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

1. ข้อเท็จจริง 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 จะสิ้นสุดในวันที่ 30 กันยายน 2559 

สศช. จึงได้เตรียมการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) มาอย่าง
ต่อเน่ือง โดยได้เริ่มกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มาตามลําดับ ดังน้ี 

1.1 ปีงบประมาณ 2555-2557 จัดประชุมประจําปีเพ่ือระดมความเห็นร่วมกับภาคส่วนต่างๆ ใน
ประเด็นการพัฒนาที่มีลําดับความสําคัญสูงและมีผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาประเทศในระยะยาว ได้แก่ 
การติดตามประเมินผล 2 ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประชุมประจําปี 2555 เรื่อง “อนาคตประเทศ
ไทยบนเส้นทางสีเขียว” การประชุมประจําปี 2556 เรื่อง “เส้นทางประเทศไทย...สู่ประชาคมอาเซียน” และ
การประชุมประจําปี 2557 เรื่อง “การพัฒนาคน เพ่ืออนาคตประเทศไทย”  

1.2 ปีงบประมาณ 2558  

จัดการประชุมระดมความเห็นทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ระดับภาค ในช่วงเดือนกรกฎาคม 
2558 ประกอบด้วย ภาคกลาง จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 13-14 กรกฎาคม 2558 และจังหวัดชลบุรี วันที่ 15-16 
กรกฎาคม 2558 ภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 16-17 กรกฎาคม 2558 ภาคใต้ จังหวัดตรัง วันที่ 17-18 
กรกฎาคม 2558 และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดขอนแก่น วันที่ 20-21 กรกฎาคม 2558 

จัดการประชุมระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุ่ม (Focus Group) เก่ียวกับทิศทางของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ประกอบด้วย กลุ่มสื่อมวลชน วันที่ 16 กรกฎาคม 2558 กลุ่มกรรมการและอดีตผู้บริหาร สศช. วันที่ 
20 กรกฎาคม 2558 กลุ่มเยาวชน วันที่ 22 กรกฎาคม 2558 ภาคเอกชน วันที่23 กรกฎาคม2558 ผู้แทน
หน่วยงานกลาง วันที่ 27 กรกฎาคม 2558 และกลุ่มผู้สูงอายุ วันที่ 4 สิงหาคม 2558 

จัดการประชุมประจําปี  2558 ของ สศช .  เรื่อง “ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12”  
เมื่อวันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จ.นนทบุรี  
โดยการประชุมช่วงเช้า เป็นการประชุมรวม เริ่มด้วยการนําเสนอวีดิทัศน์เรื่อง “รถไฟขบวนที่ 12สู่จุดหมายแห่ง
ความย่ังยืน” และต่อด้วยปาฐกถาพิเศษของนายกรัฐมนตรี และการนําเสนอของเลขาธิการ สศช. 
เรื่อง “ทิศทางการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12” โดยมีประธานกรรมการ สศช. เป็นประธาน 
จากน้ันเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้แสดงความคิดเห็น สําหรับในช่วงบ่ายเป็นการประชุมกลุ่มย่อย  
แบ่งหัวข้อการประชุมเป็น 7 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ศักยภาพการแข่งขันเพ่ือมุ่งสู่การเป็นประเทศรายได้สูง  
กลุ่มที่ 2 การลงทุนเพ่ืออนาคตของประเทศไทย กลุ่มที่ 3 คนไทยกับสังคมสูงวัยที่มีคุณภาพ กลุ่มที่ 4 
การพัฒนาพ้ืนที่ ภาค และการเช่ือมโยงภูมิภาค กลุ่มที่ 5 การพัฒนาการเกษตรไทยสู่ความเป็นเลิศด้านอาหาร
ของโลกภายใต้บริบทที่เปลี่ยนแปลง กลุ่มที่ 6 การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน และ
กลุ่มที่ 7 การบริหารงานภาครัฐของประชาชนเพ่ือประชาชน  
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2. แนวทางการดําเนินงานปีงบประมาณ 2559 
ปฏิทินการจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 ปีงบประมาณ 2559 

พ.ศ. 2558 พ.ศ. 2559
ต.ค.- 

ต้น พ.ย. ต้น พ.ย. พ.ย. 58-
ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.-ส.ค. ก.ย. 

