
 

วิสัยทัศน์ประเทศไทย 
“ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 

ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” หรือเป็นคติพจน์ประจ ำชำติว่ำ “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”  
เพ่ือสนองตอบต่อผลประโยชน์แห่งชำติ อันได้แก่ กำรมีเอกรำช อธิปไตย กำรด ำรงอยู่อย่ำงมั่นคง และยั่งยืน 
ของสถำบันหลักของชำติและประชำชนจำกภัยคุกคำมทุกรูปแบบ กำรอยู่ร่วมกันในชำติอย่ำงสันติสุขเป็นปึกแผ่น 
มีควำมมั่นคงทำงสังคมท่ำมกลำงพหุสังคมและกำรมีเกียรติและศักดิ์ศรีของควำมเป็นมนุษย์ ควำมเจริญเติบโต
ของชำติ ควำมเป็นธรรมและควำมอยู่ดีมีสุขของประชำชน ควำมยั่งยืนของฐำนทรัพยำกรธรรมชำติสิ่งแวดล้อม  
ควำมมั่นคงทำงพลังงำนและอำหำร ควำมสำมำรถในกำรรักษำผลประโยชน์ของชำติภำยใต้กำรเปลี่ยนแปลง  
ของสภำวะแวดล้อมระหว่ำงประเทศ และกำรอยู่ร่วมกันอย่ำงสันติประสำนสอดคล้องกันด้ำนควำมมั่นคง  
ในประชำคมอำเซียนและประชำคมโลกอย่ำงมีเกียรติและศักดิ์ศรี 

ความมั่นคง หมำยถึง กำรมีควำมมั่นคงปลอดภัยจำกภัยและกำรเปลี่ยนแปลงทั้งภำยในประเทศ  
และภำยนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีควำมมั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติทำงกำรทหำร เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และกำรเมือง เช่น ประเทศมีควำมมั่นคงในเอกรำช
และอธิปไตย มีกำรปกครองระบบประชำธิปไตยที่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข สถำบันชำติ ศำสนำ 
พระมหำกษัตริย์มีควำมเข้มแข็งเป็นศูนย์กลำงและเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของประชำชน มีระบบกำรเมืองที่มั่นคง
เป็นกลไกที่น ำไปสู่กำรบริหำรประเทศที่ต่อเนื่องและโปร่งใสตำมหลักธรรมำภิบำล สังคมมีควำมปรองดอง 
และควำมสำมัคคี สำมำรถผนึกก ำลังเพ่ือพัฒนำประเทศ ชุมชนมีควำมเข้มแข็ง ครอบครัวมีควำมอบอุ่น 
ประชำชนมีควำมมั่นคงในชีวิต มีงำนและรำยได้ที่มั่นคงพอเพียงกับกำรด ำรงชีวิต มีกำรออมส ำหรับวัยเกษียณ 
ควำมมั่นคงของอำหำร พลังงำน และน้ ำ มีที่อยู่อำศัย และควำมปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน 

ความมั่งคั่ง หมำยถึง ประเทศไทยมีกำรขยำยตัวของเศรษฐกิจอย่ำงต่อเนื่องและมีควำมยั่งยืน 
จนเข้ำสู่กลุ่มประเทศรำยได้สูง ควำมเหลื่อมล้ ำของกำรพัฒนำลดลง ประชำกรมีควำมอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์
จำกกำรพัฒนำอย่ำงเท่ำเทียมกันมำกขึ้น และมีกำรพัฒนำอย่ำงทั่วถึงทุกภำคส่วน มีคุณภำพชีวิตตำมมำตรฐำน  
ขององค์กำรสหประชำชำติ ไม่มีประชำชนที่อยู่ในภำวะควำมยำกจน เศรษฐกิจในประเทศมีควำมเข้มแข็ง 
ขณะเดียวกันต้องมีควำมสำมำรถในกำรแข่งขันกับประเทศต่ำง ๆ ทั้งในตลำดโลกและตลำดภำยในประเทศ
เพ่ือให้สำมำรถสร้ำงรำยได้ทั้งจำกภำยในและภำยนอกประเทศ ตลอดจนมีกำรสร้ำงฐำนเศรษฐกิจและสังคม  
แห่งอนำคตเพ่ือให้สอดรับกับบริบทกำรพัฒนำที่เปลี่ยนแปลงไป และประเทศไทยมีบทบำทที่ส ำคัญในเวทีโลก 
และมีควำมสัมพันธ์ทำงเศรษฐกิจและกำรค้ำอย่ำงแน่นแฟ้นกับประเทศในภูมิภำคเอเชีย เป็นจุดส ำคัญ 
ของกำรเชื่อมโยงในภูมิภำค ทั้งกำรคมนำคมขนส่ง กำรผลิต กำรค้ำ กำรลงทุน และกำรท ำธุรกิจ เพ่ือให้เป็นพลัง 
ในกำรพัฒนำ นอกจำกนี้ ยังมีควำมสมบูรณ์ในทุนที่จะสำมำรถสร้ำงกำรพัฒนำต่อเนื่องไปได้ ได้แก่ ทุนมนุษย์ ทุน
ทำงปัญญำ ทุนทำงกำรเงิน ทุนที่เป็นเครื่องมือเครื่องจักร ทุนทำงสังคม และทุนทรัพยำกรธรรมชำติ 
และสิ่งแวดล้อม 

