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ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

เสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ 
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การด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
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31 ก.ค. 60 28 ก.ย. 60 29 ส.ค. 60 

พ.ร.บ.จัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ 
ประกาศใช้ใน 

ราชกิจจานุเบกษาฯ 

กรอบระยะเวลาการด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ ตาม พ.ร.บ. การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติฯ  

24 ม.ค. 61 23 ก.พ. 61 9 เม.ย. 61 20 เม.ย. 61 9 พ.ค. 61 

1 ม.ิย. 61 5 มิ.ย. 61 

ครม. เห็นชอบร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  
(ฉ.ปรับแก้ตามมติ 

คกก.ยช. วันที่ 1 มิ.ย. 61) 

22 พ.ค. 61 

ครม.พิจารณาร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ  

(ฉ.ปรับตามความเห็น คกก.ยช.)  

ภายใน 7 ก.ค. 61 ภายใน 17 ก.ค. 61 7 มิ.ย. 61 

ประกาศส านักนายกฯ 
แต่งตั้งคณะกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 6 
คณะ 

คณะกรรมการจัดท าฯ ร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติ (เบื้องต้น) 

แล้วเสร็จ 

สศช. ด ำเนินกำร 
รับฟังควำมเห็น 

ร่ำงยุทธศำสตร์ชำติ (เบื้องต้น) 
แล้วเสร็จ  

เสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ  
(ฉ.ปรับแก้ตามความเห็นจากการรับฟังฯ)  

ต่อ คกก. ยุทธศาสตร์ชาติ 

ประชุม คกก.  ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อพิจารณาร่าง ยุทธศาสตร์

ชาติ  

ส านักงานฯ  
ส่งร่างยุทธศาสตร์ชาติ  

(ฉ.ปรับตามความเห็น คกก.ยช.) 
ให้ ครม.พิจารณา 

คกก.ยุทธศาสตร์ชาติ  
เพื่อพิจารณาร่างยุทธศาสตร์
ชาติ (ฉ.ปรับแก้ตามมติครม. เมื่อ

วันที่ 22 พ.ค. 61) 

ส่งร่างยุทธศาสตร์
ชาติให้กับ

ประธาน สนช.  

สนช. พิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ  

ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 

นรม. น าร่างฯ ที่ สนช. 
ให้ความเห็นชอบแล้ว  
ขึ้นทูลเกล้าฯ ถวาย 

ครม. แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

ยุทธศาสตร์ชาติ 

15 มิ.ย. 61 

น าเสนอร่างยุทธศาสตร์
ชาติ ต่อที่ประชุม สนช. 
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มาตรา 65 ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการพัฒนา
ประเทศอย่างยั่งยืน เพื่อเป็นกรอบในการจัดท าแผนต่างๆ 
เกิดการผลักดันไปสู่เป้าหมายเดียวกัน 

รัฐ
ธร

รม
นูญ

แห
่งร

าช
อา

ณ
าจ

ักร
ไท

ย 
พ.

ศ.
25

60
  

มาตรา  142  การ เสนอร่ า งพระ ราชบัญญั ติ
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ ต้องความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาต่างๆ  

มาตรา 162 คณะรัฐมนตรีที่จะเข้าบริหารราชการ
แผ่นดินต้องแถลงนโยบายต่อรัฐสภา ซึ่ งต้อง
สอดคล้องกับหน้าที่ของรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐ 
และยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 270 ให้วุฒิสภา มีหน้าที่และอ านาจติดตาม  
เสนอแนะ เร่งรัดการจัดท าและด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ  

มาตรา 8 ให้คณะกรรมการจัดให้ประชาชนทุกภาค
ส่วนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการรับฟังความคิดเห็นเมื่อ
จัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติแล้วเสร็จเบื้องต้น เพื่อแก้ไข
ปรับปรุง 

พ.ร.บ. จัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
พ.ศ.2560  

มาตรา 11 คณะกรรมการจัดให้มีการทบทวนยุทธศาสตร์
ชาติทุก 5 ปี หรือในกรณีที่สถานการณ์โลกหรือของ
ประเทศเปลี่ยนแปลง 

มาตรา 28  ให้คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ  
แก้ไขเพิ่มเติมร่างยุทธศาสตร์ให้สอดคล้องกับผลการรบัฟังความคิดเห็น 

มาตรา 6 ยุทธศาสตร์ชาติอย่างน้อยต้องประกอบด้วย  
(1) วิสัยทัศน์พัฒนาประเทศ (2) เป้าหมายการพัฒนาระยะยาว  
ก าหนดระยะเวลา และตัวชี้วัด (3) ยุทธศาสาตร์ด้านต่างๆ  

มาตรา 16 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
เพื่อพิจารณาจัดท าร่างยุทธศาสตร์ชาติในด้านต่างๆ 

 กระบวนการจัดท ายุทธศาสตร์ 

คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ
ร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 

ส านักงานฯ รับฟังความเห็นร่าง
ยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น 

ปรับแก้ร่างยุทธศาสตร์ชาติตาม
ความเห็นฯ 

น าเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ต่อคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

น าเสนอร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
ที่ได้รับความเห็นชอบ 

จากคณะกรรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 
ไปยังคณะรัฐมนตรี มาตรา 275 ให้มีด าเนินการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติให้

แล้ว เสร็จ  ภายใน 1 ปีหลั งจากที่  พ .ร .บ.  จัดท า
ยุทธศาสตร์ชาติฯ มีผลบังคับใช้ 

หากคณะรัฐมนตรเีห็นชอบ ส านัก
งานฯ น าเสนอสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติเพื่อพิจารณา 

มาตรา 5  ให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายในการพัฒนาประเทศ
อย่างยั่งยืนซึ่งจะต้องไม่น้อยกว่า 20 ปี และหน่วยงานของรัฐทุกหน่วย
มีหน้าที่ด าเนินการเพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามที่ก าหนดไว้ใน
ยุทธศาสตร์ชาติ และการจัดท างบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 

มาตรา 7 การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติต้องค านึงถึง
ผลประโยชน์แห่งชาติ โดยให้มีการใช้ข้อมูลความรู้ที่เกิดจาก
การศึกษาวิเคราะห์ปจัจัยต่าง ๆ อย่างรอบคอบ วิเคราะห์
แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงในอนาคตอย่างรอบด้านทั้งใน
ประเทศและต่างประเทศ การให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วน
ร่วม 

