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ค  า น  า 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดท าขึ้นในช่วงเวลา

ของการปฏิรูปประเทศและสถานการณ์โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ชิดกันมากขึ้น  
โดยได้น้อมน าหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญาน าทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง 
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ความสมดุลและ
ยั่งยืน 

ในการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดท าบนพ้ืนฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙)  ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ  และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐  ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น 
ได้ให้ความส าคัญกับการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดับประเทศในทุกขั้นตอนของแผนฯ อย่างกว้างขวางและต่อเนื่อง เพ่ือร่วมกันก าหนดวิสัยทัศน์และ 
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดท ารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพ่ือมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง 
และยั่งยืน ”  

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่ส าคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้ก าหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการส าคัญที่ต้องด าเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพ่ือเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจของประเทศให้สามารถปรับตัวรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม 
ขณะเดียวกัน ยังได้ก าหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพ่ือก ากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ น าไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขท่ียั่งยืนของสังคมไทย 
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(ร่าง) สรุปสาระส าคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ 

(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่ผ่านมา ส่งผลให้
ประเทศไทยมีระดับการพัฒนาที่สูงขึ้นตามล าดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุ
ภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้าน
การค้าและการลงทุนของไทยเพ่ิมขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพ้ืนฐานมีการพัฒนาครอบคลุมมากขึ้น และการ
บริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ท าให้รายได้ประชาชนสูงขึ้นปัญหาความยากจนลดลง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น  

อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงท าให้ มี
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมยังด าเนินการได้น้อย ท าให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่ า 
ประกอบกับประเทศไทยยังประสบปัญหาคุณภาพในเกือบทุกด้าน ที่ส าคัญได้แก่ คุณภาพคน  คุณภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้ าสูง ก่อให้เกิดความ
แตกแยก  

นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว  มีภาวะขยะล้นเมือง 
และการบริหารจัดการน้ ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์   ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผันผวนมีความรุนแรงมากขึ้น ท าให้กฎเกณฑ์และกฎระเบียบของสังคมที่เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ  และการปฏิรูปกฎหมายเพ่ือพัฒนาประเทศยังล่าช้า   

ดังนั้น การพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จ าเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพ่ือ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระส าคัญ
สรุปได้ ดังนี ้

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๑.๑ หลักการ 

หลักการพัฒนาประเทศที่ส าคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพัฒนาที่ยั่งยืน” และ “คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา”  ที่ต่อเนื่องจาก



๒ 
 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้ าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม  

ส าหรับการก าหนดวิส ัยท ัศน ์ของแผนพ ัฒนาฯ ฉบ ับนี ้ย ึดว ิส ัยท ัศของกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติที่ก าหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการ
พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ในขณะที่การก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ 
ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการก าหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ที่องค์กรระหว่างประเทศก าหนดขึ้น อาทิ การพัฒนาที่ยั่งยืน 
(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติก าหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่ส าคัญของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย
แลนด์ ๔.๐   

การจัดท าแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพ้ืนที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้
สามารถก าหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการส าคัญที่ตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี 

๑.๒  จุดเปลี่ยนส าคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี ๑๒ 

ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่
ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งก าหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งก าหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่
ต้องด าเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้ก าหนดแผนงาน/โครงการส าคัญ (Flagship Program)  และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการที่ส าคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะท าให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนส าหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง
การเงินและการคลังภาครัฐ และระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์การพัฒนา  
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก  

นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่
ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและก ากับ
ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพ้ืนที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของ
ประเทศ รวมทั้งได้ก าหนดแนวทางเพ่ือสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศท่ีสภาปฏิรูปแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งด าเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้ 

๑.๓  ประเด็นการพัฒนาหลักที่ส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยแม้ว่า
ได้ด าเนินมาตรการเพ่ือส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพ้ืนฐานที่เป็นระบบ
โครงข่ายมากข้ึน และมีการเพ่ิมการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย
ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่ า การลงทุนในการวิจัยและพัฒนายังมีน้อย 
คุณภาพของโครงสร้างพ้ืนฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและ
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ขาดประสิทธิผลในการบังคับใช้ เมื่อต้องเผชิญกับปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภัยพิบัติธรรมชาติ ท าให้
เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี  

