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 มาตรา ๖๕ รัฐพึงจัดใหมยีุทธศาสตรชาตเิปนเปาหมายการพัฒนา
ประเทศอยางยั่งยืนตามหลักธรรมาภิบาลเพื่อใชเปนกรอบในการจัดทํา
แผนตาง ๆ ใหสอดคลองและบูรณาการกันเพื่อใหเกิดเปนพลังผลักดัน
รวมกันไปสูเปาหมายดังกลาว  

 การจัดทํา การกําหนดเปาหมาย ระยะเวลาท่ีจะบรรลุเปาหมาย 
และสาระท่ีพึงมีในยุทธศาสตรชาติ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
กฎหมายบัญญัติ ท้ังนี้ กฎหมายดังกลาว ตองมีบทบัญญัติเก่ียวกับการมี
สวนรวมและการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนทุกภาคสวนอยางท่ัวถึง
ดวย  

 มาตรา ๒๗๕ ใหคณะรัฐมนตรีจัดใหมีกฎหมายตามมาตรา ๖๕ 
วรรคสอง หแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศใช
รัฐธรรมนูญนี้ และดําเนินการจัดทํายุทธศาสตรชาติใหแลวเสร็จภายใน
หนึ่งปนับแตวันท่ีกฎหมายดังกลาวใชบังคับ  
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รัฐธรรมนูญฉบับผานการลงประชามติ 2559 

 มาตรา ๑๖๒ คณะรัฐมนตรีที่จะเขาบริหารราชการแผนดิน

ตองแถลงนโยบาย ตอรัฐสภาซึ่งตองสอดคลองกับหนาที่ของรัฐ 

แนวนโยบายแหงรัฐ และยุทธศาสตรชาติ และตองช้ีแจงแหลงที่มา

ของรายไดที่จะนํามาใชจายในการดําเนินนโยบาย โดยไมมีการลง

มติความไววางใจ  ทั้งน้ี ภายในสิบหาวันนับแตวันเขารับหนาที่  
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รัฐธรรมนูญฉบับผานการลงประชามติ 2559 

 มาตรา ๑๔๒ ในการเสนอรางพระราชบัญญัติงบประมาณ

รายจายประจําปงบประมาณ ตองแสดงแหลงที่มาและประมาณ

การรายได ผลสัมฤทธ์ิหรือประโยชนที่คาดวาจะไดรับจากการ

จายเงิน และความสอดคลองกับยุทธศาสตรชาติและแผนพัฒนา

ตาง ๆ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑที่บัญญัติไวในกฎหมายวาดวยวินัย

การเงินการคลังของรัฐ 
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สาระสําคัญของรางกรอบยุทธศาสตรชาต ิ



วิสัยทัศน  
 

“ประเทศมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน  
เปนประเทศพัฒนาแลว  

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง” 
 

นําไปสูการพัฒนาใหคนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบตอการบรรลุ 

ซ่ึงผลประโยชนแหงชาต ิในการที่จะ 

พัฒนาคุณภาพชีวิต สรางรายไดระดับสูงเปนประเทศ
พัฒนาแลว และสรางความสุขของคนไทย  

สังคมมีความม่ันคง เสมอภาค และเปนธรรม  
ประเทศสามารถแขงขันไดในระบบเศรษฐกิจ 

ความม ัน่คง 

1 

2 

3 
4 

5 6 

การสรา้ง
ความสามารถ 
ในการแขง่ขนั 

การพฒันาและ
เสรมิสรา้ง

ศกัยภาพคน 

การสรา้งโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เทา่เทยีมกนั 
ทางสงัคม 

การเตบิโตบน
คุณภาพชีวติ 
ทีเ่ป็นมติรตอ่
สิง่แวดล้อม 

การปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบ 

บรหิารจดัการภาครฐั 



• การมคีวามมัน่คงปลอดภัยจาก
ภัยและการเปล่ียนแปลงท้ังภายในประเทศ
และภายนอกประเทศในทุกระดับท้ัง
ระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และ
ปจเจกบุคคล  

• ความมัน่คงในทุกมติ ิท้ังมิติเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม และการเมือง  

• ประเทศมีความมั่นคงในเอกราชและ
อธิปไตย มีสถาบันชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริยท่ีเขมแข็งเปนศูนยกลางและ
เปนท่ียึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชน  

• ระบบการเมืองท่ีมั่นคงเปนกลไกท่ีนําไปสู
การบริหารประเทศท่ีตอเนื่องและโปรงใสตาม
หลักธรรมาภิบาล สังคม มีความปรองดองและ
ความสามัคคี สามารถผนึกกําลังเพื่อพัฒนา
ประเทศ ชุมชนมีความเขมแข็ง ครอบครัวมี
ความอบอุน 

• ความมั่นคงของอาหาร พลงังาน และ
นํ้า ประชาชนมีความมั่นคงในชีวิต มีงานและ
รายไดท่ีมั่นคงพอเพียงกับการดํารงชีวิต มีท่ีอยู
อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

• ประเทศไทยมีการขยายตัวของ
เศรษฐกจิอย่างต่อเน่ืองจนเขาสูกลุม
ประเทศรายไดสูง ความเหล่ือมลํ้าของการ
พัฒนาลดลง ประชากรไดรับผลประโยชนจาก
การพัฒนาอยางเทาเทียมกันมากขึ้น 