ประเมินวิเคราะห์สถานการณ์
สภาพแวดล้อมในการพัฒนา

ประเทศ 
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สถานการณ์ภายในและภายนอกประเทศในมิติต่าง ๆ 
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
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สถานการณภ์ายในประเทศ 
ด้านเศรษฐกิจ  ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางในปี 2554 
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โครงสร้างการผลิตเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรม 

ที่มำ: สศช. 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ  

หมำยเหตุ  เป็นโครงสร้ำงก่อนกำรเปลี่ยนวิธีกำรค ำนวณ GDP จำกวิธีปีฐำนคงท่ี เป็นแบบปริมำณลูกโซ่ 
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ  ยกระดับเป็นประเทศในกลุ่มบนของกลุ่มประเทศระดับรายได้ปานกลางในปี 2554 



สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจ  
GDP per Capital ต่ ากว่ามาเลเซีย บรูไน และ สิงคโปร์ 

32 
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2529 

67% 
2550 

20% 

2559 

8.6% 

ความยากจนโดยรวมมีแนวโน้มลดลง  

สถานการณภ์ายในประเทศ 
ด้านสงัคม  

ที่มำ SES ประมวลโดย สศช. 

คนไทยเข้าถึงระบบบริการสาธารณะ การศึกษา 
บริการสาธารณสุข โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ 
และการคุ้มครองทางสังคมอื่น ๆ เพิ่มมากข้ึน  

แต่ ความเหลื่อมล้ าทางรายได้และในมิติต่างๆ 

ยังมีค่อนข้างสูง   

“คนจน” + “คนเกือบจน”  
มีจ านวน 11.6 ล้านคนหรือ 17.2%  ของ

ประชากรทั้งหมด 

ที่มำ SES ประมวลโดย สศช. 
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สถานการณภ์ายในประเทศ 
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ที่มำ : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือนส ำนกังำนสถิติแห่งชำติ, ประมวลผลโดยส ำนกัพัฒนำฐำนข้อมูลและตวัชี้วัดภำวะสังคม สศช. 
      : ข้อมูลกำรส ำรวจภำวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นไป มีกำรบันทึกข้อมูลรำยได้ติดลบหรือขำดทุน  รำยได้ หมำยถึง รำยได้ประจ ำที่ไม่รวมรำยรับอ่ืน ๆ (เช่น เงินทุนกำรศึกษำ 

มรดก พินัยกรรม ของขวัญประกันสุขภำพ ประกันภัยและประกันชีวิต/ประกันสังคม เงินถูกสลำก เงินรำงวัลค่ำนำยหนำ้และเงินได้จำกกำรพนัน เป็นต้น) 

สถานการณภ์ายในประเทศ 
ด้านสงัคม  
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านสงัคม  
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านสงัคม  



17 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านประชากรและทรพัยากรมนุษย ์
ปัญหาเชิงคณุภาพประชากรในทกุกลุม่วยั 



18 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านประชากรและทรพัยากรมนุษย ์
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านประชากรและทรพัยากรมนุษย ์

การเจบ็ปว่ยดว้ยโรคเรื้อรังและขาดความรอบรูด้า้นสขุภาพ 
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านประชากรและทรพัยากรมนุษย ์
ภาพอนาคตประชากรไทยใน 20 ปีข้างหนา้ : สถานการณ์ทางประชากรในอนาคต  
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านประชากรและทรพัยากรมนุษย ์
ภาพอนาคตประชากรไทยใน 20 ปีข้างหนา้ : สถานการณ์ทางประชากรในอนาคต  
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ประเทศไทยสงูวยัเป็นอันดับ 3 ในเอเชีย 

ท่ีมา การส ารวจ “The New Age of Thais”, นีลเส็น ประเทศไทย 
โดยใช้ข้อมูลจาก World Population Prospect, the 2015 Revision. United Nations 

ประเทศไทยมรีะยะเวลาการเตรยีมความพรอ้มตอ่การเข้าสงัคมสงูวยัอยา่งสมบรูณ์เพียง 16 ปี  
ซึ่งคอ่นข้างเรว็มากเมือ่เทยีบกบัประเทศพฒันาแลว้ เช่น ฝรั่งเศษ ที่ 115 ปี อเมรกิา ที่ 69 ปี อังกฤษ ที่ 45 ปี และ ญ่ีปุ่น 26 ปี 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านประชากรและทรพัยากรมนุษย ์
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านประชากรและทรพัยากรมนุษย ์

ปัญหาเชิงคณุภาพ ประกอบกบัโครงสรา้งประชากรทีเ่ข้าสูเ่ปน็สงัคมสงูวยัแลว้ จะกอ่ใหเ้กดิทัง้โอกาสและความทา้ทายตอ่การพฒันาประเทศในหลายมติ ิ
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ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 

สถานการณภ์ายในประเทศ 
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พื้นที่ต้นน้ า/ที่ดินรัฐถูกบุกรุก ถูกใช้ประโยชน์ไม่เหมาะสม
ตามศักยภาพ มีผู้อาศัยและท ากินในที่ดินของรัฐ ไม่น้อย
กว่า 7.9 แสนราย 11.9ล้านไร่  

พื้นที่ป่าไม้ 2557 = 102.3 ล้านไร่ (31.62%) 
ลดลงต่อเน่ืองเฉลี่ยปีละ 1 ล้านไร่ 
 

น้ าท่าธรรมชาติ  
มี 2.85 ล้าน ลบ.ม.   

พัฒนาแหล่งกักเก็บ
น้ าไว้ได้  28%  

พัฒนาน าขึ้นมาใช้ได้รวม  
68,200 ล้าน ลบ.ม./ปี 

  ความต้องการใช้น้ า 151,750 ล้าน ลบ.ม. 
  ศักยภาพการเข้าถึงน้ า 102,140 ล้าน ลบ.ม.  
  ยังไม่สามารถจัดสรรน้ าได้อีก 49,610 ล้าน ลบ.ม.  

