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ราง....ยุทธศาสตรชาติ………. 20 ป 
และกรอบทิศทางแผนฯ 12 
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สภาพแวดลอม: ดานความม่ันคง  
1. การพยายามคงบทบาทผูนําโลกของ
สหรัฐฯ ทําใหบรรยากาศดานความม่ันคงของ

โลกในชวง ป 2558 – 2577 มีลักษณะผสม

ระหวางความรวมมือและความขัดแยง ตามปจจัย

ผลประโยชนแหงชาติ ท้ังในระดับทวิภาคีและ 

พหุภาคี ซ่ึงสงผลตอการกําหนดนโยบายของ

ประเทศ และกลุมประเทศ 

2. องคการสหประชาชาติยังเปนองคกรที่มี
บทบาทในการจัดระเบียบความมั่นคงตอไป 
แตองคกรความรวมมือขามภูมิภาคในมิติตางๆ ท้ัง

การเมือง เศรษฐกิจ และสังคม จะมีบทบาทสําคัญ

มากข้ึน เชน BRICS SCO และ TPP เปนตน 

3. การกอการรายจะยังเปนภัยคุกคามของ
โลก และเปล่ียนรูปแบบจากการกอการรายในรูป

อ งค ก า ร ม า เ ป น ใ น ลั ก ษณ ะ  Homegrown 

terrorist และอาศัยความกาวหนาทาง

เทคโนโลยีมากข้ึน ทําใหการปองกันเผาระวัง

เปาหมายการกอการรายทําไดยากข้ึน 

4. ปญหาอาชญากรรมขามชาติมีแนวโนม
ขยายตัวมากข้ึน โดยกระแสโลกาภิวัฒนจะเอ้ือ

ใหสามารถประกอบอาชญากรรมรูปแบบและ

ชองทางใหมๆ ไดงายข้ึน เปนความเส่ียงตอ

ระบบการเงิน สวนราชการและภาคธุรกิจตางๆ 
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บริบทการเปลีย่นแปลง (ตอ) 

บริบท
ภายนอก 

เง่ือนไข
เศรษฐกิจ

โลก 

การเขาสู
สังคมสงูวัย
ของโลก 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ 

วาระการ
พัฒนาของ
โลกภายหลัง 
ค.ศ. 2015 

•การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

•การแขงขันในตลาดการคาโลก 

•การเปดเสรี 

•ความเสี่ยงดานภมูิรัฐศาสตร 

องคการสหประชาชาติประเมิน

สถานการณวาในชวงป 2544-2643

ประชากรอายุ 60 ป ข้ึนไปมีมากกวา

รอยละ 10 ของประชากรโลก 

•ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน 

•ภัยพิบัตทิางธรรมชาตมิีแนวโนมเกดิ

บอยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน 

•รูปแบบการผลิตและการคา 

•ภาคบริการตองปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

•รูปแบบการดําเนนิชีวิต การ

ทํางาน และความสมัพันธของคน

ในสังคม ตลอดจนความซับซอน

ของปญหาทางสังคมที่จะตามมา 

การจัดทําเปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

ในชวงเวลา 15 ป 
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• ปญหาความย่ังยืนทางการคลังในประเทศตางๆ  

ท่ีเปนผลมาจากวิกฤตเศรษฐกิจ ป 2551 – 2552 และ

วิกฤตยูโรโซน 

• ปญหาเงินเฟอ ท่ีเปนผลมาจากการดําเนินมาตรการขยาย

ปริมาณเงินขนาดใหญในสหรัฐฯ ยุโรป และญ่ีปุน 

• ความตองการในสินคาและบริการของโลก รวมท้ัง 

การออมลดลง เน่ืองจากการเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

• ยังไมมีการพัฒนาเทคโนโลยีใหมๆ ท่ีจะชวยเพ่ิม

ประสิทธิภาพการผลิตของโลกในวงกวางอยางชัดเจน 

• เศรษฐกิจมีแนวโนมขยายตัวต่ํากวาเฉลี่ยรอยละ 5.1 แต

สูงกวารอยละ 3.6 

• ระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกมีแนวโนมผันผวน 

งายข้ึน และมีความเสีย่งทางการคลัง 

• ราคาสินคาในตลาดโลกยังมีแนวโนมท่ีจะอยูในระดับต่ํา

กวาในชวงป 2554 - 2555 

สภาพแวดลอม: ดานเศรษฐกิจโลก 

ภาพอนาคต 
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2. บริบทการเปลี่ยนแปลง บริบทการเปลีย่นแปลง 

บริบทภายใน 

การเขาสู
สังคม

ผูสูงอายุ 

ความเปน
เมือง 

ความ
เหลื่อมล้ํา 

ขนาดของกําลังแรงงานเริ่มลดลง 
ซึ่งจะเปนปจจัยถวงใหศักยภาพการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจลดลง 

อัตราการพ่ึงพิงของประชากรวัย
แรงงานตองแบกรับการดแูล 

ผูสูงอายุเพ่ิมสูงข้ึน โดยคาดวาในป 2583  

จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.2 ลานคน 

ความเหลื่อมล้ําเปนปญหาสําคัญ
ในสังคมไทยนําไปสูความขัดแยงในสังคม 

และเปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ชนบท 

ไปสูความเปนเมืองมีแนวโนมเพ่ิมข้ึน 
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 ในชวง 8 ปท่ีผานมา (แผนฯ 10 และ 3 ปแรกของแผนฯ 11) เศรษฐกิจชะลอตัวลงและเริ่มแสดงใหเห็นขอจํากัดของการขยายตัวทาง

เศรษฐกิจและทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงท่ีจะตกอยูในฐานะประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากขึ้น โดยเฉพาะภายใตเง่ือนไข

การลดลงของกําลังแรงงาน ขาดการลงทุนท่ีเพียงพอ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการปรับโครงสรางการผลิตลาชา 

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
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ท่ีมา: สศช. 

หมายเหตุ:  * ขอมูลในชวง 3 ปแรกของแผนฯ 11 

* 
19.8 18.1 16.8 15.8 14.8 13.8 12.8
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อายุ 0-14 ปี อายุ 15-59 ปี อายุ 60 ปีขึ �นไป จาํนวนวัยแรงงาน

สัดสวนแรงงาน (%) จํานวนวัยแรงงาน : พันคน

 การเปล่ียนแปลงประชากรวัยแรงงาน ป 2553 - 2583 

ท่ีมา: การคาดประมาณประชากรไทย ป 2553-2583 สศช.  

