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เอกสารประกอบ 

การประชมุเชงิปฏบิัตกิารเพือ่พฒันาศกัยภาพนักยทุธศาสตร์สาธารณสขุ 

ในการเก็บรวบรวมขอ้มลูวเิคราะหส์ถานการณป์ญัหาสขุภาพ 
และการวางแผนแกไ้ขปญัหา 



เวทีสาธารณะนโยบายน ้า สกว. ครั งที่ 7 เร่ือง การเชื่อมโยงยุทธศาสตร์การบริหารจัดการน ้ากบัยุทธศาสตร์ชาติ 
วันพุธที่ 23 มีนาคม 2559 ณ โรงแรมเอทัส ลุมพินี กรุงเทพฯ 

 

ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
Sustainable Development Goals   

และแผนฯ 12 ของประเทศ 
 
 

 
นางสาวลดาวัลย์ ค้าภา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



หน่วย : ร้อยละ 

“สังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุข 
ร่วมกันมากขึ น” 

องค์ประกอบหลัก 2549 2555 2556 2557P 
1. การมีสุขภาวะ  70.48 71.52 71.76 72.82 

2. ครอบครัวอบอุ่น 62.24 68.31 66.28 65.60 

3. ชุมชนเข้มแข็ง 33.74 81.00 86.35 88.43 

4. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 69.63 79.46 78.73 77.22 

5. สภาพแวดล้อม/ระบบนิเวศสมดุล 73.02 68.46 64.89 65.76 

6. สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาล 75.42 55.56 57.23 59.07 

ภาพรวมดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 66.76 71.68 72.15 72.76 

3 ปีแรกของแผนฯ 11 แผนฯ 9 

ดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2550-2557 ชุมชนมีการรวมกลุ่ม
ช่วยเหลือกัน และเชื่อมโยง

เป็นเครือข่ายเพิ่มขึ น 

ปัจจัยสนับสนุน 

ปัจจัยเสี่ยงและข้อจา้กัด 

ความเข้มแข็งและเป็นธรรม 
ทางเศรษฐกิจลดลงอย่างต่อเนื่อง 

สภาพแวดล้อมและ 
ระบบนิเวศเสื่อมโทรม 

ความอบอุ่น 
ในครอบครัวลดลง 

สังคมประชาธิปไตย 
ที่มีธรรมาภิบาลยังอยู่ใน
ระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 

การมีสุขภาวะที่ดีขึ นจาก 
การพัฒนาคุณธรรม สติปัญญา 
และใฝ่รู้ และมีสุขภาพจิตที่ดี 
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ผลการพัฒนาประเทศในภาพรวม 



ด้านเศรษฐกิจ 
สถานะของประเทศ 

1. ในช่วง 5 ทศวรรษท่ีผ่านมา การพัฒนาเศรษฐกิจไทยประสบความส้าเร็จในระดับที่น่าพอใจทั งในด้านการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และการเปลี่ยนแปลงของโครงสร้างการผลิต 

ธนาคารโลกได้ขยับฐานะประเทศไทยเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบน 

การด้าเนินมาตรการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจไทยในปี 2540 และการให้ความส าคัญกับการรักษาวินัยทางการเงิน
และการคลัง ท าให้เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวดีขึ้นและอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง 

โครงสร้างการผลิต เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น สอดคล้องกับระดับ 
การพัฒนาประเทศ และมีศักยภาพท่ีจะได้รับการพัฒนาเพื่อสร้างฐานการผลิตส าหรับขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้าสู่
ประเทศรายได้สูงในอนาคต  
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ด้านเศรษฐกิจ (ต่อ) 
2. อย่างไรก็ตาม ในช่วง 8 ปีที่ผ่านมา (แผนฯ 10 และ 3 ปีแรกของแผนฯ 11) เศรษฐกิจชะลอตัวลงและเริ่มแสดงให้เห็นข้อจ้ากัดของการ

ขยายตัวทางเศรษฐกิจและท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะตกอยู่ในฐานะประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวรมากขึ น โดยเฉพาะ
ภายใต้เงื่อนไขการลดลงของก้าลังแรงงาน ขาดการลงทุนที่เพียงพอ การพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีและการปรับโครงสร้างการผลิตล่าช้า 

สถานะของประเทศ (ต่อ) 
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• แต่ยังมีปัญหาทั งในเชิง
ปริมาณและคุณภาพของ
ประชากรในทุกช่วงวัย  

• ขณะที่ครัวเรือนโดยเฉลี่ย 
มีขนาดลดลงและมีรูปแบบ
ที่หลากหลาย  

โครงสร้างประชากรเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย สถานการณ์ความยากจนมีแนวโน้มลดลง  

แต่ยังคงมีความเหลื่อมล ้า
ของการกระจายรายได้
และระหว่างกลุ่มคน 

คนไทยมีความมั่นคงทางสังคมมากขึ น  
แต่ยังมีปัญหา 
เชิงคุณภาพทั งด้าน
สุขภาพ การเรียนรู้ 
และคุณธรรม
จริยธรรม 

วัฒ
ธรรมต่างชาต ิ

ประชากรไทย 

สังคมไทยเผชิญกับความเสื่อมถอย
ทางวัฒนธรรม และมีแนวโน้มเป็น
สังคมพหุวัฒนธรรมมากขึ น  

ชุมชนมีความเข้มแข็ง  

สามารถแก้ปัญหาและสนองตอบ 
ความต้องการของชุมชนด้วยตนเองได้ดีขึ น 

สถานะของประเทศ (ต่อ) 
ด้านสังคม 
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ภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

ปัญหาสิ่งแวดล้อม 
ทรัพยากรเสื่อมโทรม 

1 

2 

3 

ทรัพยากรธรรมชาติส่วนใหญ่ถูกน้าไปใช้ใน 
การพัฒนาจ้านวนมากกอ่ให้เกิดความเสือ่มโทรม
อย่างต่อเนื่องและเกิดปัญหาความขัดแย้ง 
ในการใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติมากขึ น 

ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสงูขึ นตามการขยายตัว 
ของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบด้วย 
ปัญหาขยะมูลฝอย มลพิษทางอากาศ คุณภาพน ้า 
และการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

ภัยพิบัติทางธรรมชาติโดยเฉพาะอย่างยิ่งอุทกภยัและภัยแล้ง 
ที่เกิดขึ นบ่อยครั งและมีความรุนแรงมากขึ น ส่งผลกระทบต่อ 
ภาคการผลิตและวิถีการด้ารงชีวิตของคนไทย  

สถานะของประเทศ (ต่อ) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
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บริบทการเปลี่ยนแปลง 

บริบทภายใน 

การเข้าสู่
สังคม

ผู้สูงอาย ุ

ความเป็น
เมือง 

ความ
เหลื่อมล ้า 

ขนาดของก้าลังแรงงานเริ่มลดลง 
ซึ่งจะเป็นปัจจัยถ่วงให้ศักยภาพการขยายตัว
ทางเศรษฐกิจลดลง 

อัตราการพึ่งพิงของประชากรวัย
แรงงานต้องแบกรับการดูแล 

ผู้สูงอายุเพ่ิมสูงขึ น โดยคาดว่าในปี 2583  
จะมีประชากรวัยแรงงานเพียง 35.2 ล้านคน 

ความเหลื่อมล ้าเป็นปัญหาส้าคัญ
ในสังคมไทยน้าไปสู่ความขัดแย้งในสังคม 
และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

การเปลี่ยนแปลงพื นที่ชนบท 
ไปสู่ความเป็นเมืองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ น 
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บริบท
ภายนอก 

เงื่อนไข
เศรษฐกิจ

โลก 

การเข้าสู่
สังคมสูงวัย
ของโลก 

เทคโนโลย/ี
นวัตกรรมที่
เปลี่ยนแปลง
อย่างรวดเร็ว 

การ
เปลี่ยนแปลง

สภาพ
ภูมิอากาศ 

วาระการ
พัฒนาของโลก

ภายหลัง  
ค.ศ. 2015 

•การขยายตัวของเศรษฐกิจโลก 
•การแข่งขันในตลาดการค้าโลก 
•การเปิดเสร ี
•ความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์ องค์การสหประชาชาติประเมิน

สถานการณ์ว่าในช่วงปี 2544-2643 
ประชากรอายุ 60 ปี ขึ นไปมีมากกว่า
ร้อยละ 10 ของประชากรโลก 

•ความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้มีความรุนแรงมากขึ น 

•ภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้ม 
เกิดบ่อยครั งขึ นและมีความรุนแรงมากขึ น 

•รูปแบบการผลิตและการค้า 
•ภาคบริการต้องปรับตัวให้ทันตอ่
การเปลี่ยนแปลง 

•รูปแบบการด้าเนินชีวิต การท้างาน 
และความสัมพันธ์ของคนในสังคม 
ตลอดจนความซับซ้อนของปัญหา
ทางสังคมที่จะตามมา 

การจัดท้าเป้าหมายการพัฒนา
ที่ยั่งยืนในกรอบสหประชาชาติ
ในช่วงเวลา 15 ปี 
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บริบทการเปลี่ยนแปลง (ต่อ) 



สาระส้าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 



วิสัยทัศน์ : 

•การมีความม่ันคงปลอดภัย จากภัยและการเปลี่ยนแปลง 
ทั้ งภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 
ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล 
และมีความม่ันคงในทุกมิติ ทั้งมิติ เศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และการเมือง  

•ประเทศ มีความมั่นคงในเอกราชและอธิปไตยมีสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้มแข็งเป็นศูนย์กลางและเป็นที่ยึด
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน ระบบการเมืองที่มั่นคงเป็นกลไกท่ี
น าไปสู่การบริหารประเทศท่ีต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลักธรร
มาภิบาล  

•สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกก าลงั
เพ่ือพัฒนาประเทศ ชุมชน มีความเข้มแข็ง ครอบครัว มี
ความอบอุ่น 

•ประชาชน มีความมั่นคงในชีวิต มีงานและรายได้ที่มั่นคง
พอเพียงกับการด ารงชีวิต มีที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยใน
ชีวิตทรัพย์สิน 

•ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ประชาชนมีความมั่นคง
ของอาหาร พลังงาน และน้ า 

•ประ เทศไทยมีการขยายตั วของ เศรษฐกิ จ 
อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จ น เ ข้ า สู่ ก ลุ่ ม ป ร ะ เทศ ร าย ไ ด้ สู ง 
ความเหลื่อมล้ าของการพัฒนาลดลง ประชากรได้รับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากข้ึน 

• เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่งขันสู ง 
สามารถสร้างรายได้ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ 
สร้างฐานเศรษฐกิจและสังคมแห่งอนาคต และเป็น
จุดส าคัญของการเช่ือมโยงในภูมิภาคทั้งการคมนาคมขนส่ง 
การผลิต การค้า การลงทุน และการท าธุรกิจ มีบทบาท
ส าคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธ์ทาง
เศรษฐกิจและการค้าอย่างมีพลัง 

•ค ว า ม ส ม บู ร ณ์ ใ น ทุ น ที่ จ ะ ส า ม า ร ถ ส ร้ า ง 
การพัฒนาต่อเนื่อง ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุนทางปัญญา 
ทุนทางการเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทางสังคม 
และทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

•การพัฒนาที่สามารถสร้างความเจริญ รายได้ และ
คุณภาพชีวิตของประชาชนให้เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งเป็นการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี 
ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์  

•การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับกฎระเบียบของประชาคมโลกซึ่งเป็นที่ยอมรับ
ร่วมกัน ความอุดมสมบูรณ์ขอทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มี
ความเอื้ออาทร เสียสละเพื่อผลประโยชน์ส่วนรวม  

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างย่ังยืน ให้ความส าคัญกับการมี
ส่วนร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับ
อย่างสมดุล มีเสถียรภาพ และยั่งยืน   

•ประชาชนทุกภาคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ความมั่นคง ความม่ังคั่ง  ความยั่งยืน  

“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 



ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ 

เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

“มั่นคง”  

ความมั่นคง 

๑ 
๒ 

๓ 

๔ 

๕ ๖ 

การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 



อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่.......... 