เมืองขยายตัวรวดเร็ว
จนเกินศักยภาพ 

- แนวโน้มการผลิตขยะเพิ่มขึ้นเป็น 1.11 กก./คน/วัน 
- ปริมาณขยะสะสมตกค้างเพิ่มสูงขึ้นถึง 30.8 ล้านตัน ในปี 2557 ขยะอิเล็กทรอนิกส์มีแนวโน้ม

เพิ่มขึ้นร้อยละ 10 ต่อปี 
- น้ าเสียถูกระบายสู่แหล่งน้ าโดยไม่ผ่านการบ าบัด คุณภาพน้ าในแม่น้ าสายหลักมีแนวโน้มเสื่อมโทรม

ลง 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม 
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สถานการณภ์ายในประเทศ 

ด้านการเจรญิเติบโตของพ้ืนทีภ่าค เมือง และพืน้ทีเ่ศรษฐกจิ 



27 

ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

คมนาคมและโลจสิตกิส ์

สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ GDP (ร้อยละ) 
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ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

พลังงาน 
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ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

สื่อสาร 
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ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

สถานการณภ์ายในประเทศ 

สาธารณูปการ 
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ด้านโครงสรา้งพืน้ฐาน 

สถานการณภ์ายในประเทศ 
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ด้านการพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวิจัย และนวตักรรม 

สถานการณภ์ายในประเทศ 
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ด้านการบรหิารจัดการภาครฐั  

สถานการณภ์ายในประเทศ 
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สถานการณภ์ายนอกประเทศ 

ด้านเศรษฐกิจและการเมืองระหวา่งประเทศ 

ภัยความมั่นคงรูปแบบใหม่ 
มีขอบเขตที่กว้ำงขวำง มีควำม
เช่ือมโยงซับซ้อนส่งผลระทบต่อ
ป ร ะ ช ำ ช น โ ด ย ต ร ง ม ำ ก ขึ้ น  
 อำทิ ภัยคุมคำมทำงไซเบอร์ ภัย
คุกคำมด้ำนสุขภำพ 

ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐ 
ต ำแหน่งที่ตั้งของประเทศไทย ท ำให้เกิด
ปัญหำด้ำนเขตแดนกับประเทศเพื่อนบ้ำน
กำรขยำยอิทธิพล 

ความเสี่ยงด้านอาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้ายที่ทวี
ความรุนแรงขึ้น 
รูปแบบของกำรก่อกำรร้ำยที่เปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งปัญหำยำเสพติด 
มีบทบำทมำกขึ้นในกำรก ำหนดระเบียบ ทิศทำงควำมสัมพันธ์ 
กำรค้ำมนุษย์ และกำรลักลอบเข้ำเมือง   

การเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลายขั้วอ านาจ 
กำรเพิ่มบทบำทของประเทศมหำอ ำนำจต่ำง ๆ และ
บทบำทของกลุ่มที่ ไม่ ใช่รัฐมีมำก เช่น องค์กำร
ระหว่ำงประเทศ บรรษัทข้ำมชำติ เป็นต้น ก่อให้เกิด
กำรเปลี่ยนแปลงไปสู่ระบบหลำยขั้วอ ำนำจ  

o ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น  
o ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน  
o การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียน 

ภายหลังปี 2558  
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สถานการณภ์ายนอกประเทศ 

ด้านความเปลีย่นแปลงจากโลกาภวิตันแ์ละความก้าวหนา้ทางวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี
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แรงกดดันจากความตกลงระหว่างประเทศ 

Climate Change  
เงื่อนไขส าคัญ 
ส าหรับอนาคต 

ภัยพิบัติรุนแรง 
ความรุนแรงของปัญหาการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
เพ่ิมขึ้น 

• การรับมือกับโรคอุบัติใหม่ 

• การพัฒนาพลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการบริหารจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ 

• การจัดการสภาพอากาศที่รุนแรง ส่งผลต่อภาวะฝนแล้ง ภาวะฝนทิ้งช่วง
ยาวนาน ภัยธรรมชาติอื่น ๆ  

• การเคลื่อนย้ายแหล่งผลิตและการแย่งชิงทรัพยากร 

• การน าเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ในการบริหารจัดการปัญหา
สิ่งแวดล้อม โดยใช้หลักการผู้ก่อมลพิษเป็นผู้จ่าย 

• การเตรียมการรับมือกับการสูญเสียอาชีพจากผลกระทบ 
ของ climate change 

สถานการณภ์ายนอกประเทศ 

ด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภมูิอากาศและฐานทรพัยากรธรรมชาต ิ

• การสร้างสมดุลความมั่นคงด้านพลังงานและอาหารมีแนวโน้มท่ีจะมี
ความส าคัญเพิ่มมากขึ้น 
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ภายในประเทศ 

ภายนอกประเทศ 

โครงสร้างประชากรเข้าสู่สังคม 
ผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ วัยเด็กและวัย
ท างานลดลง ประชากรทุกช่วงวัยมี

ปัญหาเชิงคุณภาพ 

ข้อจ ากัดด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
แรงงาน ส่งผลต่อต้นทุนการผลิตและ

ความเป็นอยู่ของประชาชน 

ความอ่อนแอของการบริหารราชการ
แผ่นดินจ าเป็นต้องปฏิรูประบบราชการ
และการเมือง เพื่อให้เกิดการบริหาร

ราชการที่ดี 

ความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ ส่งผลต่อ
การสร้างความสามัคคีในสังคม และ
เป็นข้อจ ากัดต่อการยกระดับศักยภาพ

ทุนมนุษย์  

กระแสโลกาภิวัตน ์
การเคลื่อนย้ายเสรี
ของคน เงินทุน 
ข่าวสาร เทคโนโลยี 
สินค้าและบริการ 

ศูนย์รวมอ านาจ 
ทางเศรษฐกิจย้าย 
มาเอเชีย การรวมกลุ่ม
ของเศรษฐกิจใน
ภูมิภาค 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
ส่งผลต่อภาคธุรกิจ
และการใช้ชีวิตของ
ประชาชน 

ความเป็นเมืองที่
เติบโตอย่างต่อเนื่อง
ภายใต้ข้อจ ากัดและ
กฎเกณฑ์การใช้
พื้นที่และความเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ภาวะโลกร้อนและสภาวะ
ภูมิอากาศที่ผันผวน 
ก่อให้เกิดภัยธรรมชาติที่
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เป็นแรงกดดันให้มีการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

น้ ามันมีปริมาณลดลง 
ราคาแพงขึ้น และ
การผลิตพืชพลังงาน
ทดแทนส่งผลต่อ 
ความมั่นคงทาง
อาหาร 
ของโลก  

