
ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาส  
และความเสมอภาค  

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 
ด้านการสร้าง 

การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

1. การรักษาความสงบ
ภายในประเทศ 

2. การป้องกันและแก้ไข
ปัญหาที่มีผลกระทบต่อ
ความม่ันคง 

3. การพัฒนาศักยภาพของ
ประเทศให้พร้อมเผชิญ
ภัยคุกคามที่กระทบต่อ
ความม่ันคงของชาติ 

4. การบูรณาการความ
ร่วมมือด้านความม่ันคง
กับอาเซียนและ
นานาชาติ 

5. การพัฒนากลไกการ
บริหารจัดการความม่ันคง
แบบองค์รวม 

 

1. การเกษตรสร้างมูลค่า 
2. อุตสาหกรรมและบริการ

แห่งอนาคต 
3. สร้างความหลากหลาย

ด้านการท่องเที่ยว 
4. โครงสร้างพื้นฐาน  

เชื่อมไทย เชื่อมโลก 
5. พัฒนาเศรษฐกิจบน

พื้นฐานผู้ประกอบการ 
ยุคใหม ่

1. การปรับเปลี่ยนค่านิยม
และวัฒนธรรม 

2. การพัฒนาศักยภาพคน
ตลอดช่วงชีวิต 

3. ปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้
ที่ตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลง ในศตวรรษ
ที่ 21 

4. การตระหนักถึง 
พหุปัญญาของมนุษย์ 
ที่หลากหลาย 

5. การเสริมสร้างให้คนไทย
มีสุขภาวะที่ดี ครอบคลุม
ทั้งด้านกาย ใจสติปัญญา 
และสังคม 

6. การสร้างสภาพแวดล้อม
ที่เอื้อต่อการพัฒนา 
และเสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนุษย์ 

7. การเสริมสร้างศักยภาพ
การกีฬาในการสร้าง
คุณค่าทางสังคม 
และพัฒนาประเทศ 

1. การลดความเหลื่อมล้้า 
สร้างความเป็นธรรม 
ในทุกมิติ 

2. การกระจายศูนย์กลาง
ความเจริญทางเศรษฐกิจ 
สังคมและเทคโนโลยี 

3. การเสริมสร้างพลัง 
ทางสังคม 

4. การเพิ่มขีดความสามารถ
ของชุมชนท้องถ่ินในการ
พัฒนา การพึ่งตนเอง 
และการจัดการตนเอง 

1. สร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจสีเขียว 

2. สร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืนบนสังคม
เศรษฐกิจภาคทะเล 

3. สร้างการเติบโต 
อย่างยั่งยืนบนสังคม 
ที่เป็นมิตรต่อสภาพ
ภูมิอากาศ 

4. พัฒนาพื้นที่เมือง ชนบท 
เกษตรกรรมและ
อุตสาหกรรมเชิงนิเวศ 
มุ่งเน้นความเป็นเมือง 
ที่เติบโตอย่างต่อเนื่อง 

5. พัฒนาความมั่นคงน้้า 
พลังงาน และเกษตร 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

6. ยกระดับกระบวนทัศน์
เพื่อก้าหนดอนาคต
ประเทศ 

1. ภาครัฐที่ยึดประชาชน
เป็นศูนย์กลาง ตอบสนอง
ความต้องการ และให้บริการ
อย่างสะดวกรวดเร็ว โปร่งใส 

2. ภาครัฐบริหารงาน 
แบบบูรณาการโดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติเป็น
เป้าหมายและเชื่อมโยง
การพัฒนาในทุกระดับ 
ทุกประเด็น ทุกภารกิจ 
และทุกพื้นที่ 

3. ภาครัฐมีขนาดเล็กลง 
เหมาะสมกับภารกิจ 
ส่งเสริมให้ประชาชนและ
ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม 
ในการพัฒนาประเทศ 

4. ภาครัฐมีความทันสมัย 
5. บุคลากรภาครัฐเป็นคนดี

และเก่ง ยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีจิตส้านึก 
มีความสามารถสูง มุ่งมั่น 
และเป็นมืออาชีพ 

6. ภาครัฐมีความโปร่งใส 
ปลอดการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ 

7. กฎหมายมีความ
สอดคล้องเหมาะสมกับ
บริบทต่างๆ และมีเท่าที่
จ้าเป็น 

8. กระบวนการยุติธรรม
เคารพสิทธิมนุษยชน 
และปฏิบัติต่อประชาชน 
โดยเสมอภาค 

ยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 1 
ด้านความมั่นคง 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 2 
ด้านการสร้าง
ความสามารถ 
ในการแข่งขนั 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 3 
ด้านการพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพ
ทรัพยากรมนษุย์ 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 4 
ด้านการสร้างโอกาส  
และความเสมอภาค  

