ครม. เห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
ดร.ปรเมธี วิมลศิริ เลขาธิการคณะกรรมการพัฒ นาการ
เศรษฐกิจและสั งคมแห่ งชาติ เปิดเผยว่า ส านักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) ได้เสนอเรื่อง “ทิศทาง
และกรอบยุทธศาสตร์ ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)” ต่อคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อ
พิจ ารณาในการประชุ ม เมื่อ วั นอั ง คารที่ ๒๒ ธันวาคม ๒๕๕๘ โดย
คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนา
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ รวมถึงรับทราบแนวทางการดาเนินงาน
จัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙ ตามที่เสนอ
ดังนี้

๑. ทิศทางและกรอบยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๒
(พ.ศ. ๒๕๖๐-๒๕๖๔)
๑.๑ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ยึดโยงกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗)
ขณะนี้รัฐบาลได้แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทายุทธศาสตร์ชาติขึ้นมาเพื่อยกร่างยุทธศาสตร์ชาติเบื้องต้น
โดยมีเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และรองเลขาธิการคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ ดังกล่าวด้วย โดยในเบื้องต้นได้
กาหนดวิสัยทัศน์ในกรอบยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๕๘ – ๒๕๗๗) ไว้ว่า “ประเทศไทยมีความ
มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”
หรือเป็นคติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ทั้ ง นี้ ได้ มี ก ารก าหนดยุ ท ธศาสตร์ ช าติ ที่ จ ะใช้ เ ป็ น กรอบแนวทางการพั ฒ นาประกอบด้ ว ย
๖ ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (๑) ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง (๒) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน (๔) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างโอกาสความ
เสมอภาคและเท่าเทียมกันทางสังคม (๕) ยุทธศาสตร์ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
กับสิ่งแวดล้อม และ (๖) ยุทธศาสตร์ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
เพื่อให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีความตระหนักถึงเป้าหมายอนาคตของประเทศไทยร่วมกัน และเกิดการ
รวมพลั งในการขั บ เคลื่ อนการพัฒ นาเพื่ อการสร้า งและรักษาไว้ซึ่ งผลประโยชน์แ ห่ งชาติและบรรลุ
วิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ชาติที่กล่าวข้างต้น จึงจาเป็นจะต้องมีการถ่ายทอดแนวทางการพัฒนาของ
ยุทธศาสตร์ชาติสู่การปฏิบัติในแต่ละช่วงเวลาอย่างบูรณาการ หน่วยงานภาครัฐที่ทาหน้าที่กาหนดแผน
และยุทธศาสตร์ในระดับต่างๆ ควรจะยึดกรอบการพัฒนาที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติเป็นแนวทาง