สัดสวนโครงสรางมูลคาเพ่ิมทางเศรษฐกิจรายสาขา 

เศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ 
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ผลิตภาพแรงงานของภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 
หนวย : พันบาทตอแรงงาน 

ภาคอุตสาหกรรมมีผลติภาพแรงงานสูงสุด โดยมีอัตราการเพ่ิมข้ึนสูงสุดท่ีรอย 3.9 ตอป  
และสาขาการเงินมีผลติภาพแรงงานสูงท่ีสุดในภาคบริการ มีอัตราการเพ่ิมข้ึนรอยละ 3.7 ตอป ใกลเคียงกับภาคอุตสาหกรรม 

CAGR = 3.9% ตอป 

CAGR = 2.9% ตอป 

CAGR = 1.3% ตอป 

ท่ีมา : สศช. (CVM) 

หนวย : พันบาทตอแรงงาน 

CAGR = 3.9% ตอป 

CAGR = 3.7% ตอป 

ผลิตภาพแรงงาน 
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สภาพแวดลอม: ภายในประเทศ 
จุดแข็ง จุดออน 

ความเสี่ยงในการสูญเสียขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

• การพัฒนาประเทศอยูในระดับท่ีสูงข้ึน 
2531 --> ประเทศรายไดปานกลาง 
2553 --> กลุมบนของประเทศรายไดปานกลาง 

GNP/capita = 4,320 USD 
2557 --> GNP/capita = 5,739 USD 

• มีความรวมมือระหวางประเทศท่ีสนับสนุนการ
พัฒนา (IMT – GT, GMS, ASEAN) 

• ฐานเศรษฐกิจท่ีกวางข้ึน การจางงานเพ่ิมข้ึน ความ
ยากจนลดลง 

• ภาครัฐและภาคเอกชนมีการบริหารความเสี่ยง และ
สรางภูมิคุมกันมากข้ึน 

• การบริหารเศรษฐกิจมหภาคปรับเปลี่ยนได
สอดคลองกับโครงสรางและพฤติกรรมทาง
เศรษฐกิจ 

• มีการปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบ 

• โครงสรางประชากรเขาสูสังคมผูสูงอายุ 
• คุณภาพประชากรอยูในระดับต่ํา ขาดการเตรียมกําลังคน 
• โครงสรางพ้ืนฐาน ขาดความครอบคลุมท้ังทางดานปริมาณและคุณภาพ 
• โครงสรางทางเศรษฐกิจยังออนแอหลายดาน 

ภาคการเกษตร: ผลิตภาพการผลิตต่ํา 
ภาคอุตสาหกรรม: พ่ึงพิงเทคโนโลยีตางประเทศ การบิดเบือนกลไกตลาด การถายทอดเทคโนโลยีมีขอจํากัด 
ภาคบริการ: พ่ึงพาเฉพาะการทองเท่ียว (มุงเนนปริมาณ ขาดคุณภาพ) 

• สัดสวนภาคการคาระหวางประเทศสูงกวาเศรษฐกิจภายในประเทศ 
• การลงทุนและการวิจัยพัฒนายังไมเพียงพอ และยังไมถูกนํามาใชใหเกิดประโยชน 
• ความเหลื่อมล้ําของผลตอบแทนระหวางเจาของทุนและแรงงาน 
• ภาครัฐขาดประสิทธิภาพ / ความโปรงใส / ความรับผิดชอบ มีปญหาคอรรัปชั่น 
• การบังคับใชกฎหมายยังมีปญหา 
• การพัฒนาทางจริยธรรม คุณธรรมยังออนดอย 
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ความเสี่ยงและความทาทายที่สําคัญของประเทศไทยในระยะ 20 ป ขางหนา 
ปจจัยและเง่ือนไขภายในประเทศ 

ปจจัยและเง่ือนไขภายนอก 

โครงสรางประชากรเขาสูสังคม 
ผูสูงอายุอยางสมบูรณ วัยเด็ก
และวัยทํางานลดลง 

ขอจํากัดดานทรัพยากรธรรมชาติ
และแรงงาน สงผลตอตนทุนการผลิต
และความเปนอยูของประชาชน 

ความออนแอของการบริหาร
ราชการแผนดนิจําเปนตองปฏิรูป
ระบบราชการและการเมือง 
เพ่ือใหเกิดการบริหารราชการท่ีดี 

ความเหล่ือมลํ้าในมิติตางๆ สงผลตอ
การสรางความสามัคคีในสังคม และ
เปนขอจํากัดตอการยกระดับ
ศักยภาพทุนมนุษย  

กระแสโลกาภิวัตน 
การเคลื่อนยายเสรี
ของคน เงินทุน 
ขาวสาร เทคโนโลยี 
สินคาและบริการ 

ศูนยรวมอํานาจ 
ทางเศรษฐกิจยาย 
มาเอเชีย ความ
เชื่อมโยงของทุกระบบ
ในภูมิภาค 

การแยงชิงแรงงาน
และทุน จากการ
เขาสูสังคมผูสูงอายุ
ของโลก 

การเปลี่ยนแปลง
ของเทคโนโลยี
สงผลตอภาคธุรกิจ
และการใชชวิีตของ
ประชาชน 

ภาวะโลกรอนและสภาวะ
ภูมิอากาศท่ีผันผวน 
กอใหเกิดภัยธรรมชาติท่ี
ทวีความรุนแรงมากขึ้น 
เปนแรงกดดันใหมีการ
ผลิตและการบริโภคเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

น้ํามันมีปริมาณ
ลดลง ราคาแพงขึ้น 
และการผลิตพืช
พลังงานทดแทน
สงผลตอ ความ
มั่นคงทางอาหาร 
ของโลก  

ความเปนเมืองท่ี
เติบโตอยาง
ตอเนื่องภายใต
ขอจํากัดและ
กฎเกณฑการใช
พ้ืนท่ีและความเปน
มิตรตอสิ่งแวดลอม 

หลักบริหารจัดการ
ท่ีดี ระบอบ
ประชาธิปไตย และ
สิทธิมนุษยชนมี
ความเขมขนมาก
ขึน้ 



www.nesdb.go.th 11 

Physical Impacts on Thailand (2) 
Rainfall 

• Decreasing annual rainfall in the next 20 years: central region, some part of 
the north eastern region 

