

(1) การพฒันาเขตพฒันาพิเศษภาคตะวนัออก

(2) การพฒันาเขตพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคใต้ 

(3) การพฒันาเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. การเจริญเติบโตของ

    ผลติภณัฑ์มวลรวมของพืน้ที่

    เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมด

    เพิ่มขึน้

อตัราการขยายตวัของผลติภณัฑ์มวลรวมของ

พืน้ที่ เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมด (เฉลี่ยร้อย

ละ)

ขยายตวัอยา่งน้อย

ร้อยละ 5

ขยายตวัอยา่งน้อย

ร้อยละ 5

ขยายตวัอยา่งน้อย

ร้อยละ 5

ขยายตวัอยา่งน้อย

ร้อยละ 5

2. การลงทนุในพืน้ที่เขต

    เศรษฐกิจพิเศษทัง้หมดได้รับ

    การยกระดบั

มลูคา่การสง่เสริมการลงทนุในพืน้ที่เขต

เศรษฐกิจพิเศษทัง้หมด ในช่วง 5 ปีแรก (ล้าน

บาท)

600,000 ล้านบาท 600,000 ล้านบาท 600,000 ล้านบาท 600,000 ล้านบาท

     ประเทศไทยได้รับการจดัอนัดบัคอ่นข้างดี โดยอยูล่ําดบัที่ 30 จาก 61 ประเทศ แตห่ากพิจารณา

ในตวัชีว้ดัที่เกี่ยวข้องกบัอตุสาหกรรมจะพบวา่ไทยทําคะแนนได้คอ่นข้างตํ่า ในด้านผลติภาพ 

(อนัดบัที่ 43) โครงสร้างพืน้ฐานเกี่ยวกบัวิทยาศาสตร์ (อนัดบัที่ 47) และเทคโนโลยี (อนัดบัที่ 42) 
ซึง่รายงาน ดชันีความสามารถในการแข่งขนัระดบัโลก 2559 - 2560 ของการประชมุเศรษฐกิจโลก

ให้ผลการประเมินในทิศทางเดียวกนั กลา่วคือ ศกัยภาพในการคิดค้นนวตักรรม โครงสร้างพืน้ฐาน 

และแรงงานทกัษะ มีการพฒันาช้า เมื่อเทียบกบัประเทศกําลงัพฒันาในภมูิภาคเดียวกนั และยงัคง

เป็นปัญหาหลกัในการทําธุรกิจในไทยอีกด้วย 

เป้าหมาย 1. การเจริญเติบโตของผลติภณัฑ์มวลรวมของเขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมดเพิ่มขึน้ 

2. การลงทนุในพืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษทัง้หมดได้รับการยกระดบั 
แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



10. การปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 3 แผนย่อย  

(1) การปลกูฝังคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยม และการ

      เสริมสร้างจิตสาธารณะและการ เป็นพลเมืองที่ดี 

(2) การสร้างคา่นิยมและวฒันธรรมที่พงึประสงค์จาก

      ภาคธุรกิจ 

(3) การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลกูฝังคา่นิยม

      และวฒันธรรมของคนในสงัคม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

คนไทยมีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดี

งาม และมีความรัก และภมูิใจในความ

เป็นไทยมากขึน้ นําหลกัปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดํารงชีวิต 

