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 ดร. ปิยะนิตย ์โอนพรตัน์วบูิล 
ผูอ้ านวยการกองขบัเคลื่อนและประเมินผลการพฒันา 

 ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ 

แผนพฒันาเศรษฐกิจ 

และสงัคมแห่งชาต ิ

หลกัสูตรนกัยุทธศาสตร ์รุ่นที่ 14  

ศูนยศึ์กษายทุธศาสตร ์สถาบนัวชิาการป้องกนัประเทศ  

11 กมุภาพนัธ ์2564 
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ววิฒันาการการวางแผนพฒันาประเทศ   1 
2 

Outline 

3 
4 

ยทุธศาสตรช์าติ และแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม
แหง่ชาติ ฉบบัที่ 12 

กา้วต่อไปสู.่..แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 13 

ผลการพฒันาตามแผนฯ 12 และความทา้ทายของ 
การพฒันาในระยะต่อไป 
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1 ววิฒันาการการวางแผน
พฒันาประเทศ   
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การพฒันาประเทศคืออะไร?  

การพฒันา = ท าใหดี้ข้ึน  

การพฒันาประเทศ = การท าใหป้ระเทศดีข้ึน  



11 กุมภาพนัธ ์2564 www.nesdc.go.th page 5 

การวางแผนพฒันาประเทศเกดิข้ึนเม่ือไร? 
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• พ.ศ. 2493 ในยุคของจอมพล ป. พบิูลสงคราม เป็นนายกรฐัมนตรมีนีโยบายเศรษฐกจิชาตนิิยม การเมอืงในประเทศมี

ลกัษณะรวมศูนยส์ ัง่การ  

• รฐับาลจดัต ัง้ “สภาเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ ขึ้น เมือ่วนัที ่15 กมุภาพนัธ ์2493 มี พ.ร.บ. จดัต ัง้สภาเศรษฐกจิแห่งชาต.ิ..ถอื

เป็นจุดก าเนิดของ “สภาพฒัน”์ 

• มคีณะกรรมการ 20 ท่าน นายกรฐัมนตร ีเป็นประธาน มหีนา้ทีส่  าคญัคือ ใหค้วามคดิเหน็ในเรื่องส าคญัดา้นเศรษฐกิจแก่

คณะรฐัมนตร ีรวบรวมสถติขิองชาต ิและใหค้วามร่วมมอืกบัต่างประเทศในโครงการความช่วยเหลอืต่างๆ 

• ปี 2494 จดัต ัง้ “คณะกรรมการรว่มมือทางเศรษฐกจิและวชิาการกบัต่างประเทศ (ก.ศ.ว.)”  

• จดัท า “ผงัเศรษฐกจิ ช่วง พ.ศ. 2496-2499” ถอืเป็นจดุเริ่มตน้ของการวางแผนเศรษฐกจิแห่งชาต ิโดยมกีารจดัล  าดบั

ความส าคญัของงาน และแผนแมบ่ท เพือ่จดัท างบลงทนุของรฐับาล (เป็นส่วนหนึ่งของการขอความช่วยเหลอืทางเศรษฐกจิ

และวชิาการจากต่างประเทศ) 

• ปี 2498 ไทยขอความช่วยเหลอืจากธนาคารโลก จดัส่งผูเ้ชี่ยวชาญมาส ารวจเศรษฐกจิของประเทศ (ครอบคลุมดา้น

สาธารณูปโภค การศึกษา และสงัคม) และจดัท ารายงานเสนอรฐับาล  

• ปี 2502 ปรบัโครงสรา้ง “สภาเศรษฐกจิแห่งชาต”ิ เปลี่ยนเป็น “ส านกังานสภาพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ” ท าหนา้ที่

วางแผนพฒันาเศรษฐกจิระดบัประเทศ พจิารณาโครงการเกี่ยวกบัเศรษฐกจิและสงัคมของหน่วยราชการ รวมท ัง้งบลงทนุ

ของรฐัวสิาหกจิ การด าเนินงานอยู่ภายใตก้ารก ากบัของคณะกรรมการบรหิารสภาพฒันาเศรษฐกจิแห่งชาติ 

 

ก าเนิดการวางแผนพฒันาประเทศ 
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ววิฒันาการการวางแผนพฒันาประเทศ  

วางแผนจากสว่นกลาง และ Top-Down 
วางแผนแบบ Top-Down และ Bottom-Up 

แผนรายโครงการ  

แผนเฉพาะสาขา 

 
แผนเนน้การบูรณาการและพื้นที่  

แผนพฒันาสหสาขา 
 

แผนกลยทุธ ์

 

 
 

เนน้การเตบิโต
ทางเศรษฐกจิ 
ควบคู่การ

พฒันาสงัคม 

เนน้เสถยีรภาพเศรษฐกจิ 
มหภาค และมุ่งพฒันา
ภมูิภาค ชนบท เพื่อลด

ความเหลื่อมล า้ 

ยดึปรชัญาของเศรษฐกจิ
พอเพยีง คนเป็นศูนยก์ลาง  
การมีสว่นร่วม และการ
พฒันาอย่างย ัง่ยนื 

แผนฯ 3 

เศรษฐกจิ
ฐานความรู ้

และ
เศรษฐกจิ
สรา้งสรรค ์

2504-2509 2510-2514 2515-2519 

แผนฯ 2 แผนฯ 1 

2520-2524 

แผนฯ 4 แผนฯ 5 

2525-2529 2530-2534 2535-2539 2540-2544 2545-2549 2550-2554 2555-2559 

แผนฯ 6 แผนฯ 7 แผนฯ 8 แผนฯ 9 แผนฯ 10 แผนฯ 11 

เนน้การเตบิโตทาง
เศรษฐกจิดว้ยการ
พฒันาโครงสรา้ง

พื้นฐาน 
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สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 1 

1. ภาคเกษตรเป็นภาคเศรษฐกจิส าคญั โดยมสีนิคา้ส าคญั 

คอื ขา้ว ยางพารา ไมส้กั ดบีกุ 

2. เศรษฐกจิขยายตวั 8 % ต่อปี (เป้าหมาย 5%) และ

ด าเนินโครงการเขือ่นเจา้พระยา และก่อสรา้งเขือ่นภมูพิล  

3. อตัราเพิม่ของประชากรสูงขึ้นประมาณรอ้ยละ 3 ต่อปี  

1. “แผนพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 2” 

2. แนวคดิการวางแผนพฒันารายสาขา (Sectoral development 
planning) และขยายขอบเขตแผนครอบคลมุการพฒันา

รฐัวิสาหกจิและองคก์ารบรหิารสว่นทอ้งถิ่น  

3. ลงทนุในโครงสรา้งพื้นฐานต่อเนื่องจากแผนฯ 1 
4. พฒันาชนบทเพือ่เสริมสรา้งความม ัน่คง และกระจายผลการพฒันา 
(รอ้ยละ 75-80 ของงบพฒันาเป็นการลงทนุในภูมภิาค) 

5. ส่งเสรมิเอกชนใหม้บีทบาทร่วมพฒันาประเทศ 

1. “แผนพฒันาการเศรษฐกจิแหง่ชาติ ฉบบัที่ 1” 

2. วางแผนจากสว่นกลางแบบ “จากบนลงลา่ง” ใชแ้นวคิด

ความเจรญิเติบโตทางเศรษฐกจิ (Development with 

growth) โดยเนน้การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน (คมนาคม

ขนส่ง โทรคมนาคม เขือ่นเพือ่ชลประทานและไฟฟ้า 

รวมท ัง้สาธารณูปการ (Project-oriented approach) 

3. มุง่เพิม่รายไดแ้ละยกมาตรฐานการครองชพีของประชาชน 

4. ปรบัปรุงการบรหิารงานทกุดา้นใหม้ปีระสทิธิภาพ 

แผนฯ 1 ยคุทองของการวางแผนเศรษฐกจิ แผนฯ 2  ยคุทองของการพฒันา 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 2 
1. ปญัหาความแตกต่างดา้นรายได ้มช่ีองวา่งรายไดเ้พิม่ขึ้น 
2. เศรษฐกจิขยายตวัรอ้ยละ 7.2 ต่อปี เศรษฐกจิถดถอยหลงัจาก
ขยายตวัมาเป็น 10 ปี 

3. ประชาชนไดร้บัประโยชนจ์ากโครงสรา้งพื้นฐานไม่เท่าเทยีมกนั
 และอยู่ในวงจ ากดั 
4. จ านวนของประชากรเพิม่ขึ้นในอตัราสูงส่งผลต่อความเป็นอยู่ของ
ประชากรโดยรวม 
 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 1 และ 2 
2504  2509 2510 2514 
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สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 3 
1. ปญัหาการกระจายรายไดแ้ละความไมเ่ท่าเทยีมในการเขา้ถงึบรกิารรฐั
รุนแรง  

2. เศรษฐกจิขยายตวั 6.6 % ราคาน า้มนัเพิม่ขึ้น 4 เท่า (2516-17 วกิฤติ
น า้มนัคร ัง้แรก)  

3. ปี 2516 อตัราเงนิเฟ้อสูงถงึ 15.5% เศรษฐกจิซบเซาช่วงหลงัของแผนฯ 3 
4. การเมอืงผนัผวนเปลีย่นแปลงรฐับาลบอ่ยครัง้ เศรษฐกจิโลกตกต า่   
3. ราคาสนิคา้เกษตรตกต า่ 
4. การวา่งงานเพิม่ขึ้น  