นอกจากนี้ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ท าให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้านเศรษฐกิจ
ของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน 
อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอ่ืนๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศได้เพ่ิมขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ท าให้สังคมโลกมีความ
เชื่อมโยงกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้น ท าให้เกิดภัยคุกคามและความเสี่ยง อาทิ การก่อการร้าย โรคระบาด 
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว  

ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง
วัยมากขึ้น จ านวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหา
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการ
พัฒนาไม่ทั่วถึง ยิ่งไปกว่านั้นทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม มีปัญหาความขัดแย้งในการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติระหว่างรัฐกับประชาชน และระหว่างประชาชนในกลุ่มต่างๆ เนื่องจากการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพ้ืนที่  ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิมสูงขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น 
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากข้ึน ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า
ในอดีต  

ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพ่ือแก้ไขปัญหารากฐานส าคัญท่ีเป็น
จุดอ่อนและข้อจ ากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือใช้ประโยชน์จาก
จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจ าเป็นที่จะต้องให้ความส าคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณา
การ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพ่ือการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
แท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้  

๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการน ามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการน าความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ท าให้เกิดสิ่ง
ใหม่ที่มีมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ
ก าหนดวาระการวิจัยแห่งชาติ (National Research Agenda) ให้มีจุดเน้นที่ชัดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวัตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ
น าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม 
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๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒนา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒนาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้แก่ 
เกษตรกรรายย่อย วิสาหกิจชุมชน และวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมกับสถาบันวิจัย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒนาบุคลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology, 
Engineering, and Mathematics) และสนับสนุนการด าเนินงานอย่างเป็นเครือข่ายระหว่างสถาบันวิจัย 
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา
ของประเทศท้ังระบบ  

๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านก าลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพ่ือให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี 
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตส านึกท่ีดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จ าเป็นต่อการด ารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของก าลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ  

๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  า ให้ความส าคัญกับการ
จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพ้ืนที่ห่างไกล 
การจัดสรรที่ดินท ากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพ่ิมผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส 
สตรี และผู้สูงอายุ รวมทั้งกระจายการจัดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุมและทั่วถึงทั้งในเชิงปริมาณและ
คุณภาพ ตลอดจนสร้างชุมชนเข้มแข็งให้เป็นพลังร่วมทางสังคมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาและพร้อมรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การสนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินท า
กินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายส าคัญในการยกระดับรายได้ประชากรกลุ่ม
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุด 

๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละ
ช่วงของห่วงโซ่มูลค่า เน้นสร้างความเข้มแข็งให้กับปัจจัยพ้ืนฐาน ทุนทางเศรษฐกิจให้สนับสนุนการเพ่ิม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา
เพ่ือสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้า ง
สังคมผู้ประกอบการให้มีทักษะการท าธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒนาพ้ืนที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้า
สู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต 
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๑.๓.๖ การปรับระบบการผลิตการเกษตรให้สอดคล้องกับพันธกรณีในด้าน 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและศักยภาพของพื นที่ เน้นการสร้างองค์ความรู้ทางวิชาการเกษตร 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ
สร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพ้ืนที่ท ากินของเกษตรกร 
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์ 
ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพ่ือให้เกิดการประหยัดต่อขนาด  

๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิมที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้
ต่อยอดไปสู่ฐานการผลิตและบริการที่ใช้เทคโนโลยีที่เข้มข้นและมีนวัตกรรมมากขึ น ควบคู่กับการ
วางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการส าหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน
และโครงสร้างพ้ืนฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster) 

๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ
ดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start 
Up) และวิสาหกิจเพ่ือสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพ่ือต่อยอดฐานการผลิตและบริการ 

๑.๓.๙ การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการและการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่ค านึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ และศักยภาพของพ้ืนที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพ่ิมในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร
ทั้งการผลิตและธุรกิจที่เก่ียวข้อง 

๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพ่ือเพ่ิมมูลค่าทางเศรษฐกิจ 
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต 
และน าผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย 
และสอดคล้องกับความต้ องการของตลาด  โดย เฉพาะอย่ างยิ่ งการพัฒ นาความ เชื่ อม โยงด้ าน  
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้ าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบ
ความร่วมมือเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย -มาเลเซีย-ไทย กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าว 
เบงกอลส าหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ  กรอบความร่วมมือเพ่ือพัฒนา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  

๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน 
และวิสาหกิจเพื่อสังคม  เพ่ือขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจส าหรับกลุ่มต่างๆ ในสังคม โดยด าเนินการควบคู่ไปกับการพัฒนาและส่งเสริมสังคม
ผู้ประกอบการเพ่ือส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น  

