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ยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
Sustainable Development Goals   

และแผนฯ 12 ของประเทศ 
 
 

 
นางสาวลดาวัลย คําภา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสงัคมแหงชาติ  



หนวย : รอยละ 

“สังคมไทยมีความอยูเย็นเปนสุข 

รวมกันมากขึ้น” 

องคประกอบหลัก 2549 2555 2556 2557P 

1. การมีสุขภาวะ  70.48 71.52 71.76 72.82 

2. ครอบครัวอบอุน 62.24 68.31 66.28 65.60 

3. ชุมชนเขมแข็ง 33.74 81.00 86.35 88.43 

4. เศรษฐกิจเขมแข็งและเปนธรรม 69.63 79.46 78.73 77.22 

5. สภาพแวดลอม/ระบบนิเวศสมดุล 73.02 68.46 64.89 65.76 

6. สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 75.42 55.56 57.23 59.07 

ภาพรวมดัชนีความอยูเย็นเปนสุข 66.76 71.68 72.15 72.76 

3 ปแรกของแผนฯ 11 แผนฯ 9 

ดัชนีความอยูเย็นเปนสขุรวมกันในสังคมไทย ป 2550-2557 ชุมชนมีการรวมกลุม

ชวยเหลือกัน และเช่ือมโยง

เปนเครือขายเพ่ิมข้ึน 

ปจจัยสนับสนุน 

ปจจัยเสี่ยงและขอจํากัด 

ความเขมแข็งและเปนธรรม 
ทางเศรษฐกิจลดลงอยางตอเนื่อง 

สภาพแวดลอมและ 
ระบบนิเวศเส่ือมโทรม 

ความอบอุน 
ในครอบครัวลดลง 

สังคมประชาธิปไตย 

ท่ีมีธรรมาภิบาลยังอยูใน

ระดับท่ีตองเรงแกไข 

การมีสุขภาวะท่ีดีข้ึนจาก 

การพัฒนาคุณธรรม สติปญญา 

และใฝรู และมีสุขภาพจิตท่ีดี 
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ผลการพัฒนาประเทศในภาพรวม 



ดานเศรษฐกิจ 

สถานะของประเทศ 

1. ในชวง 5 ทศวรรษท่ีผานมา การพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความสําเร็จในระดับท่ีนาพอใจท้ังในดานการขยายตัว

ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสรางการผลิต 

ธนาคารโลกไดขยับฐานะประเทศไทยเปนประเทศรายไดปานกลางตอนบน 

การดําเนินมาตรการแกไขปญหาเศรษฐกิจไทยในป 2540 และการใหความสําคัญกับการรักษาวินัยทางการเงิน
และการคลัง ทําใหเสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและอยูในเกณฑท่ีแข็งแกรง 

โครงสรางการผลิต เปล่ียนผานจากภาคเกษตรไปสูภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น สอดคลองกับระดับ 
การพัฒนาประเทศ และมีศักยภาพท่ีจะไดรับการพัฒนาเพื่อสรางฐานการผลิตสําหรับขับเคล่ือนเศรษฐกิจเขาสู
ประเทศรายไดสูงในอนาคต  
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ดานเศรษฐกิจ (ตอ) 

2. อยางไรก็ตาม ในชวง 8 ปที่ผานมา (แผนฯ 10 และ 3 ปแรกของแผนฯ 11) เศรษฐกิจชะลอตัวลงและเร่ิมแสดงใหเห็นขอจํากัดของการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยูในฐานะประเทศรายไดปานกลางอยางถาวรมากข้ึน โดยเฉพาะ

ภายใตเงื่อนไขการลดลงของกําลังแรงงาน ขาดการลงทุนที่เพียงพอ การพัฒนาทางดานเทคโนโลยีและการปรับโครงสรางการผลิตลาชา 

สถานะของประเทศ (ตอ) 
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• แตยังมีปญหาท้ังในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกชวงวัย  

• ขณะท่ีครัวเรือนโดยเฉลี่ย 
มีขนาดลดลงและมีรูปแบบ
ท่ีหลากหลาย  

โครงสรางประชากรเปลี่ยนแปลงเขาสูการเปนสังคมสูงวัย สถานการณความยากจนมีแนวโนมลดลง  

แตยังคงมีความเหลือ่มล้ํา
ของการกระจายรายได
และระหวางกลุมคน 

คนไทยมคีวามมั่นคงทางสังคมมากข้ึน  

แตยังมีปญหา 
เชิงคุณภาพท้ังดาน
สุขภาพ การเรียนรู 
และคุณธรรม
จริยธรรม 

วัฒ
ธรรมตางชาติ 

ประชากรไทย 

สังคมไทยเผชิญกับความเสื่อมถอย

ทางวัฒนธรรม และมแีนวโนมเปน

สังคมพหุวัฒนธรรมมากข้ึน  

ชุมชนมีความเขมแข็ง  

สามารถแกปญหาและสนองตอบ 
ความตองการของชุมชนดวยตนเองไดดีข้ึน 

สถานะของประเทศ (ตอ) 
ดานสังคม 
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปญหาสิ่งแวดลอม 
ทรัพยากรเสื่อมโทรม 

1 

2 

3 

ทรัพยากรธรรมชาตสิวนใหญถูกนําไปใชใน 

การพัฒนาจํานวนมากกอใหเกิดความเสื่อมโทรม

อยางตอเนื่องและเกิดปญหาความขัดแยง 

ในการใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาตมิากข้ึน 

ปญหาสิ่งแวดลอมเพ่ิมสูงข้ึนตามการขยายตัว 

ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบดวย 

ปญหาขยะมลูฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน้ํา 
และการปลอยกาซเรือนกระจก 

ภัยพิบัตทิางธรรมชาตโิดยเฉพาะอยางยิ่งอุทกภัยและภัยแลง 

ที่เกิดข้ึนบอยคร้ังและมีความรุนแรงมากข้ึน สงผลกระทบตอ 
ภาคการผลิตและวิถกีารดาํรงชีวิตของคนไทย  

สถานะของประเทศ (ตอ) 
ดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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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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บริบท
ภายนอก 

เง่ือนไข
เศรษฐกิจ

โลก 

การเขาสู
สังคมสงูวัย
ของโลก 

เทคโนโลยี/
นวัตกรรมท่ี
เปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็ว 

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ 

วาระการ
พัฒนาของโลก

ภายหลัง  
ค.ศ. 2015 

•การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 

•การแขงขันในตลาดการคาโลก 

•การเปดเสรี 

•ความเสี่ยงดานภมูิรัฐศาสตร องคการสหประชาชาติประเมิน

สถานการณวาในชวงป 2544-2643 

ประชากรอายุ 60 ป ข้ึนไปมีมากกวา

รอยละ 10 ของประชากรโลก 

•ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ

และสิ่งแวดลอมใหมีความรุนแรงมากข้ึน 

•ภัยพิบัตทิางธรรมชาตมิีแนวโนม 

เกิดบอยคร้ังข้ึนและมีความรุนแรงมากข้ึน 

•รูปแบบการผลิตและการคา 

•ภาคบริการตองปรับตัวใหทันตอ

การเปลี่ยนแปลง 

•รูปแบบการดําเนนิชีวิต การทํางาน 

และความสัมพันธของคนในสังคม 

ตลอดจนความซับซอนของปญหา

ทางสังคมที่จะตามมา 

การจัดทําเปาหมายการพัฒนา

ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ

ในชวงเวลา 15 ป 
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บริบทการเปลีย่นแปลง (ตอ) 



สาระสําคญัของรางกรอบยุทธศาสตรชาต ิ



วสิัยทัศน : 

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

•ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลางและเปนท่ียึด
เหน่ียวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ี
นําไปสูการบริหารประเทศท่ีตอเน่ืองและโปรงใสตามหลักธรร
มาภิบาล  

• สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกําลัง
เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเขมแข็ง ครอบครัว มี
ความอบอุน 

•ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายไดท่ีมั่นคง
พอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยูอาศัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพยสิน 

•ฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ประชาชนมีความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และนํ้า 

•ประ เทศไทยมีการขยายตั วของ เศรษฐกิ จ 
อย า งต อ เนื่ อ งจ น เ ข า สู ก ลุ ม ป ร ะ เทศ ร าย ไ ด สู ง 
ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรไดรับ
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากข้ึน 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแขงขันสูง 
สามารถสรางรายไดท้ังจากภายในและภายนอกประเทศ 
สรางฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน
จุดสําคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคท้ังการคมนาคมขนสง 
การผลิต การคา การลงทุน และการทําธุรกิจ มีบทบาท
สําคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

•ค ว า ม ส ม บู ร ณ ใ น ทุ น ท่ี จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร า ง 
การพัฒนาตอเนื่อง ไดแก ทุนมนุษย ทุนทางปญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนท่ีเปนเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

•การพัฒนาท่ีสามารถสรางความเจริญ รายได และ
คณุภาพชีวิตของประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเน่ือง ซึ่งเปนการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใชทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไมสรางมลภาวะตอสิ่งแวดลอมจนเกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  

•การผลิตและการบริโภคเปนมิตรกับส่ิงแวดลอม และ
สอดคลองกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเปนท่ียอมรับ
รวมกัน ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมมีคุณภาพดีข้ึน คนมีความรับผิดชอบตอสังคม มี
ความเอ้ืออาทร เสียสละเพ่ือผลประโยชนสวนรวม  

• มุงประโยชนสวนรวมอยางย่ังยืน ใหความสําคัญกับการมี
สวนรวมของประชาชนทุกภาคสวน เพ่ือการพัฒนาในทุกระดับ
อยางสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน   

•ประชาชนทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความม่ันคง ความม่ังคั่ง  ความยั่งยืน  

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 



ยทุธศาสตรชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

เพ่ือใหบรรลุวิสัยทัศน  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว 

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 

นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข 

และตอบสนองตอบตอการบรรลุ 

ซึ่งผลประโยชนแหงชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 

สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศพัฒนาแลว และสราง

ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ 

เปนธรรม ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

“ม่ันคง”  

ความมั่นคง 

๑ 
๒ 

๓ 

๔ 

๕ ๖ 

การสราง
ความสามารถ 
ในการแขงขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสราง

ศักยภาพคน 

การสรางโอกาส 
ความเสมอภาคและเทา

เทียมกนัทางสังคม 

การสรางการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตท่ี

เปนมิตรตอ
สิ่งแวดลอม 

การปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 



อนาคตประเทศไทย ป 2579 : รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.......... 