 Source: SEA START 
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Unprecedented Summer Floods in the South 2011 
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Source: Thai Meteorological Department 
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Impacts on Thailand in Other Dimensions 

Economic 
• Decreased agricultural productivities 
• Growing production costs 
• More intensive trade barriers 
• Damaged tourist attractions and 

infrastructures 

Environmental and natural resource 
• Increased risk of drought, wildfire, 

and floods  
• Endangered land and marine  

ecosystems 
• Lessen biodiversity 

Social 
• Escalated migration and career  

changes 
• More Heat-Related Illnesses and  

Diseases 
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ยุทธศาสตรชาติ 

ท่ีมา: สลค.  หมายเหตุ ประเด็นปฏิรูป สปช. 36 เรื่องมาจากมติ สปช. ครั้งที่ 5/2558 วันที่ 26 ม.ค. 58 

นโยบายรัฐบาล 11 ขอ 
 ปกปองเชิดชูสถาบันพระมหากษัตริย  รักษาความมั่นคง/การตางประเทศ  
 ลดเหล่ือมลํ้า/โอกาสเขาถึงบริการของรัฐ   ศึกษาเรียนรู/ทะนุบํารุงศาสนา/ศิลปวัฒนธรรม  
 ยกระดับคุณภาพบริการสาธารณสุข   เพ่ิมศักยภาพทางเศรษฐกิจ  
 สงเสริมบทบาท/ใชโอกาสใน AC   พัฒนา/ใชประโยชนวิทยาศาสตร/วจัิย/นวัตกรรม  
 รักษาความมั่นคง/สรางสมดุลทรัพยากร   ราชการแผนดินมีธรรมาภบิาล/ปองกันทุจริต  
 ปรับปรุงกฎหมาย/กระบวนการยุติธรรม 

ประเด็นปฏิรูป คสช. 11 ดาน 
 แกปญหาทุจริตคอรรัปชัน   การเขาสูอํานาจฝายนิติบัญญัติ/บริหาร  
 ใชอํานาจ (รวมอํานาจ/กระจายอํานาจ)   ควบคุมอํานาจ (ยุติธรรม/องคกรอิสระ) 

 แกปญหาพลังงาน   พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน  
 การศึกษา/การเรียนรู/ภูมิปญญา   พัฒนาส่ือสารมวลชน  
 พัฒนาคุณธรรม/จริยธรรม   แกปญหาเหล่ือมลํ้าทางเศรษฐกิจ/สังคม 
 จัดสรรทรัพยากรท่ีดิน/น้ํา/ปาไม 

o ปองกันการทุจริต 
o เตรียมรับมือวิกฤตการณ 

น้ําทวม กทม.  
o แรงงาน 

o การเขาสูอํานาจและระบบพรรค
การเมือง 

o กิจการตํารวจ  
o ปรับโครงสรางอํานาจสวนกลาง/

ภูมิภาค/ทองถิ่น 
o ประสิทธิภาพงานภาครัฐ 
o กํากับดูแล/ปองกันการแทรกแซง/ 

สิทธิเสรีภาพสื่อบนความรับผิดชอบ 
o คุมครองผูบริโภค 

ประเด็นปฏิรูป สปช. 36 เรื่อง 15 ประเด็นปฏริูป 

ดานเศรษฐกิจ ดานสังคม ดานความมั่นคง ดานกฎหมาย 
o งบประมาณ 
o งานรัฐวิสาหกิจ 
o จัดการภัยพิบัตธิรรมชาต/ิโลกรอน 
o โครงสรางภาษี 
o การเงินฐานราก/สหกรณ 
o พลังงาน 
o ผูกขาด/แขงขันที่เปนธรรม 
o ภาคเกษตร 
o สรางสังคมผูประกอบการ 
o บริหารจัดการทรัพยากร 
o จัดการที่ดิน 
o สงเสริมชุมชนเขมแข็ง 

o จัดการศึกษา 
o การคลังดานการศึกษา 
o การเรียนรู  
o การกีฬา  
o วิจัย/วิทยาศาสตร/เทคโนโลย/ีนวตักรรมเปนโครงสรางพ้ืนฐานทางปญญา 
o บริการสาธารณสุข  
o สงเสริมสุขภาพ/ปองกันโรค  
o การคลังดานสุขภาพ 
o สวัสดิการสังคม  
o สังคมสูงวัย 
o ศิลปวัฒนธรรมสรางมลูคาทางเศรษฐกิจ/สังคม 
o สถาบันศาสนาเปนหลักของสังคม 
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วิสัยทัศน : ประเทศพัฒนาแลว อยางม่ันคง ม่ังคัง่ และย่ังยืน ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

• การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง
ท้ังภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 
ท้ังระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ท้ังมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดลอม และการเมือง  

• ประเทศ มีความมั่ นคงใน เอกราชและอ ธิปไตย 
มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลาง
และเปนท่ียึดเหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคง
เปนกลไกท่ีนําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเน่ืองและโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล  

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลัง
เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัว มีความ
อบอุน 

• ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคง
พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีความมั่นคงของอาหาร พลังงาน และ
นํ้า มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจ 
อยางตอเนื่ องจนเข าสู กลุ มประ เทศราย ได สู ง 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง 
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน
จุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคม
ขนสง การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มี
บทบาทสําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสาย
สัมพันธทางเศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

• ควา มสม บู รณ ใ น ทุน ท่ี จ ะส าม า ร ถส ร า ง 
การพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทาง
สังคม และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

• การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งเปน
การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาตเิกิน
พอดี ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถใน
การรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  

• การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 
และสอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนท่ี
ยอมรับรวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอ
สังคม มีความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  

• มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับ
การมีสวนรวมของประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและ
ปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือการพัฒนาใน
ระดับอยางสมดุล มเีสถียรภาพ และยั่งยืน   

ความม่ันคง ความม่ังคั่ง  ความยั่งยืน  
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อนาคตประเทศไทย ป 2577 : กาวสู.... 
ประเทศพัฒนาแลว.. มีรายไดสูงภายใต Green Economy และกระจายรายไดเปนธรรม 
• โตอยางมีคุณภาพ / Trading Nation / เศรษฐกิจดิจิตัล / SME ฐานสําคัญ / แขงขันบนฐานนวัตกรรม / เชื่อมโยงอาเซียน โดย  