• เศรษฐกจิมีความสามารถในการ
แข่งขันสูง สามารถสรางรายไดท้ังจาก
ภายในและภายนอกประเทศ สราง
ฐานเศรษฐกิจและสังคมแหงอนาคต และเปน
จุดสําคัญของการเชื่อมโยงในภูมิภาคท้ังการ
คมนาคมขนสง การผลิต การคา การลงทุน 
และการทําธุรกิจ มีบทบาทสําคัญในระดับ
ภูมิภาคและระดับโลก เกิดสายสัมพันธทาง
เศรษฐกิจและการคาอยางมีพลัง 

• ความสมบูรณ์ในทุนท่ีจะสามารถ
สร้างการพฒันาต่อเน่ือง ไดแก ทุน
มนุษย ทุนทางปญญาทุนทางการเงิน ทุนท่ี
เปนเคร่ืองมือเคร่ืองจักร ทุนทางสังคม และทุน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  

• การพฒันาท่ีสามารถสร้างความ
เจริญ รายได และคุณภาพชีวิตของประชาชน
ใหเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการ
เจริญเติบโตของเศรษฐกิจท่ีไมใช
ทรัพยากรธรรมชาติเกินพอดี ไมสรางมลภาวะ
ตอส่ิงแวดลอมจนเกินความสามารถในการ
รองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน  

• การผลติและการบริโภคเป็นมิตรกับ
ส่ิงแวดล้อม และสอดคลองกับกฎระเบียบ
ของประชาคมโลกซึ่งเปนท่ียอมรับรวมกัน 
ความอุดมสมบูรณขอทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพดีขึ้น คนมีความ
รับผิดชอบตอสังคม มีความเอื้ออาทร เสียสละ
เพื่อผลประโยชนสวนรวม  

• มุ่งประโยชน์ส่วนรวมอย่างยัง่ยนื ให
ความสําคัญกับการมีสวนรวมของประชาชน
ทุกภาคสวนในสังคมยึดถือและปฏิบัติตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการพัฒนา
ในระดับอยางสมดุล มีเสถียรภาพ และย่ังยืน   

ความม่ันคง ความม่ังคั่ง  ความยั่งยืน  

สนับสนุน 
SDGs 
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อนาคตประเทศไทย ป 2579 : รวมมือกันขับเคลื่อนประเทศใหกาวไปสู.......... 

คนไทยในอนาคต มีศักยภาพในการรวมกันพัฒนาประเทศ สามารถปรับตัวรองรับบริบทการ
พัฒนาในอนาคต มีความพรอมท้ังกาย ใจ สติปญญา มีทักษะในการวิเคราะหอยางมีเหตุผล มีการเรียนรู
ตลอดชีวิต มีภูมิคุมกันตอการเปล่ียนแปลง มีจิตสํานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม รูคุณคาความเปนไทย และมีความ
รับผิดชอบ เปนรากฐานที่มั่นคงของชุมชนสังคม รักชาติ และสถาบันพระมหากษัตริย 

สังคมไทยเป็นสังคมที่เป็นธรรม มีความเหลื่อมลํา้น้อย อัตราความยากจนตํ่า มี
การกระจายโอกาสการเขาถึงทรัพยากรการสรางฐานอาชีพ บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ และ
กระบวนการยุติธรรมอยางทั่วถึง ไมคอรัปชั่น โดยที่ประชาชนทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดี ครอบครัวอยูดีมี
สุข  

เศรษฐกิจและสังคมพัฒนาอย่างเป็นมิตรกับส่ิงแวดล้อม เป็นประเทศท่ีมี
ระบบเศรษฐกิจสีเขียว ระดบัการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซดต์ํ่า มีพื้นท่ี
สีเขียวใหญ่ข้ึน ประชาชนมีพฤติกรรมการผลิตและการบริโภคท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดลอ้ม 

ระบบการบริหารภาครัฐมีประสิทธิภาพ ทันสมัย รับผิดชอบ โปร่งใส 
ตรวจสอบได้และประชาชนมีส่วนร่วม การกระจายอาํนาจและแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบท่ีเหมาะสมระหวา่งส่วนกลาง ภูมิภาคและทอ้งถ่ิน 
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ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

1. ยุทธศาสตรดานความ

ม่ันคง 

เกษตรกรสามารถพ่ึงพาตนเองทางดานอาหาร มีหลักประกันความมั่นคงดาน

อาชีพ และมีคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. ยุทธศาสตรดานการ

สรางความสามารถใน

การแขงขัน 

• ผลิตภาพการผลิตเพ่ิมขึ้นไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 2.5 ตอป (ในชวงแผนฯ 12 

และไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 3.5 ตอป ในชวงแผนฯ 13  

• การลงทุนรวมขยายตัวไมตํ่ากวาเฉล่ียรอยละ 8.0 (การขยายตัวของการลงทุน

ภาครัฐไมตํ่ากวารอยละ 10.0 และการลงทุนของภาคเอกชนขยายตัวไมตํ่ากวา

เฉล่ียรอยละ 7.5) 

• สัดสวนคาใชจายการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมสูรอยละ 2.0 ของ GDP 

และมีสัดสวนการลงทุนวิจัยและพัฒนาของภาคเอกชนตอภาครัฐเปน 70 : 30 

• สัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นเปน 25 คนตอประชากร 

10,000 คน 

• สัดสวนผลิตภัณฑมวลรวมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม (SMEs) ตอ 

GDP เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 40 

ตวัอยา่งเป้าหมายในระยะ 5 ปีของ (รา่ง) กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 



ยุทธศาสตร ตัวอยางเปาหมาย 

3.   ยุทธศาสตรการ

พัฒนาและเสริมสราง

ศักยภาพคน 

• คนไทยทุกชวงวัยมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ทั้งการมีสุขภาวะ มีความรู และมี