 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอยางมั่นคงและย่ังยืน โดยสถาบันหลักของชาติดํารงอยูอยางมั่นคงเปนจุดยึดเหน่ียวของสังคม 
มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยูรวมกันอยางสันติสุขในทุกพื้นที่  และมีระดับรายไดในกลุมประเทศรายไดสูง  
มีความเปนธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ําลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมบีทบาทสําคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจมีความเปนชาติการคาบนฐานการขยายตัวของการคาสงคาปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลท่ีเขมขนข้ึน มีการเติบโต
อยางมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ตางๆ อยางทั่วถึง มีเสถียรภาพ แขงขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม 
และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เช่ือมโยงในอาเซียน เพื่อใหประเทศไทยเขาสูการมีรายไดสูงภายในป 2579 และ
กลายเปนประเทศพัฒนาแลว โดย  
• ภาคเกษตร เปนฐานการผลิต bio-bases ท่ีสําคัญ เปนฐานการผลิตอาหารท่ีม่ันคงและปลอดภัย และเปนฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพ 

การผลิตสูง มีระบบบริหารจัดการท่ีดีดานการประมง 
• ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตท่ีไดรับการพัฒนาใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปน

ศูนยกลางการผลิต การคา และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เชน ศูนยการผลิตรถยนตและช้ินสวนและศูนยทดสอบ 
และวิจัยพัฒนารถยนตและชิ้นสวนของเอเชีย ศูนยกลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนยกลางการผลิตอุตสาหกรรม
ดิจิทัล เปนตน 

• ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมไดรับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพใหสูงขึ้น เชน การขนสง ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล 
และสงเสริมธุรกิจบริการอนาคตใหเปนฐานรายไดใหม โดยมุงสูการเปนศูนยกลางการลงทุนและการใหบริการของภูมิภาคอาเซียน  
เชน ศูนยกลางการใหบริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแหงการทองเท่ียวและบริการของอาเซียน ศูนยบริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการดานโลจิสติกส เปนตน 

• วิสาหกิจและการดําเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดยอมเขมแข็ง เปนฐานการผลิตและบริการท่ีสําคัญของประเทศ 

12 



อนาคตประเทศไทย ป 2579 : รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.......... 

 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพรอมทั้งกาย ใจ 

สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรูตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรม 

ที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความรับผิดชอบ เปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

 สังคมไทยเปนสังคมท่ีเปนธรรม มีความเหลื่อมล้ํานอย อัตราความยากจนตํ่า มีการกระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากร 

การสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง ไมคอรัปช่ัน โดยที่ประชาชนทุกชวงวัย 

มีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมีสุข  

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม เปนประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปลอยกาซ

คารบอนไดออกไซดตํ่า มีพื้นที่สีเขียวใหญข้ึน ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

 ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปรงใส ตรวจสอบไดและประชาชนมีสวนรวม การกระจาย

อํานาจและแบงภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหวางสวนกลาง ภูมิภาคและทองถ่ิน 
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ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรดานความมั่นคง เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางดานอาหาร มีหลักประกันความมั่นคงดานอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

2. ยุทธศาสตรดานการสราง

ความสามารถในการแขงขัน 

• ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมต่ํากวาเฉล่ียรอยละ 2.5 ตอป (ในชวงแผนฯ 12 และไมต่ํากวาเฉล่ียรอยละ 

3.5 ตอป ในชวงแผนฯ 13  

• การลงทุนรวมขยายตัวไมต่ํากวาเฉล่ียรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไมต่ํากวารอยละ 

10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมต่ํากวาเฉล่ียรอยละ 7.5) 

• สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูรอยละ 2.0 ของ GDP และมีสัดสวนการลงทุน

วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน 70 : 30 

• สัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเปน 25 คนตอประชากร 10,000 คน 

• สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตอ GDP เพิ่มขึ้นเปนรอยละ 40 

• เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัยท่ีสามารถ

ตอบสนองตอการดํารงชีวิตของคนในพื้นท่ี มีการจัดการส่ิงแวดลอมเมืองตามมาตรฐาน และมีการพัฒนา

ระบบขนสงสาธารณะในเขตเมืองอยางท่ัวถึง ควบคูกับการรวมองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ือ

ประสิทธิภาพในการทํางานและการกํากับดูแล 

ตัวอยางเปาหมายในระยะ 5 ปของ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 



ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

3.   ยุทธศาสตรการพัฒนาและ

เสริมสรางศักยภาพคน 

• คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตท่ีดีขึ้น ท้ังการมีสุขภาวะ มีความรู และมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดี 

• การศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล สามารถพัฒนาคนไทยใหมีทักษะการเรียนรูในเชิง

คิดสังเคราะห สรางสรรค ตอยอดไปสูการสรางนวัตกรรมความรู มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะ

สารสนเทศ ส่ือ และเทคโนโลยี ตลอดจนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

• ครอบครัวมีความอบอุน เขมแข็ง และมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ  

4.  ยุทธศาสตรดานการสราง

โอกาสความเสมอภาคและ

เทาเทียมกนัทางสังคม 

• ลดความแตกตางทางรายไดและกระจายการถือครองทรัพยสินระหวางกลุมคนและพื้นท่ี 

• ประชาชนเขาถึงระบบการคุมครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอยางครอบคลุม และท่ัวถึง 

• สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองไดและเปนกลไกหลักในการขับเคล่ือนและพัฒนา

ประเทศ 

ตัวอยางเปาหมายในระยะ 5 ปของ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 



ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

5.   ยุทธศาสตรดานการสราง

การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมติรตอสิง่แวดลอม 

• พ้ืนท่ีปาไมเพ่ิมข้ึนจากรอยละ 31.2 ในป 2556 เปนรอยละ 36 ในป 2564  

• การบริหารจัดการน้ํามีความสมดุลระหวางอุปสงคและอุปทาน และเนนการจัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภคใหเพียงพอเปนลําดับแรก 

• การปลอยกาซเรือนกระจกของประเทศลดลงไมนอยกวารอยละ 7 จากกรณีปกติ (Business-As-Usual : BAU) เพ่ือ

นําไปสูสังคมคารบอนต่ํา 

• ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมข้ึนท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 

• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

• พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับระบบการผลิตใหเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม โดยมีคุณภาพสิ่งแวดลอมตาม

มาตรฐานสากลและไดรับการยอมรับจากชุมชน ควบคูกับการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

6 .  ยุทธศาสตรด านการปรับ

สมดุลและพัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 

• พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนไดรับการพัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอมและความม่ันคงอยางมีสมดุล เพ่ือเปน

ฐานการผลิตใหมของประเทศและชุมชนทองถ่ิน 

• เมืองศูนยกลางความเจริญในภูมิภาคไดรับการพัฒนาใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัยท่ีสามารถตอบสนองตอการ

ดํารงชีวิตของคนในพ้ืนท่ี มีการจัดการสิ่งแวดลอมเมืองตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบขนสงสาธารณะในเขต

เมืองอยางท่ัวถึง ควบคูกับการรวมองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือประสิทธิภาพในการทํางานและการกํากับดูแล 

ตัวอยางเปาหมายในระยะ 5 ปของ (ราง) กรอบยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป 



 
 
 

• เสริมสรางความมั่นคงของสถาบันหลกัของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข สรางจิตสํานึกของคนในชาติใหมีความจงรักภักดี และธํารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย 

• ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอรรัปชั่น สรางความเปนธรรม ลดความเหล่ือมลํ้า กระจายอํานาจ และ
สรางความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

• ปองกันและแกไขการกอความไมสงบในจังหวัดชายแดนภาคใต เนนเสริมสรางกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี ขจดัความขัดแยง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เขาใจ เขาถึง พัฒนา” 

• บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝงทะเล  โดยพัฒนาความรวมมือเปนหุนสวนยุทธศาสตรความ
มั่นคงและการพัฒนาการกอการราย พัฒนาพื้นท่ีชายแดนและชายฝงทะเล เสริมสรางความสัมพันธดาน
วัฒนธรรม เรงรัดจัดทําหลักเขตแดน แกไขปญหาพื้นท่ีทับซอน และปญหาการลักลอบเขาเมืองท้ังระบบ 

• พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความรวมมือระหวางประเทศทุกระดบั รักษาดุลยภาพของความสัมพันธ
กับประเทศมหาอํานาจ เพื่อรักษาผลประโยชนของชาติ สามารถปองกันและแกไขปญหาภัยคุกคามขามชาติ 
ลดผลกระทบจากภัยกอการราย และเสริมสรางความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร 

