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ประธานอนุกรรมาธิการจัดท าร่างกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน 
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สารบัญ 
         

 ๑. ความส าคัญที่ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ     

 ๒. ยุทธศาสตร์ชาติและประเด็นปฏิรูป     

 ๓. หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ      

 ๔. กรอบความคิดในการจัดท าและกลไกในการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติ    

 ๕. ปณิธานร่วมเพื่อปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ   

 ๖. สาระส าคัญของกฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ      

 ๗. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาจใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ     

 ๘. ผลลัพธ์ท่ีได้จากการด าเนินการปฏิรูป     

 ๙. ตัวชี้วัดความส าเร็จ       

 ๑๐. สรุป       
      

 



๑.  ความส าคัญที่ต้องมียุทธศาสตร์ชาติ 
 ๑.๑ การพัฒนาของประเทศไทย ขาดความต่อเนื่อง เพราะลักษณะของการเมือง
ส่วนใหญ่มุ่งหวังประโยชน์เฉพาะช่วงระยะของรัฐบาลนั้น มากกว่าประโยชน์ระยะยาวของ
ประเทศ และประชาชน 

 ๑.๒ แผนพัฒนาของไทยกระจัดกระจายอยู่ตามรายกระทรวงมิได้มีการบูรณาการ
อย่างแท้จริง 
 ๑.๓ การจัดสรรงบประมาณ และจัดสรรทรัพยากรของประเทศส่วนใหญ่เป็นการ
ด าเนินการแบบแยกส่วน 

 ๑.๔ ภาคเอกชนมีโอกาสร่วมน้อย และภาคประชาชนเกือบไม่มีส่วนร่วมในการ
ก าหนดอนาคตของชาติ 

 ๑.๕ ประเทศพัฒนามียุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ – ๓๐ ปี ซึ่งยึดผลประโยชน์
แห่งชาติเป็นแม่บทหลกัในการก าหนดนโยบาย ก าหนดทิศทางขับเคลื่อนประเทศ  ก าหนด
แผนพัฒนาด้านต่าง ๆ ที่ได้รับการบูรณาการ แต่ประเทศไทยยังไม่มียุทธศาสตร์ชาติที่เป็น
รูปธรรม 



๒. ยุทธศาสตร์ชาติ และประเด็นปฏิรูป 

 ๒.๑ ยุทธศาสตร์ชาติ คือ แม่บทหลักที่เป็นกรอบชี้น าการก าหนด
นโยบาย และแผนต่างๆ ส าหรับการพัฒนาประเทศ การบริหารราชการ การ
จัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร  รวมทั้งเป็นแนวทางส าหรับ
การพัฒนาของภาคเอกชน  และภาคประชาชน  เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์  
ความมั่นคง  มั่งคั่ง  ยัง่ยืน ของประเทศ และประชาชน 



๒.๒ ผลเสียที่ยังไม่มียุทธศาสตร์ชาติที่ชัดเจนและเป็นทางการ ส่งผลให้ 

๑)  การลงทุน  การใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดิน  และการขับเคลื่อนการพัฒนายึด

โยงเพียงเฉพาะกับนโยบายของรัฐแต่ละช่วง 

๒)  ไมส่ามารถผนึกพลังการพัฒนาจากภาคส่วนต่างๆ ให้มีทิศทางการพัฒนาให้ไป

แนวทางเดียวกันและต่อเนื่อง 

๓)  ประเทศไทยไม่สามารถพัฒนาก้าวหน้าได้อย่างเต็มศักยภาพ ทั้งๆที่ประเทศ

ไทยมีโอกาส และจุดเด่นหลายประการ ไม่ว่าเป็นความได้เปรียบด้านภูมิศาสตร์ 

(กรุณาดูแผนภาพที่ ๑)  ภูมิอากาศ  ทรัพยากรธรรมชาติ  และจ านวนประชากรที่

มากกว่า 

๔)  การใช้จ่ายงบประมาณของรัฐบาล กระทรวง ทบวง กรม และหน่วยงานของ
รัฐต่าง ๆ ขาดทิศทางที่จะบูรณาการกันและน าไปสู่การบรรลุเป้าหมาย
ความส าเร็จร่วมกันในการยกระดับการพัฒนาของประเทศได้ 



Myanmar 

  ๙ 

  
 

แผนภาพที่  ๑ 

, Myanmar 

  ๙ Thailand : the Crossroads of ASEAN   



๒.๓ ประเด็นการปฏิรูปของสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.) 

