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คานา
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) ได้จัดทาขึ้นในช่วงเวลา
ของการปฏิรูป ประเทศและสถานการณ์ โลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและเชื่อมโยงกันใกล้ ชิด กันมากขึ้น
โดยได้น้อมนาหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเป็นปรัชญานาทางในการพัฒนาประเทศต่อเนื่องจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙–๑๑ เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันและช่วยให้สังคมไทยสามารถยืนหยัดอยู่ได้อย่างมั่นคง
เกิดภูมิคุ้มกัน และมีการบริหารจัดการความเสี่ยงอย่างเหมาะสม ส่งผลให้การพัฒนาประเทศสู่ค วามสมดุลและ
ยั่งยืน

ในการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งนี้ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ (สศช.) ได้จัดทาบนพื้นฐานของกรอบยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๗๙) ซึ่งเป็นแผน
หลักของการพัฒนาประเทศ และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)
รวมทั้งการปรับโครงสร้างประเทศไทยไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ตลอดจนประเด็นการปฏิรูปประเทศ นอกจากนั้น
ได้ให้ความสาคัญกับ การมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒ นาทุกภาคส่วน ทั้งในระดับกลุ่มอาชีพ ระดับภาค และ
ระดั บ ประเทศในทุ ก ขั้ น ตอนของแผนฯ อย่ างกว้า งขวางและต่ อ เนื่ อ ง เพื่ อ ร่ว มกั น ก าหนดวิสั ย ทั ศ น์ แ ละ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ รวมทั้งร่วมจัดทารายละเอียดยุทธศาสตร์ของแผนฯ เพื่อมุ่งสู่ “ความมั่นคง มั่งคั่ง
และยั่งยืน ”

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงเป็นจุดเปลี่ยนที่สาคัญในการเชื่อมต่อกับ
ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ในลักษณะการแปลงยุทธศาสตร์ระยะยาวสู่การปฏิบัติ โดยในแต่ละยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ได้กาหนดประเด็นการพัฒนา พร้อมทั้งแผนงาน/โครงการสาคัญที่ต้องดาเนินการให้
เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ เพื่อเตรียมความพร้อมคน สังคม และ
ระบบเศรษฐกิจ ของประเทศให้ ส ามารถปรับ ตัว รองรับ ผลกระทบจากการเปลี่ ยนแปลงได้ อย่างเหมาะสม
ขณะเดียวกัน ยังได้กาหนดแนวคิดและกลไกการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลที่ชัดเจน เพื่อกากับให้การ
พัฒนาเป็นไปอย่างมีทิศทางและเกิดประสิทธิภาพ นาไปสู่การพัฒนาเพื่อประโยชน์สุขที่ยั่งยืนของสังคมไทย

สำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ
สำนักนำยกรัฐมนตรี

(ร่าง) สรุปสาระสาคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
การพั ฒ นาประเทศตามแนวทางของแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจ และสั งคมแห่ งชาติที่ ผ่ านมา ส่ งผลให้
ประเทศไทยมีระดับ การพัฒ นาที่สูงขึ้น ตามลาดับ ได้แก่ เศรษฐกิจไทยมีขนาดใหญ่ขึ้น มีฐานการผลิตและ
บริการที่มีความเข้มแข็งและโดดเด่นในหลายสาขา และความร่วมมือกับมิตรประเทศทั้งในรูปทวิภาคีและพหุ
ภาคี รวมถึงความร่วมมือกับประเทศในอนุภูมิภาคและอาเซียนมีความเข้มข้นและชัดเจนขึ้น ขยายโอกาสด้าน
การค้าและการลงทุน ของไทยเพิ่มขึ้น ในขณะที่โครงสร้างพื้นฐานมีการพัฒ นาครอบคลุมมากขึ้น และการ
บริการทางสังคมทุกด้านที่มีความครอบคลุมทั่วถึง ทาให้รายได้ประชาชนสูงขึ้ นปัญหาความยากจนลดลง และ
คุณภาพชีวิตประชาชนดีขึ้น
อย่างไรก็ตาม โครงสร้างเศรษฐกิจไทยมีความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจและสังคมโลกมากขึ้น จึงทาให้ มี
ความอ่อนไหวและผันผวนตามปัจจัยภายนอก ในขณะที่ความสามารถในการแข่งขันปรับตัวช้า เนื่องจากการ
ยกระดับห่วงโซ่มูลค่าการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการสู่การใช้ องค์ความรู้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมยังดาเนินการได้น้อย ทาให้ฐานการผลิตเกษตร อุตสาหกรรม และบริการมีผลิตภาพการผลิตต่า
ประกอบกั บ ประเทศไทยยั งประสบปั ญ หาคุ ณ ภาพในเกื อ บทุ ก ด้ าน ที่ ส าคั ญ ได้ แ ก่ คุ ณ ภาพคน คุ ณ ภาพ
การศึกษา คุณภาพบริการสาธารณะและบริการสาธารณสุข สังคมไทยยังมีความเหลื่อมล้าสูง ก่อให้เกิด ความ
แตกแยก
นอกจากนี้ทรัพยากรธรรมชาติร่อยหรอและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรมอย่างรวดเร็ว มี ภาวะขยะล้นเมือง
และการบริหารจัดการน้ายังไม่เป็นระบบโครงข่ายที่สมบูรณ์ ในขณะที่ความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดจาก
สภาพภูมิอากาศผั น ผวนมีความรุน แรงมากขึ้น ทาให้ กฎเกณฑ์ และกฎระเบียบของสั งคมที่ เกี่ยวกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีความเข้มงวดมากขึ้น ซึ่งส่วนหนึ่งสะท้อนถึงปัญหาการจัดการภาครัฐที่
ขาดประสิทธิภาพเพราะการบริหารจัดการยังขาดเอกภาพ และการปฏิรูปกฎหมายเพื่อพัฒนาประเทศยังล่าช้า
ดังนั้น การพัฒ นาประเทศในช่วงแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ จาเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมเพื่อ
วางรากฐานของประเทศในระยะยาวให้มุ่งต่อยอดผลสัมฤทธิ์ของแผนที่สอดคล้องเชื่อมโยงและรองรับการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องกัน ไปตลอด ๒๐ ปี ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๗๙) โดยมีสาระสาคัญ
สรุปได้ ดังนี้

๑. ภาพรวมการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๑.๑ หลักการ
หลักการพัฒนาประเทศที่สาคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลัก “ปรัชญา
ของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง” “การพั ฒ นาที่ ยั่ งยื น ” และ “คนเป็ น ศู น ย์ ก ลางการพั ฒ นา” ที่ ต่ อ เนื่ อ งจาก