• พัฒนาเสริมสรางศักยภาพการผนึกกําลังปองกันประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสรางกําลังและยุทโธปกรณ
ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานขาวกรองใหมีประสิทธิภาพ พรอมสรางความรวมมือกับประเทศเพื่อนบานและ
มิตรประเทศ รวมท้ังมีสวนรวมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

• พัฒนาระบบการเตรียมพรอมแหงชาติ  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดลอม และ
การปกปองรักษาผลประโยชนแหงชาติทางทะเล รวมทั้งเสริมสรางความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน้ํา 

• ปรับกระบวนการทํางานของกลไกที่เกี่ยวของจากแนวดิ่งสูแนวระนาบมากข้ึน กําหนดการบริหารจัดการท่ี
ครบวงจรและย่ังยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายใหเอื้อตอการดําเนินงาน และใหความสําคัญกับการติดตาม
ประเมินผลอยางเปนระบบ 

1. ยุทธศาสตรดานความม่ันคง 

ดานความมั่นคง 



 
 
 

• รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสรางความเช่ือมั่น โดยดําเนินนโยบายการคลังและการเงินใหมีความ
สอดคลองกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปล่ียน และสรางความเชื่อมั่นใน
ตางประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศใหมีประสิทธิภาพและสามารถใหบริการประชาชนทุกระดบั  
เพื่อสงเสริมความสามารถในการแขงขนัของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเขาถึงแหลงเงินทุนของประชาชน 

• สงเสริมการคาและการลงทุน ทั้งภาครัฐและเอกชน ใหสอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศและยุทธศาสตร
จังหวัดท่ีสะทอนความตองการและศักยภาพของพื้นท่ี และใหอยูบนการแขงขนัท่ีเปนธรรม และมีความ
รับผิดชอบตอสังคม  

• พัฒนาประเทศสูความเปนชาติการคา โดยใชฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการทําธุรกิจของผูประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอํานวยความสะดวกทางดานโครงสรางและ
ระบบ ดานปจจัยสนับสนุน และดานบุคลากร 

 
 
 

ภาคเกษตร   
• เสริมสรางฐานการผลิตการเกษตรใหเขมแข็งและยั่งยืน 
• เพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันของภาคเกษตร 
• สงเสริมเกษตรกรรายยอยใหปรับไปสูรูปแบบเกษตรยั่งยืนท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมและรวมกลุมเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
• พัฒนาสินคาเกษตรและอาหารท่ีมีศักยภาพในการแขงขัน 
ภาคอุตสาหกรรม 
• พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ภาคบริการ 
• สรางรายไดจากการทองเท่ียว 
• ผลักดันประเทศไทยสูการเปนศูนยกลางการใหบริการสุขภาพ 
• สงเสริมธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ 

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาภาค
การผลิตและ

บริการ 



 
 
 

• พัฒนาทักษะและองคความรูของผูประกอบการไทย ในการสรางสรรคสินคาและบริการรูปแบบใหมใหมี
จุดเดน เพื่อตอบสนองความตองการของตลาด และกาวทันตอกระแสการเปล่ียนแปลงของสังคมโลก ตลอดจน
สงเสริมสถาบันการศึกษาในทองถิ่น ใหเปนแหลงรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปญญาชาวบานในการพัฒนา
ผลิตภัณฑท่ีมีความเปนเอกลักษณ และพัฒนาผลิตภัณฑใหมีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผูบริโภคทุกระดับ 
และรณรงคสงเสริมประชาสัมพันธใหผูประกอบการเห็นความสําคัญในการสรางเคร่ืองหมายการคาของตนเอง 
และสรางภาพลักษณสินคาไทยใหเปนท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผูประกอบการเดิมใหสามารถปรับตัว
และเตรียมความพรอมสําหรับรูปแบบการดําเนินธุรกิจใหมๆ และมาตรการทางการคาในรูปแบบตางๆ  

• พัฒนาและยกระดบัผลิตภาพแรงงาน เพ่ือสงเสริมขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
• พัฒนาวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมสูสากล ใหมีการรวมกลุมคลัสเตอรท่ีเขมแข็งเพื่อเปนพลังขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทยดวยการพัฒนาปจจัยแวดลอมใหเอื้อตอการดําเนินธุรกิจ และเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันสงเสริมการพัฒนาตอยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเขาสูการเปนศูนยกลางการผลิตบริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

• ยกระดับศักยภาพของสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลติภณัฑ (OTOP) ไทยใหกาวไกลสูสากล 
• พัฒนาวสิาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน และกลุมประชาชน/

เกษตรกรในชุมชน ใหเปนฐานรากสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน (ตอ) 

พัฒนาผูประกอบการ/
เศรษฐกิจชุมชน 



 
 
 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเปนฐานการผลิตใหม กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสูภูมิภาค สรางความ
มั่นคงในพื้นท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบานท้ังในดานการผลิตรวมและชองทางการตลาดรวมกัน  

• พ้ืนที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝงทะเลตะวันออก พัฒนาเปนฐานการผลิตท่ีใชเทคโนโลยีสูง มีบริการทันสมัย ใชทรัพยากร
อยางประหยัด เปนมิตรตอส่ิงแวดลอมและชุมชน  

• พ้ืนที่เมืองศูนยกลางความเจริญ พัฒนาเปนเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และนาอยู ใชพลังงานและทรัพยากรอยาง
ประหยัด จัดการส่ิงแวดลอมเมืองอยางเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมือง
ศูนยกลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองคกรปกครองสวนทองถิ่นท่ีมีขีดความสามารถสูง 

 
 
 

• ดานการขนสง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนสงสินคาทางถนนสูการขนสงท่ีตนทุนต่ํา รวมท้ังพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและสิ่งอํานวยความสะดวก
ในการเดินทางและขนสงไปสูเมืองศูนยกลางของภูมิภาคท่ัวประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบาน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง 
และอุตสาหกรรมซอมบํารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นสวนอากาศยาน เพ่ือสรางฐานอุตสาหกรรมใหมของประเทศ 

• ดานความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาใหมีความม่ันคงในราคาท่ีเหมาะสม โดยกระจายประเภทของเชื้อเพลิง สงเสริมพลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพรายพ้ืนท่ี อาศัยความกาวหนาทางเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสรางศักยภาพดานพลังงาน พ่ึงพาตนเองไดอยางยั่งยืน และนําไปสูการสราง
อุตสาหกรรมท่ีจะเปนฐานเศรษฐกิจใหมของประเทศ รวมท้ังเชื่อมโยงแหลงพลังงานกับประเทศในอาเซียน 

• ดานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร (ICT) เนนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐาน ICT ท่ีเปนอินเทอรเน็ตความเร็วสูงใหทันสมัยและ
กระจายท่ัวถึง พัฒนาบุคลากรใหมีความรูความสามารถ และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ
ใช ICT ในการสรางนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต ICT เพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และ
พาณิชยอิเล็กทรอนิกส 

• ดานการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดสวนคาใชจายวิจัยและพัฒนาไมนอยกวารอยละ 3 โดยมีสัดสวนรัฐตอเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยท่ีมุงเปา
ตอบสนองความตองการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจํานวนบุคคลากรดานวิจัยและพัฒนาเปน 70 คนตอประชากร 10,000 คน 

การลงทุนพัฒนา 
โครงสรางพ้ืนฐาน 

การพัฒนาพ้ืนท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ

และเมอืง  
 

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน (ตอ) 



 
 
 

• สรางความเปนหุนสวนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคี และ
พหุภาคี เพื่อสงเสริมความมั่นคง เพื่อสรางความเจริญกาวหนาและลดความเหล่ือมลํ้าอยางย่ังยืนรวมกัน 

• สงเสริมใหประเทศไทยเปนฐานของการประกอบธุรกิจ การใหบริการทางการศึกษา การใหบริการดานการเงิน 
การใหบริการดานสุขภาพ การใหบริการดานโลจิสติกส และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเปนฐาน
ความรวมมือในเอเชีย 

• สงเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการดําเนินธุรกิจของนักลงทุนและผูประกอบการไทยในตางประเทศ 
• สงเสริมความรวมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสรางความม่ันคงดานพลังงาน ดานอาหาร ดาน

ส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบตาง ๆ รวมท้ังการปองกันภัยในทุกรูปแบบ 
• สงเสริมบทบาทการเปนผูประสานประโยชนในการเช่ือมโยงและถวงดุลระหวางกลุมอํานาจตางๆ และแกไข

ปญหาความแตกตางทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการดํารงความสัมพันธท่ีดีกับประเทศและองคกร
ระหวางประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอยางตอเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธกับกลุม
มหาอํานาจตาง ๆ 

• เพ่ิมบทบาทและการมีสวนรวมของไทยในองคการระหวางประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค รวมท้ังประเทศกําลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และใหความชวยเหลือท้ังในดานการเงินและทางเทคนิคกับ
ประเทศกําลังพัฒนาในการพัฒนาดานความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย  

• สนับสนนุการเปดเสรีทางการคา ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และสงเสริมการคากับกลุมประเทศ
กําลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เรงรัดการใชประโยชนจากขอตกลงท่ีมีผลบังคับ
ใชแลว ตลอดจนใชโอกาสจากการเปดเสรีการคาและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทางปองกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