๑.๓.๑๒ การสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ า 
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม
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เพ่ือลดมลพิษที่เกิดจากการผลิตและการบริโภค พัฒนาระบบบริหารจัดการที่โปร่งใสเป็นธรรม  ส่งเสริม 
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพ่ิมขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพ่ือลด  
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ 

๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพื นฐานด้านความม่ันคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความส าคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพ้ืนฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
และการเตรียมการรับมือกับอาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่งจะส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะส าคัญต่อการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า 

๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความส าคัญกับการส่งเสริมและพัฒนาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม และประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอ านาจ และแบ่งภารกิจ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น 

๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยาย 
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพื นที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ  รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการก ากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้าง
ความเป็นธรรมในการเข้าถึงบริการพื้นฐาน และการคุ้มครองผู ้บริโภค นอกจากนี ้พัฒนาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่องเพ่ือสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ และการพัฒนาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพไปท าธุรกิจในต่างประเทศ 

๑.๓.๑๖ การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่ เศรษฐกิจ  เร่งด าเนินการในประเด็น 
ท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ที่
สร้างรายได้ส าหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้รองรับการขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างมีสมดุล และ  
การบริหารจัดการพ้ืนที่ เศรษฐกิจชายแดนให้ เจริญเติบโตและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน รวมทั้งการเพ่ิม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม 

๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา 
อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนใน
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพ้ืนที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ
ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพ่ือนบ้าน 
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทท่ีสร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) 
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๑.๓.๑๘ การส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ ให้ความส าคัญกับการพัฒนา
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับประเทศเพ่ือนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการด าเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเก่ียวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ 

๑.๓.๑๙ การปรับปรุงภาคการเงินของไทยให้มีประสิทธิภาพมากขึ นและให้
สามารถแข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการก ากับดูแลภาคการเงินเพ่ือสนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการก ากับ
ดูแลที่สามารถป้องกันความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการน าเทคโนโลยีทางการ
เงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพ่ือระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ 
ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม  

๑.๓.๒๐ การปฏิรูปด้านการคลังและงบประมาณ ประกอบด้วย การขยายฐาน
ภาษี การปรับระบบการจัดท าค าของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดท างบประมาณบูรณาการ  
ทั้งเชิงประเด็นพัฒนาและเชิงพ้ืนที่ การติดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้ าซ้อนของสิทธิประโยชน์ 
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบการออมเพ่ือการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพ่ือลดภาระการพ่ึงพารายได้จาก
รัฐบาล 

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ 

๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

๒.๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ที่มีบทบาทสูงขึ้น 
ตลาดการเงินโลกเข้าสู่สถานการณ์ไร้พรมแดน ซึ่งเป็นผลจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการเงินที่มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ท าให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่ส าคัญของการพัฒนาประเทศไทย 

๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็น
กุญแจส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการด ารงชีวิตของคน ท าให้เกิดสาขา
อุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจ ากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้าน
ในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกันเกิดความเหลื่อมล้ าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้ าในการเข้าถึงเทคโนโลยี  
เป็นต้น 

๒.๑.๓ สถานการณ์และแนวโน้มสังคมโลก การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลกส่งผลต่อ
เศรษฐกิจและรูปแบบการด าเนินชีวิต โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุในประเทศที่พัฒนาแล้วเป็นกลุ่มส าคัญ  
ที่ท าให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพ่ิมขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน  
ที่มีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อ
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การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจาก
การขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี 

๒.๑.๔ สถานการณ์และแนวโน้มสิ่งแวดล้อมโลก วาระการพัฒนาที่ยั่ งยืน  
ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็นทิศทางหลักในการพัฒนาของโลกหลัง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมีเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน 
ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๘ เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนส าคัญในการก าหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  
ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อ 
การผลิตในภาคเกษตรและความม่ันคงด้านอาหารและน้ า 

๒.๑.๕ สถานการณ์ความม่ันคงโลก ประเทศมหาอ านาจมีแนวโน้มใช้อ านาจทาง
ทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่างประเทศ
ด้านอาณาเขตแบบรัฐต่อรัฐทั้งด้านอาณาเขตทางบก การอ้างสิทธิทับซ้อนทางทะเล และภูมิรัฐศาสตร์  
เพ่ือผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนั้น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม
ทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากข้ึน  