สรุปผล 
การประชุม
ประจําปี 
2559 และ
จัดทําทิศทาง
และกรอบ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12
เสนอ กก.สศช.
พิจารณา 
ก่อนนํา 
เสนอ ครม. 

ตั้งคณะ
อนุกรรม 
การจัดทํา
ยุทธศาสตร์
เฉพาะด้าน 

คณะ 
อนุกรรมการ
จัดทํา
ยุทธศาสตร์ 
ยกร่าง
ยุทธศาสตร์ 
ใน
รายละเอียด 

คณะทํางาน
จัดทําเอกสาร
ประมวล
ยุทธศาสตร์ 
จากคณะ 
อนุกรรมการฯ 
เพื่อยกร่าง
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 
สําหรับระดม
ความคิดเห็น
ระดับภาค 

ระดมความ
คิดเห็นร่าง
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 
ระดับภาค 

ปรับปรุง
เอกสารร่าง
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 
ตามผลการ
ระดมความ
คิดเห็น 
ระดับภาค 

ประชุม
ประจําปี 
2559 เรื่อง 
ร่างแผน 
พัฒนาฯ  
ฉบับท่ี 12 

ปรับปรุงร่าง
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ตาม
ความเห็น 
ท่ีประชุม
ประจําปี 2559
เสนอ ครม.
(และ สนช.ใน
กรณีท่ี
รัฐธรรมนูญ
ใหม่กําหนดให้
ดําเนินการ) 

ปรับปรุงร่าง
แผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 ตาม
ความเห็น ครม. 
และ สนช. 
จากน้ัน 
นําข้ึนทูลเกล้า
ถวายฯ  
เพ่ือทรง 
ลงพระ
ปรมาภิไธย 

 

3. กรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2558 – 2577) 
ในรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยฉบับใหม่ที่ อ ยู่ ระห ว่างการยก ร่าง ในขณะ น้ี น้ัน  

หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐได้กําหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่
ตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ซึ่งยุทธศาสตร์ชาติจะเป็นกรอบทิศทางในการพัฒนาประเทศในระยะยาว ซึ่งขณะน้ี
รัฐบาลได้แต่งต้ังคณะกรรมการจัดทํายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพ่ือยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบ้ืองต้น มี ลศช. และ
รองเลขาธิการ สศช. เป็นกรรมการในคณะกรรมการฯดังกล่าวด้วยโดยในเบ้ืองต้นได้กําหนดวิสัยทัศน์ในกรอบ
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20ปี (พ.ศ. 2558 – 2577) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความม่ันคง ม่ังคั่ง ย่ังยืน เป็นประเทศ
พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”หรือเป็นคติพจน์ประจําชาติว่า “ม่ันคง 
ม่ังคั่ง ย่ังยืน” 

ความม่ันคง หมายถึง การมีความมั่นคงปลอดภัยจากภัยและการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในประเทศและ
ภายนอกประเทศในทุกระดับ ทั้งระดับประเทศ สังคม ชุมชน ครัวเรือน และปัจเจกบุคคล และมีความมั่นคง 
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และการเมือง 

ความม่ังคั่ง หมายถึง ประเทศไทยมีการขยายตัวของเศรษฐกิจอย่างต่อเน่ืองและมีความย่ังยืนจนเข้าสู่
กลุ่มประเทศรายได้สูง ความเหลื่อมล้ําของการพัฒนาลดลง ประชากรมีความอยู่ดีมีสุขได้รับผลประโยชน์จาก
การพัฒนาอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีการพัฒนาอย่างทั่วถึงทุกภาคส่วน (Inclusive Growth) 
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ความย่ังยืน หมายถึง การพัฒนาท่ีสามารถสร้างความเจริญ รายได้ และคุณภาพชีวิตของประชาชน 
ให้เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง ซึ่งเป็นการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจที่อยู่บนหลักการใช้ การรักษาและการฟ้ืนฟูฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติอย่างย่ังยืน ไม่ใช้ทรัพยากรธรรมชาติจนเกินพอดี ไม่สร้างมลภาวะต่อสิ่งแวดล้อมจนเกิน
ความสามารถในการรองรับและเยียวยาของระบบนิเวศน์ การผลิตและการบริโภคเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ
สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ย่ังยืนของสหประชาชาติ (Sustainable Development Goals :SDGs) 

