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แผนพัฒนาเศรษฐกิจ (ร่าง)   
และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  (พ.ศ.2560-2564) 
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ประเทศไทยปี 2579 
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์  
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน  

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา 
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

น าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข 
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ 

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาต ิ

ความมั่นคง 

1 2 3 

4 5 6 

การสร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน 

การพัฒนาและ
เสริมสร้างศักยภาพคน 

การสร้างโอกาส 
ความเสมอภาคและ

เท่าเทียมกันทางสังคม 

การสร้างการเติบโต 
บนคุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

การปรับสมดุลและ
พัฒนาระบบการ

บริหารจัดการภาครัฐ 

#กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 – 2579)  
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#ประเทศไทยปี 2579 

≤10 ยุทธศาสตร์ 

อันดับความสามารถ 
ในการแข่งขัน ประเทศรายได้ระดับสูง 

13,000 
ดอลลาร์ สรอ./ปี 

การขยายตัว
GDP 

5-6% 

การสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
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#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

วัยสูงอายุ คนทุกช่วงวัย 

มีสุขภาวะที่ดี 
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

คุณภาพการศึกษา 

การพัฒนาและเสริมสร้าง
ศักยภาพคน 

เด็กมีความรู ้
สอดรับกับทักษะ 
ในศตวรรษที่ 21 

มีความสุข 
มีรายได้พอเพียง 
ในการด ารงชีวิต 
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#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

การสร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

ลดความเหลื่อมล้ าทางสังคม 

0.36 
ค่าสัมประสิทธิ์ 

ความไม่เสมอภาค  
(Gini Coefficient)  

ด้านรายได้ 

10% รวยสุด/ 
พื้นที่มากสุด 

10% จนสุด/ 
พื้นที่น้อยสุด 

36.81% 
ของรายได้ทั้งหมด 

1.06% 
ของรายได้ทั้งหมด 

∆=34.9 เท่า 

฿ 
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#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจก สัดส่วนพื้นที่ป่าไม ้

40% 
ของ 

พื้นที่ประเทศ 

ลดลง 

20-25% 

การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิต 
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
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#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

ประเทศอาเซียนและ
ประชาคมโลก การเมือง ภัยคุกคามจาก

ภายนอก 

ความมั่นคง 

มีเสถียรภาพ ลด/ป้องกัน เชื่อมั่น 
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#ประเทศไทยปี 2579 

ยุทธศาสตร์ 

กฎหมาย ระเบียบ 
และข้อบังคับ การให้บริการประชาชน อันดับคอร์รัปชัน

ในอาเซียน 

2 

การปรับสมดุลและพัฒนาระบบการ
บริหารจัดการภาครัฐ 

Digital Service 
เต็มรูปแบบ 

ชัดเจน  
ทันสมัย  
เป็นธรรม 
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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนฯ 12  
ประเทศไทยปี 2564 
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หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง 

เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนา 
ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล  
มีความพอประมาณ และมี

ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี  

คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา 

วิสัยทัศน์ภายใต้ 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

เป้าหมายอนาคต 
ประเทศไทยป ี2579 

น าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง 
ใน 5 ปี และต่อยอด 

#หลักการส าคัญของแผนฯ 12 
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#ประเทศไทยปี 2564 

ยุทธศาสตร์ 

แผนปฏิรูป 

Thailand 4.0 

ยุท
ธศ

าส
ตร

์ 

แผนฯ12 SDGs ประชารัฐ 
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6-6-4 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี สู่ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี 

ความมั่นคง 
  

สร้างความสามารถ 
ในการแข่งขัน  

พัฒนาและเสรมิสรา้ง 
ศักยภาพคน  

สร้างโอกาสความเสมอภาค 
และเท่าเทียมกันทางสังคม 

สร้างการเติบโตบนคุณภาพ 
ชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  

การปรับสมดุลและพัฒนา 
ระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

ความมั่นคง 
 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขนัได้อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

การเสริมสร้างและพัฒนา 
ศักยภาพทุนมนุษย์ 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน  

การเพ่ิมระสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม 

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่พิเศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค    

#ประเทศไทยปี 2564 



13 กันยายน 2559 14  www.nesdb.go.th 

กระบวนการจัดท าแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  

สิงหาคม 2557 
การยกร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 12 

o จัดประชุมระดมความคิดเห็นจากผู้บริหารระดับสูงของ สศช . เพื่อ
ก าหนดกรอบแนวคิดการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

การจัดท าทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ 
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 2558 

o 22 ธ.ค. 2558 ครม. เห็นชอบทิศทางและ
กรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12   

o ม.ค. 2558 แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

o ก.ค. 2558 ระดมความเห็นระดับภาค 

o 13 ก.ย. 2558 จัดการประชุมประจ าปี 2558      
เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” 

การจัดท าแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
และการประกาศใช้ 2559 o ก.ย. 2559 ปรับปรุงตามความเห็น ครม. และน า

ขึ้นทูลเกล้ าถวายฯ พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว เพื่อทรงลงพระปรมาภิไธย และ
ประกาศใช้ในวันที่ 1 ตุลาคม 2559 ต่อไป  

o แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์เฉพาะด้าน 

o เม.ย. - พ.ค. 2559 ระดมความคิดเห็นระดับภาค 

o ก.ค. 2559 จัดการประชุมประจ าปี 2559 เรื่อง “ร่างแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”  

o ส.ค. 2559 น าเสนอ ครม. ให้ความเห็นชอบ 
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สถานการณ์และแนวโน้มภายนอก 

เศรษฐกิจ 
o ตลาดเกิดใหม่มีบทบาทสูงขึ้น  
o ตลาดการเงินโลกไร้พรมแดน  
o การเปิดเสรีมากขึ้นของอาเซียน 

ภายหลังปี 2558  
o ก า ร วิ จั ย แ ล ะ พั ฒ น า ด้ า น

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่าง
ก้าวกระโดด 

o การเข้าสู่สังคมสูงวัยของโลก 
o การเลื่อนไหลของกระแสวัฒนธรรม

โลกที่ผสมผสานกบัวัฒนธรรมท้องถิ่น สังคม 

ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม 

o วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030  
o ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทวีความเข้มข้น 

o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติมีความผันผวน
และรุนแรงมากขึ้น 

ความม่ันคง 
o ประเทศมหาอ านาจขยายอิทธิพล

และเพิ่มบทบาทในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก 

o ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐ
ต่อรัฐ 

o อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้ม
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก  
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สถานการณ์และแนวโน้มภายใน 

เศรษฐกิจ 
ขยายตัวต่ าลง 

ความเหลื่อมล้ า 
ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น 

ทรัพยากรธรรมชาต ิ
ยังเสื่อมโทรม  

โครงสร้างประชากร 
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากข้ึน 

ธรรมาภบิาล 
และการบริหารประเทศ 
ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ 

ปัญหาความมั่นคง 
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น 
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จุดเน้นและประเด็นการพัฒนาส าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

 
 

เตรียมพร้อมด้านก าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของประชากร 
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้ า  

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ 

สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ฟ้ืนฟพ้ืูนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และสังคม 

บริหารจัดการในภาครัฐ  
พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 

พัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  

สร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ 

พัฒนาเศรษฐกิจมหภาค 

พัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

นวัตกรรม 
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1 

2 

3 6 

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
และแผนระดับอื่นๆ  
o ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้แผนฯ น าไปสู่การ

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/ระดมทรัพยากร/ผู้รับผิดชอบ 
o วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงานโครงการระดับ

กระทรวง กลุ่มกระทรวง ระดับจังหวัด กลุ่มจังหวัดเพื่อ
เช่ือมโยงตัวช้ีวัดของแผนปฏิบัติ การกับ แผนฯ 12 
ยุทธศาสตร์ชาติ 

ให้สามารถติดตามประเมินผลแผนฯ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
o เช่ือมโยงคณะกรรมการระดับชาติ  
o ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือระหว่าง สศช.  กพร. ส านักงบประมาณ 

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งในส่วนกลางและในพื้นที่  
o ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบมาตรฐานระบบ และติดตามประเมินผล  
o จัดเวทีสาธารณะเพื่อให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (Stakeholders) ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น 

ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและพร้อมเข้าร่วมในการ
ผลักดันและติดตามประเมินผลแผนฯ 12  
o จัดท าสื่อประชาสัมพันธ์และคู่มือ 

เพื่อประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่  ๑๒ และยุทธศาสตร์ชาติซึ่ ง
สามารถวัดทั้งรูปของตัวช้ีวัดผลกระทบร่วม ตัวช้ีวัด
ผลลัพธ์ร่วม และตัวช้ีวัดผลผลิตร่วม  

การขับเคลือ่นและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
สร้างความรู้ความเข้าใจ 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ 12  

ให้สามารถขับเคลื่อนแผนฯ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย 
o การจัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมืออาชีพ มีความช านาญ

และเป็นที่ยอมรับของทุกฝ่าย 
o เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ อปท.  
o ใหส้ถาบันการศึกษาในพ้ืนท่ีเข้าร่วมพัฒนาชุมชนมากขึ้น 
o ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งส่งเสริมสื่อให้เป็นกลาง  

4 

พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรสากล  
สร้างสภาพแวดล้อม 

ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
ของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย  
o ปรับกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  
o พัฒนาระบบข้อมูลและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อใช้ ICT และสร้างช่องทางแสดงความคิดเห็น
และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผล 

ปรับกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

5 เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วน 
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เพื่อใหค้นไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม  
เพื่อใหเ้ศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้  
มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืน  
เพื่อรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม 

เพื่อใหก้ารบริหารราชการแผ่นดินมี
ประสิทธิภาพ โปร่งใส ทันสมัย  

เพื่อใหม้ีการกระจายความเจริญไปสูภู่มิภาค 

คนไทยมีคุณลักษณะเป็นคนไทยที่สมบูรณ์  

ระบบเศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและแข่งขันได้  

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

เป
้าห

มา
ย 

ความเหลื่อมล้ าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง  

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้ า  

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน  

มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี 
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อ
ประเทศไทย  

เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์  

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์ 
เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวม 

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง 
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10 ยุทธศาสตร ์แผนฯ 12 
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“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์
นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 

#ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 



13 กันยายน 2559 22  www.nesdb.go.th 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

IQ ไม่ต่ ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน 

70% 

เด็ก 70% EQ  
ไม่ต่ ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

     + 500  

PISA การอ่านเพิ่มเป็น 

      85%  

การคลอดในผู้หญิงกลุ่ม 
 อายุ 15-19 ปี 

คดีอาญา 
ลดลง 

ลดลง 

ส่งเสริมให้เด็กปฐมวัยมี
การพัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสั งคมที่
เหมาะสม 

พัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์
คิดสร้ างสรรค์  ทักษะการ
ท างานและการใช้ชีวิตที่พร้อม
เข้าสู่ตลาดงาน 

ลดปัจจัยเสี่ยงด้าน
สุขภาพและให้ทุก
ภาคส่ วนค า นึ ง ถึ ง
ผลกระทบต่อสุขภาพ 

ผลักดันให้สถาบัน
ทางสังคมมีส่วนร่วม
พัฒนาประเทศอย่าง
เข้มแข็ง 
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“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็น
ธรรมและเข้มแข็ง” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 



13 กันยายน 2559 24  www.nesdb.go.th 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ าในสังคม 

แนวทาง เป้าหมาย 
เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่ าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ 

 - การเข้าถึงการศึกษา     - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี 
 - จัดบริการด้านสุขภาพ   - เพิ่มเบี้ยคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ 
 - มีท่ีดินท ากินของตนเอง  

40% 

กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง 

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
-สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน  
-ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ 
-ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้      
บริการ และจัดการทรัพยากร 

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพิ่มขึ้นปีละ 

15% 
+ 

อัตราการเข้าเรียนในระดับการ 
ศึกษาข้ันพ้ืนฐานเท่ากับร้อยละ 90  

90% 
เพิ่ มศั กยภาพชุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง 
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“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง 
เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง 

อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และย่ังยืน  
ด้วยนวัตกรรม” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 
เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีเสถียรภาพและยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 
 5% 

รายได้ต่อหัวเป็น 
  
ในปี 2564  
8,200USD 

ผลิตภาพการผลิตของ
ปัจจัยการผลิตโดยรวม 

ต่อปี 

2.5% ต่อปี 

กรอบอัตราเงินเฟ้อ 

2.5 ± 1.5 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ  
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า 

3%/4.5%/6% 
เกษตรกรมีรายได้เงินสดสุทธิ 
59,460 bath 
ต่อครัวเรือน 

พื้นที่ที่ได้รับการพฒันาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 
จ านวน 15 พื้นที่ 

ไม่ต่ ากว่า 3 ล้านล้านบาท 
รายได้จากการท่องเที่ยว 

 ยกระดับการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารเข้า
สู่ระบบมาตรฐาน 

 ต่อยอดความเข้มแข็งของอุตสาหกรรมที่มี
ศั ก ย ภ า พ ปั จ จุ บั น เ พ่ื อ ย ก ร ะ ดั บ ไ ป สู่
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง 

 วางอนาคตรากฐานการพัฒนาอุตสาหกรรม 
 เสริมสร้างขีดความสามารถการแข่งขันใน

เชิงธุรกิจของภาคบริการ 
 ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายและกฎระเบียบเพ่ือ

ส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรมและอ านวยความ
สะดวกการค้าการลงทุน  

 เพิ่มประสิทธิภาพของระบบการเงินและ
สถาบันการเงินทั้งในตลาดเงินและตลาดทุน
ให้ ส ามารถสนับสนุนการขยายตั วทาง
เศรษฐกิจ ลดต้นทุนในการให้บริการ 

แนวทางการพัฒนาที่มีความส าคัญสูง 
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“คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ   
เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 4 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

พัฒนาหลักเกณฑ์การปรับปรุงแผนที่แนว 
เขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ (One Map)  

เพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
ร้อยละ 15 ของพื้นที่ประเทศ โดยส่งเสริม
การปลูกไม้มีค่าทางเศรษฐกิจระยะยาว 

เร่งรัดให้มีการประกาศใช้ร่างพระราชบัญญัติ
ทรัพยากรน้ า พ .ศ. ....  และแผนบริหาร
จัดการทรัพยากรน้ า 
ผลักดันกฏหมายและกลไกเพื่อการคัดแยก
ขยะ สนับสนุนการแปรรูปเป็นพลังงาน 

ปรั บปรุ ง กฎหมายและพั ฒนา
โครงสร้างพื้นฐานเมืองเพื่อรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

พัฒนามาตรการและกลไกเพื่อ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจก
ในทุกภาคส่วน 

40% 

350,000 

75% 
+ 

7% 
+ 

พื้นที่ป่าไม้ 40% 
ของพื้นที่ประเทศ 

เพ่ิมพื้นที่ชลประทาน 
ปีละ 350,000 ไร ่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% +  

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค   
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง 
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“เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคง 
ในการพัฒนาประเทศ” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 
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ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนา
ประเทศ สู่ความมั่งคั่ง และยั่งยืน 

ปกป้องและเชิดชูสถาบันพระมหากษตัริย์ 

สังคมมีความสมานฉันท์ 

ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้มีความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
ประเทศไทยมีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคามทางทหาร  

ประเทศไทยมีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
ด้านความมั่นคงในกลุ่มประเทศนานาประเทศ 

เสริมสร้างความปรองดองของคนในชาติและมี
กลไกในการตรวจสอบและพัฒนาภาคการเมือง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ
ไม่ ส งบใน จังหวั ดชายแดน
ภาคใต้ โดยกระบวนการสันติ
สุ ข แ น ว ท า ง สั น ติ วิ ธี แ ล ะ
กระบวนการมีส่วนร่วมของ
ประชาชนในพื้นที่บนพื้นฐาน
ความแตกต่างทางอัตตลักษณ
และชาติพันธุ์  

พัฒนาเสริมสร้างศักยภาพ
การป้องกันประเทศ   

ส่ ง เ ส ริ ม ค ว า ม ร่ ว ม มื อ กั บ
ต่างประเทศด้านความมั่นคง 

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก  

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก 

แนวทาง 
สร้างจิตส านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 
และธ ารงรักษาสถาบันชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์ 

เป้าหมาย 
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“ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส  
เป็นธรรม” 

#ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
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ยุทธศาสตร์ที่ 6 การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิ
ชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย 

IMD 2nd  
of ASEAN 

CPI 50 + 

อปท.  ได้รับรางวัลการ 
บริหารจัดการที่ดี 

ปรับปรุงโครงสร้าง 
หน่วยงาน  
บทบาท  

ภารกิจ 

คุณภาพบุคลากรภาครัฐ 

ปรับปรุงกระบวนการ 
งบประมาณ  

สร้างกลไกในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการ
คลังภาครัฐ  

ป้องกันและปราบปราม ปฏิรูปกฎหมาย 

การทุจริตและประพฤติมิชอบ และกระบวนการยุติธรรม 
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"โครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล  
พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า" 

 

#ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 
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ยุทธศาสตร์ที่  7 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

ลดความเข้มการใช้  
พลังงานอยู่ที่  

7.7 
ลดต้นทุนโลจิสติกส์เป็น  
12 % ของ GDP  

ปริมาณสินค้าเข้า-ออก  
ณ ด่านชายแดน 

ไม่น้อยกว่า 5%  
ขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ตให้ได้  

85%  
ของหมู่บ้านทั่วประเทศ 

ขยายก าลังการผลิตน้ าประปา  
กระจายโครงข่ายน้ าประปา 

เขตนครหลวง100% 

แนวทาง 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
คมนาคมขนส่ง พัฒนาขนส่งทาง
ราง ขนส่งสาธารณะ โครงข่ายถนน 
ขนส่งทาง อากาศ ขนส่งทางน้ า 

การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ 
พัฒนามาตรฐานการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์ การอ านวย
ความสะดวกทางการค้า 

การพัฒนาด้ านพลั งงาน  
เพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงาน  
การใช้พลังงานทดแทน ส่งเสริม
ไทยเป็นศูนย์กลางพลังงาน 

การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล    
ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ทางธุรกิจ  สร้างความมั่นคง
ปลอดภัยทางไซเบอร์  
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“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” 

#ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 
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 ส่งเสริมการลงทุน R &D ผลักดันในเชิงพาณิชย์
และเชิงสังคม  ลงทุนวิจัยและพัฒนากลุ่มเทคโนโลยี
ที่ไทยมีศักยภาพ   พัฒนาตลาดเทคโนโลยีและนวัตกรรม
ไทย เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการทรัพย์สินทาง
ปัญญา 

 พัฒนาให้เป็นผู้ประกอบการทางเทคโนโลยี 
ส่งเสริมการสร้างสรรค์นวัตกรรมด้านการออกแบบและ
การจัดการธุรกิจ 

 พัฒนาสภาวะแวดล้อมของ วทน . ทั้งด้าน
บุคลากร  โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี และการบริหารจัดการ  

ยุทธศาสตร์ที่  8 การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

แนวทาง เป้าหมาย 

เพิ่มอันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้าง 
พื้นฐาน วทน . ให้อยู่ ในล าดับไม่เกิน 30 
เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน 
เพื่อการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ 1.5 ของ GDP  

สัดส่วนการลงทุน R &D  
เอกชนต่อรัฐเป็น 70:30 

25 คน :10,000 คน  

บุคลากรด้าน R &D =  
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“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 
อย่างสมดุล” 

#ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
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ยุทธศาสตร์ที่  9  การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 
ภาคเหนือ: เป็นฐานเศรษฐกิจ 
                   สร้างสรรค์มูลค่าสูง 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ: 
หลุดพ้นจากความยากจน 
สู่เป้าหมายการพึ่งตนเอง 

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

ภาคใต้ :   
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย 

พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด 

เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม 

พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก 

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล  

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน 

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน 

ลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาค และมี
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม 

เพิ่มจ านวนเมือง
ศู น ย์ ก ล า ง ขอ ง
จังหวัดเป็นเมือง
น่าอยู่ 

พื้ น ที่ ฐ า น 
เศรษฐกิจหลักมี
ระบบการผลิตที่มี
ประสิทธิภาพสูง
และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 

เพิ่มมูลค่าการ
ลงทุนในพื้นที่
เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน 

เป้าหมาย 
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“ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์  
ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนา
อย่างเต็มที”่ 

#ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10  ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

การพัฒนาความเชื่อมโยงในด้านต่างๆ  

GMS ACMECS IMT-GT BIMSTEC JDS และอาเซียน 

ส่งเสริมให้ไทยเป็นฐาน
ของการประกอบธุรกิจ 
การบริการ และการลงทุน 

การส่งเสริมการลงทุน
ไทยในต่างประเทศ 

การสร้างความเป็นหุ้นส่วนการ
พัฒนากับประเทศในอนุภูมิภาค 
ภูมิภาค และนานาประเทศ 

การเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

ประเทศไทยเป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่
ส าคัญทุกระดับ 

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน 

ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส าคัญ 

แนวทาง เป้าหมาย 
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ข้อเสนอของ สศช. 

1. ขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ตามท่ี สศช. เสนอ 

2. มอบหมายส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีน ากราบบังคมทูลเกล้าถวายเพ่ือ 
ทรงลงพระปรมาภิไธยประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560-2564) ต่อไป  
ตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2559 – 30 กันยายน 2564 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 
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การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส าคัญภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

 มีความต้องการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 

มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

เป็นการลงทุนท่ีมีความส าคัญในการวางรากฐานการพัฒนา 
โครงสร้างพื้นฐานของประเทศ 

ประมาณ 40 แผนงาน 
วงเงินลงทุนรวม 
~ 3.099 ล้านล้านบาท 
 
เบิกจ่ายช่วงแผนพัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 12  
~ 2.27 ล้านล้านบาท 

65.69% 
1.49 ล้านล้านบาท  

ด้านคมนาคมขนส่ง  

28.15% 
0.63 ล้านล้านบาท  

ด้านพลังงาน 

ประมาณการกรอบวงเงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่ าคัญ 
ภายในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12  

(การรวบรวมข้อมูลจากแผนยุทธศาสตรร์ะดับกระทรวงท่ีมีอยู่ในปัจจบุัน ) 

วงเงินลงทุน
รวม รวมท้ังหมด ร้อยละ 

ด้านคมนาคมขนส่ง 1,673,352   1,491,186   65.69  

ด้านการพัฒนาสิ่งอ านวย ความสะดวก   25,232   23,175   1.02  

ด้านโลจิสติกส์   3,950   3,950   0.17  

ด้านพลังงาน 1,239,105   639,174   28.15  

ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล  44,186   27,942   1.23  

ด้านสาธารณูปการ (น้ าประปา)  113,340   84,776   3.73  

รวม 3,099,164   2,270,203   100.00  

ร้อยละ    100.00    

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาตร์การเสริมสร้างและ  

พัฒนาศักยภาพ ทุนมนุษย์  
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน” 



2 

“เพ่ือปรับเปลี่ยนให้คนในสังคมไทยมีค่านิยม
ตามบรรทัดฐานที่ดทีางสังคม” 

คนไทยส่วนใหญ่มีทัศนคติ
และพฤติกรรมตามบรรทัด
ฐานที่ดีของสังคมเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายการพัฒนา 

ประชากรอายุ 13 ปีข้ึนไป มี
กิจกรรมการปฏิบัติตนท่ีสะท้อน
การมีคุณธรรมจริยธรรมเพิ่มขึ้น 

คดีอาญามีสัดส่วนลดลง 

ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์   เป้าหมาย   ตัวชี้วัด  1 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 
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“เพ่ือเตรียมคนในสังคมไทยให้มีทักษะในการด ารงชีวิตส าหรับโลกศตวรรษที่ 21” 

• คนไทยทุกช่วงวัยมีทักษะ ความรู้ 
และความสามารถเพิ่มขึ้น 

• คนไทยได้รับการศึกษาที่มีคุณภาพสูง
และสามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 

เป้าหมายการพัฒนา 
ตัวชี้วัด 

เด็กปฐมวัยมีพัฒนาการเต็มตามศักยภาพ 
• เด็กมีพัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 
 เด็กวัยเรียนและวัยรุ่นมีสติปัญญาและความฉลาดทาง

อารมณ์เพิ่มขึ้น 
• คะแนน IQ เฉลี่ยไม่ต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
• เด็กร้อยละ 70 มีคะแนน EQ ไม่ต่่ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 

วัยแรงงานมีความรู้และทักษะเป็นไปตามความ
ต้องการของตลาดงาน และมีทักษะทางการเงิน
เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ 
• ผู้เรียนในระบบทวิภาคีเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 30 ต่อปี 
• ผู้ที่ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพและผู้ผ่านการ

ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติเพ่ิมข้ึน 
• การออมส่วนบุคคลต่อรายได้พึงจับจ่ายใช้สอยเพิ่มขึ้น 

ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานท าและรายได้ที่เหมาะสมกับ
ศักยภาพของผู้สูงอายุ 
• การมีงานท่าของผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ป)ี เพ่ิมข้ึน 

ผลคะแนน PISA แต่ละวิชาไม่ต่ ากว่า 500 

การใช้อินเทอร์เน็ตเพื่อการหาความรู้เพิ่มขึ้น 

การอ่านของคนไทยเพิ่มข้ึนเป็นร้อยละ 85 

แรงงานที่ขอเทียบโอนเพื่อขอรับวุฒิ ปวช. 
และ ปวส. เพิ่มข้ึนเฉลี่ยร้อยละ 20 ต่อปี 

วัตถุประสงค์   เป้าหมาย   ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 
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“เพ่ือส่งเสริมให้คนไทยมีสุขภาวะที่ดีตลอดช่วงชีวิต” 

คนไทยมีสุขภาวะที่ดีขึ้น 

เป้าหมายการพัฒนา ประชากรอายุ 15 – 79 ปี
มีภาวะน้ าหนักเกินลดลง 

การตายจากอุบัติเหตุทางถนนต่ ากว่า 
18 คน ต่อประชากรแสนคน 

อัตราการฆ่าตัวตายส าเร็จต่อประชากรแสนคนลดลง 

ผู้สูงอายุท่ีอาศัยในบ้านที่มี
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเป็นร้อยละ 20 

การคลอดในผู้หญิงกลุ่มอายุ 15 – 19 ปี ลดลง 
รายจ่ายสุขภาพทั้งหมดไม่เกินร้อยละ 5 ของ

ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

ประชาชนเล่นกีฬาและเข้าร่วม
กิจกรรมนันทนาการเพิ่มขึ้น 

ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์   เป้าหมาย   ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 



5 

“เพ่ือเสริมสร้างสถาบันทางสังคมให้มีความเข้มแข็ง
เอื้อต่อการพัฒนาคนและประเทศ” 

สถาบันทางสังคมมีความเข้มแข็งและ
มีส่ วนร่ วมในการพัฒนาประเทศ
เพิ่มขึ้น โดยเฉพาะสถาบันครอบครัว 
สถาบันการศึกษา สถาบันทางศาสนา 
ชุมชน สื่อมวลชน และภาคเอกชน 

เป้าหมายการพัฒนา 

ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ในระดับดีขึ้น 

ธุรกิจที่เป็นวิสาหกิจเพ่ือสังคมเพ่ิมขึ้น 

ประชากรอายุ 13 ปีขึ้นไป มีการปฏิบัติ
ตามหลักค าสอนทางศาสนาเพ่ิมขึ้น 

ตัวชี้วัด 

วัตถุประสงค์   เป้าหมาย   ตัวชี้วัด  
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 
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ส่งเสริมการเลี้ยงดูใน
ครอบครัว ฝึกให้เด็กรู้จัก
การพึ่งพาตัวเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย 

ส่งเสริมให้มีกิจกรรมการ
เรียนการสอนในและนอก
ห้องเรียนที่สอดแทรก
คุณธรรม จริยธรรม 

ปรับวิธีเผยแผ่หลัก
ศาสนา โดยมุ่งชี้แนะแนว
ที่เข้าใจง่าย สามารถ
น าไปปฏิบัติไดจ้ริง 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ของชุมชนในการมีส่วน
ร่วมจัดกิจกรรม
สาธารณประโยชน ์

จัดสรรพ้ืนที่ออกอากาศ
ใหส้ื่อสร้างสรรค์ที่ส่งเสริม
การปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรม 

 ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรมที่พึงประสงค์ 

ผลักดันให้มีการน า
วัฒนธรรมการท างานที่
พึงประสงค์ไปปฏิบัติ 
 

1. 

(ร่าง) แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 
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ส่งเสริมใหเ้ด็กปฐมวัย พัฒนาทักษะทางสมอง
และทักษะทางสังคมที่เหมาะสม 
• ให้ความรู้การดูแลเด็ก สร้างสมดุลชีวิตท่างานให้

พ่อแม่สามารถเลี้ยงบุตรได้ด้วยตนเอง   
• พัฒนาหลักสูตร/ปรับปรุงสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย 
• สนับสนุนการผลิตสื่อสร้างสรรค์ส่าหรับเด็ก และ

ผลักดันให้มีกฎหมายการพัฒนาเด็กปฐมวัย 

 พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะความรู้ และความสามารถในการด ารงชีวิตอย่างมีคุณค่า 

พัฒนาเด็กวัยเรียนและวัยรุ่นให้มีทักษะคิด
วิเคราะห์ คิดสร้างสรรค์ การท างาน และ
พร้อมเข้าสู่ตลาดงาน  
• ส่งเสริมให้เด็กเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง และเข้า

ร่วมกิจกรรมในและนอกห้องเรียน 
• สร้างแรงจูงใจให้เด็กเข้าสู่ระบบทวิภาคีและ 

สหกิจศึกษา 

ส่งเสริมแรงงานให้มีความรู้และทักษะตาม
ความต้องการของตลาดงาน  
• พัฒนาศูนยฝ์ึกอบรมที่ไดม้าตรฐาน 
• เร่งพัฒนาระบบข้อมูลความต้องการก่าลังคน และ

จัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลส่าหรับผู้ประกอบการราย
ใหม่และอาชีพอิสระ 

• ส่งเสริมให้สถาบันการเงิน+สถานประกอบการ
ก่าหนดมาตรการการออม 

พัฒนาศักยภาพผู้สูงอายวุัยต้นให้เข้าสู่ตลาดงานเพ่ิมขึ้น  
• จัดท่าหลักสูตรพัฒนาทักษะอาชีพทีเ่หมาะกับวัย 
• สนับสนุนมาตรการจูงใจทางการเงินและการคลังให้

ผู้ประกอบการจ้างงานที่เหมาะสมส่าหรับผู้สูงอายุ 
• สนับสนุนช่องทางประกอบอาชีพส่าหรับผู้สูงอายุในชุมชน 
 

2. 

(ร่าง) แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 
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• ปรับระบบบริหารจัดการสถานศึกษาขนาดเล็กให้มีการจัดทรัพยากรร่วมกัน 
• ปรับหลักสูตรการผลิตครูที่เน้นสมรรถนะ สร้างมาตรการจูงใจให้ผู้มีศักยภาพ

สูงเข้ามาเป็นคร ู
• พัฒนาระบบประเมินคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐานการเรียนรู้ 
• สร้างแรงจูงใจให้สถานประกอบการขนาดกลางที่มีศักยภาพเข้าร่วมระบบทวิ

ภาคีหรือสหกิจศึกษา  
• ขยายความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษา พัฒนาสาขาวิชาที่มีความ

เชี่ยวชาญเฉพาะด้านสู่ความเป็นเลิศ   
• จัดท่าสื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ และใช้มาตรการทางภาษีจูงใจให้เอกชน

ผลิตสื่อการอ่านทีมี่คุณภาพ/ราคาถูก 
• ปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ในชุมชนให้เป็นแหล่งเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์และมีชีวิต  

   ยกระดับคุณภาพการศึกษาและ
การเรียนรู้ตลอดชีวิต 

3. 

(ร่าง) แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 
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   ลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพและให้ทุกภาค
ส่วนค านึงถึงผลกระทบต่อสุขภาพ 

• ส่งเสริมให้คนมีจิตส่านึกสุขภาพด ีมีกิจกรรมทาง
สุขภาพที่เหมาะสมกับวัย 

• ปรับปรุงมาตรการทางกฎหมาย/ภาษีในการ
ควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ส่งผลเสียต่อสุขภาพ 

• ผลักดันให้เกิดแนวคิดทุกนโยบายห่วงใยสุขภาพ 
• ส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพ่ือลดการเกิด

อุบัติเหตุบนท้องถนน 

• ปรับระบบจัดการทรัพยากรในเขตพ้ืนทีสุ่ขภาพ + พัฒนาระบบส่งต่อ 
• ท่าแนวทางรับภาระค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพร่วมกันตามเศรษฐานะ 
• พัฒนาระบบประกันสุขภาพแรงงานต่างชาติและนักท่องเท่ียว 
• บูรณาการระบบข้อมูลสารสนเทศ 

• ผลักดันกฎหมายการดูแลผู้สูงอายุระยะยาว 
• พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายรุะยะกลาง ที่เชื่อมโยงกับดูแลระยะยาว  
• วิจัยและพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการแพทย์ส่าหรับผู้สูงอายุ  
• ส่งเสริมให้เกิดเมืองที่เป็นมิตรต่อผู้สูงอายุ 

4. 
  เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการและ 

ลดค่าใช้จ่ายในระบบสุขภาพภาครัฐ 5. 

พัฒนาระบบการดูแลและสร้าง 
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมกับสังคมสงูวัย 6. 

(ร่าง) แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 



10 

• จูงใจภาคเอกชนร่วมลงทุน
พัฒนาสังคมในรูปแบบใหม่ๆ ท่ี
เป็นนวัตกรรมทางสังคม 

• สร้างสภาพแวดล้อมทาง
สังคมท่ีเอื้อต่อการสร้างความ
เข้มแข็งของครอบครัว 

• ก่าหนดมาตรการดูแลครอบครัว
ที่เปราะบางให้สามารถดูแล
สมาชิกได้อย่างเข้มแข็ง 

• ส่งเสริมสถาบันการศึกษาให้
เป็นแหล่งบริการความรู้ท่ีทุก
คนเข้าถึงได้ 

• เร่งฟ้ืนศรัทธาใหส้ถาบัน
ศาสนาเป็นศูนย์รวมจิตใจและ
ท่ียึดเหนี่ยวของคนในสังคม 

• ใหส้ื่อมวลชนเสนอข่าวสารท่ี
เป็นข้อเท็จจริงและสร้าง
กระแสเชิงบวก 

    ผลักดันใหส้ถาบันทางสังคมมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างเข้มแข็ง 7. 

(ร่าง) แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 
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1. ร่างแผนยุทธศาสตร์ชาติด้านเด็กปฐมวัย (พ.ศ. 2560 – 2564) 
2. ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาอนามัยการเจริญพันธุ์แห่งชาติ ฉบับที่ 2 
(พ.ศ. 2560 – 2569) 
3. ยุทธศาสตรก์ารผลิตและพัฒนาก าลังคนของประเทศในช่วงการปฏิรูปการศึกษาใน

ทศวรรษที่สอง (พ.ศ. 2552 – 2561) 
4. ร่างแผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2560 – 2574) 
5. ร่างแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ของไทย  

(พ.ศ. 2560 – 2564)  
6. ร่างแผนแม่บทด้านแรงงาน (พ.ศ. 2560 – 2564) 
7. แผนผู้สูงอายแุห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2545 – 2564) 
8. ร่างแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ. 2559 – 2564) 
9. แผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย (พ.ศ. 2554 – 2563) 
10. ร่างแผนปฏิบัติการบูรณาการยุทธศาสตร์การปอ้งกันและควบคุมโรคไม่ตดิต่อใน

ประเทศไทยที่ตอบสนองต่อ 9 เป้าหมาย (พ.ศ. 2560 – 2568)  
11. ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถาบันครอบครัว (พ.ศ. 2558 – 2564) 
12. ร่างยุทธศาสตร์การพัฒนาสื่อปลอดภยัและสร้างสรรค์ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

แผนรองรับ 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 
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การสร้างความอยู่ดีมี
สุขและความเข้มแข็ง
ของสถาบันครอบครัว 

พัฒนาฐานข้อมูลครอบครัว 

เปิดพื้นท่ีให้ครอบครัวท่า
กิจกรรมร่วมกัน 

สอดแทรกเรื่องครอบครัว
ศึกษาแก่เด็กวัยเรียน 

การลดพฤติกรรม
เสี่ยงทางสุขภาพ

อย่างเป็นองค์รวม 

ส่งเสริมการผลิต/บริโภค
ผลิตภัณฑ์ถูกหลักโภชนาการ 
และดีต่อสุขภาพ 

จัดสภาพแวดล้อมที่เอ้ือ
ต่อการมีสุขภาพด ี

การยกระดับศูนย์ฝึกอบรม
แรงงานเพ่ือสนับสนุนการ
เรียนรู้ตลอดชีวิต 

ยกระดับศูนย์ฝึกอบรมโดยบูรณา
การการท่างานระหว่าง สถาบัน
คุณวุฒิวิชาชีพ กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน และสถาบันฝึกอบรม 

การสร้างสภาพแวดล้อม
ให้เป็นแหล่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิต 

พัฒนาแหล่งเรียนรู้ให้มี
ชีวิต/จัดให้มีเครือข่าย
อุทยานการเรียนรู้ในพ้ืนที่ 

ลงทุนพัฒนาเพิ่ม
ศักยภาพเด็กปฐมวัย 

วางมาตรการให้ครอบครัว
ดูแลได้เต็มศักยภาพ 

พัฒนาสภาพแวดล้อม หลักสูตร  
และกฎหมายเกี่ยวพัฒนาเด็กปฐมวัย 

แผนงานโครงการส าคัญ 
ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนษุย์ 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ในสังคม  