๒
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙-๑๑ และยึดหลักการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจที่ลดความเหลื่อมล้าและขับเคลื่อนการ
เจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานการใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม
ส าหรับ การก าหนดวิส ัย ทัศ น์ข องแผนพัฒ นาฯ ฉบับ นี ้ ย ึด วิส ัย ทัศ ของกรอบ
ยุท ธศาสตร์ช าติที่กาหนดว่า “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒ นาแล้ว ด้ว ยการ
พัฒ นาตามหลัก ปรัช ญาของเศรษฐกิจ พอเพีย ง” ในขณะที่การกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดในด้านต่างๆ
ของแผนพัฒนาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙ ที่เป็นเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี มาเป็น
กรอบในการกาหนดเป้าหมายที่จะบรรลุใน ๕ ปี โดยที่เป้าหมายและตัวชี้วัดต้องสอดคล้องกับกรอบเป้าหมาย
การพัฒ นาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้ อม ที่องค์กรระหว่างประเทศกาหนดขึ้น อาทิ การพัฒ นาที่ยั่งยืน
(sustainable development goals : SDGs) ที่องค์การสหประชาชาติกาหนดขึ้น เป็นต้น ส่วนแนวทางการ
พัฒนา ได้บูรณาการนโยบายหรือประเด็นพัฒนาที่สาคัญ ของประเด็นการปฏิรูปประเทศ ๓๗ วาระ และ ไทย
แลนด์ ๔.๐
การจัดทาแผน ขับเคลื่อน และการติดตามประเมินผล เน้นกระบวนการมีส่วนร่วม ทั้ง
จากภาครัฐ เอกชน ประชาชน และภาคการศึกษา ในทุกพื้นที่ของประเทศ เป็นกลไกประชารัฐที่รวมพลัง ให้
สามารถกาหนดเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา รวมทั้งแผนงานโครงการสาคัญที่ ตอบสนองความต้องการและ
แก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้อย่างสอดคล้องกับภูมิสังคมและเกิดผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจังใน ๕ ปี
๑.๒ จุดเปลี่ยนสาคัญในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ ๑๒
ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี โดยแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะเป็นแผนแรกที่
ถูกใช้ให้เป็นกลไกเชื่อมโยงสู่การขับเคลื่อนการพัฒนา ซึ่งกาหนดเป้าหมายและตัวชี้วัดที่จะต้องบรรลุผลลัพธ์
และผลสัมฤทธิ์ของการพัฒนา รวมทั้งกาหนดแนวทางการพัฒนาในรายละเอียดที่ต้องเชื่อมต่อถึงการปฏิบัติที่
ต้องดาเนินการในช่วง ๕ ปี โดยได้กาหนดแผนงาน/โครงการสาคัญ (Flagship Program) และประเด็นพัฒนา
เชิงบูรณาการที่สาคัญ ในช่วง ๕ ปีแรกของการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติ จะทาให้ระบบการจัดสรร
งบประมาณ การบริหารจัดการงบประมาณแผ่นดิน แผนสาหรับบริหารราชการแผ่นดิน กฎ ระเบียบวินัยทาง
การเงิน และการคลั งภาครั ฐ และระบบการติ ดตามประเมิ น ผลการด าเนิ น งานตามยุ ท ธศาสตร์ก ารพั ฒ นา
ตลอดจนระบบการติดตามประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมาก
นอกจากนี้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวทางการพัฒนาจังหวัด ภาค และเมือง ที่
กาหนดพื้นที่เป้าหมาย สาขาการผลิตและบริการเป้าหมายที่ชัดเจน เพื่อใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติและกากับ
ให้การขับเคลื่อนการพัฒนาเชิงพื้นที่ จังหวัด ภาค และเมือง เกิดผลสัมฤทธิ์และสอดคล้องกับเป้าหมายรวมของ
ประเทศ รวมทั้งได้กาหนดแนวทางเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนประเด็นการปฏิรูปประเทศที่สภาปฏิรูปแห่งชาติ
และสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปได้เสนอและต้องเร่งดาเนินการให้แล้วเสร็จในช่วง ๕ ปีต่อจากนี้
๑.๓ ประเด็นการพัฒนาหลักที่สาคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประเทศไทยแม้ว่า
ได้ดาเนินมาตรการเพื่อ ส่งเสริมการบริหารจัดการที่ดี มีการขยายการลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่เป็นระบบ
โครงข่ายมากขึ้น และมีการเพิ่มการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา แต่อันดับความสามารถในการแข่งขันของไทย
ยังปรับตัวช้าเมื่อเทียบกับหลายประเทศ เนื่องจากคุณภาพคนต่า การลงทุนในการวิจัยและพัฒ นายังมีน้อย
คุณภาพของโครงสร้างพื้นฐานยังไม่ดี และปัญหาการบริหารจัดการภาครัฐและกฎระเบียบต่างๆ ล้าสมัยและ
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ขาดประสิ ทธิผ ลในการบั งคับ ใช้ เมื่อต้องเผชิญ กับ ปัญ หาวิกฤตเศรษฐกิจโลกและภั ยพิบั ติธรรมชาติ ท าให้
เศรษฐกิจไทยผันผวนได้ง่าย และเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวในอัตราที่ต่ากว่าศักยภาพมาต่อเนื่องหลายปี
นอกจากนี้ ประเทศไทยต้องเผชิญกับแรงกดดันและความเสี่ยงมากขึ้นภายใต้สถานการณ์ที่
กระแสโลกาภิวัตน์เข้มข้นมากขึ้น เป็นโลกไร้พรมแดน โดยมีการเคลื่อนย้ายคน เงินทุน องค์ความรู้ เทคโนโลยี
ข่าวสาร สินค้าและบริการอย่างเสรี ทาให้การแข่งขันในตลาดโลกรุนแรงขึ้น ส่งผลให้มีการรวมตัวด้า นเศรษฐกิจ
ของกลุ่มต่างๆ ในโลกมีความเข้มข้นขึ้น ประเทศเศรษฐกิจใหม่มีขีดความสามารถในการแข่งขันมากขึ้น เช่น จีน
อินเดีย ละตินอเมริกา และเวียดนาม ซึ่งมีแรงงานราคาถูกและมีมาตรการอื่นๆประกอบในการดึงดูดการลงทุน
จากต่างประเทศได้เพิ่มขึ้น นอกจากนั้นการพัฒนาการสื่อสารด้วยเทคโนโลยีสมัยใหม่ทาให้สังคมโลกมีความ
เชื่ อ มโยงกั น อย่ า งใกล้ ชิ ด มากขึ้ น ท าให้ เกิ ด ภั ย คุ ก คามและความเสี่ ย ง อาทิ การก่ อ การร้ า ย โรคระบาด
อาชญากรรมข้ามชาติ ปัญหาแรงงานต่างด้าว
ในขณะเดียวกันประเทศไทยมีความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากรสู่สังคมสูง
วัยมากขึ้น จานวนประชากรวัยแรงงานลดลง ผู้สูงอายุมีปัญหาสุขภาพและมีแนวโน้มอยู่คนเดียวสูงขึ้น ปัญหา
ความยากจนยังกระจุกตัวหนาแน่นในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ รวมทั้งความแตกต่างของรายได้
ระหว่างกลุ่มคนรวยที่สุดและกลุ่มคนจนที่สุดสูงถึง ๓๔.๙ เท่า ในปี ๒๕๕๖ เนื่องจากการกระจายโอกาสการ
พั ฒ นาไม่ ทั่ ว ถึ ง ยิ่ งไปกว่ า นั้ น ทรั พ ยากรธรรมชาติ เสื่ อ มโทรม มี ปั ญ หาความขั ด แย้ ง ในการใช้ ป ระโยชน์
ทรั พ ยากรธรรมชาติ ร ะหว่า งรั ฐ กั บ ประชาชน และระหว่ างประชาชนในกลุ่ ม ต่ างๆ เนื่ อ งจากการจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติมีลักษณะรวมศูนย์ขาดการเชื่อมโยงกับพื้นที่ ในขณะที่ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่มสูงขึ้นตาม
การขยายตัวของเศรษฐกิจ และชุมชนเมือง ประกอบกับสภาพภูมิอากาศมีการเปลี่ยนแปลงผันผวนมากขึ้น
ประเทศไทยต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติรุนแรงมากขึ้น ส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจและสังคมไทยมากกว่า
ในอดีต
ภายใต้เงื่อนไขและสภาพแวดล้อมด้านเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมที่
เกิดขึ้นทั้งในและต่างประเทศดังกล่าว จะเป็นแรงกดดันให้ประเทศไทยต้องปรับตัวและมีการบริหารความเสี่ยง
อย่างชาญฉลาดมากขึ้น ต่อจากนี้ไป ประเทศไทยต้องปรับเปลี่ยนครั้งใหญ่ เพื่อแก้ไขปัญหารากฐานสาคัญที่เป็น
จุดอ่อนและข้อจากัดของประเทศที่สั่งสมมานาน ในขณะเดียวกันดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อใช้ประโยชน์จาก
จุดแข็งและจุดเด่นของประเทศ ดังนั้นจึงมีความจาเป็นที่จะต้องให้ความสาคัญกับประเด็นที่มีลักษณะการบูรณา
การ และใช้ประกอบการพิจารณาการจัดสรรงบประมาณ เพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเกิดผลสัมฤทธิ์ได้อย่าง
แท้จริง ในประเด็นต่างๆ ดังนี้
๑.๓.๑ การพัฒนานวัตกรรมและการนามาใช้ขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติเพื่อ
ยกระดับศักยภาพของประเทศ โดยจะมุ่งเน้นการนาความคิดสร้างสรรค์และการพัฒนานวัตกรรม ทาให้เกิดสิ่ง
ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจทั้งในเรื่องกระบวนการผลิตและรูปแบบผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ๆ โดยการ
ก าหนดวาระการวิ จั ยแห่ งชาติ (National Research Agenda) ให้ มี จุ ดเน้ น ที่ ชั ดเจน เฉพาะเจาะจง และ
สอดคล้องกับสาขาเป้าหมายการพัฒนาประเทศ และใช้กลยุทธ์ด้านนวั ตกรรมบูรณาการวิจัยและพัฒนากับการ
นาไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และการพัฒนานวัตกรรม
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๑.๓.๒ การส่งเสริมและสนับสนุน การวิจัยและพัฒนา วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม โดยสนับสนุนการวิจัยพัฒ นา การดัดแปลงและต่อยอดการพัฒ นาเทคโนโลยีไปสู่ความเป็น
อัจฉริยะโดยใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและการผสมผสานเทคโนโลยี การพัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี (Technopreneur) รวมทั้งการเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิตที่เป็นกลุ่มใหญ่ของประเทศ ได้ แก่
เกษตรกรรายย่ อ ย วิ ส าหกิ จ ชุ ม ชน และวิ ส าหกิ จ ขนาดกลางและขนาดย่ อ มกั บ สถาบั น วิ จั ย และ
สถาบันการศึกษา รวมทั้งพัฒนาและยกระดับโครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้ตอบสนองการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
แบบก้าวกระโดด โดยเฉพาะเร่งสร้างและพัฒ นาบุค ลากรวิจัยในสาขา STEM (Science, Technology,
Engineering, and Mathematics) และสนั บ สนุ น การด าเนิ นงานอย่ างเป็ น เครื อข่ ายระหว่ างสถาบั น วิ จั ย
สถาบันการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน/ชุมชน รวมทั้งการปรับกลไกระบบวิจัยและพัฒนา
ของประเทศทั้งระบบ
๑.๓.๓ การเตรียมพร้อมด้านกาลังคนและการเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
ในทุกช่วงวัย มุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ โดยพัฒนาคนให้เหมาะสมตามช่วงวัย เพื่อให้
เติบโตอย่างมีคุณภาพ การหล่อหลอมให้คนไทยมีค่านิยมตามบรรทัดฐานที่ดีทางสังคม เป็นคนดี มีสุขภาวะที่ดี
มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย และมีจิตสานึกที่ดีต่อสังคมส่วนรวม การพัฒนาทักษะที่สอดคล้องกับความ
ต้องการในตลาดแรงงานและทักษะที่จาเป็นต่อการดารงชีวิตในศตวรรษที่ ๒๑ ของคนในแต่ละช่วงวัยตาม
ความเหมาะสม การเตรียมความพร้อมของกาลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่จะเปลี่ยนแปลงโลกใน
อนาคต ตลอดจนการยกระดับ คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ การสร้างเสริมให้คนมีสุขภาพดีที่เน้นการ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมทางสุขภาพและการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสภาพแวดล้อมที่ส่งผลต่อสุขภาพ
๑.๓.๔ การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมลา ให้ ความสาคัญ กับ การ
จัดบริการของรัฐที่มีคุณภาพทั้งด้านการศึ กษา สาธารณสุข ให้กับผู้ที่ด้อยโอกาสและผู้ที่อาศัยในพื้นที่ห่างไกล
การจัดสรรที่ดินทากิน สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รายได้ และสนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพ ผู้ด้อยโอกาส
สตรี และผู้ สู งอายุ รวมทั้งกระจายการจั ดบริการภาครัฐให้มีความครอบคลุ มและทั่วถึงทั้งในเชิงปริม าณและ
คุ ณ ภาพ ตลอดจนสร้ า งชุ ม ชนเข้ ม แข็ งให้ เป็ น พลั งร่ว มทางสั งคมเพื่ อ สนั บ สนุ น การพั ฒ นาและพร้อ มรับ
ผลประโยชน์จากการพัฒนา โดยส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน การ สนับสนุน
ศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน ส่งเสริมให้ชุมชนจัดสวัสดิการและบริการในชุมชน และผลักดันกลไกการกระจายที่ดินทา
กินและการบริหารจัดการที่ดินของชุมชน โดยมุ่งบรรลุเป้าหมายสาคัญในการยกระดับรายได้ ประชากรกลุ่ม
ร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุด
๑.๓.๕ การปรับโครงสร้างการผลิตและการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจในแต่ละ
ช่วงของห่ วงโซ่มูลค่า เน้ น สร้างความเข้มแข็งให้ กับปัจจัยพื้น ฐาน ทุ นทางเศรษฐกิจให้ ส นับสนุนการเพิ่ ม
ศักยภาพของฐานการผลิตและฐานรายได้เดิม และยกระดับห่วงโซ่มูลค่าด้วยการใช้เทคโนโลยีวิจัยและพัฒนา
เพื่อสร้างนวัตกรรมการผลิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด รวมทั้งสร้า ง
สังคมผู้ป ระกอบการให้ มีทักษะการทาธุรกิจที่ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ตลอดจนพัฒ นาพื้นที่
ชายแดนที่มีศักยภาพและพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ เพื่อรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจและขับเคลื่อนเศรษฐกิจเข้า
สู่การเป็นประเทศรายได้สูงในอนาคต
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๑.๓.๖ การปรั บ ระบบการผลิ ต การเกษตรให้ ส อดคล้ อ งกั บ พั น ธกรณี ในด้ า น
การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิ อ ากาศและศั กยภาพของพื นที่ เน้ น การสร้างองค์ ความรู้ท างวิช าการเกษตร
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบมีส่วนร่วมที่เชื่อมโยงกับฐานทรัพยากรชีวภาพ (Bio Based) ในการ
สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้าเกษตรมีความปลอดภัย ไม่ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและสิ่งแวดล้อม
ของประเทศ การพัฒนาระบบเกษตรกรรมที่ยั่งยืนและการขยายโอกาสในการเข้าถึงพื้นที่ทากินของเกษตรกร
รวมทั้งส่งเสริมการรวมกลุ่มทางการเกษตรจากกิจการเจ้าของคนเดียว เป็นการประกอบการในลักษณะสหกรณ์
ห้างหุ้นส่วน และบริษัท เพื่อให้เกิดการประหยัดต่อขนาด
๑.๓.๗ การเพิ่มศักยภาพฐานการผลิตและบริการเดิม ที่มีศักยภาพในปัจจุบันให้
ต่ อ ยอดไปสู่ ฐ านการผลิ ต และบริ ก ารที่ ใ ช้ เทคโนโลยี ที่ เข้ ม ข้ น และมี น วั ต กรรมมากขึ น ควบคู่ กั บ การ
วางรากฐานเพื่อสร้างและพัฒนาภาคการผลิตและบริการสาหรับอนาคต ทั้งในด้านการเตรียมศักยภาพคน
และโครงสร้างพื้นฐาน ตลอดจนสร้างกลไกและเครือข่ายความร่วมมือของธุรกิจในลักษณะคลัสเตอร์ (Cluster)
๑.๓.๘ การส่งเสริมสร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจกระแสใหม่ อาทิ เศรษฐกิจ
ดิจิทัล เศรษฐกิจฐานชีวภาพ เศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์และวัฒนธรรม และการพัฒนาวิสาหกิจตั้งใหม่ (Start
Up) และวิสาหกิจเพื่อสังคม รวมถึงการสร้างสังคมผู้ประกอบการเพื่อต่อยอดฐานการผลิตและบริการ
๑.๓.๙ การสร้ า งขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขั น ของธุ ร กิ จ บริ ก ารและการ
ท่องเที่ยวที่มีศักยภาพให้เติบโตและสนับสนุนภาคการผลิต เน้นการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด
ความสมดุลและยั่งยืนในการพัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวที่คานึงถึงขีดความสามารถในการรองรับของระบบ
นิเวศ และศักยภาพของพื้นที่ รวมทั้งการสร้างมูลค่าเพิ่มในอุตสาหกรรมกีฬาให้ครอบคลุมทุกมิติและครบวงจร
ทั้งการผลิตและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง
๑.๓.๑๐ การสร้างความเชื่อมโยงระหว่างภาคการผลิต เพื่อเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ
ขยายฐานเศรษฐกิจให้กว้างขึ้น และต่อยอดห่วงโซ่การผลิตให้เข้มแข็งขึ้น โดยการเชื่อมโยงเครือข่ายการผลิต
และนาผลการวิจัยและการพัฒนาที่เกี่ยวข้องมาใช้ประโยชน์ในการสร้างผลิตภัณฑ์เชิงพาณิชย์ที่หลากหลาย
และสอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการของตลาด โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ ง การพั ฒ นาความเชื่ อ มโยงด้ า น
คมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโทรคมนาคม ในกรอบความร่วมมืออนุภูมิภาคภายใต้แผนงานของกรอบความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้าโขง กรอบความร่วมมือลุ่มแม่น้าอิระวดี เจ้าพระยา แม่โขง กรอบ
ความร่ ว มมื อ เขตเศรษฐกิ จ สามฝ่ าย อิ น โดนี เซี ย -มาเลเซี ย -ไทย กรอบความร่ ว มมื อ ความริ เริ่ ม แห่ งอ่ า ว
เบงกอลส าหรั บ ความร่ ว มมื อหลากหลายสาขาทางวิช าการและเศรษฐกิจ กรอบความร่ว มมือ เพื่ อ พั ฒ นา
ชายแดนไทย-มาเลเซีย และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
๑.๓.๑๑ การพัฒนาวิสาหกิจขนาดย่อย ขนาดเล็กและขนาดกลาง วิสาหกิจชุมชน
และวิสาหกิจเพื่อสังคม เพื่อขยายฐานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความครอบคลุมมากขึ้น เป็นการสร้าง
โอกาสทางเศรษฐกิจ ส าหรั บ กลุ่ มต่างๆ ในสั งคม โดยดาเนิน การควบคู่ไปกับ การพั ฒ นาและส่ งเสริมสั งคม
ผู้ประกอบการเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็น
๑.๓.๑๒ การสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและยกระดับคุณภาพ
สิ่งแวดล้อม เน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้า
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน เร่งแก้ไขปัญหาวิกฤติสิ่งแวดล้อม