๒.๒ สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

๒.๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี ๒๕๐๔-
๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพ่ิมขึ้น 
สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี ๒๕๕๓ โครงสร้างเศรษฐกิจ
เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมีความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ
แข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้า
สู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก
จุดอ่อนที่ส าคัญๆ ทั้งทางด้านปัญหาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการ
ด าเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ 

๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในล าดับต่ า
และการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ
หน่วยวิจัยหลัก ท าให้ทิศทางการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒนา และนวัตกรรมของประเทศไม่
ชัดเจน มีความซ้ าซ้อน และยังมีข้อจ ากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการน าผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่ า 

๒.๒.๓ สถานการณ์และแนวโน้มของสังคมไทย  โครงสร้างประชากรไทย
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวัยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัย
แรงงานจะมีจ านวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่ า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่ งเป็น



๙ 
 

สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความส าคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์ 
และการมีจิตสาธารณะ 

๒.๒.๔ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงและเสื่อมโทรมเนื่องจากการใช้ประโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟ้ืนตัวของระบบนิเวศ การบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม 
และเศรษฐกิจก่อนด าเนินการอย่างเป็นระบบ ขณะเดียวกันการเข้าถึงและการจัดสรรการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้ า ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพ้ืนที่
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน นอกจากนี้ยังมีปัญหามลพิษที่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของ
ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคท่ีไม่ยั่งยืน 

๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ท าให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง
กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อมโยงการท างานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่
การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ท าให้การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานที่
จ าเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้  การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุล
ของการพัฒนาในพ้ืนที่  

๒.๒.๖ ความม่ันคงภายในประเทศ สถาบันหลักของชาติได้รับผลกระทบ 
จากความขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ
และสังคม ขณะที่สถานการณ์ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์โดยมีเป้าหมายให้เกิด 
ความสูญเสียต่อเจ้าหน้าที่รัฐ นอกจากนี้ยังต้องเผชิญกับมีความเสี่ยงจากปัญหาอาชญากรรมทางไซเบอร์  
ที่ปรับเปลี่ยนรูปแบบไปสู่การโจมตีระบบขององค์กรขนาดใหญ่ที่ส่งผลกระทบในวงกว้างและมีมูลค่า  
ความเสียหายสูง  

๒.๒.๗ ความร่วมมือระหว่างประเทศและความเชื่อมโยงเพื่อการพัฒนา  
การเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยกับนานาประ เทศมีความใกล้ชิดกันมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่ม 
อนุภูมิภาคและภูมิภาคเอเชีย เป็นเงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ 
การค้า การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่างๆ 
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี 

๒.๒.๘ การบริหารจัดการภาครัฐยังอ่อนแอ ภาครัฐมีขนาดใหญ่และรายจ่าย
ประจ าเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง การบริหารจัดการภาครัฐมีประสิทธิภาพต่ า ขาดระบบการท างาน  
ที่เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายแบบบูรณาการกับหน่วยงานหรือภาคส่วนอ่ืนๆ การให้บริการประชาชนยังต้อง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน 
และองค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการ
ตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
อ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค 
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๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๓.๑. วัตถุประสงค์ 

๓.๑.๑. เพ่ือวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินัย ค่านิยมที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน  
เป็นคนเก่งท่ีมีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต 

๓.๑.๒. เพ่ือให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพ่ึงพาตนเองได้ 

๓.๑.๓. เพ่ือให้ เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  มี เสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้นมากขึ้น  
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้ า  

๓.๑.๔. เพ่ือรักษาและฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน  

๓.๑.๕. เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การท างานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา 

๓.๑.๖. เพ่ือให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพ่ือรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่ 

๓.๑.๗. เพ่ือผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ 
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทน าและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และโลก 

๓.๒. เป้าหมายรวม  

เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ได้ก าหนดเป้าหมายรวมการพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย 

๓.๒.๑. คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  มีวินัย มีทัศนคติและ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้  
เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและท าประโยชน์ต่อส่วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ 
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย 

๓.๒.๒. ความเหลื่อมล  าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชีพ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มท่ีมีรายได้ต่ าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพ่ิมข้ึนอย่างน้อยร้อยละ ๑๕  



๑๑ 
 

๓.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพ่ิมสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้นสูงใหม่ๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพ่ือลดความเหลื่อมล้ า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 
๕ ต่อปี และมีปัจจัยสนับสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่เอ้ือต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ 

๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร พลังงาน และน  า โดยเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พ้ืนที่ประเทศเพ่ือรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น และรักษาคุณภาพน้ าและคุณภาพอากาศในพ้ืนที่วิกฤตให้อยู่  
ในเกณฑ์มาตรฐาน 

๓.๒.๕. มีความ ม่ันคงใน เอกราชและอธิป ไตย สั งคมปลอด ภั ย สามัคคี  
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง
สินค้าและค้ามนุษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภั ยพิบัติทางธรรมชาติ 
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการก าหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์  
ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า  
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น  

๓.๒.๖. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐที่ มีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ด าเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพ่ิมการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระมากขึ้น โดยอันดับประสิทธิภาพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบัน 
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการด าเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น การใช้จ่ายภาครัฐและระบบ
งบประมาณมีประสิทธิภาพสูง ฐานภาษีกว้างขึ้น และดัชนีการรับรู้การทุจริตดีขึ้น รวมถึงมีบุคลากรภาครัฐที่มี
ความรู้ความสามารถและปรับตัวได้ทันกับยุคดิจิทัลเพิ่มขึ้น 

๔. ยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ 

ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีทั้งหมด ๑๐ ยุทธศาสตร์ โดยมี ๖ ยุทธศาสตร์ตามกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี และอีก ๔ ยุทธศาสตร์ที่เป็นปัจจัยสนับสนุน ดังนี้  

๔.๑ การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ ทุนมนุษย์ของประเทศไทยยังมีปัญหาใน
ด้านคุณภาพคนในแต่ละช่วงวัย โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่ า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจ านวนไม่น้อยยังไม่สามารถคัดกรองและเลือกรับ



๑๒ 
 

วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการด าเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความส าคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพ่ือให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพ่ิมขึ้น 
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพ่ิมข้ึน  

แนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัยให้มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทางสังคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีทักษะการคิดวิเคราะห์อย่างเป็นระบบ  
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกันให้มีขนาดและจ านวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ (๕) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพ้ืนที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง อาทิ  ก าหนดมาตรการดูแลครอบครัวที่ เปราะบาง และส่งเสริม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการท่ีทุกคนเข้าถึงได้ 

๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล  าในสังคม การพัฒนา
ในช่วงที่ผ่านมาท าให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ าและสร้างความเป็นธรรม
ในสังคมไทยมีความคืบหน้าช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่มประชากร ความแตกต่างของ
คุณภาพการบริการภาครัฐ รวมทั้งข้อจ ากัดในการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมและเทคโนโลยีของกลุ่ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกล  ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไป จึงจ าเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้ าด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพ่ิม
โอกาสการเข้าถึงบริการพ้ืนฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพ่ิมศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพ่ือให้ชุมชนพ่ึงพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากข้ึน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การเพ่ิมโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมาย
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่ าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล
นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพ้ืนที่  ผ่านการ
พัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วยทั้ งในระดับจังหวัด ภาค และระดับประเทศให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น และ  
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก



๑๓ 
 

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน  การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ท าหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ต าบลที่ท าหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพ่ือการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย 

๔.๓ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และข้อจ ากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพ่ิมผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า  

การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ 
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกส าคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ
ผลิตของประเทศเพ่ิมขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้นให้เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพ่ิมขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ
ท ารายได้และแข่งขันได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค
การเงินมีประสิทธิภาพเพ่ิมข้ึน  

โดยมีแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลัง อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพ่ิมประสิทธิภาพของระบบการเงิน
และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การ
เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ มุ่งเน้นการสร้างความ
เชื่อมโยงของห่วงโซ่มูลค่าระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ และการค้าการลงทุน เ พ่ือยกระดับ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน  ต่อ
ยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพ่ือยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง
อนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ 
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน  

๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมก าลังเป็นจุดอ่อนส าคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การด ารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพ้ืนที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้ าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพ่ิม
สูงขึ้นตามการขยายตัวของเศรษฐกิจและชุมชนเมือง การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต  



๑๔ 
 

ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟ้ืนฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
การสร้างความมั่นคงด้านน้ า และการบริหารจัดการทรัพยากรน้ าให้มีประสิทธิภาพ การสร้างคุณภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  และการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัย  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
สมดุลของการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้ าเพ่ือให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพ่ิมขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  (๖) การบริหารจัดการเพ่ือลดความเสี่ยงด้านภัย
พิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ 

