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ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี
รายงานนี ้ สรุปสาระสาคัญจาก “ร่างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560-79)” ฉบับสรุปย่อโดยสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเอกสารการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี โดยนายบัณฑูร เศรษฐศิโรตม์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการ
พัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้ อม คณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ สานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
เหตุผลและความเป็ นมา
 เหตุผลของการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ





เพื่อให้ การพัฒนาประเทศมีความต่อเนื่อง
เพื่อให้ มีแผนพัฒนาประเทศหลัก เนื่องจากที่ผา่ นมา ประเทศมีแผนพัฒนาและแผนยุทธศาสตร์ ทหี่ ลากหลาย ขาดความเชื่อมโยงกัน
และซ ้าซ้ อนกัน
เพื่อให้ การจัดสรรและการใช้ งบประมาณเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เนื่องจากปั จจุบนั เป็ นแบบแยกส่วน ทาให้ มองภาพรวมไม่ชดั เจน
และไม่สามารถจาแนกภารกิจพื ้นฐานและภารกิจเชิงยุทธศาสตร์ ออกจากกัน

 เมื่อวันที่ 30 มิ.ย. 58 คณะรัฐมนตรี จดั ตังคณะกรรมการจั
้
ดทายุทธศาสตร์ ชาติ เพื่อจัดทาร่างยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี และเสนอ ครม.
พิจารณาให้ ความเห็นชอบ โดยคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ ได้ จดั ตังอนุ
้ กรรมการ 2 ชุด คือ



คณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ และกรอบการปฏิรูป เพื่อจัดทาร่างกรอบยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี
คณะอนุกรรมการจัดทาแผนปฏิบตั ิการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ เพื่อจัดทาร่างแผนปฏิบตั ิการตามแนวทางการปฏิรูปประเทศ
(Roadmap) ภายใต้ ยทุ ธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี

 ความสาคัญของยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี





เป็ นเป้าหมายการพัฒนาประเทศระยะยาวที่ชดั เจน โดยตังเป
้ ้ าให้ ไทยเป็ นประเทศพัฒนาแล้ วภายในปี 79
เตรี ยมความพร้ อมในการรับมือกับความเสีย่ งและภัยคุกคามแบบใหม่
ให้ กบั ชาติได้

และอาศัยโอกาสจากการเปลีย่ นแปลงบริ บทโลกมาสร้ างประโยชน์

เกิดแนวทางใหม่ คือ
o

o

o

เป็ นครัง้ แรกทีก่ าหนดยุทธศาสตร์ ชาติไว้ ในรัฐธรรมนูญ จากเดิมทีก่ ารพัฒนาประเทศเปลีย่ นไปตามกระแสเศรษฐกิจโดยไม่มีเป้าที่
ชัดเจน หรื อเปลีย่ นไปตามรัฐบาล ส่วนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็ นเพียงส่วนประกอบของนโยบายของรัฐบาล
เป็ นกรอบใหญ่ในการพัฒนาประเทศ สาหรับการทาแผน 3 แผน คือ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (แผนฯ 5 ปี )
นโยบายความมัน่ คง และแผนงบประมาณเชิงบูรณาการ ส่วนนโยบายของรัฐบาลเป็ นแผนกลยุทธ์ในการนาไปสูเ่ ป้าหมาย
เป็ นแนวทางการวางนโยบายของรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภาต้ องสอดคล้ องกับยุทธศาสตร์ ชาติ หรื อเป็ นกรอบหนึง่ ในการจัดทานโยบาย
และการจัดสรรงบประมาณของรัฐบาล หากรัฐบาลไม่ปฏิบตั ิตาม จะถูกฟ้ องร้ องต่อศาล หรื อนาไปสูก่ ารถอดถอน ครม.
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 แนวทางการจัดทา