• สรางองคความรูดานการตางประเทศ และใหความรูความเขาใจดานการตางประเทศและผลประโยชนท่ีมีตอการ
พัฒนาประเทศตอภาคสวนตาง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังดําเนินการเชิงรุกในการสรางความเขาใจ ความ
เชื่อมั่น และภาพลักษณท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และดานอ่ืน ๆ ของประเทศไทย 

การเช่ือมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก  

2. ยุทธศาสตรการสรางความสามารถในการแขงขัน (ตอ) 



 
 
 

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดชวงชีวิตใหสนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเร่ิมตั้งแตในครรภและ

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

(4) วัยแรงงาน  และ (5) วัยผูสูงอายุ 

• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรูให มีคุณภาพ เทาเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสรางและระบบ

บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเขาถึงการศึกษาอยางเทาเทียมและท่ัวถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน

สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสูความเปนเลิศ ปฏิรูประบบการคลังดานการศึกษาเพ่ือเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด

การศึกษา สงเสริมการมีสวนรวมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผูสอน พัฒนา

ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังใหมีการปฏิรูประบบการเรียนรู 

• การสรางเสริมใหคนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุงเนนการปองกันและควบคุมปจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดลอม

ท่ีเอ้ือตอสุขภาพ  การสงเสริมรูปแบบการดําเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี สรางและเผยแพรความรู

ดานสุขภาพเพื่อนําไปสูการปรับเปล่ียนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแตละชวงวัย 

• การสรางความอยูดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสรางศักยภาพและบทบาทหนาท่ีของสถาบันครอบครัวในการบม

เพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจใหเขมแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย สุจริต จิตสํานึกสาธารณะ ควบคูไปกับ

การสรางคานิยมหลักของไทยใหสมาชิกในครอบครัว สรางความอบอุนและมั่นคงใหสมาชิกในครอบครัว 

3.ยุทธศาสตรการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพคน  



 
 
 

• การสรางความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล้ําทางดานเศรษฐกิจและสังคม โดยสรางความมั่นคงทางดานรายไดและ

การออม กระจายทรัพยากรใหท่ัวถึงเปนธรรมท้ังในดานบริการสาธารณะขั้นพ้ืนฐาน ฐานทรัพยากรตางๆ โดยเฉพาะ 

ในกลุมผูมีรายไดนอยและกลุมดอยโอกาส ความเปนธรรมในการเขาถึงกระบวนการยุติธรรม   

• การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสุขภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให

เกิดความเปนเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหล่ือมลํ้าในระบบหลักประกันสุขภาพ การสงเสริมการอภิบาล

ระบบสุขภาพในลักษณะเครือขาย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ 

• การสรางสภาพแวดลอมและนวัตกรรมที่เอ้ือตอการดํารงชีวิตในสังคมสูงวัย โดยเตรียมการดานโครงสรางพื้นฐานและ

ส่ิงแวดลอมท่ีเอื้อตอผูสูงอายุและผูดอยโอกาส 

• การสรางความเขมแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเขมแข็งของชุมชน โดยการฟนฟู

บทบาทสถาบันศาสนา การธํารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพ่ือเปนฐานรากท่ีเขมแข็งในสังคม 

ตลอดจนการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนเพื่อใหชุมชนสามารถจัดการตนเองไดอยางย่ังยืน 

• พัฒนาการสื่อสารมวลชนใหเปนกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา สงเสริมจรรยาบรรณของส่ือมวลชน มีการปรับปรุง

ระบบตรวจสอบส่ือ มีการกําหนดบทลงโทษ และพฒันาภาคประชาชนใหมีความรูเทาทันส่ือโดยเฉพาะส่ือออนไลน 

4. ยุทธศาสตรดานการสรางโอกาสความเสมอภาคและเทาเทียมกันทางสังคม  



 

 

 

จัดระบบอนุรักษ ฟนฟูและปองกัน

การทําลายทรัพยากรธรรมชาติ  

• ปกปองรักษาและฟนฟูทรัพยากรปาไม ดําเนินการปราบปรามและปองกันการบุกรุกทําลายปา

อยางเขมงวด  

• สงเสริมการปลูกปาเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใชประโยชนที่ดินในพื้นที่ปาไมบนพืน้ฐานให

คนและชุมชนสามารถอยูกับปาได และสงเสริมแนวทางประเมินมูลคาการใหบริการของระบบ

นิเวศและการสรางรายไดจากการอนุรักษ  

• วางระบบปองกันการกัดเซาะชายฝง  

• เสริมสรางความเขมแข็งและความรวมมือในภมูิภาคอาเซียนดานการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางย่ังยืน 

 

 

วางระบบบริหารจัดการน้าํใหมี

ประสิทธภิาพ  

• เนนการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอยางบูรณาการ ใหมีแหลงกักเก็บนํ้าตนทุนและ

แหลงชะลอนํ้าทีเ่พยีงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักนํ้า และเพิ่มประสทิธิภาพการ

ระบายนํ้า และการผันนํ้า และการพัฒนาคลังขอมูล ระบบพยากรณ และการเตือนภยั และ

แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที่ ตลอดจนการปรับปรุงองคกรและกฏหมาย รวมทั้งการสรางการ

มีสวนรวมในการบริหารจัดการนํ้า 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  



 

 

 

 

พัฒนาและใชพลังงานที่เปนมติรกับ
สิ่งแวดลอม 

• ลดการปลอยกาซเรือนกระจก 

• เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน สงเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  

• กําหนดกฎระเบียบ และสรางกลไกใหทุกภาคสวนใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพ  

• สรางความรูความเขาใจใหกับประชาชนเก่ียวกับการพัฒนาและการประหยัดพลงังานอยาง

ถูกตองและตอเน่ือง 

 

 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ

และเมืองที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

• พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแนนใหเปนเมอืงอุตสาหกรรมนิเวศตนแบบ และบรรจุใหเปน
แผนพฒันาของจังหวัดและพื้นที่  

• สนับสนุนและผลักดันใหโรงงานปฏิบัติสูอุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบใหเอื้อตอ 
การพัฒนา  

• เพิ่มศักยภาพเมอืงดานสิ่งแวดลอมอยางมีสวนรวม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสทิธิภาพการ
จัดการของเสยี  

• เพิ่มพื้นทีส่ีเขียวเพื่อเปนแหลงดูดซับมลพิษและเก็บกักคารบอน  
• พัฒนาพื้นทีเ่พื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองทีเ่ปนมติรกับสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม  (ตอ) 



 

 

 

การรวมลดปญหาโลกรอนและปรับตัวให

พรอมรับการเปล่ียนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

• ลดการกอกาซเรือนกระจก 

• เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลีย่นแปลงสภาพภูมอิากาศ  

• สงเสริมการผลิตและบรโิภคทีเ่ปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  

• ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทําแผนบริหารความตอเน่ือง

ของธุรกิจ 

 

 

 

 

ใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและ
นโยบายการคลังเพ่ือสิ่งแวดลอม  

• จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑที่กอใหเกิดผลกระทบสิ่งแวดลอม และ
คาธรรมเนียมการจัดการมลพษิ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรอืความเสยีหายตอ
สิ่งแวดลอม  

• ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพื่อสงเสริมการประหยดัพลังงาน การใชพลังงานทางเลอืกและ
อนุรักษสิ่งแวดลอม  

• สงเสริมการจัดซ้ือจัดจางที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสราง 
องคกร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฏหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมใหทันสมัยและมีประสิทธิภาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับทองถ่ินและ
การมีสวนรวมของประชาชน 

5. ยุทธศาสตรดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรตอสิ่งแวดลอม (ตอ) 



 

 

 

• ปฎรูิประบบภาษีทั้งระบบ  เพื่อเพิ่มรายไดของภาครัฐและเปนเคร่ืองมือในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแขงขนัและลดความเหล่ือมลํ้า  

• ปฏิรูประบบการใชจายงบประมาณใหเกิดประสิทธภิาพและประสิทธิผล จัดใหมีกฎหมายท่ีเปนกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดทํางบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

• มุงเนนการจัดทํางบประมาณโดยยึดพ้ืนที่และประเด็นวาระการพัฒนาเปนตวัตั้ง และใหประชาชนเขา
มามีสวนรวมในกระบวนการจัดทํางบประมาณไดมากขึ้น 

• ทบทวนบทบาทภารกิจของหนวยงานภาครัฐใหมีความเหมาะสม ถายโอนงานใหภาคสวนอื่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสรางความโปรงใสในการปฏิบัติราชการ  

• พัฒนาใหหนวยงานภาครัฐเปนองคกรแหงการเรียนรู เปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการ
ดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ตอบสนองความตองการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บานเมืองท่ีดีเพื่อสรางความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผนดิน 

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

การปรับปรุงการบริหาร
จัดการรายไดและรายจาย

ของภาครัฐ  

ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสรางของหนวยงานภาครัฐ  

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ  



 

 

 

• 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
ประพฤติมชิอบ  

การปรับปรุงแกไข กฎหมาย 
และระเบียบ ขอบังคับที่
ลาสมัย  

6. ยุทธศาสตรดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ตอ) 

การพัฒนาระบบการ
ใหบริการประชาชนของ
หนวยงานภาครัฐ 



“มั่นคง มั่งคัง่ ยั่งยนื” 

กรอบวสิยัทศันแ์ผนพฒันาฯ ฉบบัที ่12 
ใหค้วามสําคญักบัการกําหนดทศิทางการพฒันาทีมุ่ง่สูก่ารเปลีย่นผา่นประเทศไทยจากประเทศทีม่รีายได ้