มาตรฐานการครองชีพที่ดี 

• การศึกษาและการเรียนรูมีคุณภาพไดมาตรฐานสากล สามารถพัฒนาคนไทย

ใหมีทักษะการเรียนรูในเชิงคิดสังเคราะห สรางสรรค ตอยอดไปสูการสราง

นวัตกรรมความรู  มีทักษะชีวิตและอาชีพ ทักษะสารสนเทศ ส่ือ และ

เทคโนโลยี ตลอดจนมีการเรียนรูตอเนื่องตลอดชีวิต 

• ครอบครัวมีความอบอุน เขมแข็ง และมีความมั่นคงทางดานเศรษฐกิจ  

4.  ยุทธศาสตรดานการ

สรางโอกาสความ

เสมอภาคและเทา

เทียมกันทางสังคม 

• ลดความแตกตางทางรายไดและกระจายการถือครองทรัพยสินระหวางกลุมคน

และพ้ืนที่ 

• ประชาชนเขาถึงระบบการคุมครองทางสังคมที่มีคุณภาพอยางครอบคลุม และ

ทั่วถึง 

• สถาบันทางสังคมและชุมชนมีความเขมแข็งพ่ึงตนเองไดและเปนกลไกหลักใน

การขับเคล่ือนและพัฒนาประเทศ 

ตวัอยา่งเป้าหมายในระยะ 5 ปีของ (รา่ง) กรอบยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี 



 
 

 
การร่วมลดปัญหาโลก
ร้อนและปรับตวัให้

พร้อมรับการ
เปลีย่นแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ 

• ลดการกอกาซเรือนกระจก 

• เพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศ  

• สงเสริมการผลิตและบริโภคที่เปนมิตรกบัสิ่งแวดลอม  

• ปองกัน เฝาระวังและเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติ สงเสริมการทํา

แผนบริหารความตอเน่ืองของธุรกิจ 

 
 
 
 
ใช้เคร่ืองมือทาง
เศรษฐศาสตร์และ
นโยบายการคลงั
เพือ่ส่ิงแวดล้อม  

• จัดใหมีภาษีและคาธรรมเนียมสําหรับผลิตภัณฑที่กอใหเกิด
ผลกระทบสิ่งแวดลอม และคาธรรมเนียมการจดัการมลพิษ การ
วางเงินประกันความเสี่ยงหรือความเสียหายตอสิง่แวดลอม  

• ปรับปรุงโครงสรางภาษีเพ่ือสงเสริมการประหยดัพลังงาน การใช
พลังงานทางเลือกและอนุรักษสิ่งแวดลอม  

• สงเสริมการจัดซื้อจดัจางที่เปนมิตรกับสิง่แวดลอม รวมทั้งการ
ปรับปรุงระบบ โครงสราง องคกร กลไก กระบวนการยุติธรรม และ
กฎหมายในการบริหารจัดการทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ใหทันสมัยและมีประสิทธภิาพ เนนหลักการกระจายอํานาจใหกับ
ทองถิ่นและการมีสวนรวมของประชาชน 

5. ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้งการเตบิโตบนคณุภาพชวีติทีเ่ป็นมติรตอ่สิง่แวดลอ้ม 









เป้าหมายการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบัส ิง่แวดลอ้มเพือ่การพฒันาอยา่งย ัง่ยนื 

ความสามารถในการ

รับมือภัยพิบัติและการ

เปลี่ยนแปลงสภาพ

ภูมิอากาศเพ่ิมขึ้น 

ทั้งในระดับประเทศและ

ระดับพ้ืนที่ 

การบริหารจัดการน้ํามี

ความสมดุลและเนนการ

จัดหาน้ําสะอาดเพ่ือการ

อุปโภคและบริโภคให

เพียงพอ 

การบริหารจัดการ 

ทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมมี

ประสิทธิภาพ 

และมีธรรมาภิบาล 

พ้ืนที่ปาไม ป 2556  ป 2564 

40.0% 

การปลอยกาซเรือนกระจก 

เพ่ือนําไปสูสังคมคารบอนตํ่า 

7.0% 31.2% 



แผนพัฒนาฯ ที่ 12 ขอเสนอการปฏิรูปประเทศ ความตกลงปารีส 

เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 

รางยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

รัฐธรรมนูญฉบับที่ 20 
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เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน  

การประชุมสหประชาชาติระดับผูนําเพื่อรับรอง 
วาระการพัฒนาภายหลังป ค.ศ. 2015  

เมื่อ 25-27 ก.ย. 2558 ณ สหประชาชาติ นครนิวยอรก   

รับรองเอกสารวาดวยการปฏิรูปโลกของพวกเรา:  
วาระแหงป ค.ศ. 2030 เพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน  

 

“Transforming Our World:  
The 2030 Agenda for  

Sustainable Development” 

21 

พันธะสัญญาทาง
การเมืองในระดับผูนํา
เพ่ือกําหนดทิศทางการ
พัฒนาท่ีย่ังยืนของโลก

ในอีก 15 ปขางหนา   

ยืนยันเจตนารมณทางการเมืองของ
ประเทศสมาชิกในการแกไขปญหา

ความยากจนและขจัดความ
เหลื่อมล้ําในทุกมิติและรูปแบบ และ

บรรลุวาระการพัฒนาที่ยั่งยืน 

สานตอภารกิจที่ยัง
ไมบรรลุผลสําเร็จ
ภายใตเปาหมายการ
พัฒนาแหงสหัสวรรษ 
(MDGs)  