การสร้างความเป็นธรรมและ  

ลดความเหลื่อมล ้า 



ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การสร้างความเป็นธรรม 
และลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง สร้างสังคมเป็นธรรมและเข้มแข็ง” 
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   1.  เพ่ือขยายโอกาสในการสร้างรายได้ให้แก่กลุ่มประชากรกลุ่มร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่่าสุด 
   2.  เพ่ือให้คนไทยทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้อย่างทั่วถึง  
   3.  เพ่ือสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน  

ลดปัญหาความเหลื่อมล้้าด้านรายได้ของ
กลุ่มคนที่มีฐานะทางเศรษฐกิจสังคมท่ี
แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน 

1.1 รายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 
40  ที่มีรายได้ต่่าสุด เพิ่มขึ้นไม่ต่่ากว่าร้อยละ 
15 ต่อปี 

1.2. ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาค ด้านรายได้
ลดลงเหลือ 0.41 เมื่อสิ้นสุดแผน 

1.3 การถือครองสินทรัพย์ทางการเงินของกลุ่ม
ประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่่าสุดเพิ่มขึ้น 

1.4 สัดส่วนประชากรที่อยู่ใต้เส้นความยากจน
ลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนฯ 

1.5 สัดส่วนหน้ีสินต่อรายได้ทั้งหมดของครวัเรือน
ของกลุ่มครัวเรือนท่ียากจนท่ีสุดลดลง 

วัตถุประสงค ์

เพิ่มโอกาสการเข้าถึงบริการพื้นฐาน
ทางสังคมของภาครัฐ  

2.1 อัตราการเข้าเรยีนสุทธิ (ปรับปรุง) ในระดับการศึกษา
ขึ้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่าง
ระหว่างกลุ่มประชากรและพื้นท่ี 

2.2. สัดส่วนนักเรียนที่มีผลสัมฤทธ์ิทางการศึกษาทุก
ระดับชั้นผ่านเกณฑ์คะแนนร้อยละ 50 มีจ่านวน
เพิ่มข้ึนและความแตกต่างของผลสัมฤทธิ์ระหว่าง 
พื้นที่และภูมิภาคลดลง  

2.3 สัดส่วนผู้อยู่ภายใต้ประกันสังคมมาตรา 40  
และสมาชิก กอช.ต่อก่าลังแรงงานเพิ่มขึ้น  

2.4 ความแตกต่างของสัดส่วนบุคลากรทางการแพทยต์่อ
ประชากรระหว่างพ้ืนท่ีลดลง  

2.5 การเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมของกลุ่มประชากรทีมี
ฐานะยากจนเพ่ิมขึ้น  

เพิ่มศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐาน
รากให้มีความเข้มแข็งเพื่อให้ชุมชน
พึ่งพาตนเองและได้รับส่วนแบ่ง
ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจมากขึ้น  

3.1 สัดส่วนครัวเรือนที่เข้าถึงแหล่งเงินทุน
เพิ่มขึ้น  

3.2 ดัชนีชุมชนเข็มแข็งเพิ่มขึ้นในทุกภาค 
3.3 มูลค่าสินค้าชุมชนเพิ่มขึ้น  

วัตถุประสงค์   เป้าหมาย   ตัวชี้วัด  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 2 
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มีจ้านวน 26.9 ล้านคน 

39% เป็นคนยากจนและคนเกือบจน ภาคเหนือ 

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

 วุฒิการศึกษา 

การประกอบอาชีพ 59.1 % เกษตรกรรม 

15.6 % อุตสาหกรรม & ก่อสร้าง 

ยกระดับรายได้ประชากรกลุ่มร้อยละ 40  
ที่มีรายได้ต่้าสุดเพิ่มขึ้นเฉลี่ยร้อยละ 15 ต่อปี  

หรือรายได้เฉลี่ยประมาณ 7,755 บาทต่อคนต่อ 
เมื่อสิ้นแผน 12 

  

75.9 % ประถมศึกษาหรือต่้ากว่า 

12.9 % มัธยมต้น 

ต่้ากว่า 5,344  บาท/คน/เดือน 
 (รายได้เฉลี่ย 4,074 บาทต่อคนต่อเดือน) 

รายได้ 

เป้าหมาย 
แผนฯ 12 

กลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด (Bottom 40%) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 2 



1.1 ขยายโอกาสการเขา้ถงึการศกึษาที่มีคณุภาพ
ให้แก่เด็กและเยาวชนท่ีด้อยโอกาสทาง
การศึกษา 

1.2  จัดบริการด้านสุขภาพให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายที่อยู่ในพ้ืนท่ีห่างไกล จัดกลไก
ช่วยเหลือและสนับสนุนสวัสดิการชุมชนที่
ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจ่าเป็นให้กับประชากร
กลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เข้าถึงบริการ
สถานพยายาบาลในพื้นที่  

1.3   สร้างโอกาสการมีท่ีท่ากินเป็นของตนเอง
อย่างครบวงจร และยกระดับรายได้ 

1.4   ก่าหนดนโยบายการคลังเพื่อลดความ 
เหลื่อมล้่าและเอื้อประโยชน์ต่อกลุ่มคนที่มี
รายได้น้อยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น  

1.5 เพิ่มการจัดสวัสดิการสังคมให้ประชากร
กลุ่มเป้าหมายอย่างเพียงพอและเหมาะสม 

เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากร
ร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่้าสุด 

กระจายการให้บริการภาครัฐท่ีมี
คุณภาพให้ครอบคลุมและท่ัวถึง  

เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน และการสร้างความ
เข้มแข็งการเงินเศรษฐกิจฐานราก  

3.1 สร้างและพัฒนาผู้น่าการเปลี่ยนแปลงในชุมชน 
3.2 ส่งเสริมชุมชนแห่งการเรียนรู้ด้วยกระบวน 

การวิจัยและการถา่ยทอดองค์ความรู้ 
3.3 พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน ส่งเสริมการประกอบ

อาชีพของผู้ประกอบการระดับชุมชน 
สนับสนุนศูนย์ฝ฿กอาชีพชุมชน การเชื่อมต่อ
ระหว่างเครือข่ายอุตสาหกรรมในพ้ืนท่ีกับ
เศรษฐกิจชุมชน สร้างความร่วมมือ 3 ฝ่าย
(ภาคเอกชน สถานศึกษา และชุมชน)  

3.4 สนับสนุนการให้ความรู้ในการบรหิารจัดการ
การเงินแก่ชุมชนและครัวเรือน ปรับองค์กร
การเงินของชุมชนให้ท่าหน้าท่ีเป็นสถาบัน
การเงินในระดับหมู่บ้านต่าบล และจัดตั้ง
โครงข่ายการเงินฐานราก 

3.5 สนับสนุนชุมชนให้มีส่วนร่วมในการจัด
สวัสดิการ บริการ และจัดการทรัพยากรใน
ชุมชน  

2.1 ส่งเสริมให้มีการกระจายการบรกิารทางการศึกษาท่ีมี่
คุณภาพให้เท่าเทียมกันมากขึ้นระหว่างพ้ืนท่ีต่างๆ   
ทั้งสร้างแรงจูงใจบุคลากรครู การสร้างระบบความ
รับผิดชอบของการจัดการศกึษา การน่าเทคโนโลยี 
มาใช้เพื่อขยายการจัดการศึกษา 

2.2 บริการจัดการการให้บริการสาธารณะสุขท่ีมีคุณภาพ 
ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ น่าเทคโนโลยีมาใช้สนับสนุน 
การรักษาทางไกล 

2.3 รณรงค์และประชาสัมพันธ์การสร้างหลักประกันในวัย
เกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคม และ
กองทุนการออมแห่งชาติ ขยายความครอบคลุมของ
สวัสดิการด้านการจดัหาที่อยูอ่าศยัให้ผู้มีรายได้น้อย  

2.4 ส่งเสริมและจัดหาโครงสร้างพ้ืนฐานท่ีเหมาะสมให้
ประชากรกลุ่มต่าง ๆ โดยเฉพาะกลุ่มเด็ก – เยาวชน 
 – สตรี -  ผู้พิการ –ผู้สูงอายุ และผู้ด้อยโอกาสทาง
สังคม  

2.5   ปรับปรุงปัจจัยแวดล้อมทางธุรกิจ รวมทั้งกฏหมาย  
กฏ ระเบียบให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม  

4 

แนวทางการพัฒนา 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 2 



แผนงาน/โครงการรองรับ  
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 2 

1. ยุทธศาสตร์กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พ.ศ. 2560 – 2564  
2. ร่างแผนพัฒนาสตรีในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560- 2564)  
3. ร่างแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติ ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2560 – 2564)   
4. ร่างแผนยุทธศาสตร์การจัดสวัสดิการสังคมไทย ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560 -2564) 
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่อยู่อาศัย 10 ปี พ.ศ. 2559 – 2568   

สาระส้าคัญ: 

1. แผนงานการช่วยเหลือ
ประชากรกลุ่มผู้มีรายได้
น้อย 

กรอบระยะเวลา หน่วยงาน 

สร้างแรงจูงใจให้คนท่ีไม่อยู่ในระบบฐานข้อมูลรายได้ให้
เข้ามาอยู่ในระบบ  

กระทรวงการคลัง  5 ปี  
(พ.ศ. 2560-64) 

2. แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม 
ส่งเสริมให้มี Wifi สถานศึกษาโดยเฉพาะให้กลุ่มเด็กวัย
เรียนในพ้ืนที่ห่างไกลเพ่ือสามารถติดตามข้อมูลข่าวสาร 
การค้นคว้า ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้  

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และกระทรวงศึกษาธิการ  

2 ปี  
(พ.ศ. 2560-61) 

2.1 โครงการ Free Wifi เพื่อ 
การศึกษาทั่วประเทศ 

5 



6 

สาระส้าคัญ: กรอบระยะเวลา หน่วยงาน 

2. แผนงานการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาในพื้นที่ห่างไกลอย่างครอบคลุม (ต่อ) 

การสร้างระบบสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนการเก็บข้อมูล
และติดตามเด็กทุกคนตั้งแต่แรกเกิดอย่างเป็นระบบ 
เชื่อมโยงกับทะเบียนราษฎร์ และสถานศึกษา 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
พัฒนาสังคมและความม่ันคงของ
มนุษย์    

3 ปี  
(พ.ศ. 2560-62) 

2.2 โครงการพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อติดตาม
เด็ก 

ส่งเสริมการน่าเทคโนโลยีมาใช้เพือช่วยให้ค่าแนะน่า
และการรักษา โดยผู้ป่วยไม่จ่าเป็นต้องเดินทางไกลและ
เสียค่าใช้จ่ายมาก 

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ 
กระทรวงสาธารณสุขและ
โรงพยาบาลของรัฐในสังกัดอ่ืน 

5 ปี  
(พ.ศ. 2560-64) 

2.3 โครงการระบบแพทย์
ทางไกล 

แผนงาน/โครงการรองรับ  
ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้าในสังคม 2 

3. โครงการบริการจัดการ
งบประมาณด้านการศึกษาแบบ
มุ่งผลสัมฤทธิ์ 

การให้อิสระแก่สถานศึกษาในการบริหารจัดการ
งบประมาณมากข้ึน และใช้มาตรการทางการเงินเพื่อ
กระตุ้นคุณภาพการศึกษาโดยน่าผลการประเมิน
สถานศึกษามาใช้ประกอบการจัดสรรงบประมาณ 

กระทรวงศึกษา 5 ปี  
(พ.ศ. 2560-64) 

4. แผนงานสนับสนุนการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชนฐานรากและ
ชุมชนเข็มแข็ง  

การสร้างความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนและวิสาหกิจ
เพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) และความร่วมมือระหว่าง
วิสาหกิจเพ่ือสังคม (วิสาหกิจชุมชน) ในแต่ระพ้ืนที่และใน
รูปแบบต่าง ๆ  

กระทรวงมหาดไทย 
อุตสาหกรรม พาณิชย์  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ภาคเอกชน และวิสาหกิจชุมชน  

5 ปี  
(พ.ศ. 2560-64) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

เศรษฐกิจและแข่งขันได้  

 อย่างยั่งยืน 

การสร้างความเข้มแข็ง  



1 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ 
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและท่ัวถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง 
อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม” 



2 

เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวช้าและ  
ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกอยู่มาก 

เศรษฐกิจโลก 
การแข่งขันจะรุนแรงขึ้น และมีความท้าทายจากนโยบายการกีดกันการค้าและการรวมตัวเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น 

โลกฟื้นตัวอย่างช้าๆ 

การกีดกันทางการค้า 
การค้าเสรีเฉพาะกลุ่ม แนวโน้มเศรษฐกิจโลกในระยะปานกลาง 

Brexit ท าให้ความ
ไ ม่แน่นอนในการ 
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจ
โลกเพิ่มข้ึน 

ปั จ จั ย พื้ น ฐ า น
ประเทศเศรษฐกิจ
หลักยังคงอ่อนแอ 

ค ว า ม เ สี่ ย ง
เ ส ถี ย ร ภ า พทา ง
เศรษฐกิจยังอยู่ใน
เกณฑ์สูง 

ทิ ศทางน โยบาย
การเงินในประเทศ
ส าคัญ 

ก า ร กี ด กั น ท า ง
การค้าในรูปแบบ
ใหม่ๆ ที่เป็น NTBs
มีแนวโน้มเพิ่มข้ึน 

การค้าเสรีเฉพาะ
ก ลุ่ ม มี แ น ว โ น้ ม
สู ง ขึ้ น  น า โ ด ย 
สหรั ฐฯ  เยอร มัน 
และจีน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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เศรษฐกิจโลกเติบโตช้า 
ทุกประเทศต้องแข่งขันสูง 

ความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศเพื่อนบ้านและคู่คา้เพิ่มขึ้น 

ความร่วมมือและโอกาสใน 
ASEAN และ RCEP 
• ขยายตลาด 
• ปัจจัยการผลิตและแรงงาน 
• ศูนย์กลางด้านการผลิต 

บริการ และโลจสิติกส์ 

ฐานการผลิตและบริการมีความ
เข้มแข็งและสามารถต่อยอดต่อไป 

โอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจ
อย่างต่อเนื่อง 
• ชนชั้นกลางของโลกขยายตัว 
• ความร่วมมือของไทยในกรอบ

ต่างๆ ทั้งพหุภาคี และทวิภาคี 
มีความเข้มข้นมากขึ้น 

 

เศรษฐกิจโลก 
เติบโตช้าและผันผวน 

เป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มตัว 
ณ สิ้นแผน 12 

สภาพแวดล้อม (โอกาสและความเส่ียง) ที่ประเทศไทยจะต้องเผชิญใน 5 ปีข้างหน้า 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 

3 
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การเปลี่ยนผ่านของโลกและเอเชียทั้งในระยะปานกลางและระยะยาว 

Asian Supply Chain 
อ่อนแอลงหลัง Global 

Financial Crisis 

ฐานการผลิต 
ในเอเชียใช้เทคโนโลยี
และนวัตกรรมสูงขึ้น 

แหล่งเติบโตทางเศรษฐกิจ
และฐานการผลิตสินค้า
อุตสาหกรรมของโลก  

การเคลื่อนย้ายอุตสาหกรรม 
Labor-intensive และ 

Semi-capital intensive  
ออกจากจีน 

ยุทธศาสตร์การ
เชื่อมโยงของจีน  
และการเชื่อมโยง 

ในอนุภูมิภาค 

Competitiveness 
ด้านเทคโนโลย ี

การผลิตของญี่ปุ่นลดลง 

การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอนาคต
ใน 12 รูปแบบ 

โลกเข้าสู่ 4.0 (Extreme automation & digital, 
convergence &connectivity) ซึ่งจะสนับสนุนการ
ฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกใน 5-10 ปีข้างหน้าภายใต้ 

Technology Revolution 

Aging Population 
สังคมผู้สูงอาย ุ

การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตในบางสาขา 
ช้าลง (Automation) 

Asia’s 

Transition 

World’s 

Transition 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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อัตราการขยายตัว 
ทางเศรษฐกิจ 

o เศรษฐกิจไทยปี 2504 – 2558 ขยายตัว
เฉลี่ยร้อยละ 6.1 สูงเป็นอันดับท่ี 22 ของโลก 

o ไทยขยับฐานะจากประเทศรายได้ปานกลาง
ขั้นกลาง เป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ตอนบน ในปี 2553 (ปีท่ี 4 ของแผนฯ 10)  

การประเมินสถานการณ์เศรษฐกจิไทยโดยรวม 

การรักษาเสถียรภาพ 
ทางเศรษฐกิจ 

o แม้ว่ าเศรษฐกิจไทยจะประสบ
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ 
ใ น ปี  2 5 2 4  แ ล ะ ปี  2 5 4 0 
แต่การด าเนินมาตรการแก้ ไข
ปัญหาและการรักษาวินั ยทาง
การ เ งิ นและการคลั ง  ท า ให้
เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพ
และอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง 

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันโดยรวม 

มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น 

o อันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF  
ในปี 2558 ไทยอยู่ในอันดับที่ 32  

o อันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD
ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับที่ 30 ในปี 2558 มาเป็น
อันดับที่ 28 ในปี 2559 โดยในด้านสมรรถนะ 
ทางเศรษฐกิจ อยู่ ในอันดับที่  13 แต่ในด้าน
โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น  อ ยู่ ใ น อั น ดั บ ที่  4 9 
ส่วนโครงสรา้งพื้นฐานด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่ า 

ความหลากหลาย 
ของฐานการผลิต 

โครงสร้างเศรษฐกิจเปลี่ยนผ่านจากภาคเกษตรไปสู่
ภาคอุตสาหกรรมและบริการมากขึ้น 
o สัดส่วนภาคเกษตรลดลงจากร้อยละ 9.9 ในปี 2533 

เป็นร้อยละ 9.1 ในปี 2558  
o สัดส่วนภาคอุตสาหกรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 25.4 

ในปี 2533 เป็นร้อยละ 30.0 ในปี 2558  
o สัดส่วนภาคบริการลดลงจากร้อยละ 64.7 ในปี 

2533 เป็นร้อยละ 60.9 ในปี 2558  

ผลิตภาพของปัจจัย
การผลิตโดยรวม  

o ผลิตภาพของปัจจัยการผลิต โดยรวมเพิ่มขึ้น 
ใ น ร ะ ดั บ ท่ี น่ า พอ ใ จ  แต่ ยั ง ไ ม่ เ พี ย ง พอ ต่ อ 
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ ให ้
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง 
ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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การส่งออก 