 เศรษฐกิจและสังคมไทยมีการพัฒนาอย่างมั่นคงและย่ังยืน โดยสถาบันหลักของชาติด ารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม 
มีความสามัคคีของคนในชาติมีความสงบและอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพื้นที่  และมีระดับรายได้ในกลุ่มประเทศรายได้ สูง  
มีความเป็นธรรมในสังคมและความเหลื่อมล้ าลดลงในทุกมิติ ประเทศไทยมีบทบาทส าคัญในภูมิภาคและโลก 

 ระบบเศรษฐกิจมีความเป็นชาติการค้าบนฐานการขยายตัวของการค้าส่งค้าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่เข้มข้นขึ น มีการเติบโต
อย่างมีคุณภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื้นที่ต่างๆ อย่างทั่วถึง มีเสถียรภาพ แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม 
และมีฐานการผลิต บริการ และลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อให้ประเทศไทยเข้าสู่การมีรายได้สูงภายในปี 2579 และ
กลายเป็นประเทศพัฒนาแล้ว โดย  
• ภาคเกษตร เป็นฐานการผลิต bio-bases ท่ีส าคัญ เป็นฐานการผลิตอาหารท่ีมั่นคงและปลอดภัย และเป็นฐานการผลิตท่ีมีผลิตภาพ 

การผลิตสูง มีระบบบริหารจัดการท่ีดีด้านการประมง 
• ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศักยภาพสูงขึ้น มีอุตสาหกรรมอนาคตท่ีได้รับการพัฒนาให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็น

ศูนย์กลางการผลิต การค้า และการลงทุนในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ้นส่วนและศูนย์ ทดสอบ 
และวิจัยพัฒนารถยนต์และชิ้นส่วนของเอเชีย ศูนย์กลางการผลิตพลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน ศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรม
ดิจิทัล เป็นต้น 

• ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมได้รับการพัฒนายกระดับคุณภาพและศักยภาพให้สูงขึ้น เช่น การขนส่ง ท้ังทางบก ทางอากาศ และทางทะเล 
และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้เป็นฐานรายได้ใหม่ โดยมุ่งสู่การเป็นศูนย์กลางการลงทุนและการให้บริการของภูมิภาคอาเซียน  
เช่น ศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาคอาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเท่ียวและบริการของอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน 
การศึกษานานาชาติ และบริการด้านโลจิสติกส์ เป็นต้น 

• วิสาหกิจและการด้าเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลาง ขนาดย่อมเข้มแข็ง เป็นฐานการผลิตและบริการท่ีส าคัญของประเทศ 

12 



อนาคตประเทศไทย ปี 2579 : ร่วมมือกันขับเคลื่อนประเทศให้ก้าวไปสู่.......... 

 คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้อมทั้งกาย ใจ 
สติปัญญา มีทักษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง มีจิตส านึกวัฒนธรรม 
ที่ดีงาม รู้คุณค่าความเป็นไทย และมีความรับผิดชอบ เป็นรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมล ้าน้อย อัตราความยากจนต่ า มีการกระจายโอกาสการเข้าถึงทรัพยากร 
การสร้างฐานอาชีพ บริการทางสังคมที่มีคุณภาพ และกระบวนการยุติธรรมอย่างทั่วถึง ไม่คอรัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัย 
มคีุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยู่ดีมีสุข  

 เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นประเทศที่มีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่ า มีพื้นที่สีเขียวใหญ่ขึ้น ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

 ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม การกระจาย
อ านาจและแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาคและท้องถิ่น 
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ยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเป้าหมาย 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองทางด้านอาหาร มีหลักประกันความมั่นคงด้านอาชีพ และมีคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
ความสามารถในการแข่งขัน 

• ผลิตภาพการผลิตเพิ่มขึ้นไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 2.5 ต่อปี (ในช่วงแผนฯ 12 และไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 
3.5 ต่อปี ในช่วงแผนฯ 13  

• การลงทุนรวมขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุนภาครัฐไม่ต่ ากว่าร้อยละ 
10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไม่ต่ ากว่าเฉลี่ยร้อยละ 7.5) 

• สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพิ่มสู่ร้อยละ 2.0 ของ GDP และมีสัดส่วนการลงทุน
วิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนต่อภาครัฐเป็น 70 : 30 

• สัดส่วนบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาเพิ่มขึ้นเป็น 25 คนต่อประชากร 10,000 คน 
• สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) ต่อ GDP เพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ 40 
• เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยท่ีสามารถ

ตอบสนองต่อการด ารงชีวิตของคนในพื้นท่ี มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามมาตรฐาน และมีการพัฒนา
ระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมืองอย่างท่ัวถึง ควบคู่กับการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อ
ประสิทธิภาพในการท างานและการก ากับดูแล 

ตัวอย่างเป้าหมายในระยะ 5 ปีของ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 



ยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเป้าหมาย 

3.   ยุทธศาสตร์การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

• คนไทยทุกช่วงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ท้ังการมีสุขภาวะ มีความรู้ และมีมาตรฐานการครองชีพท่ีดี 
• การศึกษาและการเรียนรู้มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล สามารถพัฒนาคนไทยให้มีทักษะการเรียนรู้ในเชิง

คิดสังเคราะห์ สร้างสรรค์ ต่อยอดไปสู่การสร้างนวัตกรรมความรู้ มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะ
สารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ตลอดจนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

• ครอบครัวมีความอบอุ่น เข้มแข็ง และมีความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจ  

4.  ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
โอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม 

• ลดความแตกต่างทางรายได้และกระจายการถือครองทรัพย์สินระหว่างกลุ่มคนและพื้นท่ี 
• ประชาชนเข้าถึงระบบการคุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพอย่างครอบคลุม และท่ัวถึง 
• สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งตนเองได้และเป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนและพัฒนา

ประเทศ 

ตัวอย่างเป้าหมายในระยะ 5 ปีของ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 



ยุทธศาสตร์ ตัวอย่างเป้าหมาย 

5.   ยุทธศาสตร์ด้านการสร้าง
การเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

• พ้ืนที่ป่าไม้เพ่ิมข้ึนจากร้อยละ 31.2 ในปี 2556 เป็นร้อยละ 36 ในปี 2564  
• การบริหารจัดการน้ ามีความสมดุลระหว่างอุปสงค์และอุปทาน และเน้นการจัดหาน้ าสะอาดเพ่ือการอุปโภคและ

บริโภคให้เพียงพอเป็นล าดับแรก 
• การปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 7 จากกรณีปกติ (Business-As-Usual : BAU) เพ่ือ

น าไปสู่สังคมคาร์บอนต่ า 
• ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเพ่ิมข้ึนทั้งในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ 
• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
• พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับระบบการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตาม

มาตรฐานสากลและได้รับการยอมรับจากชุมชน ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่มีประสิทธิภาพและเพียงพอ 

6.  ยุทธศาสตร์ด้ านการปรับ
สมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

• การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล 
• พ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนได้รับการพัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมและความมั่นคงอย่างมีสมดุล เพ่ือเป็น

ฐานการผลิตใหม่ของประเทศและชุมชนท้องถิ่น 
• เมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคได้รับการพัฒนาให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัยที่สามารถตอบสนองต่อการ

ด ารงชีวิตของคนในพ้ืนที่ มีการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองตามมาตรฐาน และมีการพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขต
เมืองอย่างทั่วถึง ควบคู่กับการรวมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประสิทธิภาพในการท างานและการก ากับดูแล 

ตัวอย่างเป้าหมายในระยะ 5 ปีของ (ร่าง) กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี 



 
 
 

• เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความจงรักภักดี และธ ารงรักษาสถาบันชาติ 
ศาสนา พระมหากษัตริย์ 

• ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศ ขจัดคอร์รัปชั่น สร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ า กระจายอ านาจ และ
สร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม 

• ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เน้นเสริมสร้างกระบวนการสันติสุขและ
แนวทางสันติวิธี ขจัดความขัดแย้ง ลดความรุนแรง ตามแนวทาง “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 

• บริหารจัดการความมั่นคงชายแดนและชายฝั่งทะเล  โดยพัฒนาความร่วมมือเป็นหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ความ
มั่นคงและการพัฒนาการก่อการร้าย พัฒนาพื้นท่ีชายแดนและชายฝ่ังทะเล เสริมสร้างความสัมพันธ์ด้าน
วัฒนธรรม เร่งรัดจัดท าหลักเขตแดน แก้ไขปัญหาพื้นท่ีทับซ้อน และปัญหาการลักลอบเข้าเมืองท้ังระบบ 

• พัฒนาระบบ กลไก มาตรการและความร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดบั รักษาดุลยภาพของความสัมพันธ์
กับประเทศมหาอ านาจ เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ สามารถป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ 
ลดผลกระทบจากภัยก่อการร้าย และเสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

• พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการผนึกก้าลงัป้องกนัประเทศและกองทัพ พัฒนาโครงสร้างก าลังและยุทโธปกรณ์
ท่ีเหมาะสม พัฒนาระบบงานข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ พร้อมสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านและ
มิตรประเทศ รวมท้ังมีส่วนร่วมในการรักษาสันติภาพในกรอบสหประชาชาติ 

• พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ  รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
การปกป้องรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล รวมทั งเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารพลังงาน และน ้า 

• ปรับกระบวนการท้างานของกลไกที่เกีย่วข้องจากแนวดิ่งสู่แนวระนาบมากขึ น ก าหนดการบริหารจัดการท่ี
ครบวงจรและยั่งยืน /พัฒนาปรับปรุงกฎหมายให้เอื้อต่อการด าเนินงาน และให้ความส าคัญกับการติดตาม
ประเมินผลอย่างเป็นระบบ 

1. ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง 

ด้านความมั่นคง 



 
 
 

• รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจและสร้างความเชื่อมั่น โดยด าเนินนโยบายการคลังและการเงินให้มีความ
สอดคล้องกัน รักษาวินัยการเงินการคลังและเสถียรภาพของอัตราแลกเปลี่ยน และสร้างความเชื่อมั่นใน
ต่างประเทศ พัฒนาระบบการเงินของประเทศให้มีประสิทธิภาพและสามารถให้บริการประชาชนทุกระดับ  
เพื่อส่งเสริมความสามารถในการแข่งขันของภาคธุรกิจ และโอกาสในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชน 

• ส่งเสริมการค้าและการลงทุน ทั งภาครัฐและเอกชน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศและยุทธศาสตร์
จังหวัดที่สะท้อนความต้องการและศักยภาพของพื้นท่ี และให้อยู่บนการแข่งขันที่เป็นธรรม และมีความ
รับผิดชอบต่อสังคม  

• พัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า โดยใช้ฐานเศรษฐกิจดิจิตอล และการพัฒนานวัตกรรม ปรับปรุง
ประสิทธิภาพการท าธุรกิจของผู้ประกอบการ ขจัดอุปสรรค และอ านวยความสะดวกทางด้านโครงสร้างและ
ระบบ ด้านปัจจัยสนับสนุน และด้านบุคลากร 

 
  

ภาคเกษตร   
• เสริมสร้างฐานการผลิตการเกษตรให้เข้มแข็งและยั่งยืน 
• เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคเกษตร 
• ส่งเสริมเกษตรกรรายย่อยให้ปรับไปสู่รูปแบบเกษตรยั่งยืนที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและรวมกลุ่มเกษตรกรในการพัฒนาอาชีพ 
• พัฒนาสินค้าเกษตรและอาหารที่มีศักยภาพในการแข่งขัน 
ภาคอุตสาหกรรม 
• พัฒนาอุตสาหกรรมศักยภาพ 
ภาคบริการ 
• สร้างรายได้จากการท่องเที่ยว 
• ผลักดันประเทศไทยสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพ 
• ส่งเสริมธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ 

การพัฒนาภาค
การผลิตและ

บริการ 



 
 
 

• พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการรูปแบบใหม่ให้มี
จุดเด่น เพื่อตอบสนองความต้องการของตลาด และก้าวทันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก ตลอดจน
ส่งเสริมสถาบันการศึกษาในท้องถิ่น ให้เป็นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมิปัญญาชาวบ้านในการพัฒนา
ผลิตภัณฑ์ท่ีมีความเป็นเอกลักษณ์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลาย เพื่อสนองตอบผู้บริโภคทุกระดับ 
และรณรงค์ส่งเสริมประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการเห็นความส าคัญในการสร้างเครื่องหมายการค้าของตนเอง 
และสร้างภาพลักษณ์สินค้าไทยให้เป็นท่ียอมรับของคนท่ัวโลกสนับสนุนผู้ประกอบการเดิมให้สามารถปรับตัว
และเตรียมความพร้อมส าหรับรูปแบบการด าเนินธุรกิจใหม่ๆ และมาตรการทางการค้าในรูปแบบต่างๆ  

• พัฒนาและยกระดับผลิตภาพแรงงาน เพ่ือส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
• พัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมสู่สากล ให้มีการรวมกลุ่มคลัสเตอร์ท่ีเข้มแข็งเพื่อเป็นพลังขับเคล่ือน

เศรษฐกิจไทยด้วยการพัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อการด าเนินธุรกิจ และเสริมสร้างขีดความสามารถในการ
แข่งขันส่งเสริมการพัฒนาต่อยอดอุตสาหกรรมและบริการเพื่อเข้าสู่การเป็นศูนย์กลางการผลิตบริการและ
อุตสาหกรรมดิจิตอล 

• ยกระดับศักยภาพของสินค้าหนึ่งต้าบลหนึง่ผลิตภัณฑ์ (OTOP) ไทยให้ก้าวไกลสู่สากล 
• พัฒนาวิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกร  เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน และกลุ่มประชาชน/

เกษตรกรในชุมชน ให้เป็นฐานรากส าคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 

พัฒนาผู้ประกอบการ/
เศรษฐกิจชุมชน 



 
 
 

• เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน พัฒนาเป็นฐานการผลิตใหม่ กระจายกิจกรรมเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค สร้างความ
มั่นคงในพื้นท่ีชายแดน เชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านท้ังในด้านการผลิตร่วมและช่องทางการตลาดร่วมกัน  

• พื นที่เศรษฐกิจบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก พัฒนาเป็นฐานการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีสูง มีบริการทันสมัย ใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

• พื นที่เมืองศูนย์กลางความเจริญ พัฒนาเป็นเมืองท่ีมีประสิทธิภาพ ปลอดภัย และน่าอยู่ ใช้พลังงานและทรัพยากรอย่าง
ประหยัด จัดการส่ิงแวดล้อมเมืองอย่างเหมาะสม รองรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจท่ีมีอนาคต มีระบบรางเชื่อมโยงเมือง
ศูนย์กลางความเจริญท่ัวประเทศ บริหารจัดการโดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีขีดความสามารถสูง 

 
 
 

• ด้านการขนส่ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งสินค้าทางถนนสู่การขนส่งที่ต้นทุนต่ า รวมทั้งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวก
ในการเดินทางและขนส่งไปสู่เมืองศูนย์กลางของภูมิภาคทั่วประเทศ และเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้าน และพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง 
และอุตสาหกรรมซ่อมบ ารุงอากาศยานและการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน เพ่ือสร้างฐานอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ 

• ด้านความม่ันคงทางพลังงาน พัฒนาให้มีความมั่นคงในราคาที่เหมาะสม โดยกระจายประเภทของเชื้อเพลิง ส่งเสริมพลังงานทดแทนตาม
ศักยภาพรายพ้ืนที่ อาศัยความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เพ่ือเสริมสร้างศักยภาพด้านพลังงาน พ่ึงพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และน าไปสู่การสร้ าง
อุตสาหกรรมที่จะเป็นฐานเศรษฐกิจใหม่ของประเทศ รวมทั้งเชื่อมโยงแหล่งพลังงานกับประเทศในอาเซียน 

• ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) เน้นการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน ICT ที่เป็นอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงให้ทันสมัยและ
กระจายทั่วถึง พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ความสามารถ และเชี่ยวชาญระดับมาตรฐานสากล เพ่ิมขีดความสามารถของอุตสาหกรรม ICT และ
ใช้ ICT ในการสร้างนวัตกรรมการบริการภาครัฐแบบบูรณาการ ประยุกต์ ICT เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของภาคการผลิต การศึกษา และ
พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ 

• ด้านการวิจัยและพัฒนา เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายวิจัยและพัฒนาไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 โดยมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน 20:80 สนับสนุนวิจัยที่มุ่งเป้า
ตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ เพ่ิมจ านวนบุคคลากรด้านวิจัยและพัฒนาเป็น 70 คนต่อประชากร 10,000 คน 

การลงทุนพัฒนา 
โครงสร้างพื นฐาน 

การพัฒนาพื นท่ี
เศรษฐกิจพิเศษ

และเมือง  
 

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 



 
 
 

• สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา กับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ ท้ังในระดับทวิภาคี และ
พหุภาคี เพื่อส่งเสริมความมั่นคง เพื่อสร้างความเจริญก้าวหน้าและลดความเหลื่อมล้ าอย่างยั่งยืนร่วมกัน 

• ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา การให้บริการด้านการเงิน 
การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส ์และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมท้ังเป็นฐาน
ความร่วมมือในเอเชีย 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการลงทุนและการด้าเนินธุรกิจของนักลงทุนและผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ 
• ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ ในการสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ด้านอาหาร ด้าน

สิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการภัยพิบัติในรูปแบบต่าง ๆ รวมท้ังการป้องกันภัยในทุกรูปแบบ 
• ส่งเสริมบทบาทการเป็นผู้ประสานประโยชน์ในการเชื่อมโยงและถ่วงดุลระหว่างกลุ่มอ้านาจต่างๆ และแก้ไข

ปัญหาความแตกต่างทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาค โดยการด ารงความสัมพันธ์ท่ีดีกับประเทศและองค์กร
ระหว่างประเทศท้ังในและนอกภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง บนหลักของการรักษาดุลยภาพของการปฏิสัมพันธ์กับกลุ่ม
มหาอ านาจต่าง ๆ 

• เพิ่มบทบาทและการมีส่วนร่วมของไทยในองค์การระหว่างประเทศ ในการผลักดันการพัฒนาในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาค รวมท้ังประเทศก าลังพัฒนาในภูมิภาคอื่น ๆ และให้ความช่วยเหลือท้ังในด้านการเงินและทางเทคนิคกับ
ประเทศก าลังพัฒนาในการพัฒนาด้านความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจสังคมและการพัฒนาทุนมนุษย์  

• สนับสนุนการเปิดเสรีทางการค้า ท้ังในระดับทวิภาคี ภูมิภาค และพหุภาคี และส่งเสริมการค้ากับกลุ่มประเทศ
ก าลังพัฒนาในภูมิภาคเดียวกัน (Intra-Regional Trade) มากขึ้น เร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงท่ีมีผลบังคับ
ใช้แล้ว ตลอดจนใช้โอกาสจากการเปิดเสรีการค้าและการลงทุน รวมท้ังวางแนวทางป้องกันผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้น 

• สร้างองค์ความรู้ด้านการต่างประเทศ และให้ความรู้ความเข้าใจด้านการต่างประเทศและผลประโยชน์ท่ีมีต่อการ
พัฒนาประเทศต่อภาคส่วนต่าง ๆ และสาธารณชนไทย รวมท้ังด าเนินการเชิงรุกในการสร้างความเข้าใจ ความ
เชื่อมั่น และภาพลักษณ์ท่ีดีและศักยภาพทางเศรษฐกิจ และด้านอื่น ๆ ของประเทศไทย 

