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การขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะเปล่ียนผ่าน 

PM Agenda  

การบริหารราชการแผ่นดนิเชิงยุทธศาสตร์ 
จากระดบับัญชาการสู่ระดบัหน่วยงาน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี การปฏิรูปประเทศ และกลไกประชารัฐ 

หวัข้อในการน าเสนอ 



Thailand  
4.0 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
20 ปี 

การปฎรูิป 
ประเทศ 

ยุทธศาสตร์และ 
นโยบายรัฐบาล 

ความสามัคคี
ปรองดอง 

พืน้ที่ร่วม 
(Common Ground) 

เป้าหมายร่วม 
(Common Goals) 
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การขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะเปล่ียนผ่าน 
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การขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะเปล่ียนผ่าน 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

รักษาสถานภาพ 
ปัจจุบัน 

เตรียมการ 
สู่อนาคต 
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การขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะเปล่ียนผ่าน 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

มีอยู ่ ต้องเติม 

20-30% 

20-30% 

70-80% 

70-80% 
100% 

100% 100% 

100% 

0% 

• เยียวยา/รักษา 
• เห็นผลขัน้ต้นใน 6-12 เดือน 
• มีศกัยภาพในการพฒันาสูข่ัน้

ต่อไป 

• เสริมสร้างความเข้มแข็ง 
• เห็นผลขัน้ต้นใน 6-12 เดือน 
• เห็นผลสมัฤทธ์ิเตม็ท่ีภายใน  
       2-3 ปี 

• สร้างฐานราก/เตรียมการสู่
อนาคต 

• เห็นผลขัน้ต้นใน 1 ปี 
• เห็นผลสมัฤทธ์ิเตม็ท่ีภายใน  
       3-5 ปี 6 

การขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะเปล่ียนผ่าน 



ยุทธศาสตร์ 
และนโยบายของรัฐบาล 

วาระ 
การปฏรูิป 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ 
20 ปี 

ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 
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การขับเคล่ือนประเทศไทยในระยะเปล่ียนผ่าน 



เตรียมคนไทย 

4.0 

สู่โลกทีห่นึง่ 

พัฒนาเกษตร  

อุตสาหกรรมและ 

ภาคบรกิารเปา้หมาย 

สร้างวิสาหกจิที่

ขับเคลื่อนดว้ยนวัตกรรม 

เสริมความเขม้แขง็เศรษฐกจิ

ภายในผ่าน     

18 กลุ่มจงัหวดั  

และ 76 จังหวัด 

บูรณการอาเซยีน 

เชื่อมไทยสู่ 

ประชาคมโลก 

เมล็ดพนัธุ์ 

ชุดใหม ่

จากปักช า 

สู่รากแก้ว 

จากล าต้นทีแ่ขง็แรง 

สู่การแผ่กิ่งกา้นสาขา 

เป็นส่วนหนึง่ของ 

ระบบนเิวศนโ์ลก 

ม
ั่น
ค
ั่ง
 ม
ั่น
ค
ง
 ย
ั่ง
ย
ืน

 
Thailand 4.0 5 วาระขบัเคลื่อน  
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5 วาระ Thailand 4.0 

เตรียม 
คนไทย 

สู่ศตวรรษที่ 21 

สร้างวิสาหกจิที่
ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

พัฒนาเกษตร  
อุตสาหกรรมและ 

ภาคบริการเป้าหมาย 

เสริมความเข้มแข็ง 
ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด  
และ 76 จังหวัด 

เช่ือม 
ประเทศไทยสู่ 
ประชาคมโลก 

9 

 
 

1.1 การปฏิรูปการศึกษา
เพื่อเตรียมคนไทย 

1.2 สร้างโปรแกรมพัฒนา
ทักษะอาชีพ 

1.3 มาตรการสนับสนุน
ยุทธศาสตร์ Refill 
และ Reform 1.0-2.0 

2.1 การพัฒนาเกษตรท่ี
ทันสมัย (Smart 
Farmers) 

2.2 การยกระดับขีด
ความสามารถของ 
SMEs 

2.3 การพัฒนากลุ่มธุรกิจ
บริการท่ีมีมูลค่าสูง 

2.4 การสร้างระบบนิเวศน์
ที่เอือ้ต่อการบ่มเพาะ 
Startups 

3.1 เกษตร อุตสาหกรรม และ
เทคโนโลยีชีวภาพ 

3.2 สาธารณสุข สุขภาพ และ
เทคโนโลยีการแพทย์ 

3.3 เคร่ืองมืออุปกรณ์อัจฉริยะ 
หุ่นยนต์และเทคโนโลยีเมคา
ทรอนิกส์ 

3.4 ดจิิทัล Internet of Things 
ปัญญาประดษิฐ์ และ
เทคโนโลยีสมองกลฝังตัว 

3.5 เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
วัฒนธรรมและการบริการท่ีมี
คุณค่าสูง 