การลงทุน 

ภาคการเกษตร 

นอกภาคการเกษตร 

9.7 

10.3 

3.0 

6.0 

5.7 

3.8 

2.4 

1.2 

3.4 

3.1 

การขยายตัวของ  GDP 
แผนฯ 9 

การขยายตัวของ  GDP  
9 ปีล่าสุด 

(ขยายตัวต่ ากว่า 
ศักยภาพของ 

ระบบเศรษฐกิจ) 

38.5% ของ GDP (2549) 44.4% ของ GDP (2558) 

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส าคัญในช่วงจากแผนฯ 9 แผนฯ 10  
และ 4 ปีแรกของแผนฯ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  

GDP GDP 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 
3 
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2 

1 

3 

4 5 

6 

7 

8 ขนาดตลาดภายในประเทศยังเล็ก 

มาตรการภาครัฐระยะสั้นยังมี
ข้อจ ากัดในการสนับสนุนเศรษฐกิจ

ฐานรากอย่างต่อเนื่อง 

การลงทุนไม่เพียงพอต่อการเพิ่ม
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

• โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ 
• ก าลังแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558 
• ความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจ  

ผลิตภาพการผลิตต่ าและเพิ่มขึ้นช้า 

การปรับโครงสร้างการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่ม TFP

ยังล่าช้า 

ภาคการเงินท างานได้ 
ไม่เต็มที่ 
• ประสิทธิภาพ 
• การเข้าถึงของ SMEs 
• การจัดสรรเงินออมเพ่ือการลงทุนพัฒนา 
• การแข่งขันจากภายนอกประเทศ 

จุดอ่อนและเงื่อนไขที่ส าคัญของเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนฯ 12 

การบริหารการคลังยังมีข้อจ ากัด 
• ประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ 

เชิงบูรณาการ บูรณาการเชิงพ้ืนที ่
และที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์ 

• ฐานภาษีแคบและการจัดเก็บยังมีข้อจ ากัด 
• การคลังท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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G S A L 
แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม (Macro level) 

ด้านการคลัง ด้านการเงิน 

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคส่วน (Micro level) 

การพัฒนาภาคการเกษตร การพัฒนาภาคบริการ 

การพัฒนา 
การค้าและการลงทุน 

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม 

การบริหารจัดการภาครัฐ
(ยุทธศาสตร์ 6) 

ปัจจัยสนับสนุน 

ทรัพยากรมนุษย์ 
กฎหมาย/กฎระเบียบ 

โครงสร้างพื้นฐาน 
(ยุทธศาสตร์ 7) 

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 
(ยุทธศาสตร์ 8) 

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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Gini 0.41%  
40% ของปชก.กลุ่มล่าง 
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15% 

USD 8,200 
5.0% 

2.5% TFP 

GDP Growth 

การพัฒนาภาคเกษตร (3%) 
การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม (4.5%) 
การพัฒนาภาคบริการ (6%) 
การพัฒนาภาคการค้า การลงทุน  
และ SMEs  

การลงทุนภาคเอกชน ( 7.5%) 
การลงทุนภาครัฐ (10%) 

ปริมาณการส่งออกสินค้า (4%) 
ปริมาณการส่งออกบริการ รวม (8%) 
การจัดเก็บรายได้สุทธิ  19% / GDP) 

PPP ปีละ 47,000 ล้านบาท 
การพัฒนาการเงิน การคลัง 

 

≤55%/GDP หนี้สาธารณะ 
เงินเฟ้อ 2.5 ±1.5% 

ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ≤2%/GDP การพัฒนาคน 

การบริหารจัดการภาครฐั 

เทคโนโลยี นวัตกรรม (รวม
บริหารจัดการภาคเอกชน) 

โลจิสติกส์โครงสรา้งพื้นฐาน 

NI 

Equity Stability 
Quality 

(productivity) Green Growth 

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ 
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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เ พื่ อ เ พิ่ ม ศั ก ยภ า พขอ ง 
ฐานการผลิตและรายได้ 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งของ
แรงขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจ 

เพื่ อสนับสนุนการกระจายการ
ขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจ 

เ พื่ อ รั ก ษ า เ ส ถี ย ร ภ า พ 
ทางเศรษฐกิจ 

วัตถุประสงค์ 

1 
สร้างความ
เข้มแข็งให้
เศรษฐกิจ
ขยายตัว
อย่างมี
เสถียรภาพ
และยั่งยืน 

2 

สร้างความ
เข้มแข็ง
ให้กับ
เศรษฐกิจ
รายสาขา 

Macro Micro 

เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมในการสร้างมูลค่าและ
เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตของสินค้าและบริการ 

เพื่ อส่ ง เสริมและพัฒนาเศรษฐกิจชี วภาพให้ เป็น 
ฐานรายได้ใหม่ท่ีส าคัญ 

เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารมีความโดดเด่น
ด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก  

เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส าคัญเดิม และสร้าง
รากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม ่

เพื่อเพิ่มศักยภาพฐานบริการเดิม/ขยายฐานบริการใหม่ และ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน 

เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ านวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุน รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ 

เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและ
ระบบสหกรณ์ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 1 เศรษฐกิจขยายตัวอย่าง 

มีเสถียรภาพและยั่งยืน 

1 2 3 4 5 6 7 8 
GDP Investment Export TFP Stability PPP TAX IMD 

5.0% 10% 

7.5% 

การลงทุนภาครัฐ 

การลงทุนภาคเอกชน 

ขยายตัวไม่ต่ ากว่า 

รายได้ต่อหัว 

8,200 
ดอลลาร์ สรอ. 2.5% 

ผลิตภาพ 
การผลิตของ
ปัจจัยการผลิต
โดยรวมและ
ปัจจัยแรงงาน 4.0% 

มูลค่าส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ย 
ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 

หนี้สาธารณะ 
≤55%/GDP 

ขาดดุลบัญชี
เดินสะพัด 

≤2%/GDP 
เงินเฟ้อ 

2.5 ±1.5% 

เฉลี่ยปีละ 

47,000 
ล้านบาท 

ประชาชนและ
ผู้ประกอบการ
เข้าสู่ระบบ
ภาษีมากขึ้น 

ความสามารถใน
การแข่งขันเพิ่มขึ้น 

1 ใน 25 
IMD 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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1   ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 2    รายได้เกษตรกรและพื้นที่การท าเกษตรกรรม 

3  พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสูเ่มืองอุตสาหกรรมนิเวศ 4   รายได้จากการท่องเที่ยว 

5  สัดส่วน GDP ของ SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ  6   พัฒนาปัจจัยสนับสนุนทางด้านการเงิน 

ภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ  
ภาคบริการขยายตัวไม่ต่ ากว่าร้อยละ  

ในปี  2564 รายได้ เ งินสดสุทธิ 
ทางการเกษตร 

-ปรับเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน 
- เพ่ิมคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก 
-สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง 
- เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 คร้ัง/ปี/คน 

2 การสร้างความเข้มแข็ง 
ให้เศรษฐกิจรายสาขา 

เป้าหมาย 
ตัวชี้วัด 

ในปี 2564 จ านวนพื้นที่การท าเกษตรกรรมยั่งยืน 

รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่า 

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวไม่ต่ ากว่าอันดับท่ี 

59,460 บาทต่อครัวเรือน 

5 ล้านไร่ 

3 ล้านล้านบาท 

30 
มีพื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 

15 พื้นที่ 

สัดส่วน GDP ของ SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ ไม่น้อยกว่า 

ร้อยละ 50 

3 
4.5 
6 
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เพ่ิมศักยภาพ 

ต่อยอดสู่เกษตร 
อุตสาหกรรมใหม่ 

การพัฒนาภาคการเกษตรไทย 

         

แหล่งน้ า 
ที่ดิน 

มาตรฐาน 

ฐานข้อมูลเพื่อวางแผนการผลิตอยา่งแม่นย า 

เกษตรพอเพียง/ผสมผสาน/ยั่งยืน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ตลาด 

เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิต 
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร 

รวมกลุ่ม/สถาบันเกษตรกร 
บริหารพื้นท่ีการเกษตรครบวงจร 
ใช้เทคโนโลยีแม่นย า / จัดการความเสี่ยง 
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน 

นวัตกรรม 
สร้างมูลค่าเพิ่ม 

ลดต้นทุน  
 เพิ่มมาตรฐาน 

เกษตรทางเลือกใหม่ 

วิจัย/พัฒนา/ผลิตสินค้าเกษตรขั้นสูง 

หาโอกาส/ผลิตสินค้าใหม่ 
  อาทิ สาหร่าย สมุนไพร 

แปรรูปผลิตภัณฑ์ขั้นสูง: สินค้าชีวภาพ 
ยา เครื่องส าอาง 

เสริมความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐาน 

Smart Farmer 

ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด 
ปาล์มน้ ามัน  ยางพารา  

ฐานการผลิตเดิม 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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กรอบแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม 

เป้าหมาย 
การพัฒนา 

Economic Growth Productivity Sustainability Inclusiveness 

แนวทาง 
การพัฒนา 

กรอบการก าหนด 
อุตสาหกรรม
เป้าหมาย 

“ยกระดับ”   
สู่การใช้เทคโนโลยีขั้นสูง และนวัตกรรม 
เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่ม 

“วางรากฐาน”  
ก าลังคน เทคโนโลยี R&D  โครงสร้างพ้ืนฐาน 
ส าหรับการสร้างอุตสาหกรรมอนาคต 

อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้เดิม อุตสาหกรรมที่เป็นฐานรายได้ใหม่ 
• มูลค่าเพิ่มสูง 
• ประสิทธิภาพแรงงานสูง 
• ประสิทธิภาพการใช้ทุนสูง 
• ประสิทธิภาพการลงทุนด้านเทคโนโลยีสูง 

• ใช้โอกาสจากกระแสการเปลี่ยนแปลงใหม่ๆ  
ในบริบทโลก 

• มีฐานอุตสาหกรรมในประเทศที่เข้มแข็ง 
และสามารถน าไปต่อยอดได ้

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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แนวทาง 
การพัฒนา 

การพัฒนาอุตสาหกรรม 

Track  

Track  2 

1 
ยานยนต์ไฟฟ้า 

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ 

เคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ 

เกษตรและอาหาร 

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก 

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ 

Advance 

Future 
หุ่นยนต์อัตโนมัต ิ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์ 

พลังงานชีวภาพ 

ชิ้นส่วนอากาศยาน 

อุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา 

สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบคลัสเตอร์ 
ระบบกลไกเครือข่ายตลอดห่วงโซ่มูลค่าท่ีเข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ 

กระจายการลงทุนไปยังภูมภิาคและอาเซียน 
สร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า 

ยกระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม 
R&D นวัตกรรม ทักษะขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์ 

สร้างและพัฒนาตลาดสนิค้าคุณภาพ 
ยกระดับมาตรฐานบังคับ พัฒนาความรู้ผู้บริโภค 

วางแผนและพัฒนาก าลังคนเป้าหมาย 
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา/วิจัย 
โดยระยะเร่งด่วน : เอกชนน า รัฐ+เอกชนร่วมวางแผน   

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้รองรับ 
อ านวยความสะดวก สมดุลเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี 
โทรคมนาคม ศูนย์วิจัยและทดสอบกลาง ระบบบ่มเพาะ 

สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึก 
“สร้าง/ซื้อ” เทคโนโลยี และระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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การพัฒนาภาคบริการ 

บันเทิง การศึกษา บริการดิจิทัล 

ปรับปรุงกฎหมาย 

เชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐาน 

ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ 

วิจัยและพัฒนาท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ส่งเสริมการลงทุน 

พัฒนามาตรฐาน 
พัฒนาศักยภาพฐานบริการเดิม 

ยกระดับฐานบริการใหม่ 

อสังหาริมทรัพย์ 

ต่อเรือซ่อมเรือ ค้าปลีกค้าส่ง 

บริการสาธารณูปโภค บริการก่อสร้าง 

พัฒนาบุคลากร 

การเงิน 

กีฬา ท่องเที่ยว 

MICE 

บริการวิชาชีพ 

บริการสุขภาพ 

สร้างมูลค่าเพิ่ม 

แนวทางการพัฒนาเดิม 

ขนส่งและโลจิสติกส์ 

มุ่งสู่ความทันสมัย 
โดยใช้เทคโนโลยี 

นวัตกรรม 
น าการพัฒนา  
เปลี่ยนกระบวนคิด  
ธุรกิจก้าวไกล 

แนวทางการพัฒนาใหม่ 

นวัตกรรมภาคบริการ 

FinTech Cloud E-learning 

นักท่องเที่ยวจติอาสา
พร้อมพัฒนาสังคม 

สื่อโซเชียลเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ 

สื่อด้วยภาพ 
ลดช่องว่างการส่ือสาร 

เป้าหมายแผน 12 

ภาค
บริการโต 

6%/ปี 

ท่องเท่ียว
สร้างรายได้ 

3.0 ลลบ. 

ท่องเที่ยว
อันดับ TTCI
ไมต่่ ากว่าที่

30 

แนวทาง 
การพัฒนา 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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แนวทาง 
การพัฒนา 

การค้าการลงทุน 

ส่งเสริมการท าตลาดเชิงรุก 

พัฒนาการอ านวยความสะดวก 
ทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล 1 

2 

3 
สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

4 

5 

6 7 

การส่งเสริมการจัดตัง้บริษัทการค้าระหว่างประเทศ 
ศูนย์กลางปฏิบัติการ/บริหารจัดการประจ าภูมิภาค 
และส านักงานใหญ่ระหว่างประเทศ  

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อสง่เสริมการลงทุน 
ในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ 
 

พัฒนาระบบ 
ทรัพย์สินทางปัญญา 

ปรับปรุงแก้ไข 
กฎหมายและกฎ ระเบียบ 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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1 

2 

3 
4 

5 

การพัฒนาด้านการคลงั แนวทาง 
การพัฒนา 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้
ครอบคลุม 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ 
การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณของประเทศ 

ใชเ้ครื่องมือทางภาษเีพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ  

ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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เพิ่มประสิทธิภาพ (Efficiency) 
เพื่อลดต้นทุนทางการเงิน 

ขยายการเข้าถึง (Accessibility) 
 เพื่อสร้างโอกาส 

รักษาเสถียรภาพ (Stability)  
เพื่อสร้างความม่ันคง 

• ส่งเสริมการแข่งขันของผู้ให้บริการ 
• ส่งเสริมการใช้บริการทางการเงินทางอิ เล็กทรอนิกส์ และ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ (E-Money / E-Payment / FinTech) 
พัฒนาตลาดทุนให้มีความกว้างและความลึกมากขึ้น 

• พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน 

• สร้างเครือข่ายความเชื่อมโยงของระบบสถาบันการเงินท้ังระบบ  
• สร้างความเข้มแข็งให้กับองค์กรการเงินชุมชน โดยให้ SFIs และ 

สหกรณ์เข้ามาสนับสนุน 
• ออกแบบผลิตภัณฑ์ทางการเงินให้สอดคล้องบริบทการเปล่ียนแปลง  
• ความรูท้างการเงิน เพื่อให้สามารถใช้บริการทางการเงินได้อย่างชาญฉลาด 

ก าหนดนโยบาย ปรับปรุงการบริหารจัดการและ
ระบบก ากับดูแลของสถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

เพื่อสนับสนุนให้ภาคธุรกิจ 

เติบโตและแขง่ขันได ้รวมทั้ง

การแข่งขันของภาคการเงินเอง  

แนวทาง 
การพัฒนา 

การพัฒนาด้านการเงิน  

เพื่อยกระดับคุณภาพ

ชีวิตของประชาชน 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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1 

3 

4 

2 กฎหมาย 
กฎระเบียบ 

ทรัพยากร 
มนุษย ์

ระบบ 
โลจิสติกส์  

การอ านวยความ
สะดวกทางการค้า  

การพัฒนา 
SMEs 

ประเด็นการพัฒนาร่วมที่ส าคัญ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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การพัฒนาคน การพัฒนา SMEs 

Multi-Skills 

Professional  
Management Skills 

Technology and  
Digital Skills 

Language and Communication Skills 

Financial  
Literacy  

กลไกการผลิต 
และพัฒนาก าลังคน 

ระบบการ 
ถ่ายทอดเทคโนโลยี 

ภาครัฐ เอกชน สถาบันการศึกษา 

1 

2 

3 4 

สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี
ทักษะในการประกอบธรุกิจ 
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม  

สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท าธุรกิจ 
(การเข้าถึงข้อมูล เงินทุน นวัตกรรม 
และเทคโนโลย)ี 

ก าหนดหลักสูตรทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อุดมศึกษา และสายอาชีพ 

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม 
ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและ
การเชื่อมโยงกับธุรกิจใหญ ่

ประเด็นการพฒันาร่วมที่ส าคญั (ต่อ) 

Analytical Skills Collaboration Skills 

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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การปรับปรุงกฎระเบียบ 

พัฒนากฎหมายเอื้อต่อการก้าวเข้าสูย่คุอุตสาหกรรม 4.0 

พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ 

บูรณาการกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกบัการ Zoning 
พ้ืนที่เกษตรและอุตสาหกรรม  

บูรณาการกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัมาตรฐานทั้งระบบ  

บูรณาการกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์
ส าหรับสาขาการผลติและบริการเป้าหมาย 

1 
2 

5 

4 

6 

8 

7 

ปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ 
ด้านพิธีการศุลกากร พัฒนากลไกคุ้มครองการลงทุน และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน 

ลดอุปสรรคและขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว 

1   พัฒนาระบบประกันภัยความเสี่ยงภัยสินค้า 

ขยายการจัดท าข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน 
สินค้าและบริการ (Mutual Recognition) 

ระบบโลจิสติกส์ การอ านวยความสะดวกทางการค้า  

2 

ผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้า โดยฉพาะ 
มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Measures) 

3 

4 

ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในตลาด 

3 

ประเด็นการพัฒนาร่วมที่ส าคญั (ต่อ) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
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แผนรองรับ  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 

• ยุทธศาสตร์การพัฒนาครัวไทยสู่ โลก (พ .ศ . 
2559-2564) 

• ร่างกรอบยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของ
ประเทศไทย 

• ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพ
ธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 2559-
2563) และแผนปฏิบัติการส่งเสริมและพัฒนา
ศักยภาพธุรกิจสินค้าและบริการฮาลาล (พ.ศ. 
2559-2563) 

• แผนแม่บทการเพ่ิมประสิทธิภาพและผลิตภาพ
ของภาคอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2559-2564) 

• ร่างแผนการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและ
ขนาดย่อม ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. 2560 – 2564) 

• แผนแม่บทกระทรวงพาณิชย์ (พ.ศ. 2559-2564) 
• ยุทธศาสตร์การส่งเสริมการลงทุนในระยะ 7 ปี 

(พ.ศ. 2558 – 2564) 
• แผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติฉบับที่ 2 (พ.ศ. 

2560 – 2564) 
• แผนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ ฉบับที่ 6 (พ.ศ. 