การเชื่อมโยงกับภูมิภาคและ
เศรษฐกิจโลก  

2. ยุทธศาสตร์การสร้างความสามารถในการแข่งขัน (ต่อ) 



 
 
 

• การพัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้สนับสนุนการเจริญเติบโตของประเทศ โดยพัฒนาเริ่มตั งแต่ในครรภ์และ
ต่อเนื่องไปตลอดช่วงชีวิต ได้แก่ (1) ช่วงการตั้งครรภ์/ แรกเกิด /ปฐมวัย (2) วัยเรียน (3) วัยรุ่น/นักศึกษา  
(4) วัยแรงงาน  และ (5) วัยผู้สูงอายุ 

• การยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ให้ มีคุณภาพ เท่าเทียมและทั่วถึง โดยการปฏิรูปโครงสร้างและระบบ
บริหารจัดการการศึกษาในทุกระดับ การเข้าถึงการศึกษาอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง และการยกระดับสถาบันการศึกษาใน
สาขาท่ีมีความเชี่ยวชาญสู่ความเป็นเลิศ ปฏิรูประบบการคลังด้านการศึกษาเพื่อเพิ่มคุณภาพและประสิทธิภาพการจัด
การศึกษา ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากภาคเอกชนในการจัดการศึกษา ปรับระบบการผลิตและพัฒนาครูผู้สอน พัฒนา
ระบบการประเมินและการรับรองคุณภาพ รวมท้ังให้มีการปฏิรูประบบการเรียนรู้ 

• การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาวะที่ดี โดยมุ่งเน้นการป้องกันและควบคุมปัจจัยท่ีคุกคามสุขภาพ การพัฒนาสภาพแวดล้อม
ท่ีเอื้อต่อสุขภาพ  การส่งเสริมรูปแบบการด าเนินชีวิตท่ีสนับสนุนการมีสุขภาพกายและจิตท่ีดี สร้างและเผยแพร่ความรู้
ด้านสุขภาพเพื่อน าไปสู่การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ พัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพท่ีเหมาะสมกับแต่ละช่วงวัย 

• การสร้างความอยู่ดีมีสุขของครอบครัวไทย เสริมสร้างศักยภาพและบทบาทหน้าท่ีของสถาบันครอบครัวในการบ่ม
เพาะ วางรากฐานการพัฒนาจิตใจให้เข้มแข็ง มีคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตย์ สุจริต จิตส านึกสาธารณะ ควบคู่ไปกับ
การสร้างค่านิยมหลักของไทยให้สมาชิกในครอบครัว สร้างความอบอุ่นและมั่นคงให้สมาชิกในครอบครัว 

3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  



 
 
 

• การสร้างความมั่นคงและการลดความเหลื่อมล ้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคม โดยสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้และ
การออม กระจายทรัพยากรให้ท่ัวถึงเป็นธรรมท้ังในด้านบริการสาธารณะขั้นพื้นฐาน ฐานทรัพยากรต่างๆ โดยเฉพาะ  
ในกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มด้อยโอกาส ความเป็นธรรมในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม   

• การพัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการสขุภาพ บูรณาการระบบหลักประกันสุขภาพภาครัฐ 3 กองทุน เพื่อให้
เกิดความเป็นเอกภาพในการบริหารจัดการ และลดความเหลื่อมล้ าในระบบหลักประกันสุขภาพ การส่งเสริมการอภิบาล
ระบบสุขภาพในลักษณะเครือข่าย รวมท้ังการพัฒนารูปแบบการกีฬาเพื่อสุขภาพ 

• การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมทีเ่อื อต่อการด้ารงชีวิตในสงัคมสูงวัย โดยเตรียมการด้านโครงสร้างพื้นฐานและ
สิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส 

• การสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมและความเข้มแข็งของชุมชน โดยการฟื้นฟู
บทบาทสถาบันศาสนา การธ ารงรักษาวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีเพื่อเป็นฐานรากท่ีเข้มแข็งในสังคม 
ตลอดจนการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนเพื่อให้ชุมชนสามารถจัดการตนเองได้อย่างยั่งยืน 

• พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้เป็นกลไกในการสนบัสนุนการพัฒนา ส่งเสริมจรรยาบรรณของสื่อมวลชน มีการปรับปรุง
ระบบตรวจสอบสื่อ มีการก าหนดบทลงโทษ และพัฒนาภาคประชาชนให้มีความรู้เท่าทันสื่อโดยเฉพาะสื่อออนไลน์ 

4. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม  



 

 

 

จัดระบบอนุรักษ์ ฟื้นฟูและป้องกัน
การท้าลายทรัพยากรธรรมชาติ  

• ปกป้องรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ ด าเนินการปราบปรามและป้องกันการบุกรุกท าลายป่า
อย่างเข้มงวด  

• ส่งเสริมการปลูกป่าเศรษฐกิจ บริหารจัดการการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ป่าไม้บนพื้นฐานให้
คนและชุมชนสามารถอยู่กับป่าได้ และส่งเสริมแนวทางประเมนิมูลค่าการให้บริการของระบบ
นิเวศและการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์  

• วางระบบป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง  
• เสริมสร้างความเข้มแข็งและความร่วมมือในภูมิภาคอาเซียนด้านการจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

 
 
วางระบบบริหารจัดการน ้าให้มี
ประสิทธิภาพ  

• เน้นการปรับระบบการบริหารจัดการอุทกภัยอย่างบูรณาการ ให้มีแหล่งกักเก็บน้ าต้นทุนและ
แหล่งชะลอน้ าที่เพียงพอ เพิ่มขีดความสามารถในการเก็บกักน้ า และเพิ่มประสทิธิภาพการ
ระบายน้ า และการผันน้ า และการพัฒนาคลังข้อมูล ระบบพยากรณ์ และการเตือนภัย และ
แผนงานเผชิญเหตุเฉพาะพื้นที ่ตลอดจนการปรับปรุงองค์กรและกฏหมาย รวมทั้งการสร้างการ
มีส่วนร่วมในการบริหารจัดการน้ า 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  



 
 

 

 

พัฒนาและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม 

• ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก 
• เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการผลิตพลังงานสะอาด  
• ก าหนดกฎระเบียบ และสร้างกลไกให้ทุกภาคส่วนใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ  
• สร้างความรู้ความเข้าใจให้กับประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาและการประหยัดพลังงานอย่าง

ถูกต้องและต่อเนื่อง 

 
 

พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ
และเมืองที่เป็นมิตรกับสิง่แวดล้อม  

• พัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมหนาแน่นให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศต้นแบบ และบรรจุให้เป็น
แผนพัฒนาของจังหวัดและพื้นที่  

• สนับสนุนและผลักดันให้โรงงานปฏิบัติสู่อุตสาหกรรมสีเขียว และปรับกฎระเบียบให้เอื้อต่อ 
การพัฒนา  

• เพิ่มศักยภาพเมืองด้านสิ่งแวดล้อมอย่างมสี่วนร่วม โดยเฉพาะในการเพิ่มประสิทธิภาพการ
จัดการของเสีย  

• เพิ่มพื้นที่สีเขียวเพื่อเป็นแหล่งดูดซับมลพิษและเก็บกักคาร์บอน  
• พัฒนาพื้นที่เพื่อเช่ือมโยงโอกาสจากอาเซียน ในการพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมอย่าง

สมดุลและยั่งยืน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  (ต่อ) 



 

 

 

การร่วมลดปัญหาโลกร้อนและปรับตัวให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

• ลดการก่อก๊าซเรือนกระจก 
• เพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
• ส่งเสริมการผลิตและบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
• ป้องกัน เฝ้าระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ ส่งเสริมการท าแผนบริหารความต่อเนื่อง

ของธุรกิจ 

 
 
 
 
ใช้เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และ
นโยบายการคลังเพื่อสิ่งแวดล้อม  

• จัดให้มีภาษีและค่าธรรมเนียมส าหรับผลติภัณฑ์ที่ก่อให้เกิดผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
ค่าธรรมเนียมการจัดการมลพิษ การวางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายต่อ
สิ่งแวดล้อม  

• ปรับปรุงโครงสร้างภาษีเพื่อส่งเสริมการประหยัดพลังงาน การใช้พลังงานทางเลือกและ
อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  

• ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งการปรับปรุงระบบ โครงสร้าง 
องค์กร กลไก กระบวนการยุติธรรม และกฏหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อมให้ทันสมยัและมีประสิทธิภาพ เน้นหลักการกระจายอ านาจให้กับท้องถิ่นและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน 

5. ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (ต่อ) 



 
 
 

• ปฎิรูประบบภาษีทั งระบบ  เพื่อเพิ่มรายได้ของภาครัฐและเป็นเครื่องมือในการเพิ่มขีดความสามารถใน
การแข่งขันและลดความเหลื่อมล้ า  

• ปฏิรูประบบการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดให้มีกฎหมายท่ีเป็นกรอบ
ในการบริหารการเงินการคลังภาครัฐ มีการจัดท างบประมาณระยะปานกลางและระยะยาว เพื่อ
สนับสนุนการขับเคล่ือนนโยบายตามยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศ  

• มุ่งเน้นการจัดท้างบประมาณโดยยึดพื นที่และประเด็นวาระการพัฒนาเป็นตัวตั ง และให้ประชาชนเข้า
มามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดท างบประมาณได้มากขึ้น 

• ทบทวนบทบาทภารกิจของหน่วยงานภาครัฐให้มีความเหมาะสม ถ่ายโอนงานให้ภาคส่วนอื่น เพิ่ม
ประสิทธิภาพและผลิตภาพในการปฏิบัติราชการและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ  

• พัฒนาให้หน่วยงานภาครัฐเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ตอบสนองความต้องการของประชาชนตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองท่ีดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นศรัทธาในการบริหารราชการแผ่นดิน 

• พัฒนารูปแบบและวิธีการท างานของภาครัฐในระดับต่างๆ ระหว่างราชการบริหารส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค และส่วนท้องถิ่น โดยเน้นการยึดพื้นท่ีเป็นหลัก และปรับปรุงการจัดสรรงบประมาณให้เป็นแบบ
ยึดพื้นท่ีเป็นตัวตั้ง รวมท้ังวางเงื่อนไขการจัดสรรงบประมาณให้กระทรวง/กรม ต้องสนับสนุนการ
ขับเคล่ือนแผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัดในสัดส่วนวงเงินงบประมาณท่ีเหมาะสม 

การปรับปรุงการบริหาร
จัดการรายได้และรายจ่าย

ของภาครัฐ  

ปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และ
โครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐ  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การวางระบบบริหารงาน
ราชการแบบบูรณาการ  