1.  ก าเนิดของการวางแผนพฒันาสงัคมและวตัถปุระสงคก์ารพฒันาที่
หลากหลาย (Growth + Social fairness + Income distribution) 

2. กระจายการพฒันาสู่ภมูิภาค เร่งรดัพฒันาภาคและชนบท 
3.  เนน้การเพิม่ผลผลติการเกษตร เพิม่รายไดป้ระชาชนในชนบท เพือ่ลด
ความต่างของรายได ้

4.  สรา้งความเท่าเทยีมในการใชป้ระโยชนจ์ากบรกิารของรฐั โดยเฉพาะดา้น
การศึกษาและสาธารณสุข 

แผนฯ 3 : การพฒันาสงัคมควบคู่เศรษฐกจิ แผนฯ 4 : เร่งฟ้ืนฟเูศรษฐกจิและสงัคม 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 4 
1. ยุคการเมอืงรุนแรง พรรคคอมมวินิสตข์ยายตวั 
2. การพฒันาดา้นประสทิธภิาพการผลติภาคเกษตรต า่ 
3. เศรษฐกจิขยายตวัรอ้ยละ 7.1 เงนิเฟ้อสูงถงึรอ้ยละ 11.7 และขาด
ดุลการคา้ 

4. ทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม 
5. การใหบ้รกิารทางสงัคมไมเ่พยีงพอและไมท่ ัว่ถงึ 
6. ไทยยกระดบักลายเป็นประเทศก าลงัพฒันาทีม่รีายไดป้านกลาง จาก
ประเทศรายไดต้ า่ 

1.  พฒันาต่อเนื่องจากแผนฯ 3 โดยยดึถอืความมัน่คงปลอดภยัของชาติ
เป็นพื้นฐานของการพฒันา แนวคดิการพฒันาระหวา่งสาขาร่วมกนั 
(Inter-sectoral planning) 

2.  เร่งฟ้ืนฟูเสถยีรภาพทางเศรษฐกจิของประเทศใหม้ ัน่คง เช่น การผลติ
สนิคา้เพื่อทดแทนการน าเขา้ ปรบัปรุงนโยบายการควบคุมราคา
สนิคา้และเร่งรดัการสง่ออก 

3.  เนน้เสรมิสรา้งสวสัดภิาพทางสงัคมแก่คนในชาติมากกวา่การขยายตวั
ทางเศรษฐกจิเป็นหลกั  

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 3 และ 4 
2515  2519 2520  2524 
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แผนฯ 5 : แกไ้ขปญัหาและปรบัสูก่ารพฒันายคุใหม่ 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 5 

1. แผนพฒันาชนบท เพือ่แกไ้ขปญัหายากจน ตัง้  

คกก.พฒันาชนบทแห่งชาต ิ(กชช.) มนีายกรฐัมนตรเีป็นประธาน 

2. แผนพฒันาเชงิรุก เนน้การพฒันาเชงิพื้นที ่เช่น โครงการ Eastern 

Seaboard (ESB) และการรเิริ่ม กรอ. 

3. พบกา๊ซธรรมชาตใินอ่าวไทย เปิดโรงงานแยกกา๊ซฯ แห่งแรก ปี 2528 

3. แผนพฒันาเพือ่ความม ัน่คง เช่น หมูบ่า้นอาสาและพฒันาป้องกนัตนเอง 

4. เศรษฐกจิขยายตวัต า่เทยีบกบัช่วงแผนฯ ทีผ่่านมา เพยีงรอ้ยละ 5.4 ต่อปี 

5. รฐับาลกระจายบรกิารสงัคมไดก้วา้งขวางขึ้น เช่น โรงพยาบาลประจ าอ าเภอ 

1.  วางแผนโดยยดึหลกัภูมภิาคและพื้นที ่ก าหนดพื้นที่เป้าหมายเพื่อแก ้
ปญัหาความยากจน เป้าหมายเพือ่ความม ัน่คงและรองรบัอตุสาหกรรม   

2. เนน้การปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิมากกวา่การมุง่ขยายอตัราการเจรญิทาง
เศรษฐกจิ 

3.  พฒันาเศรษฐกจิและสงัคมบนความสมดุล  
4.  พฒันาการแปลงแผนไปสู่ภาคปฏบิตั ิ
5.  เพิ่มบทบาทและระดมความร่วมมือจากภาคเอกชน  

แผนฯ 6 : การจดัท าแผนสูร่ะดบักระทรวง 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 6 

1. หนี้ต่างประเทศลดลง ทนุส ารองเพิม่ขึ้น 

2. เศรษฐกจิฟ้ืนตวัและขยายตวัรอ้ยละ 10.9  

ต่อปี (สูงสุดในรอบ 25 ปีทีผ่่านมา)  

3. การจา้งงานภาคอตุสาหกรรม/บรกิารเพิม่ขึ้น 

4. ปญัหาความเหลือ่มล  า้รายไดร้ะหวา่งกลุม่ครวัเรอืน และชนบทกบัเมอืง

มากขึ้น 

5. มที่าเรอืน า้ลกึ 4 แห่ง คอื ท่าเรอืสงขลา ภูเกต็ (เปิด 2531) แหลมฉบงั 

(เปิด 2534) และมาบตาพดุ (เปิด 2535) 

1. ก าหนดขอบเขตและวธิกีารใชแ้ผนฯ ทีช่ดัเจน มที ัง้ระยะส ัน้ กลาง ยาว 
และแผนปฏบิตัริะดบักระทรวง 

2. เพิม่ประสทิธภิาพการพฒันาประเทศ ท ัง้ดา้นทรพัยากรมนุษย ์พฒันา
วทิยาศาสตรแ์ละการบรหิารจดัการ 

3. ปรบัปรุงระบบการผลติและการตลาด (กลไกตลาดท างานดีข้ึน)  

4. ยกระดบัคุณภาพปจัจยัพื้นฐานเพือ่ลดตน้ทนุ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 5 และ 6 
2525  2529 2530  2534 
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แผนฯ 7 : ยคุโลกาภวิตัน์ มุ่งสู ่

การพฒันาที่ย ัง่ยนื 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 7 
1. รายไดต้่อหวัเพิ่มถงึ 28 เท่าจากแผนฯ 1 เป็น 77,000 บาท 

2. เศรษฐกจิขยายตวัรอ้ยละ 8.1 ต่อปี เงนิเฟ้อเฉลีย่ 4.8 % 

3. ทนุส ารองสูงถงึ 38,700 ลา้น USD  

4. รวยกระจกุ จนกระจาย (คนรวย 20% บน มสีดัส่วนรายได ้> 50% ของ

ประชากรท ัง้ประเทศ  

1. เริ่มแนวคดิ “การพฒันาที่ย ัง่ยนื” 

2. มุง่สู่เศรษฐกจิมเีสถยีรภาพ รกัษาอตัราการเจรญิเตบิโตทาง

เศรษฐกจิ กระจายการพฒันาสู่ภูมภิาคและชนบท และพฒันา

คุณภาพชวีติ สิง่แวดลอ้ม และทรพัยากรธรรมชาต ิ

3. พฒันาเศรษฐกจิสู่เศรษฐกจิด่านหนา้ในภูมภิาค และยกระดบัสู่

ระดบันานาชาต ิ

“เศรษฐกจิดี สงัคมมีปญัหา การพฒันาไม่ย ัง่ยนื”  
ปี 2539 ในช่วงปลายแผนฯ 7 ไทยกา้วเขา้สู ่วกิฤตเศรษฐกจิ 

แนวคิดหลกั : โดยราชการ เพื่อประชาชน 

ปรบักระบวนทรรศน์ 

ใหม่ในการพฒันา 

บรหิารแบบควบคุม  
ส ัง่การ เป็น Top-down  
มีกรอบในการวางแผน 

„ การเมอืง/ปกครองรวมศูนยอ์ านาจ 

„ เศรษฐกจิน าสงัคม 

„ ใชท้รพัยากรและแรงงานเป็นหลกั 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 7 
2535  2539 

ทบทวนผลการพฒันาแผนฯ 1-7 (2504-2539) 
สภาวะแวดลอ้ม 
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ปรบัแผนฯ 8 

แผนฯ 8 : ปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง + 

“คน” เป็นศูนยก์ลางการพฒันา 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 8 
1. วกิฤตเศรษฐกจิปี 2540    3.  หนี้ ต่างประเทศและหนึ้สาธารณะเพิม่ขึ้น 
2. ปญัหาสถาบนัการเงนิ  4.  มเีครอืขา่ยการพฒันาร่วมกบัภาครฐั 

1. เนน้คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา และใชก้ารพฒันาเศรษฐกจิเป็นเครื่องมอื 
2. ปรบัเปลี่ยนกระบวนการจดัท าแผนใหม่เป็นแบบ “จากล่างข้ึนบน” บูรณาการแบบองคร์วม ไม่พฒันาแยกสว่น 
3. ภาคประชาชนมสี่วนร่วมพฒันา 
4. แปลงแผนสู่ปฏบิตั ิโดยยดึหลกัการพื้นที ่ภารกจิ และการมสี่วนร่วม (AFP)  

มุ่งเนน้การพฒันาแบบองคร์วม เป็นการวางรากฐานการมีสว่นรว่มของประชาชน 

„ โดยประชาชน เพือ่ประชาชน 

„ คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา 

„ เศรษฐกจิเป็นเครื่องมอืในการพฒันาคน 

„ วธิีการพฒันาเนน้องคร์วมและบูรณากาi 

„ บรหิารแบบชี้น า สรา้งการมสี่วนร่วม (Bottom-up) 