2560 – 2564) 

• แผนพัฒนาการ เกษตรในช่ ว งแผนพัฒนา
เศรษฐกิ จและสั ง คมแห่ งช าติ  ฉบับที่  12 
(พ.ศ.2560-2564) 

• ร่ า งยุทธศาสตร์การ พัฒนาเกษตร อินทรี ย์
แห่งชาติ (พ.ศ.2559–2564) 

• แผนงานการคุ้มครองพ้ืนที่ เกษตรกรรมที่มี
ศักยภาพ 

• แผนงานการดูแลเกษตรกรรายย่อยไม่ให้สูญเสีย
ที่ดินท ากิน 

• ยุทธศาสตร์สินค้าเกษตรเป็นรายพืชเศรษฐกิจ 4 
สินค้า  คือ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันส าปะหลัง 
ปาล์มน้ ามัน และอ้อย (พ.ศ.2558-2569) 

• ยุทธศาสตร์ข้าวไทย (พ.ศ.2558-2562) 
• แนวทางพัฒนายางพาราทั้งระบบ 
• ยุทธศาสตรย์างพารา 
• ร่างแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแผน

ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์ 
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แผนงานและโครงการส าคัญ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 
• ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี แ ล ะ

ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม 
• การก าหนดภูมิทัศน์และ

การเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของสถาบัน
การเงิน 

• การทบทวนบทบาทและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพของ
สถาบันการเงินเฉพาะกิจ 

• การพัฒนาความรู้ และ
ทักษะทางการเงิน 

• การลดต้นทุนการผลิตและเพิ่ม
โอกาสในการแข่งขันสินค้าเกษตร 

• โ ค ร ง ก า ร พั ฒ น า คุ ณ ภ า พ
มาตรฐานสินค้าเกษตร 

• ก า ร บ ริ ห า ร จั ด ก า ร พื้ น ที่
เกษตรกรรม (Zoning) 

• การส่งเสริมการเกษตรแบบแปลง
ใหญ ่

• ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร 
 

• การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ 
• ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์ 
• การป้องกันการท าประมงผิด

กฎหมาย และพัฒนาระบบ
การท าประมงอย่างย่ังยืน 

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
และแผนพัฒนาสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง 
 

 

• โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ 

• โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติ 

• โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์ 

• โครงการพัฒนาระบบเครื่ องจักรกล
อัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม 

• โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์  
• โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร 
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แผนงานและโครงการส าคัญ (ต่อ) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน 3 

• แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยว
รองของประเทศ 

• แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างข้ึน 

• การควบคุมจ านวนนักท่องเที่ยวใน
พื้ นที่ ท่ อง เที่ ยว เชิ งอนุ รั กษ์ ให้
เป็นไปตามขีดความสามารถในการ
รองรับของระบบนิเวศ 

• แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา 
• แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต

พัฒนาการท่องเที่ยว 
• แผนงานส่ง เสริมและสนับสนุนธุ รกิจ

บริการที่มีศักยภาพ 
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

และยกระดับผู้ประกอบการ 
• แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมกีฬา 

• การสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
สินค้าและบริการของไทย 

• การพัฒนาทักษะการเป็นประกอบการ
ที่ครบวงจร  

• การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม 
• ปรับปรุ งศูนย์บริ การส่ งออกแบบ

เบ็ดเสร็จ 
• การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้

เหมาะสม 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเติบโตที่ เป็นมิตรกับ  

สิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน  



1 

ยุทธศาสตร์ที่ 4 

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“คืนสมดุลสู่ธรรมชาติ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” 



2 

รักษา ฟื้นฟู 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

ใช้ประโยชน์  
อย่างย่ังยืน 

และเป็นธรรม 

สร้างความมั่นคง 
ด้านน้้าของประเทศ 

บริหารจัดการ 
ทรัพยากรน้้าทั้งระบบ 

ให้มีประสิทธิภาพ 

บริหารจัดการ 
สิ่งแวดล้อม 

ลดมลพิษ 
ให้มีคุณภาพดี 

พัฒนา
ความสามารถ 
ลดก๊าซเรือนกระจก 
และปรับตัวเพ่ือลด

ผลกระทบ 

รับมือ 
ภัยพิบัติ 

 

2 1 4 3 

วัตถุประสงค์ 
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

2 
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1 
2 
3 
4 
5 

เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการเพ่ือลดความเสี่ยงจาก 
ภัยพิบัติ 

 สัดส่วนพื้นทีป่่าไม้เป็นร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ (ป่าอนุรักษ์ร้อยละ 25 ป่าเศรษฐกิจ ร้อยละ 15) ป่าชายเลน
เพ่ิมจาก 1.53 ล้านไร่ เป็น 1.58 ล้านไร่ พ้ืนที่ปลูกและฟื้นฟูป่าต้นน้้าเพ่ิมขึน้ 

 จ้านวนชนดิพันธุ์และประชากรสิ่งมีชีวิตที่อยู่ในภาวะถูกคุกคาม/ใกล้สูญพันธุล์ดลง 
 แผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐ (โครงการ One Map) ทีแ่ล้วเสร็จมีการประกาศใช้ และจ้านวนพ้ืนที่จัดที่ดินท้ากินใหชุ้มชน 
 มีระบบประปาหมู่บ้านครบทุกหมู่บ้าน 
 ลุ่มน้้าส้าคัญ25 ลุ่มน้้า มีแผนบริหารจัดการ

ทรัพยากรน้้าอย่างสมดุล ระหว่างความต้องการใช้น้้า
กับปริมาณน้้าต้นทุน และมีการน้าไปปฏิบัติ 

 ประสิทธิภาพการใช้น้้าในพื้นที่ชลประทานเพ่ิมขึ้น 

 ขยะมูลฝอยชุมชนมีการจัดการอย่างถูกต้องและน้าไปใช้ประโยชนไ์ม่นอ้ยกวา่ร้อยละ75 ของเสียอันตรายชุมชนมี
การก้าจัดอย่างถูกต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 และกากอุตสาหกรรมอันตรายทั้งหมดเข้าสู่ระบบการจัดการที่ถูกต้อง 

 คุณภาพน้้าแม่น้้าสายหลักอยู่ในเกณฑ์ดีเพ่ิมขึ้น 
 คุณภาพอากาศในพื้นที่วิกฤตหมอกควันได้รับการแก้ไขและมีค่าอยูใ่นเกณฑ์มาตรฐาน 
 การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงานและคมนาคมขนส่งลดลงไม่นอ้ยกว่าร้อยละ 7 ของการปล่อยในกรณี

ปกติ ภายในปี 2563  
 ต้นทุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อหน่วยมีแนวโน้มลดลง 
 มีแผนปฏิบัติการการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศรายสาขาท่ีจ้าเป็น 
 มีการจัดต้ังกลไกในประเทศเพ่ือสนับสนุนด้านการเงิน เทคโนโลยีและการเสริมสร้างศักยภาพ 

รักษาและฟื้นฟูฐานรัพยากรธรรมชาต ิ
เพิ่มพื้นที่ป่าไม้ แก้ไขปัญหาการบุกรุก
ที่ดินของรัฐและจัดที่ดินท้ากินให้ผู้ยากไร ้

สร้างความมั่นคงด้านน้้า บริหาร
จัดการทรัพยากรน้้าทั้งน้้าผิวดินและ 
น้้าใต้ดิน ให้มีประสิทธิภาพ 

สร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี  
ลดมลพิษและผลกระทบตอ่สุขภาพ 
ของประชาชนและระบบนิเวศ  

เพ่ิมประสิทธิภาพการลด GHG 
และความสามารถในการปรับตวัต่อ 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภมูิอากาศ  

 ประสิทธิภาพการใช้น้้าท้ังภาคการผลิตและบริโภค
เพ่ิมขึ้น 

 พ้ืนที่และมูลค่าความเสียหายจากอุทกภัยและภัยแล้ง
มีแนวโน้มลดลง 

 พ้ืนที่ชลประทานเพ่ิมขึ้นปีละ 3.5 แสนไร่ 

 ระบบพยากรณ์และเตือนภัยล่วงหน้าส้าหรับภาคเกษตรและการจัดการภัยพิบัติธรรมชาติในพื้นที่เสี่ยงภัย  
 สัดส่วนพื้นที่เสี่ยงภัยที่มีการจัดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวังภัยธรรมชาติ 
 จ้านวนผู้เสียชีวติและมลูค่าความเสียหายจากภัยธรรมชาติ ค่าใช้จ่ายในการชดเชยผู้ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติใน

พ้ืนที่เสี่ยงภัยซ้้าซากลดลง 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

3 



4 

รักษาฟื้นฟูทรพัยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลการอนุรักษแ์ละ 
ใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเปน็ธรรม 01 

อนุรักษ ์ใชป้ระโยชน์
ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน  

พัฒนาระบบบริหาร
จัดการที่ดิน แก้ไข 
การบุกรุกที่ดินรัฐ  

ปกป้องทรัพยากร 
ทางทะเล ป้องกัน 
การกัดเซาะชายฝ่ัง  

วางแผนบริหารจัดการ
ทรัพยากรแร่ 

และลดผลกระทบ 

อนุรักษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากร
ป่าไม้เพื่อสร้าง 
สมดุลรรมชาติ  

Credit: http://www.thinkstockphotos.co.uk/image/stock-illustration-vector-banners-forest-in-the-flat/485756388 

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

4 



5 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการทรพัยากรน้้า  
ให้เกิดความมั่นคง สมดุล และยั่งยืน  02 

เร่งรัดให้มีแผนจัดการ
ทรัพยากรน้้าอย่าง

บูรณาการ 25 ลุ่มน้้า  

ผลักดัน SEA เป็นเครื่องมือ 
ตัดสินใจที่เหมาะสมกบั

ศักยภาพของลุ่มน้้า  

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การเก็บกักน้้าและ
ระบบกระจายน้้า 

เพิ่มประสิทธิภาพ 
การใช/้จัดสรรน้้าใน
ภาคการผลิต-บริโภค 

เร่งรัดการประกาศใช้ 
ร่างพระราชบัญญัติ

ทรัพยากรน้้า พ.ศ. ....  

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

5 



6 

แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม   03 

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดการ
คุณภาพน้้าในพื้นที่ลุ่มน้้า

วิกฤต/ลุ่มน้้าส้าคัญ 

แก้ไขปัญหาวิกฤตหมอก
ควันไฟป่าในเขตภาคเหนือ

และภาคใต้ 

ปรับปรุงกฎหมายและ
พัฒนาโครงสร้าง

พื้นฐานเมืองรองรับการ
เติบโตที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

เร่งรัดแก้ไขการจัดการขยะ
ตกค้างสะสมในพ้ืนท่ีวิกฤต 

Credit: http://www.123rf.com/clipart-vector/waste_water.html 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

6 



7 

ส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่เปน็มิตรกับสิ่งแวดล้อม  04 

สนับสนุนการผลิต 
ภาคการเกษตรไปสู ่
เกษตรกรรมที่ย่ังยืน 

ส่งเสริมการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน 
ค้านึงถึงขีดความสามารถใน
การรองรับของระบบนิเวศ 

สร้างแรงจูงใจใหเ้กิดการ
ปรับเปลี่ยนไปสู ่

การบริโภคที่ย่ังยืน 

ส่งเสริมการผลิต การลงทุนใน
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม 

Credit: http://www.123rf.com/clipart-vector/waste_water.html Credit: http://www.shutterstock.com/pic-220949962/stock-vector-flat-autumn-nature-landscape-illustration-colorful-vector-flat-icon-set-nature-mountains-lake.html 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

7 



8 

สนับสนุนการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และเพิ่มขดี
ความสามารถในการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 05 

พัฒนามาตรการ กลไก
สนับสนุนการลด GHG

ในทุกภาคส่วน 

ส่งเสริมเอกชน รัฐวิสาหกิจ
อปท. ให้จัดเก็บและ

รายงานข้อมูลการปล่อย 
GHG 

เพิ่มความสามารถ 
R&D ทาง วทน. 

สนับสนุนการปรับตัว 

สร้างความรู้ ความเข้าใจ 
ความตระหนัก มีส่วนร่วม
ของทุกภาคส่วนในการ

รับมือ Climate Change 

จัดท้า ปรับปรุงกฎหมายที่
เกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

8 



9 

บริหารจัดการเพื่อลดความเสี่ยงด้านภัยพิบัติ  06 

เสริมสร้างความสามารถ 
การเตรียมความพร้อม

รับมือภัยพิบัติ 

พัฒนาระบบการจัดการ 
ภัยพิบัติในภาวะฉุกเฉิน 

พัฒนาระบบฟ้ืนฟู
บูรณะหลังการเกิด 

ภัยพิบัติ 

ส่งเสริมองค์ความรู้ด้าน
การจัดการภัยพิบัติ 

บูรณาการการลด 
ความเสี่ยงจากภัยพิบัติ
สู่กระบวนการวางแผน 

Credit: https://www.dreamstime.com/photos-images/natural-disaster-icons-set.html 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

9 



10 

พัฒนาระบบการบริหารจัดการและกลไกแก้ไขปัญหา 
ความขัดแย้งด้านทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 07 

ผลักดัน SEA ให้มีผล
บังคับใช้ตามกฎหมาย 

สร้างจิตส้านึกความตระหนกั 
ปรับปรุงกระบวนการมสี่วน

ร่วมของประชาชน 

ทบทวนแก้ไขกฎหมาย 
โดยเฉพาะ ร่าง พ.ร.บ.

ป่าชุมชน 

ส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน ชุมชน 
เพื่อสร้างพลังร่วม 

ปรับปรุงกลไก
กระบวนการ EIA ใหม้ี

ประสิทธิภาพทุกขั้นตอน 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

10 



11 

08 

แสวงหาความร่วมมือกับ
อาเซียนและอนุภูมิภาค 

ลุ่มน้้าโขง 

สร้างความเข้าใจเกี่ยวกับ
กฎหมายและข้อตกลงระหว่าง

ประเทศ 

ติดตาม เฝ้าระวังมาตรการ
อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติ-
สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลต่อ

การค้า การลงทุน 

ทบทวนกฎหมาย-ข้อตกลงระหว่าง
ประเทศด้านการค้า-สิ่งแวดล้อมตาม

ความเหมาะสม สอดคล้องกับ
สถานการณ์ปัจจุบัน 

พัฒนาความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ  

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

11 
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11-12 แผนแม่บทแก้ไขปัญหาการท้าลายทรพัยากร
ป่าไม้ การบุกรุกที่ดินของรัฐ และการบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน  

1 

แผนแม่บทบูรณาการจัดการความ
หลากหลายทางชีวภาพ พ.ศ. 2558-2564 

2 

แผนงานปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของ
รัฐแบบบูรณาการ มาตราส่วน 1 : 4000 

3 

แผนแม่บทในการบริหารจัดการและ
อนุรักษ์พื้นที่ต้นน้้าล้าธาร 

4 

แผนยุทธศาสตร์การบริหารจัดการ
ทรัพยากรน้้า พ.ศ. 2558-2569 

5 

แผนแม่บทการพัฒนาอุตสาหกรรมไทย 
พ.ศ. 2555-2574 

6 

กรอบแนวคิด/ทิศทางของแผนการจัดการ
คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2560-2564 

7 

แผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศของประเทศไทย  
พ.ศ. 2558-2593 

8 

แผนแม่บทกรุงเทพมหานครว่าด้วย 
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ  
พ.ศ. 2556-2566 

9 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการสารเคมี
แห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2555-2564)  

แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอย
ของประเทศ พ.ศ. 2559 – 2564 

10 

โรดแมปการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน
ของประเทศไทย พ.ศ. 2560-2579 

11 

12 

ร่างแผนส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้า
และบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม  
พ.ศ. 2560 – 2564 

13 

แผนงานรองรับ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 และ 12 
ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

12 
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01 
โครงการส่งเสริมการปลูกป่าไม้เศรษฐกิจมีค่าระยะยาว 

แผนงานการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ 
ใน 5 พื้นที่ลุ่มน้้าน้าร่อง 

02 

แผนงานและโครงการตาม Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตราย / แผนแม่บทการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของประเทศ  2559-2564 

03 

โครงการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน 
04 

โครงการเมืองสีเขียว (Green City) 
05 

แผนงานด้านการลดก๊าซเรือนกระจกท่ีเหมาะสมของประเทศ (NAMA Roadmap) 
และแผนงานด้านการปรับตัวเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

06 

แผนงานและโครงการส้าคัญ ยุทธศาสตร์การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างยั่งยืน 4 

13 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ 

ความมั่งคั่งและยั่งยืน 



1 

ยุทธศาสตร์ที่ 5 

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“เสริมสร้างพ้ืนฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ” 



2 

ปกป้อง  
สถาบันพระมหากษัตริย ์

เสริมสร้าง  
ความม่ันคงภายใน 

ป้องกัน  
ปัญหาภัยคุกคาม 

สร้างความพร้อม  
รับมือภัยคุกคาม  

ผนึกก าลัง  
บริหารจัดการ 

ด้านความม่ันคง 

ร่วมมือ 
กับมิตรประเทศ  

เพิ่ม
ประสิทธิภาพ 

การบริหาร
นโยบายด้าน
ความมั่นคง 

1 2 3 4 

5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน วัตถุประสงค ์



3 

สังคมมีความสมานฉันท์  

ประชาชนในจังหวัดชายแดนใต้ 
มีคุณภาพชีวิตที่ด ี

มีความสัมพันธ์และความร่วมมือ
กับต่างประเทศด้านความม่ันคง 

มีความพร้อมต่อการรับมือภัย
คุกคาม  

แผนงานด้านความม่ันคงมีความ
สอดคล้องกับนโยบายด้านอื่นๆ 

ความเสียหายและการก่อเหตุร้ายลดลง 
รายได้ครัวเรือนและปกีารศกึษาเฉลี่ยเพิ่มขึน้ 
กิจกรรมสาธารณประโยชน์เพิ่มขึ้น 

ตัว
ชี้ว
ัด 

ตัว
ชี้ว
ัด 

ตัว
ชี้ว
ัด 

ตัว
ชี้ว
ัด 

ตัว
ชี้ว
ัด 

ตัว
ชี้ว
ัด 

ดัชนีความไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองลดลง 
ผู้เสียชีวิตจากความขัดแย้งลดลง 
ประชาชนมีส่วนร่วมป้องกันแก้ไขปัญหาความมั่นคงเพิ่มขึ้น 

ดัชนีความสัมพันธ์กับประเทศเพื่อนบ้านเพิ่มขึ้น 
คดีที่เกี่ยวข้องกับภัยคุกคามข้ามชาติลดลง 
จ านวนเหตุการณ์การกระท าผิดกฎหมายทางทะเลลดลง 
จ านวนคดีที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติดลดลง 
ระยะเวลาในการระดมสรรพก าลังเมื่อเกิดภัยคุกคาม 
ความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่ ากว่าอันดับท่ี 20 ของโลก 
ความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์ต่ ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก  

