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ประเทศไทยปี 2579
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รายได้ต่อหัว
6,106 
USD

รายได้ต่อหัวเท่ากับ 13,000 USD/ปี ในปี 2036
ฐานเศรษฐกิจในประเทศกว้างขึ้น (Domestic Economy)

ฐานการผลิตและบริการมีความหลากหลาย
เศรษฐกิจ-สังคมฐานความรู้และนวัตกรรม

สังคมเป็นธรรม มีคุณภาพ

การเปลี่ยนผ่านการพฒันาประเทศไทยจากอดีตสูอ่นาคต

เป้าหมายปี 2036
20 ปีข้างหน้า

http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87&source=images&cd=&cad=rja&docid=cPRkbwGIlEuAWM&tbnid=nsqaLCQbGIs5dM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.pttpls.com/distribution_th.html&ei=EhcsUqTwF4KMrQeB14GwDw&bvm=bv.51773540,d.bmk&psig=AFQjCNEVo8Pu6oM_1fi4b-ODpVeIJEOkbQ&ust=1378707572295419
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=disign&source=images&cd=&cad=rja&docid=_u-nQJT2QPKMqM&tbnid=6R9d9VACkBB1-M:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.savortex.com/partners/disign-consultants/&ei=EhosUuWJDIW3rAelvIGgDw&psig=AFQjCNG2e_B6WP06f3I9PqiXdggpqlWjZQ&ust=1378708308892372


รายได้ต่อหัว 13,000 USD/คน/ปี 

ฐานการผลิตและบริการหลากหลาย 
•ใช้นวัตกรรม
•ความคิดสร้างสรรค์
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
•ฐานบริการเข้มข้น

การขยายตัว 
GDP 5-6%

• คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะท่ีดี มีวินัย 
มีความรับผิดชอบต่อสังคม เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
(ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ ภูมิปัญญา)

• สังคมเป็นธรรม คุณภาพ สีเขียว อุดมปัญญา

Digital SMEs ผลิตได้ขายเป็น 
• มีพื้นที่ป่าไม้ 40%
• ใช้พลังงานสะอาด
• สืบสานวัฒนธรรมไทย

Digital Government
เล็ก โปร่งใส ทันสมัย 
ประสิทธิภาพ

4



Natural Resource Based Investment Driven Innovation Driven Knowledge Economy

• Resources-based
• Low-Cost

• Industrial Base
• Low-Technology
• เหลื่อมล้้าเพิ่มขึ้น
• มีปัญหามลพิษ สิ่งแวดล้อม

รายได้ต่อหัว 13,000 USD/คน/ปี 

รายได้ต่อหัว 6,106 USD/คน/ปี 

ฐานการผลิตหลากหลาย
ฐานบริการเข้มข้น
ผลิตได้ขายเป็น เศรษฐกิจฐานความรู้ productivity

Innovation driven

คนไทยท่ีสมบูรณ์ ร่างกาย จิตใจ จิตวิญญาณ 
เป็นพลเมืองไทย พลเมืองอาเซียน และพลเมืองโลก

สังคมเป็นธรรมและคุณภาพ เศรษฐกิจและ
สังคมสีเขียว

2493 2525 2559 2579

ภาครัฐขนาดเล็ก ทันสมัย โปร่งใส ประสิทธิภาพ

Information /Bio / Nano / Cognitive Tech
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เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
“ประเทศมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน 

เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนา
ตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”

น้าไปสู่การพัฒนาให้คนไทยมีความสุข
และตอบสนองตอบต่อการบรรลุ

ซึ่งผลประโยชน์แห่งชาติ

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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ยุทธศาสตร์ชาติสู่แผนฯ 12
ประเทศไทยปี 2564
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หลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง

เพื่อให้เกิดบูรณาการการพัฒนา
ในทุกมิติอย่างสมเหตุสมผล 
มีความพอประมาณ และมี

ระบบภูมิคุ้มกันและการบริหาร
จัดการความเสี่ยงที่ดี 

คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา

วิสัยทัศน์ภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี

เป้าหมายอนาคต
ประเทศไทยป ี2579

น้าไปสู่การปฏิบัติให้เกิด
ผลสัมฤทธิ์อย่างจริงจัง
ใน 5 ปี และต่อยอด

#หลักการส้าคัญของแผนฯ 12
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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

โลกที่ผสมผสานกบัวัฒนธรรมท้องถิ่นสังคม

ทรัพยากรธรรมชาติ/
สิ่งแวดล้อม

o วาระการพัฒนาที่ยั่งยืน ค.ศ. 2030
o ข้อตกลงระหว่างประเทศเกี่ยวกับ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
ทวีความเข้มข้น

o การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยธรรมชาติมีความผันผวน
และรุนแรงมากขึ้น

ความมั่นคง
o ประเทศมหาอ้านาจขยายอิทธิพล

และเพิ่มบทบาทในภูมิภาคต่างๆ 
ของโลก

o ความขัดแย้งด้านอาณาเขตแบบรัฐ
ต่อรัฐ

o อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้ม
ขยายตัวและควบคุมได้ยาก 
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สถานการณ์และแนวโน้มภายใน

เศรษฐกิจ
ขยายตัวต่้าลง

ความเหลื่อมล้้า
ยังอยู่ในเกณฑ์สูงและมีแนวโน้มเพิ่มขึ้น

ทรัพยากรธรรมชาติ
ยังเสื่อมโทรม 

โครงสร้างประชากร
เข้าสู่สังคมสูงวัยมากขึ้น

ธรรมาภิบาล
และการบริหารประเทศ
ยังไม่มีคุณภาพเพียงพอ

ปัญหาความมั่นคง
ซับซ้อนมากยิ่งขึ้น
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#ประเทศไทยปี 2564

ยุทธศาสตร์

แผนปฏิรูป

Thailand 4.0

ยุท
ธศ

าส
ตร

์

แผนฯ12SDGs 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
ลดความเหลื่อมล้้าในสังคม