การแย่งชิงแรงงาน
และเงินทุน จากการ
เข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ
ของโลก 

หลักบริหารจัดการ
ที่ดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเข้มข้นมาก
ขึ้น 

ภาพรวมสถานการณภ์ายในและภายนอกประเทศ 

เศรษฐกิจไทยได้รับความท้าทายจาก
การเป็นสังคมสูงวัย และการแข่งขัน

จากประเทศเพื่อนบ้าน 
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ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 
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มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

• มีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลง  
ทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศและ มีความมั่นคง
ในทุกมิติ  ทั้ งมิติ เศรษฐกิจ สังคม สิ่ งแวดล้อม และ
การเมือง 

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตย  
• สังคมมีความปรองดองและความสามัคคี ประชาชน มี

ความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง มีที่อยู่อาศัย
และความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

• มีความมั่นคงของอาหาร  พลังงาน และน้ า 

•  ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง 
ยกระดับเข้าสู่กลุ่มประเทศรายไดสู้ง  ความเหลื่อมล้ าของ
การพัฒนาลดลง ประชากรได้รับผลประโยชน์จากการพัฒนา
อย่างเท่าเทียมกัน 

•   เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสูง สร้างเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคต และเป็นจุดส าคัญของการเชื่อมโยงใน
ภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง การผลิต การค้า การลงทุน  

•   มีความสมบูรณ์ในทุนที่จะสามารถสร้างการพัฒนาต่อเนื่อง 
อาทิ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา ทุนทางการเงินและทุนอื่นๆ 

• การพัฒนาที่สามารถสรา้งความเจริญ ด้านรายได้ และคุณภาพ
ชีวิตของประชาชนอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
เกิน พอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อม 

• มีการผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่ งแวดล้อมและ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก  

• คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่าง
ยั่งยืน ทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 39 
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ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 

1. ความอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
2. ขีดความสามารถในการแข่งขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ 

และการกระจายรายได ้
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของประเทศ 
4. ความเท่าเทียมและความเสมอภาคของสังคม  
5. ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพสิ่งแวดล้อม และ

ความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติ 
6. ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเข้าถึงการ

ให้บริการของภาครัฐ 

เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม  การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ชาติ 

 “ประเทศชาติมั่นคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดย
ยกระดับศักยภาพของประเทศในหลากหลายมิติ  พัฒนาคนในทุก
มิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภาพ สร้างโอกาส
และความเสมอภาคทางสังคม สร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภาครัฐของประชาชนเพื่อประชาชน
และประโยชน์ส่วนรวม 
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พัฒนากลไกการบริหารจัดการ
ความมั่นคงแบบบูรณาการ  

การรักษาความสงบภายในประเทศ  

ป้องกันและแก้ไขปัญหาที่มีผลกระทบต่อความมั่นคง  

พัฒนาศักยภาพของประเทศให้พร้อมเผชิญภัยคุกคามที่
กระทบต่อความมั่นคงของชาติ  

บูรณาการความร่วมมือด้านความมั่นคงกับอาเซียนและ
นานาชาติ รวมถึงองค์กรภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ  

1 

2 

3 

4 

5 • พัฒนาและเสริมสร้างคนในทุกภาคส่วนให้มีความเข้มแข็ง มีความพร้อม ตระหนัก
ในเรื่องความมั่นคง และมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา    

• พัฒนาและเสริมสร้างความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ  
• พัฒนาและเสริมสร้างการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็น

ประมุขที่มีเสถียรภาพและมธีรรมาภบิาล เห็นแก่ประโยชน์ของประเทศชาติมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 

• พัฒนาและเสริมสร้างกลไกที่สามารถป้องกันและขจัดสาเหตุของประเด็นปัญหา
ความมั่นคงที่ส าคัญ 

• แก้ไขปัญหาความม่ันคงในปจัจุบนั  
• ติดตาม เฝ้าระวัง ป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่อาจอุบัติขึ้นใหม่  
• สร้างความปลอดภัยและความสันติสุขอย่างถาวรในพื้นที่จังหวัดชายแดน

ภาคใต้ 
• รักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้ง

ทางบกและทางทะเล  

• พัฒนาระบบงานข่าวกรองแห่งชาติแบบบรูณาการอย่างมีประสิทธิภาพ  
• พัฒนาและผนึกพลังอ านาจแห่งชาติ กองทัพและหน่วยงานความมั่นคง รวมทั้ง

ภาครัฐและภาคประชาชน ให้พร้อมป้องกันและรักษาอธิปไตยของประเทศ และ
เผชิญกับภัยคุกคามได้ทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ  

• พัฒนาระบบเตรียมพร้อมแห่งชาติและการบริหารจัดการภัยคุกคามให้มี
ประสิทธิภาพ  

• เสริมสร้างและรักษาดุลยภาพสภาวะแวดล้อมระหว่างประเทศ  
• เสริมสร้างและธ ารงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงของภูมิภาค  
• ร่วมมือทางการพัฒนากับประเทศเพ่ือนบ้าน ภูมิภาค โลก รวมถึงองค์กร

ภาครัฐและที่มิใช่ภาครัฐ 

• พัฒนากลไกให้พร้อมส าหรับการติดตาม 
เฝ้าระวัง แจ้งเตือน ป้องกัน และแก้ไข
ปัญหาความมั่นคงแบบองค์รวมอย่างเปน็
รูปธรรม  

• บริหารจัดการความมั่นคงให้เอื้ออ านวยต่อ
การพัฒนาประเทศในมิติอื่น ๆ  

• พัฒนากลไกและองค์กรขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์ชาติด้านความมั่นคง  

เป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  

เป้าหมายที่ 1  ประชาชนอยู่ดี กินดี มีความสุข 
เป้าหมายที่ 2 บ้านเมืองมีความมั่นคงในทุกมิติและทุกระดับ 
เป้าหมายที่ 3  กองทัพ หน่วยงานด้านความมั่นคง ภาครัฐ เอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและ
แก้ไขปัญหาความมั่นคง 

เป้าหมายที่ 4  ประเทศไทยมีบทบาทด้านความมั่นคงเป็นที่ชื่นชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