3.6 กรอบยุทธศาสตร์ก าลังคน
ของประเทศ 

3.7 การปฏิรูประบบวิจัยเพ่ือก้าวสู่ 
Thailand 4.0 

4.1 โครงสร้างพืน้ฐาน 
ระบบตลาดและ
กตกิาการค้า 

4.2 ยุทธศาสตร์และ
แนวทางขับเคล่ือน 
18 กลุ่มจังหวัด 

4.3 การจัดตัง้ Innovation 
Hub ในระดับ
ภูมิภาค 

4.4 การขับเคล่ือนแผน
ยุทธศาสตร์จังหวัด 
4.0 

5.1 การผลักดันให้
ประเทศไทยเป็น
ชาตกิารค้าและหน่ึง
ในศูนย์กลางธุรกิจ
ระหว่างประเทศของ
เอเชีย 

5.2 การขับเคล่ือน
เศรษฐกิจในบริบท
ของ CLMV 

5.3 โมเดลการท าธุรกิจ
ระหว่างประเทศไทย
ในศตวรรษที่ 21 



PM Agenda 
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5 วาระ Thailand 4.0 

PM Agenda: 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดบับัญชาการ 

เตรียม 
คนไทย 

สู่ศตวรรษที่ 21 

สร้างวิสาหกจิที่
ขับเคลื่อนด้วย
นวัตกรรม 

พัฒนาเกษตร  
อุตสาหกรรมและ 

ภาคบริการเป้าหมาย 

เสริมความเข้มแข็ง 
ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด  
และ 76 จังหวัด 

เช่ือม 
ประเทศไทยสู่ 
ประชาคมโลก 

โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 

โครงสร้างพืน้ฐานเชงิเครือข่าย 

โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 

โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

• การศกึษาและกระบวนการเรียนรู้ 
• การวิจยัและพฒันา 
• วิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 

• น า้/ป่า 
• พลงังาน 
• สิ่งแวดล้อม 

• เครือขา่ยดจิิตลั 
• เครือขา่ยคมนาคมและโลจิสตกิส์ 

 

• สวสัดกิาร 
• การสร้างภมูิคุ้มกนัทางสงัคม 
• สขุภาพ 

• กลไกภาครัฐ/ประชารัฐ 
• ข้อตกลง/กตกิาสากล 
• กฎหมาย/กฎระเบียบ 

กลไก 
การบริหาร 
จัดการ 
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KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

มหาวิทยาลัยไทยตดิ 100 อันดับแรก
ของโลก จ านวน 3 สถาบนั 

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
IQ เฉล่ียไม่ต ่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 100  

70% ของเดก็ไทย 
มีคะแนน EQ ≥ เกณฑ์มาตรฐาน 

อันดับ PISA จากล าดับที่ 47 จาก 76 ประเทศ 
เป็น 1 ใน 35 

คะแนน PISA แต่ละวิชาไม่ต ่ากว่า 500  ดัชนีการพฒันามนุษย์ (HDI)  
จาก 0.722 ปี พ.ศ. 2556  
หรืออันดับ 89 เป็น 60 อันดับแรก  

พฒันาแรงงานฝีมือ 
คุณภาพ 500,000 คน  

ผู้สูงอายุมีงานท าและรายได้เหมาะสมกับ
ศักยภาพ 
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 

พัฒนาสู่แรงงาน 4.0   
พัฒนา 21st Century Skill 

 
 
คนไทย Generation 4.0 
 
 



สร้างวสิาหกจิที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

Smart Farmer 20,000 ครัวเรือน 
Smart SMEs 100,000 ราย 

วิสาหกจิชุมชนต่อยอดด้วยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม และเข้าสู่ตลาดตาม
แนวทางประชารัฐ 20,000 ราย 

GDP ของ SMEs/GDP  
ทัง้ประเทศ ≥ ร้อยละ 50 
Mkt. Cap ของสินค้าบริการของ SMEs เป็น 50% ของ GDP 

มูลค่าการส่งออกสินค้าของ SMEs เป็น 40% ของมูลค่าการ
ส่งออกทัง้หมดของประเทศ 
มูลค่าเพิ่มของ SMEs 
SMEs ที่มีสิทธิบตัร ทร้พย์สินทางปัญญา 

ผู้ประกอบการ Startups  
 

จ านวน High Value Service Provider  
OTOP 4.0 มีจ านวนร้อยละ 25 ของ OTOP 13 

10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 

ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน 
จ านวน 500,000 คนภายใน 5 ปี 
นักวิทยาศาสตร์ไทยรับรางวัล Nobel 
Prize อย่างน้อย 1 ท่านใน 20 ปี 



พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการเป้าหมาย 
KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