ปานกลางไปสูป่ระเทศทีม่รีายไดส้งู มคีวามม ัน่คง และย ัง่ยนื สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ  

การกาํหนดตาํแหนง่ทางยทุธศาสตรข์องประเทศ  
ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งทีม่กีารกระจายรายไดอ้ย่างเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่งและ 
โลจสิตกิสข์องภูมภิาคสูค่วามเป็นชาตกิารคา้และบรกิาร (Trading and Service Nation) เป็นแหลง่ผลติ
สนิคา้เกษตรกรรมย ัง่ยนื แหลง่อตุสาหกรรมสรา้งสรรคแ์ละมนีวตักรรมสงูทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 

เป้าหมาย 

การพฒันา 
เศรษฐกจิ 

ในภาพรวม 
 

การพฒันา 
เศรษฐกจิ 
รายสาขา 

การพฒันา 
การเกษตร 
สูค่วามเป็น 
เลศิดา้น 
อาหาร 

การเสรมิ 
สรา้งและ 
พฒันา 

ศกัยภาพคน 

การลด 
ความ 

เหลือ่มลํา้ 
ในสงัคม 

การเตบิโต 
ทีเ่ป็นมติรกบั 
สิง่แวดลอ้ม 

เพือ่การพฒันา 
อยา่งย ัง่ยนื 

การพฒันา 
พืน้ที ่ภาค  
และการ 

เชือ่มโยง 
ภูมภิาค 

การบรหิาร 
งานภาครฐั 

ของประชาชน
เพือ่ประชาชน 
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กรอบวิสัยทศันและเปาหมายแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 



1.  เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโนม
ขยายตัวต่ําและผันผวน  
เปนขอจํากัดตอภาคการสงออก 

2.  อุปสงคในประเทศนอยกวา
ขีดความสามารถในการผลิต
ทําใหยังตองพ่ึงสงออก 

3.  ขาดการลงทุนที่จําเปนและ
เพียงพอตอการยกระดับศักยภาพ
เศรษฐกิจเปนเวลานาน 

4.  กําลังแรงงานเร่ิมลดลง 
ในขณะที่การเพ่ิมประสิทธิภาพ
แรงงานลาชา 

5.  ผลิตภาพปจจัยการผลิต 
(TFP) ขยายตัวนาพอใจ 
แตยังตองใชเวลาในการสั่งสม
เทคโนโลยี 

6.  ความลาชาในการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ การเปน
เจาของตราสินคา  การตอ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการ  

consumption 

production 
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จุดออนและเงือ่นไขที่สาํคัญของเศรษฐกิจไทยในชวงแผนฯ 12 



• เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในชวง 10 ปขางหนา มีแนวโนมที่จะขยายตัวเฉลี่ยรอยละ 3.3 - 4.3 ทําใหเศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะอยูใน
ฐานะประเทศรายไดปานกลางอยางถาวร เนื่องจากโครงสรางประชากรปรับตัวเขาสูสังคมผูสูงอายุ 

• เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในชวงแผนฯ 12 จะตองเรงรัดใหเศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไมต่ํากวารอยละ 5.0 ตอป เพ่ือใหกาวสู 
การเปนประเทศรายไดสูงไดในป 2569 ณ สิ้นแผนฯ 13 โดยการเรงรัดการลงทุน การเพ่ิมประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสราง 
ฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคลองกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั้งการเพ่ิมขีดความสามารถทางดานเทคโนโลยี การปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดลอม กฎระเบียบและการบริหารจัดการ 
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แนวโนมเศรษฐกิจและเปาหมายในชวงแผนฯ 12 



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 

(ลานลานบาท) 2558 2559 2560 2561 2562 2563 2564 รวมแผนฯ 12 

การลงทุนภาคเอกชน 2.59 2.86 3.16 3.49 3.86 4.26 4.71 19.47 

การลงทุนภาครัฐ 0.83 0.94 1.06 1.20 1.36 1.53 1.73 6.89 

• รัฐบาล 0.50 0.56 0.64 0.72 0.81 0.92 1.04 4.13 

• รัฐวิสาหกิจ 0.33 0.38 0.43 0.48 0.54 0.61 0.69 2.75 

ความตองการเงินลงทุนในชวงแผนฯ 12 

1 2 3 ปริมาณการสงออก การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ 

การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค 1 
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การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 

>7.0% 

มูลคาของธุรกิจภาคบริการ 

2 

1 

การลงทุนวิจัยและพัฒนา 2 

สัดสวนคาใชจายการลงทุน 

เพ่ือการวิจัยและพัฒนา 
>2.0% 
ของ GDP 

สัดสวนการลงทุน 

วิจัยและพัฒนาของ ภาคเอกชน : ภาครัฐ 
70 : 30 

สัดสวนบุคลากร 

ดานการวิจัยและพัฒนา 
25 : 10,000 

คน : ประชากร  สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมวิสาหกิจ 
ขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) 

3 

40.0% 

ของ GDP 
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เปาหมาย (ตอ) 



การพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร  

ปริมาณการผลิต
สินคาเกษตรและ

อาหารเพียงพอและ 
มีความหลากหลาย 

เกษตรกรสามารถ
พ่ึงพาตนเองทางดาน
อาหาร มีหลักประกัน
ความมั่นคงดานอาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตท่ีด ี

รวมท้ังเกษตรกร 
รุนใหมเขาสูภาค

เกษตรอยางตอเน่ือง 

พ้ืนท่ีการทําเกษตร

อินทรียท่ีไดรับการ

รับรองมาตรฐาน 

มูลคาสินคาเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร 

>3.0% 213,183 ไร ป 2556  

ป 2564 500,000 ไร 
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เปาหมาย (ตอ) 

3 



การเสริมสรางและพฒันาศักยภาพคน 
คนไทยทุกชวงวัย 
มีคุณภาพชีวิตท่ีดีข้ึน  
มีสุขภาวะ ความรู  
และมาตรฐาน 
การครองชีพท่ีดี 

การลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

การศึกษาและ 

การเรียนรูมีคุณภาพ 

ไดมาตรฐานสากล 

ครอบครัว 

มีความอบอุน เขมแข็ง  

และมีความมั่นคง

ทางดานเศรษฐกิจ 

ลดความแตกตาง 

ทางรายไดและกระจาย

การถือครองทรัพยสิน 

ประชาชนเขาถึงระบบ

การคุมครองทางสังคม 

ท่ีมีคุณภาพอยาง

ครอบคลุม และท่ัวถึง 

สถาบันทางสังคมและ
ชุมชนมีความเขมแข็ง
พ่ึงตนเองไดและ 
เปนกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ 
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4 

เปาหมาย (ตอ) 

5 



การเติบโตท่ีเปนมิตรกับสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาอยางยั่งยืน 

ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศเพ่ิมข้ึน 
ท้ังในระดับประเทศและระดับพ้ืนท่ี 

การบริหารจัดการนํ้ามีความสมดุล

และเนนการจัดหานํ้าสะอาดเพ่ือ

การอุปโภคและบริโภคใหเพียงพอ 

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมปีระสิทธภิาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

31.2% 

พ้ืนที่ปาไม ป 2556  ป 2564 

40.0% 

การปลอยกาซเรือนกระจก 

เพ่ือนําไปสูสังคมคารบอนตํ่า 

7.0% 
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เปาหมาย (ตอ) 

6 



การพัฒนาพื้นท่ี ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 

พ้ืนท่ีเศรษฐกิจชายแดนไดรับการ

พัฒนาทางดานเศรษฐกิจ สังคม 

สิ่งแวดลอม และความมั่นคง 

อยางมีสมดุล 

พ้ืนท่ีฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับ
ระบบการผลิตใหเปนมติรตอ
สิ่งแวดลอม ควบคูกับการพัฒนา
โครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

เมืองศูนยกลางความเจริญ 
ในภูมิภาคไดรับการพัฒนา 
ใหเปนเมืองนาอยูและปลอดภัย 
ท่ีสามารถตอบสนองตอการ
ดํารงชีวิตของคนในพ้ืนท่ี  
และมีการพัฒนาระบบขนสง
สาธารณะในเขตเมืองอยางท่ัวถึง  

การเช่ือมโยงภูมิภาคดวยการพัฒนา
ระบบโครงสรางพ้ืนฐานท่ีมีคุณภาพ
และท่ัวถึง รวมท้ังจัดระบบอํานวย
ความสะดวกดานการคาและ 
การผานแดนท่ีมีความคลองตัว 
ในประตูการคาชายแดนท่ีสําคัญ 
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เปาหมาย (ตอ) 

7 



การบริหารภาครัฐโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพ่ิมโอกาสการเขาถึง

บริการและการมีสวนรวม

ในการกําหนดนโยบาย  

ติดตาม ประเมินภาครัฐ 

ปรับปรงุระบบราชการ/ 

การจัดรูปแบบองคกร

ภาครัฐ 

พัฒนาขาราชการ 

ปรับปรงุกลไกการ

ทํางานเชื่อมโยงระบบ

ราชการกับรัฐบาล/

นักการเมือง 
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เปาหมาย (ตอ) 