นาความคิดเห็นและข้ อเสนอแนะจากกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติที่มาจากหลายภาคส่วน ได้ แก่ ราชการ เอกชน การเมือง
นักวิชาการ สภาปฏิรูปแห่งชาติ และภาคประชาชน เป็ นข้ อมูลในการยกร่าง
ตังข้
้ อสมมติฐานในการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ
(1) สถานการณ์การเปลีย่ นแปลง
o

o

ภูมิทศั น์เศรษฐกิจเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ ว หลากหลายมิติ และมีนยั สาคัญ


เศรษฐกิจสังคมอุตสาหกรรมมุง่ สูเ่ ศรษฐกิจสังคมดิจิทลั โดยการพัฒนาเทคโนโลยีรูปแบบใหม่ จะเป็ นโอกาสในการพัฒนา
เศรษฐกิจ



สังคมมีความเหลือ่ มล ้าทางรายได้ ที่สงู ขึ ้น ส่งผลให้ ทางเศรษฐกิจและสังคมมีความแตกต่างกันมากขึ ้น



กระแสโลกาภิวตั น์ที่เข้ มข้ นต่อเนือ่ ง ทาให้ ต้องเผชิญกับความเสีย่ งและความท้ าทายต่อการปรับตัวมากขึ ้น จากการ
เคลือ่ นย้ ายอย่างเสรี และรวดเร็วของคน เงินทุน ข้ อมูลข่าวสาร องค์ความรู้และเทคโนโลยี และสินค้ าและบริ การ เป็ นต้ น



การรวมกลุม่ เศรษฐกิจในภูมิภาคนาไปสูค่ วามเชื่อมโยงทุกระบบ ขณะที่ศนู ย์รวมอานาจทางเศรษฐกิจโลกเคลือ่ นย้ ายมา
สูเ่ อเซีย

ความมัน่ คงของโลกกาลังก้ าวเข้ าสูช่ ่วงเปลีย่ นผ่านที่สาคัญ ฐานอานาจเดิมของสหรัฐฯ ได้ ถกู คานอานาจโดยจีน และรัสเซีย
ทังในเอเชี
้
ยและยุโรป ทาให้ ความมัน่ คงมีลกั ษณะผสมผสานกันทังความร่
้
วมมือและความขัดแย้ ง โดยขึ ้นอยูก่ บั ผลประโยชน์
แห่งชาติทงในระดั
ั้
บทวิภาคี และพหุภาคี

(2) จุดอ่อนเชิงโครงสร้ างของไทย
o

o
o

o

o
o

o

ประชากรสูงอายุมีแนวโน้ มเพิ่มขึ ้น โดยจะเป็ นสังคมผู้สงู อายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 15-20 ปี ทาให้ เกิดปั ญหาการขาดแคลน
แรงงานทังกลุ
้ ม่ มีทกั ษะฝี มือสูงและทักษะฝี มือระดับล่าง ขณะทีค่ ณ
ุ ภาพคนโดยเฉลีย่ ยังคงตา่ และมีการออมไม่เพียงพอ
ผลผลิตรวมต่า ต้ องเพิ่มปริมาณเป็ นแรงขับเคลือ่ นหลัก
ประเทศพึง่ พาภาคการค้ าระหว่างประเทศสูงกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศมาก จึงอ่อนไหวและผันผวนตามปั จจัยภายนอก
ฐานการผลิตเกษตรและบริ หารงานมีผลิตภาพตา่ โดยองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่ายังมีน้อย
การลงทุนด้ านการวิจยั และพัฒนายังไม่เพียงพอทังในภาครั
้
ฐและเอกชน และการวิจยั ที่ดาเนินการไปแล้ วไม่ถกู นามาใช้ ให้
เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจและสังคมอย่างคุ้มค่า
การพัฒนานวัตกรรมยังมีน้อย
การบริ หารจัดการภาครัฐยังขาดการบูรณาการจึงสิ ้นเปลืองงบประมาณ การดาเนินงานขาดความต่อเนื่อง ประสิทธิภาพตา่
ขาดความโปร่งใส และขาดความรับผิดชอบ ขณะที่ปัญหาคอร์ รัปชัน่ มียงั คงเป็ นปั ญหาหลัก
การพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐานและโลจิสติกส์รวมทังการบริ
้
หารจัดการน ้ายังไม่เป็ นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์และมีความล่าช้ า
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o