„ ปรบักรอบเศรษฐกจิมหภาค 

„ ลดผลกระทบต่อคนและ 
สงัคม 

„ ปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิ 

„ ปรบัระบบบรหิารจดัการ 

„ เผชญิกระแสโลกาภวิตันท์ีรุ่นแรง 

„ เศรษฐกจิส่งสญัญาณมปีญัหา 

„ การพฒันากระจกุตวัไมก่ระจาย 

„ มปีญัหาสงัคม คุณภาพชวีติ 
ทรพัยากรธรรมชาตเิสือ่มโทรม 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 8 
2540  2544 

สภาวะแวดลอ้ม แนวคดิหลกัของแผนฯ 8 
วกิฤต 

เศรษฐกจิ  

ปี 2540 
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สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 9 

คุณภาพชวีติดขีึ้น ท ัง้ดา้นสุขภาพ ยาเสพตดิ และการกระจายรายได ้

1. ยดึคนเป็นศูนยก์ลางการพฒันาต่อเนื่องจากแผนฯ 8 
2. มุง่การพฒันาทีส่มดุลคน สงัคม เศรษฐกจิ และสิง่แวดลอ้ม 
3. เพิม่ขดีความสามารถในการแขง่ขนั 
4. บรหิารจดัการทีด่ ีในทกุระดบั   

สรา้งกระบวนการมีสว่นรว่มของภาคกีารพฒันาทกุระดบัอย่างกวา้งขวาง 

3 สงัคมที่พงึประสงค ์

สงัคมคณุภาพ 

สงัคมแห่ง 

การเรยีนรู ้

สงัคมสมานฉนัท์

เอื้ออาทร 

แกไ้ขปญัหา 

ความยากจน 

การบรหิารจดัการที่ดี 

ในทกุระดบั 

ฟ้ืนฟเูศรษฐกจิ 

ใหม้ีเสถยีรภาพมัน่คง 

วางรากฐานการพฒันา 

ประเทศใหเ้ขม้แข็ง ย ัง่ยนื 

บรหิาร 
จดัการที่ดี 

คน 
สงัคม 

ชนบท 
เมือง 

ทรพัยากร 
สิง่แวดลอ้ม 

บรหิาร
เศรษฐกจิ
สว่นรวม 

เพิม่สมรรถนะขีด
ความสามารถใน 
การแข่งขนั 

ความเขม้แข็ง 
ว&ท 

7 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

4 วตัถปุระสงคห์ลกั 

การบรหิารการเปลี่ยนแปลงเพื่อการแปลงแผนสูก่ารปฏบิตั ิ

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 9 
2545  2549 แผนฯ 9 : เนน้ปรชัญาของ

เศรษฐกจิพอเพยีง ต่อเน่ือง  

รฐัประหาร  
ช่วงปลายแผนฯ  
(19 ก.ย. 2549) 
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แผนฯ 10 : การปฏบิตัิตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

เพื่อสรา้งสมดลุและมีความอยู่เยน็เป็นสขุร่วมกนั 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 10 
1. การเตรยีมพื้นทีใ่หม่ (Southern Seaboard) เพือ่รองรบัการพฒันา
อตุสาหกรรม 

2. การเมอืง เศรษฐกจิผนัผวน สงัคมแตกความสามคัคี 
3. สภาพเศรษฐกจิเขา้สู่ภาวะถดถอย จากท ัง้ปจัจยัภายในและภายนอก 

ยดึกระบวนทรรศนก์ารพฒันาต่อเน่ืองจากแผนฯ 8 และ แผนฯ 9 เนน้การสรา้งสมดลุการพฒันา 

จากทนุทางเศรษฐกจิ ทนุทางสงัคม และทนุทรพัยากรธรรมชาติ 

1. ยทุธศาสตรก์าร

พฒันาคุณภาพคน

และสงัคม ไทยสู่

สงัคมแห่งภมูิปญัญา

และการเรยีนรู ้

2. ยทุธศาสตรก์าร

สรา้งความเขม้แข็ง

ของชุมชนและสงัคม

เป็นฐานที่ม ัน่คงของ

ประเทศ 

4. ยทุธศาสตรก์ารปรบั

โครงสรา้งเศรษฐกจิ

ใหส้มดุลและยัง่ยนื 

3. ยทุธศาสตรก์ารพฒันาบน

ฐานความหลากหลายทาง

ชีวภาพ และสรา้งความ

มัน่คงของฐานทรพัยากร

และคุณภาพ สวล. 

5. ยทุธศาสตรก์าร

เสรมิสรา้งธรรมาภบิาล

ในการบรหิารจดัการ

ประเทศ 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 10 
2554 2550  

5 ยทุธศาสตรก์ารพฒันา 

เหตกุารณ์ส าคญั 
• Subprime & Global Financial Crisis  
• ปี 2551 : ประทว้งทางการเมอืง และการปิดสนามบนิ
สุวรรณภมู ิ

• เม.ย. 2552 : เหตกุารณว์ุน่วายทางการเมอืง 
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แผนฯ 11 : สงัคมอยู่ร่วมกนัอย่างมีความสุข ดว้ยความ 

เสมอภาค เป็นธรรม และมีภมูิคุม้กนัต่อการเปลี่ยนแปลง 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 11 

1. ความอยู่เยน็เป็นสุขและความสงบสุขของสงัคมไทยเพิม่ขึ้น ความเหลือ่มล  า้ใน สงัคมลดลง  
2. คนไทยมกีารเรยีนรูอ้ย่างต่อเนื่อง มสีุขภาวะดขีึ้น มคีุณธรรม จรยิธรรม และ สถาบนัทางสงัคมมี
ความเขม้แขง็มากขึ้น  

3. เศรษฐกจิเตบิโตในอตัราทีเ่หมาะสมตามศกัยภาพของประเทศ  
4. คุณภาพสิง่แวดลอ้มอยู่ในเกณฑม์าตรฐาน  

1. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 
2. ยุทธศาสตรก์ารพฒันาคนสู่สงัคมแห่งการเรยีนรูต้ลอดชวีติอย่างย ัง่ยนื 
3. ยุทธศาสตรค์วามเขม้แขง็ภาคเกษตร ความม ัน่คงของอาหารและพลงังาน 
4. ยุทธศาสตรก์ารปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิสู่การเตบิโตอย่างมคีุณภาพและย ัง่ยนื 
5. ยุทธศาสตรก์ารสรา้งความเชื่อมโยงกบัประเทศในภูมภิาคเพือ่ความม ัน่คงทางเศรษฐกจิและสงัคม 
6. ยุทธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มอย่างย ัง่ยนื 

สภาวะเศรษฐกจิและสงัคมในช่วงแผนฯ 10 
1. การจดัต ัง้เขตพฒันาเศรษฐกจิพเิศษ 10 แห่ง 
2. การพฒันาความร่วมมอืกบัประเทศเพือ่นบา้นในอนุภูมภิาคและการเปิดประชาคม
อาเซยีน 

3. สดัส่วนการลงทนุ R&D เพิม่ขึ้นอย่างมาก (0.26% - 0.62%) 
4. การวางรากฐานการพฒันาประเทศระยะยาว โดยเตรยีมการจดัท ายทุธศาสตรช์าตแิละ

แผนปฏรูิปประเทศ 

2559 2555  

เป้าหมาย 

ยทุธศาสตร ์

ส าคญั 

เหตกุารณ์ส าคญั 

• วกิฤตน า้ท่วมใหญ่ 

• รฐัประหาร 22 พ.ค. 2557 

มุ่งเนน้การสรา้ง 

“เศรษฐกจิสรา้งสรรค”์ 
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Economic 

Social Environ- 

ment 

ประเด็นทางสงัคม-
เศรษฐกิจ-สิ่งแวดลอ้ม 

มีความสมัพนัธเ์ก่ียว

โยงกนัอยา่งใกลชิ้ด  

ไม่สามารถแยกจากกนั

ไดอ้ยา่งเด็ดขาด 

การวางแผนพฒันาประเทศตอ้งพจิารณารอบดา้นหลายมิติ 

Technology 

International 

Context 

Politics 

Culture 

Geographical 

Location 
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2 ยทุธศาสตรช์าติและ
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
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ยทุธศาสตรช์าต ิเป็นเป้าหมายในการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยนืตามหลกัธรรมาภบิาล 

เพือ่ใชเ้ป็นกรอบในการจดัท าแผนต่าง ๆ ใหส้อดคลอ้งและบูรณาการกนั อนัจะก่อใหเ้กดิ

เป็นพลงัผลกัดนัร่วมกนัไปสู่เป้าหมายดงักลา่ว ตามระยะเวลาทีก่  าหนดไวใ้นยุทธศาสตร์

ชาต ิ20 ปี (พ.ศ. 2561 ‟ 2580) 

รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พ.ศ. 2560 
มาตรา 65 รฐัจดัใหม้ยุีทธศาสตรช์าตเิป็นเป้าหมายการพฒันาประเทศอย่างย ัง่ยนื 

เพือ่เป็นกรอบในการจดัท าแผนต่างๆ เกดิการผลกัดนัไปสู่เป้าหมายเดยีวกนั 

มาตรา 142 การเสนอร่างพระราชบญัญตังิบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ 

ตอ้งความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าตแิละแผนพฒันาต่างๆ  

มาตรา 162 คณะรฐัมนตรทีีจ่ะเขา้บรหิารราชการแผ่นดนิตอ้งแถลงนโยบายต่อ

รฐัสภา ซึง่ตอ้งสอดคลอ้งกบัหนา้ทีข่องรฐั แนวนโยบายแห่งรฐั และยุทธศาสตรช์าติ 

ภารกจิ 

งบประมาณ 

การจดัการ 
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รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พ.ศ. 2560 
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา :  