 

 

 

 



 

ความยั่งยืน หมำยถึง กำรพัฒนำที่สำมำรถสร้ำงควำมเจริญ รำยได้ และคุณภำพชีวิตของประชำชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง ซึ่งเป็นกำรเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักกำรใช้ กำรรักษำและกำรฟ้ืนฟูฐำน
ทรัพยำกรธรรมชำติอย่ำงยั่งยืน ไม่ใช้ทรัพยำกรธรรมชำติจนเกินพอดี ไม่สร้ำงมลภำวะต่อสิ่งแวดล้อม  
จนเกินควำมสำมำรถในกำรรองรับและเยียวยำของระบบนิเวศ กำรผลิตและกำรบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
และสอดคล้องกับเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืน ทรัพยำกรธรรมชำติมีควำมอุดมสมบูรณ์มำกขึ้นและสิ่งแวดล้อม 
มีคุณภำพดีขึ้น คนมีควำมรับผิดชอบต่อสังคม มีควำมเอ้ืออำทร เสียสละเพ่ือผลประโยชน์ส่วนรวม  
รัฐบำลมีนโยบำยที่มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่ำงยั่งยืน และให้ควำมส ำคัญกับกำรมีส่วนร่วมของประชำชน  
และทุกภำคส่วนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตำมหลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงเพ่ือกำรพัฒนำอย่ำงสมดุล  
มีเสถียรภำพ และยั่งยืน 



 



 

โดยมีเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศ คือ “ประเทศชาติม่ันคง ประชาชนมีความสุข เศรษฐกิจพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง สังคมเป็นธรรม ฐานทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน” โดยยกระดับศักยภำพของประเทศ 
ในหลำกหลำยมิติ พัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ สร้ำงโอกำส 
และควำมเสมอภำคทำงสังคม สร้ำงกำรเติบโตบนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีภำครัฐ 
ของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์ส่วนรวม โดยกำรประเมินผลกำรพัฒนำตำมยุทธศำสตร์ชำติ  
ประกอบด้วย  

๑) ควำมอยู่ดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 
๒) ขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน กำรพัฒนำเศรษฐกิจ และกำรกระจำยรำยได ้
๓) กำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ของประเทศ 
๔) ควำมเท่ำเทียมและควำมเสมอภำคของสังคม  
๕) ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ คุณภำพสิ่งแวดล้อม และควำมยั่งยืนของทรัพยำกรธรรมชำติ 
๖)     ประสิทธิภำพกำรบริหำรจัดกำรและกำรเข้ำถึงกำรให้บริกำรของภำครัฐ  

ยุทธศาสตร์ชาติ 
เพ่ือให้ประเทศไทยสำมำรถยกระดับกำรพัฒนำให้บรรลุตำมวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมีความม่ันคง  