-๒ในการพัฒนา ดังนั้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จึงนาวิสัยทัศน์ของยุทธศาสตร์ ชาติมาเป็นวิสัยทัศน์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ และนายุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง ๖ ด้านที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ชาติมาเป็น
แนวทางในการกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ โดยจะกาหนดยุทธศาสตร์
ให้ตอบสนองกับบริบทการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นในช่วง ๕ ปีแรกของยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔)
เป็นสาคัญ
๑.๒ การกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
สศช. ได้นาความคิดเห็นจากการประชุมประจาปี ๒๕๕๘ ของ สศช. มาประมวลและยกร่างแนวคิด
ยุทธศาสตร์ และนาเสนอต่อ คณะกรรมการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ครั้งที่ ๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่
๑๙ ตุล าคม ๒๕๕๘ และคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๑/๒๕๕๗
เมื่อวัน ที่ ๔ พฤศจิ กายน ๒๕๕๘ ซึ่ง ที่ประชุ มได้เห็ นชอบยุ ทธศาสตร์ของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒
ซึ่งประกอบด้วย ๑๐ ยุทธศาสตร์หลัก ดังนี้
๑) ยุทธศาสตร์การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์ พัฒนาคนทุกช่วงวัยเพื่อให้คนไทย
เป็น คนดี คนเก่ง มีร ะเบียบวินัย และมีคุณ ภาพชีวิตที่ดี โดยเฉพาะการพัฒ นาและดูแ ล
ผู้สูงอายุที่จะมีสัดส่วนสูงขึ้นในสังคมสูงวัยทั้งการสร้างงานที่เหมาะสม การฟื้นฟูและดูแล
สุขภาพเพื่อชะลอความทุพพลภาพและโรคเรื้อรัง การสร้างสภาพแวดล้อมและนวัตกรรม
ที่เอื้อต่อสังคมสูงวัย มุ่งเน้นการพัฒนาศักยภาพคนเพื่อเป็นฐานการเพิ่มขีดความสามารถ
ในการแข่งขันของประเทศและรองรับการลดลงของขนาดกาลังแรงงาน โดยการยกระดับ
คุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ การป้องกัน
และควบคุมปัจ จัย ทางสังคมที่กาหนดสุขภาพเพื่อสร้างสุขภาวะที่ดี การสร้างความอยู่ดี
มีสุข ให้ครอบครัว ไทย รวมทั้งการเสริม สร้างบทบาทของสถาบัน ทางสัง คมและทุน ทาง
วัฒนธรรมในการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสังคม
๒) ยุทธศาสตร์การสร้า งความเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้าในสังคม มุ่งเน้นการลดความ
เหลื่อมล้าในทุกมิติเพื่อสร้างความปรองดองในสังคม การสร้างโอกาสให้ทุกคนในสังคมไทย
สามารถเข้าถึงทรัพยากร แหล่งทุนในการประกอบอาชีพ เพื่อยกระดับรายได้และขับเคลื่อน
เศรษฐกิจฐานราก การเข้าถึงบริการทางสังคมของรัฐอย่างมีคุณภาพ ทั่วถึง และเป็นธรรม
อาทิ การสร้างโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้เพื่อ พัฒนาคนได้เต็มตามศักยภาพ
สามารถประกอบอาชีพและดารงชีวิตได้โดยมีความใฝ่รู้และทักษะที่เหมาะสม เน้นการเรียนรู้
เพื่อสร้ างสั มมาชีพในพื้น ที่ การจัด รูป แบบบริก ารสุข ภาพและสวัส ดิก ารทางสัง คมขั ้น
พื้นฐานที่จาเป็นและเหมาะสมตามกลุ่มเป้าหมาย การพัฒนาระบบบริการสาธารณะให้มี
คุณภาพและมีช่องทางการเข้าถึงที่ห ลากหลาย รวมทั้งการพัฒ นาระบบยุติธ รรมชุมชน
การเพิ่มศักยภาพกองทุนยุติธรรมเพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงกระบวนการยุติธ รรมอย่าง
เสมอภาค ซึ่ง จะน าไปสู ่ก ารลดความยากจนและความเหลื ่อ มล้าอันจะนาไปสู่ การลด
ความขัดแย้งในสังคมไทย
๓) ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ทางเศรษฐกิ จ และแข่ ง ขั น ได้ อ ย่ า งยั่ ง ยื น
ให้ ค วามส าคั ญกับ การบริห ารจัดการนโยบายการเงิ นและนโยบายการคลั ง โดยรวมถึ ง
การปฏิรูป ภาษีทั้งระบบเพื่อรักษาเสถียรภาพและเพิ่มประสิทธิภ าพของระบบเศรษฐกิจ
การปรับโครงสร้างทั้งห่วงโซ่คุณค่าในภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ การลงทุน เพื่อต่อยอด
การสร้ า งมู ล ค่ า เพิ่ ม ของสาขาการผลิ ต และบริ ก ารที่ เ ป็ น ฐานการเติ บ โตทางเศรษฐกิ จ
ในปัจจุบัน พร้อมทั้งวางรากฐานการพัฒนาทุนมนุษย์ องค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรม

-๓-

๔)

๕)