 
 
 

• วางแผนก าลังคนเชิงยุทธศาสตร์ ให้มีความเหมาะสม ไม่เป็นภาระต่องบประมาณประเทศ  
• สรรหา และจูงใจให้คนรุ่นใหม่ที่มีขีดสมรรถนะสูงเข้ามาสู่ระบบราชการไทย สนับสนุนให้มีการแลกเปลี่ยนบุคลากรระหว่าง

ภาครัฐและภาคเอกชน  
• เสริมสร้างระบบคุณธรรมและวางมาตรการที่เหมาะสมในการแต่งตั้ง โยกย้ายบุคลากรภาครัฐ  โดยค านึงถึงความดีงาม 

ความมีคุณธรรมและจริยธรรมเป็นแนวทางประกอบการพิจารณาด้วย 

 
 
 

• ส่งเสริมสนับสนุนให้ภาคีองค์กรภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ชุมชนและประชาชน และเครือข่ายต่างๆ สอดส่องเฝ้าระวัง 
ตรวจสอบ หรือต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากรภาครัฐ วางมาตรการคุ้มครองพยานและผู้ที่เก่ียวข้อง  

• พัฒนาระบบตรวจสอบสาธารณะและผู้ตรวจสอบอิสระจากภายนอก ที่ผ่านการฝึกอบรมเข้ามาด าเนินการตรวจสอบการ
จัดซื้อจัดจ้างของทางราชการ 

• พัฒนางานบริการของภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ เพ่ือสนองตอบความต้องการของผู้รับบริการ 
• พัฒนาศูนย์กลางการให้บริการด้วยระบบ e-service และการจัดท า web-portal จัดท าฐานข้อมูลงานบริการที่มี

ประสิทธิภาพ ให้ประชาชนเข้าถึงการให้บริการของรัฐได้โดยสะดวก 
• ยกระดับประสิทธิภาพการให้บริการ การให้บริการ online ผ่านทางเว็บไซด์ และโทรศัพท์มือถือ 

• การปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้เอื้ออ านวยต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การประกอบธุรกิจ ข้อตกลง
ระหว่างประเทศและการแข่งขันระหว่างประเทศ  

• เพ่ิมศักยภาพหน่วยงานภาครัฐที่มีหน้าที่ให้ความเห็นทางกฎหมายให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็ว สามารถให้ความ
ช่วยเหลือภาคเอกชนและประชาชนได้ 

การพัฒนาระบบบริหารจัดการ
ก้าลังคนและพัฒนาบุคลากร
ภาครัฐ 

การต่อต้านการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  

การปรับปรุงแก้ไข กฎหมาย 
และระเบียบ ข้อบังคับที่
ล้าสมัย  

6. ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ (ต่อ) 

การพัฒนาระบบการ
ให้บริการประชาชนของ
หน่วยงานภาครัฐ 



“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน” 

กรอบวิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ให้ความส าคัญกับการก าหนดทิศทางการพฒันาที่มุ่งสู่การเปลี่ยนผ่านประเทศไทยจากประเทศที่มีรายได้ 

ปานกลางไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูง มีความมั่นคง และยั่งยืน สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข  

การก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ของประเทศ  
ประเทศไทยเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการกระจายรายได้อย่างเป็นธรรม เป็นศูนย์กลางด้านการขนส่งและ 
โลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการค้าและบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิต
สินค้าเกษตรกรรมยั่งยืน แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และมีนวัตกรรมสูงที่เป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม 

เป้าหมาย 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
ในภาพรวม 

 

การพัฒนา 
เศรษฐกิจ 
รายสาขา 

การพัฒนา 
การเกษตร 
สู่ความเป็น 
เลิศด้าน 
อาหาร 

การเสริม 
สร้างและ 
พัฒนา 

ศักยภาพคน 

การลด 
ความ 

เหล่ือมล  า 
ในสังคม 

การเติบโต 
ท่ีเป็นมิตรกับ 
ส่ิงแวดล้อม 

เพ่ือการพัฒนา 
อย่างย่ังยืน 

การพัฒนา 
พื นท่ี ภาค  
และการ 
เชื่อมโยง 
ภูมิภาค 

การบริหาร 
งานภาครัฐ 

ของประชาชน
เพ่ือประชาชน 
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กรอบวิสัยทัศน์และเป้าหมายแผนพฒันาฯ ฉบับที่ 12 



1.  เศรษฐกิจโลกยังมีแนวโน้ม
ขยายตัวต่้าและผันผวน  
เป็นข้อจ้ากัดต่อภาคการส่งออก 

2.  อุปสงค์ในประเทศน้อยกว่า
ขีดความสามารถในการผลิต
ท้าให้ยังต้องพึ่งส่งออก 

3.  ขาดการลงทุนที่จ้าเป็นและ
เพียงพอต่อการยกระดับศักยภาพ
เศรษฐกิจเป็นเวลานาน 

4.  ก้าลังแรงงานเริ่มลดลง 
ในขณะที่การเพิ่มประสิทธิภาพ
แรงงานล่าช้า 

5.  ผลิตภาพปัจจัยการผลิต 
(TFP) ขยายตัวน่าพอใจ 
แต่ยังต้องใช้เวลาในการสั่งสม
เทคโนโลยี 

6.  ความล่าช้าในการปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ การเป็น
เจ้าของตราสินค้า  การต่อ
ยอดอุตสาหกรรมและบริการ  

consumption 
production 
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จุดอ่อนและเงื่อนไขที่ส้าคัญของเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนฯ 12 



• เศรษฐกิจไทยในกรณีฐานในช่วง 10 ปีข้างหน้า มีแนวโน้มที่จะขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 3.3 - 4.3 ท้าให้เศรษฐกิจไทยมีความเสี่ยงที่จะอยู่ใน
ฐานะประเทศรายได้ปานกลางอย่างถาวร เนื่องจากโครงสร้างประชากรปรับตัวเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ 

• เป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนฯ 12 จะต้องเร่งรัดให้เศรษฐกิจสามารถขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี เพื่อให้ก้าวสู่ 
การเป็นประเทศรายได้สูงได้ในปี 2569 ณ สิ นแผนฯ 13 โดยการเร่งรัดการลงทุน การเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ และการสร้าง 
ฐานการขยายตัวทางเศรษฐกิจที่สอดคล้องกับศักยภาพของเศรษฐกิจไทย รวมทั งการเพิ่มขีดความสามารถทางด้านเทคโนโลยี การปรับ
โครงสร้างเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม กฎระเบียบและการบริหารจัดการ 
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แนวโน้มเศรษฐกิจและเป้าหมายในช่วงแผนฯ 12 



เป้าหมาย 

 
>4.0 % 

 
7.5 % 

 
10.0 % 

GNI per capita 
301,199 บาท (8,859 ดอลลาร์ สรอ.)  

 
  ร้อยละ 5.0 

GDP per capita  
317,051 บาท  (9,325 ดอลลาร์ สรอ.) 

เป้าหมาย แผนฯ 12 

(ล้านล้านบาท) 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 

ความต้องการเงินลงทุนในช่วงแผนฯ 12 

1 2 3 ปริมาณการส่งออก การลงทุนภาคเอกชน การลงทุนภาครัฐ 

การพัฒนาเศรษฐกิจมหภาค 1 
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การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 

>7.0% 

มูลค่าของธุรกิจภาคบริการ 

2 

1 

การลงทุนวิจัยและพัฒนา 2 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
เพื่อการวิจัยและพัฒนา 

>2.0% 
ของ GDP 

สัดส่วนการลงทุน 
วิจัยและพัฒนาของ ภาคเอกชน : ภาครัฐ 

70 : 30 

สัดส่วนบุคลากร 
ด้านการวิจัยและพัฒนา 

25 : 10,000 
คน : ประชากร  สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวมวิสาหกิจ 

ขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 3 

40.0% 
ของ GDP 
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เป้าหมาย (ต่อ) 



การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร  

ปริมาณการผลิต
สินค้าเกษตรและ

อาหารเพียงพอและ 
มีความหลากหลาย 

เกษตรกรสามารถ
พึ่งพาตนเองทางด้าน
อาหาร มีหลักประกัน
ความมั่นคงด้านอาชีพ
และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

รวมทั งเกษตรกร 
รุ่นใหม่เข้าสู่ภาค

เกษตรอย่างต่อเนื่อง 

พื นที่การท้าเกษตร
อินทรีย์ที่ได้รับการ
รับรองมาตรฐาน 

มูลค่าสินค้าเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตร 

>3.0% 213,183 ไร ่ปี 2556  

ปี 2564 500,000 ไร ่
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เป้าหมาย (ต่อ) 

3 



การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพคน 
คนไทยทุกช่วงวัย 
มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ น  
มีสุขภาวะ ความรู้  
และมาตรฐาน 
การครองชีพที่ดี 

การลดความเหลื่อมล ้าในสังคม 

การศึกษาและ 
การเรียนรู้มีคุณภาพ 
ได้มาตรฐานสากล 

ครอบครัว 
มีความอบอุ่น เข้มแข็ง  
และมีความมั่นคง
ทางด้านเศรษฐกิจ 

ลดความแตกต่าง 
ทางรายได้และกระจาย
การถือครองทรัพย์สิน 

ประชาชนเข้าถึงระบบ
การคุ้มครองทางสังคม 
ที่มีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุม และทั่วถึง 

สถาบันทางสังคมและ
ชุมชนมีความเข้มแข็ง
พ่ึงตนเองได้และ 
เป็นกลไกหลักในการ
ขับเคลื่อนและพัฒนา
ประเทศ 
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4 
เป้าหมาย (ต่อ) 

5 



การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ความสามารถในการรับมือภัยพิบัติ
และการเปลี่ยนแปลง 

สภาพภูมิอากาศเพ่ิมขึ น 
ทั งในระดับประเทศและระดับพื นที่ 

การบริหารจัดการน ้ามีความสมดุล
และเน้นการจัดหาน ้าสะอาดเพ่ือ
การอุปโภคและบริโภคให้เพียงพอ 

การบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ 
และมีธรรมาภิบาล 

31.2% 
พื นที่ป่าไม้ ปี 2556  ปี 2564 

40.0% 
การปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

เพื่อน้าไปสู่สังคมคาร์บอนต่้า 

7.0% 
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เป้าหมาย (ต่อ) 

6 



การพัฒนาพื นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 

พื นที่เศรษฐกิจชายแดนได้รับการ
พัฒนาทางด้านเศรษฐกิจ สังคม 
สิ่งแวดล้อม และความมั่นคง 
อย่างมีสมดุล 