กําหนด 17 เปาหมาย และ 
169 เปาประสงค 
ครอบคลุมดานเศรษฐกิจ 
สังคม ส่ิงแวดลอม 



เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  

 Sustainable Development Goals - SDGs 
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ยุตคิวามยากจน 
�ct �à� �ð ð �è �ct ��� 

ยุตคิวามหวิโหย ð ��âc 
� äĉ� � ć�è � ��ĉ�æĉǻ ĉ�  
�âcat �c�ćð e� �è ĉt ĉ�  
�âcå��đå�ċ� đt ă ��t ��� ���
a ć��a cè  

å�ĕĉ�ǻ â ćt � �ct ćè ä�ĉ  
คนมีชีวติที่มีสุขภาพ
ดี 
�âcå��đå�ċ� åäćå�ċ� ĉ�  
åfĉǻ �ćð �ct � è �è �ct
äća  

å�ĕĉ�ǻ â ćt � �ct ćè ä�ĉ�ct � è � �
การศกึษาที่มีคุณภาพ
æa �ĉ�� �æð � âc� �âcđ��ĉ
đ��a�  �âcåè ćð åè cè
eæt ĉå�è t ĉ�đ��aè �àĕ�âæ�
� �äċ� 

ð ��âcความเสมอภาค 
ระหว่างเพศ�âc
đå�ċ� å�ĕĉ�� äĉ� đ� ĕ� �� ë�
� æ�� àĕǻ � ċ��âcđ�ët ǻ � ċ�
�ct � è  

å�ĕĉ�ǻ â ćt � �ct ćè �ǻ ĕ� �è fĕĉ
��ĕ �âc� �t ĉ�ð �ċǻ ĉ�
�ć�t ĉ�นํา้และการ
สุขาภบิาลæa �ĉ�a ć��a cè
åfĉǻ �ćð �ct � è  

å�ĕĉ�ǻ â ćt � �ct ćè �ǻ ĕ�ct
� è đ� ĕĉ�c�พลังงาน
สมัยใหม่ในราคาที่
ย่อมเยา đ� c�æ�cæk�ĕ 
�âca ć��a cè  

å��đå�ċ�การเตบิโตทาง 
ศก. �����æđè c�æ� 
� �æð � âc�  �âca ć��a cè  
t ĉ��ĕĉ��ĉè đ�ë� ����âc� �
� â ċ�� ĉ�  �âct ĉ�� �งาน
ที่มีคุณค่าåfĉǻ �ćð �ct � è  

å�ĕĉ�โครงสร้างพืน้ฐาน���
� �� äĉ� �è �ĉè  å��đå�ċ�
t ĉ�พัฒนาอุตสาหกรรม 
���� �æð � âc� �âca ć��a cè  
�âcส่งเสริมนวัตกรรม 



เปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน (ตอ)  

 Sustainable Development Goals - SDGs 
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ลดความไม่เสมอภาค
� ĉa�è �âc�cǻ ä�ĉ�
� �cđ�ā  

�fĉ�ǻ ĕเมืองและการตัง้ถิ่น
ฐาน� æ�� è că a a� �� äĉ�
� �æð � âc�  � âæ�� ća  � �
� à� ċ�ĕĉè �ĉè  �âca ć��a cè  

å�ĕĉ�ǻ â ćt � �ct ćè �ǻ ĕ� �
รูปแบบการบริโภค
และผลิตที่ยั่งยืน 

�fĉđè ċè t ĉ�æa �ĉ�đ�����äè
đ� c�æ 
ต่อสู้กับการเปล่ียนแปลง
สภาพภมูิอากาศ�âc
� ât �c�ð  

æè c�ćt ă a�âc��ĕ� �cea�è a
�ĉt � ǻ ĉå� c�� �cđâ�âc
ทรัพยากรทางทะเลæa �ĉ�
a ć��a cè đ� c�æt ĉ�� ć� è ĉ���
a ć��a cè  

� t �ĕæ� � cĕè � à �âcå��đå�ċ� t ĉ�ใช้ระบบนิเวศบน
บกอย่างยั่งยืน t ĉ�ð �ċǻ ĉ��ć�t ĉ���ĉk� ĕ���a ć��a cè  
t ĉ���æ�ĕĉè t ĉ�t âĉaå� ĉ� đ�ëè �cđâ��ĉa  ǻ ac�a ćĕ�
t ĉ�đåc�æ� e��� � æ�����ċè �âc� cĕè � àå� ĉ� �ċè  �âc
ǻ ac�a ćĕ�t ĉ�åà� đå�a� äĉ� ǻ âĉt ǻ âĉa�ĉ�� �ä� ĉ�  

å��đå�ċ� สังคมที่สงบสุข�âc
� �æð � âc� đ� c�æt ĉ�� ć� è ĉ���
a ć��a cè  �ǻ ĕ�ct � è เข้าถงึ
ความยุตธิรรม และสร้าง
สถาบันที่มีประสิทธิผล �ćð
� ċ��ćð �æð �âc� �æð � âc� �è
�ct �c�ćð  

đå�ċ� � äĉ� đ� ĕ� �� ë��ǻ ĕ�t �
t âkt t ĉ��fĉđè ċè �ĉè �âc
� cĕè � àหุ้นส่วนความ
ร่วมมือ�c�ćð eât åfĉǻ �ćð
t ĉ�� ć� è ĉ���a ć��a cè  
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ผลการจัดอันดับของประเทศในกลุม ASEAN ที่อยูในอันดับ 
top 100 ไดแก 
 สิงคโปร 19 
 ไทย 61  
 มาเลเซีย 63 
 เวียดนาม 88 
 ฟลิปปนส 95 
 อินโดนีเซีย 98 
(จากจํานวน 149 ประเทศ) 