รวมทั้งกฎระเบียบเพื่อสร้างความเข้มแข็งของสาขาการผลิตและบริการใหม่ และเศรษฐกิจ
ดิจิ ทัล ภายใต้เ งื่อนไขการรั กษาสิ่ งแวดล้ อมและการใช้ประโยชน์จ ากศัก ยภาพของพื้น ที่
โดยเฉพาะภาคการผลิ ต และบริก ารที่ มี ศัก ยภาพที่จ ะเป็ น ฐานส าคั ญส าหรั บ การพัฒ นา
ประเทศในอนาคต เช่น อุตสาหกรรมแปรรูปเกษตรและอาหาร อุตสาหกรรมและบริการ
สร้างสรรค์ อุตสาหกรรมบนฐานชีวภาพ อุตสาหกรรมอากาศยาน อุตสาหกรรมระบบราง
อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ ธุรกิจบริการสุขภาพ ธุรกิจบริการทางการเงิน ธุรกิจการจัดประชุมและ
นิ ท รรศการนานาชาติ ธุ ร กิ จ ภาพยนตร์ การศึ ก ษานานาชาติ ธุ ร กิ จ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
การท่องเที่ยว ศูนย์ปฏิบัติการประจาภูมิภาค เป็นต้น ทั้งนี้โดยจะให้ความสาคัญกับรูปแบบ
การพัฒนาในรูปคลัสเตอร์ การสร้างความเชื่อมโยงการผลิตและบริการ การพั ฒนา SMEs
และการสร้ างผู้ ประกอบการและเกษตรกรรุ่นใหม่ รวมถึงการสร้างศักยภาพของลูกหลาน
เกษตรกร โดยจะต้องพัฒนาปัจจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ทั้งทุนมนุษย์ โครงสร้างพื้นฐาน
การพัฒ นาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม การบริหารจัดการและการปรับปรุง
กฎระเบียบเพื่ออานวยความสะดวกต่อการค้า การลงทุน เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
สู่ความเป็นชาติการค้า อันจะเป็นการสนับสนุนให้เศรษฐกิจในภาพรวมขยายตัวได้ไม่ต่ากว่า
ร้อยละ ๕ ซึ่งเป็นปฐมบทของการขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยเข้าสู่การเป็นประเทศรายได้สูง
ที่มีการพัฒนาที่ยั่งยืนภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะยาว
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นการเติ บ โตที่ เ ป็ น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล้ อ มเพื่ อ การพั ฒ นาอย่ า งยั่ ง ยื น
มุ่งอนุรักษ์ฟื้นฟูสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม สร้างสมดุล
ระหว่างการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนและเป็นธรรม บริหารจัดการน้าให้มี
ประสิ ท ธิ ภ าพ ภายใต้ ยุ ท ธศาสตร์ ก ารบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรน้ า แก้ ไ ขปั ญ หาวิ ก ฤต
สิ่งแวดล้อมโดยเร่งรัดแก้ไขปัญหาการจัดการขยะ ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ ๒๐
ตามเป้าหมายระยะยาว พัฒนาการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ลดการใช้พลังงาน เพื่อปรับตัว
ไปสู่รู ปแบบของการผลิตและการบริโภคคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้ อมมากขึ้น
รวมทั้งยกระดับความสามารถในการป้องกันผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัย พิบั ติธรรมชาติ ต่อเนื่องจากแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๑ ทั้งนี้เพื่อวางรากฐานและ
สนับสนุนให้ประเทศมีการเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมอย่างยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้ความสาคัญกับความมั่นคงที่ส่งผลกระทบต่อการพัฒนา
ในทุกมิติ ทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการพัฒนาศักยภาพให้ประเทศ
สามารถรับมือกับภัยคุกคามทุกรูปแบบที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดยมีสาระครอบคลุม ดังนี้
(๑) สถาบันหลักของชาติให้ดารงอยู่อย่างมั่นคงเป็นจุดยึดเหนี่ยวของสังคม (๒) ความสามัคคี
ของคนในชาติ ลดความเหลื่อมล้าในทุกมิติ และสร้างความเชื่อมั่นในกระบวนการยุติธรรม
(๓) ความสงบสุ ข และการอยู่ ร่ ว มกั น อย่ า งสั น ติ สุ ข ในทุ ก พื้ น ที่ (๔) การบริ ห ารจั ด การ
ความมั่นคงชายแดนชายฝั่งทะเล เสริมสร้างและพัฒนาความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน
ในการแก้ ไ ขปั ญ หาด้ า นความมั่ น คง (๕) สร้ า งความเชื่ อ มั่ น และพั ฒ นาความร่ ว มมื อ ใน
กลุ่มประเทศอาเซียนและประชาคมโลกเพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติ ให้สามารถป้องกัน
แก้ไขปัญหาภัยคุกคามข้ามชาติ ภัยก่อการร้าย (๖) เสริมสร้างความมั่นคงทางเทคโนโลยี
สารสนเทศและไซเบอร์ (๗) รักษาความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และ
ปกป้อง รักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล (๘) เสริมสร้างความมั่นคงทางอาหาร พลังงาน
และน้า โดยการกาหนดแนวทางบริหารจัดการ (๙) เสริมสร้างและพัฒ นาศักยภาพการ
ป้องกันประเทศ การรักษาความสงบภายใน และความมั่นคงระหว่างประเทศ รวมทั้งพัฒนา