ต่อยอด 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมเป้าหมาย สร้างมูลค่า
เศรษฐกจิมากกว่า 500,000 ล้านบาท 
พฒันาก าลังคนที่มีความรู้ทกัษะสูงใน 5 กลุ่มเทคโนโลยีและอุตสาหกรรม
เป้าหมาย มากกว่า 200,000 คน 

Creative Economy มีมูลค่าเศรษฐกจิ 250,000 ล้านบาท 
Service Design Cluster เพื่อสนับสนุน High Value Services 

พฒันา Startups / ส่งเสริมการลงทุนใน 6 คลัสเตอร์บริการ 

มี High-Value Products  จากพืชและ
สมุนไพร อย่างน้อย 8 ผลิตภณัฑ์ 
         เกดิ Mega Biodiversity Hub , 
          Food Park 

รายได้จากการท่องเที่ยว
ไม่ต ่ากว่า 4 ล้านล้านบาท 
ท่องเที่ยวอันดับ TTCI ไม่
ต ่ากว่าอันดับที่ 25 

มีงาน International Events  
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 

ยกระดับคุณภาพฝีมือแรงงาน จ านวน 500,000 
คนภายใน 5 ปี 



เสริมความเข้มแข็งผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด 

Star Provincial Innovation Products 
จ านวนอย่างน้อย 1 ผลิตภณัฑ์ต่อจังหวัด 

KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

เพิ่มสัดส่วน GDP  ของ 76 จังหวัด จาก 69.2% ของ 
GDP เป็น 75% ของ GDP 

ช่องว่างของผลิตภณัฑ์ภาคต่อหวัระหว่างภาคลดลง 

มูลค่าการลงทุนในพืน้ที่เศรษฐกจิพเิศษ
ชายแดนเพิ่มขึน้ 30% 
สัดส่วนงบประมาณของรัฐ 
ที่จัดสรรให้กลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนการลงทุนในพืน้ที่กลุ่มจังหวัด 

จ านวน patent innovation ของกลุ่มจังหวัด 

สัดส่วนงบประมาณงานวจิัยและพัฒนาต่อ GRP 

 

 

Smart City จ านวน 5 แห่ง 
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 



บูรณาการอาเซียนเช่ือมไทยสู่ประชาคมโลก 

KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

KPIs การขับเคล่ือนใน 10 ปี 

ประเทศไทยก้าวสู่การเป็นชาตกิารค้าและศูนย์กลางธุรกจิของภมูภิาค 

ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางตลาดทุนของอาเซียน 

พ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลางในปี 2575 

อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเป็นร้อยละ 5-6 ตามศักยภาพใน 5 ปี 

การเตบิโตของผลิตภณัฑ์มวลรวมประชาชาต ิ(GNP) จากร้อยละ 
1.3 ในปี พ.ศ.2556 เป็นมากกว่าร้อยละ 5 ต่อปีอย่างต่อเน่ือง
ภายใน 10 ปี 

การลงทุนในพืน้ที่ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก                    
(Eastern Economic Corridor: ECC) > 1.5 ล้านล้านบาท 

มีบรรษัทข้ามชาตริะดับโลกสัญชาตไิทย 2 บริษัท 

ความยากง่ายในการประกอบธุรกิจอยู่ในล าดับที่ 15 
ของโลก 
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 

มูลค่าของการค้าชายแดนขยายตัวเพิ่มขึน้ ≥ 10%//ปี 

เมืองชายแดนเป็นเมืองการค้า 10 แห่ง                                     
(เมืองการค้าชัน้น าระดับอาเซียน 4-5 แห่ง) 

มูลค่าการค้ากับประเทศ CLMV เพิ่มขึน้ร้อยละ 10 ต่อปี 
(ปัจจุบนัมูลค่าการค้าประมาณ 1 ล้านล้านบาท) 



โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

ประสิทธิภาพการใช้พลังงานสูงกว่าค่าเฉล่ียของโลก 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่ง
ลดลงไม่น้อยกว่า 7% 

พืน้ที่ป่าไม้ 40% ของประเทศ 

พืน้ที่ป่าชายเลนจากประมาณ 1.5 ล้านไร่ 
เป็น 1.6 ล้านไร่ 

บริหารจัดการน า้มีประสิทธิภาพ                           
พืน้ที่ชลประทานเพิ่มขึน้จาก 30.48 ล้านไร่          
(ปี 2558) เป็น 40 ล้านไร่ 

มีประปาทุกหมู่บ้าน 

อัตราการจัดการขยะชุมชนถูกหลักสุขาภบิาล
เพิ่มขึน้จาก 31% เป็น 50% 

การจัดการขยะมูลฝอยมีการจัดการอย่างถูกต้อง
และน าไปใช้ประโยชน์ไม่น้อยกว่า 80% 
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 



โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 

KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

ลดต้นทุนการขนส่งโลจสิตกิส์ของประเทศ  เป็น 
12% ของ GDP (ต้นทุนค่าขนส่งสินค้า < 7%) 

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ณ ด่านชายแดนส าคัญ
เพิ่มขึน้เฉล่ียไม่น้อยกว่า 7% 

ขนส่งสินค้าทางรางจาก 2% เป็น 5% 

เพิ่มเส้นทางรถไฟทางคู่ และพฒันาเส้นทาง 
missing link  

พฒันารถไฟฟ้าขนส่งมวลชน 

ความสามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารท่าอากาศ
ยานในกรุงเทพและภมูภิาคเพิ่มขึน้เป็น 120 
และ 55 ล้านคนต่อปี 

อนิเตอร์เน็ตหมู่บ้าน ความเร็วสูงเพิ่มขึน้ > 90% 

E-Government พฒันา และ มีระบบความมั่นคง
ปลอดภยัทางไซเบอร์กว่า 90% 

อันดับความเส่ียงจากการโจมตีทางไซเบอร์ต ่ากว่า
อันดับ 10 ของโลก 

นักเรียนนักศึกษาและแรงงานสามารถเข้าถงึระบบ    
E-Learning เพื่อศึกษาเรียนรู้มากกว่า 70% 
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 



โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 
KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

งานวิจัยและพฒันาได้น าไปใช้เชงิพาณิชย์สร้างเป็นมูลค่าไม่น้อย
กว่า 30% ของผลงานวิจัยทัง้หมด 

สัดส่วนการพฒันาเทคโนโลยีของตนเองต่อการพึ่งพาเทคโนโลยี
จากภายนอกจาก 10:90 เป็น 20:80 

Innovation Hub ตามภมูภิาคอย่างน้อยจ านวน 4 แห่ง 

ระดับการวิจัยและพฒันาจาก 0.25% ของ GDP ปี 2553 เป็น 2% 

สัดการลงทุนวิจัยและพฒันาเอกชนต่อภาครัฐ เป็นเพิ่มเป็น 70:30 

จ านวนนักวิจัยและพฒันา เพิ่มเป็น 25 คนต่อประชากรหน่ึงหมื่นคน 

อันดับความสามารถการแข่งขันด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัด
โดย IMD อยู่ในอันดับ 1 ใน 30 

Innovation Hub ตามภมูภิาคอย่างน้อยจ านวน 4 แห่ง 

วิสาหกจิในชุมชนได้รับการต่อยอดพฒันาเทคโนโลยี นวัตกรรม 

ลดความเหลื่อมล า้ 
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 



โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

การเข้าถงึกระบวนการยุตธิรรมของกลุ่มประชากรที่ยากจน
เพิ่มขึน้ 
ดัชนีชุมชนเข้มแขง็เพิ่มขึน้ทุกภาค 
แก้ปัญหาแรงงานต่างด้าวและปัญหาการค้ามนุษย์  ปลด
ล็อคจาก Tier2 Watch List  

ระดับความเหล่ือมล า้ในสังคม (Gini Coefficient) จาก 0.465 
ในปี 2556 เป็น 0.4 ในปี 2564 

สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือ 7.4% 

ให้ความช่วยเหลือทางสังคมเพื่อเป็นแต้มต่อแก่
กลุ่มเป้าหมายประชากร 40% ที่มีรายได้ต ่าสุด 

สัดส่วนหนีค้รัวเรือนต่อรายได้ทัง้หมดของครัวเรือนกลุ่ม
ครัวเรือนยากจนที่สุดลดลง 

ขยายความคุ้มครองทางสังคมและจัดสวัสดกิารตาม
กลุ่มเป้าหมายโดยองิระบบฐานข้อมูล 

มาตรการช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย และมีมาตรการทางการ
คลังเพื่อลดความเหล่ือมล า้ในสังคม 

สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 40 และสมาชิก กอช.ต่อก าลังแรงงานเพิ่มขึน้ 

ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทย์ต่อประชากรระหว่างพืน้ที่ลดลง 

บริการศูนย์ดูแลสุขภาพเคลื่อนที่ (Mobile Healthcare Services) ทุกหมู่บ้าน 
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10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 

ดัชนีการพัฒนามนุษย์ (HDI) ปรับเป็นกลุ่ม Very High 
Human Development 
ดัชนีความม่ันคงของมนุษย์ (HSI) ปรับเป็นกลุ่ม Very High 
Human Development 



กลไกการบริหารจัดการ 

KPIs การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก 

อันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกจิเป็นอันดับ 2 ของอาเซียน 