ความหมายของ การพัฒนาที่ยั่งยืน 

“การพัฒนาทีย่ั่งยืน คือ การพัฒนาที่สนองตอบตอ 
ความตองการของคนรุนปจจุบัน โดยไมทําใหคนรุนตอไปใน
อนาคตตองประนีประนอมยอมลดทอนความสามารถที่จะ
ตอบสนองความตองการของตนเอง” 
 

The Brundtland Commission (ค.ศ.1987) 

“การพัฒนาทีย่ั่งยืน มีลักษณะที่เปนบรูณาการ คือทําใหเกิด
เปนองครวม หมายความวา องคประกอบทั้งหลายที่
เก่ียวของจะตองมาประสานกันครบองค และมีลักษณะอีก
อยางหนึ่งคือ มีดุลยภาพ หรือพูดอีกนัยหนึ่ง คือ การทําให
กิจกรรมมนุษยสอดคลองกับเกณฑของธรรมชาติ”” 
 ป.อ. ปยุตโต (2541) 
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การพัฒนาที่ยั่งยืนในบริบทไทย 

“การพัฒนาทีย่ั่งยืน จะตองเปนการพัฒนาทีก่อให เกิด
ความสมดุลหรือมีปฏิสัมพันธที่เก้ือกูลกันในระหวางมิติ
อันเปนองคประกอบที่จะทาํใหชวิีตมนุษยอยูดี มีสุขคือ 
ทั้งทางดานเศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม จิตใจ 
รวมทั้งทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ทั้งตอคน
ในรุนปจจุบันและคนรุนอนาคตเอง” 
  

สศช. (2546) 
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การพัฒนาทีย่ัง่ยนื 

เศรษฐกจิสีเขยีว 

เศรษฐกจิฐานความรู/สรางสรรค 

เศรษฐกจิฐานปจจยัการผลติ 

•สรางมลูคาเพิม่ โลกาภวิตัน 
•เชื่อมโยงโลก-ทองถิน่ 
•เนนตลาดเฉพาะ 
•พัฒนาโดยยดึพืน้ทีเ่ปนหลกั 

•สังคมคารบอนต่าํ 
•จัดการแบบไรของเสยี/ใชวสัดหุมนุเวยีน 
•สินคาสเีขยีว 
•การมสีวนรวมของประชาชน 

•เศรษฐกจิเตบิโตอยางมีเสถียรภาพไม
ทําลายสิ่งแวดลอม 

•สังคมไมมีความยากจน ลดความเหลื่อมล้าํ 
•สิ่งแวดลอมไดรบัการฟนฟ ูอนุรักษและ
จัดการอยางยั่งยนื 

•ประชาชนมสีวนรวมพัฒนาทกุดาน 

•ใชแรงงานราคาถกูและ
ทรัพยากรธรรมชาตเิปนหลกั 

•เนนปรมิาณและเพิม่ 
ประสทิธภิาพการผลติ 

พัฒนาการของการพัฒนาที่ยั่งยืนในไทย 
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24 มิ.ย.18 กันยายน 27 มี.ค. 9 ก.ค.

2554 2556 2558 2558

ใหจัดตั้งคณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาท่ีย่ังยืน

วาดวยคณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา

ใหแกไขระเบียบสํานกันายก-
รัฐมนตรีวาดวยคณะ 
กรรมการเพ่ือการพัฒนาที่
ย่ังยืน โดยเปลี่ยนแปลง
องคประกอบและมอบหมาย
ให สศช. เปนฝายเลขานกุารฯ

วาดวยคณะกรรมการเพ่ือการ
พัฒนาที่ย่ังยืน ฉบับที่ 2 ประกาศ
ในราชกจิจานุเบกษา
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คณะรฐัมนตรี

คณะกรรมการ
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (กพย.)

ประธาน นายกรัฐมนตรี

อนกุรรมการ
พัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ

เพื่อสนับสนุน
การพัฒนาที่ยั่งยนื

อนกุรรมการ
สงเสริมความเขาใจและประเมินผล

การพัฒนาที่ยั่งยนืตามหลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

อนกุรรมการ
ขับเคลื่อนเปาหมาย
การพัฒนาที่ยั่งยืน

บูรณาการการดาํเนินงานและจดัลาํดบัความสาํคญัในการขบัเคลือ่นเป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยืน

จดัทาํรายงานผลการดาํเนินงานตามเป้าหมายการพฒันาทีย่ ั่งยนื

ปรบัปรุงกลไก มาตรการดา้นเศรษฐศาสตร์ สงัคมและกฎหมาย เพือ่สง่เสรมิการพฒันาทีย่ ั่งยืน

คณะทาํงาน 2

คณะทาํงาน 3

คณะทาํงาน 1
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ประธาน:
นายกรัฐมนตรี

รองประธาน 1
รอง นรม. 

ภาคอื่นๆ ภาครัฐ

ภาคเอกชน สถาบันวิจัย กระทรวงตางๆ ฝายเลขานุการ

สถาบันวิจัยจุฬาภรณ

TDRI

ปลัดกระทรวง 16 

ผอ. สงป.

เลขาธิการ สศช.

สถาบันธรรมรัฐ

สถาบันสิ่งแวดลอมไทย

สภาอุตสาหกรรมฯ

สภาหอการคาไทย

ผูทรงคุณวุฒิ 4 ทาน
เจาหนาที่ สศช.

รองเลขาธิการ สศช.