8 



แนวทางการพฒันาทีส่ําคัญ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 

3. การพัฒนาการเกษตรสูความเปนเลิศดานอาหาร 

4. การพัฒนาศักยภาพคนใหสนับสนุนการ

เจริญเติบโตของประเทศและมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

5. การสรางความเสมอภาคเพ่ือรองรับสังคมสูงวัย

อยางมีคุณภาพ 

6. การสรางความเจริญเตบิโตทางเศรษฐกิจ 

และสังคมอยางเปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 

7. การพัฒนาพ้ืนท่ี ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค 

8. การบริหารภาครัฐโดยประชาชนเพ่ือประชาชน 

เกษตร อุตสาหกรรม ทุน แรงงาน เทคโนโลย ี

ประเทศไทยในอนาคต 

1 

เศรษฐกิจ
ภาพรวม 

2 

3 4 

5 การเกษตร 

ความเสมอภาค 

พัฒนา
ศักยภาพคน 

Good plans 

 Resources 

Bright future 

เศรษฐกิจ
รายสาขา 

ส่ิงแวดลอม 

6 7 

เช่ือมโยงภูมิภาค 
พัฒนาพ้ืนที่  

8 

บริหารจัดการภาครัฐ 

39 
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เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals 



ความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
“การพัฒนาทีย่ั่งยืน คือ การพัฒนาทีส่นองตอบตอ 
ความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปใน
อนาคตตองประนปีระนอมยอมลดทอนความสามารถทีจ่ะ
ตอบสนองความตองการของตนเอง” 
 The Brundtland Commission (ค.ศ.1987) 

“การพัฒนาทีย่ั่งยืน มีลักษณะที่เปนบรูณาการ คือทําใหเกิด
เปนองครวม หมายความวา องคประกอบทั้งหลายที่
เก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะอีก
อยางหนึง่คือ มีดุลยภาพ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทําให
กิจกรรมมนุษยสอดคลองกับเกณฑของธรรมชาติ”” 
 

ป.อ. ปยุตโต (2541) 

www nesdb go th 
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การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย 

“การพัฒนาทีย่ั่งยืน จะตองเปนการพัฒนาที่กอให เกิด
ความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธที่เก้ือกูลกันในระหวางมิติ
อันเปนองคประกอบที่จะทาํใหชีวิตมนุษยอยูดี มีสุขคือ 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ 
รวมทั้งทรพัยากร ธรรมชาติและสิง่แวดลอม ทั้งตอคน
ในรุนปจจุบันและคนรุนอนาคตเอง” 
  

สศช. (2546) 

www nesdb go th 
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การพัฒนาท่ีย่ังยืน 

เศรษฐกิจสีเขียว 

เศรษฐกิจฐานความรู/สรางสรรค 

เศรษฐกิจฐานปจจัยการผลิต 

•สรางมูลคาเพ่ิม โลกาภิวัตน 
•เชื่อมโยงโลก-ทองถ่ิน 
•เนนตลาดเฉพาะ 
•พัฒนาโดยยึดพ้ืนที่เปนหลัก 

•สังคมคารบอนตํ่า 
•จัดการแบบไรของเสีย/ใชวัสดุหมุนเวียน 
•สินคาสีเขียว 
•การมีสวนรวมของประชาชน 

•เศรษฐกิจเติบโตอยางมีเสถียรภาพไมทําลายสิ่งแวดลอม 
•สังคมไมมีความยากจน ลดความเหลื่อมล้ํา 
•สิ่งแวดลอมไดรับการฟนฟู อนุรักษและจัดการอยางยั่งยืน 
•ประชาชนมสีวนรวมพัฒนาทุกดาน 

•ใชแรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติ
เปนหลัก 

•เนนปริมาณและเพ่ิม 
ประสิทธิภาพการผลิต 

พัฒนาการของการพัฒนาที่ยัง่ยืนในไทย 

www nesdb go th 
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รากฐาน การพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทไทย:  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีภูมิ  
คุมกัน 

มีเหตุผล พอ 
ประมาณ 

ความสมดุลและความย่ังยืนของ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดลอม 

www nesdb go th 
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เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  
การประชุมสหประชาชาติระดับผูนําเพื่อรับรอง 

วาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015  
เมื่อ 25-27 ก.ย. 2558 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอรก   
รับรองเอกสารวาดวยการปฏิรูปโลกของพวกเรา:  
วาระแหงป ค.ศ. 2030 เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

“Transforming Our World:  
The 2030 Agenda for  

Sustainable Development” 
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พันธะสัญญาทางการเมือง
ในระดับผูนาํเพื่อกําหนดทิศ
ทางการพัฒนาที่ยั่งยนืของ

โลกในอีก 15 ปขางหนา   
ยืนยนัเจตนารมณทางการเมืองของ
ประเทศสมาชิกในการแกไขปญหา

ความยากจนและขจัดความเหลื่อมล้ํา
ในทุกมิติและรูปแบบ และบรรลุวาระ

การพัฒนาที่ยั่งยนื 

สานตอภารกิจที่ยังไม
บรรลุผลสําเร็จภายใต
เปาหมายการพัฒนา 
แหงสหัสวรรษ (MDGs)  

กําหนด 17 เปาหมาย และ 
169 เปาประสงค 
ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม 



เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  
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ยุติความยากจน 
ทุกรูปแบบในทุกที่ 

ยุติความหิวโหย บรรลุ 
ความมั่นคงทางอาหาร  
และยกระดับโภชนาการ  และ
สงเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

สรางหลักประกันวา 
คนมีชีวิตท่ีมีสขุภาพด ี
และสงเสริมสวัสดิภาพ 
สําหรับทุกคนในทุกวัย 

สรางหลักประกันวาทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอยาง
ครอบคลมุและเทาเทยีม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู
ตลอดชีวิต 

บรรลุความเสมอภาค 
ระหวางเพศและเสริมสราง
ความเขมแข็งของผูหญงิและ
เด็กหญิงทุกคน 

สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช 
และมีการบริหารจัดการนํ้า
และการสุขาภิบาลอยาง
ยั่งยืนสําหรับทุกคน 

สรางหลักประกันใหทุกคน
เขาถึงพลังงานสมัยใหมใน
ราคาท่ียอมเยา เช่ือถือได 
และยั่งยืน 

สงเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่
ตอเน่ือง ครอบคลมุ และยั่งยืน 
การจางงานเต็มที่และมผีลิต
ภาพ และการมีงานท่ีมคุีณคา
สําหรับทุกคน 

สรางโครงสรางพ้ืนฐานที่มี
ความทนทาน สงเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและยั่งยืน และ
สงเสริมนวัตกรรม 



เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  
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ลดความไมเสมอภาค

ภายในและระหวางประเทศ 

ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐาน
ของมนุษยมคีวามครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิตานทาน และ
ยั่งยืน 

สรางหลักประกันใหมี
รูปแบบการบริโภคและ
ผลิตท่ีย่ังยืน 

ดําเนินการอยางเรงดวนเพื่อ 
ตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

อนุรักษและใชประโยชนจาก
มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเลอยางยั่งยนืเพือ่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน 
การบริหารจัดการปาไมที่ยั่งยืน การตอตานการกลายสภาพเปน
ทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟนฟูสภาพดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสยีความหลากหลายทางชีวภาพ 

สงเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
ใหทุกคนเขาถึงความยุติธรรม 
และสรางสถาบันทีม่ีประสิทธิผล 
รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุก
ระดับ 

เสริมความเขมแข็งใหแกกลไก
การดําเนินงานและฟนฟู
หุนสวนความรวมมือระดับโลก
สําหรับการพัฒนาที่ยั่งยนื 



เปาประสงค   ตัวช้ีวัด  

6.1 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงนํ้าดื่มท่ีปลอดภัยและมี

ราคาท่ียอมเยาภายในป 2573 

รอยละของประชากรที่ใชบริการนํ้าด่ืมที่ไดรับการจัดการ

อยางปลอดภัย 

6.2 บรรลุเปาหมายการใหทุกคนเขาถึงสุขอนามัยที่พอเพยีง

และเปนธรรม  และยุติการขับถายในที่โลง  โดยใหความ

สนใจเปนพิเศษตอความตองการของผูหญิง เด็กหญิงและ

กลุมที่อยูใตสถานการณที่เปราะบาง ภายในป 2573  

รอยละของประชากรที่ใชบรกิารสุขอนามัยไดรบัการจัดการ

อยางปลอดภัย รวมถึงการอํานวยความสะดวกในการลาง

มือดวยสบูและนํ้า 
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เปาหมาย : สรางหลักประกันใหมีน้ําใช และมีการบริหารจัดการน้ําและการสุขาภิบาล 
อยางยั่งยืนสําหรับทุกคน 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  
“น้ํา” ภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

  



เปาประสงค   ตัวช้ีวัด  

6.3 ยกระดับคุณภาพนํ้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลด

การปลอยสารเคมแีละวสัดุอันตราย ลดสัดสวนนํ้าเสยีที่ไม

ผานกระบวนการลงครึ่งหน่ึง และเพิม่การนํากลับมาใชใหม

ทั่วโลก ภายในป 2573  

6.3.1 รอยละของนํ้าเสยีไดรับการบําบัดอยางปลอดภัย 

6.3.2 รอยละของแหลงนํ้า (เชน มหาสมทุร, ทะเล, 

ทะเลสาบแมนํ้า, ธารนํ้า, คลอง หรือ สระนํ้า) ทีม่ี

คุณภาพนํ้าโดยรอบที่ดี 

6.4 เพ่ิมประสิทธิภาพการใชนํ้าในทุกภาคสวน และสราง

หลักประกันวาจะมีการใชนํ้าและจัดหานํ้าที่ยั่งยืน เพื่อ

แกปญหาการขาดแคลนนํ้า และลดจํานวนประชาชนที่

ประสบความทกุขจากการขาดแคลนนํ้า ภายในป 2573 

6.4.1 รอยละความเปลีย่นแปลงของการใชนํ้าอยางมี

ประสิทธิภาพในชวงเวลาที่ผานมา 

6.4.2 รอยละของปริมาณนํ้าที่สามารถใชประโยชนที่ถูกใช

ไปโดยรวม โดยนําความตองการนํ้าของสิ่งแวดลอม

มาพิจารณารวมดวย 
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เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  
“น้ํา” ภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 