การบังคับใช้ กฎหมายขาดประสิทธิภาพ และกฎระเบียบล้ าสมัยไม่ทนั ต่อการเปลีย่ นแปลง

o

ปั ญหาด้ านคุณธรรม และจริ ยธรรม

o

ปั ญหาความเหลือ่ มล ้า และความแตกแยกในสังคมไทย

o

ปั ญหาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้ อม

ความคืบหน้ าในการดาเนินการ
o

o

ปั จจุบนั ร่างยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี ได้ นาไปใช้ เป็ นกรอบในการดาเนินการระยะที่ 2 ของรัฐบาล (ปี 58-59) กรอบการ
ปฏิรูประยะที่ 3 (ปี 60 เป็ นต้ นไป) และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปี 60-64)
ร่างยุทธศาสตร์ ชาติ ระยะ 20 ปี จะมีผลเป็ นทางการภายหลังจากมีการประกาศใช้ รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ (คาดว่าจะแล้ วเสร็ จ
ในเดือน ก.ค. 60) จากนันจะมี
้ ขนตอนการด
ั้
าเนินงาน คือ


จัดทากฎหมายว่าด้ วยการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติ ภายใน 120 วัน หลังจากรัฐธรรมนูญฉบับใหม่บงั คับใช้



ทบทวน/ปรับปรุงยุทธศาสตร์ ชาติภายใน 1 ปี นับแต่วนั ที่กฎหมายว่าด้ วยการจัดทายุทธศาสตร์ ชาติบงั คับใช้

ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี (2560-79)
 วิสยั ทัศน์ คือ ไทยมีความมัน่ คง มัง่ คัง่ ยัง่ ยืน โดยพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และกาหนดให้ เป็ นประเทศพัฒนาแล้ วใน
ปี 79
ความมั่นคง

ความมั่งคั่ง



การมีความมั่นคงปลอดภัย สามารถจัดการและรับมือกับภัยและการเปลี่ยนแปลงทังภายในและภายนอกประเทศ
้
ทังระดั
้ บประเทศ
สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปั จเจกบุคคล และมีความมัน่ คงในทุกมิติ ทังเศรษฐกิ
้
จ สังคม สิ่งแวดล้ อม และการเมือง



ประเทศ มีความมัน่ คงในเอกราชและอธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ที่เข้ มแข็ง เป็ นศูนย์กลางและเป็ นที่ยดึ
เหนี่ยวจิตใจของประชาชน และระบบการเมืองมั่นคง เป็ นกลไกที่นาไปสู่การบริ หารประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตามหลัก
ธรรมาภิบาล



สังคม มีความปรองดองและความสามัคคี สามารถผนึกกาลังเพื่อพัฒนาประเทศ ชุมชน ให้ มีความเข้ มแข็ง และครอบครัวมี
ความอบอุน่



ประชาชน มีความมัน่ คงในชีวิต มีงานและรายได้ ที่มนั่ คง พอเพียงกับการดารงชีวิต มีที่อยูอ่ าศัยและความปลอดภัยในชีวิต และ
ทรัพย์สิน



ฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้ อม มีความมัน่ คงทางอาหาร พลังงาน และน ้า



เศรษฐกิจขยายตัวต่ อเนื่อง ยกระดับเป็ นประเทศในกลุม่ ประเทศที่มรี ายได้ สงู ลดความเหลื่อมล ้าของการพัฒนาลดลง และ
ประชากรได้ รับผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ ้น