อันดับประสิทธิภาพภาครัฐจัดโดยสถาบนัการจัดการนานาชาต ิอยู่ อันดับ 2 ของอาเซียน 

ประสิทธิภาพการท างานภาครัฐเพิ่มขึน้ สัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรของรัฐต่องบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีลดลง 

ประชาชนร้อยละ 80 อยู่ในระบบภาษี 

ประชาชนร้อยละ 90 พงึพอใจในกระบวนการยุตธิรรม 
21 

10 ประเด็นยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ… 



การบริหารราชการแผ่นดนิเชิงยุทธศาสตร์
จากระดบับญัชาการสู่ระดบัหน่วยงาน 

22 



คณะกรรมการบริหารราชการแผ่นดนิเชิงยุทธศาสตร์ 

ระดับบัญชาการ 

ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับหน่วยงาน/  
กลุ่มงานที่เกี่ยวข้อง 

• นายกรัฐมนตรี 
• รองนายกรัฐมนตรี 
• รมต.-นร 
• รมต.ที่เก่ียวข้อง  
• ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

• รองนายกรัฐมนตรี 
• รมต.ที่เก่ียวข้อง  
• คณะกรรมการต่างๆ  

• รมต.เจ้ากระทรวงหลัก 
• รมต.ที่เก่ียวข้อง 
• หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 

23 



การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

• การพฒันาศกัยภาพคนตามช่วงวยั 
• Brain Power Planning 
• การเตรียมคนไทย Generation 4.0 
• การพฒันาทกัษะท่ีจ าเป็นในศตวรรษท่ี 21 
• การ Refill คนไทย 1.0-2.0 

ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
• การพฒันาคณุภาพแรงงงาน 
• การ Reskill/Upskillแรงงาน 
• การยกระดบัคณุภาพการศกึษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
• Talent Mobility 
• ตลาดแรงงานส าหรับคนสงูวยั 
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การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

• การสง่เสริมการปกป้องสทิธิมนษุยชน 
• การพฒันาระบบประกนัสขุภาพ 

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การเตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 

25 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

25 

กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงศกึษาธิการ      - กระทรวงการคลงั  - กระทรวงแรงงาน 
  - กระทรวงสาธารณสขุ  - กระทรวงพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์ 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

การพัฒนาวิสาหกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

• การพฒันา Smart Farmers 
• การยกระดบั Smart Manufacturing SMEs 
• การยกระดบัสู ่High Value Service Providers 
• การยกระดบัสู ่ OTOP 4.0 
• การ Turnaround SMEs ท่ีประสบปัญหา 

• การอ านวยความสะดวกทางธุรกิจ 
• การยกระดบั Spring ในวิสาหกิจ 
• การพฒันา Enabling Ecosystem ส าหรับ Startups 
• การพฒันา Enabling Ecosystem ส าหรับวิสาหกิจเพ่ือสงัคม 
• การเปลี่ยนผ่าน SMEs สู ่Industry 4.0 

การพัฒนาวสิาหกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การพัฒนาวสิาหกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงการคลงั  - กระทรวงพาณิชย์    - กระทรวงอตุสาหกรรม 
  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม  - กระทรวงมหาดไทย 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

การพฒันาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

• การปรับโครงสร้างภาคเกษตร 

• การยกระดบั 5 First S-Curve 
• การพฒันา 6 อตุสาหกรรมภาคบริการเป้าหมาย 
• การสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวและบริการ 
• การพฒันาอตุสาหกรรมผู้สงูวยั 
• การปรับโครงสร้างอตุสาหกรรมท่ีไมส่ามารถแข่งขนัได้ 

• การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั 
• การผลกัดนั 5 New S-Curve 
• การสง่เสริมอตุสาหกรรมท่ีใช้ความหลากหลายทางชีวภาพและวฒันธรรม (อาทิ 

การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยว GI, สมนุไพร) 
• Creative Economy 

 
 

การพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การพัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ - กระทรวงอตุสาหกรรม  - กระทรวงพาณิชย์ 
  - กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม - กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

• การพฒันาแหลง่ท่องเที่ยวระดบัชมุชน 
• การพฒันา Star Provincial  Innovative Products 
• การสง่เสริมการกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครอง

สว่นท้องถ่ิน 
 

• การพฒันาเมือง/Smart City 
• การสง่เสริมพฒันาจงัหวดัและกลุม่จงัหวดัแบบบรูณาการ 
• การแก้ไขปัญหาจงัหวดัชายแดนภาคใต้ 
• การพฒันาเศรษฐกิจฐานรากสูห่มูบ้่าน 4.0 

 

การเสริมความเข้มแขง็ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

การเสริมความเข้มแข็งผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การเสริมความเข้มแข็งผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงมหาดไทย       - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์        - กระทรวงอตุสาหกรรม    - ส านกังานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทนุ   
  - กระทรวงพาณิชย์         - กระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา    - ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