 คณะกรรมาธิการปฏิรูปการบริหารราชการแผ่นดิน สภาปฏิรูปแห่งชาติ 
ได้ตระหนักถึงความส าคัญและจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปฏิรูปประเทศโดยมี
ยุทธศาสตร์ชาติ จึงได้แต่งตั้ งคณะอนุกรรมาธิการจัดท ากฎหมายว่าด้วย
ยุทธศาสตร์ชาติเพื่อให้มี 

 ๑) กลไกและกระบวนการจัดท ากรอบแนวทางการพัฒนาประเทศที่มี
วิสัยทัศน์ระยะยาวอย่างน้อย ๒๐ ปี ที่ค านึงถึงผลประโยชน์แห่งชาติ 

 ๒) มีกลไกและกระบวนการของกรอบการบูรณาการแผนพัฒนากลุ่ม
ภารกิจ กลุ่มจังหวัด 

 ๓) มีการก าหนดเป้าหมาย จัดล าดับความส าคัญ ก าหนดตัวชี้วัด มีการ
ติดตามประเมินผลและปรับแก้ตามความจ าเป็น 

  



 ๔) มีกฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติ ซึ่งต่อมาร่างกฎหมายนี้ได้ผ่าน
ความเห็นชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติเมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๕๘ และได้
เสนอไปยังรัฐบาลเมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๕๘ เพื่อพิจารณาด าเนินการ
ต่อไป 

 ๕) เลขาธิการนายกรัฐมนตรีมีหนังสือลงวันที่ ๒๖ มิถุนายน 
๒๕๕๘ กราบเรียนประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติความสรุปว่า เป็น
นโยบายของคณะรัฐมนตรีและคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะให้มี
ยุทธศาสตร์ชาติ 

 



๓. หลักการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 

  ๓.๑ การจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดเป้าหมายในระยะยาว และมี
การพิจารณาทบทวนทุก ๕ ปี หรือเมื่อมีสถานการณ์กระทบต่อเป้าประสงค์
หลักตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างเป็นนัยส าคัญ 

  ๓.๒ สร้างกลไกและกระบวนการในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่มี
ประสิทธิภาพที่สามารถจัดท ายุทธศาสตร์ชาติที่เป็นที่ยอมรับของประชาชน 
และสะท้อนความต้องการของประเทศอย่างแท้จริง 
 ๓.๓ เน้นกระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วน ทั้งเพ่ือให้เกิดการ
ยอมรับและใช้เป็นแนวทางการพัฒนา เพื่อให้บรรลุเป้าประสงค์หลักร่วมกัน 
 ๓.๔ ให้มีการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง 



๔. กรอบความคิดในการจัดท าและกลไกในการ
บริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาต ิ



 ความต้องการของประชาชนผ่าน กระบวนการ
มีส่วนร่วม 

            ความต้องการในการพัฒนาประเทศในอนาคต 
      ด้านต่างๆ  

การวิเคราะห์ 
สถานการณ์ในและต่างประเทศ 

เป้าประสงค์หลักของชาติ/
ผลประโยชน์แห่งชาติ 

ยุทธศาสตร์ชาติ /วัตถุประสงค์มูลฐานของชาติ 
(วิสัยทัศน์ประเทศ ๒๐ ปี) 

ยุทธศาสตร์ด้าน
ต่าง ๆ 

รัฐสภา 
(นิติบัญญัติ) 

คณะกรรมการบริหารส านักงาน 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะรัฐมนตรี 
(ฝ่ายบริหาร) 

การประมาณงบประมาณรายรับ/รายจ่าย 

แผนพฒันาด้านต่าง ๆ 
(สมช. สศช. วทน. 

ฯลฯ) 

คณะกรรมการ 

ยุทธศาสตร์ชาติ  

ยุทธศาสตร์ /วัตถุประสงค์แห่งชาติ 
การพัฒนาระยะ ๕ ปี 

หน่วยงานปฏิบัติ
(กระทรวง กรม 

จังหวัด หน่วยงาน
รัฐอื่นๆ) 

-  มีเอกราชมีระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริย์ทรง  
   เป็นประมุข 
- สังคมไทย ร่มเยน็เป็นสุข มีพฒันาการที่ยัง่ยนื มั่นคง มีพลงั   อยู่ดมีีสุข 
 - มีเกยีรติและศักดิ์ศรีในสังคมโลก อยู่กบัประเทศเพือ่นบ้าน  อย่างสันติสุข 

