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ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ป ี
Sustainable Development Goals   

และแผนฯ 12 ของประเทศ 
 
 

 
นางสาวลดาวัลย์ ค้าภา 

รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ  



สาระส้าคัญของร่างกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 



ยุทธศาสตร์ชาติ : กรอบการพัฒนาระยะยาว 

เพ่ือให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว 

ด้วยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 

และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 
ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ ในการที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิต 
สร้างรายได้ระดับสูงเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้าง
ความสุขของคนไทย สังคมมีความมั่นคง เสมอภาคและ 

เป็นธรรม ประเทศสามารถแข่งขันได้ในระบบเศรษฐกิจ 

“มั่นคง”  

ความมั่นคง 
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การสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้าง

ศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและเท่า

เทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต
บนคุณภาพชีวิตที่

เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการบริหาร

จัดการภาครัฐ 



 
 
 

• 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 