เลขาธิการ สผ.

รองประธาน 2
รมต. สนร.

กค กต กษ มท

ทส ทก อก คค

พณ พม รง ยธ

ศธ สธ วท นร
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1. กําหนดนโยบาย และยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ ใหครอบคลุมท้ังดาน
เศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและบูรณาการ และเปนไปตามขอตกลงหรือ
ความรวมมือระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ แลวเสนอตอคณะรัฐมนตรีเพื่อใหความเห็นชอบ

2. สงเสริมและสนับสนุนการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐและเอกชนที่เกี่ยวของ
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

3. กํากับการดําเนินงานของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามนโยบาย ยุทธศาสตรการพัฒนาท่ี
ย่ังยืนของประเทศตามระเบียบนี้ และขอตกลงหรือความรวมมือระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

4. เสนอแนะใหมีการกําหนดหรือแกไขเพิ่มเติมหรือปรับปรุง มาตรการดานเศรษฐศาสตร 
สังคม และกฎหมายเพื่อสงเสริมดานการพัฒนาที่ย่ังยืน ตอคณะรัฐมนตรี

5. กําหนดแนวทางและทาทีการเจรจาในการประชุมระหวางประเทศท่ีเกี่ยวของ
กับการพัฒนาท่ีย่ังยืน

6. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตาง ๆ ท้ังภาครัฐและเอกชนตาม
นโยบายยุทธศาสตรการพัฒนาท่ีย่ังยืนของประเทศ และขอตกลงหรือความรวมมือระหวาง
ประเทศที่เกี่ยวของกับการพัฒนาท่ีย่ังยืน



01/09/59 www.nesdb.go.th 37 

2558

2558

2559

2559

7 ต.ค. 2558
นายกรัฐมนตรีเปนประธานการประชุม กพย. ครัง้ที่ 1/2558
มติที่ประชุม แตงตั้งคณะอนกุรรมการ 3 คณะ
• ชุดที่ 1 การขับเคลื่อนเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืน
• ชุดที่ 2 สงเสริมความเขาใจและประเมินผลการพัฒนาที่ย่ังยืนตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
• ขุดที่ 3 การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาที่ย่ังยืน

25-27 ก.ย. 2558
นายกรัฐมนตรีเขารวมการประชุมสุดยอด
สหประชาชาตเิพ่ือรับรองวาระ
การพัฒนาหลงั ค.ศ. 2015 
โดยรับรองเอกสาร 
“การเปลี่ยนแปลงโลกเพ่ือการพัฒนา
อยางย่ังยืนในป 2030” 
รวมกับผูนําจาก
113 ประเทศ

ม.ค. – ก.พ. 2559
การประชุมคณะอนุกรรมการฯ 3 คณะ
• 19 ม.ค. 59 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 2
• 27 ม.ค. 59 การประชุมคณะอนุกรรมการฯ ชุดที่ 1
•  4 ก.พ. 59 การประชุมคณะอนกุรรมการฯ ชุดที่ 3

มี.ค. – เม.ย. 2559
• มี.ค. 59 การประชุมหารอืระหวาง

ฝายเลขานกุาร กพย. และหนวยงาน
ตางๆ

• 8 เม.ย. 59 การประชุมรวมระหวาง
อนกุรรมการฯ 3 คณะ ภายใต กพย.
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ประธาน:
รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรี

(นายสุวพันธุ ตันยุวรรธนะ)

ภาคเอกชน
ไมแสวงกําไร ภาคเอกชน กระทรวง

ผูแทนจาก 13 
กระทรวง

หนวยงาน
ภาครัฐ

สศช.
สผ.

กพร.
สํานักงานสถิติฯ

สภาวิจัยฯ
สกว

ฝาย
เลขานุการฯ

รองเลขาธกิาร

สศช.

มท. วท. สธ.
กค. ทก. พน.
พณ. ทส. อก.
รง. กษ.
ศธ. พม.

รวมจํานวน = 31 คน

สํานักงานกจิการยุตธิรรม
สถาบันเพ่ือการยุตธิรรมฯ

มูลนิธโิลกสีเขียว
สถาบันธรรมรัฐฯ

สภาอุตสาหกรรมฯ
สภาหอการคาฯ

ผูทรงคณุวุฒิ
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1. วางแนวทางการดําเนินงาน ประสาน ติดตาม และบูรณาการการดําเนินงานของหนวยงานทีเ่กีย่วของ
ใหเปนไปตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนในแตละดาน 

2. กําหนดเปาหมายและตัวช้ีวัดการพัฒนาท่ีย่ังยืน ที่สอดคลองกับบริบทของประเทศไทยและแนวปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง รวมทั้งจัดทํา Roadmap เพ่ือขับเคลื่อนการดําเนินงานเพ่ือใหบรรลุเปาหมายการพัฒนาที่
ย่ังยืนในแตละดาน

3. เสนอแนะใหมีการกําหนดหรือปรับปรุงมาตรการดานเศรษฐศาสตร สังคม และกฎหมาย เพ่ือสงเสริม
การพัฒนาที่ย่ังยืน

4. วางระบบและกลไกการติดตามประเมินผลตามเปาหมายการพัฒนาที่ ย่ังยืนตามกรอบสหประชาชาติ 
รวมทั้งจัดทํารายงานผลการดําเนินงานตามเปาหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนเสนอตอเลขาธิการสหประชาชาติ

5. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งวิเคราะห 
ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข เสนอตอ กพย.