เปาประสงค   ตัวช้ีวัด  

6.5 ดําเนินการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าแบบองครวมในทุก

ระดับ รวมถึงผานทางความรวมมือระหวางเขตแดนตาม

ความเหมาะสม ภายในป 2573 

ระดับการดําเนินงานการจัดการทรัพยากรนํ้าแบบบูรณา

การ 

6.6 ปกปองและฟนฟูระบบนิเวศท่ีเก่ียวของกับแหลงนํ้า 

รวมถึงภูเขา ปาไม พื้นที่ชุมนํ้า แมนํ้า ช้ันหินอุมนํ้า และ

ทะเลสาบ ภายในป 2563 

รอยละการเปลีย่นแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เก่ียวของ

กับนํ้าทุกระยะเวลา 
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เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  
“น้ํา” ภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 



เปาประสงค   ตัวช้ีวัด  

6.a ขยายความรวมมือระหวางประเทศและการสนับสนุนการ

เสริมสรางขีดความสามารถใหแกประเทศกําลังพัฒนาใน

กิจกรรมและแผนงานทีเ่ก่ียวของกับนํ้าและสขุอนามัย ซ่ึง

รวมถึงดานการเก็บนํ้า การขจัดเกลือ การใชนํ้าอยางมี

ประสิทธิภาพ การจัดการนํ้าเสีย เทคโนโลยีการนํานํ้า

กลับมาใชใหม 

จํานวนความชวยเหลือเพื่อการพัฒนาอยางเปนทางการใน

ดานที่เก่ียวของกับนํ้าและสุขอนามัยซ่ึงเปนสวนหน่ึงของ

แผนบูรณาการ การใชจายของรัฐบาล 

 

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเขมแข็งในการมีสวนรวมของ

ชุมชนทองถ่ินในการพัฒนาการจัดการนํ้าและสุขอนามัย 
รอยละของหนวยงานบริหารสวนทองถ่ินที่จัดต้ังและวาง

นโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการปฏิบัติดําเนินงานเพื่อ

การมีสวนรวมของชุมชนทองถ่ินในดานการจัดการนํ้าและ

สุขอนามัย 51 

เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  
“น้ํา” ภายใตเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
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คณะกรรมการเพ่ือ 
การพัฒนาที่ย่ังยืน  

คณะอนุกรรมการขับเคล่ือน
เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุน

การพัฒนาท่ียั่งยืน 

คณะอนุกรรมการสงเสริม 
ความเขาใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ใหขอเสนอแนะและ 
ขอความเห็นชอบในการดําเนินงาน 

เห็นชอบนโยบายและทศิทาง 

•มีนายกรัฐมนตรีเปนประธาน 

•ประชุมทุก 4 เดือน 

แตงตั้งคณะทํางาน 3 คณะ  
1) คณะทํางานเพื่อบูรณาการการดําเนินงานของ

หนวยงานท่ีเกี่ยวขอ 
2) คณะทํางานจัดทํารายงานผลการดําเนินงาน

ตามเปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืนเสนอตอ
เลขาธิการสหประชาชาต ิ

3) คณะทํางานดานเศรษฐศาสตร สังคม และ
กฎหมาย เพื่อสงเสริมการพัฒนาท่ีย่ังยืน  

โครงสรางสําหรับการดําเนินงานดานการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คณะรัฐมนตรี 
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ประธาน นายกรัฐมนตร ี
รองประธาน คนท่ี 1 รองนายกรัฐมนตรี 

รองประธาน คนท่ี 2 รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี 

กรรมการ 16 ปลดักระทรวง: สํานักนายกรัฐมนตรี, การคลัง, การตางประเทศ, เกษตรและสหกรณ, การทองเท่ียวและกีฬาการพัฒนา
สังคมและความมั่นคงของมนุษย, คมนาคม, ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม, ICT, พลังงาน, พาณิชย, มหาดไทย, แรงงาน, 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, ศึกษาธิการ, สาธารณสุข, อุตสาหกรรม 

ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ 

2 ผูแทนจากสมคมภาคเอกชน: 
(1) ประธานสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย,  (2) ประธานสภาหอการคาแหงประเทศไทย 

4 ผูแทนจากองคการไมแสวงกําไร:  (1) รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ  (2) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) (3) ประธานมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดลอมไทย (TEI)  (4) ผอ. สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและส่ิงแวดลอม 

4 ผูทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

ผูชวยเลขานุการ (1) เลขาธิการสํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
(2) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  
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อํานาจหนาที่ 
1. กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ใหครอบคลมุทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยาง

สมดุลและบูรณาการ และเปนไปตามขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของ แลวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความ
เห็นชอบ 

2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. กํากับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยนืของประเทศตามระเบียบน้ี และ

ขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาที่ยัง่ยืน 
4. เสนอแนะใหมีการกําหนดหรือแกไขเพิม่เติมหรอืปรับปรุงมาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมายเพือ่สงเสริมดานการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ตอคณะรฐัมนตรี 
5. กําหนดแนวทางและทาทีการเจรจาในการประชุมระหวางประเทศที่เก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศ และขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศทีเ่ก่ียวของกับการพัฒนาที่ยั่งยนื 
7. ออกประกาศ และคําสัง่ เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบน้ี 
8. แตงตั้งคณะอนุกรรมการ คณะทํางาน หรอืท่ีปรึกษา เพื่อดําเนินการใด ๆ ตามที่ กพย. มอบหมาย 
9. เชิญบุคคล ผูแทนหนวยงานตาง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาช้ีแจงหรือใหขอมลูตอ กพย. หรือคณะอนุกรรมการ 
10. รายงานผลการดําเนินงานตอคณะรัฐมนตรีอยางนอยปละหน่ึงครั้ง 
11. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อใหเปนไปตามระเบียบน้ี หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน  



คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน  

ประธาน รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี (นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ) 
อนุกรรมการ 
 

13 กระทรวง 
มหาดไทย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, เกษตรและสหกรณ, การคลัง, พาณิชย, แรงงาน, ศึกษาธิการ, 
สาธารณสุข, อุตสาหกรรม, พลังงาน, วิทยาศาสตรและเทคโนโลย,ี ICT, การตางประเทศ 

7 กรม/หนวยงานของรัฐประเภทอื่น 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงานสถิติแหงชาติ, คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, 
สํานักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ, สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, สถาบันเพื่อการยุติธรรมระหวางประเทศ, สํานักงานกิจการยุติธรรม 

2 องคกรไมแสวงกําไร:  
สถาบันธรรมรัฐเพือ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม และ  มูลนิธโิลกสเีขียว  

2 ผูทรงคุณวุฒิ  
นางปทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และ นายณรรต ปนนอย  

เลขานุการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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อํานาจหนาท่ี 
1. วางแนวทางการดําเนนิงาน ประสาน ตดิตาม และบูรณาการดําเนินงานของหนวยงานที่เก่ียวของใหเปนไปตามเปาหมาย

การพัฒนาท่ียั่งยืนในแตละดาน  

2. กําหนดเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาท่ียั่งยืนท่ีสอดคลองกับบริบทของประเทศไทยและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมท้ังจัดทํา roadmap เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในแตละดาน 

3. เสนอแนะใหมีการกําหนดหรือปรบัปรงุมาตรการดานเศรษฐศาสตร สงัคม และกฎหมาย เพ่ือสงเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน 

4. วางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ รวมท้ังจัดทํารายงาน

ผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเสนอตอเลขาธกิารสหประชาชาติ 

5. ติดตาม และประเมินผลการดาํเนินงานของหนวยงานตางๆ ท้ังภาครัฐและเอกชน รวมท้ังวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และ

แนวทางแกไข เสนอตอ กพย.  