ม่ังคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ”  
และเป้ำหมำยกำรพัฒนำประเทศข้ำงต้น จึงจ ำเป็นต้องก ำหนดยุทธศำสตร์กำรพัฒนำประเทศระยะยำว  
ที่จะท ำให้ประเทศไทยมีควำมมั่นคงในเอกรำชและอธิปไตย มีภูมิคุ้มกันต่อกำรเปลี่ยนแปลงจำกปัจจัยภำยใน
และภำยนอกประเทศในทุกมิติทุกรูปแบบและทุกระดับ ภำคเกษตรกรรม ภำคอุตสำหกรรม และภำคบริกำร 
ของประเทศได้รับกำรพัฒนำยกระดับไปสู่กำรใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมในกำรสร้ำงมูลค่ำเพ่ิม และพัฒนำ
กลไกที่ส ำคัญในกำรขับเคลื่อนเศรษฐกิจใหม่ที่จะสร้ำงและเพ่ิมศักยภำพในกำรแข่งขันของประเทศ  
เพ่ือยกระดับฐำนรำยได้ของประชำชนในภำพรวมและกระจำยผลประโยชน์ไปสู่ภำคส่วนต่ำง ๆ ได้อย่ำง
เหมำะสม คนไทยได้รับกำรพัฒนำให้เป็นคนดี เก่ง มีวินัย ค ำนึงถึงผลประโยชน์ส่วนรวม และมีศักยภำพ 
ในกำรคิดวิเครำะห์ สำมำรถ “รู้ รับ ปรับใช้” เทคโนโลยีใหม่ได้อย่ำงต่อเนื่อง สำมำรถเข้ำถึงบริกำรพ้ืนฐำน 
ระบบสวัสดิกำร และกระบวนกำรยุติธรรมได้อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่มีใครถูกทิ้งไว้ข้ำงหลัง 

กำรพัฒนำประเทศในช่วงระยะเวลำของยุทธศำสตร์ชำติ จะมุ่งเน้นกำรสร้ำงสมดุลระหว่ำงกำรพัฒนำ
ควำมมั่นคง เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม โดยกำรมีส่วนร่วมของทุกภำคส่วนในรูปแบบ“ประชำรัฐ”  
โดยประกอบด้วย ๖ ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนควำมมั่นคง ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำง
ควำมสำมำรถในกำรแข่งขัน ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรพัฒนำและเสริมสร้ำงศักยภำพทรัพยำกรมนุษย์ 
ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงโอกำสและควำมเสมอภำคทำงสังคม ยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรสร้ำงกำรเติบโต  
บนคุณภำพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และยุทธศำสตร์ชำติด้ำนกำรปรับสมดุลและพัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรภำครัฐ โดยแต่ละยุทธศำสตร์มีเป้ำหมำยและประเด็นกำรพัฒนำ ดังนี้ 

 
 
 
 



 

๔.๑ ยุทธศาสตร์ชาติด้านความม่ันคง มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญ คือ ประเทศชำติมั่นคง 
ประชำชนมีควำมสุข เน้นกำรบริหำรจัดกำรสภำวะแวดล้อมของประเทศให้มีควำมมั่นคง ปลอดภัย เอกรำช 
อธิปไตย และมีควำมสงบเรียบร้อยในทุกระดับ ตั้งแต่ระดับชำติ สังคม ชุมชน มุ่งเน้นกำรพัฒนำคน เครื่องมือ 
เทคโนโลยี และระบบฐำนข้อมูลขนำดใหญ่ให้มีควำมพร้อมสำมำรถรับมือกับภัยคุกคำมและภัยพิบัติ  
ได้ทุกรูปแบบ และทุกระดับควำมรุนแรง ควบคู่ไปกับกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำด้ำนควำมมั่นคง  
ที่มีอยู่ในปัจจุบัน และที่อำจจะเกิดขึ้นในอนำคต ใช้กลไกกำรแก้ไขปัญหำแบบบูรณำกำรทั้งกับส่วนรำชกำร 
ภำคเอกชนประชำสังคม และองค์กรที่ไม่ใช่รัฐ รวมถึงประเทศเพ่ือนบ้ำนและมิตรประเทศทั่วโลกบนพ้ืนฐำน  
ของหลักธรรมำภิบำล เพ่ือเอ้ืออ ำนวยประโยชน์ต่อกำรด ำเนินกำรของยุทธศำสตร์ชำติด้ำนอ่ืน ๆ  ให้สำมำรถ
ขับเคลื่อนไปได้ตำมทิศทำงและเป้ำหมำยที่ก ำหนด 

๔.๒ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่มุ่งเน้น 
กำรยกระดับศักยภำพของประเทศในหลำกหลำยมิติ บนพื้นฐำนแนวคิด ๓ ประกำร ได้แก่  