สงัคมไทยมีความสขุและเป็นที่ยอมรับ

ของนานาประเทศมากขึน้

ดชันีคณุธรรม 5 ประการ 

ประกอบด้วย ความซื่อสตัย์สจุริตการ

มีจิตสาธารณะ การเป็นอยู่อย่าง

พอเพียง การกระทําอยา่งรับผิดชอบ 

ความเป็นธรรมทางสงัคม

เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 

จากปีฐาน

เพิ่มขึน้ร้อยละ 

15 จากปีฐาน

เพิ่มขึน้ร้อยละ 

20 จากปีฐาน

เพิ่มขึน้ร้อยละ 

20 จากปี

ฐาน

ค่าเป้าหมาย คนไทยมีคณุธรรม จริยธรรม คา่นิยมที่ดีงาม และมีความรัก และภมูิใจในความ

เป็นไทยคนไทยนาหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการดารงชีวิต

สงัคมไทยมีความสขุและเป็นที่ยอมรับของนานาประเทศ 

ประเดน็ ค่าเฉลี่ย การแปลความ

1.ปัญหาความซื่อสตัย์ การทจุริต คอร์รัปชนั 4.13 มาก

2.ปัญหาจิตสํานึกสาธารณะ บริโภคนิยม ไมม่ีความพอเพียง 3.95 มาก

3.ปัญหาพฤติกรรมวตัถนุิยม บริโภคนิยม ไมม่ีความพอเพียง 3.91 มาก

4. ปัญหาขาดระเบียบวินยั ไมเ่คารพ กติกา กฎหมาย 3.82 มาก

5. ปัญหาขาดความสามคัคี เกิดความขดัแย้งในสงัคม 3.73 มาก

ที่มา : โครงการสารวจสถานการณ์ คณุธรรม จริยธรรมของสงัคมไทย ปี ๒๕๖๑ (มกราคม – พฤษภาคม) 

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



11. ศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิต
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 4 แผนย่อย  

(1) การพฒันาเดก็ตัง้แตช่่วงการตัง้ครรภ์จนถงึปฐมวยั 

(2) การพฒันาวยัเรียน/วยัรุ่น 

(4) การพฒันาและยกระดบัศกัยภาพวยัแรงงาน 

(3) การสง่เสริมศกัยภาพวยัผู้สงูอาย 

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

คนไทยทกุช่วงวยัมีคณุภาพเพิ่มขึน้ ได้รับ

การพฒันาอยา่งสมดลุ ทัง้ด้านร่างกาย 

สติปัญญาและคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู้ ที่มี

ความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 รักการ

เรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต

ดชันีการพฒันา

มนษุย์ (คา่คะแนน)

คา่คะแนน 0.79 คา่คะแนน 0.82 คา่คะแนน 0.85 มีคา่คะแนนมากกวา่ 

0.85

ค่าเป้าหมาย คนไทยทกุช่วงวยัมีคณุภาพ ได้รับการพฒันาอยา่งสมดลุ ทัง้ด้านร่างกาย 

สติปัญญา และคณุธรรมจริยธรรม เป็นผู้ ที่มีความรู้และทกัษะในศตวรรษที่ 21 

รักการเรียนรู้อยา่งตอ่เนื่องตลอดชีวิต 

     โครงสร้างประชากรไทยกําลงัเปลี่ยนแปลงเข้าสูส่งัคมสงูวยั และจะเปลี่ยนแปลงอยา่งสมบรูณ์

ในช่วงปี 2564 ซึง่ทําให้ประชากรวยัแรงงานจะมีจํานวนสงูสดุและเริ่มลดลงอยา่งตอ่เนื่องสง่ผล

กระทบตอ่ศกัยภาพการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศในระยะยาว นอกจากนี ้อตัราการเจริญ

พนัธุ์รวมของประชากรไทยในปี 2561 อยูท่ี่ 1.58 ซึง่ตํ่ากวา่ระดบัทดแทน นอกจากนี ้กลุม่วยัตา่ง ๆ 

ยงัคงมีปัญหาและความท้าทายในแตล่ะกลุม่ อาทิ โภชนาการในกลุม่เดก็ปฐมวยั ความสามารถทาง

เชาว์ปัญญา และความฉลาดทางอารมณ์ของกลุม่วยัรุ่น ผลติภาพแรงงานตํ่าในกลุม่วยัแรงงาน และ

ปัญหาสขุภาพของกลุม่ผู้สงูอาย ุ

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



12. การพัฒนาการเรียนรู้
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย  

(1) ปฏิรูปการเรียนรู้ที่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงใน

     ศตวรรษที่ 21 

(2) การตระหนกัถงึพหปุัญญาของมนษุย์ที่หลากหลาย

เป้าหมาย 1. คนไทยมีการศกึษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐานสากล มีทกัษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 

สามารถในการแก้ปัญหา ปรับตวั สื่อสาร และทางานร่วมกบัผู้ อื่นได้อย่างมีประสิทธิผล มีนิสยั 

ใฝ่เรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต 

2. คนไทยได้รับการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพตามความถนดัและความสามารถของพหปุัญญา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

๑. คนไทยมีการศกึษาที่มีคณุภาพตามมาตรฐาน
สากลเพิ่มขึน้ มีทกัษะที่จําเป็นของโลกศตวรรษที่ 21 สามารถใน

การแก้ปัญหา ปรับตวั สื่อสาร และทํางานร่วมกบัผู้ อื่นได้อย่างมี

ประสิทธิผลเพิ่มขึน้ มีนิสยัใฝ่เรียนรู้อย่างตอ่เนื่องตลอดชีวิต

คะแนน PISA ด้านการอ่าน 

คณิตศาสตร์ และวิทยาศาสตร์

(คะแนนเฉลี่ย)