6. เชิญบุคคลและองคกรท่ีเกี่ยวของเพื่อใหความเห็นและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางตอ
คณะอนุกรรมการฯ และแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม

7. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจาก กพย.
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ประธาน:
นางจุรี วิจิตรวาทการ

ภาคเอกชน

สภาหอการคาไทย
สภาอุตสาหกรรมฯ

ภาคเอกชน
ไมแสวงกําไร

สถาบัน
ธรรมรัฐฯ

หนวยงาน
ภาครัฐ

สมอ.
สกว.

สศช.

สส.
ปชส. 

หนวยงานที่เกี่ยวกับ
เศรษฐกจิพอเพียง

สํานักงานทรัพยสินสวน
พระมหากษัตริย

ฝายเลขานกุารฯ

Iรอง
เลขาธิการ
สศช.

จํานวนอนุกรรมการ = 25

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
กรมพัฒนาชุมชน

ศูนยประสานงานโครงการอันเน่ืองมาจาก
พระราชดํานิและความมั่นคง

สนง. คกก. ประสานงานโครงการ
อันเน่ืองมาจากพระราชดําริ

สมาคมธนาคารไทย
ตลาดหลักทรัพย
แหงประเทศไทย

ผูทรงคณุวุฒิ
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1. ศึกษา สรางความเขาใจเกี่ยวกับ "การพัฒนาท่ีย่ังยืน" กับ "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง" และ
เผยแพรองคความรู ใหเกิดการสื่อสารทําความเขาใจอยางกวางขวางแกสาธารณชนและกลุมเปาหมายทุก
ระดับ รวมทั้งในเวทีประชาคมโลก

2. ใหคําแนะนําแนวทางการประชาสัมพันธ เพ่ือสรางความรูความเขาใจ และการสื่อสารสาธารณะ

3. เสริมสรางและพัฒนาเครือขายการขับเคลื่อนและประยุกตใชปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และการพัฒนาที่ย่ังยืน รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหมีการจัดการองคความรู และเผยแพรตัวอยางที่เปนตนแบบ
ความสําเร็จเพ่ือนําไปสูการเรียนรูขยายผลตอไป

4. จัดใหมีระบบการติดตามประเมินผลการดําเนินงาน รวมทั้งเสนอแนะแนวทางแกไขปญหาอุปสรรคใน
การดําเนินงาน

5. เชิญผูทรงคุณวุฒิสาขาตางๆ มาใหคําปรึกษาและคําแนะนําในการขับเคลื่อนประยุกตใชปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในกลุมเปาหมายตางๆ และแตงตั้งคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความ
เหมาะสม

6. ปฏิบัติงานตามภารกิจอื่นใดที่ไดรับมอบหมายจาก กพย.
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ประธาน:
นายศุภวุฒิ สายเช้ือ

หนวยงานวิจัย
และขอมูล

สกว. 
วช.

สสช.
GISTDA

องคกรเอกชนไม
แสวงกําไร

สถาบันธรรมรัฐฯ

กระทรวงและ
หนวยงานรัฐ

สศช.
ธปท.
กพร.

ผูแทนจาก 15 
กระทรวง

ฝายเลขานกุารฯ

สสช.
สศช.

จํานวนอนุกรรมการ = 30

มท. สธ. วท.
กค. พน. ทก.
พณ. อก. ทส.
รง. วธ. กษ.
ศธ. คค. พม.

กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น
สนง. กจิการยุติธรรม
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1. ติดตามขอมูลและสถานการณการพัฒนาตัวชี้วัดการพัฒนาท่ีย่ังยืนของคณะกรรมาธิการ
ดานสถิติของสหประชาชาติ และวางแนวทางการจัดทําฐานขอมูลกลางของประเทศ 
และการจัดเก็บขอมูลพ้ืนฐาน รวมท้ังพัฒนาฐานขอมูลและสถิติของประเทศใหมีความ
ทันสมัย เพ่ือรองรับการจัดทําเปาหมายและตัวชี้วัดการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ 
ทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถิ่น 

2. ใหคําแนะนําและขอเสนอแนะในการพัฒนาขีดความสามารถของระบบการจัดเก็บสถิติ 
แบบจําแนกขอมูลทั้งในระดับประเทศ และระดับทองถิ่น  

3. บูรณาการแนวทางการทํางานของหนวยงานรัฐ ที่จัดทําฐานขอมูลกลางของประเทศ 
และหนวยงานสนับสนุนตางๆ ใหมีการใชทรัพยากร เทคโนโลยีสารสนเทศ และ
งบประมาณรวมกัน  ทั้ งหน วยราชการส วนกลาง  ส วนทองถิ่ น  ภาคเอกชน 
สถาบันการศึกษา ในการจัดเก็บและการจัดทําขอมูลพ้ืนฐานตางๆ ของประเทศ ที่ยังไม
ครบถวนหรือสมบูรณ 

4. ติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานของหนวยงานตางๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน 
รวมทั้งวิเคราะห ปญหา อุปสรรค และแนวทางแกไข เสนอตอ กพย. 