(๑) “ต่อยอดอดีต” โดยมองกลับไปที่รำกเหง้ำทำงเศรษฐกิจ อัตลักษณ์ วัฒนธรรม ประเพณี วิถีชีวิต 
และจุดเด่นทำงทรัพยำกรธรรมชำติที่หลำกหลำย รวมทั้งควำมได้เปรียบเชิงเปรียบเทียบของประเทศ  
ในด้ำนอ่ืน ๆ น ำมำประยุกต์ผสมผสำนกับเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือให้สอดรับกับบริบทของเศรษฐกิจ  
และสังคมโลกสมัยใหม่  

(๒) “ปรับปัจจุบัน” เพ่ือปูทำงสู่อนำคต ผ่ำนกำรพัฒนำโครงสร้ำงพ้ืนฐำนของประเทศในมิติต่ำง ๆ  
ทั้งโครงข่ำยระบบคมนำคมและขนส่ง โครงสร้ำงพ้ืนฐำนวิทยำศำสตร์ เทคโนโลยี และดิจิทัล และกำรปรับ
สภำพแวดล้อมให้เอ้ือต่อกำรพัฒนำอุตสำหกรรมและบริกำรอนำคต   

(๓) “สร้ำงคุณค่ำใหม่ในอนำคต” ด้วยกำรเพ่ิมศักยภำพของผู้ประกอบกำร พัฒนำคนรุ่นใหม่  
รวมถึงปรับรูปแบบธุรกิจ เพ่ือตอบสนองต่อควำมต้องกำรของตลำด ผสมผสำนกับยุทธศำสตร์ที่รองรับอนำคต 
บนพื้นฐำนของกำรต่อยอดอดีตและปรับปัจจุบัน พร้อมทั้งกำรส่งเสริมและสนับสนุนจำกภำครัฐให้ประเทศไทย
สำมำรถสร้ำงฐำนรำยได้และกำรจ้ำงงำนใหม่  ขยำยโอกำสทำงกำรค้ำและกำรลงทุนในเวทีโลก  
ควบคู่ไปกับกำรยกระดับรำยได้และกำรกินดีอยู่ดี รวมถึงกำรเพ่ิมขึ้นของคนชั้นกลำง และลดควำมเหลื่อมล้ ำ
ของคนในประเทศได้ในครำวเดียวกัน 

๔.๓ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์  มีเป้ำหมำย 
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือพัฒนำคนในทุกมิติและในทุกช่วงวัยให้เป็นคนดี เก่ง และมีคุณภำพ โดยคนไทย  
มีควำมพร้อมทั้งกำย ใจ สติปัญญำ มีพัฒนำกำรที่ดีรอบด้ำนและมีสุขภำวะที่ดีในทุกช่วงวัย มีจิตสำธำรณะ
รับผิดชอบต่อสังคมและผู้อ่ืน มัธยัสถ์ อดออม โอบอ้อมอำรี มีวินัย รักษำศีลธรรม และเป็นพลเมืองดีของชำติ  
มีหลักคิดท่ีถูกต้อง มีทักษะที่จ ำเป็นในศตวรรษที่ ๒๑ มีทักษะสื่อสำรภำษำอังกฤษและภำษำที่สำมและอนุรักษ์
ภำษำท้องถิ่น มีนิสัยรักกำรเรียนรู้และกำรพัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่องตลอดชีวิต สู่กำรเป็นคนไทยที่มีทักษะสูง 
เป็นนวัตกรรม นักคิด ผู้ประกอบกำร เกษตรกรยุคใหม่และอ่ืน ๆ โดยมีสัมมำชีพตำมควำมถนัดของตนเอง 

 
 
 
 
 
 



 

๔.๔ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำ 
ที่ส ำคัญที่ให้ควำมส ำคัญกับกำรดึงเอำพลังของภำคส่วนต่ำง ๆ ทั้งภำคเอกชน ประชำสังคม ชุมชนท้องถิ่น 
มำร่วมขับเคลื่อน โดยกำรสนับสนุนกำรรวมตัวของประชำชนในกำรร่วมคิดร่วมท ำเพ่ือส่วนรวม กำรกระจำย
อ ำนำจและควำมรับผิดชอบไปสู่กลไกบริหำรรำชกำรแผ่นดินในระดับท้องถิ่น กำรเสริมสร้ำงควำมเข้มแข็ง  
ของชุมชนในกำรจัดกำรตนเอง และกำรเตรียมควำมพร้อมของประชำกรไทยทั้งในมิติสุขภำพ เศรษฐกิจ 
สังคม และสภำพแวดล้อมให้เป็นประชำกรที่มีคุณภำพ สำมำรถพึ่งตนเองและท ำประโยชน์แก่ครอบครัว 
ชุมชน และสังคมให้นำนที่สุด โดยรัฐให้หลักประกันกำรเข้ำถึงบริกำรและสวัสดิกำรที่มีคุณภำพอย่ำงเป็นธรรม
และท่ัวถึง 