เศรษฐกิจมีความสามารถในการแข่ งขันสูง สามารถสร้ างรายได้ ทงจากภายในและภายยนอกประเทศ
ั้
สร้ างฐานทางเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งอนาคต เป็ นจุดสาคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคทังการคมนาคมขนส่
้
ง การผลิต การค้ า การลงทุน และการทา
ธุรกิจ และมีบทบาทสาคัญในระดับภูมิภาคและระดับโลก เพื่อให้ เกิดสายสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้ าอย่างมีพลัง
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การพัฒนาที่สามารถสร้ างความเจริ ญ สร้ างรายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชนให้ เพิ่มขึ ้นอย่างต่อเนื่อง ภายใต้
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่ไม่ใช้ ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี และไม่สร้ างมลภาวะสิ่งแวดล้ อมจนเกินความสามารถในการรองรับ
และการเยียวยาของระบบนิเวศน์



การผลิตและการบริโภคเป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม สอดคล้ องกับกฎระเบียบของประชาคมโลก ซึง่ เป็ นที่ยอมรับร่วมกัน ความ
อุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้ อมมีคณ
ุ ภาพดีขึ ้น คนมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีความเอื ้ออาทร และ
เสียสละเพื่อผลประโยชน์สว่ นรวม



มุ่งประโยชน์ ส่วนรวมอย่ างยั่งยืน ให้ ความสาคัญกับการมีสว่ นร่วมของประชาชนทุกภาคส่วน เพื่อการพัฒนาในทุกระดับอย่าง
สมดุล มีเสถียรภาพ และยัง่ ยืน



ประชาชนทุกภาคส่ วนในสังคม ยึดถือและปฏิบตั ิตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 เป้าหมายปี 79
เศรษฐกิจ

ประชาชน





ระบบเศรษฐกิจมีความเป็ นชาติการค้ าบนพืน้ ฐานการขยายตัวของการค้ าส่ งค้ าปลีกและเศรษฐกิจดิจิทัลที่
เข้ มข้ นขึน้ มีการเติบโตอย่างมีคณ
ุ ภาพ กระจายฐานการผลิตและบริการไปในพื ้นที่ตา่ ง ๆ อย่างทัว่ ถึง มีเสถียรภาพ
แข่งขันบนฐานการพัฒนานวัตกรรม และมีฐานการผลิตบริการและการลงทุนที่เชื่อมโยงในอาเซียน เพื่อให้ ประเทศไทย
เป็ นประเทศที่มีรายได้ สงู และเข้ าสูก่ ารเป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว
o

ภาคเกษตร เป็ นฐานการผลิต Bio-Bases ที่สาคัญ เป็ นฐานการผลิตอาหารที่มนั่ คงและปลอดภัย และเป็ นฐาน
การผลิตที่มีผลิตภาพการผลิตสูง และมีระบบบริหารจัดการทีด่ ีด้านประมง

o

ภาคอุตสาหกรรม ฐานอุตสาหกรรมเดิมมีศกั ยภาพสูงขึ ้น มีอตุ สาหกรรมอนาคตที่ได้ รับการพัฒนาให้ เป็ นฐาน
รายได้ ใหม่ โดยมุง่ สูก่ ารเป็ นศูนย์กลางการผลิต การค้ า และการลงทุนในอนุภมู ิภาคและภูมิภาคอาเซียน เช่น
ศูนย์การผลิตรถยนต์และชิ ้นส่วน ศูนย์ทดสอบและวิจยั พัฒนารถยนต์ และชิ ้นส่วนของเอเซีย ศูนย์กลางการผลิต
พลังงาน/วัสดุชีวภาพของภูมิภาคอาเซียน และศูนย์กลางการผลิตอุตสาหกรรมดิจิทลั เป็ นต้ น