-๔-

๖)

๗)

๘)

ระบบข่าวกรองให้มีประสิทธิภาพ (๑๐) พัฒนาระบบการเตรียมพร้อมแห่งชาติและระบบ
บริหารจัดการภัยพิบัติ (๑๑) การบริหารจัดการยุทธศาสตร์ด้านความมั่นคง ให้เกิดผลในทาง
ปฏิบัติในระดับ พื้น ที่ได้อย่างเป็นรูปธรรม พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลอย่างเป็น
ระบบและต่อเนื่อง รวมทั้งสนับสนุนงานศึกษา วิจัย พัฒนาด้านความมั่นคง
ยุทธศาสตร์ด้านการเพิ่มประสิทธิภาพและธรรมาภิบาลในภาครัฐ เพื่อให้การบริหารจัดการ
ภาครั ฐมีความโปร่ งใส มีประสิ ทธิภาพ มีความรับผิ ดชอบและตรวจสอบได้อย่างเป็นธรรม
รวมทั้งประชาชนมีส่วนร่วม มีการกระจายอานาจ และแบ่งภารกิจรับผิดชอบที่เหมาะสม
ระหว่า งส่ ว นกลาง ภูมิภ าค และท้องถิ่น โดยมีป ระเด็ นการพั ฒ นาส าคัญ ประกอบด้ว ย
การเพิ่มประสิ ทธิภ าพการบริหารจัดการภาครัฐ การปรับปรุงการให้ บริการภาครัฐ ผ่ าน
เครื อข่ายอิเล็ กทรอนิ กส์ (E-Government) การปรั บปรุงกระบวนการงบประมาณ และ
การมีส่วนร่วมของประชาชนในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ การกระจาย
อานาจสู่ท้องถิ่นโดยการปรับโครงสร้างการบริหารงานท้องถิ่นให้เอื้อต่อการกระจายอานาจ
ที่มี ป ระสิ ทธิ ภ าพมากขึ้น และการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ตคอร์ รัป ชั่น เพื่อ ให้
ประเทศไทยปราศจากการคอร์รัปชั่น ซึ่งจะเป็น ปัจจัยสนับสนุนส าคัญที่จะช่ว ยส่ งเสริม
การพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ให้ประสบผลสาเร็จและบรรลุเป้าหมายที่วางไว้ตามกรอบ
ในอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๗
ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ การพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ จะมุ่งเน้นการพัฒนากายภาพ
โครงสร้ า งพื้ น ฐานด้ า นการคมนาคมขนส่ ง การเชื่ อ มโยงเครื อ ข่ า ยโทรคมนาคม และ
การบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ พื้นที่เมือง
การเชื่อมโยงการเดินทางและขนส่งสินค้าระหว่างประเทศที่ได้มาตรฐาน การพัฒนาความ
มั่นคงด้านพลังงานและการผลิตพลังงานทดแทน การสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจดิจิตอล
การลดความเหลื่อมล้าในการเข้าถึงโครงสร้างพื้นฐานเพื่อเพิ่มคุณภาพชีวิตของประชาชน
ในพื้นที่ห่างไกล และการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอุตสาหกรรมใหม่
ของประเทศ ได้แก่ อุตสาหกรรมระบบราง อุตสาหกรรมซ่อมบารุงและการผลิ ตชิ้นส่ว น
อากาศยาน อุตสาหกรรมผลิ ตอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิ ทธิภ าพการใช้พลั งงาน รวมทั้ ง
การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ทั้งในด้านการส่งเสริมผู้ประกอบการไทยในการสร้างเครือข่าย
การขนส่งระหว่างประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์และการปรับปรุงระบบบริหาร
จั ด การ กฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ย วข้ อ ง ตลอดจนการพั ฒ นาสิ่ ง อ านวยความสะดวก
เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการขนส่งจากถนนสู่รางเป็นหลัก
ยุ ท ธศาสตร์ ด้ า นวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ
การขั บ เคลื่ อ นการพั ฒ นาวิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิ จั ย และนวั ต กรรม ต่ อ เนื่ อ งจาก
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ ๑๑ ทั้ ง การเพิ่ ม การลงทุ น วิ จั ย และพั ฒ นา และการปรั บ ปรุ ง
สภาพแวดล้อมของการพัฒนาวิทยาศาสตร์ฯ ทั้งด้านบุคลากรวิจัย โครงสร้างพื้น ฐาน และ
การบริหารจัดการ เพื่อ มุ่งให้วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมเป็นเครื่องมือ
สาคัญที่จะช่วยขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในมิติต่างๆ ทั้งการสร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม
ให้กับสินค้าและบริการให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่เปลี่ยนแปลงไป
นาไปสู่ ศักยภาพการแข่งขันที่สู งขึ้น เสริ มสร้ า งสังคมที่มีตรรกะทางความคิด มีทุนทาง
ปั ญ ญา เพื่ อ เป็ น รากฐานการด ารงชี วิ ต ที่ มี ค วามสุ ข ของคนไทย บริ ห ารจั ด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่ความสมดุล อันจะนามาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นของ