5. เชิญบุคคลและองคกรที่เกี่ยวของเพ่ือใหขอมูล และคําชี้แจงสําหรับการจัดทําฐานขอมูล
ใหมและสถิติที่เกี่ยวของและแนวทางปฏิบัติในประเด็นเฉพาะทางตอคณะอนุกรรมการฯ 
รวมทั้งแตงต้ังคณะทํางาน เพ่ือชวยเหลือในการปฏิบัติงานไดตามความเหมาะสม 
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การขับเคล่ือนเปาหมาย SDGS สูการปฏิบัติ
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การขับเคล่ือนเปาหมาย SDGs สูการปฏิบัติ 

1. แนวทาง (Means) ที่ทําใหบรรลุผลความสําเร็จของแตละเปาหมาย 
(Means to achieve Goal) : โดยพิจารณาจากขอเสนองานศึกษาวิจัยที่เกี่ยวของ 
และประสบการณทํางานของแตละหนวยงาน + มาตรการทางเศรษฐกิจ มาตรการ
ทางสังคม และมาตรการทางกฎหมาย 

2. การจัดลําดับความสําคัญของเปาประสงค (Prioritized Targets) ที่อยู
ภายใตแตละเปาหมาย (Goal)  : เพื่อความชัดเจนของการกําหนดแผนงานใน
ชวงเวลา 1 ป,  5 ปแรก, 5 ปที่สอง และ  5 ปที่สาม 

3. การพิจารณากําหนดตัวชี้วัด (Indicators) ท่ีเหมาะสมในแตละเปาหมาย 
(Goal) : ซึ่งอาจมีการกําหนดตัวชี้วัดเพิ่มเติม ที่เหมาะสมกับบริบทปญหาของ
ประเทศไทย , การปรับปรุงตัวชี้วัดรวมของ กพร. (JKPI) หรือ เพิ่มเติมตัวชี้วัดในมิติ
เศรษฐกิจพอเพียง 
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การขับเคล่ือนเปาหมาย SDGs สูการปฏิบัติ 

4. การจัดทําแผนการขับเคลื่อน (Roadmap) ใหบรรลุเปาหมาย : โดย
พิจารณาถึงความเชื่อมโยงและสอดคลองกับ นโยบาย, แผนงาน, แผนแมบท , 
แผนเสนอกฎหมายของหนวยงาน, ขอเสนอการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแหงชาติ 
(37 วาระ), ขอเสนอประเด็นตามแผนการปฏิรูปของสภาขับเคลือ่นการปฏิรูป
ประเทศ (67 เรื่อง) ฯลฯ  รวมทั้งการกําหนดนโยบาย มาตรการ และกลไก
บริหารจัดการเพือ่การขบัเคลือ่นใหบรรลเุปาหมาย 

5. กลไกการติดตามและประเมินผลการขับเคลื่อน (Monitor & 
Evaluation) : พิจารณากําหนดกลไกการติดตามและประเมินผล เชน 
คณะกรรมการหรอืคณะทํางานระดับตางๆ ที่เก่ียวของ , ระบบฐานขอมูล, 
เครื่องมืออ่ืนๆ เพื่อการติดตามและประเมินผล  
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ความตกลงปารีส  
(Paris Agreement) 



ภาพรวมกลไกความตกลงปารีส 

หวัข้อ

หลกั 

เน้ือหาความตกลงปารีส 

กบัการดาํเนินงานของประเทศไทย 

1.การ

ลดก๊าซ 

 กาํหนด NDCs (ม.3 , ม. 4-2)  

 ทบทวน และสง่ NDCs ทุก 5 ปีเริม่ 2020 (ม.4-3) 

 กาํหนดมาตรการภายในประเทศ (ม.4-2) 

 กาํหนดยุทธศาสตรก์ารพฒันาแบบคารบ์อนตํ่า 

(ม. 4-19) 

2.การ

ปรบัตวั 

 จดัทาํ National Adaptation Plan  และนําไป

ปฏบิตั ิม. 7-9) 

 สง่รายงานความกา้วหน้าเป็นระยะ (ม. 7-10) 

3.กลไก

การ

ดาํเนิน 

งาน 

 การเสรมิสรา้งศกัยภาพทัง้ในระดบัประเทศ  

ระดบัภมูภิาค และระดบัทอ้งถิน่ (ม. 11-2) 

ความโปร่งใส (ม .13-4) 

1. รายงานแหง่ชาต ิ

2. รายงานราย 2 ปี 

3. รายงานความกา้วหน้า

ราย 2 ปี 

ทบทวนสถานการณ์การ

ดาํเนินงานระดบัโลก (ม. 14) 

1. การลดก๊าซ 

2. การปรบัตวั 

3. การเงนิ 

4. การพฒันาและถ่ายทอด

เทคโนโลย ี

เร่ิมปี 2023  -ทาํทกุ 5 ปี 

การทบทวนของผูเ้ช่ียวชาญ 
ทางเทคนิค (ม.13.11) 
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2016 2018 2035 2033 2030 2028 2025 2023 2020 

2020 
• ประเทศท่ีส่ง INDC ท่ีส้ินสุดการดาํเนินการในปี 2025; ใหส้่ง NDC2  
• ประเทศท่ีส่ง INDC ท่ีส้ินสุดการดาํเนินการในปี 2030 (รวมถึง

ประเทศไทย) ให ้update INDC เดิมหรือส่ง NDC2  
• (เชิญชวน) ประเทศส่งแผน “long-term low GHGs development”  

ประเทศไทยสง่ NDC2   
หรือ update NDC1 

ส่ง หรือ  

update NDCx 

2015 

2015: 
รบัรอง

ความตก
ลงปารีส 

การดาํเนินการตามความตกลงปารีส 
ค.ศ. 2015 - 2020 การ

เตรยีมการสาํหรบัการบงัคบัใช ้
และการดาํเนินการตาม PA 

ประเทศไทย update  
NDC2 หรอืสง่ NDC3  

(สิ้ นสุดการดาํเนินการ NDC1) 

Long-term Low Carbon Development Strategy 

3rd global  
stocktake 

1st global  
stocktake 

2nd global  
stocktake 

Facilitative 
Dialogue 
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