o

ภาคบริการ ธุรกิจบริการเดิมได้ รับการพัฒนาและยกระดับคุณภาพและศักยภาพให้ สงู ขึ ้น เช่น การขนส่ง ทัง้
ทางบก ทางอากาศ และทางทะเล เป็ นต้ น และส่งเสริมธุรกิจบริการอนาคตให้ เป็ นฐานรายได้ ใหม่ โดยมุ่งสูก่ าร
เป็ นศูนย์กลางการลงทุนและการให้ บริการในภูมิภาคอาเซียน เช่น ศูนย์กลางการให้ บริการสุขภาพของภูมิภาค
อาเซียน เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยว และการบริการอาเซียน ศูนย์บริการทางการเงิน การศึกษานานาชาติ และ
บริการด้ านโลจิสติกส์ เป็ นต้ น

o

วิสาหกิจและการดาเนินธุรกิจ วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมเข้ มแข็ง และเป็ นฐานการผลิตและบริการที่
สาคัญประเทศ

มีศกั ยภาพในการร่วมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการพัฒนาในอนาคต มีความพร้ อมทังกาย
้
ใจ
และสติปัญญา มีทกั ษะในการวิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภมู ิค้ มุ กันต่อการเปลี่ยนแปลง มี
จิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รู้คณ
ุ ค่าความเป็ นไทย มีความรับผิดชอบ เป็ นรากฐานที่มงั่ คงของชุมชนสังคม และมีความ
รักชาติและสถาบันพระมหากษัตริย์

4
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สังคมไทย



เป็ นธรรม มีความเหลื่อมล ้าน้ อย มีอตั ราความยากจนต่า มีการกระจายโอกาสการเข้ าถึงทรัพยากรการ สร้ างฐาน
อาชีพ มีบริการทางสังคมที่มีคณ
ุ ภาพ และมีกระบวนการยุติธรรมอย่างทัว่ ถึง ไม่คอร์ รัปชัน่ โดยที่ประชาชนทุกช่วงวัยมี
คุณภาพชีวิตที่ดี และครอบครัวอยูด่ ีมีสขุ

สิ่งแวดล้ อม



มีเศรษฐกิจและสังคมที่พฒ
ั นาอย่างเป็ นมิตร โดยมีระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดับการปล่อยก๊ าซคาร์ บอนไดออกไซด์ตา่
มีพื ้นที่สีเขียวใหญ่ขึ ้น และประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม

ระบบการบริหารภาครัฐ



กระจายอานาจและมีการกาหนดภารกิจที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้ องถิ่น และมีประสิทธิภาพ
ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส ตรวจสอบได้ และประชาชนมีสว่ นร่วม

 ยุทธศาสตร์ ชาติ 20 ปี ประกอบด้ วย 6 ยุทธศาสตร์ ได้ แก่ (1) ด้ านความมัน่ คง (2) ด้ านการสร้ างความสามารถในการแข่งขัน (3) ด้ านการ
พัฒนาและเสริ มสร้ างศักยภาพคน (4) ด้ านการสร้ างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (5) ด้ านการสร้ างการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็ นมิตรกับสิง่ แวดล้ อม และ (6) ด้ านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริ หารจัดการภาครัฐ
ยุทธศาสตร์
1. ด้ านความมั่นคง

เป้าหมาย


สร้ างเสถียรภาพภายในประเทศ และป้องกันภัย
คุกคามจากภายนอก



สร้ างความเชื่อมัน่ ในกลุม่ ประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลกที่มีตอ่ ไทย

5

กรอบแนวทางสาคัญ


เสริมสร้ างความมัน่ คงของสถาบันหลักของ
ชาติ และการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็ นประมุข



ปฏิรูปกลไกการบริหารประเทศและพัฒนา
ความมัน่ คงทางการเมือง ขจัดคอร์ รัปชัน่ และ
สร้ างความเชื่อมัน่ ในกระบวนการยุติธรรม