              วิเคราะห์วัตถุประสงค์เผ่ือเลือก 

    กลุ่มภารกิจ 
-ความมั่นคงทางทหาร 
-การเมือง 
-เศรษฐกิจ 
-สังคม 
-วทน. 
-พลังงาน ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 
-เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
  ฯลฯ 

ภาครัฐ 
ภาคเอกชน 

ภาคประชาชน 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

แผนภาพที่ ๒ กรอบความคิดในการจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 



แผนภาพที่ ๓ กลไกการบริหารจัดการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ 

คณะกรรมการบริหารส านักงาน 
คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ  

 

-บูรณาการแผน และ 
ยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจ  

  

-  วชิาการ /การวเิคราะห์ ข้อมูล 
-  ก าหนดเป้าหมาย 
-  จดัล าดบัความส าคญั 
-   ก าหนด KPI 

-  ส่งเสริมสนับสนุน 
-  ติดตามประเมินผล 
-  รายงานผลสัมฤทธิ์ 
-  เสนอยุทธวิธี ปรับปรุง/ พัฒนา  
-  ให้ค าปรึกษา   

- จัดจ้าง                 
- บริหารงานทั่วไป  
     

 
        ผู้น าจากฝ่ายการเมือง(นายกรัฐมนตร/ีประธานสนช./ประธานสปช. 
       และผู้ทรงคุณวุฒิด้านยุทธศาสตร์กลุ่มภารกิจต่างๆ จ านวน ๒๓ คน 

  แผน 
-   กลุ่มความมั่นคง 
-   กลุ่มการเมือง 
-   กลุ่มบริหารราชการ 
-   กลุ่มเศรษฐกิจ 
-   กลุ่มสังคม ศิลปะ   
    วัฒนธรรม 
-   กลุ่มทรัพยากรพลังงาน 
    สิ่งแวดล้อม 
-  กลุ่มวิทยาศาสตร์เทคโนฯ   
    นวัตกรรม  
        ฯลฯ 

 องค์ประกอบคณะกรรมการบริหารส านักงาน (ไม่เกิน ๒๖ คน) 

ส านักงานคณะกรรมการ 
ยุทธศาสตร์ชาติ  

ภาครัฐ : เลขา สมช. เลขา สศช. ผอ.สงป. เลขา กพ เลขา กพร 
เลขากฤษฎีกา เลขา ครม. ผู้บัญชาการสถาบันวิชาการป้องกัน 
ประเทศ    อัยการสูงสุด  ภาคเอกชน : ประธานสภา.อุตฯ/สภาหอ/ส.ธนาคารฯ 

ภาควิชาการ : ประธานท่ีประชุมอธิการบดีของมหาวิทยาลัย 
 ของรัฐ 

ภาคประชาชน : ผู้แทนคณะ กก.กระจายอ านาจฯ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านต่างๆ ตามที่ก าหนด 



๕. ปณิธานร่วมเพื่อปฏิรูปและขับเคล่ือนประเทศและ 
การถ่ายทอดสู่การปฏิบัต ิ



๕.๑ ปณิธานร่วมเพื่อปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศ 



๕.๒ กลไกการถ่ายทอดยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติและการประเมินผลงานในแต่ละระดับ 



๖. สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติยุทธศาสตร์ชาติ พ.ศ. .... มี ๖๑ 

มาตรา ดังนี้ 

  ๖.๑ บททั่วไป (มาตรา ๑ – ๕) 

  ก าหนดนิยามของค าว่า “ยุทธศาสตร์ชาต”ิ ว่า เป็นแม่บท
หลักที่เป็นกรอบชี้น าการก าหนดนโยบายและแผนต่าง ๆ ส าหรับการพัฒนา
ประเทศ การบริหารราชการ การจัดสรรงบประมาณ และการจัดสรรทรัพยากร 
(ร่างมาตรา ๔) 



๖.๒ หมวด ๑ การจัดท ายุทธศาสตร์  (มาตรา ๖ – ๑๐)  