ภาคเกษตร  
• พัฒนาสูความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร   
• เปนฐานการผลิต bio-base ท่ีสําคัญ  
• ผลิตภาพการผลิตสูง เกษตรกรมั่นคงในอาชีพและรายได 

ภาคอุตสาหกรรม 
• ยกระดับอุตสาหกรรมเดิม พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม 
• มุงสูการเปนศูนยตางๆ 

 ศูนยการผลิตรถยนตและชิ้นสวน ศูนยทดสอบและวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย  
  ศูนยกลางการผลิตพลังงานและวัสดุชีวภาพ (bio based industry) ของอาเซียน  
  ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิตอล 

ภาคบริการ  
• ยกระดับคุณภาพธุรกิจเดิม และสงเสริมธุรกจิอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดย 
•   มุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน 

 ศูนยกลางบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวบริการและวัฒนธรรมของอาเซียน 
 ศูนยบริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 
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อนาคตประเทศไทย ป 2577: กาวไปสู.......... 

คนไทยในอนาคต.... มีสติปญญาและทักษะวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีศักยภาพในการพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ 

(เปล่ียนแปลง) พัฒนาในอนาคต เรียนรูตลอดชีวิต  มีจิตสํานึกท่ีดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบตอสวนรวม 

สังคมไทย.....มีความเปนธรรม  ความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนต่ํา มีการกระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากร บริการทางสังคมมี

คุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยางท่ัวถึง โดยท่ีประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เศรษฐกิจและสังคม......พัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม (Green Economy/Green Society) ระดับการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดต่ํา มีพื้นท่ีสีเขียวใหญขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเปนมิตรตอส่ิงแวดลอม 

การบริหารภาครัฐ....... โปรงใส มีประสิทธิภาพ รับผิดชอบ ตรวจสอบไดอยางเปนธรรมและประชาชนมีสวนรวม มีการกระจายอํานาจและ

แบงภารกิจรับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถิ่น 
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การพัฒนาคน
ไทย 

มีภูมิคุมกัน 
ตอการ

เปลี่ยนแปลง 

การสราง 
ความมั่นคงใหกับ

ประเทศ 

การพัฒนาท่ีเปนมิตร
ตอสิ่งแวดลอม 

การสราง
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

การพัฒนาท่ี
ครอบคลุม  
เปนธรรม  

ลดความเหลื่อมล้ํา 

การบริหารจัดการ
ท่ีดีของภาครัฐ 

ยทุธศาสตรชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

Innovative & Creative 

Green 
Growth 

Inclusive   

Stable & Secure 

เชิดชูสถาบัน 

พระมหากษัตรยิ/ยุติธรรม/ 

ปลอดภัย/ลดความขัดแยง 
รักษาทรัพยากร/ 

มีสภาพแวดลอมท่ีด ี

รายได/ 

เขาถึงบริการรัฐ/ 

วัฒนธรรม/สือ่สารมวลชน 

โครงสรางพ้ืนฐาน/ 
ผลิตภาพ/ 

วิจัย & พัฒนา/ 
สะอาดและยั่งยืน/ 

 กฎระเบียบ 

 
เปนประเทศพัฒนาแลวอยางมัน่คง ภายใตหลกั“ปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง” 
 

6 ยุทธศาสตรหลัก 
• ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 
• ยุทธศาสตรดานการสรางความสามารถในการแขงขัน 
• ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน 
• ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียม

กันทางสังคม 
• ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเปนมิตร

ตอส่ิงแวดลอม 
• ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน 

คน/คณุภาพชีวิต/ความรู 

Good 
governance   
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ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ตอบสนองตอ ปจจัยและเงื่อนไขทั้งภายในและภายนอก 

การสรางความม่ันคง 
ใหกับประเทศ 

การพัฒนาท่ีครอบคลุม  
เปนธรรม  

ลดความเหล่ือมลํ้า 
การพัฒนาท่ีเปนมิตร 

ตอส่ิงแวดลอม 

การสรางความสามารถ 
ในการแขงขัน 

Stable & Secure 

Green Growth 

Innovative & Creative 

Inclusive   

สิทธิมนุษยชน 

กระแสโลกาภิวัตน  

ศูนยรวมอํานาจทางเศรษฐกิจ 
ยายมาเอเชีย 

การแยงชิงแรงงาน 
และทุน การเปลี่ยนแปลง 

ของเทคโนโลยี 

ความมั่นคง 
ทางอาหารของโลก 

กฎเกณฑการใชพ้ืนท่ี 
และความเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ภาวะโลกรอนและ 
ภูมิอากาศผันผวน 

การพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

กา
รพั

ฒ
นา

ที่เ
ปน

มิต
ร 

ตอ
สิ่ง

แว
ดล

อม
 

การสรางความสามารถในการแขงขัน 

กา
รส

รา
งค

วา
มส

าม
าร

ถ
ใน

กา
รแ

ขง
ขัน

 

สรางคนไทย 
มีภูมิคุมกันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

การบริหารจัดการท่ีดีของภาครัฐ 
Good governance   

กา
รบ

ริห
าร

จัด
กา

รภ
าค

รัฐ
 

การพัฒนาที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

การบริหารจัดการภาครัฐ 

กา
รส

รา
งค

วา
มม

ั่นค
ง 
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ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

1.ยุทธศาสตรดานความมัน่คง • ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพสินเพิ่มขึ้น 

• ความสุขและคุณภาพชีวิตของประชาชนเพิ่มขึ้น  

• คนยากจนพึ่งพาตนเองได และมีความมั่นคงในอาชีพ  

2.ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

• ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไมต่ํากวาเฉล่ีย 2.5% และ 3.5% ตอป (ในแผนฯ 12 และ 13 ตามลําดับ)  

• การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวา 8.0% (ภาครัฐไมต่ํากวา 10.0% และภาคเอกชนไมต่ํากวา 7.5%) 

• คาใชจายการลงทุนเพื่อ R & D เปน 2.0% ของ GDP (เอกชนตอภาครัฐเปน 80 : 20) 

• สัดสวนบุคลากรดาน R & D เปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน 

• สัดสวนมูลคา SMEs ตอ GDP เพิ่มขึ้นเปน 40% 

• เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย 

ตัวอยางเปาหมายในระยะ 5 ปของ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
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ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

• คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังสุขภาวะ ความรู และมาตรฐานการครองชีพ 

• การศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล (สังเคราะห สรางสรรค ตอยอดได) 

• ครอบครัวมีความอบอุน เขมแข็ง และมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ  

4.ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสงัคม 

• GINI coefficient ลดลงเปน........ 