๔.๕ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
มีเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือน ำไปสู่กำรบรรลุเป้ำหมำยกำรพัฒนำที่ยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้ำนสังคม 
เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ธรรมำภิบำล และควำมเป็นหุ้นส่วนควำมร่วมมือระหว่ำ งกันทั้งภำยในและภำยนอก
ประเทศอย่ำงบูรณำกำร ใช้พ้ืนที่เป็นตัวตั้งในกำรก ำหนดกลยุทธ์และแผนงำน และกำรให้ทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้อง 
ได้เข้ำมำมีส่วนร่วมในแบบทำงตรงให้มำกที่สุดเท่ำที่จะเป็นไปได้ โดยเป็นกำรด ำเนินกำรบนพ้ืนฐำนกำรเติบโต
ร่วมกัน ไม่ว่ำจะเป็นทำงเศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม และคุณภำพชีวิต โดยให้ควำมส ำคัญกับกำรสร้ำงสมดุลทั้ง  
๓ ด้ำน อันจะน ำไปสู่ควำมยั่งยืนเพื่อคนรุ่นต่อไปอย่ำงแท้จริง 

๔.๖ ยุทธศาสตร์ชาติด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  มีเป้ำหมำย
กำรพัฒนำที่ส ำคัญเพ่ือปรับเปลี่ยนภำครัฐที่ยึดหลัก “ภำครัฐของประชำชนเพ่ือประชำชนและประโยชน์
ส่วนรวม” โดยภำครัฐต้องมีขนำดที่เหมำะสมกับบทบำทภำรกิจ แยกแยะบทบำทหน่วยงำนของรัฐที่ท ำหน้ำที่  
ในกำรก ำกับหรือในกำรให้บริกำรในระบบเศรษฐกิจที่มีกำรแข่งขัน มีสมรรถนะสูง ยึดหลักธรรมำภิบำล  
ปรับวัฒนธรรมกำรท ำงำนให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีควำมทันสมัย และพร้อมที่จะปรับตัว  
ให้ทันต่อกำรเปลี่ยนแปลงของโลกอยู่ตลอดเวลำ โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งกำรน ำนวัตกรรม เทคโนโลยีข้อมูล 
ขนำดใหญ่  ระบบกำรท ำงำนที่ เป็นดิจิทัลเข้ำมำประยุกต์ ใช้อย่ำงคุ้มค่ำ และปฏิบัติ งำนเทียบได้  
กับมำตรฐำนสำกล รวมทั้งมีลักษณะเปิดกว้ำง เชื่อมโยงถึงกันและเปิดโอกำสให้ทุกภำคส่วนเข้ำมำมีส่วนร่วม
เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของประชำชนได้อย่ำงสะดวก รวดเร็ว และโปร่งใส โดยทุกภำคส่วนในสังคม 
ต้องร่วมกันปลูกฝังค่ำนิยมควำมซื่อสัตย์สุจริต ควำมมัธยัสถ์ และสร้ำงจิตส ำนึกในกำรปฏิเสธไม่ยอมรับ  
กำรทุจริตประพฤติมิชอบอย่ำงสิ้นเชิง นอกจำกนั้น กฎหมำยต้องมีควำมชัดเจน มีเพียงเท่ำที่จ ำเป็น มีควำม
ทันสมัย มีควำมเป็นสำกล มีประสิทธิภำพ และน ำไปสู่กำรลดควำมเหลื่อมล้ ำและเอ้ือต่อกำรพัฒนำ โดย
กระบวนกำรยุติธรรมมีกำรบริหำรที่มีประสิทธิภำพ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และกำรอ ำนวยควำมยุติธรรม
ตำมหลักนิติธรรม 



 
 