-๕ประชาชน รวมทั้ ง เพื่ อ แก้ ไ ขปั ญ หาและยกระดั บ ความเจริ ญ ให้ กั บ ภาคส่ ว นต่ า งๆ
ทั้งเศรษฐกิจและสังคม ตลอดจนสนับสนุนให้เกิดกลไกบูรณาการระหว่างหน่วยงานและ
องค์กรต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง อันจะสนับสนุนให้ประเทศไทยก้าวสู่การแข่งขันในศตวรรษหน้า
โดยหลุดพ้นจากกับดักประเทศรายได้ปานกลาง และก้าวไปสู่ประเทศที่มีรายได้สูงในอนาคต
๙) ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค
เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจสาคัญให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาประเทศ ศักยภาพ โอกาส
และข้อ จ ากั ดของพื้ น ที่ รวมทั้ งความต้องการของภาคี การพัฒ นาที่ เกี่ ยวข้ อง เพื่ อรั กษา
ฐานเศรษฐ กิ จ เดิ ม ให้ เ ข้ ม แข็ ง โดยมี คุ ณ ภาพสิ่ ง แว ดล้ อ มตามมาตรฐ านสากล
สร้างฐานเศรษฐกิจใหม่รองรับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน เพื่อกระจายกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจและความเจริญสู่ภูมิภาค พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมื อ งน่ า อยู่ แ ละปลอดภั ย สนั บ สนุ น การเชื่ อ มโยงในภู มิ ภ าคเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถ
ในการแข่งขัน ของพื้น ที่และสร้างความอยู่ดีมีสุ ขให้ แก่ประชาชนอย่างทั่ว ถึง โดยมีส าระ
ครอบคลุม ดังนี้ (๑) การพัฒนาภาค (๒) การพัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาค
(๓) การพัฒนาพื้นที่ฐานเศรษฐกิจหลักบริเวณชายฝั่งทะเลตะวันออก และ (๔) การพัฒนา
พื้นที่เศรษฐกิจพิเศษชายแดน รวมทั้งความเชื่อมโยงกับการพัฒนาคลัสเตอร์อุตสาหกรรม
และบริการที่มีศักยภาพ และโครงการพัฒนาท่าเรือน้าลึกทวาย
๑๐) ยุทธศาสตร์ ด้านการต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน และภูมิภาค กาหนดยุทธศาสตร์
การต่างประเทศ ประเทศเพื่อนบ้าน ภูมิภาค ให้เกิดการประสานและพัฒนาความร่วมมือกัน
ระหว่างประเทศ ทั้งในเชิงรุกและรับอย่างสร้างสรรค์ โดยมุ่งเน้นการดูแลการดาเนินงาน
ตามข้อผูกพันและพันธกรณีตลอดจนมาตรฐานต่างๆ ที่ไทยมีความเกี่ยวข้องในฐานะประเทศ
สมาชิก ทั้ งในเวทีร ะดับ โลก ระดั บภู มิภ าค และระดั บอนุ ภูมิ ภ าค อาทิ การด าเนิน งาน
เป้ า หมายการพั ฒ นาที่ ยั่ ง ยื น (SDGs) การประมง การค้ า มนุ ษ ย์ และอื่ น ๆ ให้ เ ข้ า สู่
มาตรฐานสากลและเป็นที่ยอมรับของประชาคมโลก เป็นต้น การเตรียมความพร้อมในการ
รองรับและดาเนินงานของประเทศไทยภายหลังการเข้า สู่ประชาคมอาเซียนในปี ๒๕๕๘
(Post-ASEAN ๒๐๑๕) การปรับตัวและพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
เพื่อรองรับและสอดคล้องกับการดาเนินงานตามพันธกรณีของความร่วมมือระดับภูมิภาค
อาทิ Regional Comprehensive Economic Partnerships (RCEP) เป็ น ต้ น
การเสริ ม สร้ า งความเชื่ อมโยงกัน ระหว่างประเทศในอนุ ภูมิภ าคประเทศเพื่อ นบ้า นและ
ภูมิภาค และการส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็นฐานของการประกอบธุรกิจ การให้บริการทาง
การศึกษา การให้บริการด้านการเงิน การให้บริการด้านสุขภาพ การให้บริการด้านโลจิสติกส์
และการลงทุนเพื่อการวิจัยและพัฒนา รวมทั้งเป็นฐานความร่วมมือในเอเชีย