เป้าหมายที่ 5 การบริหารจัดการความมั่นคงมีผลส าเร็จที่ เป็น
รูปธรรมอย่างมีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดที่ 1  ความสุขของประชากรชาวไทย 
ตัวช้ีวัดที่ 2 ความม่ันคงปลอดภัยของประเทศ 
ตัวช้ีวัดที่ 3 ความพร้อมของกองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค

ประชาชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความม่ันคง  
ตัวช้ีวัดที่ 4 บทบาทและการยอมรับในด้านความม่ันคงของประเทศไทยในประชาคมระหว่างประเทศ 
ตัวชี้วัดที่ 5  ประสิทธิภาพการบริหารจัดการความม่ันคงแบบองค์รวม 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ด้านความมั่นคง 
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1 

2 

3 

4 

5 • เกษตรอัตลักษณ์พื้นถิ่น ส่งเสริมการน าอัตลักษณ์พื้นถิ่นและภูมิปัญญา
ท้องถิ่นของไทยมาเป็นผลิตภัณฑ์การเกษตร   

• เกษตรปลอดภัย ให้ความรู้ สนับสนุนกลไกตลาด เปลี่ยนผ่านสู่เกษตร
อินทรีย ์

• เกษตรชีวภาพ ผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงจากฐานเกษตรกรรม ฐานทรัพยากร
ชีวภาพ 

• เกษตรแปรรูป เพ่ิมมูลค่าในผลิตภัณฑ์และสินค้าเกษตรพรีเมียม 
• เกษตรอัจฉริยะ น าเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา 

การเกษตรสร้างมลูค่า   

อุตสาหกรรมและบรกิารแห่งอนาคต โครงสร้างพื้นฐาน เชื่อมไทย เชื่อมโลก  
• อุตสาหกรรมชีวภาพ  
• อุตสาหกรรมและบริการการแพทย์ครบวงจร  
• อุตสาหกรรมและบริการดิจิทัล ข้อมูล และปัญญาประดิษฐ ์ 
• อุตสาหกรรมและบริการขนส่งและโลจิสติกส์  
• อุตสาหกรรมความมั่นคงของประเทศ  

• ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม  
• ท่องเที่ยวเชิงธุรกิจ  
• ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ความงาม และแพทย์แผนไทย  
• ท่องเที่ยวส าราญทางน้ า  
• ท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค  

• การเชื่อมโยงโครงข่ายคมนาคมไรร้อยต่อ  
• การสร้างและพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษ  
• การเพิ่มพื้นที่และเมืองเศรษฐกิจ  
• การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเทคโนโลยีสมัยใหม่  
• การรักษาและเสริมสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิจมหภาค  

• การสร้างผู้ประกอบการอัจฉริยะ  
• การสร้างโอกาสเข้าถึงบริการทางการเงิน 
• การสร้างโอกาสเข้าถึงตลาด   
• การสร้างโอกาสเข้าถึงข้อมูล  
• การปรับบทบาทและโอกาสการเข้าถึง

บริการภาครัฐ  

เป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 5 ประเด็นหลัก  

1.ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว 
เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

2.ประเทศไทยมีขีดความสามารถใน
การแข่งขันสูงขึ้น 

ตัวชี้วัดที่ 1  รายได้ประชาชาติ การขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ 
และการกระจายรายได้ 

ตัวชี้วัดที่ 2 ผลิตภาพการผลิตของประเทศ ทั้งในปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
ตัวชี้วัดที่ 3 การลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 4 ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

42 

สร้างความหลากหลายด้านการท่องเที่ยว พัฒนาเศรษฐกิจบนพื้นฐาน
ผู้ประกอบการยุคใหม่  

ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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2 4 พัฒนาศักยภาพคนตลอด
ช่วงชีวิต  

ปรับเปลี่ยนค่านิยมและวัฒนธรรม  1 3 5 

6 7 

ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21  

ตระหนักถึงพหุปัญญาของมนุษย์ที่หลากหลาย 

เสริมสร้างให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดี 

เสริมสร้างศักยภาพการกีฬาในการ
สร้างคุณค่าทางสังคมและพัฒนา
ประเทศ 

สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการ
พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

• การส่งเสริมการออกก าลังกาย และกีฬาขั้น
พื้นฐานให้กลายเป็นวิถีชีวิต  

• การส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
กิจกรรมออกก าลังกาย กีฬาและนันทนาการ  

• การส่งเสริมการกีฬาเพื่อความเปน็เลิศและตอ่
ยอดสู่ระดับอาชีพ  

• การพัฒนาบุคลากรด้านการกีฬาและ
นันทนาการเพื่อรองรับการเติบโตของ
อุตสาหกรรมกีฬา 

•การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย 
•การส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของภาครัฐ 
ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ครอบครัวและชุมชนในการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์  

•การปลูกฝังและพัฒนาทักษะนอกห้องเรยีน  
•การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์  

• การสร้างความรอบรูด้้านสุขภาวะ 
• การป้องกันและควบคุมปจัจัยเสี่ยงที่คุกคามสุขภาวะ  
• การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการมีสุขภาวะที่ดี  
• การพัฒนาระบบบริการสุขภาพที่ทันสมัยสนับสนุนการ

สร้างสุขภาวะที่ดี 
• การส่งเสริมให้ชุมชนเป็นฐานในการสร้างสุขภาวะที่ดีใน

ทุกพื้นที่   

• การพัฒนาและส่งเสริมพหุปัญญาผ่านครอบครัว ระบบสถานศึกษา 
สภาพแวดล้อม รวมทั้งสื่อ  

• การสร้างเส้นทางอาชีพ สภาพแวดล้อมการท างาน และระบบ
สนับสนุนที่เหมาะสมส าหรับผู้มีความสามารถพิเศษผ่านกลไกต่าง ๆ  

• การดึงดูดกลุ่มผู้เชี่ยวชาญต่างชาติและคนไทยที่มีความสามารถใน
ต่างประเทศให้มาสร้างและพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมให้กับ
ประเทศ  
 

• การปรับเปลี่ยนระบบการเรียนรูใ้ห้เอื้อต่อการพัฒนาทักษะส าหรับศตวรรษที่ 21 
• การเปลี่ยนโฉมบทบาท ‘ครู’ให้เป็นครยูุคใหม่  
• การเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกประเภท  
• การพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต  
• การสร้างความตื่นตัวให้คนไทยตระหนักถึงบทบาท ความรับผิดชอบ และ 