• กระจายการถือครองทรัพยสินระหวางกลุมคนและพื้นท่ี ลดลง 

• ประชาชนทุกกลุมเขาถึงระบบการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ 

• สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเขมแข็งพึ่งตนเองได และเปนกลไกการขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ 

ตัวอยางเปาหมายในระยะ 5 ปของ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
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ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

5.ยุทธศาสตรดานการสรางการ

เติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมติร

ตอสิ่งแวดลอม 

• พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 31.2 ในป 2556 เปนรอยละ 40 ในป 2576  

• การจัดการน้ํามีความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน เนนน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคและบริโภคเปนลําดับแรก 

• การปลอย GHG ลดลงไมนอยกวา 20% จาก BAU 

• ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ และ Climate Change เพ่ิมข้ึน (ท้ังระดับประเทศและพ้ืนท่ี) 

• การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

• ฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับระบบการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

• โครงสรางพ้ืนฐานมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

6.ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุล

และพัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 

• กระจายอํานาจใหทองถ่ิน และชุมชน มากข้ึน  

• ประสิทธิภาพการทํางานภาครัฐเพ่ิมข้ึน 

• การคอรรับชั่นลดลง  

ตัวอยางเปาหมายในระยะ 5 ปของ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 
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• เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันชาติ ศาสนา และการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย

เปนประมุข 

• สรางศักยภาพการผนกึกําลังปองกนัประเทศ พัฒนาโครงสรางกําลังและยุทโธปกรณท่ีเหมาะสม สรางความ

รวมมือกับประเทศเพื่อนบานและมิตรประเทศ ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต

บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  พัฒนาความรวมมือกับเพื่อนบาน เรงจัดทําหลักเขตแดน 

แกไขปญหาพื้นท่ีทับซอน และปญหาการลักลอบเขาเมืองท้ังระบบ 

• พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดบั ปองกันและแกปญหาภัยคุกคาม

ขามชาติ ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

• รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากรธรรมชาติสิง่แวดลอม และผลประโยชนแหงชาติทางทะเล ท้ังดาน

อาหาร พลังงาน และน้ํา 

• ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปชั่น ลดความเหล่ือมลํ้า กระจายอํานาจ ปรับกระบวนการยุติธรรม

ปรับกระบวนการทํางานจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากขึ้น พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการดําเนินงาน 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

ดานความมั่นคง 



  25 2 กันยายน 2558 

 
 
 

• รักษาเสถยีรภาพและความเชื่อม่ันทางเศรษฐกิจ โดยดาํเนินนโยบายการคลังและการเงินใหมคีวามสอดคลองกนั 
รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพอัตราแลกเปล่ียน พัฒนาระบบการเงนิของประเทศใหมปีระสิทธิภาพและ
สามารถใหบรกิารประชาชนทุกระดบั พ่ึงพาตลาดภายในประเทศมากขึน้ 

• สงเสริมการลงทุน ท้ังภาครัฐและเอกชน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตรจังหวดัที่สะทอนความ
ตองการและศักยภาพของพ้ืนที ่และใหอยูบนการแขงขนัท่ีเปนธรรม และมีความรับผิดชอบตอสังคม  

• พัฒนาประเทศสูความเปนชาตกิารคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวตักรรม ปรบัปรงุประสิทธิภาพ
การทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดานโครงสรางและระบบ ดานปจจัย
สนับสนุน และดานบคุลากร 

 
 
 

ภาคเกษตร.....  (เปนเลิศดานอาหาร) 
• สรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็ง (ฟนฟูทรัพยากรฯ) / ยกระดับความมั่นคงและปลอดภัยดานอาหาร / พัฒนา

เปนฐาน bio-base ของผลิตภัณฑตางๆ 
• สงเสริมเกษตรกรรายยอยรวมกลุมปรับสูเกษตรอินทรียเกษตรย่ังยืน  
• พัฒนาความรูและทักษะเกษตรกร เครื่องมือเครื่องจักร โครงสรางพ้ืนฐานและบริการ สรางนวัตกรรมและทํา Zoning 

เพ่ือเพ่ิม Productivity 
ภาคอุตสาหกรรม...... (สะอาด และ มูลคาสูง) 
• พัฒนาศักยภาพอุตสาหกรรมเดิม/สรางฐานอุตสาหกรรมใหม  (ยานยนต /พลังงาน /bio-products /digital) 
• พัฒนา SME ใหเขมแข็ง 
ภาคบริการ...... 
• ยกระดับคุณภาพนักทองเที่ยวเพ่ือสรางรายไดจากการทองเท่ียว  
• ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลาง... การใหบริการสุขภาพ /การเงิน /การศึกษา /โลจีสติกส  

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาภาค
การผลิตและ

บริการ 
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• พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย สรางสรรคสินคาใหมีจุดเดน /ตอบสนองตลาด /สงเสริม
ภูมิปญญาผลิตสิคาบริการท่ีมีเอกลักษณ  /Branding /สนับสนุนผูประกอบการใหปรับตัวสําหรับการดําเนิน
ธุรกิจใหมๆ 
 

• ยกระดับผลติภาพแรงงาน เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
 

• พัฒนา SME สูสากล ใหรวมกลุม Cluster และพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ และ
เสริมสรางการตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเปนศูนยกลางอุตสาหกรรมดานตางๆ  
 

• ยกระดับสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภัณฑ (OTOP) ใหกาวไกลสูสากล และพัฒนาวิสาหกิจชุมชนและ
สถาบันเกษตรกร  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และกลุมประชาชน/เกษตรกรในชุมชน ใหเปน

ฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน (ตอ) 

พัฒนาผูประกอบการ/
เศรษฐกิจชุมชน 
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• เขตเศรษฐกิจพิเศษ พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค สรางความมั่นคงใน