31 ก.ค. 2560 

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา :  
31 ก.ค. 2560 
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เพื่อใหบ้รรลุวิสยัทศัน์  

“ประเทศมีความมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื  

เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันา 

ตามปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

น าไปสูก่ารพฒันาใหค้นไทยมีความสขุ 

และตอบสนองตอบต่อการบรรล ุ

ซึ่งผลประโยชนแ์หง่ชาต ิ

ความมัน่คง 

1 2 3 

4 5 6 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

การพฒันาและเสรมิสรา้ง

ศกัยภาพทรพัยากร

มนุษย ์

การสรา้งโอกาสและ 

ความเสมอภาคทางสงัคม 

การสรา้งการเติบโต 

บนคุณภาพชีวติที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดลอ้ม 

การปรบัสมดลุและ

พฒันาระบบการบรหิาร

จดัการภาครฐั 

ยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี (พ.ศ. 2561 – 2580)  
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ขบัเคลื่อนสูเ่ป้าหมาย 

แผนพฒันาที่ 12 

แผนพฒันาที่ 13 

แผนพฒันาที่ 14 

แผนพฒันาที่ 15 

ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

2560 - 2565 2566 - 2570 2571 - 2575 2576 - 2580 
ระยะเวลา (ปี พ.ศ.) 

ระ
ด
บั
ก
าร
พ
ฒั
น
า 

•ขบัเคลือ่นเป้าหมายระยะส ัน้  
•วางรากฐานที่จ าเป็นส าหรบั
การพฒันาในระยะยาว 

• เรง่ขบัเคลือ่นประเทศระยะที่ 

2 ต่อเน่ืองจากแผนฯ 12  

• เรง่การเตบิโตทางเศรษฐกจิ

และสงัคม 

• ผลกัดนัประเด็นการ

ขบัเคลือ่นยทุธศาสตร ์

ประเทศในระยะยาว

อย่างต่อเน่ือง  

• รกัษาการเตบิโตทาง

เศรษฐกจิและสงัคมสู่

ความยัง่ยนื 

กา้วสูเ่ป้าหมาย Thailand 4.0 

ตวัช้ีวดัส าคญั 

• รายต่อหวั 13,000 USD/ปี/คน 
• GDP ขยายตวั 5 ‟ 6 % ต่อปี 
• มคีวามสุข มรีายไดพ้อเพยีง 

ในการด ารงชวีติ 
• ลดความเหลือ่มล  า้ทางสงัคม 
• Digital Service เตม็รูปแบบ 
• กฎระเบยีบชดัเจน ทนัสมยั  

เป็นธรรม 

1 2 3 4 20 ปี 
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  ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนแม่บท  

6 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 

23 
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ระดบัของแผน (ตามมติคณะรฐัมนตร ีวนัที่ 4 ธนัวาคม 2560)  

หมายเหต ุ:  
1. นบัต ัง้แต่วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 ครม. มมีตกิ าหนดการต ัง้ชื่อแผนในระดบัที ่3 ใหใ้ชช้ื่อว่า “แผนปฏบิตักิารดา้น …  

ระยะที่ ... (พ.ศ. .... - ....)” เวน้แต่ไดม้กีารระบชุื่อแผนไวใ้นกฎหมาย ก่อนทีจ่ะมมีต ิครม. วนัที ่4 ธนัวาคม 2560 เช่น พระราชบญัญตั ิพระราชก าหนด  
พระราชกฤษฎกีา กฎกระทรวง มต ิครม. เป็นตน้ ว่าใหใ้ชช้ื่อแผนว่า แผนแม่บทดา้น... แผนพฒันา...  หรอื แผนอืน่ ๆ ... จงึจะสามารถใชช้ื่อแผนตามที่
บญัญตัไิวใ้นกฎหมายนัน้ๆ  

2. แผนปฏบิตัริาชการส าหรบัองคก์ารมหาชนและ องคก์รอสิระ ใหใ้ชช้ื่อ “แผนปฏบิตักิาร….. (ช่ือหน่วยงาน)....” ส าหรบัรฐัวสิาหกิจ ใหใ้ชช้ื่อ “แผนวสิาหกจิ...” เวน้แต่ได ้
มกีารระบไุวใ้นกฎหมายใหใ้ชช้ื่ออืน่ และ “แผนปฏบิตักิารดา้น...” ส  าหรบักรณีแผนทีเ่ป็น issue base 

ยทุธศาสตรช์าติ 

แผนแม่บท 
ภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 

แผนการปฏรูิป 
ประเทศดา้น.... 

แผนพฒันาเศรษฐกจิ 
และสงัคมแหง่ชาติ 

นโยบายและแผนระดบัชาต ิ
ว่าดว้ยความมัน่คงแหง่ชาติ 

แผนปฏบิตัิราชการ (ราย 5 ปี และรายปี) แผนปฏบิตัิการดา้น.... แผนอืน่ๆ 

1 
2 
3 
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กระบวนการจดัท าแผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาติ ฉบบัที่ 12  

สงิหาคม 2557 
o ยกร่างกรอบทศิทางของแผนฯ 12 
o ระดมความคิดเห็นจากผูบ้ริหารระดบัสูงของ สศช. 

เพื่ อ ก าหนดกรอบแนวคิดการพ ัฒนาใน ช่ว ง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

จดัท าทิศทางและกรอบยทุธศาสตรข์องแผนฯ 12 2558 

o 22 ธ.ค. 2558 ครม. เหน็ชอบทิศทางและกรอบ
ยทุธศาสตรข์องแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12   

o ม.ค. 2558 แต่งต ัง้คณะกรรมการจดัท าแผนฯ 12  

o ก.ค. 2558 ระดมความเหน็ระดบัภาค 

o 13 ก.ย. 2558 จดัการประชุมประจ าปี 2558 เรื่อง “ทิศทาง
แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12” 

จดัท าแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

และการประกาศใช ้2559 
o ก.ย. 2559 ปรบัตามความเห็น 

ครม. และน าข้ึนทูลเกลา้ฯ เพื่อ
ทรงลงพระปรมาภิไธย และ
ประกาศใชใ้นวนัที่ 1 ต.ค. 2559   

แต่งตัง้คณะ 

อนุกรรมการ

จดัท ายุทธ-

ศาสตรเ์ฉพาะ

ดา้น 

เม.ย.-พ.ค. 59 

ระดมความ 

เหน็ระดบัภาค 

ก.ค. 59 จดั
ประชุมประจ าปี 
2559 เรือ่ง “รา่ง
แผนฯ 12”  

ส.ค. 2559  
เสนอ ครม. 
ใหค้วาม
เหน็ชอบ 
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แผนพฒันาเศรษฐกจิและสงัคมแหง่ชาต ิฉบบัที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

 6 เป้าหมายส าคญั 
คนไทยมคีุณลกัษณะ 

เป็นคนไทยทีส่มบูรณ ์ 

ความเหลือ่มล  า้ทางดา้นรายได ้

และความยากจนลดลง  

ระบบเศรษฐกจิมคีวาม

เขม้แขง็และแขง่ขนัได ้

ทนุทางธรรมชาตแิละคุณภาพสิง่แวดลอ้ม
สนบัสนุนการเตบิโตทีเ่ป็นมติรกบั 
สิง่แวดลอ้ม มคีวามม ัน่คงทางอาหาร  
พลงังาน และน า้  

มคีวามม ัน่คงในเอกราชและอธปิไตย 
สงัคมปลอดภยั สามคัคี ภาพลกัษณด์ ี
และเพิม่ความเชื่อม ัน่ของนานาชาต ิ 

ระบบบรหิารจดัการภาครฐัมปีระสทิธภิาพ 
ทนัสมยั โปร่งใส ตรวจสอบได ้กระจาย
อ านาจและประชาชนมสี่วนร่วม  

“มัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื” 

วสิยัทศัน์ภายใตย้ทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี  

เป็นกรอบวสิยัทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12  

วสิยัทศัน์ 
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ความเช่ือมโยงระหว่างยทุธศาสตรช์าตริะยะ 20 ปี กบัแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

แผนฯ 12 จะสอดรบักบักรอบยทุธศาสตรช์าติระยะยาว 20 ปี ในลกัษณะ

ของการถา่ยทอดยทุธศาสตรร์ะยะยาวลงสูก่ารปฏบิตัิในช่วงเวลา 5 ปี  

ปี 2580 

2558 

ยทุธศาสตร ์
ดา้นความ
มัน่คง  

ยทุธศาสตรด์า้นการ
สรา้งความสามารถ 
ในการแข่งขนั  

ยทุธศาสตรด์า้นการสรา้ง
การเตบิโตบนคุณภาพ
ชีวติที่เป็นมิตรกบั

สิง่แวดลอ้ม  

ยทุธศาสตร ์
การพฒันาและ
เสรมิสรา้ง
ศกัยภาพคน  

ยทุธศาสตรด์า้น 
การสรา้งโอกาส 

ความเสมอภาคและ 
เท่าเทยีมกนัทางสงัคม 

ยทุธศาสตรด์า้น 
การปรบัสมดุลและ

พฒันาระบบการบรหิาร
จดัการภาครฐั 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 - 2565)  