การวางต าแหน่งของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนย์และประชาคมโลก  
• การวางพื้นฐานระบบรองรบัการเรยีนรู้โดยใช้ดิจิทัลแพลตฟอร์ม 
• การสร้างระบบการศึกษาเพื่อเป็นเลิศทางวิชาการระดับนานาชาติ  

• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมผ่านการเลี้ยงดูในครอบครัว  
• การบูรณาการเรื่องความซื่อสัตย์ วินัย คุณธรรม จริยธรรม  

ในการจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษา 
• การสร้างความเข้มแข็งในสถาบันทางศาสนา  
• การปลูกฝังค่านิยมและวัฒนธรรมโดยใช้ชุมชนเป็นฐาน  
•  การสร้างค่านิยมและวัฒนธรรมที่พึงประสงค์จากภาคธุรกิจ 
• การใช้สื่อและสื่อสารมวลชนในการปลูกฝังค่านิยมและ

วัฒนธรรมของคนในสังคม  
• การส่งเสริมให้คนไทยมีจิตสาธารณะและมีความรับผิดชอบต่อ

ส่วนรวม  

เป้าหมาย 20 ปี ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1  การพัฒนาคุณภาพชีวิต สุขภาวะ และความเป็นอยู่ที่ดีของคนไทย 
ตัวชี้วัดที่ 2  ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต 
ตัวชี้วัดที่ 3 การพัฒนาสังคมและครอบครัวไทย  

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 7 ประเด็นหลัก  

1. คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตในศตวรรษที่ 21 
2. สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนนุต่อการพัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

• ช่วงการตั้งครรภ์/ปฐมวัย 
• ช่วงวัยเรียน/วัยรุ่น  
• ช่วงวัยแรงงาน  
• ช่วงวัยผู้สูงอายุ   

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรพัยากรมนุษย ์
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2 4 การกระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยี 

การลดความเหลื่อมล้ า สร้างความเป็นธรรมในทุกมิติ 1 3 การเสริมสร้างพลังทางสังคม 

การเพ่ิมขีดความสามารถของชุมชนท้องถ่ินในการพัฒนาการพึ่งตนเอง
และการจัดการตนเอง 

• ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจฐานราก  
• ปฏิรูประบบภาษแีละการคุ้มครองผู้บริโภค  
• กระจายการถือครองที่ดินและการเข้าถึงทรัพยากร 
• เพ่ิมผลิตภาพและคุ้มครองแรงงานไทย ให้เป็นแรงงานฝีมือที่มีคุณภาพและความริเริ่มสรา้งสรรค์ มี

ความปลอดภัยในการท างาน  
• สร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับคนทุกช่วงวัย ทุกเพศภาวะและทุกกลุ่ม 
• ลงทุนทางสังคมแบบมุ่งเปา้เพื่อช่วยเหลือกลุ่มคนยากจนและกลุ่มผู้ด้อยโอกาสโดยตรง 
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และการศึกษา โดยเฉพาะส าหรับผู้มีรายได้น้อย

และกลุ่มผู้ด้อยโอกาส  
• สร้างความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง   

• พัฒนาศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ สังคมและเทคโนโลยีในภูมิภาค 
• ก าหนดแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละกลุ่มจังหวัดในมิติต่าง ๆ 
• จัดระบบเมืองที่เอื้อต่อการสรา้งชีวิตและสังคมที่มีคุณภาพและปลอดภัยให้สามารถตอบสนองต่อสังคม

สูงวัยและแนวโน้มของการขยายตัวของเมืองในอนาคต 
• ปรับโครงสร้างและแก้ไขกฎหมายระเบยีบบริหารราชการแผ่นดิน เพื่อวางระบบและกลไกการ

บริหารงานในระดับภาค กลุ่มจังหวัด 
• สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่บนฐานข้อมูลความรู้ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
• พัฒนาก าลังแรงงานในพื้นที่ 

• สร้างสังคมเข้มแข็งท่ีแบ่งปัน ไม่ทอดทิ้งกัน และมีคุณธรรม 
• การรองรับสังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ 
• สนับสนุนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและ

ภาคประชาชน 
• ส่งเสริมความเสมอภาคทางเพศและบทบาทของสตรีในการสร้างสรรค์สงัคม 
• สนับสนุนการพัฒนาบนฐานทุนทางสังคมและวัฒนธรรม 
• สนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสร้างสรรค์ เพ่ือรองรับสังคมยุคดิจิทัล 

 

• ส่งเสริมการปรับพฤติกรรมในระดับครัวเรือน ให้มีขีดความสามารถในการจัดการวางแผน
ชีวิต สุขภาพ ครอบครัว การเงินและอาชีพ 

• เสริมสร้างศักยภาพของชุมชนในการพ่ึงตนเองและการพ่ึงพากันเอง 
• สร้างการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่าง ๆ เพ่ือสร้างประชาธิปไตยชุมชน  
• สร้างภูมิคุ้มกันทางปัญญาให้กับชุมชน 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1  สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  

2  กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มโอกาสให้ทุกภาค
ส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศในทุกระดับเพื่อความสมานฉันท์  

3 เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา  
การพึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

เป้าหมาย 20 ป ี
ตัวชี้วัดที่ 1  ความแตกต่างของรายได้และการเข้าถึงบริการภาครัฐระหว่าง

กลุ่มประชากร 
ตัวชี้วัดที่ 2 ความก้าวหน้าของการพัฒนาคน 
ตัวชี้วัดที่ 3 ความก้าวหน้าในการพัฒนาจังหวัดในการเป็นศูนย์กลางความ

เจริญทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี  
ตัวชี้วัดที่ 4 คุณภาพชีวิตของประชากรสูงอายุ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 4 ประเด็นหลัก  

ยุทธศาสตร์ที่ 4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 



45 

45 45 45 

2 4 

1 3 

6 

5 สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจสีเขียว 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนบนสังคมเศรษฐกิจภาค
ทะเล 

สร้างการเติบโตอย่างยั่งยืน บนสังคมเศรษฐกิจที่เป็น
มิตรต่อสภาพภูมิอากาศ 

พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท เกษตรกรรมและ 
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ มุ่งเน้นความเป็นเมืองที่เติบโต 

