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สรุปความรอบรูเหตูการณปจจุบันป 62 EP.2 

 

5)  ยุทธศาสตรชาติ 20 ป (2561 – 2580) 

 

 ยุทธศาสตรชาติ 20 ป = แผนแมบทการพัฒนาประเทศ 

ท่ีมา : ยุทธศาสตรชาติ 20 ป เกิดจาก รัฐธรรมนูญ 2560 หมวด 6 แนวนโยบายแหงรัฐ 

มาตรา 65 

"มาตรา 65 รัฐพึงจัดใหมียุทธศาสตรชาติเปนเปาหมายการพัฒนาประเทศอยางยั่งยืน 

ตามหลักธรรมาภิบาลเพ่ือใชเปนกรอบในการจัดทําแผนตาง ๆ…” 

 ผูจัดทํา : คณะรัฐมนตรี ตามบทบัญญัติในมาตรา 275 ของรัฐธรรมนูญ 2560 

 พ.ร.บ.การจัดทํายุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2560  :  

• ประกาศใช  31 กรกฎาคม 2560   

• มีผลบังคับใช 1 สิงหาคม 2560    

• ผูรับสนอง = พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

• ผูรักษาการ = พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 

คณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ : 35 คน  

ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตรชาติ : พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี  

 วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศที่พัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ"  

      คติพจน : "มั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน" 

 ประกาศใช : 13 ตุลาคม 2561   

 ผูรับสนอง  : พล.อ.ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี 
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 ความมั่นคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปล่ียนแปลงทั้ง

ภายในประเทศและภายนอกประเทศในทุกระดับ 

 ความมั่งค่ัง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอยางตอเนื่องและมีความ

ยั่งยืนจนเขาสูกลุมประเทศรายไดสูง ความเหล่ือมลาของการพัฒนาลดลง 

 ความยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่สามารถสรางความเจริญ รายไดและคุณภาพชีวิตของ 

ประชาชนใหเพ่ิมข้ึนอยางตอเนื่อง ซึ่งเปนการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยูบนหลักการใชการ

รักษาและการฟนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติอยางยั่งยืน 

 ยุทธศาสตร : 6 ยุทธศาสตร 

1) ดานความมั่นคง 

2) การสรางความสามารถในการแขงขัน 

3) การพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพของคน (ทรัพยากรมนุษย) 

4) การสรางโอกาสและความเสมอภาคทางสังคม 

5) การสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

6) การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

การประเมินผลการพัฒนาตามยุทธศาสตรชาติประกอบดวย 

1) ความอยูดีมีสุขของคนไทยและสังคมไทย 

2) ขีดความสามารถในการแขงขัน การพัฒนาเศรษฐกิจ และการกระจายรายได 

3) การพัฒนาทรัพยากรมนุษยของประเทศ 

4) ความเทาเทียมและความเสมอภาคของสังคม 

5) ความหลากหลายทางชีวภาพ คุณภาพส่ิงแวดลอม และความยั่งยืนของ

ทรัพยากรธรรมชาติ 

6) ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการเขาถึงการใหบริการของภาครัฐ 
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6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 12 (2560 – 2564) 
 

 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ = แปลงยุทธศาสตรชาติสูแผนปฏิบัติการ 

ผูจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับ 12 : สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ใชก่ีป : 5 ป ( ต้ังแต 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564 ) 

ประกาศ ณ : วันที่ 29 ธันวาคม 2559 

ผูรับสนองพระบรมราชโองการ : พลเอก ประยุทธ จันทรโอชา (นายกรัฐมนตรี) 

วิสัยทัศน : ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งค่ัง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการ

พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

จุดเปลี่ยนสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 : ประเทศไทยมียุทธศาสตรชาติ 20 ป 

สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ : สูตร 6 : 6: 4  

สรุปสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ประกอบดวย 

(1) ยึดหลักปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง” 

(2) ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 

(3) ยึด “วิสัยทัศนภายใตยุทธศาสตรชาติ 20 ป” มาเปนกรอบของวิสัยทัศน

ประเทศไทยในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 

(4) ยึด “เปาหมายอนาคตประเทศไทยป 2579” เปนกรอบการกําหนดเปาหมาย

ที่จะบรรลุใน 5 ปแรก และเปาหมายในระดับยอยลงมาควบคูกับกรอบเปาหมายที่ยั่งยืน 

(5) ยึดหลักการนําไปสูการปฏิบัติใหเกิดผลสัมฤทธ์ิอยางจริงจังใน 5 ป 
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SGDs = Sustainable Development Goals เปาหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน เปน

เปาหมายการพัฒนาระดับนานาชาติซึ่งจัดทําขึ้นโดยององคกรสหประชาชาติ โดยเริ่มใช 

SGDs เปนทิศทางการพัฒนาต้ังแตป 2558 – 2573 (ค.ศ. 2015 - 2030) 

ยุทธศาสตร : ยุทธศาสตรในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มีทั้งหมด 10 ยุทธศาสตร (6:6:4) 

โดยมี 6 ยุทธศาสตรตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20  ปและอีก 4 ยุทธศาสตรที่เปนปจจัย

สนับสนุน 

1) การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

2) การสรางความเปนธรรมและลดความเหล่ือมลํ้าในสังคม 

3) การสรางความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและแขงขันไดอยางยั่งยืน 

4) การเติบโตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืน 

5) การเสริมสรางความมั่นคงแหงชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสูความมั่นค่ังและยั่งยืน 

6) การบริหารจัดการในภาครัฐ การปองกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิ

บาลในสังคมไทย 

7) การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส 

8) การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย  และนวัตกรรม 

9) การพัฒนาภาค เมือง และพ้ืนที่เศรษฐกิจ 

10)  ความรวมมือระหวางประเทศเพ่ือการพัฒนา 

ประเทศไทยจะเขาสูสังคมผูสูงอายุเมื่อ = ส้ินสุดแผนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 12 
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7.) นโยบายรัฐบาล 

  คําแถลงนโยบายของรัฐบาล พล.อ. ประยุทธ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ที่จะ

แถลงตอสภานิติบัญญัติแหงชาติในวันศุกรที่ 12 กันยายน 2557 มีทั้งหมด 11 ขอ 

  นโยบายรัฐบาลขอ 4 การศึกษาและเรียนรู การทะนุบํารุงศาสนา ศิลปะและ

วัฒนธรรม มี 10 ขอ 

1) จัดใหมีการปฏิรูปการศึกษาและการเรียนรู 

2) การจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการศึกษาใหสอดคลองกับความจําเปน 

3) องคกรภาคประชาสังคม ภาคเอกชน องคกรปกครองสวนทองถิ่น และ

ประชาชนทั่วไป มีโอกาสรวมจัดการการศึกษาที่มีคุณภาพและทั่วถึง 

4) พัฒนาคนทุกชวงวัยโดยสงเสริมการเรียนรูตลอดชีวิต 

5) สงเสริมอาชีวศึกษาและการศึกษาระดับวิทยาลัยชุมชน 

6) พัฒนาระบบการผลิตและพัฒนาครูที่มีคุณภาพและมีจิตวิญญาณของ

ความเปนครู 

7) ทะนุบํารุงและอุปถัมภพระพุทธศาสนาและศาสนาอื่น ๆ 

8) อนุรักษ ฟนฟู และเผยแพรมรดกทางวัฒนธรรม ภาษาไทยและภาษาถิ่น 

ภูมิปญญาทองถิ่น 

9) สนับสนุนการเรียนรูภาษาตางประเทศ 

10)  ปลูกฝงคานิยมและจิตสํานึกที่ดี 

 

 การแถลงนโยบายตองแถลง = ภายใน 15 วัน 

 แถลงนโยบายตอใคร = รัฐสภา 
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8.) แผนการศึกษาแหงชาต ิ20 ป (2560 – 2579) 

ผูจัดทํา : สํานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา 

แนวคิดการจัดการศึกษา :  

1) การจัดการศึกษาเพ่ือปวงชน (Education for All)   

2) การจัดการศึกษาเพ่ือความเทาเทียมและทั่วถึง (Inclusive Education)  

3) การมีสวนรวมของทุกภาคสวนของสังคม (All for Education)  

4) ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (Sufficiency Economy)  

5) เปาหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) 

วิสัยทัศน : “คนไทยทุกคนไดรับการศึกษา และเรียนรูตลอดชีวิตอยางมีคุณภาพ 

ดํารงชีวิตอยางเปนสุข สอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

เปล่ียนแปลงของโลกศตวรรษที่ 21” 

ยุทธศาสตร : มี 6 ยุทธศาสตร สอดคลองกับยุทธศาสตรชาติ 20 ป 

1) การจัดการศึกษาเพ่ือความมั่นคงของสังคมและประเทศชาติ 

2) การผลิตและพัฒนากําลังคน การวิจัย และนวัตกรรม เพ่ือสรางขีดความสามารถ

ในการแขงขันของประเทศ 

3) การพัฒนาศักยภาพคนทุกชวงวัย และการสรางสังคมแหงการเรียนรู 

4) การสรางโอกาส ความเสมอภาค และความเทาเทียมทางการศึกษา 

5) การจัดการศึกษาเพ่ือสรางเสริมคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม 

6) การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบบริหารจัดการศึกษา (รัฐ) 
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เปาหมาย  5 ขอ 

1) ประชากรทุกคนเขาถึงการศึกษาที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานอยางทั่วถึง (Access) 

= ประชากรวัยแรงงานมีการศึกษาเฉล่ีย 12.5 ป 

2) ผูเรียนทุกคนทุกกลุมเปาหมายไดรับบริการการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

อยางเทาเทียม (Equity) 

= ผูเรียนระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐานทุกคนไดรับการสนับสนุนคาใชจายใน

การศึกษา 15 ป 

3) ระบบการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผูเรียนใหบรรลุขีดความสามารถเต็ม

ตามศักยภาพ (Quality) 

= นักเรียนมีคะแนนผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพ้ืนฐาน (O-NET) 

แตละวิชาผานเกณฑคะแนนรอยละ 50 ขึ้นไป 

4) ระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือการลงทุนทางการศึกษาที่

คุมคาและบรรลุเปาหมาย (Efficiency) 

5) ระบบการศึกษาที่สนองตอบและกาวทันการเปล่ียนแปลงของโลก (Relevancy) 
 

เป าหมายดาน ผู เรี ยน  (Learner Aspirations) : พัฒ นาผู เรียนทุ กคนให มี

คุณลักษณะและทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 (3Rs + 8Cs) 

 3 R = 1) Reading อานออก 2) Writing เขียนได 3) Arithmetic คิดเลขเปน 

  8 C = 1.) Critical คิดวิเคราะห 2.) Creative คิดสรางสรรค  

    3.) Collaboration ความรวมมือ 4.) Cross-Cultural เขาใจตางวัฒนธรรม 

    5.) Communication การส่ือสาร 6.) Computing ทักษะคอมพิวเตอร 

    7.) Career ทักษะอาชีพ 8.) Compassion คุณธรรม 