๖
เพื่ อลดมลพิ ษที่ เกิดจากการผลิ ต และการบริโภค พั ฒ นาระบบบริห ารจัดการที่โปร่งใสเป็ น ธรรม ส่ งเสริม
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เร่งเตรียมความพร้อมในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก
และเพิ่มขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งบริหารจัดการเพื่อลด
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติทางธรรมชาติ
๑.๓.๑๓ การฟื้นฟูพืนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยสาคัญต่อการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้ความสาคัญกับการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างสันติของผู้มีความเห็นต่างทาง
ความคิดและอุดมการณ์บนพื้นฐานของการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
และการเตรี ย มการรับ มื อกับ อาชญากรรมข้ามชาติ ซึ่ งจะส่ งผลกระทบอย่างมี นัย ยะส าคัญ ต่อการพั ฒ นา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศในระยะ ๒๐ ปีข้างหน้า
๑.๓.๑๔ การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและ
การสร้างธรรมาภิบาลในสังคมไทย ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมและพัฒ นาธรรมาภิบาลในภาครัฐอย่าง
เป็นรูปธรรมทั้งด้านระบบการบริหารงานและบุคลากร มีการบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส มีประสิทธิภาพ
สามารถตรวจสอบได้อ ย่า งเป็น ธรรม และประชาชนมีส ่ว นร่ว ม มี การกระจายอานาจ และแบ่ งภารกิ จ
รับผิดชอบที่เหมาะสมระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น
๑.๓.๑๕ การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศเพื่อขยาย
ขีดความสามารถและพัฒนาคุณภาพการให้บริการเพื่อรองรับการขยายตัวของเมืองและพืนที่เศรษฐกิจ
หลัก และส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของทุกกลุ่มในสังคม เน้นให้เกิดความเชื่อมโยงในอนุภูมิภาคและใน
อาเซียนอย่างเป็นระบบ โดยมีโครงข่ายเชื่อมโยงภายในประเทศที่สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่ตามแนวระเบียง
เศรษฐกิจต่างๆ รวมทั้งพัฒนาระบบบริหารจัดการและการกากับดูแลให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล สร้าง
ความเป็น ธรรมในการเข้า ถึง บริก ารพื ้น ฐาน และการคุ้ม ครองผู ้บ ริโ ภค นอกจากนี้พั ฒ นาอุตสาหกรรม
ต่อเนื่ องเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ กับประเทศ และการพัฒ นาผู้ประกอบการในสาขาโลจิสติกส์และ
หน่วยงานที่มีศักยภาพไปทาธุรกิจในต่างประเทศ
๑.๓.๑๖ การพั ฒ นาภาค เมื อ ง และพื นที่ เศรษฐกิ จ เร่ งด าเนิ น การในประเด็ น
ท้าทาย ได้แก่ การสร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิม และขยายฐานการผลิตและบริ การใหม่ที่
สร้างรายได้สาหรับประชาชนในแต่ละภาค การพัฒนาเมืองให้เติบโตอย่ างมีคุณภาพ การพัฒนาและฟื้นฟูพื้นที่
บริเวณชายฝั่งทะเลตะวัน ออกให้ รองรับ การขยายตัวของภาคอุตสาหกรรมแห่ งอนาคตอย่างมีส มดุล และ
การบริ ห ารจั ด การพื้ น ที่ เศรษฐกิ จ ชายแดนให้ เจริ ญ เติ บ โตและแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น รวมทั้ ง การเพิ่ ม
ประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคและเมืองให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม
๑.๓.๑๗ การสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นและส่งผลต่อการพัฒนา
อย่างเต็มที่ มุ่งเน้นผลักดันให้ความเชื่อมโยงด้านกฎระเบียบและในเชิงสถาบันให้มีความคืบหน้าและชัดเจนใน
ระดับปฏิบัติการและในแต่ละจุดพื้นที่เชื่อมโยงระหว่างประเทศ ผลักดันการลดการใช้มาตรการที่ไม่ใช่มาตรการ
ทางภาษี ควบคู่กับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ต้องเชื่อมโยงเครือข่ายภายในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
รวมทั้งส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในกรอบความร่วมมือต่างๆ ในเวทีโลก และสนับสนุนการขับเคลื่อน
การพัฒนาภายใต้กรอบเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs)

๗
๑.๓.๑๘ การส่งเสริม การลงทุน ไทยในต่างประเทศ ให้ ความสาคัญ กับการพัฒ นา
ผู้ประกอบการ ให้สามารถพัฒ นาธุรกิจร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ และการสนับสนุนการดาเนินงานของสภาธุรกิจภายใต้กรอบความ
ร่วมมือต่างๆ รวมทั้งสนับสนุนแหล่งเงินทุนและแหล่งข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับฐานการผลิตในต่างประเทศ
๑.๓.๑๙ การปรั บ ปรุ ง ภาคการเงิ น ของไทยให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ นและให้
สามารถแข่งขันได้ เร่งปรับปรุงกฎระเบียบในการกากับดูแลภาคการเงินเพื่อสนับสนุนความสามารถในการ
แข่งขันและการให้บริการต่อผู้บริโภคและภาคธุรกิจเอกชนอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นธรรม รวมทั้งการกากับ
ดูแลที่สามารถป้องกัน ความเสี่ยงจากความเชื่อมโยงทางการเงินและกระแสการเคลื่อนย้ายของเงินทุนที่จะมี
รูปแบบที่เปลี่ยนแปลงไป และมีปริมาณธุรกรรมที่มากขึ้น ในขณะเดียวกันสนับสนุนการนาเทคโนโลยีทางการ
เงินมาใช้อย่างเข้มข้น พัฒนาเครื่องมือทางการเงินเพื่อระดมทุนมาใช้สนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่
ตลอดจนขยายการเข้าถึงบริการทางการเงินอย่างทั่วถึงในต้นทุนที่เหมาะสม
๑.๓.๒๐ การปฏิรูป ด้า นการคลังและงบประมาณ ประกอบด้ว ย การขยายฐาน
ภาษี การปรับระบบการจัดทาคาของบประมาณ การจัดสรรงบประมาณ การจัดทางบประมาณบูรณาการ
ทั้งเชิงประเด็นพัฒ นาและเชิงพื้นที่ การติ ดตามและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณ และกระจายอานาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียม และลดความซ้าซ้อนของสิทธิประโยชน์
ด้านสวัสดิการสังคม รวมทั้งสร้างความยั่งยืนทางการคลังของระบบการคุ้มครองทางสังคม ได้แก่ การปรับปรุง
ระบบการออมเพื่อการเกษียณอายุ และการปรับปรุงระบบประกันสุขภาพ เพื่อลดภาระการพึ่งพารายได้จาก
รัฐบาล