เฉลี่ย 470 คะแนน เฉลี่ย 480 คะแนน เฉลี่ย 490 คะแนน เฉลี่ย 510 คะแนน

อนัดบัขีดความสามารถในการ

แข่งขนัของประเทศด้านการศกึษา

อนัดบัที่ 45 อนัดบัที่ 40 อนัดบัที่ 35 อนัดบัที่ 30

๒. คนไทยได้รับการพฒันาเตม็ตามศกัยภาพตามความถนดัและ

ความสามารถของ

พหปุัญญาดีขึน้

ความสามารถในการแข่งขนัของ

ประเทศไทยในระดบัสากลดีขึน้  

(GTCI) (คะแนน)

ไม่น้อยกวา่ 50.1 

คะแนน

ไม่น้อยกวา่ 56.63 

คะแนน (เทียบเท่า

คา่เฉลี่ยของภมูิภาค

ยโุรป)

ไม่น้อยกวา่ 69 

คะแนน

ไม่น้อยกวา่ 72.49

คะแนน (เทียบเท่า

คา่เฉลี่ยของภมูิภาค

อเมริกาเหนือ)

      จํานวนปีการศกึษาเฉลี่ยของประชากรวยัแรงงานอาย ุ15-59 ปี เพิ่มขึน้อย่างตอ่เนื่องจาก 8.8 ปี ในปี 2561 เป็น 

9.4 ปี ในปี 2559  แตใ่นภาพรวมคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ของคนไทยยงัอยูใ่นระดบัคอ่นข้างตํ่า เมื่อพิจารณา

คะแนนผลสมัฤทธิ์ทางการเรียนของนกัเรียนขัน้พืน้ฐาน ในปี 2560 พบวา่ มีคา่เฉลี่ยตํ่ากวา่ร้อยละ 50 และผลคะแนน

สอบ PISA ที่อยู่ในระดบัตํ่ากวา่อีกหลายประเทศที่มีระดบัการพฒันาใกล้เคียงกนั เนื่องจากข้อจํากดัที่สําคญัของ
การศกึษาไทย ทัง้ปัญหาเรื่องหลกัสตูรและระบบการเรียนการสอนที่เน้นการท่องจําทําให้ขาดความคิดสร้างสรรค์ 

ปัจจยัสนบัสนนุการจดัการเรียนการสอนและครูที่มีคณุภาพยงักระจายไม่ทัว่ถึงโดยเฉพาะในพืน้ที่ห่างไกล ขณะที่ใน

ระดบัอาชีวศกึษายงัมีเดก็ที่สนใจเรียนตอ่สายอาชีพในสดัสว่นที่น้อย สว่นระดบัอดุมศกึษาพบวา่ มีการเปิดหลกัสตูร

โดยไม่คํานงึถึงความต้องการของตลาดงาน บณัฑิตที่จบออกมาบางสว่นยงัมีปัญหาคณุภาพ

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



13. การเสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 5 แผนย่อย  

(1) การสร้างความรอบรู้ด้านสขุภาวะและ

     การปอ้งกนัและควบคมุปัจจยัเสี่ยงที่

     คกุคามสขุภาวะ 

(2) การใช้ชมุชนเป็นฐานในการสร้าง

     สภาพแวดล้อมที่เอือ้ตอ่การมีสขุภาวะที่

     ดี 

(3) การพฒันาระบบบริการสขุภาพที่

     ทนัสมยัสนบัสนนุการสร้างสขุภาวะที่ดี 

(4) การกระจายบริการสาธารณสขุอยา่ง

     ทัว่ถงึและมีคณุภาพ 

(5) พฒันาและสร้างระบบรับมือปรับตวัตอ่

      โรคอบุตัิใหมแ่ละโรคอบุตัิซํา้ที่เกิดจาก

      การเปลี่ยนแปลงภมูิอากาศ 

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมาย คนไทยมีสขุภาวะที่ดีขึน้ และมีความเป็นอยูด่ี 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั

ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 

2565
ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

คนไทยมีสขุภาวะที่ดีขึน้และ

มีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้

อายุคาดเฉลี่ยของการมี

สขุภาพดี

(อายเุฉลี่ย)