6. เชิญบุคคลและองคกรที่เก่ียวของเพ่ือใหความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางตอคณะอนกุรรมการฯ และ

แตงต้ังคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

7. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ยัง่ยืน  



คณะอนกุรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพฒันาที่ย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประธาน นางจุรี วิจิตรวาทการ 
อนุกรรมการ 4 กระทรวง 

สํานักนายกรัฐมนตรี, มหาดไทย, ศึกษาธิการ, การตางประเทศ  

9 กรม/หนวยงานของรัฐประเภทอื่น 
สํานักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชดําริ, สํานักงานทรัพยสนิสวนพระมหากษัตริย, 
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย, กรมสงเสริมการปกครองสวนทองถ่ิน, กรมพัฒนาชุมชน, กรมประชาสมัพันธ, 
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม, ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชดําริและความมั่นคง, 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, สํานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 

4 ภาคเอกชน 
หอการคาไทยและสภาหอการคาแหงประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย , สมาคมธนาคารแหงประเทศไทย, 
ตลาดหลักทรัพยแหงประเทศไทย 

1 องคกรไมแสวงกําไร: สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

ผูทรงคุณวุฒิ นางสุวรรณี   คํามั่น 

เลขานุการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
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อํานาจหนาท่ี 
1. ศึกษา สรางความเขาใจเกี่ยวกับ "การพัฒนาที่ยัง่ยืน" กับ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และเผยแพรองคความรู ใหเกิด

การสื่อสารทําความเขาใจอยางกวางขวางแกสาธารณชนและกลุมเปาหมายทุกระดับ รวมท้ังในเวทีประชาคมโลก 

2. ใหคําแนะนําแนวทางการประชาสมัพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และการสื่อสารสาธารณะ 

3. เสริมสรางและพัฒนาเครือขายการขับเคลื่อนและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมท้ัง

สงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการองคความรู และเผยแพรตัวอยางท่ีเปนตนแบบความสาํเร็จเพ่ือนําไปสูการเรียนรูขยายผล

ตอไป 

4. จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมท้ังเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคในการดําเนินงาน 

5. เชิญผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ มาใหคําปรึกษาและคําแนะนาํในการขับเคลื่อนประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกจิพอเพียงใน

กลุมเปาหมายตางๆ และแตงต้ังคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 

6. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดท่ีไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพ่ือการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คณะอนกุรรมการสงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพฒันาที่ย่ังยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการพฒันาที่ยัง่ยืน 

ประธาน นายศุภวุฒิ   สายเชื้อ 
อนุกรรมการ 15 กระทรวง 

มหาดไทย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย, เกษตรและสหกรณ, การคลัง, พาณิชย, แรงงาน, ศึกษาธิการ, 
สาธารณสุข, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม, อุตสาหกรรม, พลังงาน, วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี, คมนาคม, ICT, 
วัฒนธรรม 

9 กรม/หนวยงานของรัฐประเภทอื่น 
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ, คณะกรรมการวิจัยแหงชาติ, สํานักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ธนาคารแหงประเทศไทย, สาํนักงานกิจการยุติธรรม, กรมสงเสรมิการปกครองทองถ่ิน, สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, สํานักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมสิารสนเทศ, สํานักงานสถิติแหงชาติ 

1 องคกรไมแสวงกําไร:  
สถาบันธรรมรัฐเพือ่การพัฒนาสังคมและสิ่งแวดลอม 

เลขานุการ • ผูอํานวยการสํานักงานสถิติแหงชาติ  
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 

24/03/59 59 www.nesdb.go.th 
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อํานาจหนาท่ี 
1. ติดตามขอมูลและสถานการณการพัฒนาตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการดานสถิติของสหประชาชาติ และวาง

แนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลางของประเทศ และการจัดเก็บขอมูลพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาฐานขอมลูและสถิติของประเทศใหมี
ความทันสมยั เพือ่รองรบัการจัดทําเปาหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
ทองถ่ิน 

2. ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติแบบจําแนกขอมูลทั้งในระดับประเทศ 
และระดับทองถ่ิน  

3. บูรณาการแนวทางการทํางานของหนวยงานรัฐ ทีจั่ดทําฐานขอมูลกลางของประเทศ และหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใหมีการใช
ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณรวมกัน ทั้งหนวยราชการสวนกลาง สวนทองถ่ิน ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ในการจัดเก็บและการจัดทําขอมูลพื้นฐานตางๆ ของประเทศ ที่ยงัไมครบถวนหรือสมบูรณ 

4. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไข เสนอตอ กพย. 

5. เชิญบุคคลและองคกรท่ีเก่ียวของเพ่ือใหขอมลู และคําช้ีแจงสําหรับการจัดทําฐานขอมูลใหมและสถิติท่ีเก่ียวของและแนวทาง
ปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางตอคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งแตงต้ังคณะทํางาน เพื่อชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความ
เหมาะสม 

6. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยนื 

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อสนบัสนนุการพฒันาที่ยัง่ยืน 



สวัสดี 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน คร้ังท่ี 1/2559เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2559 
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เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หนวยงานหลัก

รวมรับผิดชอบ 

หนวยงานสนับสนุน 

๑. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพ้ืนท่ี มท./พม. กค./ทส./รง./พณ./ศธ./สธ./ทก./

สกว./สศช./กษ./สศช. 

๒. ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุง

โภชนาการ และสนับสนุนการทําเกษตรกรรมอยางย่ังยืน 

กษ. ทส./รง./พณ./พม./สธ./อก./วช./มท./

สกว./สสช./ศธ. 

๓. สรางหลักประกันใหคนมีชีวิตท่ีมีคุณภาพ และสงเสริมสุขภาวะท่ีดี

ของทุกเพศทุกวัย 

สธ. กษ./คค./ทส./มท./สตช./สสช./ศธ./

สกว. 

๔. สรางหลักประกันใหการศึกษามีคุณภาพอยางเทาเทียมและครอบ- 

คลุม และสงเสริมโอกาสในการเรียนรูตลอดชีวิตสําหรับทุกคน 

ศธ. มท./รง./พม./วธ./กก./ตชด./สกว./

สสช. 

๕. บรรลุความเทาเทียมระหวางเพศ และเสริมสรางความเขมแข็ง

ใหแกสตรีและเด็กหญิง 

พม. กก./กพร./สศช./สกว./ก.พ./สธ./มท./

ทก./สงป./สสช./รง./ศธ. 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน คร้ังท่ี 1/2559เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2559 
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เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หนวยงานหลัก

รวมรับผิดชอบ 

หนวยงานสนับสนุน 

๖. สรางหลักประกันใหมีนํ้าใช และมีการบริหารจัดการนํ้าและการ

สุขาภิบาลอยางย่ังยืนสําหรับทุกคน 

ทส./กษ./มท. สธ./อก./สกว./วท. (สสนก.) /สสช. 

๗. สรางหลักใหทุกคนสามารถเขาถึงพลังงานสมัยใหมท่ีย่ังยืนใน

ราคาท่ียอมเยา 

พน./มท. วท./กต./สกว./สสช./กษ./อก./คค./

วช./ทส./กษ./พณ. 

๘. สงเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีย่ังยืนและครอบคลมุ และการ

จางงานเต็มอตัราและงานท่ีมีคุณคาสําหรับทุกคน 

สศช./กค./รง. กก./กษ./ธปท./ทส./พณ./พน./พม./

วท./วธ./สสว./อก./สกว./สสช./กต./

วช./ทก./มท./คปภ./ก.ล.ต. 

๙. สรางโครงสรางพ้ืนฐานท่ีทีความตานทานและยืดหยุนตอการ

เปลี่ยนแปลง สงเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมท่ีครอบคลมุและ

ย่ังยืนและสงเสริมนวัตกรรม 

คค./อก. กค./กต./กสทช./ทก./มท./พณ./วท./

สศช./สกว./สสช./สสว./BOI/วช./พน. 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน คร้ังท่ี 1/2559เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2559 

64 

เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หนวยงานหลัก

รวมรับผิดชอบ 

หนวยงานสนับสนุน 

๑๐. ลดความไมเทาเทียมท้ังภาคภายในประเทศและระหวางประเทศ สศช./พม. กต./ธปท./มท./ยธ./รง./พณ./สตช./

สกว./สสช./กค. 

๑๑. ทําใหเมืองและการตั้งถ่ินฐานของมนุษยมีความปลอดภัย ความ

ตานทานและยืดหยุนตอการเปลี่ยนแปลงอยางครอบคลมุและ

ย่ังยืน 

มท./พม. กก./กต./คค./ทส./วธ./สกว./สสช. 

๑๒. สรางหลักประกันใหมีแบบแผนการบริโภคและการผลิตท่ีย่ังยืน ทส. กก./กค./กษ./ทก./พณ./พน./วท./

อก./สกว./สสช./ศธ./วช. 

๑๓. ดําเนินการอยางเรงดวนเพ่ือตอสูกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศและผลกระทบ 

ทส. กษ./ศธ./สศช./สกว./สสช./พน./อก./

ศธ./วช./มท./วท./คค. 

๑๔. อนุรักษและใชมหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ 

อยางย่ังยืน เพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ทส. กษ./สกว./สสช./กองทัพเรือ (ศป

มผ.)/สตช./วท. 



หนวยงานรับผิดชอบหลัก/หนวยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

ตามมติท่ีประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน คร้ังท่ี 1/2559เม่ือวันท่ี 27 มกราคม 2559 
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เปาหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน หนวยงานหลัก

รวมรับผิดชอบ 

หนวยงานสนับสนุน 

๑๕. ปกปอง ฟนฟู และสงเสริมการใชระบบนิเวศบนบกอยางย่ังยืน 

การบริหารจัดการปาไมท่ีย่ังยืน การตอตานการกลายสภาพเปน

ทะเลทราย หยุดย้ังการเสื่อมโทรมของท่ีดินและฟนฟูสภาพดิน 

และหยุดย้ังการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. กษ./มท./สศช./สกว./สสช./วช./วท./

กองทัพบก 

๑๖. สนุบสนุนสังคมท่ีสงบสุขและครอบคลุมท่ีเอตอการพัฒนาท่ีย่ังยืน 

ใหทุกคนเขาถึงกระบวนการยุติธรรม และสรางสถาบันท่ีมี

ประสิทธิภาพ มีความรบัผิดชอบ และทุกคนสามารถเขาถึงใน

ทุกระดับ 

ยธ./มท./พม. กต./กพร./รง./ปปง./ปปช./สตช./

สกว./สสช./สํานักงานอยัการสูงสุด/

สํานักงานศาลยุติธรรม 

๑๗. เสริมสรางความแข็งแกรงของกลไกการดําเนินงานและฟนฟู

หุนสวนความรวมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาท่ีย่ังยืน 
กต./กค./พณ. วท./สศช./ทก./สกว./สสช./พม. 
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