• การจดัตัง้ศนูย์วฒันธรรมอาเซียน 

• ปัญหาแนวชายแดน 
• พืน้ที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ 
• การพฒันาเมืองชายแดนจากเมืองทางผ่านสูเ่มืองการค้า 
• การสง่เสริมการบรูณการเศรษฐกิจ CLMVT 
• การสง่เสริมลงทนุในต่างประเทศ  

 

การเช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

• ระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวนัออก 
 

การเช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

การเช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 

33 

กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงการคลงั - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงการต่างประเทศ            - กระทรวงวฒันธรรม 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

• การบริหารจดัการพลงังาน 
• โครงสร้างราคาพลงังาน 
 

• การบริหารจดัการน า้ 
• การก าจดัขยะครบวงจร 

 • การคืนผืนป่า การอนรัุกษ์ป่าและการป้องกนัการบกุรุกป่า 
• การปรับปรุงสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของประชาชน 
• การพฒันาและเพิ่มประสทิธิภาพการใช้พลงังานที่เป็นมติรกบัสิง่แวดล้อม 
 

 

โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม - กระทรวงพลงังาน 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

• อินแตอร์เน็ตหมูบ้่าน 
• ระบบคมนาคมทางบก 
• ระบบราง 
• ระบบคมนาคมทางน า้ 
• ระบบคมนาคมทางอากาศ 
 

• กองทนุ Infrastructure Fund 
 • ระบบโลจิสติกส์ 

 
 

โครงสร้างพืน้ฐานเชงิเครือข่าย 

การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงคมนาคม          - กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม - กระทรวงการคลงั 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

•  Corporate Lab@ University 
•  การพฒันา Global Research Network 

• การปฏิรูประบบการวิจยั 
• การปฎิรูปมหาวิทยาลยั 
• การพฒันา Advanced Bio-Based Technologies 
• การพฒันา Enabling Technologies 
• การพฒันา Innovation Hub กระจายตามภมูภิาค 
 

โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี          - กระทรวงศกึษาธิการ   
  - สภาวิจยัแห่งชาติ สกว. และหน่วยงานวิจยัของประเทศ - ท่ีประชมุอธิการบดีแหง่ประเทศไทย (ทปอ.) 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

• ศนูย์ด ารงธรรม 
• ขอทาน/คนไร้ท่ีพึง่ 
• การป้องกนั ปราบปรามและบ าบดัรักษาผู้ติดยาเสพติด 
• อ านวยความสะดวกคนพิการ 
• ยกระดบับริการสาธารณสขุ 

• การช่วยเหลือเกษตรกร/ผู้มีรายได้น้อย 
• การบริหารจดัการท่ีดินท ากิน 
• หนีค้รัวเรือน 
• การสร้างความเสมอภาคเพ่ือรองรับสงัคมผู้สงูอาย ุ
• ปฎิรูปการคลงัและภาษีอากร 
• แรงงานต่างด้าวและการค้ามนษุย์ 
 

โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงการคลงั     - กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม      - กระทรวงพาณิชย์ - กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
  - กระทรวงการพฒันาสงัคมและความมัน่คงของมนษุย์   - กระทรวงสาธารณสขุ     - กระทรวงแรงงาน    - กระทรวงมหาดไทย 



ระดับหน่วยงาน/ กลุ่มงาน 
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ระดับการก ากับการพัฒนา 

ระดับบัญชาการ 

• ICAO 
• IUU 
• PWC 
• Social Enterprises 

• ประชารัฐ /PPP 
• การพฒันาข้าราชการ 4.0 

•  Open Government 
•  Central Agency Reform 
• ประสทิธิภาพการท างานภาครัฐ 
• การปฏิรูปกฎหมายและพฒันากระบวนการยตุิธรรม 
• ผลกัดนักฎหมายเพ่ือการพฒันาประเทศ 
 

กลไกการบริหารจัดการ 
การบริหารราชการแผ่นดินเชิงยุทธศาสตร์จากระดับบัญชาการสู่ระดับหน่วยงาน 

กลไกการบริหารจัดการ 



ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

Roadmap การขับเคล่ือนใน 5 ปีแรก ยุทธศาสตร์/ 

นโยบาย 

กระทรวง/หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  

กลไกการบริหารจัดการ 
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กระทรวงหลักที่เก่ียวข้อง:  
  - กระทรวงยตุิธรรม และหน่วยงานในกระบวนการยตุิธรรม (ศาล อยัการ ต ารวจ ราชทณัฑ์ ปปช.) 
  - กระทรวงดิจิทลัเพ่ือเศรษฐกิจและสงัคม - ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 
การปฏรูิปประเทศ  
และกลไกประชารัฐ 



ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 

ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียง วสัิยทศัน์  

พนัธกิจ 

• ความม่ันคง 
• การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
• การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
• การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
• การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวติที่เป็นมติรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
• การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 
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ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• ความม่ันคง 
• สร้างการเตบิโตบนคุณภาพ

ชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• ความม่ันคง 
• การสร้างขีดความสามารถใน

การแข่งขัน 
• การสร้างโอกาส ความเสมอ

ภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 

• การสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขัน 

• การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

• การสร้างโอกาส ความเสมอ
ภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 

• การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
• การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทียมกันในสังคม 
• การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• ความม่ันคง 
• การสร้างขีดความสามารถในการ

แข่งขัน 

• ความม่ันคง 
• การสร้างโอกาส ความ

เสมอภาคและเท่า
เทยีมกันในสังคม 

การสร้างขีดความสามารถ
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 
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การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี กับ10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

47 

ความม่ันคง 

การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส ความเสมอภาคและเท่าเทยีมกันในสังคม 

การสร้างการเตบิโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ 

• เสริมความเข้มแข็งผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด 
• เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
• โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
• โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 

• สร้างวิสาหกิจที่ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 
• พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม และภาคบริการเป้าหมาย 
• เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
• โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 
• โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 
• โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

• เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษท่ี 21 
• โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 

• เสริมความเข้มแข็งผ่าน 18 กลุ่มจังหวัดและ 76 จังหวัด 
• โครงสร้างพืน้ฐานเชิงเครือข่าย 
• โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 
• โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

• โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
• โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 

• กลไกการบริหารจัดการ 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ20 ปี 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์ 



คณะกรรมการเตรียมการปฏรูิปประเทศ 

• จดักลุม่วาระปฎิรูปให้สอดรับกบั
ประเดน็ยทุธศาสตร์และนโยบายของ
รัฐบาล 

• จดัล าดบัความส าคญัของวาระปฎิรูป 
• ก าหนดหน่วยงานขบัเคลื่อนหลกั 

หน่วยงานสนบัสนนุ 
• ก าหนดเป้าหมาย Roadmap, 

Milestones, ตวัชีว้ดัผลสมัฤทธ์ิ 
และวิธีการในการขบัเคล่ือนการปฎิรูป 

• ติดตาม แก้ไขข้อติดขดั และประเมินผล 

ภารกิจ องค์ประกอบคณะกรรมการ 

• นายกรัฐมนตรี 
• รองนายกรัฐมนตรี 
• รมต.นร 
• ประธานและรองประธานสนช. 
• ประธานและรองประธานสปท. 
• เลขาธิการนายกรัฐมนตรี 
• เลขาธิการสศช. 
• ผู้อ านวยการส านกังบประมาณ 
• เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 
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คณะกรรมการเตรียมการปฏรูิปประเทศ 

วาระปฏรูิปจาก 
สปช. /สปท. 

วาระปฏรูิปจาก 
คสช./รัฐบาล วาระปฏรูิป 

จากสนช. 

• วาระที่เสนอซ า้ 
• วาระที่ใหญ่หรือเลก็เกนิไป 
• วาระที่เป็นไปไม่ได้ 

• วาระซ่อม 
• วาระเสริม 
• วาระสร้าง 

“Reform in Action” 
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Roadmap การขับเคล่ือนวาระปฏรูิปภายใต้ยุทธศาสตร์ 20 ปี 

ยุทธศาสตร์ 
5 ปีแรก 

ยุทธศาสตร์ 
5 ปีที่สอง 

ยุทธศาสตร์ 
5 ปีที่สาม 

ยุทธศาสตร์ 
5 ปีที่ส่ี 

ซ่อม 

เสริม 

สร้าง 

2560 2561 2562 2563 2564 

วาระ 
การปฎรูิป  

Roadmap การขับเคล่ือนวาระปฎรูิป 5 ปีแรก 
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• การปฏรูิประบบการจัดการศึกษา  
• การปฏรูิประบบการคลังด้านการศึกษา(ด้านอุป
สงค์) 

• การปฏรูิประบบการเรียนรู้ 
• แผนปฏรูิปการกีฬา 
• การปรับเปล่ียนทศันคตแิละทกัษะ 
• การปฏรูิประบบบริการสุขภาพ 
• การปฏรูิประบบสร้างเสริมสุขภาพ ป้องกัน 
ควบคุมโรคและภยัคุกคาม 

• การปฏรูิประบบบริหารจัดการและการเงนิการ
คลังด้านสุขภาพ 

• การปฏรูิประบบเพื่อรองรับสังคมสูงวัย 
• ศิลปะ วัฒนธรรมเพื่อสร้างคุณค่าและมูลค่าทาง
เศรษฐกจิและสังคมของประเทศ 