การเสริมสร้างและพัฒนา
ศักยภาพทุนมนุษย์

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิงแวดล้อม
เพ่ือการพัฒนาอย่างย่ังยืน 

การเพ่ิมระสิทธิภาพและ
ธรรมาภิบาลในภาครัฐ

การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัยและนวัตกรรม

การพัฒนาภูมิภาค เมือง 
และพ้ืนที่พิเศษ 

การต่างประเทศ ประเทศ
เพ่ือนบ้าน และภูมิภาค 

#ประเทศไทยปี 2564
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เพ่ือใหค้นไทยมีความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
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

ความเหลื่อมล้้าทางด้านรายได้และความยากจนลดลง 

ทุนทางธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมสามารถสนับสนุน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความม่ันคงทางอาหาร 
พลังงาน และน้้า 

มีระบบบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ ทันสมัย โปร่งใส 
ตรวจสอบได้ กระจายอ้านาจและมีส่วนร่วมจากประชาชน 

มีความม่ันคงในเอกราชและอธิปไตย สังคมปลอดภัย สามัคคี 
สร้างภาพลักษณ์ดี และเพิ่มความเชื่อม่ันของนานาชาติต่อ
ประเทศไทย 

เพื่อวางรากฐานให้คนไทยเป็นคนที่สมบูรณ์ 

วัต
ถุป

ระ
สง

ค์
เป้าหมายและวัตถุประสงค์รวม

เพื่อผลักดันให้ประเทศไทยมีความเชื่อมโยง



เป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

“เป็นประเทศพัฒนาแล้ว”

 เป็นประเทศรายได้สูง รายได้ต่อหัวเป็น 13,000 USD/ปี
 เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ยร้อยละ 5-6 ต่อปี

คนทุกช่วงวัยมีสุขภาวะท่ีดี เรียนรู้ตลอดชีวิต
ลดความเหลื่อมล้้าทางสังคมค่า Gini 0.36

สัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ร้อยละ 40 ของพ้ืนที่ประเทศ
 อันดับคอร์รัปชั่นเป็นอันดับ 2 ในอาเซียน

1

2

3

4

5
พัฒนาคน

เศรษฐกิจ

สังคม

สิ่งแวดล้อม

ภาครัฐ
IQ ไม่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

500 คะแนน PISA
+

85% การอ่านเพิ่มเป็นร้อยละ 85

15%+รายได้เฉลี่ยของประชากรที่จนที่สุด 
40% เพิ่มข้ึนปีละ 15% ขึ้นไป 90%

อัตราการเข้าเรียนในระดับการศึกษา
ขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 

เศรษฐกิจขยายตัวเฉลี่ย 5% ต่อปี

รายได้ต่อหัวเป็น 8,200 USD 

ภาคเกษตร อุตสาหกรรมและบริการ
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า 3%,4.5%,6%

พื้นที่ป่าไม้ 40% ของพ้ืนที่ประเทศ

เพิ่มพื้นที่ชลประทาน ปีละ 350,000 ไร่

40%

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงานและคมนาคมขนส่งลดลง 7%

350,000

7%

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
และการให้บริการของภาครัฐ 
อันดับ 2 ของอาเซียน
เพิ่มคะแนนดัชนีภาพลักษณ์คอร์รัปชั่น
ให้อยู่สูงกว่าร้อยละ 50

IMD 2nd

of ASEAN

50+



Gini 0.41%
40% ของปชก.กลุ่มล่าง
มีรายได้เพ่ิมขึ้น 15%

USD8,200
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%/GDPหนี้สาธารณะ
เงินเฟ้อ 2.5 ±1.5%

ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ≤2%/GDPการพัฒนาคน

การบริหารจัดการภาครฐั

เทคโนโลยี นวัตกรรม (รวม
บริหารจัดการภาคเอกชน)

โลจิสติกสโ์ครงสรา้งพื้นฐาน

NI

Equity Stability Quality
(productivity) GreenGrowth
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10 ยุทธศาสตร์ แผนฯ 12
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“คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์
นวัตกรรม พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน”

#ยุทธศาสตร์ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
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ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์

IQ ไม่ต่้ากว่า
เกณฑ์มาตรฐาน

70%

เด็ก 70% EQ
ไม่ต่้ากว่าเกณฑ์มาตรฐาน

+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 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม
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ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้้าในสังคม

แนวทาง เป้าหมาย
เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มี
รายได้ต่้าสุดให้เข้าถึงบริการที่มีคุณภาพของรัฐ

- การเข้าถึงการศึกษา - ปรับปรุงระบบการจัดเก็บภาษี
- จัดบริการด้านสุขภาพ - เพ่ิมเบ้ียคนพิการและเบี้ยผู้สูงอายุ
- มีท่ีดินท ากินของตนเอง 

40%

กระจายการให้บริการภาครัฐ
ทั้งด้านการศึกษา สาธารณสุข 
และสวัสดิการที่มีคุณภาพให้
ครอบคลุมและทั่วถึง

การเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็งตาม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
-สร้างและพัฒนาผู้น าชุมชน
- ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดวัสดิการ
-ส่งเสริมให้เกิดชุมชนแห่งการเรียนรู้      
บริการ และจัดการทรัพยากร

รายได้เฉลี่ยของประชากรที่
จนที่สุด 40% เพ่ิมขึ้นปีละ

15%
+

อัตราการเข้าเรียนในระดับการ
ศึกษาขั้นพื้นฐานเท่ากับร้อยละ 90 

90%
เ พ่ิ มศั กยภาพชุ มชนและ
เศรษฐกิจฐานรากให้มีความ
เข้มแข็ง
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“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง 
เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง

อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน 
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 
ขยายตัวเฉลี่ยไม่ต่้ากว่า

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

พื้นที่ที่ได้รับการพฒันาสู่
เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
จ้านวน 15 พื้นที่