รักษาความมัน่ คงและความสงบเรียบร้ อย
ภายในประเทศ ตลอดจนบริหารจัดการความ
มัน่ คงชายแดน และชายฝั่ งทะเล



พัฒนาระบบ กลไก มาตรการ และความ
ร่วมมือระหว่างประเทศทุกระดับ และรักษา
ดุลยภาพความสัมพันธ์กบั ประเทศมหาอานาจ
เพื่อป้องกันและแก้ ไขปั ญหาความมัน่ คง
รูปแบบใหม่



เสริมสร้ างศักยภาพการผนึกกาลังป้องกัน
ประเทศ รักษาความสงบเรียบร้ อยภายในประเทศ
และสร้ างความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้ าน
และมิตรประเทศ
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พัฒนาประเทศเป็ นประเทศพัฒนาแล้ ว



พัฒนาระบบการเตรียมพร้ อมแห่งชาติ ระบบ
บริหารจัดการภัยพิบตั ิ และรักษาความมัน่ คง
ของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อม



ปรับกระบวนการทางานของกลไกที่เกี่ยวข้ อง
จากแนวดิ่งสูแ่ นวระนาบมากขึ ้น



พัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ได้ แก่ รักษา
เสถียรภาพเศรษฐกิจและสร้ างความเชื่อมัน่
ส่งเสริมการค้ าและการลงทุนที่อยูบ่ นการ
แข่งขันที่เป็ นธรรมและรับผิดชอบต่อสังคม
ตลอดจนพัฒนาประเทศสูค่ วามเป็ นชาติ
การค้ าเพื่อให้ ได้ ประโยชน์จากห่วงโซ่มลู ค่าใน
ภูมิภาค และยกระดับไปสูส่ ว่ นบนของห่วงโซ่
มูลค่ามากขึ ้น



พัฒนาภาคการผลิตและบริการ บนฐานของ
การพัฒนานวัตกรรมที่เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม
โดยมีการใช้ ดิจิทลั
เพื่อสร้ างมูลค่าเพิ่มและ
ขยายกิจกรรมการผลิตและบริการสูค่ วามเป็ น
เลิศในระดับโลกและระดับภูมิภาค



6

o

ภาคเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขัน และพัฒนาสินค้ าเกษตรที่มีศกั ยภาพ
และอาหารคุณภาพ สะอาด และปลอดภัย

o

ภาคอุตสาหกรรม ยกระดับและพัฒนา
อุตสาหกรรมปั จจุบนั ที่มีศกั ยภาพสูง และ
พัฒนาอุตสาหกรรมอนาคตที่มีศกั ยภาพ

o

ภาคบริการ ขยายฐานบริการให้ มีความ
หลากหลาย ยกระดับบริการที่เป็ นฐาน
รายได้ เดิม และพัฒนาให้ ไทยเป็ นศูนย์กลาง
การให้ บริการ เช่น การท่องเที่ยว บริการ
สุขภาพ ธุรกิจบริการด้ านการเงิน และ
ธุรกิจบริการที่มีศกั ยภาพอื่น ๆ เป็ นต้ น

พัฒนาผู้ประกอบการและเศรษฐกิจชุมชน
พัฒนาทักษะผู้ประกอบการ ยกระดับผลิตภาพ
แรงงาน และ SME สูส่ ากล และพัฒนา
วิสาหกิจชุมชนและสถาบันเกษตรกรให้ เกิด
ความเข้ มแข็ง
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พัฒนาคนและสังคมให้ เป็ นรากฐานทีแ่ ข็งแกร่ ง
ของประเทศ
มีความพร้ อมทางกาย
ใจ
สติปัญญา มีความเป็ นสากล มีทกั ษะการคิด
วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มีระเบียบวินยั เคารพ
กฏหมาย และมีคณ
ุ ธรรม จริยธรรม รู้คณ
ุ ค่า
ความเป็ นไทย มีครอบครัวที่มนั่ คง