  (๑) ก าหนดสาระส าคัญที่ต้องก าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติ (ร่างมาตรา ๖)  
 (๒) ก าหนดให้คณะกรรมการประชุมร่วมกันเพื่อจัดท ายุทธศาสตร์ชาติ 
โดยต้องจัดให้มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องก่อนเสนอรัฐสภา (ร่างมาตรา ๗)  
 (๓) ส าหรับยุทธศาสตร์ชาติส่วนใดเกี่ยวข้องกับความมั่นคงทางทหารหรือ
อธิปไตยหรือประโยชน์ส าคัญของชาติ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติจะเสนอให้
ไม่เปิดเผย (ร่างมาตรา ๘ วรรคสี่)  
 (๔) ยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ยี่สิบปี และอาจทบทวนทุกห้าปี หรือ
เมื่อมีสถานการณ์กระทบต่อเป้าประสงค์หลักอย่างมีนัยส าคัญ (ร่างมาตรา ๙)  

 (๕) ก าหนดให้รัฐสภา คณะรัฐมนตรี รวมทั้งองค์กร และหน่วยงานของรัฐ
ต้องด าเนินนโยบายหรือแผนหรือแผนงาน สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ (ร่าง
มาตรา ๑๐) 



๖.๓ หมวด ๒ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติและการสรรหา  

 (๑) ส่วนที่ ๑ คณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๑๑ – ๒๖) 

 (๒) ส่วนที่ ๒ การสรรหาคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๒๗ – 

๓๔) 

๖.๔ หมวด ๓ การติดตาม ตรวจสอบไต่สวน และการประเมินผล (มาตรา ๓๕ 

– ๓๘) 

 กรณีไม่ได้ด าเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ หากเป็นฝ่ายการเมืองท าให้
เสียหายจะถูกถอดถอน หากเป็นข้าราชการต้องมีบทก าหนดโทษทางวินัย หาก
ด าเนินการส่อไปในทางทุจริตหรือปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ 
ให้ส่งให้ ป.ป.ช. ด าเนินการตามกฎหมาย (ร่างมาตรา ๓๗)  



๖.๕ หมวด ๔ คณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๓๙ – ๔๓) 

 ก าหนดให้มีคณะกรรมการบริหารยุทธศาสตร์ชาติ  

๖.๖ หมวด ๕ ส านักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ (มาตรา ๔๔ – ๕๔) 

 ก าหนดให้มีส านักงานคณะกรรมการยุทธศาสตร์ชาติ เป็นหน่วยงาน

ของรัฐที่ไม่เป็นส่วนราชการ และไม่เป็นรัฐวิสาหกิจ โดยมีฐานะเป็นนิติ

บุคคล เพื่อมีหน้าที่รับผิดชอบกิจการทั่วไปของคณะกรรมการยุทธศาสตร์

ชาติ (ร่างมาตรา ๔๔)  

๖.๗ บทเฉพาะกาล (มาตรา ๕๕ – ๖๑) 



๗. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนที่อาจใช้ก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ 

 
  ข้อมูลที่ได้รับมาจากคณะกรรมาธิการวิสามัญประจ าสภาปฏิรูปแห่งชาติ ๑๘ คณะ 
และคณะกรรมาธิการวิสามัญการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชน สภาปฏิรูป
แห่งชาติ ได้จัดเวทีเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมและรับฟังความเห็นของประชาชนในจังหวัดต่าง 
ๆ ทั่วประเทศตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๗ เป็นต้นมา โดยได้ด าเนินการใน ๓ รูปแบบคือ 

 ๗.๑ เวทีประชาพิจารณ์ใน ๗๗ จังหวัด โดยในระดับจังหวัด ๆ ละ ๑ เวที ในระดับ
อ าเภอในแต่ละจังหวัดอย่างน้อยจังหวัดละ ๑๐ เวที รวม ๙๓๘ เวที โดยมีผู้บริหารองค์กร
ส่วนท้องถิ่น ผู้น าชุมชน ประชาชน ฯลฯ เข้าร่วมประมาณ ๙๖,๒๗๒ ราย ในระยะเวลากว่า 
๙ เดือน 

•  ๗.๒ เวทีการมีส่วนร่วมเฉพาะประเด็นปฏิรูป ๑๘ ประเด็น (เพิ่มเติมจาก ๗.๑))  

•  ๗.๓ การจัดเวทีประชาชน ๑๘ ประเด็น (เพิ่มเติมจาก ๗.๑)) 
•  (หมายเหตุ : รวมมีข้อมูลประมาณ ๑๓๙,๑๐๕ ข้อมูล) 



๘. ผลลัพธ์ที่ได้จากการด าเนินการปฏิรูป 

 ผลจากการจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติครั้งนี้ จะท าให้ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ระดับชาติ ที่เป็นแม่บท