พัฒนาความมั่นคงทางน้ า พลังงาน และเกษตรที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคต
ประเทศ 

• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ด้าน
การสร้างความสามารถในการแข่งขัน  

• อนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นก าเนิด  
• อนุรักษ์และฟื้นฟูแม่น้ าล าคลองและแหล่งน้ าธรรมชาติทั่ว

ประเทศ  
• รักษาและเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• ส่งเสริมการบริโภคและการผลิตที่ยั่งยืน  

• เพิ่มมูลค่าของเศรษฐกิจฐานชีวภาพทางทะเล  
• ปรับปรุง ฟ้ืนฟู และสร้างใหม่ทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

ทั้งระบบ  
• ฟื้นฟูชายหาดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว ชายฝั่งทะเลได้รับการ

ป้องกันและแก้ไขทั้งระบบ และมีนโยบายการจัดการชายฝั่ง
แบบบูรณาการอย่างเปน็องค์รวม  

• พัฒนาและเพิ่มสัดส่วนกิจกรรมทางทะเลที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  
 

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
• มีการปรับตัวเพื่อลดความสูญเสียและเสียหายจากภัยธรรมชาติและ

ผลกระทบที่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
• มุ่งเป้าสู่การลงทุนที่เป็นมิตรต่อสภาพภูมิอากาศในการพัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐาน ของภาครัฐและภาคเอกชน  
• พัฒนาและสร้างระบบรับมือปรับตัวต่อโรคอุบตัิใหม่และโรคอุบัติซ้ าที่เกิด

จากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ  

• จัดท าแผนผังภูมินิเวศเพ่ือการพัฒนาเมือง ชนบท พ้ืนที่เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรม รวมถึงพ้ืนที่อนุรักษ์ตามศักยภาพและความเหมาะสมทางภูมิ
นิเวศอย่างเป็นเอกภาพ  

• พัฒนาพ้ืนที่เมือง ชนบท เกษตรกรรม และ อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ ที่มีการ
บริหารจัดการตามแผนผังภูมินิเวศอย่างยั่งยืน  

• จัดการมลพิษท่ีมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสารเคมีในภาคเกษตรทั้งระบบ 
ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและค่ามาตรฐานสากล  

• สงวนรักษา อนุรักษ์ ฟ้ืนฟู และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ มรดกทาง
สถาปัตยกรรมและศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ และวิถีชีวิตพ้ืนถิ่นบนฐาน
ธรรมชาติ และฐานวัฒนธรรมอย่างย่ังยืน 

• พัฒนาเครือข่ายองค์กรพัฒนาเมืองและชุมชน รวมท้ังกลุ่มอาสาสมัคร  
ด้วยกลไกการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในท้องถิ่น  

• พัฒนาการจัดการน้ าเชิงลุ่มน้ าทั้งระบบเพ่ือเพิ่มความมั่นคงด้านน้ าของประเทศ 
• เพิ่มผลิตภาพของน้ าท้ังระบบ ในการใช้น้ าอย่างประหยัด รู้คุณค่า และสร้าง

มูลค่าเพิ่มจากการใช้น้ า ให้ทัดเทียมกับระดับสากล  
• พัฒนาความมั่นคงพลังงานของประเทศ และส่งเสริมการใช้พลังงานท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม 
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานโดยลดความเข้มข้นของการใช้พลังงาน  
• พัฒนาความมั่นคงด้านการเกษตรและอาหารของประเทศและชุมชน ในมิติ

ปริมาณ คุณภาพ ราคาและการเข้าถึงอาหาร 
• เสริมสร้างระบบสาธารณสุขและอนามัยสิ่งแวดลอ้ม และยกระดับความสามารถใน

การป้องกันโรคอุบัติใหม่และอุบัติซ้ า   

เป้าหมาย 20 ปี 
1 อนุรักษ์และรักษาทรพัยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล 
2 ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

3 ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบนิเวศ  
4 ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วน
ร่วม และธรรมาภบิาล  

 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
ตัวชี้วัดที่ 1  การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ 2 สภาพแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติที่เสื่อมโทรมได้รับการฟื้นฟู 
ตัวชี้วัดที่ 3 พื้นที่สีเขียวที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
ตัวชี้วัดที่ 4 ปริมาณก๊าซเรือนกระจก มูลค่าเศรษฐกิจฐานชีวภาพ  

• ส่งเสริมคุณลักษณะและพฤติกรรมที่พึงประสงค์ด้าน
สิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย  

• พัฒนาเครื่องมือ กลไกและระบบยุติธรรม และระบบ
ประชาธิปไตยสิ่งแวดล้อม 

• จัดโครงสร้างเชิงสถาบนัเพื่อจัดการประเด็นร่วม ด้านการ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่ส าคัญ  

• พัฒนาและด าเนินโครงการที่ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อ
ก าหนดอนาคตประเทศ ด้านทรัพยากร ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม
และวัฒนธรรม บนหลักของการมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก   
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2 4 
กระบวนการยุติธรรมเคารพสิทธิ
มนุษยชนและปฏิบัติต่อประชาชนโดย
เสมอ 

1 3 ภาครัฐท่ียึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง 
ตอบสนองความต้องการ และให้บริการอย่าง
สะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

ภาครัฐบริหารงานแบบบูรณาการ
โดยมียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมาย
และเชื่อมโยงการพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ และทุกพื้นที่ 

6 

5 ภาครัฐมีขนาดเล็กลง เหมาะสมกับภารกิจ 
เปิดกว้าง ส่งเสริมให้ประชาชนและทุกภาค
ส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 

ภาครัฐมีความทันสมัย  

บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและเก่ง ยึดหลัก
คุณธรรม มีจิตส านึก มีความสามารถสูง มุ่งม่ัน 
และเป็นมืออาชีพ 

8 

7 

ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ ทุกภาคส่วนร่วมต่อต้านการ
ทุจริต 

กฎหมายมีความสอดคล้องเหมาะสม
กับบริบทต่างๆ และมีเท่าที่จ าเป็น 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 
1. ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของ

ประชาชนได้อย่างสะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  
2. ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง 
3. ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
4. กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมของประเทศ 

 