พื้นท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบาน 

• พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาเปนฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและชุมชน  

• พ้ืนที่เมืองศูนยกลางความเจริญ ใหเปนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย นาอยู ใชทรัพยากรฯ อยางประหยัด จัดการ

ส่ิงแวดลอมเหมาะสม รองรับเศรษฐกิจในอนาคต /มีระบบรางเชื่อมโยงเมืองศูนยกลางความเจริญท่ัวประเทศ /บริหาร

จัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง 
 
 
 

• ดานการขนสง ปรับรูปแบบการขนสงสินคา /พัฒนาระบบ Infrastructure ในการเดินทางและขนสงสูเมืองศูนยกลภูมิภาคท่ัว
ประเทศและเพ่ือนบาน / ใชประโยชนทาอากาศยาน ทาเรือภูมิภาค /พัฒนาอุตฯ ระบบราง อุตฯ ซอมบํารุงอากาศยานและชิ้นสวน 

• ดานความม่ันคงทางพลังงาน ลงทุนดานพลังงานใหมีเพียงพอ /กระจายประเภทของเชื้อเพลิง /สงเสริมพลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพพ้ืนที่ /เชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน 

• ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT)  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ที่เปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหทันสมัยทั่วถึง 
ปรับปรุงเครือขายบรอดแบนด /พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถระดับมาตรฐานสากล / ใช ICT ชวยสรางความเขมแข็งภาค
การผลิต การศึกษา การบริการภาครัฐ และการพาณิชย 

• ดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดสวนคาใชจาย R&D ไมนอยกวารอยละ 3 โดยรัฐตอเอกชน 20:80 เนนงานวิจัยท่ีตอบสนองตอการ
พัฒนาประเทศ เพ่ิมบุคคลากรดาน R&D เปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน 

• ดานการจัดการนํ้า ลงทุนหาแหลงกักเก็บใหมเพ่ิมเติม และเพ่ิมความจุแหลงกักเก็บเดิมใหเพียงพอ  พัฒนาระบบควบคุมคุณภาพ 
ระบบการจัดสรร และการระบายน้ํา  

การลงทุนพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

การพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ

และเมอืง  
 

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน (ตอ) 
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• สนับสนนุการเปดเสรีทางการคา และสรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค และนานา

ประเทศ ท้ังระดับทวิและพหุภาคี 

• สงเสริมใหไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจดานบริการ การศึกษา /การเงิน /สุขภาพ /โลจิสติกส /การวิจัย
และพัฒนา /เปนฐานความรวมมือในเอเชีย   

• สงเสริมการลงทุนและดําเนินธุรกิจของผูประกอบการไทยในตางประเทศ 

• สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในดานความมั่นคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดานส่ิงแวดลอม 
และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการปองกันภัยในทุกรูปแบบ 

• สรางบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเช่ือมโยงและถวงดุลระหวางกลุมอํานาจตางๆ โดยการดํารง
ความสัมพันธท่ีดีกับประเทศและองคกรระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการ
รักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธกับกลุมมหาอํานาจตาง ๆ 

• เพ่ิมบทบาทของไทยในองคการระหวางประเทศ  โดยใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงินและเทคนิคกับประเทศ
กําลังพัฒนาในการพัฒนาดานเศรษฐกิจ สังคม และการพัฒนาทุนมนุษย  

• สรางองคความรูดานการตางประเทศ  ใหภาคสวนตางๆเขาใจการตางประเทศและผลประโยชนท่ีมีตอการพัฒนา
ประเทศตอภาคสวนตาง ๆ ของไทย และดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ ความเชื่อมั่น และภาพลักษณท่ี
ดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอื่น ๆ ของประเทศไทยกับตางประเทศ 

การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก  

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน (ตอ) 
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• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแตในครรภและ

ตอเนื่องไปตลอดชวงชีวิต ไดแก (1) ชวงการตั้งครรภ/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) วัยรุน/นักศึกษา  

(4) วัยแรงงาน  และ (5) วัยผูสูงอายุ 

• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูใหมีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสรางและระบบ

การจัดการการศึกษา ระบบการคลังดานการศึกษา ระบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน ระบบการประเมินและรับรอง

คุณภาพ ระบบการเรียนรูในทุกระดับ  และยกระดับสถาบันการศึกษาในสาขาท่ีมีความเช่ียวชาญสูความเปนเลิศ 

สงเสริมภาคเอกชนมีสวนรวมในการจัดการศึกษา ปรับ พัฒนา 

• การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอสุขภาพ  การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี เผยแพรความรูดาน

สุขภาพเพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ 

• การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัว เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบันครอบครัวในการบมเพาะ 

วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคูไปกับการ

สรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุนและมั่นคงใหสมาชิกในครอบครัว 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  
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• สรางความมั่นคงและลดความเหลื่อมล้ํา โดยสรางความมั่นคงดานรายไดและการออม กระจายทรัพยากรฯ และบริการ

สาธารณะขั้นพื้นฐานใหเปนธรรมท่ัวถึงกลุมผูมีรายไดนอยและดอยโอกาส สรางความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการ

ยุติธรรม   

• พัฒนาระบบบริการและบริหารจัดการสุขภาพ โดยบูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุนใหเกิด

เอกภาพในการจัดการ /ลดความเหล่ือมลํ้าในระบบหลักประกันสุขภาพ /สงเสริมการอภิบาลระบบสุขภาพในลักษณะ

เครือขาย /พัฒนารูปแบบกีฬาเพื่อสุขภาพ 

• สรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตสําหรับสังคมสูงวัยและผูดอนโอกาส ดานโครงสรางพื้นฐาน

และส่ิงแวดลอม 

• สรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคม โดยฟนฟูบทบาทสถาบันศาสนา ธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียม

ประเพณีเพื่อเปนฐานรากท่ีเขมแข็งในสังคม สรางความเขมแข็งของชุมชนใหจัดการตนเองได 

• สงเสริมการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนับสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของส่ือมวลชน ปรับปรุง

ระบบตรวจสอบส่ือ กําหนดบทลงโทษ พัฒนาประชาชนใหรูเทาทันส่ือโดยเฉพาะส่ือออนไลน 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  
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จัดระบบอนุรักษ ฟนฟู ปองกันการ