พื นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีการปรับ
ระบบการผลิตให้เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม ควบคู่กับการพัฒนา
โครงสร้างพื นฐานที่มีประสิทธิภาพ
และเพียงพอ 

เมืองศูนย์กลางความเจริญ 
ในภูมิภาคได้รับการพัฒนา 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย 
ที่สามารถตอบสนองต่อการ
ด้ารงชีวิตของคนในพื นที่  
และมีการพัฒนาระบบขนส่ง
สาธารณะในเขตเมอืงอย่างท่ัวถึง  

การเชื่อมโยงภูมิภาคด้วยการพัฒนา
ระบบโครงสร้างพื นฐานที่มีคุณภาพ
และทั่วถึง รวมทั งจัดระบบอ้านวย
ความสะดวกด้านการค้าและ 
การผ่านแดนที่มีความคล่องตัว 
ในประตูการค้าชายแดนท่ีส้าคัญ 
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เป้าหมาย (ต่อ) 

7 



การบริหารภาครัฐโดยประชาชนเพื่อประชาชน 

เพิ่มโอกาสการเข้าถึง
บริการและการมีส่วนร่วม
ในการก้าหนดนโยบาย  
ติดตาม ประเมินภาครัฐ 

ปรับปรุงระบบราชการ/ 
การจัดรูปแบบองค์กร
ภาครัฐ 

พัฒนาข้าราชการ 

ปรับปรุงกลไกการ
ท้างานเชื่อมโยงระบบ
ราชการกับรัฐบาล/
นักการเมือง 
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เป้าหมาย (ต่อ) 

8 



แนวทางการพัฒนาที่ส้าคัญ 

1. การพัฒนาเศรษฐกิจในภาพรวม 

2. การพัฒนาเศรษฐกิจรายสาขา 

3. การพัฒนาการเกษตรสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร 

4. การพัฒนาศักยภาพคนให้สนับสนุนการ
เจริญเติบโตของประเทศและมีคณุภาพชีวิตที่ดี 

5. การสร้างความเสมอภาคเพื่อรองรับสังคมสูงวัย
อย่างมีคุณภาพ 

6. การสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ 
และสังคมอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

7. การพัฒนาพื นที่ ภาค และการเชื่อมโยงภูมิภาค 

8. การบริหารภาครัฐโดยประชาชนเพ่ือประชาชน 

เกษตร อุตสาหกรรม ทุน แรงงาน เทคโนโลยี 

ประเทศไทยในอนาคต 

1 
เศรษฐกิจ
ภาพรวม 

2 

3 4 

5 การเกษตร 

ความเสมอภาค 

พัฒนา
ศักยภาพคน 

Good plans 

 Resources 

Bright future 

เศรษฐกิจ
รายสาขา 

สิ่งแวดล้อม 

6 7 
เช่ือมโยงภูมิภาค 

พัฒนาพื นที่  

8 
บริหารจัดการภาครัฐ 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
Sustainable Development Goals 



ความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
“การพัฒนาทีย่ั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบต่อ 
ความต้องการของคนรุ่นปัจจุบัน โดยไม่ท้าให้คนรุ่นต่อไปใน
อนาคตต้องประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถที่จะ
ตอบสนองความต้องการของตนเอง” 
 The Brundtland Commission (ค.ศ.1987) 

“การพัฒนาทีย่ั่งยืน มีลักษณะที่เป็นบูรณาการ คือท้าให้เกิด
เป็นองค์รวม หมายความว่า องค์ประกอบทั งหลายที่
เกี่ยวข้องจะต้องมาประสานกันครบองค์ และมีลักษณะอีก
อย่างหนึ่งคือ มีดุลยภาพ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การท้าให้
กิจกรรมมนุษย์สอดคล้องกับเกณฑ์ของธรรมชาติ”” 
 

ป.อ. ปยุตโต (2541) 
www.nesdb.go.th 

41 



การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย 

“การพัฒนาที่ย่ังยืน จะต้องเป็นการพัฒนาที่ก่อให้ เกิด
ความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธ์ที่เกื อกูลกันในระหว่างมิติ
อันเป็นองค์ประกอบที่จะทา้ให้ชีวิตมนุษย์อยู่ดี มีสุขคือ 
ทั งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ 
รวมทั งทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั งต่อคน
ในรุ่นปัจจุบันและคนรุ่นอนาคตเอง” 
  

สศช. (2546) 

www.nesdb.go.th 
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การพัฒนาที่ยั่งยืน 

เศรษฐกิจสีเขียว 

เศรษฐกิจฐานความรู้/สร้างสรรค์ 

เศรษฐกิจฐานปัจจัยการผลิต 

•สร้างมูลค่าเพ่ิม โลกาภิวัตน ์
•เชื่อมโยงโลก-ท้องถิ่น 
•เน้นตลาดเฉพาะ 
•พัฒนาโดยยึดพื นที่เป็นหลัก 

•สังคมคาร์บอนต่้า 
•จัดการแบบไร้ของเสีย/ใช้วัสดุหมุนเวียน 
•สินค้าสีเขียว 
•การมีส่วนร่วมของประชาชน 

•เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพไมท่้าลายสิ่งแวดลอ้ม 
•สังคมไม่มีความยากจน ลดความเหลื่อมล ้า 
•สิ่งแวดล้อมได้รับการฟืน้ฟู อนุรักษ์และจัดการอย่างยั่งยืน 
•ประชาชนมีส่วนร่วมพัฒนาทุกด้าน 

•ใช้แรงงานราคาถูกและทรัพยากรธรรมชาติ
เป็นหลัก 

•เน้นปริมาณและเพิ่ม 
ประสิทธิภาพการผลิต 

พัฒนาการของการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย 

www.nesdb.go.th 
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รากฐาน การพัฒนาที่ยั่งยืน ในบริบทไทย:  
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

มีภูมิ  
คุ้มกัน 

มีเหตุผล พอ 
ประมาณ 

ความสมดุลและความย่ังยืนของ 
เศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม 

www.nesdb.go.th 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  
การประชุมสหประชาชาติระดับผู้น าเพื่อรับรอง 

วาระการพัฒนาภายหลังปี ค.ศ. 2015  
เมื่อ 25-27 ก.ย. 2558 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก   
รับรองเอกสารว่าด้วยการปฏิรูปโลกของพวกเรา:  
วาระแห่งปี ค.ศ. 2030 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

“Transforming Our World:  
The 2030 Agenda for  

Sustainable Development” 
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พันธะสัญญาทางการเมือง
ในระดับผู้น าเพื่อก าหนดทศิ
ทางการพัฒนาทีย่ั่งยืนของ

โลกในอีก 15 ปีข้างหน้า   

ยืนยันเจตนารมณ์ทางการเมืองของ
ประเทศสมาชิกในการแก้ไขปัญหา

ความยากจนและขจัดความเหลื่อมล ้า
ในทุกมิติและรูปแบบ และบรรลุวาระ

การพัฒนาทีย่ั่งยืน 

สานต่อภารกิจที่ยังไม่
บรรลุผลส าเร็จภายใต้
เป้าหมายการพัฒนา 
แห่งสหัสวรรษ (MDGs)  

ก าหนด 17 เป้าหมาย และ 
169 เป้าประสงค์ 
ครอบคลุมด้านเศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม 



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)  

 Sustainable Development Goals - SDGs 46 

ยุติความยากจน 

ทุกรูปแบบในทุกที ่

ยุติความหิวโหย บรรลุ 
ความมั่นคงทางอาหาร  
และยกระดับโภชนาการ  และ
ส่งเสริมเกษตรกรรมที่ยั่งยืน 

สร้างหลักประกันว่า 
คนมีชีวิตที่มีสุขภาพดี 
และส่งเสริมสวัสดิภาพ 
ส าหรับทุกคนในทุกวัย 

สร้างหลักประกันว่าทุกคนมี
การศึกษาท่ีมีคุณภาพอย่าง
ครอบคลุมและเท่าเทียม และ
สนับสนุนโอกาสในการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

บรรลุความเสมอภาค 
ระหว่างเพศและเสริมสร้าง
ความเข้มแข็งของผู้หญงิและ
เด็กหญิงทุกคน 

สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ 
และมีการบริหารจัดการน ้า
และการสุขาภิบาลอย่าง
ยั่งยืนส าหรับทุกคน 

สร้างหลักประกันให้ทุกคน
เข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ใน
ราคาที่ย่อมเยา เชื่อถือได้ 
และยั่งยืน 

ส่งเสริมการเติบโตทาง ศก. ที่
ต่อเนื่อง ครอบคลุม และยั่งยืน 
การจ้างงานเต็มที่และมีผลิต
ภาพ และการมีงานที่มีคุณค่า
ส าหรับทุกคน 

สร้างโครงสร้างพื นฐานที่มี
ความทนทาน ส่งเสริมการ
พัฒนาอุตสาหกรรม 
ที่ครอบคลุมและยั่งยนื และ
ส่งเสริมนวัตกรรม 



เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)  
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ลดความไม่เสมอภาค
ภายในและระหว่างประเทศ 

ท าให้เมืองและการตั งถ่ินฐาน
ของมนุษย์มีความครอบคลุม 
ปลอดภัย มีภูมิต้านทาน และ
ยั่งยืน 

สร้างหลักประกันให้มี
รูปแบบการบริโภคและ
ผลิตที่ย่ังยืน 

ด าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อ 
ต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์จาก
มหาสมุทร ทะเลและทรัพยากร
ทางทะเลอย่างยั่งยืนเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

ปกป้อง ฟื้นฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน 
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดยั้งการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน 
และหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ส่งเสริมสังคมที่สงบสุขและ
ครอบคลุมเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ให้ทุกคนเข้าถึงความยุติธรรม 
และสร้างสถาบันที่มปีระสทิธิผล 
รับผิดรับชอบและครอบคลุมในทุก
ระดับ 

เสริมความเข้มแข็งให้แก่กลไก
การด าเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลก
ส าหรับการพัฒนาที่ยั่งยืน 



เป้าประสงค์   ตัวชี วัด  

6.1 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงน ้าดื่มที่ปลอดภัยและมี
ราคาที่ย่อมเยาภายในปี 2573 

ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการน้ าดื่มที่ได้รับการจัดการ
อย่างปลอดภัย 

6.2 บรรลุเป้าหมายการให้ทุกคนเข้าถึงสุขอนามัยที่พอเพียง
และเป็นธรรม  และยุติการขับถ่ายในที่โล่ง  โดยให้ความ
สนใจเป็นพิเศษต่อความต้องการของผู้หญิง เด็กหญิงและ
กลุ่มที่อยู่ใต้สถานการณ์ที่เปราะบาง ภายในปี 2573  