ไม่ต่้ากว่า 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

แนวทางการพัฒนาที่มีความส้าคัญสูง



แนวทางการพฒันาด้วยนวัตกรรมและความคดิสร้างสรรค์ ภายใต้แผนฯ 12

เกษตรเป็นเงนิ

ใช้นวัตกรรมสร้างมูลค่าเพิ่ม

ลดต้นทนุ เพิ่มมาตรฐาน

อุตสาหกรรมสมัยใหม่
ต่อยอดอุตสาหกรรมปัจจุบัน

วางรากฐานอุตสาหกรรมอนาคต

บริการครบวงจร

ยกระดับฐานบริการใหม่

ให้บริการทนัสมัย

FinTec
h

Cloud E-learning

บริการ
วิชาชีพ

บันเทงิการศึกษา
บริการ
ดิจิทลั

เร่งใช้ประโยชน์จากงานวิจัยเชิงพาณิชย์

พัฒนาผู้ประกอบการเทคโนโลยี

พัฒนาก าลังคน

ระบบการถ่ายทอดเทคโนโลยี
ส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา

อ านวยความสะดวกธุรกจิ

พัฒนาศูนย์วิจัยและศูนย์ทดสอบ

ยกระดับโครงสร้างพืน้ฐาน
สาธารณูปโภค

เชือ้เพลิง
ชีวภาพ

ย
า

เคร่ืองส าอางอาหาร
ปลอดภัย

มาตรฐาน

เกษตร
แม่นย า

เคมี
ชีวภาพ

ยานยนต์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

ยาง/พลาสติก

อุตสาหกรรม
สร้างสรรค์

อุตสาหกรรมเกษตร

หุ่นยนต์อตัโนมตัิ

Medical Devices พลงังานชีวภาพ

ชิน้ส่วนอากาศยาน

การค้าที่เป็นธรรม



แนวทางการพฒันาภาคเกษตร

เพิ่มศักยภาพ

ต่อยอดสู่เกษตร
อุตสาหกรรมใหม่

แหลง่น า้
ท่ีดิน

มาตรฐาน

ฐานข้อมลูเพ่ือวางแผนการผลิตแมน่ย า

เกษตรพอเพียง/ผสมผสาน/ย่ังยืน

ภมูิปัญญาท้องถ่ิน ตลาด

เสริมสร้างขีดความสามารถการผลิต
ตลอดห่วงโซ่อุตสาหกรรมเกษตร

รวมกลุ่ม/สถาบนัเกษตรกร
บริหารพืน้ท่ีเกษตรครบวงจร
ใช้เทคโนโลยีแม่นย า / จดัการความเสี่ยง
ร่วมมือประเทศเพื่อนบ้าน

นวัตกรรม
สร้างมูลค่าเพิ่ม

ลดต้นทนุ 
เพิ่มมาตรฐาน

เกษตรทางเลือกใหม่

วิจัย/พัฒนา/ผลิตสินค้าเกษตรขัน้สูง

หาโอกาส/ผลิตสินค้าใหม่
สาหร่าย สมนุไพร

แปรรูปผลิตภณัฑ์ขัน้สูง: สินค้า
ชีวภาพ ยา เคร่ืองส าอาง

เสริมความเข้มแข็งของปัจจัยพ้ืนฐาน

Smart Farmer

ข้าว มันส าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด 
ปาล์มน า้มัน  ยางพารา 

ฐานการผลิตเดมิ



แนวทางการพฒันาภาคอุตสาหกรรม

Track 

Track 
2

1

ยานยนต์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เคมีภณัฑ์และพลาสตกิชีวภาพ

เกษตรและอาหาร

ผลิตภณัฑ์ยางและพลาสตกิ

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Advan
ce

Future

หุ่นยนต์อัตโนมัติ

พลังงานชีวภาพ

ชิน้ส่วนอากาศยาน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา

สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบคลัสเตอร์
ระบบกลไกเครือข่ายตลอดหว่งโซม่ลูคา่ที่เข้มแข็งและ
มีประสิทธิภาพ

กระจายการลงทุนไปยงัภมิูภาคและอาเซยีน
สร้างฐานการเชื่อมโยงหว่งโซม่ลูคา่

ยกระดับการใช้เทคโนโลยขัีน้สูงและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม
R&D นวตักรรม ทกัษะขัน้สงู ความคิดสร้างสรรค์

สร้างและพฒันาตลาดสินค้าคุณภาพ
ยกระดบัมาตรฐานบงัคบั พฒันาความรู้ผู้บริโภค

วางแผนและพฒันาก าลังคนเป้าหมาย
ความร่วมมือภาครัฐ เอกชน สถาบนัการศกึษา/วจิยั
โดยระยะเร่งดว่น : เอกชนน า รัฐ+เอกชนร่วมวางแผน  

ปรับปรุงกฎหมายและระเบยีบให้รองรับ
อ านวยความสะดวก สมดลุเศรษฐกิจ-สงัคม-สิ่งแวดล้อม

พฒันาโครงสร้างพืน้ฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม ศนูย์วิจยัและทดสอบกลาง ระบบบม่เพาะ

สนับสนุนให้มีการศกึษาเชิงลึก
“สร้าง/ซือ้” เทคโนโลยี และระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี

เคร่ืองมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์



บนัเทงิ

ปรับปรุงกฎหมาย

เช่ือมโยงโครงสร้าง
พืน้ฐาน

ปรับโครงสร้าง
บริหารจดัการ

วิจยัและพฒันาท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการลงทนุ

พฒันา
มาตรฐาน

พัฒ
นา

ศัก
ยภ

าพ
ฐา
นบ

ริก
าร
เด
มิ

ยกระดับฐานบริการ
ใหม่

ต่อเรือซอ่มเรือ

พฒันาบคุลากร

การเงิน

กีฬาท่องเท่ียว

MICE

บริการ

วิชาชีพ

บริการสขุภาพ

สร้างมลูค่าเพิม่

แนวทางการพฒันาเดมิ

มุ่งสู่ความทนัสมยั
โดยใช้เทคโนโลยี

นวตักรรม
น าการ
พฒันา 
เปลี่ยน
กระบวนคิด 
ธุรกิจก้าว

แนวทางการพัฒนาใหม่

นวัตกรรมภาคบริการ

FinTechClou
d

E-
learning

นกัทอ่งเที่ยวจิต
อาสาพร้อม
พฒันาสงัคม

สื่อโซเชยีล
เพ่ิมโอกาส
ทางธุรกิจ

สื่อด้วยภาพ
ลดชอ่งวา่งการสื่อสาร

แนวทางการพฒันาภาคบริการ

ขนส่งและ
โลจิสติกส์ ค้าปลีกค้าส่ง

บริการ
สาธารณปูโภค อสงัหาริมทรัพย์

บริการ
ก่อสร้าง

บริการดิจิทลั การศกึษา
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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 ไร่