๔.๕ ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังคั่ง  
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอ านาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์  

ดังนั ้น  การพัฒนาในระยะต่อไป จ ึง เน้นในเรื่องการปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข
ปัญหาความมั่นคง ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน มีโอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพ่ิมขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ  มี
ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี
การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพ่ือให้เกิด
ความสงบในสังคมและธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามท้ังการทหารและภัยคุกคามอ่ืนๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความม่ันคง เพ่ือบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพ่ือผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม 
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพ่ือคงไว้ซึ่ง
อ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความม่ันคงเพ่ือการพัฒนา เพ่ือให้เกิด
ความสอดคล้องกันระหว่างแผนงานที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงการพัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน 



๑๕ 
 

๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่ส าคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้กฎหมายที่ขาด
ประสิทธิภาพ การบริหารจัดการและการให้บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอ านวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริตประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย  

การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจ านวนการด าเนินคดีกับผู้มิได้กระท าความผิด  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท 
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า 
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพ่ือให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีประสิทธิภาพ (๓) เพ่ิมประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการสาธารณะให้ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และอ านวยความสะดวก 
ตรงตามความต้องการ (๔) เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ 

๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื นฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการด าเนินการ และ
ปัญหาเชิงปริมาณ คุณภาพ และการบริหารจัดการการให้บริการที่สอดคล้องกับมาตรฐานสากล ท าให้มี
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ  

การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒนาระบบขนส่งทางรางและทางน้ า เพ่ิมปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่งสาธารณะในเขตเมือง และขยายขีดสามารถในการรองรับปริมาณผู้โดยสารของท่าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภาค การเพ่ิมความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพ่ือเพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพ่ึงพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า  การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ
พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านขนส่ง 
อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา
ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒนาระบบขนส่งทางน้ า (๒) การสนับสนุนการพัฒนาระบบขนส่ง อาทิ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา



๑๖ 
 

ขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอ านวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพ่ิมศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพ้ืนฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลในการสร้างมูลค่าเพ่ิมทางธุรกิจ และ (๖) พัฒนาระบบน้ าประปา อาทิ พัฒนาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและท่ัวถึง และการบริหารจัดการการใช้น้ าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม 

๔.๘ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒนา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพ่ิมประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการน าเข้าเทคโนโลยีส าเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้
เพ่ือพัฒนาเทคโนโลยีของตนเอง ท าให้ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพ่ิมสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกท้ังการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่
สังคมนวัตกรรมได้  

การพัฒนาจึงเน้นในเรื่องการเพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพ่ือยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย
มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่น าสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมทางสังคมเพ่ือลดความเหลื่อมล้ าและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน (๒) พัฒนา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีและร่วมก าหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย  และ (๓) พัฒนา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา 
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี  

๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื นที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพ้ืนที่ และการด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่ส าคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒนาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย  



๑๗ 
 

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพ่ิมจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพ่ิมมูลค่าการ
ลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาภาคเพ่ือสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้กระจายตัวอย่างทั่วถึง พัฒนาภาคเหนือให้เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง พัฒนาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นน า พัฒนาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒนาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 
และ (๓) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟ้ืนฟูพ้ืนที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพ้ืนที่ พัฒนา
พ้ืนที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพ่ือนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม  

๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา การพัฒนาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒนาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอ่ืนๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ
ขับเคลื่อนต่อเนื่องจากการด าเนินการภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยก าหนดเป็นแนวทางการด าเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตล าด
ใหม่ๆ ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไปลงทุนในต่างประเทศ และส่งเสริมความร่วมมือเพ่ือการพัฒนากับ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค  

ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการมี เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ได้เต็มศักยภาพ การเพ่ิมระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน 
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน 
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญท้ังในทุกระดับ  

แนวทางการพัฒนาส าคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ
ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่ส าหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงาน  GMS, 

ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS  และภมูิภาคอาเซียนเพ่ืออ านวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์  
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค 
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพ่ือนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค
กัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ



๑๘ 
 

ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่ส าคัญ 

๕. การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ สู่การปฏิบัติ มีหลักการและแนวทาง
ด าเนินงาน สรุปได้ ดังนี้ 

๕.๑ หลักการ 

๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พ้ืนที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพ้ืนที่ ภารกิจ และการ
มีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพ้ืนที่ด าเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่
ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน 