เริ่มยทุธศาสตรช์าต ิ 

2560 2561 2562 2563 2564 

ครม. มีมติ วนัที่ 22 ธ.ค. 58  เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตรข์องแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 (พ.ศ.2560 – 2565) โดย
เหน็ว่าแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 ตอ้งมีความสอดคลอ้งกบัยุทธศาสตรช์าติ 20 ปี และมีการแปลงยุทธศาสตรช์าติดงักล่าวเป็น
แผนงาน/โครงการในช่วง 5 ปี รวมทัง้ใหมี้การประเมินผลของการด าเนินงานทกุรอบ 1 ปี และ 5 ปี 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 13        14        15 2565 
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6-6-4 ยทุธศาสตรช์าต ิ20 ปี สูย่ทุธศาสตรข์องแผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 
ยทุธศาสตรช์าติ 20 ปี 

ความ
มัน่คง 

  

สรา้ง
ความสามารถ 
ในการแข่งขนั  

พฒันาและ
เสรมิสรา้ง 
ศกัยภาพคน  

สรา้งโอกาสความ
เสมอภาคและเท่า
เทียมกนัทางสงัคม 

สรา้งการเติบโตบน
คุณภาพชีวิตที่เป็น
มิตรกบัสิ่งแวดลอ้ม  

การปรบัสมดุลและ
พฒันาระบบการ

บรหิารจดัการภาครฐั 

แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 

ความมัน่คง 
 

การสรา้งความเขม้แข็ง

ทางเศรษฐกจิและแข่งขนั

ไดอ้ย่างย ัง่ยนื 

การสรา้งความเป็น

ธรรมลดความ

เหลือ่มล ้าในสงัคม 

การเสรมิสรา้งและ

พฒันาศกัยภาพ

ทนุมนุษย ์

การเตบิโตที่เป็นมิตรกบั 

สงิแวดลอ้มเพื่อการพฒันา

อย่างย ัง่ยนื  

การเพิม่ระสทิธภิาพและ
ธรรมาภบิาลในภาครฐั 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

และระบบโลจสิตกิส ์

วทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ี

วจิยัและนวตักรรม 

การพฒันาภมิูภาค 

เมือง และพื้นที่พเิศษ  

การต่างประเทศ ประเทศ

เพือ่นบา้น และภมิูภาค    

6 5 4 3 2 1 

1 6 2 3 4 5 

7 8 9 10 
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แผนพฒันาฯ ฉบบัที่ 12 กบั 10 ยทุธศาสตรส์ าคญั 

 

 

   การเสรมิสรา้งและ

พฒันาศกัยภาพ…… 

 ทนุมนุษย ์ สงัคม เศรษฐกจิ สิง่แวดลอ้ม 

 

   

ป
จัจ
ยั
ห
ลกั

 
ป
จัจ
ยั
สน

บั
สนุ

น
 

1 2 3 4 

5 
6 

7 
8 

9 
10 

การสรา้งความเป็นธรรม  

ลดความเหลื่อมล า้ใน…. 

.....และแข่งขนัไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

การสรา้งความ 

เขม้แข็งทาง..... 

การเตบิโตที่เป็น 

มิตรกบั.... 

เพือ่การพฒันาอย่างยัง่ยนื 

การบรหิารจดัการในภาครฐั การป้องกนัการทจุรติประพฤติมิชอบและธรรมาภบิาล 

การเสรมิสรา้งความมัน่คงแห่งชาติเพือ่การพฒันาประเทศ สูค่วามมัง่ค ัง่ และย ัง่ยนื 

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิส ์
การพฒันาวทิยาศาสตร ์เทคโนโลย ีวจิยั และนวตักรรม 

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพือ่การพฒันา 

การพฒันาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกจิ 
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3 
ผลการพฒันาตามแผนฯ 12 
และความทา้ทายของการ
พฒันาในระยะต่อไป 
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ครึ่งทางแผนฯ 12 :  

เราพฒันาถงึไหนแลว้ ? 

1 



www.nesdc.go.th page 31 11 กุมภาพนัธ ์2564 

ในช่วงครึ่งทางของการพฒันาประเทศตามแผนฯ 12 มีความคบืหนา้หลายดา้น  แต่กย็งัมปีระเดน็ทา้ทาย
ที่จะตอ้งเร่งด าเนินการในช่วงครึ่งหลงัของแผนฯ  เพือ่ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผนฯ 

ประเด็นการพฒันาที่มีความกา้วหนา้ ประเด็นที่เป็นอปุสรรค 

รายไดส้ทุธทิางการเกษตรของเกษตรกรสูงข้ึน 

คนไทยมสีขุภาวะดีข้ึน 

รายไดจ้ากการท่องเที่ยวในเมืองรองมีสดัสว่นเพิม่ข้ึน 

การพฒันาดา้นวทิยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม  

มีแนวโนม้ดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิตกิสก์า้วหนา้ข้ึน  

การพฒันารฐับาลดิจทิลัของไทยมีคะแนนเพิม่ข้ึน และอยู่ใน

อนัดบั 2 ของอาเซียน (อนัดบั 21 ของโลก) 

ประเทศไทยสามารถด าเนินการลดกา๊ซเรอืนกระจกไดต้าม

เป้าหมาย 

การขยายตวัของเศรษฐกจิอยู่ในภาวะชะลอตวั 

ภาคการผลติและบรกิาร ยงัไม่เขม้แข็ง  

ยงัพึง่พาตลาดต่างประเทศมาก  

ปญัหาความเหลื่อมล ้าชดัเจนข้ึน 

คุณภาพการศึกษายงัเป็นปญัหา 

การทจุรติประพฤตมิิชอบยงัเป็นวกิฤต 

ที่ตอ้งเรง่แกไ้ข  
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ท่ีมา: สศช. 

ปัจจัยภายนอก 

• การขยายตัวในเกณฑ์ท่ีต่่าของเศรษฐกิจโลก 
• ความไม่แน่นอนของทิศทางมาตรการกีดกันทางการค้า 

สถานการณเ์ศรษฐกิจไทย 

-2.8 

-7.6 

4.6 

4.5 

3.4 6.1 

6.3 

4.2 
5.0 5.4 

1.7 

-0.7 

7.5 

0.8 

7.2 

2.7 

1.0 

3.1 3.4 
4.1 4.2 

2.4 

-7.5 

4.0 

2.6 

3.6 

4.8 2.5 

3.0 
4.3 

5.4 

4.9 
5.5 5.6 

3.0 

-0.1 

5.4 

4.3 
3.5 3.5 3.6 3.5 3.4 3.9 3.6 

2.9 

-4.5 

2540 2541 2542 2543 2544 2545 2546 2547 2548 2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 2563f

GDP ไทย GDP โลก 

สถานะดา้นเศรษฐกิจ 

(-7.8) – (-7.3) 

ค่ากลาง -7.55 

หน่วย : รอ้ยละ 
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ลดลง จากอนัดบัที่ 25 ในปี 2562 

สมรรถนะทางเศรษฐกจิ อนัดบัที่ 14 

ประสทิธภิาพภาครฐั อนัดบัที่ 23 

ประสทิธภิาพภาคธุรกจิ อนัดบัที่ 23 

โครงสรา้งพื้นฐาน อนัดบัที่ 44  

ฮอ่งกง 
45th ฟิลปิปินส ์

5 อนัดบัแรกในอาเซียน 
5 อนัดบัแรกของโลก 

5 

3 

2 

4 

2562 2563 2561 2560 2559 2558 2557 

อนัดบัความสามารถในการแข่งขนัปี 2563  

ไทยอยูใ่นอนัดบัที่ 29 จาก 63 ประเทศ  

สถานะดา้นเศรษฐกิจ 

29 30 
28 27 

30 

25 

29 สงิคโปร ์

เดนมารก์ 

สวิตเซอรแ์ลนด ์

เนเธอรแ์ลนด ์

1st  สงิคโปร ์

27th มาเลเซีย 

29th ไทย 

40th อนิโดนีเซีย 
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41.1 39.6 38.0 40.1 42.2 42.5 43.7 40.6 41.1 41.8 41.2 47.0 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ก.ค.-63 

-0.1  0.6  1.9  4.9  6.0  6.2  4.8  5.4  5.9  4.5  4.1  4.8  4.7  5.1  4.7  5.8  5.6  4.8  4.2  4.5  4.3  3.6  3.9  4.1  
-0.9  

-12.3  

1Q573Q571Q583Q581Q593Q591Q603Q601Q613Q611Q623Q621Q63

-1.2 
0.3 0.2 0.9 

2.6 
-0.4 

1.7 2.1 
0.4 

3.8 2.4 2.6 2.3 1.5 
4.1 3.4 4.0 3.3 1.7 

3.8 
0.7 

1.2 
-0.1 

-1.9 -2.7  

-14.4  

1Q57 3Q57 1Q58 3Q58 1Q59 3Q59 1Q60 3Q60 1Q61 3Q61 1Q62 3Q62 1Q63

38,576 38,548 38,267 38,100 38,434 38,178 
37,424 37,081 

323 341 
377 

451 404 373 395 

745 0.8 0.9 1.0 
1.2 1.1 1.0 1.0 

2.0 

 -

 0.50

 1.00

 1.50

 2.00

 2.50

1

10

100

1,000

10,000

100,000

2557 2558 2559 2560 2561 2562 1Q2563 2Q2563

ร้อยละ พันคน 

ผูมี้งานท า (พนัคน) ผูว่้างงาน (พนัคน) อตัราการว่างงาน (แกนขวา) 