ขยะมูลฝอยชุมชนได้รับการ
จัดการอย่างถูกต้อง 75% + 

การปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาค
พลังงาน และคมนาคมขนส่งลดลง
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“เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคง
ในการพัฒนาประเทศ”

#ยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้างความม่ันคงแห่งชาติเพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความม่ังคั่ง 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

อันดับความเสี่ยงจากการก่อการร้ายต่้ากว่า
อันดับที่ 20 ของโลก 

อันดับความเสี่ยงจากการโจมตีด้านไซเบอร์
ในต่้ากว่าอันดับที่ 10 ของโลก

แนวทาง
สร้างจิตส้านึกของคนในชาติให้มีความหวงแหน 
และธ้ารงรักษาสถาบันชาติ 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

ขยายก้าลังการผลิตน้้าประปา 
กระจายโครงข่ายน้้าประปา

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 ในล้าดับไม่เกิน 30
เพิ่มสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาสู่ร้อยละ1.5 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 
สู่เป้าหมายการพ่ึงตนเอง

ภาคกลาง : เป็นฐานเศรษฐกิจชั้นน้า

ภาคใต้ : 
เป็นฐานการสร้าง
รายได้ที่หลากหลาย

พัฒนาเมืองศูนย์กลาง
ของจังหวัด

เป็นเมืองน่าอยู่ส าหรับคนทุกกลุ่ม
ในสังคม

พัฒนาฟ้ืนฟูพื้นที่บริเวณ
ชายฝั่งทะเลตะวันออก

เป็นฐานการผลิตอุตสาหกรรมหลัก
ของประเทศท่ีขยายตัวอย่างมีสมดุล 

พัฒนาพ้ืนที่เศรษฐกิจ
ใหม่บริเวณชายแดน

เป็นประตูเศรษฐกิจเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน

ลดช่องว่างรายได้
ระหว่างภาค และมี
การกระจายรายได้
ที่เป็นธรรม

เพิ่มจ้านวนเมือง
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
ส้าคัญทุกระดับ

ระบบห่วงโซ่มูลค่าในอนุภูมิภาคและ
ภูมิภาคอาเซียน

ประเทศไทยเป็นฐานเศรษฐกิจ การค้า
และการลงทุนที่ส้าคัญ

แนวทาง เป้าหมาย



เกษตรกรรม
และหตัถกรรม

อุตสาหกรรมเบา
ทดแทนการน าเข้า

ใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
แรงงานราคาถกู

อุตสาหกรรมหนัก
ส่งเสริมการส่งออก
สนบัสนนุการลงทนุ
น าเข้าเทคโนโลยีจาก

ต่างประเทศ

“นวัตกรรม”
ขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคม

1.0

2.0

3.0

4.0

โมเดลการพัฒนาประเทศไทย 4.0: เป็นโมเดลการพัฒนาประเทศมีเป้าหมายให้ประเทศไทยมี
รายได้สูงและขับเคลื่อนพัฒนาด้วยนวัตกรรม เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
และไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

GDP ประเทศไทย

2504

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1
ผลกัดนัระบบเศรษฐกิจ
GDP ขยายตวั 5 – 8%

2525

2540

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 5
EASTERN SEABOARD
GDP ขยายตวั 5 – 8%

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
การสง่ออก 50 % ตอ่ GDP
GDP ขยายตวั 1 – 8%

2560 - 2579

ยุทธศาสตร์ชาติ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 
GDP ขยายตวั 5 – 6%
มุง่สูป่ระเทศพฒันาแล้ว



6 คุณลักษณะ 3 New Growth Engines

1. มีความภาคภูมิใจในความเป็นชาติและวัฒนธรรมของตน
2. พัฒนาคนไทยเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์
3. มีสังคมที่มีคุณภาพ
4. มีสภาพแวดล้อมที่น่าอยู่
5. มีโครงสร้างเศรษฐกิจที่เข้มแข็ง
6. การมีบทบาทส าคัญในเวทีระดับภูมิภาคและระดบัโลก

New Growth Engine 
1. Productive Growth Engine : กลไกขับเคลื่อนผ่านการสร้าง

และยกระดับผลิตภาพ จากการใช้ วทน
2.  Inclusive Growth Engine : กลไกขับเคลื่อนที่คนส่วนใหญ่

มีส่วนร่วมอย่างเท่าเทียมและท่ัวถึง 
3. Green Growth Engine : กลไกการขับเคลื่อนที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน 

คุณลักษณะ



• ลดต้นทนุ/ขยายตลาด
• ขับเคลื่อนด้วยอุตสาหกรรม
• เน้นภาคการผลิต

More for Less
• นวัตกรรม
• ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี
• เน้นภาคบริการและผลิตขัน้สูง

Less for More

แนวคิดการพฒันา เปลี่ยนผ่านสู่ Value-Based Economy ท่ีมีความสมดลุ

บนฐานคิดของปรัชญาเศรษฐกจิพอเพียง ให้มีความมัน่คง มงัคัง่ ยัง่ยืน ได้อย่างแท้จริง

ความได้เปรียบเชิงเปรียบเทยีบ 
ความหลากหลายทางชีวภาพและความ

หลากหลายทางวฒันธรรม

ความได้เปรียบในเชิงแข่งขัน 
เน้นการใช้นวตักรรม

และความคิดสร้างสรรค์

ปัจจุบัน อนาคต

= =
มูลค่าเพิ่ม 2 เท่า มูลค่าเพิ่ม 4 เท่า



จุดเน้นในแผนฯ ฉบับที่ 12 ที่ตอบโจทย์ ไทยแลนด์ 4.0

สภาพแวดล้อมเอื้อต่อการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบการผลิต

ความสมดุลของการพัฒนา
พัฒนาภาค/เมือง/พื้นท่ีเศรษฐกจิ/
กลุ่มเป้าหมาย

นวัตกรรม + ความคิดสร้างสรรค์

เสถียรภาพของเศรษฐกิจ
เศรษฐกิจภาพรวม/รายสาขา 

ความมั่นคงแห่งชาติ

ประโยชน์จากเทคโนโลยี/นวัตกรรม

ใช้จริงเชิงพาณิชย์/ ต่อยอดฐานความรู้

ความเข้มแข็งของปัจจัยพื้นฐาน
ทรัพยากรมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน 
ทรัพยากรธรรมชาต/ิวัฒนธรรม
บริการภาครัฐ  เช่ือมโยงระหว่างประเทศ

10
 ย

ุทธ
ศา

สต
ร์ภ

าย
ใต

้แผ
น 

12
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จุดเน้นและประเด็นการพัฒนาส้าคัญในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

เตรียมพร้อมด้านก้าลังคนและเสริมสร้างศักยภาพของประชากร
สร้างความเป็นธรรมและลดความเหลื่อมล้้า 

พัฒนาด้านเศรษฐกิจ

สร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม
ฟ้ืนฟพ้ืูนฐานด้านความมั่นคงที่เป็นปัจจัยส้าคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
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 จัดเวทีสาธารณะเพ่ือให้ผู้มีสว่นได้ส่วนเสีย (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 ให้สถาบันการศึกษาในพื้นที่เข้าร่วมพัฒนาชุมชนมากขึ้น
o ส่งเสริมบทบาทภาคเอกชนในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคม 

รวมทั้งส่งเสริมสื่อให้เป็นกลาง 

4

พัฒนาตัวชี้วัดและตัวชี้วัดร่วมให้ได้มาตรสากล 
สร้างสภาพแวดล้อม

ให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผน
ของภาคีการพัฒนาต่างๆ โดย 
o ปรับกฎหมาย/กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง 
o พัฒนาระบบข้อมูลและประยกุต์ใช้เทคโนโลยี 

เพื่อใช้ ICT และสร้างช่องทางแสดงความคิดเห็น
และเพ่ือเพิ่มขีดความสามารถในการประเมินผล

ปรับกลไกของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

5เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วน
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ยุทธศาสตร์ที่ 3

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน

ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

“พัฒนาเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและทั่วถึง เพื่อมุ่งสู่การมีรายได้สูง
อย่างมีเสถียรภาพ เป็นธรรม และยั่งยืน ด้วยนวัตกรรม”
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เศรษฐกิจโลกในระยะ 5 ปีข้างหน้ามีแนวโน้มขยายตัวช้าและ 
ยังมีความเสี่ยงจากความผันผวนในระบบเศรษฐกิจและการเงินโลกอยู่มาก

เศรษฐกิจโลก
การแข่งขันจะรุนแรงขึ้น และมคีวามท้าทายจากนโยบายการกีดกันการค้าและการรวมตัวเสรีเฉพาะกลุ่มมากขึ้น

โลกฟื้นตัวอย่างช้าๆ

การกีดกันทางการค้า
การค้าเสรีเฉพาะกลุ่มแนวโน้มเศรษฐกิจโลกในระยะปานกลาง

Brexit ท้าให้ความ
ไม่แน่นอนในการ
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
ส้าคัญ

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  น้ า โ ด ย 
สหรัฐฯ  เยอร มัน 
และจีน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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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 (โอกาสและความเสี่ยง) 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
ด้านเทคโนโลยี

การผลิตของญี่ปุ่นลดลง

การเปลี่ยนแปลง
เทคโนโลยีอนาคต
ใน 12 รูปแบบ

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

Technology Revolution

Aging Population
สังคมผู้สูงอายุ

การเคลื่อนย้ายฐานการผลิตในบางสาขา
ช้าลง (Automation)

Asia’s

Transition

World’s

Transition

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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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)

การประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจไทยโดยรวม

การรักษาเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจ

o แม้ว่าเศรษฐกิจไทยจะประสบ
ปัญหาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ใ น ปี  2 5 2 4  แ ล ะ ปี  2 5 4 0
แต่การด้ าเนินมาตรการแก้ ไข
ปัญหาและการรักษาวินั ยทาง
การ เ งิ นและการคลั ง  ท้ า ใ ห้
เศรษฐกิจไทยกลับเข้าสู่เสถียรภาพ
และอยู่ในเกณฑ์ท่ีแข็งแกร่ง

อันดับความสามารถ
ในการแข่งขันโดยรวม

มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น

o อันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย WEF 
ในปี 2558 ไทยอยู่ในอันดับที่ 32 

o อันดับความสามารถในการแข่งขัน โดย IMD
ปรับตัวดีขึ้นจากอันดับท่ี 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 
และนวัตกรรมของไทยอยู่ในระดับต่้า

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 บที่ น่ า พอ ใ จ  แ ต่ ยั ง ไ ม่ เ พี ย ง พอ ต่ อ
การขับเคลื่อนการขยายตัวทางเศรษฐกิจให้
หลุดพ้นจากการเป็นประเทศรายได้ปานกลาง
ซึ่งต้องอาศัยการผลิตที่มีนวัตกรรมและเทคโนโลยี
การผลิตที่เป็นของตนเองมากขึ้น

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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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

(ขยายตัวต้่ากว่า
ศักยภาพของ

ระบบเศรษฐกิจ)

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

การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจที่ส้าคัญในช่วงจากแผนฯ 9 แผนฯ 10 
และ 4 ปีแรกของแผนฯ 11 เริ่มแสดงให้เห็นถึงข้อจ้ากัดในการขยายตัวทางเศรษฐกิจ 