ทั้งน้ี ได้มีการกําหนดยุทธศาสตร์ชาติที่จะใช้เป็นกรอบแนวทางการพัฒนาประกอบด้วย 6
ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (2) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน 
(3) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (4) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความเสมอภาคและ
เท่าเทียมกันทางสังคม (5) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และ 
(6) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ 

เพ่ือให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกันและเกิดการ
รวมพลังในการขับเคลื่อนการพัฒนาเพ่ือการสร้างและรักษาไว้ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติและบรรลุวิสัยทัศน์ของ
ยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจําเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของยุทธศาสตร์ชาติสู่การ
ปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทําหน้าที่กําหนดแผนยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ 
ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทางในการพัฒนา ไม่ว่าจะเป็นแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่เป็นแผนการพัฒนาแบบบูรณาการทุกสาขาของการพัฒนา หรือแผนแม่บท 
การพัฒนาเฉพาะด้านต่างๆ ดังน้ัน ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12ซึ่งถือว่าเป็นปฐมบทของยุทธศาสตร์ชาติระยะ  
20ปี จึงนําวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12และนํายุทธศาสตร์การ
พัฒนาทั้ง 6ด้านที่กําหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็นแนวทางในการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 โดยจะกําหนดยุทธศาสตร์ใหต้อบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง 5ปีแรก
ของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2560–2564) เป็นสําคัญ 

4. แนวทางการกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
สศช. ได้นําความคิดเห็นจากการประชุมประจําปี 2558 ของ สศช. มาประมวลและยกร่างแนวคิด

ยุทธศาสตร์ และนําเสนอต่อคณะกรรมการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ครั้งที่ 4/2558เมื่อวันที่ 19 ตุลาคม 
2558ซึ่งที่ประชุมได้เห็นชอบให้ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 
โดยควรประกอบด้วย 10 ยุทธศาสตร์หลัก ดังน้ี 

4.1 ยุทธศาสตร์ด้านความม่ันคง 

 ให้ความสําคัญกับความม่ันคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และ
สิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นใน
อนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังน้ี (1) สถาบันหลักของชาติให้ดํารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหน่ียวของสังคม  
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(2) ความสามัคคีของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติ และสร้างความเช่ือมั่นในกระบวนการยุติธรรม  
(3) ความสงบสุขและการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขในทุกพ้ืนที่ (4) การบริหารจัดการความมั่นคงชายแดนชายฝั่ง
ทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพ่ือนบ้านในการแก้ไขปัญหาด้านความมั่นคง  
(5) สร้างความเช่ือมั่นและพัฒนาความร่วมมือในกลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลก เพ่ือรักษา
ผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกันแก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (6) เสริมสร้าง 
ความมั่นคงทางเทคโนโลยีสารสนเทศและไซเบอร์ (7) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ 
สิ่งแวดล้อม และ ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (8) เสริมสร้างความม่ันคงทางอาหารพลังงาน 
และน้ํา โดยการกําหนดแนวทางบริหารจัดการ (9) เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพการป้องประเทศ การรักษา
ความสงบภายในและความม่ันคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนาระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (10) พัฒนา
ระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติ และระบบบริหารจัดการภัยพิบัติ(11) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ 
ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทางปฏิบัติในระดับพ้ืนที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผล
อย่างเป็นระบบและต่อเน่ือง รวมท้ังสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง 

4.2 ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและแข่งขันได้อย่างย่ังยืน 