ร้อยละของประชากรที่ใช้บริการสุขอนามัยได้รับการจัดการ
อย่างปลอดภัย รวมถึงการอ านวยความสะดวกในการล้าง
มือด้วยสบู่และน้ า 

48 

เป้าหมาย : สร้างหลักประกันให้มีน้ าใช้ และมีการบริหารจัดการน ้าและการสุขาภิบาล 
อย่างยั่งยืนส าหรับทุกคน 

เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)  
“น ้า” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

  



เป้าประสงค์   ตัวชี วัด  

6.3 ยกระดับคุณภาพน ้า โดยลดมลพิษ ขจัดการทิ้งขยะและลด
การปล่อยสารเคมีและวัสดุอันตราย ลดสัดส่วนน้ าเสียที่ไม่
ผ่านกระบวนการลงครึ่งหนึ่ง และเพิ่มการน ากลับมาใช้ใหม่
ทั่วโลก ภายในปี 2573  

6.3.1 ร้อยละของน้ าเสียได้รับการบ าบัดอย่างปลอดภัย 
6.3.2 ร้อยละของแหล่งน้ า (เช่น มหาสมุทร, ทะเล, 

ทะเลสาบแม่น้ า, ธารน้ า, คลอง หรือ สระน้ า) ที่มี
คุณภาพน้ าโดยรอบที่ดี 

6.4 เพิ่มประสิทธิภาพการใช้น ้าในทุกภาคส่วน และสร้าง
หลักประกันว่าจะมีการใช้น้ าและจัดหาน้ าที่ยั่งยืน เพื่อ
แก้ปัญหาการขาดแคลนน้ า และลดจ านวนประชาชนที่
ประสบความทุกข์จากการขาดแคลนน้ า ภายในปี 2573 

6.4.1 ร้อยละความเปลีย่นแปลงของการใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพในช่วงเวลาที่ผ่านมา 

6.4.2 ร้อยละของปริมาณน้ าที่สามารถใช้ประโยชน์ที่ถูกใช้
ไปโดยรวม โดยน าความต้องการน้ าของสิ่งแวดล้อม
มาพิจารณาร่วมด้วย 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)  
“น ้า” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



เป้าประสงค์   ตัวชี วัด  

6.5 ด าเนินการบริหารจัดการทรัพยากรน ้าแบบองค์รวมในทุก
ระดับ รวมถึงผ่านทางความร่วมมือระหว่างเขตแดนตาม
ความเหมาะสม ภายในปี 2573 

ระดับการด าเนินงานการจัดการทรัพยากรน้ าแบบบูรณา
การ 

6.6 ปกป้องและฟื้นฟูระบบนิเวศที่เก่ียวข้องกับแหล่งน ้า 
รวมถึงภูเขา ป่าไม้ พื้นที่ชุ่มน้ า แม่น้ า ชั้นหินอุ้มน้ า และ
ทะเลสาบ ภายในปี 2563 

ร้อยละการเปลี่ยนแปลงในบริบทของระบบนิเวศที่เกี่ยวข้อง
กับน้ าทุกระยะเวลา 
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)  
“น ้า” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 



เป้าประสงค์   ตัวชี วัด  

6.a ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศและการสนับสนุนการ
เสริมสร้างขีดความสามารถให้แก่ประเทศก าลังพัฒนาใน
กิจกรรมและแผนงานที่เกี่ยวข้องกับน้ าและสุขอนามยั ซึ่ง
รวมถึงด้านการเก็บน้ า การขจัดเกลือ การใช้น้ าอย่างมี
ประสิทธิภาพ การจัดการน้ าเสีย เทคโนโลยีการน าน้ า
กลับมาใช้ใหม่ 

จ านวนความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาอย่างเป็นทางการใน
ด้านที่เกี่ยวข้องกับน้ าและสุขอนามัยซึง่เป็นส่วนหนึ่งของ
แผนบูรณาการ การใช้จ่ายของรัฐบาล 
 

6.b สนับสนุนและเพิ่มความเขม้แข็งในการมีส่วนร่วมของ
ชุมชนท้องถิ่นในการพัฒนาการจัดการน้ าและสุขอนามัย 

ร้อยละของหน่วยงานบริหารส่วนท้องถิน่ที่จัดตั้งและวาง
นโยบายปฏิบัติการ และกระบวนการปฏิบัติด าเนินงานเพื่อ
การมีส่วนร่วมของชุมชนท้องถิ่นในด้านการจัดการน้ าและ
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เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (ต่อ)  
“น ้า” ภายใต้เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
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คณะกรรมการเพื่อ 
การพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการขับเคลื่อน
เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน  

คณะอนุกรรมการพัฒนาระบบ
ข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนุน

การพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะอนุกรรมการส่งเสรมิ 
ความเข้าใจและประเมินผล
การพัฒนาที่ยั่งยืนตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ให้ข้อเสนอแนะและ 
ขอความเห็นชอบในการด าเนินงาน 

เห็นชอบนโยบายและทิศทาง 

•มีนายกรัฐมนตรีเป็นประธาน 
•ประชุมทุก 4 เดือน 

แต่งตั งคณะท้างาน 3 คณะ  
1) คณะท างานเพื่อบูรณาการการด าเนินงานของ

หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อ 
2) คณะท างานจัดท ารายงานผลการด าเนินงาน

ตามเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนเสนอต่อ
เลขาธิการสหประชาชาติ 

3) คณะท างานด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และ
กฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาท่ียั่งยืน  

โครงสร้างส้าหรับการด้าเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน 
คณะรัฐมนตรี 
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ประธาน นายกรัฐมนตรี 
รองประธาน คนท่ี 1 รองนายกรัฐมนตรี 
รองประธาน คนท่ี 2 รัฐมนตรีประจ าส านักนายกรัฐมนตรี 
กรรมการ 16 ปลัดกระทรวง: ส านักนายกรัฐมนตร,ี การคลัง, การต่างประเทศ, เกษตรและสหกรณ์, การท่องเท่ียวและกีฬาการพัฒนา

สังคมและความมั่นคงของมนุษย์, คมนาคม, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, ICT, พลังงาน, พาณิชย์, มหาดไทย, แรงงาน, 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ศึกษาธิการ, สาธารณสุข, อุตสาหกรรม 
ผู้อ านวยการส านักงบประมาณ 
2 ผู้แทนจากสมคมภาคเอกชน: 
(1) ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย,  (2) ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
4 ผู้แทนจากองค์การไม่แสวงก้าไร:  (1) รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์  (2) ประธานสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศ
ไทย (TDRI) (3) ประธานมูลนิธิสถาบันส่ิงแวดล้อมไทย (TEI)  (4) ผอ. สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
4 ผู้ทรงคุณวุฒิ 

เลขานุการ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

ผู้ช่วยเลขานุการ (1) เลขาธิการส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
(2) รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
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อ้านาจหน้าที่ 
1. ก้าหนดนโยบาย และยุทธศาสตร์การพัฒนาท่ียั่งยืนของประเทศ ให้ครอบคลุมทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอยา่ง

สมดุลและบูรณาการ และเป็นไปตามข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศทีเ่กี่ยวขอ้ง แล้วเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้ความ
เห็นชอบ 

2. ส่งเสริมและสนับสนนุการด้าเนินงานของหนว่ยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
3. ก้ากับการด้าเนินงานของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามนโยบาย ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศตามระเบียบน้ี และ

ข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาที่ยั่งยนื 
4. เสนอแนะให้มีการก าหนดหรือแก้ไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุงมาตรการด้านเศรษฐศาสตร์ สังคม และกฎหมายเพื่อส่งเสริมด้านการ

พัฒนาที่ยั่งยืน ต่อคณะรัฐมนตรี 
5. ก้าหนดแนวทางและท่าทีการเจรจาในการประชุมระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยนื 
6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนตามนโยบายยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ยั่งยืนของ

ประเทศ และข้อตกลงหรือความร่วมมือระหว่างประเทศที่เก่ียวขอ้งกับการพัฒนาที่ยั่งยืน 
7. ออกประกาศ และค้าสั่ง เพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
8. แต่งตั งคณะอนุกรรมการ คณะท้างาน หรือที่ปรึกษา เพื่อด าเนินการใด ๆ ตามที่ กพย. มอบหมาย 
9. เชิญบุคคล ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่อมาชี้แจงหรือให้ข้อมูลต่อ กพย. หรือคณะอนุกรรมการ 
10. รายงานผลการด าเนินงานต่อคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
11. ปฏิบัติการอื่นใดเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ หรือตามที่นายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

คณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  



คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน  

ประธาน รัฐมนตรีประจ้าส้านักนายกรัฐมนตร ี(นายสุวพันธุ์ ตันยุวรรธนะ) 
อนุกรรมการ 
 

13 กระทรวง 
มหาดไทย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เกษตรและสหกรณ์, การคลัง, พาณิชย์, แรงงาน, ศึกษาธิการ, 
สาธารณสุข, อุตสาหกรรม, พลังงาน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, ICT, การต่างประเทศ 
7 กรม/หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานสถิติแห่งชาติ, คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, 
ส านักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ, ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, สถาบันเพื่อการยุติธรรมระหว่างประเทศ, ส านักงานกิจการยุติธรรม 
2 องค์กรไม่แสวงก้าไร:  
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม และ  มูลนิธิโลกสีเขียว  
2 ผู้ทรงคุณวุฒิ  
นางปัทมาวดี โพชนุกูล ซูซูกิ และ นายณรรต ปิ่นน้อย  

เลขานุการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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อ้านาจหน้าที่ 
1. วางแนวทางการด้าเนินงาน ประสาน ติดตาม และบูรณาการด้าเนินงานของหน่วยงานที่เก่ียวข้องให้เป็นไปตามเป้าหมาย

การพัฒนาที่ยั่งยืนในแต่ละด้าน  
2. ก้าหนดเป้าหมายและตัวชี วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนที่สอดคล้องกับบริบทของประเทศไทยและแนวปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง รวมทั้งจัดท้า roadmap เพื่อขับเคลื่อนการด าเนินงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืนในแต่ละด้าน 
3. เสนอแนะให้มีการก้าหนดหรือปรับปรงุมาตรการด้านเศรษฐศาสตร ์สังคม และกฎหมาย เพื่อส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืน 
4. วางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนตามกรอบสหประชาชาติ รวมทั้งจัดท้ารายงาน

ผลการด าเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเสนอต่อเลขาธิการสหประชาชาติ 
5. ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และ

แนวทางแก้ไข เสนอต่อ กพย.  
6. เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ และ