หลักในการพัฒนาประเทศในทุกมิติ ซึ่งจะส่งผลให้ 

๘.๑)  การพัฒนาประเทศในทุก ๆ ด้าน มีความต่อเนื่อง 

๘.๒)  แผนพัฒนาต่าง ๆ มีการบูรณาการและจัดล าดับความส าคัญให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของประเทศและประชาชน รวมทั้งความจ าเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาประเทศในด้านที่ส าคัญ ๆ 

๘.๓)  การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรของประเทศ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
มากยิ่งขึ้น 

๘.๔)  ทุกภาคส่วนในประเทศ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาชน จะมีส่วนร่วม

ในการก าหนดอนาคตของชาติ และเปิดโอกาสให้ภาคส่วนต่าง ๆ สามารถผนึกก าลังร่วมในการพัฒนา

ประเทศ 

 ดังนั้น การมียุทธศาสตร์ชาติที่เน้นผลประโยชน์แห่งชาติและความต้องการของประชาชน

เป็นหลักนั้นจะช่วยให้การพัฒนาประเทศในอนาคต น ามาซึ่งความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน 



๙. ตัวชี้วัดความส าเร็จ 

๙.๑  ระยะสั้น 

๑) กฎหมายยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับใช้ใน

รัฐบาลปัจจุบัน  
๒) ข้อเสนอการปฏิรูปเพื่อก าหนดยุทธศาสตร์ชาติ ได้รับการ
ด าเนินการ  
๓) มีการจัดต้ังองค์กรและการด าเนินการตามกลไกตามที่เสนอแนะไว้ 
๔) ยุทธศาสตร์ชาติได้รับการบัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญ และมี
ความส าคัญควบคู่กับแนวนโยบายพ้ืนฐานแห่งรัฐ 



๙.๒ ระยะยาว 

๑) มีการใช้ยุทธศาสตร์ชาติเป็นแม่บทหลักในการพัฒนา แสวงหา จัดสรร 
และสนับสนุนงบประมาณและทรัพยากร รวมทั้งมีการด าเนินการตาม
ยุทธศาสตร์ชาติอย่างต่อเนื่อง 

๒) กลไกการจัดท า การก ากับติดตามประเมินผลการด าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ชาติ สามารถด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล  

๓) การพัฒนาประเทศบรรลุผลตามเป้าประสงค์หลักที่ก าหนดในยุทธศาสตร์
ชาต ิ

 ประเทศไทยเป็นประเทศพัฒนาอย่างสมบูรณ์ภายในป ีพ.ศ. 
๒๕๗๕ ซึ่งเป็นปีครบรอบ ๑๐๐ ปี ของการมีระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุขของประเทศไทย 



๙.๓ ตัวอย่างตัวชี้วัดการเป็นประเทศพัฒนา ณ ปี พ.ศ. ๒๕๗๕ 

  ๑)  รายได้เฉลี่ยคนละ ๔๐,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

  ๒)  กลุ่มรายได้ต่ าสุด ๑๐% มีรายได้ ๑๕,๐๐๐ บาทต่อเดือน 

  ๓)  คอรัปชั่นน้อยในระดับ ๒๐% ของจ านวนประเทศในโลก (หรือ ๒๐% 
ของ Corruption Perception Index) 

  ๔)  เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันระดับ ๒๐% ของโลกจาก ๑๔๔ 
ประเทศ (WEF, IMD)  

  ๕) ความรู้พื้นฐานด้านการศึกษาและด้านการเงินอยู่ในกลุ่มสูงสุด ๒๐% 
ของโลก 
 ๖) ความกินดีอยู่ดีอยู่ในระดับ ๒๐% แรกของโลก  (Human 
Development Index (HDI)) 



๑๐. สรุป 

 ปณิธานร่วมที่จะปฏิรูปและขับเคลื่อนประเทศของทุกภาคส่วน จัก
เป็นการเพิ่มแรงผลักและลดแรงต้าน ที่มียุทธศาสตร์ชาติเป็นหลักชัย ท าให้
ประเทศไทยพ้นจาก “กับดัก” ของประเทศก าลังพัฒนาสู่ประเทศพัฒนาในปี 
พ.ศ. ๒๕๗๕ 



ด้วยความขอบคุณที่มีปณิธานร่วมที่จะขับเคลื่อนประเทศ 