GDP GDP

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน

3
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2

1

3

45

6

7

8 ขนาดตลาดภายในประเทศยังเล็ก

มาตรการภาครัฐระยะสั้นยังมี
ข้อจ้ากัดในการสนับสนุนเศรษฐกิจ

ฐานรากอย่างต่อเนื่อง

การลงทุนไม่เพียงพอต่อการเพิ่ม
ศักยภาพการขยายตัวทางเศรษฐกิจ

• โครงสร้างประชากรผู้สูงอายุ
• ก้าลังแรงงานลดลงตั้งแต่ปี 2558
• ความเหลื่อมล้้าทางเศรษฐกิจ 

ผลิตภาพการผลิตต่้าและเพิ่มขึ้นช้า

การปรับโครงสร้างการผลิต
โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการเพิ่ม TFP

ยังล่าช้า

ภาคการเงินท้างานได้
ไม่เต็มที่
• ประสิทธิภาพ
• การเข้าถึงของ SMEs
• การจัดสรรเงินออมเพ่ือการลงทุนพัฒนา
• การแข่งขันจากภายนอกประเทศ

จุดอ่อนและเงื่อนไขที่ส้าคัญของเศรษฐกิจไทยในช่วงแผนฯ 12

การบริหารการคลังยังมีข้อจ้ากัด
• ประสิทธิภาพการจัดท างบประมาณ

เชิงบูรณาการ บูรณาการเชิงพ้ืนที่
และที่ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์

• ฐานภาษีแคบและการจัดเก็บยังมีข้อจ ากัด
• การคลังท้องถิ่นยังขาดประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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G SA L

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจส่วนรวม (Macro level)

ด้านการคลัง ด้านการเงิน

แนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจระดับภาคส่วน (Micro level)

การพัฒนาภาคการเกษตร การพัฒนาภาคบริการ

การพัฒนา
การค้าและการลงทุน

การพัฒนาภาคอุตสาหกรรม

การบริหารจัดการภาครัฐ
(ยุทธศาสตร์ 6)

ปัจจัยสนับสนุน

ทรัพยากรมนุษย์
กฎหมาย/กฎระเบียบ

โครงสร้างพ้ืนฐาน
(ยุทธศาสตร์ 7)

วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม
(ยุทธศาสตร์ 8)

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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Gini 0.41%
40% ของปชก.กลุ่มล่าง
มีรายได้เพิ่มขึ้น 15%

USD8,200
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%/GDPหนี้สาธารณะ
เงินเฟ้อ 2.5 ±1.5%

ขาดดุลบัญชีเดินสะพัด ≤2%/GDPการพัฒนาคน

การบริหารจัดการภาครฐั

เทคโนโลยี นวัตกรรม (รวม
บริหารจัดการภาคเอกชน)

โลจิสติกสโ์ครงสรา้งพื้นฐาน

NI

Equity Stability
Quality

(productivity) GreenGrowth

กรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฯ
ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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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
ฐานรายได้ใหม่ทีส่้าคัญ

เพื่อผลักดันให้สินค้าเกษตรและอาหารมีความโดดเด่น
ด้านคุณภาพ มาตรฐานและความปลอดภัยในตลาดโลก 

เพื่อเพิ่มศักยภาพของอุตสาหกรรมส้าคัญเดิม และสร้าง
รากฐานในการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่

เพื่อเพิ่มศักยภาพฐานบริการเดิม/ขยายฐานบริการใหม่ และ
พัฒนาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวให้เติบโตอย่างสมดุลและยั่งยืน

เพื่อพัฒนาปัจจัยสนับสนุนและอ้านวยความสะดวกทาง
การค้าและการลงทุน รวมทั้งพัฒนาสังคมผู้ประกอบการ

เพื่อพัฒนาระบบการเงินของประเทศให้สนับสนุนการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์กรการเงินฐานรากและ
ระบบสหกรณ์

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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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

ขยายตัวไม่ต่้ากว่า

รายได้ต่อหัว

8,200
ดอลลาร์ สรอ. 2.5%

ผลิตภาพ
การผลิตของ
ปัจจัยการผลิต
โดยรวมและ
ปัจจัยแรงงาน4.0%

มูลค่าส่งออก
ขยายตัวเฉลี่ย
ไม่ต่้ากว่าร้อยละ

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

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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1 ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 2 รายได้เกษตรกรและพื้นที่การท้าเกษตรกรรม

3 พื้นที่ที่ได้รับการพัฒนาสูเ่มืองอุตสาหกรรมนิเวศ 4 รายได้จากการท่องเที่ยว

5 สัดส่วน GDP ของ SMEs ต่อ GDP ทั้งประเทศ 6 พัฒนาปัจจัยสนับสนุนทางด้านการเงิน

ภาคเกษตรขยายตัวไม่ต่้ากว่าร้อยละ 
ภาคอุตสาหกรรมขยายตัวไม่ต่้ากว่าร้อยละ 
ภาคบริการขยายตัวไม่ต่้ากว่าร้อยละ 

ในปี  2564 รายได้ เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตร

-ปรับเพ่ิมอันดับขีดความสามารถในการแข่งขันในภาคการเงิน
- เพ่ิมคะแนนทักษะทางการเงินของคนไทยเท่ากับคะแนนเฉลี่ยของโลก
-สัดส่วนการกู้เงินนอกระบบลดลง
- เพ่ิมปริมาณการใช้บริการช้าระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์เป็น 200 คร้ัง/ปี/คน

2 การสร้างความเข้มแข็ง
ให้เศรษฐกิจรายสาขา

เป้าหมาย
ตัวชี้วัด

ในปี 2564 จ้านวนพื้นที่การท้าเกษตรกรรมยั่งยืน

รายได้จากการท่องเที่ยวไม่ต่้ากว่า

อันดับความสามารถในการแข่งขันด้าน
การท่องเที่ยวไม่ต่้ากว่าอันดับที่

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

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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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 มันส้าปะหลัง อ้อย ข้าวโพด 
ปาล์มน้้ามัน ยางพารา 