สถานะดา้นเศรษฐกิจ เศรษฐกจิชะลอลงทัง้ภาคการสง่ออกต่อเน่ืองถงึภาคอตุสาหกรรม และภาคบรกิาร  

มูลค่าเพิม่ภาคบรกิารปรบัตวัลดลง 

สดัสว่นหน้ีภาครฐัมีแนวโนม้เพิม่ข้ึน 

อตัราการวา่งงานเพิม่ข้ึน แต่ยงัอยู่ในระดบัต า่ 

การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน พรอ้มทัง้การสง่ออกปรบัตวัลดลง 

% หน้ีสาธารณะต่อ GDP 

-15.0
-10.0
-5.0
0.0
5.0

10.0

2557 2558 2559 2560 2561 2562 1Q2563 2Q2563

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทุนภาคเอกชน มูลค่าการส่งออกสินคา้ 

มูลค่าเพิม่ภาคสาขาอตุสาหกรรมปรบัตวัลดลง 
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สถานการณค์วามยากจน 

 20.04   20.43  

 17.88  
 16.37  

 13.22   12.64  

 10.94  
 10.53  

 7.21  
 8.61  

 7.87  

 9.85  

12.7  13.1  11.6  10.8  8.8  8.4  7.3  7.1  4.8  5.8  5.3  6.7  

 2,006  
 2,172   2,174   2,285  

 2,415   2,492  
 2,572  

 2,647   2,644   2,667   2,686   2,710  

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

0

5

10

15

20

25

2550 2551 2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 

บาทต่อเดือนต่อคน 

สดัสว่นคนจน (%) จ านวนคนจน (ลา้นคน) เสน้ความยากจน (แกนขวา) 

ปี 2561 สดัสว่นคนจนรอ้ยละ 9.85 หรอืคนจน  

6.7 ลา้นคน เพิม่ข้ึน 1.4 ลา้นคนจากปีกอ่นหนา้ 

ทีม่า : ขอ้มลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกจิและสงัคมของครวัเรอืน  ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ  ประมวลผลโดยกองพฒันาขอ้มลูและตวัชี้วดัสงัคม สศช. 

สถานะดา้นสงัคม 
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สถานะดา้นสงัคม 
หน้ีสินครวัเรือนตอ่ GDP 

หน้ีสนิครวัเรอืนไทยต่อ GDP ต ัง้แต่ ปี 2548 - 2563 

43.9 44.1 44.4 45.1 44.7 
43.5 44.0 44.4 

51.3 51.6 51.9 51.7 51.1 51.1 50.9 
52.4  

53.5  
55.5  

57.0  57.9  57.2  57.2  57.8  
59.3  60.3  61.1  

62.7  

66.2  
68.1  

69.6  
71.0  71.8  72.0  

73.4  74.4  
76.6  77.1  77.7  78.6  

79.7  79.8  80.4  80.3  81.2  80.5  80.0  79.5  79.4  
78.2  77.9  77.8  78.1  77.7  77.5  77.6 78.4 78.4 78.4 78.9 79.9 

80.1 

30.0

40.0

50.0

60.0

70.0

80.0

90.0

Q1/48Q4/48Q3/49Q2/50Q1/51Q4/51Q3/52Q2/53Q1/54Q4/54Q3/55Q2/56Q1/57Q4/57Q3/58Q2/59Q1/60Q4/60Q3/61Q2/62Q1/63

รอ้ยละ (%) 

ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัที่ 1 กรกฎาคม 2563  
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สถานะดา้นสงัคม 

สดัส่วนรายไดข้องประชากร จ  าแนกตามระดบัรายได ้

 สดัสว่นรายไดข้องคนรวยที่สุด (decile  

ที่ 10) สูงกว่าสดัสว่นรายไดข้องคนจน

ที่สุด (decile ที่ 1) ถึง 19.29 เท่า 

 กลุ่มชนชั้นกลาง-กลางล่าง (decile ที่  

2-7) มีสดัสว่นรายไดร้วมเท่ากบัรอ้ยละ 

35.33 ขณะที่กลุ่ม decile ที่ 8-10  

มีสดัสว่นรายไดถึ้งรอ้ยละ 62.84  

 สะทอ้นถึงการกระจุกตวัของรายไดใ้น 

กลุ่มบน และการแบ่งปันผลประโยชน ์

ทางเศรษฐกิจที่ไม่ทัว่ถึงไปสูค่นกลุ่มล่าง 

หน่วย : รอ้ยละ 

สถานการณค์วามเหล่ือมล ้าของประเทศไทย : ดา้นรายได ้

รายไดเ้ฉล่ียของคนจนที่สุดและคนรวยที่สุด  
แมว่้าจะมีแนวโนม้ที่ลดลง แตย่งัคงมีความแตกตา่งกนัมาก 
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ลดลงจาก 43.3 

ลา้นคนเหลอื 

36.5 ลา้นคน 

38 

สถานะดา้นสงัคม ผลจากการคาดประมาณประชากรฯ ฉบบัปรบัปรุง 

ประชากรเพิ่มสูงสุดในปี 2571 
67.2 ลา้นคน และลดลงเหลอื
เพยีง 65.4 ลา้นคน ในปี 2583 

ปี 2583 ผูสู้งอายมีุมากกว่าเด็กถงึ 
12.1 ลา้นคน ขณะที่วยัแรงงานมี

จ านวน 36.5 ลา้นคน 

ประชากรอาย ุ60 ปีข้ึนไป
เพิ่มข้ึนเฉลี่ย 3.5 % ต่อปี 
โดยผูสู้งอายวุยัาย ุ80 ปี  
ข้ึนไป เพิ่มข้ึนดว้ยอตัรา
เฉลี่ยสูงสดุ 7.5 % ต่อปี  

ปี 2583 อตัราสว่นพึง่พงิของ
ผูสู้งอายตุ่อวยัแรงงานเพิม่ข้ึน

เป็น 2 เท่าจากปี 2563 

ปี 2583 ผูห้ญิงมีมากกว่าผูช้าย โดยเฉพาะ 
ผูสู้งอายุวยัปลายจะมีเพศชายเพยีง 41 คน  

ต่อเพศหญิง 100 คน 

ภาคเหนือมีสดัสว่นผูสู้งอายมุาก
ที่สุด ขณะที่ภาคใตมี้สดัสว่นวยั

เด็กสูงสุด 

ปี 2566 ไทยจะเป็นสงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ 

ปี 2576 สงัคมสูงวยัระดบัสดุยอด 
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การพฒันาทรพัยากรมนุษยมี์แนวโนม้ดีข้ึน  

แต่คุณภาพการศึกษายงัเป็นปญัหาที่ทา้ทาย 

ผลลพัธท์างการศึกษาของเด็กไทยอยู่ในระดบัต า่กว่าหลายประเทศที่มีระดบัการพฒันาใกลเ้คียงกนั  

PISA 2018 อยู่ในอนัดบัที่ 66 จาก 79 ประเทศ 

สถานะดา้นสงัคม 
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สถานะดา้นสงัคม สถานการณค์วามเหล่ือมล ้าของประเทศไทย : ดา้นการศึกษา 

10% 
รวยสุด 

10% 
จนสุด 

฿ 65.6% 
เขา้เรียนต่อ ป.ตรี 

3.8% 
เขา้เรียนต่อ ป.ตรี 

แตกตา่งกนั 

17.3 เท่า 

0
10
20
30
40
50

2553 2554 2555 2556 2558 2560 

เมือง 

ชนบท 
รวม 

อตัราการเขา้เรยีน

ในระดบั ป.ตร ี

(รวม ปวส.) ของ

คนเมืองสูงกว่าคน

ชนบทมาโดยตลอด 

0

50

100

อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 
(รวม ปวช.) 

ปริญญาตรี 
(รวม ปวส.) 

กทม. กลาง เหนือ อีสาน ใต ้
การเขา้ถึงการศึกษาใน

ระดบัประถมเริม่เท่าเทียม  

แตมี่ความเหลื่อมล ้าใน

ระดบัการศึกษาสูงข้ึน โดย 

กทม. มีโอกาสเขา้ถึง

การศึกษามากสุด 

ที่มา : ข้อมูลจากการส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 ส่านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส่านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชีว้ัดภาวะสังคม สศช. 