๕.๑.๓ เพ่ิมการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้
เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพ้ืนที่ ท้องถิ่น และชุมชน 

๕.๑.๔ ใช้กลไกและเครื่องมือการพัฒนาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจ
เอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภาพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย
หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพ้ืนที่ 

๕.๑.๕ ระบบการบริหารจัดการแผนสู่การปฏิบัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ
แผนปฏิบัติการ และระบบการจัดสรรงบประมาณที่มีประสิทธิภาพที่ตอบสนองการพัฒนาเชิงบูรณาการ  
การพัฒนาเชิงพ้ืนที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการด าเนินงานของภาครัฐ  
ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง 

๕.๒ แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี ๑๒ 

๕.๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยก าหนดกิจกรรมด าเนินการ ประเด็นสื่อสาร และ
เครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
ขับเคลื่อนระดับพ้ืนที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าประเด็น
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพ้ืนที่และสร้างแนวร่วมการ
พัฒนาของ สศช.  

๕.๒.๒ สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยุทธศาสตร์ชาติ 
นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิบัติการ โดยก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ น าไปสู่การก าหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วม
ด าเนินงานของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและ
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จัดท าเป็นแผนการลงทุนการพัฒนา/แผนพัฒนาเฉพาะด้านที่ตอบสนองการพัฒนาในหลายมิติภายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพ่ือปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลาและสร้างรากฐานส าคัญของการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่ก าหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒  

๕.๒.๓ หน่วยงานกลาง อาทิ สศช. ส านักงบประมาณ ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (ส านักงาน ก.พ.ร.) จัดท ายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจ าปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการ
ก าหนดล าดับความส าคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่วยงาน เพ่ือให้การด าเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน 

๕.๒.๔ ผลักดันให้ภาคเอกชนน าประเด็นการพัฒนาส าคัญ ในแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ ๑๒ พิจารณาประกอบการจัดท าแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ 
อย่างเป็นหุ้นส่วนการพัฒนา และส่งเสริมให้คณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพ่ือแก้ไขปัญหาทาง
เศรษฐกิจ (กรอ.) เป็นกลไกหลักในการเชื่อมโยงการพัฒนาระหว่างภาครัฐและเอกชน รวมทั้งให้ กรอ. 
ส่วนกลางกระจายความรับผิดชอบและภารกิจให้ กรอ. จังหวัด/กลุ่มจังหวัดมากขึ้น โดยค านึงถึงความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่ 

๕.๒.๕ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ 
โดยก าหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพ่ือเป็นเครื่องมือที่ส าคัญ อาทิ น าการศึกษาวิจัย
มาเป็นเครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนา ปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้เอ้ือต่อ  
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยน าเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

๕.๒.๖ เพ่ิมประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพ้ืนที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและ
การเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้น ายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการ
ด าเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพ้ืนที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน 

๕.๓ การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง
ด าเนินการ ดังนี้ 

๕.๓.๑ แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วม  เน้นการติดตาม
ประเมินผลที่ เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณากา ร 
ที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล  
อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม
ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกตอ้งตามหลักวิชาการ 

๕.๓.๒ แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมี 
ส่วนร่วม ด าเนินการโดย 



๒๐ 
 

๑) วางระบบการติดตามประเมินผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้วย  
การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อนเริ่มโครงการ การประเมินผลระหว่างด าเนินการ และการ
ประเมินผลหลังการด าเนินงาน 

๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและ
งานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพ่ือเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ 

๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ
พ้ืนที่ เพ่ือเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ 

๔) ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติดตามและ
ประเมินผล เพ่ือท าให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพ่ือฝึกอบรม เทคนิค 
วิธีการ หลักการ แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างด าเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้น
แล้ว 

๕) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ส านักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล 

๖) จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญและ 
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้  
เป็นพื้นฐานส าหรับการตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงานภาครัฐ  

๗) พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพ่ือประเมินการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้วัด
ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม  

๘) จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น 
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้น
การสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้ก าหนดนโยบาย เป็นต้น  

๙) น าเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการน าเสนอผลการประเมินให้
ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน 

๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ
ในการประเมินผลโดยจัดท าระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการน าข้อมูลไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพ และสามารถน าข้อมูลการประเมินไปใช้ในการก าหนดทางเลือกนโยบาย 
และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ 

 