• ปฏรูิปการแรงงาน 

วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 
วาระปฏรูิป 

เตรียมคนไทยสู่ศตวรรษที่ 21 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• การปฏรูิประบบการบริหารจัดการ
รัฐวสิาหกจิ 

• การสร้างสังคมผู้ประกอบการ 

วาระปฏรูิป  
สร้างวสิาหกจิที่ 

ขับเคล่ือนด้วยนวัตกรรม 

52 



วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

•การปฏิรูปภาคการเกษตร 
•10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย 

(New Growth Engines) 

วาระปฏรูิป  
พัฒนาเกษตร อุตสาหกรรม 
และภาคบริการเป้าหมาย 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• การพัฒนาเศรษฐกจิเชงิพืน้ที่ 
• การปรับโครงสร้างอ านาจส่วนกลาง 
ส่วนภูมภิาคและส่วนท้องถิ่น 

• ระบบเพื่อส่งเสริมชุมชนเข้มแขง็ 
 

วาระปฏรูิป  
เสริมสร้างความเข้มแข็ง                    

ผ่าน 18 กลุ่มจังหวัด และ 76 จังหวัด 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• Center of Excellence 

วาระปฏรูิป  
เช่ือมประเทศไทยสู่ประชาคมโลก 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• ระบบพลังงาน 
• ระบบการบริหารจัดการทรัพยากร 
• การจัดการภัยพบิัตติามธรรมชาตภิาวะ
โลกร้อน 

• การปฏรูิปเพ่ือรับมือวกิฤตกิารณ์น า้ทะเล
ขึน้สูงและแผ่นดนิทรุด พืน้ที่
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

 

วาระปฏรูิป  โครงสร้างพืน้ฐานทางกายภาพ 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• แผนการพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐาน
และโลจสิตกิส์ 

วาระปฏรูิป  
โครงสร้างพืน้ฐานเชงิเครือข่าย 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• ระบบวจิัยเพื่อเป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานทางปัญญาของประเทศ  

• ระบบวทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม เพื่อเป็นโครงสร้าง
พืน้ฐานทางนวัตกรรมของประเทศ 

วาระปฏรูิป  
โครงสร้างพืน้ฐานทางปัญญา 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• การปฏรูิประบบและโครงสร้างภาษี 
• การปฏรูิปที่ดนิและการจัดการที่ดนิ 
• การผูกขาดและการแข่งขันที่เป็นธรรม 
• การปฏรูิปการเงนิฐานรากและสหกรณ์
ออมทรัพย์ 

• สวัสดกิารสังคม 
• ปฏรูิประบบการคุ้มครองผู้บริโภค 
• ส่งเสริมความเข้มแขง็ของสถาบันศาสนา
เพื่อให้เป็นสถาบันหลักของสังคม 

วาระปฏรูิป  โครงสร้างพืน้ฐานทางสังคม 
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วาระปฏิรูป กับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 

• การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤตมิชิอบ 

• แผนปฏรูิปการเข้าสู่อ านาจ/ระบบพรรคการเมือง 
• การปฏรูิประบบงบประมาณและการคลังท้องถิ่น 
• การเพิ่มประสิทธิภาพและคุณภาพการบริหารงาน
แห่งรัฐ 

• การปฏรูิปกจิการต ารวจ 
• การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ (แผนกปฏรูิป
กฏหมายและกระบวนการยุตธิรรม) 

• การก ากับดูแลส่ือ  
• สิทธิเสรีภาพส่ือบนความรับผิดชอบ 
• การป้องกันการแทรกแซงส่ือ 
• กลไกในการพฒันาที่ไม่ใช่ภาครัฐ  

วาระปฏรูิป  กลไกการบริหารจัดการ 
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D1 
Innovation & Productivity 

D2 

SMEs & Start-up 

D3 

ส่งเสริม 
การท่องเที่ยว & MICE 

E1 ดงึดูดการลงทุนและพัฒนา
โครงสร้างพืน้ฐาน 

E2 

ยกระดับคุณภาพ 
วิชาชีพ 

D4 ส่งเสริมการส่งออก 
และการลงทุนใน   
ต่างประเทศ 

E3 

พัฒนาเศรษฐกิจรากฐาน 
และประชารัฐ 

E4 
ปรับแก้กฎหมาย 
และกลไลภาครัฐ 

D5 

พัฒนาคลัสเตอร์ 
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

D6 พัฒนาเกษตรสมัยใหม่ 

E5 

การศึกษาพืน้ฐาน 
และการพัฒนาผู้น า 

D7 สร้างรายได้และ 
กระตุ้นการใช้จ่าย      
ของประเทศ 

E6 เพื่อสังคม 

ประชารัฐกับ 10 ประเดน็ยุทธศาสตร์และนโยบายระดับบัญชาการ 
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