คนรวยมีโอกาสเขา้เรียนตอ่ระดบัปริญญาตรีสูงกว่าคนจน และในเขตเมือง/กรุงเทพฯ สูงกว่าในเขตชนบท/นอกกรุงเทพฯ 
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ทรพัยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดลอ้มมีแนวโนม้ดีข้ึน  

พื้นที่ป่าไมเ้พิม่ข้ึนเลก็นอ้ย 

เป็น 31.68% 

28

30

32

34

90

100

110

2547 2549 2556 2558 2560 2562 

พื้นที่ชลประทาน 

เพิม่ข้ึน 238,897 ไร่  

  คณุภาพแหลง่น ้ าที่อยู่

ในเกณฑดี์เพิม่ข้ึน 

แหลง่น า้ในภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือมคีุณภาพดกีวา่

ภาคอื่น ภาคกลางมคีุณภาพ

น า้เสือ่มโทรมกวา่ภาคอื่น 

การจดัการขยะมีแนวโนม้ที่ดีข้ึน 

ขยะมลูฝอยชมุชนถกูก าจดัอย่างถกูตอ้ง  

34% และน ากลบัไปใชป้ระโยชน ์44% 

คณุภาพอากาศมีแนวโนม้ดีข้ึน

เลก็นอ้ย แต่ยงัมปีญัหาในบางพื้นที ่ 

บรรลเุป้าหมายการลด

กา๊ซเรอืนกระจก  

ไดส้  าเร็จในปี 2560 

สถานะดา้นสิ่งแวดลอ้ม 
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การบรหิารราชการแผ่นดินมีความกา้วหนา้ในดา้นการพฒันาดิจทิลัในภาครฐั  

เพือ่ประสทิธภิาพการใหบ้รกิารประชาชน แต่การทจุรติประพฤตมิิชอบยงัเป็นวกิฤตที่ตอ้งเรง่แกไ้ข  

IMD ประสทิธภิาพภาครฐั

ของไทย อยู่ในอนัดบัที่ 23 

จาก 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกจิ 

ไทยมีความสะดวกในการด าเนินธุรกจิ

มากข้ึน และมีความน่าสนใจในการ

เริ่มตน้ธุรกจิ แต่ยงัมีปจัจยัเชิง 

โครงสรา้งหลายดา้นที่ตอ้งมีการ 

ปรบัปรุง รายงาน Doing Business 2019 

ไทยอยู่อนัดบัที่ 27 แย่ลงจากอนัดบัที ่26  

ในปี 2561  

คะแนนการพฒันารฐับาลดิจทิลั

เพิม่ข้ึน เป็น 68.1 คะแนน แต่ยงั 

คงอยู่ในอนัดบัที่ 21 ของโลก 

และอนัดบั 2 ของอาเซียน  

จาก 65 ประเทศ 

ไทยมีความพรอ้มในการรองรบั

ภยัคกุคามทางไซเบอรดี์ข้ึน  

ดชันีความม ัน่คงปลอดภยัทาง 

ไซเบอร ์ปี 2561 อยู่อนัดบัที่ 35 

จาก 175 อนัดบัท ัว่โลก  

(ดขีึ้น 0.796 คะแนน) 

การทจุรติประพฤตมิิชอบยงัเป็นวกิฤต

ทีป่ระเทศไทยตอ้งเร่งแกไ้ข ดชันีภาพลกัษณ์

การคอรร์ปัชนั ปี 2562 ไทยอยู่ในอนัดบัที่ 

101 จากท ัง้หมด 180 ประเทศท ัว่โลก  
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เราก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์อะไรอยู่ !  

2 
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บรบิทโลก - บรบิทไทย 

เทคโนโลยพีลกิโลก (Disruptive 

Technology) และ Internet of Things 

สง่เสรมิ Global Supply Chain 

ปญัหาความขดัแยง้ระหว่างประเทศเป็นความเสีย่ง

ต่อเศรษฐกจิและความมัน่คงของโลก  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภมิูอากาศ (Climate Change)  

กอ่ใหเ้กดิภยัธรรมชาติที่มีความรุนแรงและยากที่จะ

คาดการณ์มากข้ึน  

ความเสี่ยงจากการขยายตวัของหน้ีภาครฐั 

ที่เป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกจิโลก  

เกดิการปกป้องทางการคา้ (Protectionism) 

เพื่อสรา้งรายไดแ้ละโอกาสของประเทศ

ตนเองมากข้ึน  

การเขา้สูส่งัคมสูงวยัสง่ผลต่อ 

การขาดแคลนแรงงานในอนาคตและ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกจิ  

ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยอีย่างรวดเรว็ (Disruptive Technology) 

กระทบต่อภาคธุรกจิและการใชชี้วติของประชาชน 

โครงสรา้งประชากรไทยเขา้สูส่งัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ 

ผลกระทบจากสงครามการคา้ 

US VS CHINA 

สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาต ิ

และสิง่แวดลอ้มไทยเป็นประเด็น 

ทา้ทายส าคญัในอนาคต 

นโยบายส าคญัของรฐัสง่ผลต่อ 

การปรบัโฉมหนา้และทศิทางประเทศ 

ความเหลือ่มล ้ายงัเป็นอปุสรรคส าคญัในการพฒันาประเทศ  

ความเป็นเมือง (Urbanization) มากข้ึน 

ภาคบรกิารส าคญัมากข้ึน แต่ยงัเผชิญความทา้ทายในการใช้

โอกาสทางเทคโนโลยแีละนวตักรรมเพือ่สรา้งมูลค่าเพิม่ 
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 ภาวะเศรษฐกจิไทย: สถานการณ์การบรโิภคและการลงทนุภาคเอกชน 

ขอ้มูล ณ 30 ธ.ค. 2563 
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ดชันีการอปุโภคบรโิภคภาคเอกชน ดชันีการลงทนุภาคเอกชน 

หน่วย : %YOY 

ที่มา: สศช. 

Covid-19 
Crisis 

2563 2562 
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  ภาวะเศรษฐกจิไทย: สถานการณ์การสง่ออก-น าเขา้ 

ขอ้มูล ณ 30 ธ.ค. 2563 
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มูลค่าการสง่ออกไม่รวมทอง (BOP)  ดชันีปรมิาณการสง่ออก  ดชันีปรมิาณการน าเขา้ 

หน่วย : %YOY 

ทีม่า: สศช. 
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 ภาวะเศรษฐกจิไทย: สถานการณ์ภาคเกษตร 

%YOY 
2562 2563 
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ดชันีผลผลติสนิคา้
เกษตร 

ดชันีราคาสนิคา้เกษตร 

หน่วย : %YOY 

ทีม่า: สศช. 

Covid-19 
Crisis 

2563 2562 
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 ดชันีผลผลติอตุสาหกรรม 

-4.4 

 อตัราการใชก้ าลงัการผลติ (%) 

64.0 

ขอ้มลู ณ 30 ธ.ค. 2563 

หน่วย : %YOY 

ทีม่า: สศช. 

ภาวะเศรษฐกจิไทย: สถานการณ์การผลติภาคอตุสาหกรรม 

2562 2563 

Covid-19 
Crisis 
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ภาวะเศรษฐกจิไทย : สถานการณ์การท่องเที่ยว 
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อตัราการว่างงาน 2538 - 2563 
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ปี 2540 

วิกฤต Hamburger  

ปี 2551 - 2552  
Covid-19  

ปี 2562 - 2563 

หน่วย : รอ้ยละ  

ทีม่า : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ 
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สถานการณ์การว่างงาน 

เปรยีบเทยีบจ านวนผูว้า่งงานจ าแนกตามสาขา  
ระหวา่งช่วงก่อน/หลงั COVID-19 

ทีม่า:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านกังานสถติแิห่งชาต ิ

 14,565  

 45,460  

 15,172  

 46,354  

 47,415  

 208,000  

 34,917  

 102,786  

 62,570  

 153,725  

 124,635  

 266,543  

 -  100,000  200,000  300,000

เกษตรกรรม 

การผลติหรอือตุสาหกรรม 

กอ่สรา้ง 

ท่องเที่ยว 

บรกิารและอืน่ๆ 

วา่งงานที่ไม่เคยท างาน… 

Q2/2562 Q2/2563 
(COVID-19) 

จ านวนคน 

การว่างงานในช่วงโควิด-19 เพิม่ข้ึน  
ไตรมาส 2 ปี 2563 มจี านวนผูว้า่งงาน 7.45 แสนคน คดิเป็น
อตัราการวา่งงานรอ้ยละ 1.95 แบ่งเป็นแรงงานจบใหม ่2.67 
แสนคน และแรงงานทีเ่คยท างานมาก่อน 4.78 แสนคน 

ผูว่้างงานเพิม่ข้ึนในทกุสาขา 

(แรงงานจบใหม่) 
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ทีม่า:  การส ารวจภาวการณท์ างานของประชากร  ส านกังานสถติแิหง่ชาต ิ 

+ 232% 
+ 312% 

+ 163% 

+ 126% 

+ 140% 

+ 28% หน่วย : รอ้ยละ 
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สรุปผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะหผ์ลกระทบจากการระบาดของโควดิ-19 

ผลกระทบระยะส ัน้ 

 การลดลงของรายไดจ้ากนกัท่องเทีย่วต่างชาต ิ

 การหดตวัของเศรษฐกจิและปรมิาณการคา้โลก 

 ความเสีย่งในการปิดกจิการโดยเฉพาะ SMEs 

 การวา่งงานเพิม่ขึ้น 

 จ านวนและความรุนแรงของปญัหาความยากจนเพิม่ขึ้น 

 การเขา้ไมถ่งึเทคโนโลย ีส่งผลใหค้วามเหลือ่มล  า้ 

ทางการศึกษาและเศรษฐกจิทวคีวามรุนแรง 

 ความไมเ่พยีงพอของระบบการคุม้ครองทางสงัคม 

 ปรมิาณการสรา้งขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะพลาสตกิ 

และขยะตดิเชื้อ เพิม่ขึ้น 

ผลกระทบระยะยาว 

 การเขา้สู่โลกดจิทิลั (Digital Transformation) รวดเร็วขึ้น มบีทบาท 

และผลกระทบทัง้ต่อพฤตกิรรมการบรโิภค แนวทางการประกอบธุรกจิ  

และรูปแบบการท างาน 

 การลดความเขม้ขน้ของกระแสโลกาภวิตัน ์/ การกดีกนัทางการคา้ 

 แนวโนม้การปรบัเปลีย่นห่วงโซ่การผลติโลก 

 การใหค้วามส าคญัต่อความม ัน่คงทางสาธารณสุข 

 สภาพแวดลอ้มใหมท่างเศรษฐกจิมหภาค 

 3 Low: การเจรญิเตบิโตทางเศรษฐกจิ อตัราเงนิเฟ้อ และอตัราดอกเบี้ย 

 3 High: อตัราการวา่งงาน หนี้สาธารณะ และหนี้ภาคเอกชน  

จุดแข็งและโอกาสท่ามกลางวกิฤต 

 ความส าเรจ็ในการควบคุมและป้องกนัการระบาดของโควดิ-19  

 ความพรอ้มของไทยทางดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและภูมริฐัศาสตรข์องไทย  

 ความเป็นมติรของคนไทย 

 ความตอ้งการของตลาดโลก ‟ อาหารปลอดภยั สถานทีท่่องเทีย่ว  
และแหลง่การลงทนุทีป่ลอดภยั (Safe Place) 
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เราควรจะไปทางไหน ?  