ไมน่้อยกวา่ 

68 ปี

ไมน่้อยกวา่ 

70 ปี

ไมน่้อยกวา่ 

72 ปี

ไมน่้อยกวา่ 

75 ปี

      สถานการณ์ด้านสขุภาวะของคนไทยยงัมีความท้าทายในหลายประการ โดยในช่วงที่ผา่นมาคนไทย

มีแนวโน้มเป็นโรคไมต่ิดตอ่มากขึน้ซึง่เป็นสาเหตหุลกัของการเสียชีวิตเนื่องจากการมีพฤติกรรมเสี่ยงทาง

สขุภาพที่ไมเ่หมาะสม การขาดการออกกิจกรรมทางกายอยา่งตอ่เนื่อง สภาพการทํางานที่สง่ผลตอ่วิถี

ชีวิต ระดบัการศกึษา มลพิษในสิง่แวดล้อม เป็นต้น นอกจากนี ้ยงัมีการเสียชีวิตจากอบุตัิเหตทุางถนน

ของคนไทยที่มีอตัราสงูถงึ 32.7 คนตอ่ประชากรแสนคน หรือเป็นอนัดบั 9 ของโลก

ในปี 2559

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



14. ศักยภาพการกีฬา
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 3 แผนย่อย  

(1) การสง่เสริมการออกกําลงักาย และกีฬา

ขัน้พืน้ฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิตและการ 

สง่เสริมให้ประชาชนมีสว่นร่วมในกิจกรรม

ออกกาลงักาย กีฬาและนนัทนาการ 

(2) การสง่เสริมการกีฬาเพื่อพฒันาสูร่ะดบั

อาชีพ 

(3) การพฒันาบคุลากรด้านการกีฬาและ

นนัทนาการ 

ที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมที่มา : สานักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

เป้าหมาย ใช้กีฬาสง่เสริมคนไทยให้มีสขุภาพดี มีน้าใจนกักีฬา และมีวินยั เคารพกฎกติกา 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

คนไทยมีสขุภาวะที่ดีขึน้และ

มีความเป็นอยู่ดีเพิ่มขึน้

อายุคาดเฉลี่ยของการมี

สขุภาพดี

(อายเุฉลี่ย)

ไมน่้อยกวา่ 

68 ปี

ไมน่้อยกวา่ 

70 ปี

ไมน่้อยกวา่ 

72 ปี

ไมน่้อยกวา่ 

75 ปี

       คนไทยมีแนวโน้มการออกกําลงักายและเลน่กีฬาลดลงในทกุกลุม่อาย ุโดยเฉพาะในกลุม่เยาวชนช่วงอาย ุ

11-14 ปี รวมถงึประชากรเพศชายที่มีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาที่ลดลง โดยเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ตอ่ปี โดย

ลดลงจากร้อยละ 33 ของประชากรเพศชายทัง้ประเทศ ในปี 2547 เหลือเพียงร้อยละ 27 ในปี 2554 ในขณะที่

ประชากรเพศหญิงยงัมีสว่นร่วมในกิจกรรมทางการกีฬาอยา่งตอ่เนื่องและสมํ่าเสมอ อยูท่ี่ประมาณร้อยละ 25 

ของประชากรเพศหญิงทัง้ประเทศ และเมื่อพิจารณาตามกลุม่อายพุบวา่ กลุม่ที่มีอาย ุ15-29 ปี เข้าร่วมการออก

กําลงักายมากที่สดุถงึร้อยละ 45 ซึง่สาเหตหุลกัในการออกกําลงักายเนื่องมาจากความต้องการมีสขุภาพที่

แข็งแรง 

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



15. พลังทางสังคม
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย  

(1) การเสริมสร้างทนุทางสงัคม

(2) การรองรับสงัคมสงูวยัเชิงรุก

เป้าหมาย ประเทศไทยมีความเทา่เทียมและเสมอภาคในสงัคม 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ทกุภาคสว่นมีสว่นร่วมในการพฒันา

สงัคมเพิ่มขึน้

มิตดิ้านโอกาสของดชันีชีว้ดั

ความก้าวหน้าทางสงัคม 

(เฉลี่ยร้อยละ)

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 10

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 10

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 10

เพิ่มขึน้

ร้อยละ 10

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



16. เศรษฐกิจฐานราก
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย  

(1) การยกระดบัศกัยภาพการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจ

(2) การสร้างสภาพแวดล้อมและกลไกที่สง่เสริมการ

     พฒันาเศรษฐกิจฐานราก

เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อยเพิ่มขึน้อยา่งกระจายอย่างตอ่เนื่อง 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