ฐานการผลิตเดิม

แนวทาง
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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กรอบแนวคิดการพัฒนาอุตสาหกรรม

เป้าหมาย
การพัฒนา

Economic Growth Productivity SustainabilityInclusiveness

แนวทาง
การพัฒนา

กรอบการก้าหนด
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 าไปต่อยอดได้

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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แนวทาง
การพัฒนา

การพัฒนาอุตสาหกรรม

Track 

Track 2

1
ยานยนต์ไฟฟ้า

อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ

เคมีภัณฑ์ชีวภาพและพลาสติกชีวภาพ

เกษตรและอาหาร

ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก

อุตสาหกรรมสร้างสรรค์

Advance

Future
หุ่นยนต์อัตโนมัติ

เครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์

พลังงานชีวภาพ

ชิ้นส่วนอากาศยาน

อุตสาหกรรมเป้าหมาย แนวทางการพัฒนา

สร้างเครือข่ายความร่วมมือแบบคลัสเตอร์
ระบบกลไกเครือข่ายตลอดห่วงโซ่มูลค่าที่เข้มแข็ง
และมีประสิทธิภาพ

กระจายการลงทุนไปยังภูมภิาคและอาเซียน
สร้างฐานการเชื่อมโยงห่วงโซ่มูลค่า

ยกระดับการใช้เทคโนโลยีขั้นสูงและเป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม
R&D นวัตกรรม ทักษะขั้นสูง ความคิดสร้างสรรค์

สร้างและพัฒนาตลาดสนิค้าคุณภาพ
ยกระดับมาตรฐานบังคับ พัฒนาความรู้ผู้บริโภค

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

ปรับปรุงกฎหมายและระเบียบให้รองรับ
อ านวยความสะดวก สมดุลเศรษฐกิจ-สังคม-สิ่งแวดล้อม

พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและเทคโนโลยี
โทรคมนาคม ศูนย์วิจัยและทดสอบกลาง ระบบบ่มเพาะ

สนับสนุนให้มีการศึกษาเชิงลึก
“สร้าง/ซื้อ” เทคโนโลยี และระบบถ่ายทอดเทคโนโลยี

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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การพัฒนาภาคบริการ

บันเทิงการศึกษาบริการดิจิทัล

ปรับปรุงกฎหมาย

เชื่อมโยงโครงสร้าง
พื้นฐาน

ปรับโครงสร้างบริหารจัดการ

วิจัยและพัฒนาท่ีเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมการลงทุน

พัฒนามาตรฐาน
พัฒนาศักยภาพฐานบริการเดิม

ยกระดับฐานบริการใหม่

อสังหาริมทรัพย์

ต่อเรือซ่อมเรือ ค้าปลีกค้าส่ง

บริการสาธารณูปโภค บริการก่อสร้าง

พัฒนาบุคลากร

การเงิน

กีฬาท่องเที่ยว

MICE

บริการวิชาชีพ

บริการสุขภาพ

สร้างมูลค่าเพิ่ม

แนวทางการพัฒนาเดิม

ขนส่งและโลจิสติกส์

มุ่งสู่ความทันสมัย
โดยใช้เทคโนโลยี

นวัตกรรม
น าการพัฒนา 
เปลี่ยนกระบวนคิด 
ธุรกิจก้าวไกล

แนวทางการพัฒนาใหม่

นวัตกรรมภาคบริการ

FinTechCloud E-learning

นักท่องเที่ยวจติอาสา
พร้อมพัฒนาสังคม

สื่อโซเชียลเพิ่ม
โอกาสทางธุรกิจ

สื่อด้วยภาพ
ลดช่องว่างการสื่อสาร

เป้าหมายแผน 12

ภาค
บริการโต 

6%/ปี

ท่องเท่ียว
สร้างรายได้ 

3.0 ลลบ.

ท่องเที่ยว
อันดับ TTCI
ไมต่่ ากว่าที่

30

แนวทาง
การพัฒนา

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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แนวทาง
การพัฒนา

การค้าการลงทุน

ส่งเสริมการท้าตลาดเชิงรุก

พัฒนาการอ้านวยความสะดวก
ทางการค้าให้ได้มาตรฐานสากล1

2

3
สนับสนุนผู้ประกอบการลงทุนในระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

4

5

67

การส่งเสริมการจัดตัง้บริษทัการค้าระหว่างประเทศ 
ศูนย์กลางปฏิบัติการ/บริหารจัดการประจ้าภูมิภาค 
และส้านักงานใหญ่ระหว่างประเทศ 

พัฒนาปัจจัยสนับสนุนเพื่อสง่เสริมการลงทุน
ในประเทศและการลงทุนของคนไทยในต่างประเทศ

พัฒนาระบบ
ทรัพย์สินทางปัญญา

ปรับปรุงแก้ไข
กฎหมายและกฎ ระเบียบ

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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1

2

3
4

5

การพัฒนาด้านการคลงัแนวทาง
การพัฒนา

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
ภาครัฐและขยายฐานภาษีให้
ครอบคลุม

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เพิ่มประสิทธิภาพการจัดแผนงาน
โครงการ การจัดสรรงบประมาณ 
การบริหาร และการตรวจสอบ
กระบวนการงบประมาณของประเทศ

ใชเ้ครื่องมือทางภาษีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้เกิด
การผลิตและการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
รวมทั้งเพื่อเป็นช่องทางในการเพิ่มรายได้ภาครัฐ 

ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการ

รัฐวิสาหกิจทั้งระบบและฟื้นฟู
รัฐวิสาหกิจที่มีปัญหาฐานะการเงิน

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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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

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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1

3

4

2กฎหมาย
กฎระเบียบ

ทรัพยากร
มนุษย์

ระบบ
โลจิสติกส์

การอ้านวยความ
สะดวกทางการค้า

การพัฒนา
SMEs

ประเด็นการพัฒนาร่วมที่ส้าคัญ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3
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การพัฒนาคน การพัฒนา SMEs