เร่งกระจายโอกาสการพัฒนาและสร้ างความ
มัน่ คงให้ ทวั่ ถึง และลดความเหลื่อมล ้าไปสูส่ งั คมที่
เสมอภาค และเป็ นธรรม



พัฒนาพื ้นที่เศรษฐกิจพิเศษและเมือง และเขต
เศรษฐกิจพิเศษชายแดน และพัฒนาระบบ
เมืองศูนย์กลางความเจริญ



ลงทุนพัฒนาโครงสร้ างพื ้นฐาน ด้ านขนส่ง พลังงาน
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและสื่อสาร และ
การวิจยั และพัฒนา



เชื่อมโยงกับภูมิภาคและเศรษฐกิจโลก



พัฒนาศักยภาพคนตลอดช่วงชีวิตให้ สนับสนุน
การเจริญเติบโตของประเทศ



ยกระดับคุณภาพการศึกษา และเรียนรู้ให้ มีคณ
ุ ภาพ
เท่าเทียม และทัว่ ถึง



ปลูกฝั งระเบียบวินยั คุณธรรม จริยธรรม และ
ค่านิยมที่พงึ ประสงค์



สร้ างเสริมให้ คนมีสขุ ภาวะที่ดี



สร้ างความอยูด่ ีมีสขุ ของครอบครัว



สร้ างความมัน่ คงและลดความเหลื่อมล ้า
ทางด้ านเศรษฐกิจและสังคม



พัฒนาระบบบริการและระบบบริหารจัดการ
สุขภาพ



สร้ างสภาพแวดล้ อมและนวัตกรรมที่เอื ้อต่อ
การดารงชีวิตในสังคมสูงวัย



สร้ างความเข้ มแข็งของสถาบันทางสังคม ทุน
ทางวัฒนธรรม และความเข้ มแข็งของชุมชน



พัฒนาการสื่อสารมวลชนให้ เป็ นกลไกในการ
สนับสนุนการพัฒนา



เร่งอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และสร้ างความมัน่ คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติ และน ้า



จัดระบบอนุรักษ์ ฟื น้ ฟู และป้องกันการทาลาย
ทรัพยากรธรรมชาติ



มีความสามารถในการป้องกันผลกระทบและ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบตั ิธรรมชาติ และมุง่ สูก่ ารเป็ นสังคมสีเขียว



วางระบบบริหารจัดการน ้าให้ มีประสิทธิภาพ
ทัง้ 25 ลุม่ น ้า เน้ นการปรับระบบบริหารจัดการ
อุทกภัยอย่างบูรณาการ



พัฒนาและใช้ พลังงานที่เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม



พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและเมืองที่
เป็ นมิตรกับสิ่งแวดล้ อม
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6. ด้ านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบ
การบริหารจัดการภาครัฐ

27 กุมภาพันธ์ 2560





ให้ หน่วยงานภาครัฐมีขนาดที่เหมาะสมกับบทบาท
ภารกิจ มีสมรรถนะสูง และมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
กระจายบทบาทภารกิจไปสูท่ ้ องถิ่นอย่าง
เหมาะสม และมีธรรมาภิบาล
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ร่วมลดปั ญหาโลกร้ อน และปรับตัวให้ พร้ อมกับ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ



ใช้ เครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์และนโยบายการ
คลังเพื่อสิ่งแวดล้ อม



ปรับปรุงโครงสร้ าง บทบาท ภารกิจของหน่วยงาน
ภาครัฐ ให้ มีขนาดที่เหมาะสม



วางระบบบริหารราชการแบบบูรณาการ



พัฒนาระบบบริหารจัดการกาลังคน และพัฒนา
บุคลากรภาครัฐ



ต่อต้ านการทุจริตและประพฤติมิชอบ



ปรับปรุงกฎหมาย และระเบียบต่าง ๆ ให้ ทนั สมัย
เป็ นธรรม และเป็ นสากล