จ านวนแผนงานบูรณาการด้านความมั่นคงกับนโยบาย
การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเพิ่มขึ้น 

ปกป้องและเชิดชูสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 

เป
้าห

มา
ย 

กิจกรรมเทิดพระเกียรติเพิ่มขึ้น 
กิจกรรมที่มีความเกี่ยวข้องกับโครงการ
พระราชด าริเพิ่มขึ้น 

เป้าหมายและตัวชี้วัด 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 



4 

สร้างจิตส านึก
ของคนในชาติ 

เสริมสร้างความ
ปรองดอง 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาความ 
ไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้  

“เพื่อให้เกิดความสงบในสังคมและ
ธ ารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาต”ิ 

การรักษาความมั่นคงภายใน  
1 

2 

3 

01 

แนวทางการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 



5 

เพ่ือเตรียมความพร้อมในการรับมือภัยคุกคามทั้งการทหารและภัยคุกคามอื่นๆ 

การพัฒนาเสรมิสร้างศกัยภาพการป้องกันประเทศ  

พัฒนาศักยภาพและความพร้อมของกองทัพ พัฒนาระบบงานด้านการข่าวท่ีมีประสิทธิภาพ  

มีระบบเตรียมพร้อมและกลไกเผชิญเหตุ
ที่มีประสิทธิภาพ  

เตรียมความพร้อมในการตอบโต้ภาวะ
ฉุกเฉินด้านโรคติดต่ออุบัติใหม่ 

พัฒนาระบบรวบรวมและเชื่อมโยงข้อมูลด้าน
การก่อการร้าย พัฒนาอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ  

ใช้กรอบความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
ปกป้องและรักษาผลประโยชน์ของไทย  

พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านกายภาพ 
เพื่อป้องกันการสูญเสียดินแดน 

02 

1 

2 

3 

5 

6 

7 

8 

9 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 



6 

การส่งเสริมความร่วมมือ 
กับต่างประเทศด้านความมั่นคง 

“เพื่อบูรณาการความร่วมมือกับมิตรประเทศ
เพื่อผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม และการ

ป้องกันภัยคุกคามข้ามชาต”ิ  

มีความสัมพันธ์กับ 
ต่างประเทศอย่างสมดุล 

ส่งเสริมความร่วมมือ 
กับประเทศเพื่อนบ้าน 

พัฒนาระบบการเก็บรักษาข้อมูล
ส่วนบุคคลด้านไซเบอร์ 

วางระบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค
และภัยสุขภาพที่ได้มาตรฐานสากล  

1 

2 

3 

4 

03 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 



7 

การรักษาความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 
“เพื่อคงไว้ซึ่งอ านาจอธิปไตยและสิทธิอธิปไตยในเขตทางทะเล” 

เสริมสร้างความร่วมมือ 
ทั้งภายในและภายนอก

ประเทศ 

คุ้มครอง ปกป้อง รักษา
และแก้ไขปัญหาการแย่ง
ชิงทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิงแวดล้อมทาง

ทะเล 

สร้างการรับรู้และความเข้าใจ
เกี่ยวกับคุณค่าของทะเล  

1 
2 

3 

04 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 



8 

การบริหารจัดการความม่ันคง
เพื่อการพัฒนา 

เพื่อให้เกิดความสอดคล้องกันระหว่าง
แผนงานที่เกี่ยวข้องกับความม่ันคงการ
พัฒนาภายใต้การมีส่วนร่วมของภาค

ประชาชน 

ปรับปรุงระบบติดตาม เฝ้าระวัง ศึกษา 
วิเคราะห์และประเมินสถานการณ์ด้าน
ความมั่นคง 

พัฒนากลไกด้านความมั่นคงและระบบการ
ขับเคลื่อนแผนงานต่างๆ ให้พร้อมรับ
สถานการณ์ทั้งระดับชาติและระดับพ้ืนที่  

1 

2 

05 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 5 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติเพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความมั่งคั่งและยั่งยืน 



นโยบายเกี่ยวกับการ
รักษาความมั่นคง

ปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ  

แผนด้านความมั่นคง
และผลประโยชน์ของ

ชาติทางทะเล  

แผนด้านการป้องกัน
และบรรเทาสาธารณภัย 

แผนยุทธศาสตร์ของ
ส่วนราชการต่างๆ 

แผนพัฒนาการเมือง  

แผนปฏิบัติการแก้ไข
ปัญหาและพัฒนา

จังหวัดชายแดนภาคใต้  

แผนด้านการแก้ปัญหา
การก่อการร้ายและภัย

คุกคามข้ามชาติ  

แผนความมั่นคงด้าน
สาธารณสุข  

9 

11-12 

แผนงานรองรับ ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และ 12 5 



ป้องกันภัยและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดและสถานการณ์ฉุกเฉินทางสาธารณสุขอื่นๆ 

ป้องกันและแก้ไขปัญหาการก่อการร้ายและภัยคุกคามข้ามชาติ 

ป้องกันและแก้ไขการก่อความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ 

10 

เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักของชาติ  

พัฒนาระบบและกลไกการบริหารจัดการความมั่นคงและผลประโยชน์ของชาติทางทะเล 

พัฒนาระบบการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยทั้งทางบกและทางทะเลของประเทศ 

แผนงานและโครงการส าคัญ 5 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย  

การบริหารจัดการในภาครัฐ  

การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  



ยุทธศาสตร์ที่ 6 

การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“ประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส เป็นธรรม” 



2 

 

วัตถุประสงค์  ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 6 



3 

เป้าหมาย & ตัวชี้วัด  6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



4 

แนวทางการพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



5 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



6 

 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



7 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



8 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



 
9 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



10 

แผนรองรับ 6 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทย 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน  

และระบบโลจิสติกส์  



1 

ยุทธศาสตร์ที่ 7 

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“โครงสร้างพ้ืนฐานก้าวไกล พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า” 



2 

 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สิ่งอ านวยความสะดวก กลไกก ากับดูแล เพื่อเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ  และยกระดับคุณภาพชีวิตให้แก่ประชาชน 

สร้างความมั่นคงพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน ส่งเสริมการ
ใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด ขยายโอกาสทางธุรกิจในอาเซียน 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลให้ทั่วถึงในราคาที่เป็นธรรม  
ส่งเสริมธุรกิจและนวัตกรรม พัฒนาระบบความปลอดภัยทางไซเบอร์ 

ขยายการให้บริการโครงสร้างพื้นฐานน้ าประปาให้ครอบคลุม 
ลดอัตราน้ าสูญเสีย และสร้างกลไกการบริหารจัดการ  

พัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากการลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน พัฒนาพื้นที่ 
เพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้กับประเทศ 

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 7 



3 

โลจิสติกส ์ สาธารณูปการ 

 ลดความเข้มข้นในการใช้พลังงาน
เหลือ 7.7 พันตันเทียบเท่า
น้ ามันดิบ/พันล้านบาท  

 สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ลดลง
เหลือ 12% ของ GDP (ต้นทุน 
ค่าขนส่งสินค้าต่ ากว่าร้อยละ 7) 

คมนาคมขนส่ง 

- อันดับดัชนีความสามารถในการแข่งขัน/ประสิทธิภาพอ านวย
ความสะดวกทางการค้าดีขึ้น 

- จ านวนธุรกรรมการให้บริการการน าเขา้-ส่งออก 
  ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 100 % 
- ปริมาณสินค้าเข้า-ออก ณ ด่านชายแดนส าคัญเพิ่มขึ้น 

เฉลี่ยไม่น้อยกว่า 5% 

- เพิ่มสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงาน 
ขั้นสุดท้ายเป็น 17.34% 

- สัดส่วนการใช้ก๊าซธรรมชาติในการผลิตไฟฟ้าลดลงเหลือ 47% 

พลังงาน ดิจิทัล 
- อันดับความพร้อมใช้ของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารดขีึน้ 
- หมู่บ้านมีอินเทอร์เน็ตความเร็วสูงเข้าถึงเพิ่มขึ้นมากกว่า 85% 
- จ านวนผู้ประกอบการธุรกิจดจิิทัลเพิ่มขึ้นไม่นอ้ยกว่า 1,000 ราย  
- ภาครัฐกว่า 80% มีระบบความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร ์

- จ านวนครัวเรือนในเขตนครหลวงได้รับบรกิารน้ าประปา 100% 
 และในเขตภูมิภาค/เทศบาลได้รับบรกิารน้ าประปา >80% 
- จ านวนหมู่บ้านทั่วประเทศได้รับบรกิารน้ าสะอาด 100% 
- อัตราน้ าสูญเสียในระบบส่งและจ าหนา่ยน้ าในเขตนครหลวง 
 น้อยกว่า 20% และน้อยกว่า 25% ในเขตภูมิภาค/เทศบาล 

- เพิ่มสัดส่วนการขนส่งทางราง จาก 1.4% เป็น 5% 
- สัดส่วนการขนส่งทางน้ า จาก 12% เพิ่มเป็น 15% 
- ปริมาณผู้โดยสารรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล  
 เพิ่มขึ้น จาก 5% เป็น 15% 
-  ความสามารถในการรองรับปรมิาณผู้โดยสารของ 
   ท่าอากาศยานในกรงุเทพและในภูมิภาคเพิ่มขึ้นเป็น   
   120 และ 55 ล้านคนต่อปี   

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ เป้าหมายและตัวชี้วัด 7 



4 

พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักของประเทศ   

พัฒนาระบบ 
ขนส่งสาธารณะ 
ในเขตเมืองหลัก 

พัฒนาโครงข่ายทางพิเศษ
และทางหลวงพิเศษใน
บริเวณด่านการค้าหลัก 

ใช้ประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน ์

 ระบบกลไกก ากับดูแล  
 พัฒนาอุตสาหกรรม 

ต่อเนื่อง  
 เชื่อมโยงพ้ืนที่  

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 7 แนวทางการพัฒนาด้านคมนาคมขนส่ง 
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ยกระดับมาตรฐานระบบบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 
และสนับสนุนการสร้างมูลค่าเพิ่ม

ตลอดห่วงโซ่อุปทาน 

พัฒนาระบบอ านวยความ
สะดวกทางการค้า และ

เร่งรัดระบบ NSW  
ให้สมบูรณ ์

พัฒนาคุณภาพบุคลากร
และวางแผนจัดการ
ก าลังคนให้สอดคล้อง 

กับภาคธุรกิจ 

พัฒนาระบบติดตาม
ประเมินผล จัดท า

ฐานข้อมูลและระบบ
ตัวชี้วัดที่มีประสิทธิภาพ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ แนวทางการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ 7 
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พัฒนามาตรการสนับสนุน ปรับโครงสร้าง
ราคาพลังงาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้
พลังงาน และสนับสนุนการวิจัยเทคโนโลยี

ประหยัดพลังงานเพื่อน าไปใช้ในเชิงพาณิชย์ ปรับปรุงและพัฒนาการก ากับดูแล 
การประกอบกิจการพลังงาน และ
ก าหนดโครงสร้างราคาพลังงานให้

สะท้อนต้นทุนและเป็นธรรม 

ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นศูนย์ซื้อ-ขาย
พลังงาน และเพิ่มโอกาสในการพัฒนา

พลังงานในอาเซียน 

เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการการผลิต และ
การใช้พลังงานทดแทนและพลังงานสะอาด 

สร้างความม่ันคงทางพลังงาน โดยกระจาย
ประเภทเชื้อเพลิงในการผลิตไฟฟ้า 

ส่งเสริมการให้บริการขนส่งก๊าซธรรมชาติ
ทางท่อแก่บุคคลที่สาม (TPA) 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 7 แนวทางการพัฒนาด้านพลังงาน 



7 

7 

พัฒนาและปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคม
ของประเทศให้ทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  

สร้างความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์  
(Cyber Security) 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบ  
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเสริมนวัตกรรม การวิจัยและพัฒนา
อุตสาหกรรมดิจิทัลและเทคโนโลยีอวกาศ 

ส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
ในการสร้างมูลค่าเพิ่มทางธุรกิจ 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 7 แนวทางการพัฒนาด้านเศรษฐกิจดิจิตัล 
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พัฒนาระบบน้ าประปา
ให้ครอบคลุมและทั่วถงึ  

การบริหารจัดการการใช้
น้ าอย่างมีประสิทธิภาพ
และการสร้างนวัตกรรม 

ลดอัตราน้ าสูญเสียควบคู่กับ
การบ ารุงรักษาระบบประปา 

ปรับปรุงโครงสร้าง 
การบริหารกิจการประปา 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 7 แนวทางการพัฒนาด้านระบบน้ าประปา 
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แผนรองรับ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 7 แผนรองรับ 

แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้าน
คมนาคมขนส่งของไทย พ.ศ. 2558-2565 ของ

กระทรวงคมนาคม 

แผนแม่บทการพัฒนาระบบโลจิสตกิส์อุตสาหกรรม 
ฉบับที่ ๒ (พ.ศ. 2560-2564) 

แผนพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย 
พ.ศ. 2558-2597 (Power Development 

Plan 2015: PDP 2015) 

แผนอนุรักษ์พลังงาน พ.ศ. 2558-2579 
(Energy Efficiency Plan 2015: EEP 2015) 

แผนพัฒนาพลังงานทดแทน พ.ศ. 2558-2579  
(Alternative Energy Development Plan 

2015: AEDP 2015) 

แผนบริหารจัดการน้ ามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2558-
2579 (Oil Plan 2015) และแผนบริหารจัดการ

ก๊าซธรรมชาติ พ.ศ. 2558-2579 (Gas Plan 
2015) 

แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม  

แผนแม่บทปรับปรุงและพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานระบบประปา

การประปานครหลวง  
(ปี 2561-2590) 

แผนยุทธศาสตร์ของการประปาส่วน
ภูมิภาค (ฉบับที่ 3) ปี 2560-2564 
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แผนพัฒนาระบบรถไฟระหว่างเมือง 

พัฒนาระบบขนส่งชายฝั่ง 

แผนพัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเมือง 

โ ค ร ง ก า ร ป รั บ ป รุ ง
กิจการประปาแผนหลัก  
ครั้งที่ 9 และครั้งที่ 10  

โ ค ร ง ก า ร เพื่ อ ก า รพัฒนาปี  255 8  
ถึงปี 2564  

แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการ
บริหารจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน 

แผนพัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการ
อ านวยความสะดวกทางการค้า  

แผนพัฒนาคุณภาพบุคลากรและวางแผน
จัดการก าลังคนด้านโลจิสติกส ์

มาตรการอนุรักษ์พลงังานภาคขนส่ง  

โครงการเพ่ือพัฒนาก าลังผลิตไฟฟ้า 

โครงการปรับปรุงระบบส่งไฟฟ้าบริเวณภาค
ตะวันตกและภาคใต้ เพ่ือเสริมความมั่นคง 
ระบบไฟฟ้าของการไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย แผนพัฒนาโครงข่ายโทรคมนาคมสู่อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 

แผนพัฒนาส่งเสริม  SME  

แผนพัฒนาก าลังคนและสร้างนวัตกรรมดา้นดจิิทัล 

แผนงานและ 
โครงการส าคัญ 
ยุทธ์ศาสตร์ที่ 7 

การเพิ่มประสิทธิภาพท่าอากาศยาน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ 7 แผนงานและโครงการที่ส าคัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์  

และนวัตกรรม  

เทคโนโลยี วิจัย  



ยุทธศาสตร์ที่ 8 

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย  
และนวัตกรรม 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม” 



วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม (วทน.) 
 

ยกระดับ วทน. ขั้นก้าวหน้า 
สร้างมูลค่าให้การผลิต 

และบริการ 

สร้างโอกาสในการเข้าถึง
เทคโนโลยีให้กับเกษตรกร 

และ SMEs 

พัฒนานวัตกรรมที่ช่วยลด
ความเหลื่อมล้้าและ

ยกระดับคุณภาพชีวิต 
 

บูรณาการระบบ 
บริหารจัดการ วทน. 

ให้มีเอกภาพ 

2 

วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8 



 
 
 

 2564 
2560 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต ิฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) 

อันดับความสามารถการแข่งขันโครงสร้างพ้ืนฐาน
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโดย IMD 

อยู่ในล้าดับ 1 ใน 30 

สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน R&D ต่อ GDP 
 
 
 
สัดส่วนการลงทุน R&D ของ  
ภาคเอกชน : ภาครัฐ 
 
 

 
สัดส่วนการลงทุน R&D ในอุตสาหกรรมยุทธศาสตร์และเป้าหมายของ
ประเทศ : งานวิจัยพ้ืนฐานเพ่ือสร้าง/สะสมองค์ความรู้ : ระบบโครงสร้าง
พ้ืนฐาน บุคลากร และระบบมาตรฐาน 

70 : 30 

สัดส่วนบุคลากรด้าน R&D  

เพิ่มเป็น 1.5 % 

มูลค่าการลดหย่อนภาษีเงินได้นิติบุคคล
ส้าหรับค่าใช้จ่าย R&D 

นวัตกรรมทางสังคมและนวัตกรรมส้าหรับผู้สูงอายุ
และผู้พิการที่ผลิตได้เองภายในประเทศ  

25 คน 
ประชากร 10,000 คน 

เพิ่มข้ึนไม่น้อยกว่า 1 เท่าตัว 

เพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่า 20% 

ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีพร้อมใช้
ที่ถูกน้าไปใช้ในการสร้างมูลค่าเชิง
พาณิชย์ให้กับภาคการผลิตและ
บริการ และภาคธุรกิจ 

ไม่น้อยกว่า 30%  
ของผลงานทั้งหมด  

เป้าหมายที่ 1 เพ่ิมความเข้มแข็งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ เป้าหมายที่ 2 เพ่ิมความสามารถในการประยุกต์ใช้ วทน. เพ่ือยกระดับความสามารถ 
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 

55 : 25 : 20 
3 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8 



ลงทุน R&D และผลักดันสู่เชิงพาณิชย์และสังคม 

กลุ่มเทคโนโลยีที่น้าไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดด 
เทคโนโลยีทางการแพทย ์เทคโนโลยีชีวภาพ หุ่นยนต์ ยานยนต์สมัยใหม่ 
อิเล็กทรอนิกส์ ดิจิทัล ปัญญาประดิษฐ์ ระบบราง+การบิน 

กลุ่มเทคโนโลยีที่พัฒนาได้เอง 
เกษตร อาหาร การแพทย์ สิ่งแวดล้อม เศรษฐกิจสร้างสรรค์ 

กลุ่มเทคโนโลยี+นวัตกรรมที่ลดความเหลื่อมล้้า/ยกระดับคุณภาพชีวิต 
เทคโนฯการศึกษา  ICT เทคโนฯการแพทย์ เทคโนฯเพื่อผู้พิการ/ผู้สูงอายุ 

 เร่งรัดการถ่ายทอดผลงาน R&D 
 พัฒนาตลาดนวัตกรรม 
 เสริมสร้างระบบบริหารจัดการ 

ทรัพย์สินทางปัญญาที่มีประสิทธิภาพ 

พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี (Technopreneur) 

มีบทบาทหลักและร่วมก้าหนด
ทิศทางการพัฒนานวัตกรรม 

สร้างสรรค์นวัตกรรม 
ด้านการออกแบบ+ธุรกิจฐานเทคโนโลยี 

Startups และ SMEs 
สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุน 

รัฐสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ 
และพัฒนาความคิดสร้างสรรค์ 

มีวัฒนธรรมวิจัย+เคารพสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา 
4 

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8 



• ผลิตบุคลากรสาย STEM 

• สร้างนักวิจัยมืออาชีพ 

• พัฒนาศักยภาพนักวิจัย 

• ดึงดูด ผชช. / นักวิจัยจากต่างประเทศ 

S : Science 
T : Technology 
E : Engineer 
M : Mathematics 

• ปรับปรุงระบบวิจัยรองรับเทคโนโลยีส้าคัญ 

• ยกระดับโครงสร้างพ้ืนฐาน วทน.  
ให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลย ี

• พัฒนาระบบคุณภาพ มาตรฐาน มาตรวิทยา 
• สร้างความพร้อม ICT ภาครัฐ 

• สนับสนุนเคร่ืองมือทางการเงินใหม่ๆ 

• แบ่งปันทรัพยากรทางการวิจัย 

• ผลักดันกฎหมายส่งเสริมการใช้
ประโยชน์งานวิจัยสู่เชงิพาณิชย์ 

• ปรับโครงสร้างและบทบาทหน่วยงาน วทน. 