 ให้ความสําคัญกับการบริหารจัดการนโยบายการเงินและนโยบายการคลังโดยรวมถึงการปฏิรูปภาษี 
ทั้งระบบเพ่ือรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภาพของระบบเศรษฐกิจ การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่า  
ในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพ่ือต่อยอดการสร้างมูลค่าเพ่ิมของสาขาการผลิตและบริการท่ี
เป็นฐานการเติบโตทางเศรษฐกิจในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี
และนวัตกรรม รวมทั้งกฎระเบียบเพ่ือสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจ
ดิจิทัลภายใต้เง่ือนไขการรักษาสิ่งแวดล้อมและการใช้ประโยชน์จากศักยภาพของพ้ืนที่ โดยเฉพาะภาคการผลิต
และบริการที่มีศักยภาพที่จะเป็นฐานสําคัญสําหรับการพัฒนาประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูป
เกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการสร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน 
อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัด
ประชุมและนิทรรศการนานาชาติ ธุรกิจภาพยนตร์ การศึกษานานาชาติ ธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการท่องเที่ยว 
ศูนย์ปฏิบัติการประจําภูมิภาค เป็นต้น ทั้งน้ีโดยจะให้ความสําคัญกับรูปแบบการพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ 
การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพัฒนา SMEs  และการสร้างผู้ประกอบการและเกษตรกร 
รุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลานเกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพ้ืนฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุน
มนุษย์โครงสร้างพ้ืนฐาน การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง
กฎระเบียบเพ่ืออํานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพ่ือรองรับการพัฒนาประเทศสู่ความเป็นชาติการค้า 
อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 5ซึ่งเป็นปฐมบทของ 
การขับเคล่ือนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูงที่มีการพัฒนาที่ย่ังยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติ
ในระยะยาว 
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4.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ําในสังคม 

 มุ่งเน้นการลดความเหลื่อมล้ําในทุกมิติเพ่ือสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนใน
สังคมไทยสามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพ่ือยกระดับรายได้และขับเคลื่อนเศรษฐกิจ
ฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึงและเป็นธรรม อาทิ การสร้างโอกาสการ
เข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพ่ือพัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ สามารถประกอบอาชีพและดํารงชีวิตได้โดย
มีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้เพ่ือสร้างสัมมาชีพในพ้ืนที่ การจัดรูปแบบบริการสุขภาพและ
สวัสดิการทางสังคมขั้นพื้นฐานที่จําเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะ
ให้มีคุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที ่หลากหลาย รวมทั ้งการพัฒนาระบบยุติธรรมชุมชน การเพิ่ม
ศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมอย่างเสมอภาค  ซึ่งจะนําไปสู่การ
ลดความยากจนและความเหลื่อมล้ําอันจะนําไปสู่การลดความขัดแย้งในสังคมไทย 
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4.4 ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ 

 พัฒนาคนทุกช่วงว ัยเพื ่อให้คนไทยเป็นคนดี คนเก่ง มีระเบียบวิน ัย และมีค ุณภาพชีว ิตที ่ดี 
โดยเฉพาะการพัฒนาและดูแลผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การ
ฟ้ืนฟูและดูแลสุขภาพเพ่ือชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรังการสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรมที่เอื้อ
ต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยการยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 การ
ป้องกันและควบคุมปัจจัยทางสังคมที่กําหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดีมีสุขให้
ครอบครัวไทย รวมทั้งการเสริมสร้างบทบาทของสถาบันทางสังคมและทุนทางวัฒนธรรมในการส่งเสริม
คุณธรรมจริยธรรมในสังคม 

4.5 ยุทธศาสตร์ด้านการเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมเพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

 มุ่งอนุรักษ์ฟ้ืนฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุลระหว่างการ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างย่ังยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการนํ้าให้มีประสิทธิภาพ ภายใต้ยุทธศาสตร์
การบริหารจัดการทรัพยากรน้ํา แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20 ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้
พลังงาน เพ่ือปรับตัวไปสู่รูปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนตํ่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากข้ึน
รวมท้ังยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ
ธรรมชาติ ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11ทั้งน้ีเพ่ือวางรากฐานและสนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมอย่างย่ังยืน 

 

4.6 ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ 

 เพ่ือให้การบริหารจัดการภาครัฐมีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ มีความรับผิดชอบและตรวจสอบได้
อย่างเป็นธรรม รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอํานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่างส่วนกลาง ภูมิภาค และท้องถิ่น โดยมีประเด็นการพัฒนาสําคัญ ประกอบด้วย การเพ่ิมประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการภาครัฐการปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตาม
ตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐการกระจายอํานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้
เอ้ือต่อการกระจายอํานาจที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปช่ัน 
เพ่ือให้ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปช่ัน ซึ่งจะเป็นปัจจัยสนับสนุนสําคัญที่จะช่วยส่งเสริมการพัฒนา
ประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสําเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบในอนาคตประเทศไทย 
ปี2577 
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4.7 ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ 

 การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 
12 จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพโครงสร้างพ้ืนฐานด้านการคมนาคมขนส่ง การเช่ือมโยงเครือข่ายโทรคมนาคม 
และการบริหารจัดการโครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาพ้ืนที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พ้ืนที่เมือง  
การเช่ือมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความม่ันคงด้านพลังงาน
และการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล การลดความเหล่ือมล้ําในการเข้าถึง
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพชีวิตของประชาชนในพ้ืนที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนา
โครงสร้างพ้ืนฐานเพ่ือสร้างอุตสาหกรรมใหม่ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบํารุง
และการผลิตช้ินส่วนอากาศยาน อุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้พลังงานรวมทั้งการ
พัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่ายการขนส่งระหว่างประเทศ 
การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหารจัดการ กฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้อง 
ตลอดจนการพัฒนาสิ่งอํานวยความสะดวกเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็น
หลัก 

4.8 ยุทธศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม 

ให้ความสําคัญกับการขับเคลื่อนการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม ต่อเน่ืองจาก
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการเพ่ิมการลงทุนวิจัยและพัฒนา และการปรับปรุงสภาพแวดล้อมของการพัฒนา
วิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพ้ืนฐาน และการบริหารจัดการ เพ่ือมุ่งให้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเคร่ืองมือสําคัญที่จะช่วยขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการ
สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่
เปลี่ยนแปลงไป นําไปสู่ศักยภาพการแข่งขันที่สูงขึ้น เสริมสร้างสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทางปัญญา 
เพ่ือเป็นรากฐานการดํารงชีวิตที่มีความสุขของคนไทย บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่
ความสมดุล อันจะนํามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน รวมท้ัง เพื่อแก้ไขปัญหาและยกระดับ 
ความเจริญให้กับภาคส่วนต่างๆ ทั้งเศรษฐกิจและสังคม อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันใน
ศตวรรษหน้า โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลางและก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต 

4.9 ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ 

 กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมืองและพ้ืนที่เศรษฐกิจสําคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนา
ประเทศ ศักยภาพ โอกาสและข้อจํากัดของพ้ืนที่ รวมทั้งความต้องการของภาคีการพัฒนาที่เก่ียวข้อง  
เพ่ือรักษาฐานเศรษฐกิจเดิมให้เข้มแข็งโดยมีคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานสากล สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่
รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพ่ือกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค 
พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็นเมืองน่าอยู่และปลอดภัย สนับสนุนการเช่ือมโยงในภูมิภาค
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เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันของพ้ืนที่และสร้างความอยู่ดีมีสุขให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึง โดยมี
สาระครอบคลุม ดังน้ี (1) การพัฒนาภาค(2) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค (3) การพัฒนา
พ้ืนที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (4) การพัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดนรวมทั้ง
ความเช่ือมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรมและบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือนํ้าลึก
ทวาย 

4.10 ยุทธศาสตร์ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค  

กําหนดยุทธศาสตร์การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความ
ร่วมมือกันระหว่างประเทศทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดําเนินงานตามข้อ
ผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเก่ียวข้องในฐานะประเทศสมาชิก ทั้งในเวทีระดับ
โลก ระดับภูมิภาค และระดับอนุภูมิภาค อาทิ การดําเนินงานเป้าหมายการพัฒนาท่ีย่ังยืน (SDGs) การประมง 
การค้ามนุษย์ และอ่ืนๆ ให้เข้าสู่มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความ
พร้อมในการรองรับและดําเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 (Post-
ASEAN 2015) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศเพ่ือรองรับและสอดคล้องกับ
การดําเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค อาทิ Regional Comprehensive Economic 
Partnerships (RCEP) เป็นต้น การเสริมสร้างความเช่ือมโยงกันระหว่างประเทศในอนุภูมิภาคประเทศเพ่ือน
บ้านและภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทางการศึกษา 
การให้บริการด้านการเงินการให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนเพ่ือการวิจัย
และพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย 