เป้าหมาย 20 ปี 

ตัวชี้วัดที่ 1 ระดับความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการสาธารณะของภาครัฐ 
ตัวชี้วัดที่ 2 ประสิทธิภาพของการบริการภาครัฐ  
ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความโปร่งใส การทุจริต ประพฤติมิชอบ 
ตัวชี้วัดที่ 4 ความเสมอภาคในกระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย 6 ประเด็นหลัก   

• การให้บริการสาธารณะของภาครัฐได้มาตรฐานสากลและ
เป็นระดับแนวหน้าของภูมิภาค 

• ภาครัฐมีความเชื่อมโยงในการให้บริการสาธารณะ
ต่าง ๆ ผ่านการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาประยุกต์ใช้  
 

• ให้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นกลไกขับเคลื่อนการพัฒนา
ประเทศ  

• ระบบการเงินการคลังประเทศสนับสนุนการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ  

• ระบบติดตามประเมินผลที่สะท้อนการบรรลุ
เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติในทุกระดับ 

• ภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสม  
• ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ  
• ส่งเสริมการกระจายอ านาจและสนับสนุนบทบาท

ชุมชนท้องถิ่นให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
หน่วยงานที่มีสมรรถนะสูง ตั้งอยู่บนหลักธรรมาภิบาล  
 

• องค์กรภาครัฐมีความยืดหยุ่นเหมาะสมกับบริบทการ
พัฒนาประเทศ  

• พัฒนาและปรับระบบวิธีการปฏิบัติราชการให้
ทันสมัย 

• ภาครัฐมีการบริหารก าลังคนที่มีความคล่องตัว  
ยึดระบบคุณธรรม 

• บุคลากรภาครัฐยึดค่านิยมในการท างานเพื่อ
ประชาชน มีคุณธรรม และมีการพัฒนาตาม
เส้นทางความก้าวหน้าในอาชีพ  

• ประชาชนและภาคีต่าง ๆ ในสังคมร่วมมือกันในการ
ป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  

• บุคลากรภาครัฐยึดมั่นในหลักคุณธรรม จริยธรรมและ
ความซื่อสัตย์สุจริต  

• การปราบปรามการทุ จ ริ ตประพฤติ มิ ชอบมี
ประสิทธิภาพมีความเด็ดขาด เป็นธรรม และ
ตรวจสอบได้  

• การบริหารจัดการการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตอย่างเป็นระบบแบบบูรณาการ 

• ภาครัฐจัดให้มีกฎหมายที่สอดคล้องและเหมาะสมกับ
บริบทต่าง ๆ ที่เปลี่ยนแปลง 

• มีกฎหมายเท่าที่จ าเป็น  
• การบังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ  

• บุคลากรและหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม
เคารพและยึดมั่นในหลักประชาธิปไตย เคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ที่พึงได้รับการปฏิบัติอย่าง
เท่าเทียม  

• ทุกหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม มีบทบาทเชิง
รุกร่วมกันในทุกขั้นตอนของการค้นหาความจริง  

• หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมทั้งทางแพ่ง อาญา 
และปกครองมีเป้าหมายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน 

• ส่งเสริมระบบยุติธรรมทางเลือก ระบบยุติธรรมชุมชน 
และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกระบวนการ
ยุติธรรม  

• พัฒนามาตรการอื่นแทนโทษทางอาญา  

ยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพฒันาระบบการบรหิารจัดการภาครัฐ 
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ร่างยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 
 เป้าหมายการพัฒนาประเทศภาพรวม 

“ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนาอย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน” 

1 
เป้าหมายการพัฒนารายยุทธศาสตร์ 

• ประชาชนอยู่ดี กินดี และมีความสุข  
• บ้านเมืองมีความม่ันคงในทุกมิติและทุกระดับ 
• กองทัพ หน่วยงานด้านความม่ันคง ภาครัฐ ภาคเอกชน 

และภาคประชาชน มีความพร้อมในการป้องกันและแก้ไข
ปัญหาความม่ันคง 

• ประเทศไทยมีบทบาทด้านความม่ันคงเป็นที่ชื่นชมและ
ได้รับการยอมรับโดยประชาคมระหว่างประเทศ 

• การบริหารจัดการความม่ันคงมีผลส าเร็จที่เป็นรูปธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพ 

ด้านความมั่นคง 

• ประเทศไทยเป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว เศรษฐกิจ
เติบโตอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน 

• ประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น 

2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

• สร้างความเป็นธรรม และลดความเหลื่อมล้ าในทุกมิติ  
• กระจายศูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคม เพิ่ม

โอกาสให้ทุกภาคส่วนเข้ามาเป็นก าลังของการพัฒนาประเทศ
ในทุกระดับ  

• เพิ่มขีดความสามารถของชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนา การ
พึ่งตนเองและการจัดการตนเองเพื่อสร้างสังคมคุณภาพ 

4 ด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทาง
สังคม 

• อนุรักษ์และรักษาทรัพยากรธรรมชาติ  สิ่งแวดล้อม และ
วัฒนธรรม ให้คนรุ่นต่อไปได้ใช้อย่างยั่งยืน มีสมดุล  

• ฟื้นฟูและสร้างใหม่ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
เพื่อลดผลกระทบทางลบจากการพัฒนาสังคมเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

• ใช้ประโยชน์และสร้างการเติบโตบนฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้สมดุลภายในขีดความสามารถของระบบ
นิเวศ 

• ยกระดับกระบวนทัศน์ เพื่อก าหนดอนาคตประเทศด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรม บนหลักของ
การมีส่วนร่วม และธรรมาภิบาล 

5 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีคุณภาพ พร้อมส าหรับวิถีชีวิตใน
ศตวรรษที่ 21 

• สังคมไทยมีสภาพแวดล้อมที่เอื้อและสนับสนุนต่อการ
พัฒนาคนตลอดช่วงชีวิต 

3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ 

6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการ
ภาครัฐ 
 • ภาครัฐมีวัฒนธรรมการท างานท่ีมุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์
ส่วนรวม ตอบสนองความต้องการของประชาชนไดอ้ยา่ง
สะดวก รวดเร็ว โปร่งใส  

• ภาครัฐมีขนาดที่เล็กลง พร้อมปรับตัวให้ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลง 

• ภาครัฐมีความโปร่งใส ปลอดการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
• กระบวนการยุติธรรม เป็นไปเพ่ือประโยชน์ต่อส่วนรวมของ

ประเทศ 57 