• ปรับระบบการบริหารจัดการงบประมาณ 

• ประเมินสถาบันวิจัยในการพัฒนานวัตกรรม 

• ท้า Technology Roadmap 

• ท้าวิจัยเพ่ือสนับสนุนการจัดท้าแผนจังหวัด 

• ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนพัฒนาความรู้ วทน. 

5 

ด้านบุคลากรวิจัย ด้านการบริหารจัดการ 

พัฒนาสภาวะแวดล้อมด้าน วทน. 

ด้านโครงสร้างพื้นฐาน 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8 
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กรอบนโยบายการพัฒนาเทคโนโลยีชีวภาพ 
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)  

นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (พ.ศ.2555-2564)  

นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ  
ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2560-2564)  

กรอบนโยบายการพัฒนานาโนเทคโนโลยี 
ของประเทศไทย (พ.ศ. 2555-2564)  

แผนแม่บทการพัฒนาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ  
ฉบับที่ ๓ (พ.ศ.2560-2564)  

แผนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรมรายสาขา 
ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ แผนวิจัยด้านการเกษตร 
ด้านอุตสาหกรรม ด้านการท่องเที่ยว ด้านการกีฬา เป็นต้น 

แผนรองรับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8 



แผนงาน/โครงการ 
ระยะเวลาด้าเนินการ 

2560 2562 2564 หน่วยงานรับผิดชอบ 
แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้มีบทบาทน าและ
ใช้นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้สินค้าและบริการ 
เช่น 
• โครงการร่วมทุนเพื่อสรรหาเทคโนโลยีที่เหมาะสมและ

น าไปสู่การพัฒนาแบบก้าวกระโดดในการด าเนินธุรกิจ 
 

แผนงานส่งเสริมผู้ประกอบการไทยให้เป็นเจ้าของ 
ห่วงโซ่มูลค่าเพ่ิมสูงในตลาดโลกในอุตสาหกรรมที่ไทยมี
ศักยภาพ (Global Value Chain Controller) เช่น 
• โครงการส่งเสริมการจัดตั้ งศูนย์วิจัยและพัฒนาใน

ประเทศไทย 
 

โครงการส่งเสริมการจัดท ามาตรฐานนวัตกรรมและ
สิ่ งประดิษฐ์ ไทย เ พ่ือน าขึ้นบัญชีนวัตกรรมและ
สิ่งประดิษฐ์ 
 

5 ปี 

5 ปี 

3 ป ี

วท. ร่วมกับ กค. / อก. / กษ. / พณ. / มท. /  
สภาอุตฯ / สภาหอฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 

วท. ร่วมกับ พณ. / อก. / กษ. / สธ. / สภาอุตฯ / 
สภาหอฯ และหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 

วท. ร่วมกับ วช. / อก. / กษ. / สธ. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 
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แผนงานและโครงการส้าคัญ ยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 8 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 พื้นที่เศรษฐกิจ  

การพัฒนาภาค เมือง และ  
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ยุทธศาสตร์ที่ 9 

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล” 
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 พัฒนาและฟื้นฟูฐานเศรษฐกิจหลัก 

พื้นที่เศรษฐกิจใหม่แข่งขันได้ 

• เพ่ือกระจายความเจริญ
และโอกาสทางเศรษฐกิจ
ไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง
มากขึ้น 

• เพ่ือพัฒนาเมืองศูนย์กลางของจังหวัด 
ให้เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับทุกกลุ่ม 

• เพ่ือพัฒนาและฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลัก 
ให้ขยายตัวอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  
และเพ่ิมคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน 

• เพ่ือพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่ให้สนับสนุนการเพิ่มขีด
ความสามารถในการแข่งขัน
และการพัฒนาในพ้ืนที่อย่าง
ยั่งยืน 

พัฒนาเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม 

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 

“กระจายความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างสมดุล” 

วัตถุประสงค์  

วัตถุประสงค์ของการพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 
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ลดช่องว่างรายได้ระหว่างภาคและมีการ
กระจายรายได้ที่เป็นธรรมมากขึ้น 

•ผลิตภัณฑ์ภาคต่อหัวระหว่างภาคลดลง  
•สัมประสิทธิ์การกระจายรายได้ระดับภาคลดลง 
        

เพิ่มจ านวนเมืองศูนย์กลางของจังหวัดเป็น
เมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม  

• ค่าเฉลี่ยสารอินทรีย์ระเหยง่ายในพื้นที่อุตสาหกรรมหลัก 
บริเวณมาบตาพุดไม่เกินเกณฑ์มาตรฐาน 

• ข้อร้องเรียนของประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบ 
จากการประกอบการในพ้ืนที่ลดลง     

พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักมีระบบการผลิตที่ มี
ประสิทธิภาพสูงและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

• เมืองศูนย์กลางของจังหวัดที่ได้รับการพัฒนาเป็น
เมืองน่าอยู่เพิ่มขึ้น 

• มูลค่าการลงทุนในพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนเพ่ิมข้ึน
ร้อยละ 20 

• สถานประกอบการที่จดทะเบียนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
เพ่ิมข้ึน 

เพิ่มมูลค่าการลงทุนในพื้นที่เศรษฐกิจใหม่
บริเวณชายแดน 

เป้าหมายที่ 1 

เป้าหมายที่ 2 

เป้าหมายที่ 3 

เป้าหมายที่ 4 

ตัวช้ีวัด 

ตัวช้ีวัด ตัวชี้วัด 

ตัวช้ีวัด 

เป้าหมายและตัวชี้วัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 
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1. การพัฒนาภาค 
  1.1 ภาคเหนือ 
 1.2 ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
 1.3 ภาคกลาง 
 1.4 ภาคใต ้
2. การพัฒนาเมือง 
3. การพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ 

3.1 พื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 
3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน   

แนวทางการพัฒนา ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 
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4 

1 2 

3 

ฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์มูลค่าสูง 
1.1 แนวทางการพัฒนาภาคเหนือ 

พัฒนาการท่ องเที่ ยวให้ มี
คุณภาพและความยั่งยืน 

พัฒนาประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร และสร้างมูลค่าเพิ่ม 

ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม 

พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุ 

แนวทางการพัฒนา (ต่อ) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 

http://www.google.co.th/url?url=http://woodlandthai.blogspot.com/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjwsbPM0u3NAhWFvo8KHWiYA9oQwW4IFTAA&usg=AFQjCNG7_nhQsBSWmp3ZKqT56Vy7NGVj5w
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เพิ่มศักยภาพการผลติสนิค้า
เกษตรสู่มาตรฐานเกษตร

อินทรีย์และอาหารปลอดภัย 

พัฒนาอุตสาหกรรมเกษตร
แปรรูปไปสู่ผลิตภัณฑ์ที่มี

มูลค่าเพิ่มสูง  

ยกระดับการทอ่งเที่ยว 
สู่นานาชาติ  

เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารจัดการน้ าเพื่อการ

พัฒนาที่ยั่งยืน 

1.2 แนวทางการพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ฟื้นฟูป่าไม้ให้อุดมสมบูรณ์
และรักษาความหลากหลาย
ทางชีวภาพในพื้นที่ต้นน้ า 

เกษตร อุตสาหกรรม 1 2 3 4 5 ท่องเที่ยว น้ า ป่าไม ้

หลุดพ้นความยากจน 
สู่การพึ่งตนเอง 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
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เ พิ่ ม ค ว า ม ส า ม า ร ถ 
การแข่ ง ขั นของฐาน
อุตสาหกรรมเดิม และ
ส่ ง เ ส ริ ม ก า ร พั ฒ น า
อุตสาหกรรมแห่งอนาคต 

พัฒนา คุณภาพแล ะ
ม า ต ร ฐ า น ก า ร ผ ลิ ต
อาหารและสินค้าเกษตร
ให้ ทั น สมั ย แล ะ เ ป็ น
สากล  

ปรับปรุงมาตรฐานสินค้า
แ ล ะ ธุ ร กิ จ บ ริ ก า ร
ท่องเที่ยวให้มีคุณภาพ
และภาพลั กษณ์ ที่ ได้
มาตรฐานสากล 

เ พิ่ ม ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ
ระบบบริหารจัดการน้ า
แ ก้ ไ ข ปั ญ ห า น้ า ใ น 
ภาคตะวันออก และ
ภาคกลางตอนบน 

เกษตร อุตสาหกรรม ท่องเที่ยว น้ า 

1.3 แนวทางการพัฒนาภาคกลาง 

1 2 3 4 ฐานเศรษฐกิจชั้นน า 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
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ฐานการสร้างรายได้ที่หลากหลาย 

เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ภาคการเกษตร 

ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยว
ให้เตบิโตอย่างต่อเน่ือง 

วางระบบป้องกันและแก้ไขความ
เสื่อมโทรมทรัพยากรฯ และ สวล. 

พัฒนาเศรษฐกิจจังหวัดชายแดน 
ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจเฉพาะ 

1 2 

3 4 

1.4 แนวทางการพัฒนาภาคใต ้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
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2. การพัฒนาเมือง 

3 

4 

5 

พัฒนาระบบขนส่งสาธารณะในเขตเมือง 

รักษาอัตลักษณ์ของเมืองและสร้างคุณค่าของ
ทรัพยากรเพื่อกระจายรายได้ให้คนในท้องถิ่น 

เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเมือง 

พัฒนาสภาพแวดล้อมเมืองศูนย์กลางของจังหวัดให้เป็นเมืองน่าอยู่  
ส าหรับคนทุกกลุ่มในสังคม 1 

ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมเมืองอย่างมีบูรณาการ ภายใต้การมีส่วนร่วม
ของส่วนกลาง ส่วนท้องถิ่น ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน 2 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
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การพัฒนาเมืองส าคัญ 

เมืองชายแดน 
เมืองบริเวณชุมทาง 
เมืองศูนย์กลาง 

พัฒนาพ้ืนที่รอบสถานีขนส่งระบบรางในเมืองที่มี
ศักยภาพที่ส าคัญ และบริเวณเมืองชายแดนที่มีศักยภาพ 
รวมทั้งบริเวณใกล้พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน  

ศูนย์กลางการค้า การบริการ 
ธุรกิจสุขภาพ การศึกษา 
และธุรกิจด้านดิจิทัล 

เมืองน่าอยู่และเอื้อต่อการ
ขยายตัวทางเศรษฐกิจ 
รวมทั้งการเปลี่ยนแปลง
ของสังคมและสิ่งแวดล้อม 

เมืองศูนย์กลางการค้า  
การลงทุน การบริการ
สุขภาพ และศูนย์กลาง
การศึกษา 

เมืองศูนย์กลางธุรกิจ พาณิชย์  
ขนส่ง โลจิสติกส์  สุขภาพ 
การศึกษา และที่อยู่อาศัย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
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3.1 พื้นที่บริเวณชายฝ่ังทะเลตะวันออก 

3 

4 

5 

เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวทางทะเล 
เชื่อมโยงอ่าวไทย 
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม รองรับระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 

กระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาให้แก่ประชาชนในพื้นที่ 

เร่งรัดการแก้ปัญหามลพิษและสิ่งแวดล้อม 1 

2 สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง 
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
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3.2 พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

3 

4 

5 

ส่งเสริมให้ภาคประชาชนและภาคีการพัฒนามีส่วน
ร่วมและได้รับประโยชน์ 

บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วม 

บริหารจัดการด้านสาธารณสุข แรงงาน และความม่ันคง 

ส่งเสริมและอ านวยความสะดวกการลงทุน 1 

2 พัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
สอดคล้องกับศักยภาพพื้นที่ 

เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ  
10 พืน้ที ่

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แนวทางการพัฒนา (ต่อ) 
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พื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลัก ภาคและเมือง 

แผนพัฒนาจังหวัด แผนพัฒนากลุ่มจังหวัด แผนปฎิบัติการเพื่อลดและขจัดมลพิษ
ในเขตควบคุมมลพิษ จ.ระยอง 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
และการขนส่งในพื้นที่ ESB 

      

แผนบูรณาการ 
งบประมาณ SEZ  

 

แผนพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และด่านศุลกากร 

แผนพัฒนา 
นิคมอุตสาหกรรม 

แผนบริหารจัดการ 
แรงงาน 

แผนบริหารจัดการ 
ทรัพยากรธรรมชาติ 

เขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษชายแดน 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แผนรองรับ 
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1. โครงการพัฒนากลุ่มท่องเที่ยวอารยธรรมล้านนาสู่การท่องเที่ยว 
เชิงสร้างสรรค ์

2.  โครงการส่งเสริมเกษตรปลอดภัยภาคเหนือตอนล่าง 
3. โครงการบริหารจัดการวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตรเพื่อปอ้งกัน 

ปัญหาหมอกควันในภาคเหนือ 
4. โครงการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์และพัฒนานวัตกรรมการแปรรูป

สินค้าเกษตรในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
5. โครงการบริหารจัดการน้ าแบบบูรณาการเพ่ือการพัฒนาที่ย่ังยนืใน

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
6. โครงการยกระดับกิจกรรมและบริการด้านการท่องเที่ยวชายทะเล

นานาชาติภาคกลาง 
7. โครงการยกระดับคุณภาพกระบวนการผลิตและการแปรรูปสินค้า

เกษตรให้ได้มาตรฐาน และปลอดภัย  
8. โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคกลาง

แบบมีส่วนร่วม 
9. โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตผลิตภัณฑ์ยางพาราภาคใต้ 
10.โครงการเพิ่มผลผลิตปาล์มน้ ามันและพื้นเกษตรในพื้นที่จังหวัด

ชายแดนภาคใต้  

11.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมผลิตโคเนื้อศรีวิชัยภาคใต้ฝั่งอ่าวไทย 

12.โครงการพัฒนาเมืองมรดกโลกและแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์
อารยธรรมศรีวิชัยจังหวัดนครศรีธรรมราช 

13.โครงการพัฒนาอุตสาหกรรมการเพาะเลี้ยงกุ้งและสัตว์น้ าชายฝั่งที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

14.โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภาคใต้ฝั่งอันดามัน อ่าวไทย 
และแหล่งท่องเที่ยวตอนในที่มีศักยภาพ 

15.โครงการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ 

16.โครงการป้องกันและแก้ไขปญัหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลภาคใต้
แบบมีส่วนร่วม 

17.โครงการปรบัปรงุและพัฒนาสภาพแวดล้อมเมือง 

18.โครงการติดตามตรวจสอบและแกไ้ขปญัหาสารอินทรีย์ระเหยง่าย
ในพื้นที่มาบตาพุดและบริเวณใกล้เคียง จังหวัดระยอง 

19.โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่บริเวณชายฝั่งทะเล
ตะวันออก 

20.โครงการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษ
สระแก้ว ตาก สงขลา และหนองคาย 

ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 9 แผนงานและโครงการส าคัญ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10 เพื่อการพัฒนา 

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
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ยุทธศาสตร์ที่ 10 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา 

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

“ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศ 
ให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” 
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ขยายข้อตกลงทางการค้า การลงทุนระหว่างประเทศ บทบาทที่โดดเด่นมากขึ้นในเวทีระหว่างประเทศ 
เวทีภูมิภาค และเวทีประเทศเพื่อนบ้าน  

บังคับใช้แล้ว 12 ฉบับ 

อยู่ระหว่างการเจรจา 4 ฉบับ 

อยู่ระหว่างการเตรียมเจรจา 2 ฉบับ 

สถานการณ์และแนวโน้ม 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 
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คิดเสรี เปิดเสรี 
และเปิดโอกาส 

ด าเนินนโยบายการค้าและการลงทุนที ่ 

เสรี เปิดกว้าง และเป็นธรรม  

ด าเนินยุทธศาสตร์เชิงรุกเพ่ือ 

แสวงหาตลาดใหม่ๆ 

ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการไทยไป 
ลงทุนในต่างประเทศ  

ส่งเสริมความร่วมมือเพื่อการพัฒนา 
กับประเทศในอนุภุมิภาค ภูมิภาค และนอกภูมิภาค  

ส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมจาก 
การเรียนรู้ภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ  

ผลักดันความเช่ือมโยงด้านกฎระเบียบและในเชงิสถาบัน 

ในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคใหเ้กิดขึ้นจริงในทางปฏิบัต ิ

ลดการใช้ NTBs 

ใช้ความร่วมมือระหว่างประเทศเป็นกลไก 

สนับสนุนและขยายโอกาสการพัฒนาของไทย 

ให้ความส าคัญกับความร่วมมือ 
ในวงกว้าง ทั้ง RCEP APEC G77 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานกายภาพในประเทศและตอ่เช่ือม
กับเพ่ือนบ้าน เพ่ือให้ไทยเป็นประตูไปสู่ตะวันออกและตะวันตก 

ด าเนินงานตามข้อผูกพันและพันธกรณี  
และผลักดันให้การพัฒนาประเทศ  

สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและข้อตกลงระหว่างประเทศ  

สถานการณ์และแนวโน้ม 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 
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ผลกัดนั 

GMS 

IMT-GT 

BIMSTEC 
ACMECS 

- จุดเด่นในด้านที่ตั้งของไทย 
- ขยายความเชื่อมโยงให้เป็น

ระบบที่สมบูรณ์ 
- การพัฒนาที่ครอบคลุมทั่วถึง 

APEC 

การปฏิรูปโครงสร้างและ
กฎระเบียบ มาตรฐานฝีมือ
แรงงาน SMEs การบริหาร
จัดการภาครัฐที่ดี 