Multi-Skills

Professional 
Management Skills

Technology and 
Digital Skills

Language and Communication Skills

Financial 
Literacy 

กลไกการผลิต
และพัฒนาก้าลังคน

ระบบการ
ถ่ายทอดเทคโนโลยี

ภาครัฐ เอกชนสถาบันการศึกษา

1

2

3 4

สร้างผู้ประกอบการใหม่ที่มี
ทักษะในการประกอบธรุกิจ
โดยใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

สร้างสังคมผู้ประกอบการโดยสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการท้าธุรกิจ 
(การเข้าถึงข้อมูล เงินทุน นวัตกรรม 
และเทคโนโลยี)

ก้าหนดหลักสูตรทักษะการเป็น
ผู้ประกอบการในการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
อุดมศึกษา และสายอาชีพ

ส่งเสริมการรวมกลุ่ม
ในลักษณะห่วงโซ่มูลค่าและ
การเชื่อมโยงกับธุรกิจใหญ่

ประเด็นการพัฒนาร่วมที่ส้าคญั (ต่อ)

Analytical SkillsCollaboration Skills

ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3



69

การปรับปรุงกฎระเบียบ

พัฒนากฎหมายเอื้อต่อการก้าวเข้าสูย่คุอุตสาหกรรม 4.0

พัฒนาระบบทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมาตรฐานและมีประสิทธิภาพ

บูรณาการกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการ Zoning 
พ้ืนที่เกษตรและอุตสาหกรรม 

บูรณาการกฎหมาย/ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกบัมาตรฐานทั้งระบบ 

บูรณาการกฎหมาย/ระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการส่งเสริม
การวิจัยและพัฒนา และการใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย์
ส้าหรับสาขาการผลติและบริการเป้าหมาย

1
2

5
4

6

8

7

ปรับปรุงกฎระเบียบ แนวทางปฏิบัติ
ด้านพิธีการศุลกากร พัฒนากลไกคุ้มครองการลงทุน และการระงับข้อพิพาทระหว่างรัฐและเอกชน

ลดอุปสรรคและขั้นตอนการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว

1 พัฒนาระบบประกันภัยความเสี่ยงภัยสินค้า

ขยายการจัดท้าข้อตกลงการยอมรับร่วมกัน
สินค้าและบริการ (Mutual Recognition)

ระบบโลจิสติกส์ การอ้านวยความสะดวกทางการค้า 

2

ผลักดันการลดอุปสรรคทางการค้า โดยฉพาะ
มาตรการที่มิใช่ภาษี (Non-tariff Measures)

3

4

ปรับปรุงกฎหมายแข่งขันทางการค้าเพ่ือสร้างความเป็นธรรมในตลาด

3

ประเด็นการพัฒนาร่วมที่ส้าคญั (ต่อ) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3



70

แผนรองรับ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3

• 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 พัฒนาเกษตรอินทรีย์
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
• ยุทธศาสตร์ยางพารา
• ร่างแผนแม่บทเพ่ือการพัฒนาเกษตรกรรมแผน

ปรับโครงสร้างสินค้าปศุสัตว์
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แผนงานและโครงการส้าคัญ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3

• ก า ร จั ด เ ก็ บ ภ า ษี แ ล ะ
ค่าธรรมเนียมสิ่งแวดล้อม

• การก้าหนดภูมิทัศน์และ
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
ใหญ่

• ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตสินค้าเกษตร

• การส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
• ธนาคารพันธุ์พืชพันธุ์สัตว์
• การป้องกันการท้าประมงผิด

กฎหมาย และพัฒนาระบบ
การท้าประมงอย่างย่ังยืน

• การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์
วาระแห่งชาติด้านสหกรณ์
และแผนพัฒนาสหกรณ์ที่
เกี่ยวข้อง

• โครงการพัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิง
นิเวศ

• โครงการจัดตั้งศูนย์ทดสอบยานยนต์และ
ยางล้อแห่งชาติ

• โครงการขยายสถาบันพัฒนาบุคลากรใน
อุตสาหกรรมยานยนต์และชิ้นส่วนอะไหล่
ยานยนต์

• โครงการพัฒนาระบบเครื่ องจักรกล
อัตโนมัติในการผลิตของภาคอุตสาหกรรม

• โครงการไทยแลนด์ฟู้ดวัลเลย์ 
• โครงการเมืองนวัตกรรมอาหาร



72

แผนงานและโครงการส้าคัญ (ต่อ) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแขง็ทางเศรษฐกิจและแขง่ขนัได้อย่างยั่งยืน3

• แผนงานพัฒนาและฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยวหลักและแหล่งท่องเที่ยว
รองของประเทศ

• แผนงานพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวเชิง
สร้างสรรค์ที่มนุษย์สร้างข้ึน

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

• แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวรายสาขา
• แผนงานส่งเสริมการท่องเที่ยวในเขต

พัฒนาการท่องเท่ียว
• แผนงานส่ง เสริมและสนับสนุนธุ รกิจ

บริการที่มีศักยภาพ
• แผนงานพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว

และยกระดับผู้ประกอบการ
• แผนงานส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมเพื่อ

สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่อุตสาหกรรมกีฬา

• การสร้างศักยภาพการแข่งขันของ
สินค้าและบริการของไทย

• การพัฒนาทักษะการเป็นประกอบการ
ที่ครบวงจร 

• การส่งเสริมการค้าที่เป็นธรรม
• ปรับปรุ งศูนย์บริ การส่ งออกแบบ

เบ็ดเสร็จ
• การสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนให้

เหมาะสม
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การลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานที่ส้าคัญภายใต้ (ร่าง) แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐานภายใต้แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

มีความต้องการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

มีความสอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12

เป็นการลงทุนที่มีความส 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

ประมาณการกรอบวงเงินลงทุนพัฒนาโครงสร้างพืน้ฐานทีส่้าคัญ
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 