3 
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วสิยัทศัน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่ค ัง่ ย ัง่ยนื เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง” 

ตวัอยา่งการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพฒันา 
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แผนแม่บท 1..............23 

(2561 – 2565) 

แผนแม่บท 1....................x 

(2566 – 2570) 

ทบทวน 

ทกุ 5 ปี 

ม.11 

COVID-19 

แผนปฏบิตัิราชการ 

Ends 

Ways 

Priority Focus 
Areas 

Means 

แกไ้ขเพิม่เตมิ 
ตามสถานการณ์ ม.10 

Contingency Plan 

ยทุธศาสตรช์าต ิ   

(2561 – 2580) 

โครงการเงนิกูฯ้ 
โครงการส าคญั  

(Flagship งปม. 64) 

โครงการส าคญั 

(Flagship งปม. 65) 

ยทุธศาสตรช์าต ิหลงัสถานการณ์โรคอบุตัใิหม่ 

แผนแม่บทเฉพาะกจิ 

(2564 – 2565) 
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เสรมิจุดแข็งเดิม สรา้งจุดแข็งใหม่ 

1 

ยกระดบัคุณภาพ และขยายผลการพฒันารฐับาล

ดิจทิลัใหเ้ขา้ถงึงา่ย รวดเรว็ และตรงต่อความตอ้งการ 

เสรมิสรา้งความเขม้แข็งของระบบเศรษฐกจิ

ภายในประเทศ (Local Economy) เพือ่วางฐานราก 

ที่ม ัน่คงและยัง่ยนืของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

ฟ้ืนฟแูละพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และสิง่แวดลอ้มเพือ่ความยัง่ยนื 

พฒันาคุณภาพทนุมนุษยใ์หพ้รอ้มรบัวกิฤต 2 

3 

4 

เสรมิจุดแข็งเดิม 

สรา้งจุดแข็งใหม่ 

ต่อยอดภาคเกษตรและทนุวฒันธรรมเพือ่สรา้ง

มูลค่าเพิม่ของทอ้งถิน่ 

สนบัสนุนโครงการพฒันาระเบยีงเศรษฐกจิพเิศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) อย่างต่อเน่ือง 

ยกระดบัการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภยั 

สนบัสนุนการลงทนุในการวจิยัและพฒันาดา้นบรกิาร  
โดยเฉพาะบรกิารแห่งอนาคต 

สง่เสรมิการพฒันาผูป้ระกอบการรุน่ใหม่ โดยเฉพาะ Start-Up 

สง่เสรมิเศรษฐกจิแบบแบ่งปนั ใหภ้าคเอกชนมีสว่นรว่ม 

ท าประโยชน์ใหส้งัคม และฟ้ืนฟปูระเทศ 

1 

2 

ปรบัจุดออ่น เปลี่ยนวกิฤต เป็นโอกาส 

สรา้งโอกาสการเตบิโตทางเศรษฐกจิและยกระดบัคุณภาพชีวติ 

ของคนในสงัคมใหดี้ข้ึน 

สนบัสนุนการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 

ใหส้ามารถรองรบั New Normal ลดความเหลือ่มล ้า และเกดิความยัง่ยนื 

แนวทางการพฒันาประเทศในระยะต่อไป 

แนวทางการพฒันาประเทศในระยะต่อไป 
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4 กา้วต่อไป..สูแ่ผนพฒันาฯ

ฉบบัที่ 13 
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มีภมูิคุม้กนั 
ความ 

พอเพยีง 

หลกัการจดัท าแผนแม่บทเฉพาะกจิภายใตย้ทุธศาสตรช์าตอินัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควดิ-19 พ.ศ. 2564-2565 

ลม้แลว้ ลกุไว 

Resilience 

Survive  Sufficient  Sustain 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกจิพอเพยีง 

มีเหตผุล 
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Transform Adapt Cope 

Resilience 
“ ล้ ม แ ล้ ว  ลุ ก ไ ว ”  

พร้อมรับ ปรับตัว เปล่ียนแปลงเพื่อพร้อมเตบิโต 
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ความสามารถในการตา้นทาน 

เยยีวยา และฟ้ืนสภาพจากวกิฤต 

• Resist : สรา้งความสามารถทีจ่ะตา้นทานความ

ยากล าบากจากวกิฤตได ้โดยถอดบทเรยีนการพฒันา

ทีผ่่านมา รวมถงึสามารถรบัรูป้ญัหาทีอ่าจเกดิขึ้น 

(Sense of Urgency) อย่างรวดเร็วและแมน่ย า 

• Cope :  ขจดัจดุอ่อนและขอ้จ ากดัเดมิทีม่ ีโดยตอ้ง

มรีะบบ/กลไกทีส่ามารถเตอืนภยัลว่งหนา้ (Early 

Warning System) และมรีะบบทีพ่รอ้มช่วยเหลอื

เยยีวยาอย่างทนัท่วงทเีมือ่เกดิวกิฤต  

• Bounce Back : ฟ้ืนฟปูระเทศใหก้ลบัสู่สภาพปกติ

ไดเ้ร็วทีสุ่ด 

ความสามารถ 

ในการปรบัเปลี่ยนใหด้ีข้ึน  

ความสามารถในการปรบัเป้าหมายแนวทาง

หรือวิธกีารทีเ่คยท ามาในอดตีหรอืปจัจบุนั  

ใหส้อดรบักบักระแสการเปลีย่นแปลง  

ความไมแ่น่นอน และความเสีย่งทีอ่าจเกดิขึ้น 

โดยค านึงถึงขอ้ผดิพลาดจากบทเรียนจาก 

อดีต และสามารถสรา้งทางเลอืกใหม่จาก

โอกาสต่างๆ เพือ่ปรบัเปลีย่นไปสู่จดุทีด่ขี ึ้น 

ไดอ้ย่างรอบดา้นและรอบคอบ 

ความสามารถในการพลกิโฉม 

ความสามารถในการเปลีย่นแปลงเชิง

โครงสรา้งของระบบและปัจจยัพ้ืนฐาน 

เช่น โครงสรา้งทางเศรษฐกจิ และ

โครงสรา้งเชิงสงัคมและสถาบนั (อาท ิ

ระเบยีบ กฎหมาย นโยบาย ค่านิยม 

วฒันธรรม) เพือ่เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

(radical change) อย่างเป็นข ัน้ตอน เป็น

ระบบ ตามเป้าหมายและแนวทางทีพ่จิารณา

โดยรอบคอบแลว้ เพือ่ใหป้ระเทศกา้วหนา้

และเตบิโตต่อไปอย่างม ัน่คงและย ัง่ยนื   
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6 1 

1 

3 

4 

4 ประเด็นการพฒันาที่ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ (Priority Focus Areas) 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

การสรา้งโอกาส 

และความเสมอภาค 

ทางสงัคม 

การพฒันาและ 

เสรมิสรา้งศกัยภาพ 

ทรพัยากรมนุษย ์

ความมัน่คง 
การปรบัสมดุลและ 

พฒันาระบบบรหิาร 

จดัการภาครฐั 

การสรา้งการเตบิโต 

บนคุณภาพชีวติ 

ที่เป็นมิตร 

กบัสิง่แวดลอ้ม 

การเพิ่มความเขม้แข็งของ

เศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ  

(Local Economy) 

การยกระดบัขีดความสามารถ

ของประเทศเพื่อรองรบัการ

เจรญิเติบโตอยา่งย ัง่ยนื 

ในระยะยาว (Future Growth)  

การพฒันาศกัยภาพและคุณภาพชีวติของคน (Human Capital)  

ใหเ้ป็นก าลงัหลกัในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ 

การปรบัปรุงและพฒันาปจัจยัพื้นฐานเพื่อสง่เสรมิการฟ้ืนฟ ู

และพฒันาประเทศ (Enabling Factors)  

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

กฎหมายและ 

ภาครฐัดิจทิลั  

องคค์วามรู ้

และนวตักรรม 

ความมัน่คง

และการ

บรหิารจดัการ

ความเสี่ยง 

การสง่เสรมิ

การมีสว่นรว่ม

ของเครอืข่าย

และภาคีการ

พฒันา 

2 1 

3 

4 

2 

2 

2 

5 

6 

2 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

การปรบัสมดุลและ 

พฒันาระบบบรหิาร 

จดัการภาครฐั 

ความมัน่คง 
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ลม้แลว้ ลกุไว...และ..  

Resilience 

Cope Adapt Transform 

“รุกไว” 

Transforming Thailand towards…. 

“Hi-Value and Eco Thailand” 

ร่างกรอบทิศทางแผนพฒันาฯฉบบัที่ 13 (เบื้องตน้) 

หมายเหต:ุ กรอบทศิทางนี้ เป็นเพยีงร่างเบื้องตน้เท่านัน้ โปรดอย่าน าไปใชอ้า้งองิ 
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Q & A 