POST-ASEAN Community 

- เปิดเสรีการค้า การลงทุน และบริการ 
- ภูมิภาคที่แข่งขันได้ 
- พัฒนาห่วงโซ่อุปทานในภูมภิาคมากขึ้น 

- ขยายเขตการค้าเสรีมากขึน้ (RCEP = 27% ของ 
GDP โลก TPP = 40% ของ GDP โลก) 

- เชื่อมโยงตลาดและห่วงโซ่อุปทาน และมาตรฐาน
ใหม่ๆ ด้านการค้า การลงทุน และบริการ 

RCEP & TPP  

“ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือระหว่างประเทศให้เข้มข้นเพ่ือให้เกิดผลต่อการพัฒนาอย่างเต็มที่” 

UN - SDGs 

CHINA 
เชื่อมโยงเส้นทางสายไหม
ทางบกทางทะเล (OBOR) 

JAPAN 
วิสัยทัศน์การพัฒนา

อุตสาหกรรมใน 
ลุ่มแม่น้ าโขง 

คิดเสรี เปิดเสรี และเปิดโอกาส  

สถานการณ์และแนวโน้ม 
ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 
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ใช้ประโยชน์จากจุดเด่นของท าเลที่ตั้งที่เป็นจุดเชื่อมโยงส าคัญของ 
แนวระเบียงเศรษฐกิจ  ให้เกิดประโยชน์อย่างเต็มศักยภาพในการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมของไทย 

เพิ่มบทบาทของไทยในเวทีโลก ส่งเสริมบทบาทที่สร้างสรรค์ในกรอบ 
ความร่วมมือต่างๆ  สนับสนุนการขับเคลื่อนการพัฒนาภายใต้ SDGs 

ขยายโอกาสด้านการค้าการลงทุนระหว่างประเทศ ยกระดับให้ประเทศเป็น 
ฐานการผลิตและการลงทุนที่มีศักยภาพและโดดเด่น 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 วัตถุประสงค ์
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 ความส าเร็จการด าเนินงาน  CBTA 
 การผลักดันให้เกิดโครงข่ายความเชื่อมโยงทางด้านโลจิสติกสท์ี่ครอบคลุมทกุรปูแบบ 

เครือข่ายการเชื่อมโยงตามแนวระเบียงเศรษฐกิจ 
ที่ครอบคลุมและใช้ประโยชน์ไดเ้ต็มท่ี 

1 

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและภูมิภาคอาเซียน 
2 

เป็นฐานเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุนที่ส าคัญในเอเชีย และพัฒนาส่วนขยายจากแนวระเบียงเศรษฐกิจ
ในอนุภูมิภาคให้ครอบคลุมภูมิภาคอาเซียน เอเชียตะวันออก และเอเชียใต้ 

3 

เป็นหุ้นส่วนการพัฒนาที่ส าคัญในทุกระดับ 
4 

 Enabling Trade Index 
 มูลค่าการบริการของไทยในภูมิภาค 

 มูลค่าการค้าการลงทุนระหว่างไทยกบัประเทศในภูมภิาค 
 มูลค่าสินค้าขั้นกลางที่ผ่านด่านชายแดนระหว่างประเทศ  

 ปริมาณการขนส่งสินค้าและบริการ 
 มูลค่าการค้าชายแดน 

 มูลค่าการลงทุนไทยในภูมิภาค 
 กฎหมายและระเบียบต่างๆ ได้รับการปรับปรุง 

 มูลค่าการให้ความช่วยเหลือของไทย 
 ความก้าวหน้าในการด าเนินการให้เป็นไปตาม SDGs 

 ความส าเร็จโครงการพัฒนาร่วมกันระหว่างไทยกบั
ประเทศในภูมิภาค 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 เป้าหมายและ  
ตัวชี้วัด 
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พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ง 
ระบบโลจิสติกส ์และโทรคมนาคม 

ที่สมบูรณ์และครอบคลุม 

พัฒนาความเชื่อมโยงทุกรูปแบบในภูมิภาค 

1 

2 

3 

4 

ปรับปรุงกฎระเบียบ 
การอ านวยความสะดวกข้ามแดน 

พัฒนารูปแบบและบริการขนสง่ โลจิสติกส ์
ที่มีประสิทธิภาพและไดม้าตรฐานสากล 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรในธุรกิจที่เกีย่วข้อง 
โดยเฉพาะบริการขนส่งและโลจิสตกิส์ 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 แนวทาง 
การพัฒนา 
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เตรียมความพร้อมในการเชื่อมโยง 
และพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจ 

• โครงการปรับปรุงทางหลวง เส้นตาก-แม่สอด,  
เส้นหล่มสัก-เพชรบูรณ์, เสน้กาฬสินธุ์-นาไคร้-ค าชะอ ี

• โครงการปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานข้ามแดน แม่สอด-เมียวดี 
• โครงการก่อสร้างสะพานแม่น้ าโขง จ.บึงกาฬ-เมืองปากซัน 
• สถานีระบบเสาส่งและสายสง่ไฟฟ้าแรงสูง 
• โครงการก่อสร้างรถไฟความเร็วสูง 

NSEC – EWEC - SEC 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 แนวทาง 
การพัฒนา 
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พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน 
 เขตเศรษฐกิจชายแดน  

1 

พัฒนาพื้นที่ตอนในประเทศ 2 

เพื่อเชื่อมโยงระบบการผลิตระหว่างประเทศ และลดความเหลื่อมล้ า 

ส่งเสริมการพัฒนาพื้นที่
ร่วมกับประเทศเพื่อนบ้าน 

3 

เตรียมพื้นที่ส าหรับการเชื่อมโยงในภูมิภาค 

ESB 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 แนวทาง 
การพัฒนา 
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ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ 

1 2 

3 4 

พัฒนาผู้ประกอบการ SMEs  
ให้สามารถพัฒนาธุรกิจร่วมกับ

ประเทศเพื่อนบ้าน 

พัฒนาคน เทคโนโลยี  
และนวัตกรรม 

พัฒนาสภาพแวดล้อมทางธุรกิจ 
สนับสนุนกลไกสภาธุรกิจภายใต้

กรอบความร่วมมือ 

สนับสนุนแหล่งเงินทุน 
ข้อมูลเชิงลึกด้านฐานการผลิต 

ในต่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 แนวทาง 
การพัฒนา 



11 

มูลค่ารวม 9,121.39 ล้านบาท 

ส่งเสริมบทบาทการเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ (Strategic Partner) 

การให้ความช่วยเหลือ การมีบทบาทน าในเวทีระหว่างประเทศ 

การเป็นประธาน G77  
ในวาระปี 2559 

มูลค่ารวม 337.49 ล้านบาท 

ข้อมูล ณ พฤษภาคม 2559 

ข้อมูล ปี 2557 

การเผยแพร่แนวคิด 
เศรษฐกิจพอเพียง 

การเสนอข้อริเริ่มที่สร้างสรรค์ 
และมีส่วนร่วมก าหนดยุทธศาสตร์ 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา แนวทาง 
การพัฒนา 

10 
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ส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาที่สร้างสรรค์ 

การขับเคลื่อนการพัฒนาตาม SDGs 

การแก้ปัญหาความยากจน 
และความเหลื่อมล้ า 

สร้างโอกาสให้แก่สังคม 
ผู้ด้อยโอกาส  

สตรี และผู้สูงอายุ 

รักษาดุลยภาพปฏิสัมพันธ์กับมหาอ านาจ 

1 

2 

3 

4 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 แนวทาง 
การพัฒนา 
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สร้างความเข้าใจและปรบัทัศนคติคนไทย 
เพ่ือสร้างความเชื่อมั่นและ 

ความไว้เนื้อเชื่อใจระหว่างกัน 

พัฒนามาตรฐานและกลไก
รองรับผลกระทบเชิงลบ  

ที่เกิดจากข้อตกลงระหว่าง
ประเทศ 

การปรับตัวและกลไกการด าเนินความร่วมมือระหว่างประเทศ 

บูรณาการภารกิจ 
ความร่วมมือระหว่างประเทศ 

ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 แนวทาง 
การพัฒนา 
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ยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือการพัฒนา 10 แผนงานและโครงการส าคัญ 

แผนงานส่งเสริมและสนับสนุนให ้
ผู้ประกอบการไทยออกไปลงทุนในต่างประเทศ 

GMS 
แผนงานความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (GMS)  

แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย  
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) 

แผนงานโครงการที่ส าคัญภายใต้กรอบเอเปค พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและคมนาคมขนส่ง 

พัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ทางเศรษฐกิจ 

พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สังคม และสิ่งแวดล้อม 

พัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจใน 
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้้าโขง 6 ประเทศ (GMS) 

GMS 

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคมขนส่ง 

การค้าและการลงทุน การท่องเที่ยว 

ผลิตภัณฑ์และบริการฮาลาล พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

ศึกษาเชิงยุทธศาสตร์เพ่ือจัดตั้งเขตการค้าเสรีเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก 

จัดท้าแผนการด้าเนินการเพื่อส่งเสริมขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ของการค้าภาคบริการ 

ปฏิบัติตามแผนด้าเนินการความม่ันคงด้านอาหารของเอเปค ปี พ.ศ. 2563 

ส่งเสริมการจัดท้าข้อริเริ่มในการจัดท้ากรอบความร่วมมือเพ่ือส่งเสริมการจ้างงานเยาวชน  
และการส่งเสริมการเป็นเจ้าของกิจการ 

จัดท้ากรอบแนวทางการปฏิรูปโครงสร้างของเอเปคภายใต้วาระใหม่ส้าหรับการปฏิรูป 
โครงสร้างเอเปค ส้าหรับปี พ.ศ. 2559-2563 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12  

การขับเคลื่อนและ 
การติดตามประเมินผล 
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การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผล 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
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หลักการ 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ยึดยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 
และยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณ เป็นกรอบ
ทิศทางหลัก และแปลงสู่การปฏิบัติในระดับต่างๆ 
ท่ีสอดคล้องกับสภาพภูมิสังคม 

กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นท่ี โดย
เชื่อมโยงการพัฒนาจากชุมชนสู่ประเทศและ
ประเทศสู่ชุมชนภายใต้หลักการพัฒนาพื้นท่ี 
ภารกิจ และการมีส่วนร่วม 

ใช้เครือข่ายหรือคลัสเตอร์ระหว่าง
ภาครัฐ ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน 
และสื่อมวลชนเป็นกลไกและเครื่องมือ
ขับเคล่ือนการพัฒนา 

ใชอ้งค์ความรู้ เทคโนโลยี นวัตกรรม 
และความคิดสร้างสรรค์ให้เป็น เครื่องมือ
สนับสนุนการขับเคล่ือนการพัฒนา 
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แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ 12 ไปสู่การปฏิบัติ 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความส าคัญและ
พร้อมเข้าร่วมในการผลักดันแผนฯ 12  
o จัดท าแนวทางสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อสร้าง

ความตระหนักและยอมรับแผนฯ 
o สร้างความเข้าใจให้ภาคการเมืองและจัด

คู่มือการแปลงแผนฯ  

สร้างความรู้ความเข้าใจ 1 

2 

3 

4 

5 

ยุทธศาสตร์ชาติ นโยบายรัฐบาล แผนบริหารราชการแผ่นดิน 
และแผนระดับอื่นๆ  
o ก าหนดประเด็นการพัฒนาส าคัญภายใต้แผนฯ น าไปสู่การ

ก าหนดแผนงาน/โครงการ/ระดมทรัพยากร/ผู้รับผิดชอบ 
o จัดท าแผนการลงทุน/แผนพัฒนาเฉพาะด้านท่ีตอบสนอง

การพัฒนาในหลายมิติภายใต้ยุทธศาสตร์แผนฯ 12 
o เช่ือมโยงแนวคิดพื้นฐาน ยุทธศาสตร์และประเด็นการ

พัฒนาส าคัญภายใต้แผนฯ 12 

สร้างความเชื่อมโยงระหว่างแผนฯ 12  

โดยน าการวิจัยพัฒนามาใช้เป็นเครื่องมือ ปรับกฎหมาย/ 
กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง และใช้ ICT และสร้างช่องทาง 
แสดงความคิดเห็น 

สร้างสภาพแวดล้อมให้เอ้ือต่อ 
การขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่างๆ  

o เช่ือมโยงคณะกรรมการระดับชาติ  
o ปรับกลไกและกระบวนการบริหารจัดการภาครัฐ  
o ให้จังหวัดเป็นจุดประสานการขับเคลื่อน  
o ประสานและผลักดันให้กลไกนอกภาครัฐมีส่วนร่วมขับเคลื่อน 

เพิ่มประสิทธิภาพกลไกรับผิดชอบการขับเคลื่อนแผนฯ ที่ชัดเจน  โดย 

เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถ
ขับเคลื่อนแผนฯ 12 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดย  
พัฒนาศักยภาพประชาชนให้มีบทบาทในกระบวนการพัฒนา  
o เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนและ อปท.  
o ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนมากขึ้น  
o ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและ

สังคม รวมทั้งส่งเสริมสื่อให้เป็นกลาง  
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การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ส่งเสริมสิทธิประชาชนการรับทราบ
ข้ อมู ล ข่ า ว ส า ร จากหน่ ว ย ง านที่
รับผิดชอบ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมเพ่ือติดตาม
ประเมินผล 

ส่งเสริมสิทธิประชาชนการรับทราบข้อมูลข่าวสาร 1 

2 

3 

4 
เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ มุ่งเสนอผลผลิต 
ผลลัพธ์ และผลกระทบ ที่สามารถวัดความส าเรจ็และ
ความล้มเหลวของแผนพัฒนาประเทศได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

เป็นระบบประเมินผลเชิงบูรณาการ  

ประเมินด้วยตนเองเพ่ือสร้างกระบวนการเรียนรู้ 
(Inside-out) ควบคู่การให้หน่วยงานหรือสถาบัน
ที่เป็นกลางท าหน้าที่ประเมินผล (Outside-in) 

ร่วมประเมินด้วยตนเอง 

หลักเกณฑ์การติดตามประเมินผลและการจัดท าตัวชี้วัดต้อง
ชัดเจน โปร่งใส เป็นกลาง มีมาตรฐาน และถูกต้องตามหลัก
วิชาการบนพ้ืนฐานของข้อเท็จจริง 

ถูกต้องตามหลักวิชาการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริง 

แนวคิดและหลักการติดตามประเมินผลแบบมสี่วนร่วม  



5 

• การประเมินผลก่อนการปฏิบัติการหรือก่อน
เริ่มโครงการ เพื่อประเมินสถานการณ์และ
ส ารวจข้อเท็จจริง ความเป็นไปได้ในขั้นตอน
การจัดเตรียมนโยบายทั้งรูปกฎหมายและ
มิใช่กฎหมายเพื่อกลั่นกรองโครงการ  

• การประเมินผลระหว่างด าเนิน เพื่อติดตาม
ประเมินผลความก้าวหน้าในระยะที่ก าลัง
ด าเนินงาน 

• กาประเมินหลังการด าเนินงาน เพื่อวิเคราะห์
ประสิทธิผล  ประสิทธิภาพ  ตลอดจน
ผลกระทบ  ทั้งทางบวกและลบ 

2 

และแผนงานที่เกี่ยวข้องมากกว่าหนึ่งกระทรวง 
ให้ เกิดการเชื่อมโยงเป้าหมายตัวชี้ วัดของ
แผนปฏิบัติการกระทรวงและกลุ่มกระทรวงกับ
เป้าหมายตัวชี้ วัดของยุทธศาสตร์ชาติกับ
เป้ าหมายและประเด็นพัฒนาส าคัญของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

วางระบบการติดตามประเมินผล
ยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 12 ใน  3 ระยะ 

วางระบบการติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการระดับกระทรวง  1 

2 

แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม  

THAILAND 
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วางระบบการติดตามประเมินผลแผนงาน
โครงการระดับจังหวัดและพื้นที่  

• เพ่ือให้เกิดการเชื่อมโยงเป้าหมายตัวชี้วัดของ
แผนปฏิบัติ การจั งหวั ดและกลุ่ มจั งหวัดกับ
เป้ าหมายตั วชี้ วั ดของยุทธศาสตร์ชาติและ
แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

ส่งเสริมให้เกิดการประสานความร่วมมือ
ระหว่าง สศช. กพร. สงป. และหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง  

• เ พ่ื อท า ใ ห้ ร ะบบติ ด ตามประ เ มิ น ผลมี
มาตรฐานสากลและพัฒนาให้ทันสมัย 

ตั้งหน่วยวิจัย ฝึกอบรม และตรวจสอบ
มาตรฐานระบบติดตามและประเมินผล  

• ทั้งในส่วนกลางและในพ้ืนที่เพ่ือให้การติดตาม
ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

• เพ่ือให้การติดตามประเมินผลมีความเป็นสากล 
ถูกต้องตามหลักวิชาการ เชื่อถือได้ เป็นพ้ืนฐาน
ส าหรับการตัดสินใจนโยบายและการด าเนินงาน
ภาครัฐ 

จัดเตรียมองค์กรกลางที่มีความเป็นมอื
อาชีพ มีความช านาญและเป็นที่ยอมรับ
ของทุกฝ่าย  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ต่อ) 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม  2 
3 4 

5 6 
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พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรสากล 
(Joint Key Performance Indicator: JKPI)  

• เพ่ือประเมินการบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และยุทธศาสตร์ชาติ
ซึ่งสามารถวัดทั้งรูปของตัวชี้วัดผลกระทบร่วม 
ตัวชี้วัดผลลัพธ์ร่วม และตัวชี้วัดผลผลิตร่วม 

น าเสนอผลการติดตามประเมินผลให้ทุก
ฝ่ายได้รับทราบ 

• วิพากษ์วิจารณ์ และแสดงความคิดเห็นอย่าง
เปิดเผยและโปร่งใส ตรวจสอบได้ 

จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น  

• ทั้งประชาชนลุ่มเป้าหมาย ผู้ก าหนดนโยบาย 
หน่วยงานน านโยบายไปปฏิบัติ  หน่วยงาน
สนับสนุนงบประมาณ ตลอดจนสาธารณชน
ผู้สนใจได้รับทราบ 

• เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการประเมินผลโดย
จัดท าระบบข้อมูลการบริหาร เข้าถึงข้อมูล 
วิ เคราะห์  และการน าข้อมูลไปใช้ ได้อย่าง
เหมาะสม  

พัฒนาระบบข้อมูลและประยุกตใ์ช้
เทคโนโลยี  

การติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 (ต่อ) 
การขับเคลื่อนและการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 

แนวทางการประเมินผลแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแบบมีส่วนร่วม  2 
7 8 

9 10 
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