รายได้ของประชากรกลุม่รายได้

น้อยเพิ่มขึน้อยา่งกระจายและ

อยา่งตอ่เนื่อง

ดชันีการพฒันาอยา่ง

ทัว่ถงึ

(คะแนน)

4.30 คะแนน 4.40 คะแนน 4.50 คะแนน 4.60 คะแนน

ที่มา : ข้อมลูการสารวจภาวะเศรษฐกิจและสงัคมของครัวเรือนสานกังานสถิตแิหง่ชาติ, ประมวลผลโดยสานกัพฒันาฐานข้อมลูและ

ตวัชีว้ดัภาวะสงัคม สศช. 

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



17. ความเสมอภาคและหลักประกันทางสังคม
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย  

(1) การคุ้มครองทางสงัคมขัน้พืน้ฐาน

และหลกัประกนัทางเศรษฐกิจ สงัคม 

และสขุภาพ

(2) มาตรการแบบเจาะจง

กลุม่เปา้หมายเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะ

กลุม่ 

เป้าหมาย รายได้ของประชากรกลุม่รายได้น้อยเพิ่มขึน้อยา่งกระจายอย่างตอ่เนื่อง 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

คนไทยทกุคนได้รับการ

คุ้ ม ค ร อ ง แ ล ะ มี

หลักประกันทางสังคม

เพิ่มขึน้

สดัสว่นประชากรไทยทัง้หมดที่ได้รับความ

คุ้มครองตามมาตรการคุ้มครองทางสงัคมอยา่ง

น้อย 9 กรณี ได้แก่

(1) เจ็บป่วย (2) คลอดบตุร  (3) ตาย (4)ทพุพล

ภาพ/พิการ (5) เงินช่วยเหลือครอบครัวหรือบตุร 

(6) ชราภาพ (7) วา่งงาน (8) ผู้อยูใ่นอปุการะ 

และ (9) การบาดเจ็บจากการทํางาน

(ร้อยละ) 

ร้อยละ 70 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90 ร้อยละ 100

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



18. การเติบโตอย่างยั่งยืน
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 5 แผนย่อย  

(1) การสร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนบน

สงัคมเศรษฐกิจสเีขียว 

(2) สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนบน

สงัคมเศรษฐกิจภาคทะเล 

(3) สร้างการเติบโตอยา่งยัง่ยืนบน

สงัคมที่เป็นมิตรตอ่สภาพภมูิอากาศ 

(4) จดัการมลพิษที่มีผลกระทบตอ่

สิ่งแวดล้อมและสารเคมีในภาคเกษตร

ทัง้ระบบให้เป็นไปตาม 

มาตรฐานสากล 

(5) การยกระดบักระบวนทศัน์ด้าน

ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมเพื่อกําหนด

อนาคตประเทศ 

เป้าหมาย สภาพแวดล้อมของประเทศไทยมีคณุภาพดีขึน้อยา่งยัง่ยืน 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

สภาพแวดล้อมของ

ประเทศไทยมี

คณุภาพดีขึน้อยา่ง

ยัง่ยืน

อนัดบัของประเทศด้านความยัง่ยืน

และคณุภาพสิง่แวดล้อมในระดบั

โลก

อยูใ่นระดบั

ตํ่ากวา่ 50 

ประเทศแรก

ของโลก

อยูใ่นระดบั

ตํ่ากวา่ 40 

ประเทศแรก

ของโลก

อยูใ่นระดบั

ตํ่ากวา่ 30 

ประเทศแรก

ของโลก

อยูใ่นระดบั

ตํ่ากวา่ 20 

ประเทศแรก

ของโลก แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



19. การบริหารจัดการน้ําทั้งระบบ
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 3 แผนย่อย  

(1) การพฒันาการจดัการเชิง

     ลุม่นํา้ทัง้ระบบเพื่อเพิ่ม

     ความมัน่คงด้านนํา้ของ

     ประเทศ 

(2) เพิ่มผลิตภาพของนํา้ทัง้

     ระบบในการใช้นํา้อยา่ง

     ประหยดั รู้คณุคา่และสร้าง

     มลูคา่เพิ่มจากการใช้นํา้ให้

     ทดัเทียมกบัระดบัสากล 

(3) การอนรุักษ์และฟืน้ฟแูมน่ํา้

     ลําคลองและแหลง่นํา้

     ธรรมชาติทัว่ประเทศ 

เป้าหมาย 1. ความมัน่คงด้านนํา้ของประเทศเพิ่มขึน้ 

2. ผลิตภาพของนํา้ทัง้ระบบเพิ่มขึน้ ในการใช้นํา้อย่างประหยดัและสร้างมลูคา่เพิ่มจากการใช้นํา้ 