แต่งตั้งคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
7. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะอนุกรรมการขบัเคลื่อนเป้าหมายการพฒันาที่ยั่งยืน  



คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ประธาน นางจุรี วิจิตรวาทการ 
อนุกรรมการ 4 กระทรวง 

ส านักนายกรัฐมนตรี, มหาดไทย, ศึกษาธิการ, การต่างประเทศ  
9 กรม/หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น 
ส านักงานคณะกรรมการประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ, ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, 
ส านักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, กรมพัฒนาชุมชน, กรมประชาสัมพันธ์, 
ส านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม, ศูนย์ประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริและความมั่นคง, 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย 
4 ภาคเอกชน 
หอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย, สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย , สมาคมธนาคารแห่งประเทศไทย, 
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย 
1 องค์กรไม่แสวงก้าไร: สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 
ผู้ทรงคุณวุฒิ นางสุวรรณี   ค ามั่น 

เลขานุการ รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 24/03/59 57 www.nesdb.go.th 
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อ้านาจหน้าที่ 
1. ศึกษา สร้างความเข้าใจเกี่ยวกบั "การพัฒนาที่ยั่งยืน" กับ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และเผยแพร่องค์ความรู้ ให้เกิด

การสื่อสารท าความเข้าใจอย่างกว้างขวางแก่สาธารณชนและกลุ่มเป้าหมายทุกระดับ รวมทั้งในเวทีประชาคมโลก 
2. ใหค้ าแนะน าแนวทางการประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ และการสื่อสารสาธารณะ 
3. เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายการขับเคลื่อนและประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาท่ียั่งยืน รวมทั้ง

ส่งเสริมสนับสนุนให้มีการจัดการองค์ความรู้ และเผยแพร่ตัวอย่างที่เป็นต้นแบบความส าเร็จเพื่อน าไปสู่การเรียนรู้ขยายผล
ต่อไป 

4. จัดให้มรีะบบการติดตามประเมินผลการด้าเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน 
5. เชิญผู้ทรงคุณวุฒิสาขาต่างๆ มาให้ค้าปรึกษาและค้าแนะน้าในการขับเคลื่อนประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงใน

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ และแต่งต้ังคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความเหมาะสม 
6. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 

คณะอนุกรรมการส่งเสริมความเข้าใจและประเมินผลการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 



คณะอนุกรรมการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการพฒันาที่ยั่งยืน 

ประธาน นายศุภวุฒิ   สายเชื อ 
อนุกรรมการ 15 กระทรวง 

มหาดไทย, พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์, เกษตรและสหกรณ์, การคลัง, พาณิชย์, แรงงาน, ศึกษาธิการ, 
สาธารณสุข, ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, อุตสาหกรรม, พลังงาน, วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, คมนาคม, ICT, 
วัฒนธรรม 

9 กรม/หน่วยงานของรัฐประเภทอื่น 
ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ, คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ, ส านักงานกองทุน
สนับสนุนการวิจัย, ธนาคารแห่งประเทศไทย, ส านักงานกิจการยุติธรรม, กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น, ส านักงาน
คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ, ส านักงานพัฒนาเทคโนโลยอีวกาศและภูมสิารสนเทศ, ส านักงานสถิติแห่งชาติ 

1 องค์กรไม่แสวงก้าไร:  
สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เลขานุการ • ผู้อ านวยการส านักงานสถิติแห่งชาติ  
• รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
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อ้านาจหน้าที่ 
1. ติดตามข้อมูลและสถานการณ์การพัฒนาตัวชี วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของคณะกรรมาธิการด้านสถิติของสหประชาชาติ และวาง

แนวทางการจัดท้าฐานข้อมูลกลางของประเทศ และการจัดเก็บข้อมูลพื้นฐาน รวมทั้งพัฒนาฐานข้อมูลและสถิติของประเทศให้มี
ความทันสมัย เพื่อรองรับการจัดท าเป้าหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ ทั้งในระดับประเทศ และระดับ
ท้องถิ่น 

2. ให้ค าแนะน าและข้อเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติแบบจ้าแนกข้อมูลทั้งในระดับประเทศ 
และระดับท้องถิ่น  

3. บูรณาการแนวทางการท างานของหน่วยงานรัฐ ที่จัดท าฐานข้อมูลกลางของประเทศ และหน่วยงานสนับสนนุต่างๆ ให้มีการใช้
ทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณร่วมกัน ทั้งหน่วยราชการส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
ในการจัดเก็บและการจัดท าข้อมูลพื้นฐานต่างๆ ของประเทศ ที่ยังไม่ครบถ้วนหรือสมบูรณ์ 

4. ติดตาม และประเมินผลการด้าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวิเคราะห์ ปัญหา อุปสรรค และ
แนวทางแก้ไข เสนอต่อ กพย. 

5. เชิญบุคคลและองค์กรที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ข้อมูล และค้าชี แจงส้าหรับการจัดท้าฐานข้อมูลใหม่และสถิติที่เก่ียวข้องและแนวทาง
ปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางต่อคณะอนุกรรมการฯ รวมทั้งแต่งตั้งคณะท างาน เพื่อช่วยเหลือในการปฏิบัติงานได้ตามความ
เหมาะสม 

6. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 

คณะอนุกรรมการพฒันาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อสนับสนนุการพฒันาที่ยั่งยืน 



สวัสด ี



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั งที่ 1/2559เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 

62 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หน่วยงานหลัก
ร่วมรับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนุน 

๑. ขจัดความยากจนทุกรูปแบบในทุกพื นท่ี มท./พม. กค./ทส./รง./พณ./ศธ./สธ./ทก./
สกว./สศช./กษ./สศช. 

๒. ขจัดความหิวโหย บรรลุความมั่นคงทางอาหาร ปรับปรุง
โภชนาการ และสนับสนุนการท้าเกษตรกรรมอย่างย่ังยืน 

กษ. ทส./รง./พณ./พม./สธ./อก./วช./มท./
สกว./สสช./ศธ. 

๓. สร้างหลักประกันให้คนมีชีวิตที่มีคุณภาพ และส่งเสริมสุขภาวะที่ดี
ของทุกเพศทุกวัย 

สธ. กษ./คค./ทส./มท./สตช./สสช./ศธ./
สกว. 

๔. สร้างหลักประกันให้การศึกษามีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและครอบ- 
คลุม และส่งเสริมโอกาสในการเรียนรู้ตลอดชีวิตส้าหรับทุกคน 

ศธ. มท./รง./พม./วธ./กก./ตชด./สกว./
สสช. 

๕. บรรลุความเท่าเทียมระหว่างเพศ และเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้แก่สตรีและเด็กหญิง 

พม. กก./กพร./สศช./สกว./ก.พ./สธ./มท./
ทก./สงป./สสช./รง./ศธ. 



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั งที่ 1/2559เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 

63 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หน่วยงานหลัก
ร่วมรับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนุน 

๖. สร้างหลักประกันให้มีน ้าใช้ และมีการบริหารจัดการน ้าและการ
สุขาภิบาลอย่างย่ังยืนส้าหรับทุกคน 

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

๗. สร้างหลักให้ทุกคนสามารถเข้าถึงพลังงานสมัยใหม่ที่ยั่งยืนใน
ราคาท่ีย่อมเยา 

พน./มท. วท./กต./สกว./สสช./กษ./อก./คค./
วช./ทส./กษ./พณ. 

๘. ส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ย่ังยืนและครอบคลุม และการ
จ้างงานเต็มอัตราและงานที่มีคุณค่าสา้หรับทุกคน 

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. สร้างโครงสร้างพื นฐานที่ทีความต้านทานและยืดหยุ่นต่อการ
เปลี่ยนแปลง ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมและ
ยั่งยืนและส่งเสริมนวัตกรรม 

คค./อก. กค./กต./กสทช./ทก./มท./พณ./วท./
สศช./สกว./สสช./สสว./BOI/วช./พน. 



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั งที่ 1/2559เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 

64 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หน่วยงานหลัก
ร่วมรับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนุน 

๑๐. ลดความไม่เท่าเทียมทั งภาคภายในประเทศและระหว่างประเทศ สศช./พม. กต./ธปท./มท./ยธ./รง./พณ./สตช./
สกว./สสช./กค. 

๑๑. ท้าให้เมืองและการตั งถิ่นฐานของมนุษย์มีความปลอดภัย ความ
ต้านทานและยืดหยุ่นต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างครอบคลมุและ
ยั่งยืน 

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

๑๒. สร้างหลักประกันให้มีแบบแผนการบริโภคและการผลิตที่ย่ังยืน ทส. กก./กค./กษ./ทก./พณ./พน./วท./
อก./สกว./สสช./ศธ./วช. 

๑๓. ด้าเนินการอย่างเร่งด่วนเพื่อต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและผลกระทบ 

ทส. กษ./ศธ./สศช./สกว./สสช./พน./อก./
ศธ./วช./มท./วท./คค. 

๑๔. อนุรักษ์และใช้มหาสมุทร ทะเล และทรัพยากรทางทะเลอื่น ๆ 
อย่างย่ังยืน เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

ทส. กษ./สกว./สสช./กองทัพเรือ (ศป
มผ.)/สตช./วท. 



หน่วยงานรับผิดชอบหลัก/หน่วยงานสนับสนุนในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน ครั งที่ 1/2559เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2559 

65 

เป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน หน่วยงานหลัก
ร่วมรับผิดชอบ 

หน่วยงานสนับสนุน 

๑๕. ปกป้อง ฟ้ืนฟู และส่งเสริมการใช้ระบบนิเวศบนบกอย่างย่ังยืน 
การบริหารจัดการป่าไม้ที่ยั่งยืน การต่อต้านการกลายสภาพเป็น
ทะเลทราย หยุดยั งการเสื่อมโทรมของที่ดินและฟื้นฟูสภาพดิน 
และหยุดยั งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ 

ทส. กษ./มท./สศช./สกว./สสช./วช./วท./
กองทัพบก 

๑๖. สนุบสนุนสังคมที่สงบสุขและครอบคลมุที่เอ้ต่อการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรม และสร้างสถาบันที่มี
ประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบ และทุกคนสามารถเข้าถึงใน
ทุกระดับ 

ยธ./มท./พม. กต./กพร./รง./ปปง./ปปช./สตช./
สกว./สสช./ส านักงานอัยการสูงสุด/
ส านักงานศาลยุติธรรม 

๑๗. เสริมสร้างความแข็งแกร่งของกลไกการด้าเนินงานและฟื้นฟู
หุ้นส่วนความร่วมมือระดับโลกเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยืน 

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