ทางสังคม 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 5 
ด้านการสร้าง 

การเติบโตบนคุณภาพ
ชีวิตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์ชาติท่ี 6 
ด้านการปรับสมดุลและ

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการภาครัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 ก าหนดบทบาทรัฐวิสาหกิจให้ชัดเจนเพ่ือเป็นพลังขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ 
• เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีบทบาทและทิศทางที่ชัดเจนในการขับเคลือ่นยุทธศาสตร์ของประเทศ 
• เพ่ือให้รัฐวิสาหกิจด้าเนินงานได้ครบถ้วนตามบทบาทและเป้าหมายการด้าเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายตาม

ยุทธศาสตร์ต่างๆ ของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6  
การพัฒนาเศรษฐกิจแบบ
องค์รวม (BCG Model)* 
(พัฒนาเศรษฐกิจใน 3 มิติ 
ได้แก่ เศรษฐกิจชีวภาพ 
(Bio Economy) เศรษฐกิจ
หมุนเวียน (Circular 

Economy) และเศรษฐกิจ
สีเขียว (Green Economy)) 
มาประกอบการด าเนินงาน 

(เพิ่มเติม) 
• เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมี 

การก้าหนดและด้าเนิน
แผนงาน/โครงการต่างๆ 
ให้สอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ BCG  
พ.ศ. 2564 – 2569  
ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  

ยุทธศาสตร์ที่ 5 
ส่งเสริมระบบธรรมาภิบาล

ให้มีความโปร่งใส 
และมีคุณธรรม 

• รัฐวิสาหกิจทุกแห่ง 
มีระบบการบริหาร
จัดการที่มธีรรมาภิบาล
เป็นองค์กรคุณธรรม 

• ระบบก้ากับดูแล
รัฐวิสาหกิจมีความ
ชัดเจนสอดคล้องกับ
รูปแบบและบทบาท 
ของรัฐวิสาหกิจ 

• รัฐวิสาหกิจมีบุคลากร 
ที่มีศักยภาพ 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริหารแผนการลงทุนให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ 
• เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีการลงทุนที่สอดคล้องกับบทบาทและมีทิศทางการด้าเนินงาน 
• เพื่อให้ภาครัฐสามารถวางแผนและก้ากับการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐวิสาหกิจอย่างบูรณาการในระยะยาว 
• เพ่ือให้ภาครัฐสามารถวางแผนและจัดหาแหล่งเงินลงทุนที่เหมาะสมและสอดคล้องกับหลักวินัยการเงินการคลังของประเทศ 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 เสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินเพ่ือความยั่งยืนในระยะยาว 
• เพื่อให้รัฐวิสาหกิจมีฐานะทางการเงินแข็งแกร่งเพียงพอที่จะด้าเนินงานตามบทบาทและภารกิจได้ 
• เพ่ือแก้ไขปัญหาทางการเงินให้แก่รัฐวิสาหกิจที่ประสบผลการด้าเนินงานขาดทุนอย่างต่อเนื่อง 
• เพื่อให้ภาครัฐมีกลไกสนับสนุนทางการเงินรัฐวิสาหกิจกรณีที่ต้องด้าเนินงานตามนโยบายรัฐ 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 สนับสนุนการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0 และแผน DE 
• รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีในการพัฒนางานและการให้บริการแก่ประชาชน 
• รัฐวิสาหกิจใช้นวัตกรรมในการปรับปรุงกระบวนการท้างานให้มีประสิทธิภาพ 
• รัฐวิสาหกิจมีส่วนร่วมในการส่งเสริมให้เกิดนวัตกรรมและเทคโนโลยีในด้านที่เกี่ยวข้อง 

การด าเนินการทบทวนแผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2564 โดยขยายระยะเวลาสิ้นสุดปี 2565 

ทั้งนี้ ให้รัฐวิสาหกิจน้ายุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565 ไปปรับใช้ให้สอดคล้องกับบริบทของรัฐวิสาหกิจและสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒน์ฯ 
ฉบับที่ 12 และแผนพัฒนาประเทศด้านต่างๆ  

หมายเหตุ :  *ด้าเนินการให้เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2564 เรื่อง การก้าหนดให้การพัฒนาเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio – Circular -  Green 
Economy : BCG Model) : โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระแห่งชาติ 