3. แม่นํา้ลําคลองและแหลง่นํา้ธรรมชาติได้รับการอนรุักษ์และฟืน้ฟสูภาพให้มีระบบนิเวศที่ดี 

-  ภาพรวมความต้องการใช้นํา้ในประเทศ มีจํานวน 151,750 ล้านลกูบาศก์เมตร 

-  ศกัยภาพของการเข้าถงึแหลง่นํา้ของภาคสว่นตา่ง ๆ มี จํานวน 102,140 ล้านลกูบาศก์เมตร 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
ค่าเปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580
1. ความมัน่คงด้านนํา้ของ

   ประเทศเพิ่มขึน้

ดชันีความมัน่คงด้านนํา้ของ

ประเทศ (ระดบั/คะแนน)

ดชันีความมัน่คง

ด้านนํา้ของประเทศ ระดบั 

2 

(60 คะแนน)

ดชันีความมัน่คง

ด้านนํา้ของประเทศ 

ระดบั 3 

(70 คะแนน)

ดชันีความมัน่คง

ด้านนํา้ของประเทศ 

ระดบั 3 

(75 คะแนน)

ดชันีความมัน่คง

ด้านนํา้ของประเทศ 

ระดบั 4 

(80 คะแนน)
2. ผลิตภาพของนํา้ทัง้ระบบ 

     เพิ่มขึน้ ในการใช้นํา้อย่าง

   ประหยดัและสร้างมลูค่าเพิ่ม

   จากการใช้นํา้

 ระดบัความมัน่คง และ/หรือผลิต

ภาพจากการใช้นํา้ (บาท/

ลกูบาศก์เมตร)

ตามแตล่ะด้าน
และเพิ่ม 3 เทา่จาก

คา่เฉลี่ยปัจจบุนัปี 2561

ตามแตล่ะด้าน
และเพิ่ม 5 เทา่จาก

คา่เฉลี่ยปัจจบุนั

ปี 2561

ตามแตล่ะด้าน
และเพิ่ม 7 เทา่จาก

คา่เฉลี่ยปัจจบุนั

ปี 2561

ตามแตล่ะด้าน
และเพิ่ม 10 เทา่จาก

คา่เฉลี่ยปัจจบุนั

ปี 2561

3. แมน่ํา้ลําคลองและแหล่งนํา้

    ธรรมชาติได้รับการอนรุักษ์

    และฟืน้ฟสูภาพให้มีระบบ

    นิเวศที่ดี

สดัสว่นของแม่นํา้ลํา

คลองและแหล่งนํา้

ธรรมชาติที่ไมม่ีสิ่งรุก

ลํา้ผิดกฎหมาย (ร้อย

ละของแมน่ํา้ลํา

คลองและพืน้ที่ชุ่ม

นํา้ทัง้ประเทศ)

ร้อยละ 20 ร้อยละ 60 ร้อยละ 80 ร้อยละ 90

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



20. การบริการประชาชนและประสิทธิภาพภาครัฐ

สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 5 แผนย่อย  

(1) การพฒันาบริการประชาชน 

(2) การบริหารจดัการการเงินการคลงั 

(3) การปรับสมดลุภาครัฐ 

(4) การพฒันาระบบบริหารงานภาครัฐ 

(5) การสร้างและพฒันาบคุลากรภาครัฐ 

เป้าหมาย บริการของรัฐมีประสทิธิภาพและมีคณุภาพเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการ  

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1.บริการของรัฐมีประสิทธิภาพ

และมีคณุภาพเป็นที่

ยอมรับของผู้ใช้บริการ

ระดบัความพงึพอใจใน

คณุภาพการให้บริการของ

ภาครัฐ 

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 85

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 90

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 95

ไม่น้อยกวา่

ร้อยละ 95

2.ภาครัฐมีการดําเนินการที่มี

ประสิทธิภาพ ด้วยการนํา

นวตักรรม เทคโนโลยีมา

ประยกุต์ใช้

ดชันีรัฐบาล

อิเลก็ทรอนิกส์

ในการจดัลําดบัของ

องค์การสหประชาชาติ

อยู่ในกลุม่ประเทศ

ที่มีการพฒันาสงูสดุ 

60 อนัดบัแรก

อยู่ในกลุม่ประเทศ

ที่มีการพฒันาสงูสดุ 

50 อนัดบัแรก

อยู่ในกลุม่ประเทศ

ที่มีการพฒันาสงูสดุ 

40 อนัดบัแรก

อยู่ในกลุม่ประเทศ

ที่มีการพฒันาสงูสดุ 

30 อนัดบัแรก
ที่ม
า:

 ส
าน
กัง
าน
คณ
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รร
มก
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ระ
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ชก
าร

 

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



21. การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย  

(1) การปอ้งกนัการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

(2) การปราบปรามการทจุริต 

เป้าหมาย ประเทศไทยปลอดการทจุริตและประพฤติมิชอบ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

ประเทศไทยปลอดการทจุริต

และประพฤตมิิชอบ

ดชันีการรับรู้การทจุริตของ

ประเทศไทย (อนัดบั/

คะแนน)

อยูใ่นอนัดบั ๑ ใน 

๕๔ และ/หรือได้

คะแนนไมต่ํ่ากวา่  

๕๐ คะแนน

อยูใ่นอนัดบั ๑ ใน 

๔๓ และ/หรือได้

คะแนนไมต่ํ่ากวา่ 

๕๗ คะแนน

อยูใ่นอนัดบั ๑ ใน 

๓๒ และ/หรือได้

คะแนนไมต่ํ่ากวา่  

๖๒ คะแนน

อยูใ่นอนัดบั ๑ ใน 

๒๐ และ/หรือได้

คะแนนไมต่ํ่ากวา่  

๗๓ คะแนน

          สถานการณ์ปัญหาการทจุริตและประพฤติมิชอบของสว่นราชการ เป็นปัญหาที่เกิดขึน้ในสงัคมไทยมา

อยา่งตอ่เนื่องตัง้แตอ่ดีตจนถงึปัจจบุนั และมีแนวโน้มที่จะทวีความรุนแรงและซบัซ้อนมากขึน้เรื่อย ๆ  มีรูปแบบที่

สลบัซบัซ้อน ปัญหาการขาดจิตสํานกึในการแยกแยะผลประโยชน์สว่นตนและสว่นรวม ทําให้รัฐและประเทศชาติ

ได้รับความเสียหายอยา่งร้ายแรง มีการสญูเสียงบประมาณแผน่ดินไปกบัการทจุริตที่อาจมีความยากและซบัซ้อน

ตอ่การตรวจสอบของหน่วยงานที่ทําหน้าที่ในการปอ้งกนัและปราบปรามการทจุริต โดยเฉพาะในโครงการขนาด

ใหญ่ที่ต้องใช้งบประมาณมาก สง่ผลตอ่การพฒันาประเทศในทกุมิติ การรับรู้การทจุริตของประเทศไทยยงั

จําเป็นต้องได้รับการพฒันา อนัสะท้อนได้จากดชันีการรับรู้การทจุริตของประเทศไทย ที่ถกูจดัให้อยูใ่นลําดบัที่ 96 

จาก 180 ประเทศทัว่โลกในปี พ.ศ. 2560 
แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



22. กฎหมายและกระบวนการยุติธรรม
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย 2 แผนย่อย  

(1) การพฒันากฎหมาย

(2) การพฒันากระบวนการยตุิธรรม

เป้าหมาย 1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทกุภาคสว่นได้ประโยชน์จากการพฒันาประเทศอยา่ง เทา่เทียมและเป็นธรรม 

2. การอานวยความยตุิธรรมเป็นไปโดยความเสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทัว่ถงึ และปราศจากการเลือกปฏิบตัิ

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1. กฎหมายเป็นเครื่องมือให้ทกุภาคสว่นได้

ประโยชน์จากการพฒันาประเทศอย่างเท่า

เทียมและเป็นธรรม

ดชันีนิติ

ธรรม 
(คะแนน/

อนัดบั)