ทําลาย และใชประโยชน

ทรัพยากรธรรมชาติ  

• ปกปองรักษา ฟนฟู และใชประโยชนทรัพยากรปาไมอยางย่ังยืน ดําเนินการปลูกปา 

ปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปาและกํากับการใชประโยชนอยางเขมงวด  

• สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ จัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมบนหลักการใหคนและ

ชุมชนอยูกับปาได ใหมีการประเมินมลูคาการใหบรกิารของระบบนิเวศ  สรางรายไดจากการ

อนุรักษ  

• วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง  

• เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภมูิภาคอาเซียนดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

 

วางระบบบริหารจัดการน้าํใหมี

ประสิทธภิาพ  

• ปรับระบบการบริหารจัดการนํ้าอยางบูรณาการ (ทั้งแกปญหาขาดแคลนและปองกันอุทกภัย) 

โดยฟนฟูปาตนนํ้า /จัดหาแหลงกักเก็บนํ้าตนทุนและแหลงชะลอนํ้าใหเพียงพอ /เพิม่ขีด

ความสามารถในการเก็บกักนํ้า /เพิ่มประสิทธภิาพการจัดสรร การระบายนํ้า และการผันนํ้า /

พัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และการเตือนภัย /ปรับปรุงองคกรและกฏหมาย /สรางการมี

สวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  



  32 2 กันยายน 2558 

 

 

 

 

พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด เพือ่ลดการปลอยกาซเรอืน

กระจก 

• กําหนดกฎ ระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

• สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลงังานอยาง

ถูกตองและตอเน่ือง 

 

 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

และเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

• พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมอืงอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ และเปนแผนพัฒนา
ของจังหวัดและพืน้ที่  

• สนับสนุนและผลักดันใหภาคการผลิต (โรงงาน) และบริการ เขาสูอุตสาหกรรมสีเขียว /ปรับ
กฎระเบียบใหเอื้อตอการพัฒนา  

• เพิ่มศักยภาพเมอืงดานการจัดการสิ่งแวดลอมอยางมสีวนรวม โดยเฉพาะการจัดการของเสีย  
• เพิ่มพื้นทีส่ีเขียวเพื่อเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน  
• พัฒนาพื้นที่ใหเช่ือมโยงกับอาเซียน ในการพัฒนาเมอืงที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและ

ยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (ตอ) 
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การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวให

พรอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

• เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  

• สงเสริมการผลิตและบรโิภคทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

• ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความตอเน่ือง

ของธุรกิจ 

 

 

 

 

ใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและ
นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

• จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
คาธรรมเนียมการจัดการมลพษิ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรอืความเสยีหายตอ
สิ่งแวดลอม  

• ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพื่อสงเสริมการประหยดัพลังงาน การใชพลังงานทางเลอืกและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม  

• สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม /ปรับปรุงระบบ โครงสราง องคกร กลไก 
กระบวนการยุติธรรม และกฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ กระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและประชาชนมีสวนรวม 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ตอ) 
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• ปฎรูิประบบภาษีทั้งระบบ  เพื่อเพิ่มรายไดของภาครัฐและเปนเคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขนัและลดความเหล่ือมลํ้า  

• ปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล จัดใหมีกฎหมายท่ีเปนกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

• มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเปนตวัตั้ง และใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากขึ้น 

• ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงานใหภาคสวนอื่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

• พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

• พัฒนารูปแบบและวิธีการทํางานของภาครัฐในระดบัตางๆ ระหวางราชการบริหารสวนกลาง สวน
ภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยเนนการยึดพื้นท่ีเปนหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณใหเปนแบบ
ยึดพื้นท่ีเปนตัวตั้ง รวมท้ังวางเง่ือนไขการจัดสรรงบประมาณใหกระทรวง/กรม ตองสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุมจังหวัดในสัดสวนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

การปรับปรุงการบริหาร
จัดการรายไดและรายจาย

ของภาครัฐ  

ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสรางของหนวยงานภาครัฐ  

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ  
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• วางแผนกําลังคนเชิงยุทธศาสตร ใหมีความเหมาะสม ไมเปนภาระตองบประมาณประเทศ  
• สรรหา และจูงใจใหคนรุนใหมท่ีมีขีดสมรรถนะสูงเขามาสูระบบราชการไทย สนับสนุนใหมีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหวาง

ภาครัฐและภาคเอกชน  
• เสริมสรางระบบคุณธรรมและวางมาตรการท่ีเหมาะสมในการแตงตั้ง โยกยายบุคลากรภาครัฐ  โดยคํานึงถึงความดีงาม 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเปนแนวทางประกอบการพิจารณาดวย 

 

 

 

• สงเสริมสนับสนุนใหภาคีองคกรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือขายตางๆ สอดสองเฝาระวัง 
ตรวจสอบ หรือตอตานการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุมครองพยานและผูท่ีเก่ียวของ  

• พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผูตรวจสอบอิสระจากภายนอก ท่ีผานการฝกอบรมเขามาดําเนินการตรวจสอบการ
จัดซ้ือจัดจางของทางราชการ 

• พัฒนางานบริการของภาครัฐสูความเปนเลิศ เพ่ือสนองตอบความตองการของผูรับบริการ 
• พัฒนาศูนยกลางการใหบริการดวยระบบ e-service และการจัดทํา web-portal จัดทําฐานขอมูลงานบริการท่ีมี

ประสิทธิภาพ ใหประชาชนเขาถึงการใหบริการของรัฐไดโดยสะดวก 
• ยกระดับประสิทธิภาพการใหบริการ การใหบริการ online ผานทางเว็บไซด และโทรศัพทมือถือ 

• การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับใหเอ้ืออํานวยตอการบริหารราชการแผนดิน การประกอบธุรกิจ ขอตกลง
ระหวางประเทศและการแขงขันระหวางประเทศ  

• เพ่ิมศักยภาพหนวยงานภาครัฐท่ีมีหนาท่ีใหความเห็นทางกฎหมายใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางรวดเร็ว สามารถใหความ
ชวยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
กําลังคนและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

การตอตานการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

การปรับปรุงแกไข กฎหมาย 
และระเบียบ ขอบังคับที่
ลาสมัย  

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ตอ) 

การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชนของ
หนวยงานภาครัฐ 
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เปาหมาย 

กรอบวิสัยทัศนและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“ประเทศพัฒนาแลว ภายใตปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

กรอบวิสัยทัศนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
ใหความสําคัญกับการกําหนดทิศทางการพัฒนาที่มุงสูการเปลี่ยนผานประเทศไทยจากประเทศกําลังพัฒนารายไดปานกลางไปสู
ประเทศพัฒนาแลว ที่มีรายไดสูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยูรวมกันอยางมีความสุข  

การกําหนดตําแหนงทางยุทธศาสตรของประเทศ  
ประเทศไทยเปนประเทศรายไดสูงที่มีการกระจายรายไดอยางเปนธรรม เปนศูนยกลางดานการขนสงและโลจิสติกสของภูมิภาคสูความ
เปนชาติการคาและบริการ (Trading and Service Nation) เปนแหลงผลิตสินคาเกษตรกรรมยั่งยืน แหลงอุตสาหกรรมสรางสรรค
และมีนวัตกรรมสูงที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

เศรษฐกิจ 
มหภาค 

เศรษฐกิจ 
รายสาขา 

การเสริม 
สรางและ 
พัฒนา 

ศักยภาพคน 

การลดความ 

เหลื่อมล้ํา 

ในสังคม 

การเติบโตท่ีเปนมิตร 
กับส่ิงแวดลอม 
เพ่ือการพัฒนา 

อยางย่ังยืน 

การพัฒนาพ้ืนท่ี 
ภาค และการ 

เช่ือมโยง 
ภูมิภาค 

การเกษตร 
สูความเปนเลิศ

ดานอาหาร 
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เปาหมาย 

 
>4.0 % 

 
7.5 % 

 
10.0 % 

GNI per capita 

301,199 บาท (8,859 ดอลลาร สรอ.)  

 
  รอยละ 5.0 GDP per capita  

317,051 บาท  (9,325 ดอลลาร สรอ.) 

เปาหมาย แผนฯ 12 

1 2 3 ปริมาณการสงออก การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ 

การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค 1 

การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 2 
>7.0% 

มูลคาของธุรกิจภาคบริการ 1 

สัดสวนผลติภัณฑมวลรวม SMEs 
3 

40.0% 
ของ GDP 

การลงทุนวิจัยและพัฒนา 2 

สัดสวนคาใชจายการลงทนุ 
เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 

>2.0% 

สัดสวนการลงทุน 
วิจัยและพัฒนาของ 

สัดสวนบุคลากร 
ดานการวิจัยและพัฒนา 

25 : 10,000 

ของ GDP 

ภาคเอกชน : ภาครัฐ 
70 : 30 

คน : ประชากร  
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การพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร  3 

ปริมาณการผลิต
สินคาเกษตรและ

อาหารเพียงพอและ 
มีความหลากหลาย 
สินคามีคุณภาพ 

เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองทางดาน
อาหาร มีหลักประกัน
ความมั่นคงดานอาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

รวมท้ังเกษตรกร 
รุนใหมเขาสูภาค

เกษตรอยางตอเน่ือง 

พ้ืนท่ีการทําเกษตร

อินทรียท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

มูลคาสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

>3.0% 213,183 ไร ป 2556  

ป 2564 5,000,000 ไร 

เปาหมาย (ตอ) 



25 กันยายน 2558 39  www.nesdb.go.th 

การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพคน 
คนไทยทุกชวงวัยมี
คุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
มีสุขภาวะ ความรู  
และมาตรฐาน 
การครองชีพท่ีดี 

การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

การศึกษาและ 

การเรียนรูมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานสากล 

ครอบครัว 

มีความอบอุน เขมแข็ง  

และมีความมั่นคง

ทางดานเศรษฐกิจ 

ลดความแตกตางทาง

รายไดและกระจาย

การถือครองทรัพยสิน 

ประชาชนเขาถึงระบบ

การคุมครองทางสังคม 

ท่ีมีคุณภาพอยาง

ครอบคลุม และท่ัวถึง 

สถาบันทางสังคมและ
ชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงตนเองไดและเปน
กลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ 

5 

4 
เปาหมาย (ตอ) 
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การเติบโตที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยัง่ยืน 6 

ความสามารถในการรับมอืภัยพิบัติและ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศเพ่ิมข้ึน 

ทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที ่

การบริหารจัดการน้ํามีความสมดลุและ
เนนการจัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภค
และบริโภคใหเพียงพอ 

การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพ 

และมีธรรมาภบิาล 

31.2% 

พ้ืนที่ปาไม ป 2556  ป 2564 

36.0% 

การปลอยกาซเรือนกระจก 

เพ่ือนําไปสูสังคมคารบอนต่ํา 
20.0% 

เปาหมาย (ตอ) 

การพัฒนาพืน้ที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 7 

เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมภิาคไดรับการ
พัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัยทีส่ามารถ
ตอบสนองตอการดํารงชีวิตของคนในพ้ืนที ่

พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนไดรับการพัฒนา
ทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม และ
ความมั่นคงอยางมีสมดลุ 

การเช่ือมโยงภูมภิาคดวยการพัฒนาระบบ
โครงสรางพ้ืนฐานทีม่ีคุณภาพและทั่วถึง 

พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมกีารปรับระบบการ
ผลิตใหเปนมติรตอสิ่งแวดลอมควบคูกบัการ
พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานที่มีประสิทธภิาพ 
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 แนวทางการพัฒนาทีส่ําคญั 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขาใหแขงขันได 

3. การพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร 

4. การสรางความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

 

5. การสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

อยางมีคุณภาพ 

6. การพัฒนาพ้ืนท่ี ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค 

7. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

เกษตร อุตสาหกรรม ทุน แรงงาน โครงสรางพ้ืนฐาน 
และเทคโนโลย ี

ประเทศไทยในอนาคต 

1 
เศรษฐกิจ
ภาพรวม 

2 

3 

4 

5 6 
7 

การเกษตร 

พัฒนาพ้ืนที่  

ความเสมอภาค 

พัฒนาศักยภาพของคน 

ส่ิงแวดลอม 

Good plans 

 Resources 

Bright future 

เศรษฐกิจ
รายสาขา 

เช่ือมโยงภูมิภาค 
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ขอบคุณ 
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