๒. การประเมินสภาพแวดล้อมการพัฒนาประเทศ
๒.๑ สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก
๒.๑.๑ สถานการณ์และแนวโน้มเศรษฐกิจโลก มีตลาดเกิดใหม่ ที่มีบทบาทสูงขึ้น
ตลาดการเงิน โลกเข้ า สู่ ส ถานการณ์ ไร้ พ รมแดน ซึ่ งเป็ น ผลจากเทคโนโลยี แ ละนวั ต กรรมทางการเงิน ที่ มี
ความก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ทาให้มีการพัฒนาเครื่องมือทางการเงินใหม่ๆ รวมทั้งมีการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจที่
หลากหลายส่งผลต่อการเปิดเสรีทางการค้ามากขึ้น ซึ่งจะเป็นโอกาสที่สาคัญของการพัฒนาประเทศไทย
๒.๑.๒ การวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างก้าวกระโดดเป็น
กุญแจสาคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และเปลี่ยนวิถีการดารงชีวิตของคน ทาให้เกิดสาขา
อุตสาหกรรมและบริการใหม่ๆ ที่ผสมผสานการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หลากหลายสาขา มนุษย์จะสามารถเข้าถึง
ข้อมูลและองค์ความรู้ได้อย่างไร้ขีดจากัด มีการแย่งชิงแรงงานที่มีทักษะด้านเทคโนโลยีและมีทักษะหลายด้าน
ในตลาดแรงงาน ขณะเดียวกัน เกิดความเหลื่อมล้าในมิติต่างๆ เช่น ความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงเทคโนโลยี
เป็นต้น
๒.๑.๓ สถานการณ์ และแนวโน้ มสั งคมโลก การเข้าสู่ สั งคมสู งวั ยของโลกส่ งผลต่ อ
เศรษฐกิ จ และรู ป แบบการด าเนิ น ชี วิ ต โดยเฉพาะกลุ่ ม ผู้ สู ง อายุ ในประเทศที่ พั ฒ นาแล้ ว เป็ น กลุ่ ม ส าคั ญ
ที่ทาให้มีการบริโภคสินค้าและบริการเพิ่มขึ้น แต่อาจก่อให้เกิดการแย่งชิงประชากรวัยแรงงาน โดยเฉพาะคน
ที่มีศักยภาพสูง ขณะเดียวกันการเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรมโลกที่ผสมผสานกับวัฒนธรรมท้องถิ่นส่งผลต่อ

๘
การเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเกิดการสร้างวัฒนธรรมร่วมสมัย แต่อาจก่อให้เกิดวิกฤตทางวัฒนธรรมเนื่องจาก
การขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดี
๒.๑.๔ สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม สิ่ งแวดล้ อมโลก วาระการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น
ค.ศ. ๒๐๓๐ เป็ น ทิ ศ ทางหลั กในการพั ฒ นาของโลกหลั ง ค.ศ. ๒๐๑๕ โดยมี เป้ าหมายการพั ฒ นาที่ ยั่งยื น
ประกอบด้วย ๑๗ เป้าหมายและ ๑๖๘ เป้าประสงค์ รวมถึงข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศที่ทวีความเข้มข้นขึ้น จะมีส่วนสาคัญในการกาหนดทิศทางการพัฒนาประเทศไทยในอนาคต
ยิ่งไปกว่านั้น การเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติมีความผันผวนและรุนแรงมากขึ้น ส่งผลต่อ
การผลิตในภาคเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารและน้า
๒.๑.๕ สถานการณ์ความมั่นคงโลก ประเทศมหาอานาจมีแนวโน้มใช้อานาจทาง
ทหารและทางเศรษฐกิจเข้าแทรกแซงกิจการภายในของประเทศต่างๆ รวมถึงเกิดความขัดแย้งระหว่ างประเทศ
ด้ านอาณาเขตแบบรั ฐ ต่ อ รั ฐ ทั้ งด้ า นอาณาเขตทางบก การอ้ างสิ ท ธิ ทั บ ซ้ อ นทางทะเล และภู มิ รั ฐศาสตร์
เพื่อผลประโยชน์และการแย่งชิงทรัพยากร นอกจากนั้น การก่อการร้าย อาชญากรรมข้ามชาติ และอาชญากรรม
ทางไซเบอร์จะทวีความรุนแรงและมีวิธีการที่ซับซ้อนมากขึ้น
๒.๒

สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

๒.๒.๑ สถานการณ์ และแนวโน้มเศรษฐกิจไทย เศรษฐกิจไทยในช่วงปี ๒๕๐๔๒๕๕๘ ขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ ๖.๑ สูงเป็นอันดับที่ ๒๒ ของโลก ส่งผลให้รายได้ต่อหัวของประชาชนเพิ่มขึ้น
สามารถขยับฐานะการพัฒนาประเทศเป็นประเทศรายได้ปานกลางตอนบนในปี ๒๕๕๓ โครงสร้างเศรษฐกิจ
เปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น ภาคการผลิตมีการสั่งสมองค์ความรู้และ
ปรับเปลี่ยนเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่อง ประเทศไทยยังคงมี ความหลากหลายของฐานการผลิตที่มีความ
แข็งแกร่งในระดับโลก อันดับความสามารถในการแข่งขันโดยรวมมีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เศรษฐกิจไทยกลับเข้า
สู่เสถียรภาพและอยู่ในเกณฑ์ที่แข็งแกร่ง โดยเฉพาะเมื่อเทียบกับประเทศที่มีระดับการพัฒนาในระดับใกล้เคียง
กัน อย่างไรก็ตาม ในช่วง ๘ ปีที่ผ่านมา เศรษฐกิจไทยขยายตัวในอัตราการขยายตัวที่ต่ากว่าศักยภาพของระบบ
เศรษฐกิจ การส่งออกของไทยปรับตัวลดลงทั้งในด้านการส่งออกสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม มีสาเหตุจาก
จุดอ่อนที่ส าคัญ ๆ ทั้งทางด้านปัญ หาเชิงโครงสร้าง เงื่อนไขในระบบเศรษฐกิจโลก และปัจจัยทางด้านการ
ดาเนินนโยบายและการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
๒.๒.๒ การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม อยู่ในลาดับต่า
และการบริหารจัดการงานวิจัยขาดการบูรณาให้มีเอกภาพตั้งแต่ระดับนโยบาย การสนับสนุนทุนวิจัย และ
หน่วยวิจัยหลัก ทาให้ทิศทางการพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัยพัฒ นา และนวัตกรรมของประเทศไม่
ชัดเจน มีความซ้าซ้อน และยังมีข้อ จากัดในการตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ เป็นผลให้การพัฒนาเทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศล่าช้า ไม่ทันต่อการพัฒนาเทคโนโลยีของโลก ตลอดจนมีการนาผลงานวิจัยไปใช้
ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ในระดับต่า
๒.๒.๓ สถานการณ์ แ ละแนวโน้ ม ของสั ง คมไทย โครงสร้ า งประชากรไทย
เปลี่ยนแปลงเข้าสู่สังคมสูงวั ยอย่างสมบูรณ์เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยปี ๒๕๕๗ ประชากรวัย
แรงงานจะมีจานวนสูงสุดและเริ่มลดลงอย่างต่อเนื่อง คุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยยังมีปัญหา คุณภาพการศึกษา
และการเรียนรู้ของคนไทยยังอยู่ในระดับค่อนข้างต่า ขณะที่คนไทยมีแนวโน้มเป็นโรคไม่ติดต่อมากขึ้น ซึ่ งเป็น

๙
สาเหตุหลักของการเสียชีวิต รวมถึงปัญหาด้านสุขภาพในวัยผู้สูงอายุจะส่งผลต่อภาระค่าใช้จ่ายภาครัฐ นอกจากนี้
คนไทยส่วนใหญ่ยังมีปัญหาด้านคุณธรรมจริยธรรม และไม่ตระหนักถึงความสาคัญของระเบียบวินัย ความซื่อสัตย์
และการมีจิตสาธารณะ
๒.๒.๔ สถานการณ์ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฐานทรัพยากรธรรมชาติ
ลดลงและเสื่ อมโทรมเนื่ องจากการใช้ป ระโยชน์เกินกว่าศักยภาพในการฟื้นตัวของระบบนิเวศ การบริห าร
จัดการทรัพยากรน้ายังขาดกระบวนการมีส่วนร่วมและการวิเคราะห์ประเมินผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม สังคม
และเศรษฐกิ จ ก่ อ นด าเนิ น การอย่ างเป็ นระบบ ขณะเดี ย วกั น การเข้ า ถึ งและการจั ด สรรการใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรธรรมชาติยังไม่เป็นธรรม ก่อให้เกิดปัญหาความเหลื่อมล้า ความขัดแย้ง และข้อพิพาทในระดับพื้นที่
ระหว่างภาครั ฐ ภาคเอกชน และชุม ชน นอกจากนี้ ยังมีปั ญ หามลพิ ษ ที่ส่ งผลกระทบต่อ คุณ ภาพชีวิต ของ
ประชาชนและต้นทุนทางเศรษฐกิจ และก่อให้เกิดรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ไม่ยั่งยืน
๒.๒.๕ การเจริญเติบโตของภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ กิจกรรมทางเศรษฐกิจ
กระจุกตัวในกรุงเทพมหานครและภาคกลาง ทาให้เกิดปัญหาช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างภาค รวมถึง
กลไกการพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัดยังไม่สามารถเชื่อ มโยงการทางานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ ขณะที่
การขยายตัวของเมืองในภาคต่างๆ ของประเทศที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว ทาให้การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่
จาเป็นไม่สามารถรองรับการขยายตัวของเมืองได้อย่างเพียงพอ นอกจากนี้ การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจหลักของ
ประเทศมีแนวโน้มการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในระดับสูง ส่งผลกระทบต่อความยั่งยืนและสมดุล
ของการพัฒนาในพื้นที่
๒.๒.๖ ความมั่ น คงภายในประเทศ สถาบั น หลั ก ของชาติ ไ ด้ รั บ ผลกระทบ
จากความขัดแย้ง ที่มีรากฐานของปัญหามาจากความเห็นต่างทางความคิดและความเหลื่อมล้าทางเศรษฐกิจ
และสั งคม ขณะที่ส ถานการณ์ ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ ยังมีการสร้างสถานการณ์ โดยมีเป้าหมายให้ เกิด
ความสูญ เสี ย ต่อเจ้ าหน้ าที่รัฐ นอกจากนี้ ยังต้องเผชิญ กับมีความเสี่ ยงจากปัญ หาอาชญากรรมทางไซเบอร์
ที่ ป รั บ เปลี่ ย นรู ป แบบไปสู่ ก ารโจมตี ร ะบบขององค์ ก รขนาดใหญ่ ที่ ส่ ง ผลกระทบในวงกว้ า งและมี มู ล ค่ า
ความเสียหายสูง
๒.๒.๗ ความร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศและความเชื่ อ มโยงเพื่ อ การพั ฒ นา
การเชื่ อ มโยงระหว่างประเทศไทยกั บ นานาประเทศมี ค วามใกล้ ชิ ด กั น มากขึ้ น โดยเฉพาะอย่ างยิ่งในกลุ่ ม
อนุ ภู มิภ าคและภู มิภ าคเอเชีย เป็ น เงื่อนไขส าคัญของประเทศไทยในการขยายความร่ว มมือด้านเศรษฐกิจ
การค้า การคมนาคมขนส่ง การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และเทคโนโลยีและสารสนเทศ กับกลุ่มประเทศต่างๆ
ทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคี
๒.๒.๘ การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ยั งอ่ อ นแอ ภาครัฐ มี ข นาดใหญ่ แ ละรายจ่ า ย
ประจ าเพิ่ ม สู ง ขึ้ น อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง การบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพต่ า ขาดระบบการท างาน
ที่เชื่อ มโยงเป็ น เครื อข่ายแบบบู รณาการกั บ หน่ ว ยงานหรือ ภาคส่ ว นอื่น ๆ การให้ บ ริการประชาชนยังต้อ ง
ปรับปรุงให้ได้มาตรฐานสากล ขณะที่การทุจริตและประพฤติมิชอบได้ขยายไปในวงกว้างทั้งในภาครัฐ เอกชน
และองค์กรเอกชน นอกจากนี้ กฎหมายหลายฉบับยังไม่ได้มาตรฐานสากลเนื่องจากล้าสมัยและกระบวนการ
ตรากฎหมายยังมีจุดอ่อนหลายประการ ตลอดจนกระบวนการยุติธรรมยังขาดประสิทธิภาพและไม่สามารถ
อานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาค

๑๐

๓. วัตถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓.๑. วัตถุประสงค์
๓.๑.๑. เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบ
วินั ย ค่านิย มที่ดี มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี ครอบครัวอบอุ่น ตลอดจน
เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและพัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต
๓.๑.๒. เพื่อให้คนไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมใน
การเข้าถึงทรัพยากรและบริการทางสังคมที่มีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ รวมทั้งชุมชนมี
ความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
๓.๑.๓. เพื่ อ ให้ เศรษฐกิ จ เข้ ม แข็ ง แข่ ง ขั น ได้ มี เสถี ย รภาพ และมี ค วามยั่ ง ยื น
สร้างความเข้มแข็งของฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานใหม่โดยการใช้นวัตกรรมที่เข้มข้น มากขึ้น
สร้างความเข้มแข็งของเศรษฐกิจฐานราก และสร้างความมั่นคงทางพลังงาน อาหาร และน้า
๓.๑.๔. เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและการมีคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชน
๓.๑.๕. เพื่อให้การบริหารราชการแผ่น ดินมีประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย และมี
การทางานเชิงบูรณาการของภาคีการพัฒนา
๓.๑.๖. เพื่อให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค โดยการพัฒนาภาคและเมือง
เพื่อรองรับการพัฒนายกระดับฐานการผลิตและบริการเดิมและขยายฐานการผลิตและบริการใหม่
๓.๑.๗. เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ ทั้งในระดับ
อนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาชาติได้อย่างสมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ประเทศไทยมีบทบาทนาและ
สร้างสรรค์ในด้านการค้า การบริการ และการลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ ทั้งในระดับอนุภูมิภาค
ภูมิภาค และโลก
๓.๒. เป้าหมายรวม
เพื่ อให้ เป็ น ไปตามวั ตถุ ประสงค์ ดั งกล่ าว ได้ ก าหนดเป้ าหมายรวมการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ประกอบด้วย
๓.๒.๑. คนไทยมี คุ ณ ลั ก ษณ ะเป็ น คนไทยที่ ส มบู ร ณ์ มี วิ นั ย มี ทั ศ นคติ แ ละ
พฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสั งคม มีความเป็นพลเมืองตื่นรู้ มีความสามารถในการปรับตัวได้อย่างรู้
เท่าทันสถานการณ์ มีความรับผิดชอบและทาประโยชน์ต่อส่ วนรวม มีสุขภาพกายและใจที่ดี มีความเจริญ
งอกงามทางจิตวิญญาณ มีวิถีชีวิตที่พอเพียง และมีความเป็นไทย
๓.๒.๒. ความเหลื่อมลาทางด้านรายได้และความยากจนลดลง เศรษฐกิจฐานราก
มีความเข้มแข็ง ประชาชนทุกคนมีโอกาสในการเข้าถึงทรัพยากร การประกอบอาชี พ และบริการทางสังคมที่มี
คุณภาพอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม กลุ่มที่มีรายได้ต่าสุดร้อยละ ๔๐ มีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างน้อยร้อยละ ๑๕

๑๑
๓.๒.๓. ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้ โครงสร้างเศรษฐกิจปรับสู่
เศรษฐกิจฐานบริการและดิจิทัล มีผู้ประกอบการรุ่นใหม่และเป็นสังคมผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการขนาด
กลางและขนาดเล็กที่เข้มแข็งสามารถใช้น วัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการสร้างสรรค์คุณค่าสินค้าและ
บริการ มีระบบการผลิตและให้บริการจากฐานรายได้เดิมที่มีมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น และมีการลงทุนในการผลิตและ
บริการฐานความรู้ชั้น สู งใหม่ๆ ที่เป็ น มิตรกับ สิ่ งแวดล้ อมและชุมชน รวมทั้งกระจายฐานการผลิ ตและการ
ให้บริการสู่ภูมิภาคเพื่อลดความเหลื่อมล้า โดยเศรษฐกิจไทยมีเสถียรภาพและมีอัตราการขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ
๕ ต่อปี และมีปั จจั ยสนั บสนุน อาทิ ระบบโลจิสติกส์ พลังงาน และการลงทุนวิจัยและพัฒ นาที่เอื้อต่อการ
ขยายตัวของภาคการผลิตและบริการ
๓.๒.๔. ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุนการเติบโตที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน และนา โดยเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ให้ได้ร้อยละ ๔๐ ของ
พื้นที่ประเทศเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและขนส่ง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๗ ภายในปี ๒๕๖๓ เทียบกับการปล่อยในกรณีปกติ มีปริมาณหรือสัดส่วนของขยะมูลฝอยที่
ได้รับการจัดการอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพิ่มขึ้น และรักษาคุณภาพน้าและคุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตให้อยู่
ในเกณฑ์มาตรฐาน
๓.๒.๕. มี ค วามมั่ น คงในเอกราชและอธิ ป ไตย สั ง คมปลอด ภั ย สามั ค คี
สร้างภาพลักษณ์ ดี และเพิ่มความเชื่อมั่นของนานาชาติต่อประเทศไทย ความขัดแย้งทางอุดมการณ์และ
ความคิดในสังคมลดลง ปัญหาอาชญากรรมลดลง ปริมาณความสูญเสียจากภัยโจรสลัดและการลักลอบขนส่ง
สิน ค้าและค้ามนุ ษย์ลดลง มีความพร้อมที่ปกป้องประชาชนจากการก่อการร้ายและภั ยพิบัติทางธรรมชาติ
ประเทศไทยมีส่วนร่วมในการกาหนดบรรทัดฐานระหว่างประเทศ เกิดความเชื่อมโยงการขนส่ง โลจิสติกส์
ห่วงโซ่มูลค่า เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และโลก และอัตราการเติบโตของมูลค่า
การลงทุนและการส่งออกของไทยในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และอาเซียนสูงขึ้น
๓.๒.๖. มี ร ะบบบริ ห ารจั ด การภาครั ฐ ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ ทั น สมั ย โปร่ ง ใส
ตรวจสอบได้ กระจายอานาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน บทบาทภาครัฐในการให้บริการซึ่งภาคเอกชน
ดาเนินการแทนได้ดีกว่าลดลง เพิ่มการใช้ระบบดิจิทัลในการให้บริการ ปัญหาคอร์รัปชั่นลดลง และการบริหาร
จัด การขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น มีอิส ระมากขึ้น โดยอัน ดับ ประสิท ธิภ าพภาครัฐที่จัดท าโดยสถาบั น
การจัดการนานาชาติและอันดับความยากง่ายในการดาเนินธุรกิจในประเทศดีขึ้น 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 โดยผลลัพธ์ทางการศึกษาของเด็กวัยเรียนค่อนข้างต่า การพัฒนาความรู้และ
ทักษะของแรงงานไม่ตรงกับ ตลาดงาน ในขณะที่คนไทยจานวนไม่น้อยยังไม่ส ามารถคัดกรองและเลื อกรับ

๑๒
วัฒนธรรมได้อย่างเหมาะสม ซึ่งส่งผลต่อวิกฤตค่านิยม ทัศนคติ และพฤติกรรมในการดาเนินชีวิต การพัฒนาใน
ระยะต่อไปจึงต้องให้ความสาคัญกับการวางรากฐานการพัฒนาคนให้มีความสมบูรณ์ เพื่อให้คนไทยมีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัดฐานที่ดีของสังคม ได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูงตามมาตรฐานสากล และสามารถ
เรีย นรู้ด้วยตนเองอย่ างต่อเนื่ อง มีสุ ขภาวะที่ดีขึ้น คนทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ และความสามารถเพิ่มขึ้น
รวมทั้งสถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้น
แนวทางการพัฒนาที่สาคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งใน
และนอกห้องเรียนที่สอดแทรกคุณธรรม จริยธรรม ความมีระเบียบวินัย และจิตสาธารณะ (๒) พัฒนาศักยภาพ
คนให้มีทักษะ ความรู้ และความสามารถในการดารงชีวิตอย่างมีคุณค่า อาทิ ส่งเสริมเด็กปฐมวัย ให้มีการพัฒนา
ทักษะทางสมองและทางสั งคมที่เหมาะสม เด็กวัยเรียนและวัยรุ่น มีทั กษะการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็ นระบบ
(๓) ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ตลอดชีวิต อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็ก
ให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกัน ให้ มีขนาดและจานวนที่เหมาะสม ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้ เป็นแหล่ ง
เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต (๔) ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาคส่วนคานึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ
อาทิ ส่งเสริมให้มีกิจกรรมทางสุขภาพและโภชนาการที่เหมาะสมกับวัย ปรั บปรุงมาตรการทางกฎหมายและ
ภาษีในการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุ ขภาพ (๕) เพิ่มประสิทธิภาพการบริห ารจัดการระบบสุขภาพ
ภาครัฐและปรับระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพ อาทิ ปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรร่วมกันระหว่าง
สถานพยาบาลทุกสังกัดในเขตพื้นที่สุขภาพ (๖) พัฒนาระบบการดูแลและสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับ
สังคมสูงวัย อาทิ ผลักดันให้มีกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว และ (๗) ผลักดันให้สถาบันทางสังคมมีส่วน
ร่ ว มพั ฒ นาประเทศอย่ า งเข้ ม แข็ ง อาทิ ก าหนดมาตรการดู แ ลครอบครั ว ที่ เ ปราะบาง และส่ ง เสริ ม
สถาบันการศึกษาให้เป็นแหล่งบริการความรู้ทางวิชาการที่ทุกคนเข้าถึงได้
๔.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็น ธรรมและลดความเหลื่อมลาในสังคม การพัฒ นา
ในช่วงที่ผ่านมาทาให้สังคมไทยก้าวหน้าไปหลายด้าน แต่การแก้ปัญหาความเหลื่อมล้าและสร้างความเป็นธรรม
ในสั งคมไทยมีความคืบหน้ า ช้า ทั้งเรื่องความแตกต่างของรายได้ระหว่างกลุ่ มประชากร ความแตกต่างของ
คุ ณ ภาพการบริ ก ารภาครั ฐ รวมทั้ งข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ถึ งกระบวนการยุ ติ ธ รรมและเทคโนโลยี ข องกลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสและกลุ่มที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล ดังนั้น การพัฒ นาในระยะต่อไป จึงจาเป็นต้องมุ่งลดปัญหาความ
เหลื่อมล้าด้านรายได้ของกลุ่ มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน แก้ไขปัญหาความยากจน เพิ่ม
โอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐานทางสังคมของภาครัฐ รวมทั้งเพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากให้มี
ความเข้มแข็ง เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น
แนวทางการพั ฒ นาส าคั ญ ประกอบด้ ว ย (๑) การเพิ่ ม โอกาสให้ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย
ประชากรร้อยละ ๔๐ ที่มีรายได้ต่าสุดสามารถเข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐและมีอาชีพ อาทิ ขยายโอกาส
การเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพให้แก่เด็กและเยาวชนที่ด้อยโอกาสทางการศึกษาอย่างต่อเนื่อง โดยให้การดูแล
นักเรียนที่ครอบคลุมตั้งแต่การสร้างรายได้ของครัวเรือน สนับสนุนค่าเดินทางไปยังสถานศึกษา ให้ทุนการศึกษา
ต่อระดับสูง (๒) การกระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง อาทิ บริหารจัดการการให้บริการสาธารณสุขที่มีคุณภาพให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ ผ่านการ
พั ฒ นาระบบส่ ง ต่ อ ผู้ ป่ ว ยทั้ ง ในระดั บ จั ง หวั ด ภาค และระดั บ ประเทศให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพมากขึ้ น และ
(๓) เสริมสร้างศักยภาพชุมชน การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนและการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานรากตามหลัก

๑๓
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีสิทธิในการจัดการทุนที่ดินและทรัพยากร
ภายในชุมชน อาทิ สนับสนุนการให้ความรู้ในการบริหารจัดการทางการเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน การปรับ
องค์กรการเงินของชุมชนให้ทาหน้าที่เป็นสถาบันการเงินในระดับหมู่บ้าน/ตาบลที่ทาหน้าที่ทั้งการให้กู้ยืมและ
การออม และจัดตั้งโครงข่ายการเงินฐานรากโดยมีธนาคารออมสินและธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์เป็น
แม่ข่าย
๔.๓ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
เศรษฐกิจไทยขยายตัวต่ากว่าศักยภาพอย่างต่อเนื่องเป็นเวลาหลายปี ทั้งจากผลกระทบของเศรษฐกิจโลกซบเซา
และข้อจากัดภายในประเทศเองที่เป็นอุปสรรคต่อการเพิ่มผลิตภาพและขีดความสามารถในการแข่งขัน รวมทั้ง
ฐานเศรษฐกิจภายในประเทศขยายตัวช้า
การพัฒนา ๕ ปีต่อจากนี้ไป จึงเน้นให้เศรษฐกิจเติบโตได้ตามศักยภาพและมีเสถียรภาพ
ภาคส่งออกมีการพัฒนาจนสามารถขยายตัวและเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทย ผลิตภาพการ
ผลิตของประเทศเพิ่มขึ้น การลงทุนภาครัฐและเอกชนมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมาจากความร่วมมือกัน
มากขึ้น ประชาชนและผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบภาษีมากขึ้น และประเทศไทยมีขีดความสามารถในการแข่งขัน
ทางเศรษฐกิจสูงขึ้น นอกจากนี้ ยังเน้น ให้ เศรษฐกิจรายสาขามีการเติบโตอย่างเข้มแข็ง ภาคการเกษตรเน้น
เกษตรกรรมยั่งยืนและให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น มีการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ การท่องเที่ยวสามารถ
ทารายได้และแข่งขัน ได้มากขึ้น วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมมีบทบาทต่อระบบเศรษฐกิจมากขึ้น ภาค
การเงินมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
โดยมี แ นวทางการพั ฒ นาที่ ส าคั ญ ประกอบด้ ว ย (๑) การบริห ารจั ด การเศรษฐกิ จ
ส่วนรวม ทั้งในด้านการคลั ง อาทิ เพิ่มประสิทธิภ าพการจัดแผนงานโครงการ การจัดสรรงบประมาณ การ
บริหาร และการตรวจสอบกระบวนการงบประมาณ และด้านการเงิน อาทิ เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงิ น
และสถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุนให้สามารถสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ และ (๒) การ
เสริ มสร้ างและพั ฒ นาขี ดความสามารถในการแข่งขัน ของภาคการผลิ ต และบริการ มุ่ งเน้ น การสร้างความ
เชื่ อมโยงของห่ ว งโซ่มู ล ค่ าระหว่างภาคเกษตร อุ ต สาหกรรม บริการ และการค้ าการลงทุ น เพื่ อ ยกระดั บ
ศักยภาพในการแข่งขันของประเทศ โดยยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้าสู่ระบบมาตรฐาน ต่อ
ยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพปัจจุบันเพื่อยกระดับไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง วาง
อนาคตรากฐานการพัฒ นาอุตสาหกรรม เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันในเชิงธุรกิจของภาคบริการ
ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพื่อส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอานวยความสะดวกด้านการค้าการ
ลงทุน
๔.๔ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ปัจจุบันสภาพ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกาลังเป็นจุดอ่อนสาคัญต่อการรักษาฐานการผลิตและการให้บริการ รวมทั้ง
การดารงชีวิตของคนไทย ซึ่งปัญหาดังกล่าวเกิดจากการลดลงของพื้นที่ป่าไม้ ทรัพยากรดินเสื่อมโทรม ความ
หลากหลายทางชีวภาพถูกคุกคาม ความเสี่ยงในการขาดแคลนทรัพยากรน้าในอนาคต ปัญหาสิ่งแวดล้อมเพิ่ม
สู งขึ้ น ตามการขยายตั ว ของเศรษฐกิจ และชุม ชนเมือ ง การเปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อากาศและภั ยพิ บั ติ ท าง
ธรรมชาติมีความผั นผวนและรุน แรงมากขึ้น และข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศทวีความเข้มข้น ซึ่งจะส่งผลต่อแนวทางการพัฒนาประเทศในอนาคต

๑๔
ดังนั้น การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นการรักษาและฟื้นฟูฐานทรัพยากรธรรมชาติ
การสร้ า งความมั่ น คงด้ านน้ า และการบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ าให้ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ การสร้ า งคุ ณ ภาพ
สิ่งแวดล้อมที่ดี ลดมลพิษ และลดผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนและระบบนิเวศ การเพิ่มประสิทธิภาพการ
ลดก๊าซเรือนกระจกและขีดความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติ และลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด
จากสาธารณภัย
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้าง
สมดุลของการอนุ รักษ์และใช้ป ระโยชน์ อย่ างยั่งยืนและเป็นธรรม (๒) เพิ่ มประสิท ธิภ าพการบริห ารจัดการ
ทรัพยากรน้าเพื่อให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน (๓) การแก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม (๔) ส่งเสริมการ
ผลิตและการบริโภคที่เป็ นมิตรกับ สิ่งแวดล้อม (๕) สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขีด
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (๖) การบริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัย
พิบัติ (๗) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหาความขัดแย้งด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม และ (๘) การพัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ
๔.๕ ยุทธศาสตร์ การเสริ มสร้างความมั่ นคงแห่ งชาติ เพื่ อการพั ฒนาประเทศสู่ความมั่ งคั่ ง
และยั่งยืน กระแสโลกาภิวัตน์และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบัน มีแนวโน้มส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงและเสถียรภาพของประเทศไทยในหลายมิติ ทั้งภัยคุกคามภายนอก ในเรื่องการขยายอิทธิพลและการเพิ่ม
บทบาทของประเทศมหาอานาจในภูมิภาคต่างๆ ของโลก อาชญากรรมข้ามชาติและการก่อการร้าย และภัย
คุกคามภายในประเทศ ได้แก่ ความเห็นต่างทางความคิดและอุดมการณ์ของคนในชาติ การสร้างสถานการณ์ใน
จังหวัดชายแดนภาคใต้ และการคุกคามทางเศรษฐกิจ โดยอาชญากรรมคอมพิวเตอร์
ดัง นั ้น การพัฒ นาในระยะต่อ ไป จึง เน้ น ในเรื่ อ งการปกป้ อ งและเชิ ด ชู ส ถาบั น
พระมหากษัตริย์ให้เป็นสถาบันหลักของประเทศ สังคมมีความสมานฉันท์ ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไข
ปั ญ หาความมั่น คง ประชาชนในจั งหวัด ชายแดนภาคใต้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิ น มี โอกาสใน
การศึกษาและการประกอบอาชีพที่สร้างรายได้เพิ่มขึ้น ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือด้านความ
มั่นคงกับนานาประเทศในการป้องกันภัยคุกคามในรูปแบบต่างๆ ควบคู่ไปกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติ มี
ความพร้อมต่อการรับมือภัยคุกคามทั้งภัยคุกคามทางทหารและภัยคุกคามอื่นๆ และแผนงานด้านความมั่นคงมี
การบูรณาการสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (๑) การรักษาความมั่นคงภายใน เพื่อให้เกิด
ความสงบในสังคมและธารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติ (๒) การพัฒนาเสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
เพื่อเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ (๓) การส่งเสริมความร่วมมือกับ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศเพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม
และการป้องกันภัยคุกคามข้ามชาติ (๔) การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเพื่อคงไว้ซึ่ง
อานาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทะเล และ (๕) การบริหารจัดการความมั่นคงเพื่อการพัฒนา เพื่อให้เกิด
ความสอดคล้ อ งกั น ระหว่ างแผนงานที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ ความมั่ น คงการพั ฒ นาภายใต้ ก ารมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน

๑๕
๔.๖ ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และ
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย ระบบการบริหารจัดการในภาครัฐ ที่ขาดประสิทธิภาพเป็นอุปสรรคที่สาคัญต่อการ
พัฒนาประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ทั้งการให้บริการประชาชนยังไม่ได้มาตรฐานสากล การบังคับใช้ กฎหมายที่ขาด
ประสิ ท ธิภ าพ การบริห ารจั ดการและการให้ บริการของท้องถิ่นขาดความโปร่งใส ระบบและกระบวนการ
ยุติธรรมไม่สามารถอานวยความยุติธรรมได้อย่างเสมอภาคและเป็นธรรม รวมทั้งการทุจริต ประพฤติมิชอบใน
สังคมไทย
การพัฒนาระยะต่อไปจึงต้องเร่งปฏิรูปการบริหารจัดการภาครัฐให้เ กิดผลสัมฤทธิ์อย่าง
จริงจัง โดยมุ่งเน้นในเรื่องการลดสัดส่วนค่าใช้จ่ายด้านบุคลากร และเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ
การให้บริการของภาครัฐ รวมทั้งประสิทธิภาพการประกอบธุรกิจของประเทศ การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการที่ดีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การปรับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตให้อยู่ในระดับที่ดีขึ้น และ
การลดจานวนการดาเนินคดีกับผู้มิได้กระทาความผิด
แนวทางการพัฒ นาสาคัญ ประกอบด้วย (๑) ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท
ภารกิจ และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ ให้มีความโปร่งใส ทันสมัย คล่องตัว มีขนาดที่เหมาะสม เกิดความคุ้มค่า
(๒) ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณ และสร้างกลไกในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ เพื่อให้
การจัดสรรและการใช้จ่ายมีป ระสิทธิภ าพ (๓) เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้ บริการสาธารณะให้ ได้
มาตรฐานสากล เพื่อให้ประชาชนและภาคธุรกิจได้รับบริการที่มีคุณภาพ ได้ มาตรฐาน และอานวยความสะดวก
ตรงตามความต้อ งการ (๔) เพิ่ มประสิ ทธิภ าพการบริห ารจัดการให้ แก่องค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น เพื่ อให้
ประชาชนได้รับการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและทั่วถึง (๕) ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ เพื่อให้สังคมไทยมีวินัย โปร่งใส และยุติธรรม และ (๖) ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยุติธรรมให้มีความ
ทันสมัย เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ
๔.๗ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพืนฐานและระบบโลจิสติกส์ ที่ผ่านมาการพัฒ นา
โครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ของประเทศประสบปัญหาด้านความต่อเนื่องในการดาเนินการ และ
ปั ญ หาเชิงปริม าณ คุณ ภาพ และการบริ ห ารจั ดการการให้ บ ริการที่ ส อดคล้ อ งกั บ มาตรฐานสากล ท าให้ มี
ข้อจากัดในการสนับสนุนการพัฒนาประเทศให้มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาในระยะต่อไปจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดความเข้มของการใช้พลังงานและลด
ต้นทุนโลจิสติกส์ของประเทศ การพัฒ นาระบบขนส่งทางรางและทางน้า เพิ่มปริมาณการเดินทางด้วยระบบ
ขนส่ งสาธารณะในเขตเมื อ ง และขยายขี ด สามารถในการรองรับ ปริ ม าณผู้ โ ดยสารของท่ าอากาศยานใน
กรุงเทพมหานครและท่าอากาศยานในภูมิภ าค การเพิ่มความสามารถในการแข่งขันด้านโลจิสติกส์และการ
อานวยความสะดวกทางการค้า การพัฒนาด้านพลังงานเพื่อเพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการ
ใช้พลังงานขั้นสุดท้าย และลดการพึ่งพาก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้า การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล และการ
พัฒนาด้านสาธารณูปการ (น้าประปา)
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (๑) การพัฒนาโครงสร้างพื้ นฐานด้านขนส่ง
อาทิ พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดินทางและขนส่งของประเทศ พัฒนาโครงข่ายถนน พัฒนา
ระบบขนส่งทางอากาศ และพัฒ นาระบบขนส่งทางน้า (๒) การสนับสนุนการพัฒ นาระบบขนส่ง อาทิ การ
พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกิดจากการลงทุนด้านโครงสร้างพื้นฐาน และพัฒนาการบริหารจัดการในสาขา
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ขนส่ง (๓) พัฒนาระบบโลจิสติกส์ อาทิ พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่
อุปทานให้ได้มาตรฐานสากล และพัฒนาและยกระดับมาตรฐานการอานวยความสะดวกทางการค้า (๔) พัฒนา
ด้านพลังงาน อาทิ จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงในการผลิตพลังงาน เพิ่มศักยภาพการบริหาร
จัดการ การผลิต และการใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด (๕) พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล อาทิ พัฒนาและ
ปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมของประเทศให้ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และส่งเสริมการใช้เทคโนโลยี
ดิจิ ทั ล ในการสร้ างมู ล ค่าเพิ่ ม ทางธุร กิ จ และ (๖) พั ฒ นาระบบน้ าประปา อาทิ พั ฒ นาระบบน้ าประปาให้
ครอบคลุมและทั่วถึง และการบริหารจัดการการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพและการสร้างนวัตกรรม
๔.๘ ยุท ธศาสตร์การพั ฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม การพัฒ นา
เศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วงระยะเวลาที่ผ่านมา อาศัยการเพิ่มประสิทธิภาพจากปัจจัยความได้เปรียบด้าน
แรงงาน ทรัพยากรธรรมชาติ และการนาเข้าเทคโนโลยีสาเร็จรูปจากต่างประเทศมากกว่าการสะสมองค์ความรู้
เพื่อพัฒ นาเทคโนโลยี ของตนเอง ทาให้ ส่วนแบ่งผลประโยชน์ทางด้านเทคโนโลยีซึ่งมีมูลค่าเพิ่มสูงตกอยู่กับ
ประเทศผู้เป็นเจ้าของเทคโนโลยี อีกทั้งการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนายังไม่เพียงพอที่จะขับเคลื่อนประเทศสู่
สังคมนวัตกรรมได้
การพัฒ นาจึงเน้นในเรื่องการเพิ่ม ความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ
ประเทศ และการเพิ่มความสามารถในการประยุกต์ใช้ วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเพื่ อยกระดับ
ความสามารถการแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนาสาคัญ ประกอบด้วย (๑) เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและ
ผลักดันสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม อาทิ ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยีที่ประเทศไทย
มีศักยภาพพัฒนาได้เอง และกลุ่มเทคโนโลยีที่นาสู่ การพัฒนาแบบก้าวกระโดด ลงทุนวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยี
และนวั ต กรรมทางสั ง คมเพื่ อ ลดความเหลื่ อ มล้ าและยกระดั บ คุ ณ ภาพชี วิ ต ของประชาชน (๒) พั ฒ นา
ผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี อาทิ ส่งเสริมผู้ประกอบการให้มีบทบาทหลักด้านนวัตกรรม
เทคโนโลยีและร่วมกาหนดทิศทางการพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจที่ผสานการใช้เทคโนโลยีให้แพร่หลายในกลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจของไทย และ (๓) พัฒ นา
สภาวะแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ด้านบุคลากรวิจัย อาทิ การเร่งการ
ผลิตบุคลากรสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มีคุณภาพและสอดคล้องกับความต้องการโดยเฉพาะในสาขา
STEM และพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีทั้งความรู้และความเข้าใจในเทคโนโลยี
๔.๙ ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพืนที่เศรษฐกิจ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ประเทศไทยต้องใช้ประโยชน์จากศักยภาพและภูมิสังคมเฉพาะของพื้นที่ และการดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพื่อ
เสริมจุดเด่นในระดับภาคและจังหวัดในการเป็นฐานการผลิตและบริการที่สาคัญ ประกอบกับการขยายตัวของ
ประชากรในเขตเมืองจะเป็นโอกาสในการกระจายความเจริญและยกระดับรายได้ของประชาชนโดยการพัฒนา
เมืองให้เป็นเมืองน่าอยู่และมีศักยภาพในการรองรับการค้าการลงทุน รวมทั้งลดแรงกดดันจากการกระจุกตัว
ของการพัฒ นาในกรุงเทพฯและภาคกลางไปสู่ภูมิภาค นอกจากนี้ การเป็นส่วนหนึ่งของประชาคมเศรษฐกิจ
อาเซียนยังเป็นโอกาสในการเปิดพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริ เวณชายแดนเชื่อมโยงการค้าการลงทุนในภูมิภาคของ
ไทยกับประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วย
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ดังนั้น การพัฒนาจึงมุ่งเน้นในเรื่องการลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการกระจาย
รายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น การเพิ่มจานวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็นเมืองน่าอยู่ สาหรับคนทุกกลุ่มในสังคม
พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่มีประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และการเพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดน
แนวทางการพั ฒ นาส าคั ญ ประกอบด้ ว ย (๑) การพั ฒ นาภาคเพื่ อ สร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจ ให้ กระจายตัวอย่ างทั่ว ถึง พั ฒ นาภาคเหนือให้ เป็นฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูล ค่าสู ง พัฒ นาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือให้หลุดพ้นจากความยากจนสู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง พัฒนาภาคกลางเป็นฐานเศรษฐกิจ
ชั้นนา พัฒ นาภาคใต้เป็นฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย (๒) การพัฒ นาเมือง อาทิ พัฒนาสภาพแวดล้อม
เมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่ ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการภายใต้การมี
ส่วนร่วมของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน พัฒนาระบบขนส่ งสาธารณะในเขตเมือง
และ (๓) การพัฒ นาพื้นที่เศรษฐกิจ อาทิ พัฒนาฟื้นฟูพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออกให้เป็นฐานการผลิ ต
อุตสาหกรรมหลักของประเทศที่ขยายตัวอย่างมีสมดุล มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ พัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจใหม่บริเวณชายแดนเป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน
และเกิดผลที่เป็นรูปธรรม
๔.๑๐ ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒ นา การพัฒ นาความร่วมมือ
ระหว่างประเทศของไทยในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดหลักคิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส โดยมุ่งเน้นการ
พัฒ นาและขยายความร่วมมือทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม ความมั่นคง และอื่นๆ กับมิตรประเทศ และเป็นการ
ขับ เคลื่อนต่อเนื่องจากการดาเนิน การภายใต้แผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ โดยกาหนดเป็นแนวทางการดาเนิน
นโยบายการค้าและการลงทุนที่เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม ดาเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกในการแสวงหาตล าด
ใหม่ ๆ ส่ งเสริ มให้ ผู้ ป ระกอบการไทยไปลงทุ น ในต่างประเทศ และส่ งเสริม ความร่ว มมื อเพื่ อการพั ฒ นากั บ
ประเทศในอนุภูมิภาคและภูมิภาครวมทั้งประเทศนอกภูมิภาค
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาจึ งมุ่ งเน้ น ในเรื่ อ งการมี เครือ ข่ ายการเชื่ อ มโยงตามแนวระเบี ย ง
เศรษฐกิจ ที่ครอบคลุมและมีการใช้ประโยชน์ ได้เต็มศักยภาพ การเพิ่มระบบห่ วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภ าคและ
ภูมิภาคอาเซียน ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่สาคัญในภูมิภาคอนุภูมิภาค อาเซียน
และเอเชีย รวมทั้งมีการพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน
เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ และประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่สาคัญทั้งในทุกระดับ
แนวทางการพัฒ นาสาคัญ ประกอบด้วย (๑) ขยายความร่วมมือทางการค้าและการ
ลงทุนกับมิตรประเทศ และแสวงหาตลาดใหม่สาหรับสินค้าและบริการของไทย (๒) พัฒนาความเชื่อมโยงด้าน
การคมนาคมขนส่ ง โลจิ ส ติ ก ส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่ว มมื อ อนุ ภู มิ ภ าคภายใต้ แ ผนงาน GMS,
ACMECS, IMT-GT, BIMSTEC ,และ JDS และภูมิภาคอาเซียนเพื่ออานวยความสะดวกและลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์
(๓) พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุนที่โดดเด่นในภูมิภาค
(๔) ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศของผู้ประกอบการไทย (๕) เปิดประตูการค้าและพัฒนาความร่วมมือ
กับประเทศเพื่อนบ้านในลักษณะหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ทั้งในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคที่มีความเสมอภาค
กัน (๖) สร้างความเป็นหุ้นส่วนการพัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค ภูมิภาค และนานาประเทศ (๗) เข้าร่วมเป็น
ภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศโดยมีบทบาทที่สร้างสรรค์ (๘) ส่งเสริมความร่วมมือกับภูมิภาคและนานาชาติ

๑๘
ในการสร้างความมั่นคงในทุกด้านที่เกี่ยวกับเรื่องความอยู่ดีมีสุขของประชาชน (๙) บูรณาการภารกิจด้านความ
ร่วมมือระหว่างประเทศและด้านการต่างประเทศ และ (๑๐) ส่งเสริมให้เกิดการปรับตัวภายในประเทศที่สาคัญ

๕.

การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ สู่ ก ารปฏิ บั ติ มี ห ลั ก การและแนวทาง

ดาเนินงาน สรุปได้ ดังนี้
๕.๑

หลักการ

๕.๑.๑ ขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศโดยยึดแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ ที่สอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม
๕.๑.๒ กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่ โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ และการ
มีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็นจุดเชื่อมโยงการพัฒ นาจากชุมชนสู่
ประเทศ และประเทศสู่ชุมชน
๕.๑.๓ เพิ่มการใช้องค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ให้
เป็นเครื่องมือหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกภาคส่วนในระดับพื้นที่ ท้องถิ่น และชุมชน
๕.๑.๔ ใช้ก ลไกและเครื่องมื อการพั ฒ นาของภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิ จ
เอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการ ให้การขับเคลื่อนเกิดประสิทธิภ าพโดยกระบวนการสร้างเครือข่าย
หรือคลัสเตอร์ที่ตอบสนองต่อการแก้ไขปัญหาและการพัฒนาศักยภาพของพื้นที่
๕.๑.๕ ระบบการบริห ารจัดการแผนสู่ การปฏิ บัติที่มีความเชื่อมโยงกันในระดับ
ต่างๆ ตั้งแต่ระดับ ยุทธศาสตร์ที่เชื่อมต่อกับแผนพัฒ นาเศรษฐกิจและสังคมแห่ งชาติ แผนเฉพาะด้าน และ
แผนปฏิ บั ติการ และระบบการจั ดสรรงบประมาณที่มี ประสิ ทธิภ าพที่ ตอบสนองการพัฒ นาเชิงบูรณาการ
การพัฒนาเชิงพื้นที่และการพัฒนาที่ต่อเนื่อง รวมทั้งระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของภาครัฐ
ที่สอดคล้องกับประเด็นการพัฒนา แนวทางการพัฒนา และผลของการพัฒนาอย่างแท้จริง
๕.๒

แนวทางขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒

๕.๒.๑ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อม
เข้าร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปสู่การปฏิบัติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติสร้างความเข้าใจกับภาคีทุกภาคส่วนโดยกาหนดกิจกรรมดาเนินการ ประเด็นสื่อสาร และ
เครื่องมือสื่อประชาสัมพันธ์แบ่งตามกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholder) ของการสร้างความรู้ความเข้าใจ ในการ
ขับเคลื่อนระดับพื้นที่ สศช. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการในระดับภาคและชุมชนเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและ
สร้างความตระหนักถึงภารกิจและความรับผิดชอบร่วมกันของประชาชนซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการนาประเด็น
การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ไปขับเคลื่อนผ่านกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่และสร้างแนวร่วมการ
พัฒนาของ สศช.
๕.๒.๒ สร้ างความเชื่ อ มโยงระหว่า งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๒ ยุ ท ธศาสตร์ช าติ
นโยบายรัฐบาล แผนเฉพาะด้าน และแผนปฏิ บัติการ โดยกาหนดประเด็นการพัฒนาสาคัญภายใต้ยุทธศาสตร์
ของแผนพัฒนาฉบับที่ ๑๒ นาไปสู่การกาหนดแผนงานโครงการ การระดมทรัพยากร และแนวทางการร่วม
ดาเนินงานของภาคส่วนต่างๆ รวมถึงบูรณาการประเด็นการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ที่มีความเชื่อมโยงกันและ

๑๙
จั ด ท าเป็ น แผนการลงทุ น การพั ฒ นา/แผนพั ฒ นาเฉพาะด้ านที่ ต อบสนองการพั ฒ นาในหลายมิ ติ ภ ายใต้
ยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ เพื่อปิดช่องว่างการพัฒนา (Development Gap) ของประเทศในแต่ละ
ช่วงเวลาและสร้างรากฐานสาคัญของการพัฒนาประเทศสู่เป้าหมายที่กาหนดในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๕.๒.๓ หน่ว ยงานกลาง อาทิ สศช. สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ (สานักงาน ก.พ.ร.) จัดทายุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแบบมีส่วนร่วม การจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายประจาปีใช้เป้าหมาย ตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในการ
กาหนดลาดับความสาคัญของแผนงานโครงการและภารกิจหน่ วยงาน เพื่อให้การดาเนินงานสามารถบรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายที่กาหนดไว้ในแผนฯ อย่างมีประสิทธิผลบนพื้นฐานการมีส่วนร่วมของประชาชน
๕.๒.๔ ผลั ก ดั น ให้ ภ าคเอกชนน าประเด็ น การพั ฒ นาส าคั ญ ในแผนพั ฒ นาฯ
ฉบับที่ ๑๒ พิจารณาประกอบการจัดทาแผนการลงทุนทางธุรกิจ ที่สร้างการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ
อย่ างเป็ น หุ้ น ส่ ว นการพั ฒ นา และส่ งเสริ ม ให้ ค ณะกรรมการร่ว มภาครัฐ และเอกชนเพื่ อ แก้ ไขปั ญ หาทาง
เศรษฐกิ จ (กรอ.) เป็ น กลไกหลั ก ในการเชื่ อ มโยงการพั ฒ นาระหว่ างภาครัฐ และเอกชน รวมทั้ งให้ กรอ.
ส่ ว นกลางกระจายความรั บ ผิ ด ชอบและภารกิ จให้ กรอ. จั งหวัด /กลุ่ ม จังหวัด มากขึ้ น โดยค านึ งถึ งความ
สอดคล้องของยุทธศาสตร์ชาติและความเชื่อมโยงในระดับพื้นที่
๕.๒.๕ สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ
โดยกาหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญ อาทิ นาการศึ กษาวิจัย
มาเป็ น เครื่ องมือ ส าคัญ ในการขั บ เคลื่ อนการพั ฒ นา ปรับ ปรุงกฎ ระเบี ยบ และกฎหมายต่ างๆ ให้ เอื้อ ต่ อ
การขับเคลื่อนการพัฒนาในระดับต่างๆ โดยนาเครื่องมือวิเคราะห์ผลกระทบทางกฎหมายมาใช้ประเมินอย่างมี
ประสิทธิภาพ
๕.๒.๖ เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชั ดเจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ในระดับประเทศและระดับพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การตั้งและ
การเชื่อมโยงคณะกรรมการระดับชาติที่มีอยู่ให้นายุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มาเป็นกรอบการ
ดาเนินงาน ขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาระดับประเทศและพื้นที่โดยให้จังหวัดเป็นจุดประสาน
๕.๓

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ มีแนวคิด หลักการ และแนวทาง

ดาเนินการ ดังนี้
๕.๓.๑ แนวคิดและหลั กการติดตามประเมินผลแบบมีส่ วนร่วม เน้นการติดตาม
ประเมิ น ผลที่ เปิ ด โอกาสให้ ผู้ มี ส่ ว นได้ ส่ ว นเสี ย เข้ า มามี ส่ ว นร่ ว ม เป็ น ระบบประเมิ น ผลเชิ ง บู ร ณากา ร
ที่มุ่งเสนอผลผลิต ผลลัพธ์ และผลกระทบ ประเมินด้วยตนเองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และติดตามผล
อย่างใกล้ชิด ควบคู่กับการให้หน่วยงานหรือสถาบันที่เป็นกลางทาหน้าที่ประเมินผล มีหลักเกณฑ์การติดตาม
ประเมินผลและตัวชี้วัดที่ชัดเจน โปร่งใส มีมาตรฐาน เป็นกลาง และถูกต้องตามหลักวิชาการ
๕.๓.๒ แนวทางการประเมิน ผลแผนพั ฒ นาเศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติแบบมี
ส่วนร่วม ดาเนินการโดย

๒๐
๑) วางระบบการติ ด ตามประเมิ น ผล ๓ ระยะเวลา ประกอบด้ ว ย
การประเมิ น ผลก่ อ นการปฏิ บั ติ ก ารหรื อ ก่ อ นเริ่ ม โครงการ การประเมิ น ผลระหว่ างด าเนิ น การ และการ
ประเมินผลหลังการดาเนินงาน
๒) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับกระทรวงและ
งานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง เพื่อเชื่อมโยงตัวชี้วัดของแผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ
เป้าหมายของยุทธศาสตร์ชาติ รวมทั้งเป้าหมายและประเด็นพัฒนาสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
๓) วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับจังหวัดและ
พื้นที่ เพื่อเชื่อมโยงแผนปฏิบัติการจังหวัดและกลุ่มจังหวัดกับแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติ
๔) ตั้งหน่ว ยวิจัย ฝึ กอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบติ ดตามและ
ประเมินผล เพื่อทาให้ระบบติดตามประเมินผลมีมาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัยเพื่อฝึกอบรม เทคนิค
วิธีการ หลักการ แนวคิดในการประเมินผลแผนงานโครงการก่อนเริ่ม ระหว่างดาเนินการ และหลังที่เสร็จสิ้น
แล้ว
๕) ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่างสานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สานักงบประมาณ และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่เพื่อให้การติดตามประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๖) จั ด เตรี ย มองค์ ก รกลางที่ มี ค วามเป็ น มื อ อาชี พ มี ค วามช านาญและ
เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย เพื่อให้การติดตามประเมินผลมีความเป็ นสากล ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้
เป็นพื้นฐานสาหรับการตัดสินใจนโยบายและการดาเนินงานภาครัฐ
๗) พัฒ นาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรฐานสากล เพื่อประเมินการ
บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่งสามารถวัดได้ทั้งตัวชี้ วัด
ผลกระทบร่วม ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม
๘) จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น
วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่างเปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ เน้นการสื่อสารแบบสองทาง เน้น
การสื่อสารแบบสวนเสวนามากกว่าถ่ายทอดด้านเดียว และให้มีคู่เจรจาโดยตรง เช่น ระหว่างกลุ่มเป้าหมายและ
ผู้กาหนดนโยบาย เป็นต้น
๙) นาเสนอผลการติดตามประเมินผล เป็นการนาเสนอผลการประเมินให้
ทุกฝ่ายได้รับทราบทั้งประชาชนกลุ่มเป้าหมาย ผู้กาหนดนโยบาย หน่วยงานนานโยบายไปปฏิบัติ หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชนผู้สนใจได้รับทราบผลการประเมิน
๑๐) พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อเพิ่มขีดความสามารถ
ในการประเมินผลโดยจัดทาระบบข้อมูลการบริหาร การเข้าถึงข้อมูล การวิเคราะห์และการนาข้อมูลไปใช้ได้
อย่างเหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และสามารถนาข้อมูลการประเมินไปใช้ในการกาหนดทางเลือกนโยบาย
และสร้างนวัตกรรมในการบริหารจัดการ