คะแนนของ 4 ปัจจยั จากทัง้หมด 8 ปัจจยั

1. การจํากดัอํานาจรัฐ

2. รัฐบาลโปร่งใส

3. สทิธิขัน้พืน้ฐาน
4. ความเป็นระเบียบ

และความมัน่คง

ไมต่ํ่ากวา่ 0.65

คะแนนในทกุปัจจยั

ไมต่ํ่ากวา่ 0.65

คะแนนในทกุปัจจยั

ไมต่ํ่ากวา่ 0.75

คะแนนทกุปัจจยัไมต่ํ่า

กวา่ 0.87 และอยูใ่น 

10 อนัดบัแรก

ของโลก2. การอํานวยความยุติธรรมเป็นไปโดยความ

เสมอภาค โปร่งใส เป็นธรรม ทั่วถึง และ

ปราศจากการเลือกปฏิบตัิ

          ประเทศไทยประสบปัญหาการมีกฎหมายจํานวนมากเกินไป ไมส่อดคล้องกบับริบทการพฒันาประเทศ 

และการนํากฎหมายไปปฏิบตัิยงัขาดประสทิธิภาพและความโปร่งใส ทําให้เกิดปัญหาในการดําเนินงานของ

ภาครัฐและภาคสว่นที่เกี่ยวข้อง รวมทัง้ปัญหากระบวนการยตุิธรรมของประเทศที่ขาดความโปร่งใส อนัเกิดจาก

หน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรมที่ยงัไมส่ามารถดําเนินการอยา่งสอดประสานกนัได้อย่างมีประสทิธิภาพ ขาด

ความเป็นธรรม และเลือกปฏิบตัิ อนัสามารถสะท้อนได้จากดชันีนิติธรรม จดัทําโดย World Justice 
Project (WJP) ของประเทศไทยในปี พ.ศ. 2560 ซึง่มีคะแนนเฉลี่ย 0.5 และลําดบัที่ 71 จาก 113  
ประเทศ แนวทางการพฒันา/

เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



23. การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม
สถานการณ์

ตวัชีว้ ัดและค่าเป้าหมาย

ประกอบด้วย  4 แผนย่อย  

(1) การวิจยัและพฒันานวตักรรมด้านเศรษฐกิจ

(2) การวิจยัและพฒันานวตักรรมด้านสงัคม

(3) การวิจยัและพฒันานวตักรรมด้าน

สิ่งแวดล้อม

(4) การวิจยัและพฒันานวตักรรมด้านองค์

ความรู้พืน้ฐาน

เป้าหมาย 1. ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพืน้ฐานทางวิทยาศาสตร์

ของประเทศเพิ่มสงูขึน้ 

2. มลูคา่การลงทนุวิจยัและพฒันานวตักรรมตอ่ผลิตภณัฑ์มวลรวมภายในของประเทศเพิ่มขึน้ 

เปา้หมาย ตวัชีว้ดั
คา่เปา้หมาย

ปี 2561 - 2565 ปี 2566-2570 ปี 2571-2575 ปี 2576-2580

1.  ความสามารถในการแข่งขนัด้านโครงสร้างฐาน

    ทางเทคโนโลยี และด้านโครงสร้างพืน้ฐานทาง

    วิทยาศาสตร์ของประเทศเพิ่มสงูขึน้

การจดัอนัดบัโดย สภาเศรษฐกิจโลกและ สถาบนั

การจดัการนานาชาติ

1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30 1 ใน 30

2. มลูคา่การลงทนุวิจยัและพฒันานวตักรรมตอ่

    ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศเพิ่มขึน้

สดัสว่นมลูคา่การลงทนุวิจยั พฒันา และนวตักรรม

ตอ่ผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ

(ร้อยละของผลติภณัฑ์มวลรวมในประเทศ)

ร้อยละ 1.5 ร้อยละ 1.7 ร้อยละ 1.9 ร้อยละ 2.0

แนวทางการพฒันา/
เป้าหมาย+ตัวชี้วัด



หน้าที่ของหน่วยงานรัฐ 
(ตาม พรบ.การจัดทํายุทธศาสตร์ชาติ 2560)

หน่วยงานของรัฐทุกหน่วยมีหน้าที่ดําเนินการเพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามที่กําหนด
ไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา 5 วรรคสอง)

ให้ความร่วมมือกับ สศช. ในการประสานงานตาม พรบ. (มาตรา 22(3))

ให้หน่วยงานรัฐรายงานผลการดําเนินงานภายในเวลาและรายการที่กําหนด 
(มาตรา 24)

หน่วยงานของรัฐจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามแผนแม่บท (มาตรา 10 วรรคสาม)

ดําเนินการแก้ไขกรณีปรากฎว่าการดําเนินการใดไม่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ
หรือแผนแม่บท(มาตรา 26)



แผนยุทธศาสตร์ชาติ

23 แผนแม่บท
ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ

เอกสารเผยแพร่



ขอขอบคุณ

ที่มา : สศช.  