๒. แนวทางการดาเนินงานปีงบประมาณ ๒๕๕๙
คณะรัฐมนตรีรับทราบแนวทางการดาเนินงานจัด ทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒ ปีงบประมาณ ๒๕๕๙
(ตุลาคม ๒๕๕๘- กันยายน ๒๕๕๙) ตามปฏิทินการดาเนินงานดังนี้

-๖-

พ.ศ. ๒๕๕๘
ต.ค.ต้น พ.ย.

ต้น พ.ย.

สรุปผล
การประชุม
ประจาปี
๒๕๕๘ และ
จัดทาทิศทาง
และกรอบ
ยุทธศาสตร์
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
เสนอ กก.สศช.
พิจารณา
ก่อนนา
เสนอ ครม.

ตั้งคณะ
อนุกรรม
การจัดทา
ยุทธศาสตร์
เฉพาะด้าน

พ.ศ. ๒๕๕๙
พ.ย. ๕๘ ก.พ.
คณะ
อนุกรรมการ
จัดทา
ยุทธศาสตร์
ยกร่าง
ยุทธศาสตร์
ใน
รายละเอียด

มี.ค.

เม.ย.

พ.ค.

มิ.ย.

คณะทางาน
จัดทาเอกสาร
ประมวล
ยุทธศาสตร์
จากคณะ
อนุกรรมการฯ
เพื่อยกร่าง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
สาหรับระดม
ความคิดเห็น
ระดับภาค

ระดมความ
คิดเห็นร่าง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
ระดับภาค

ปรับปรุง
เอกสารร่าง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
ตามผลการ
ระดมความ
คิดเห็น
ระดับภาค

ประชุม
ประจาปี
๒๕๕๙ เรื่อง
ร่างแผน
พัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒

ก.ค.-ส.ค.
ปรับปรุงร่าง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
ตามความเห็น
ที่ประชุม
ประจาปี
๒๕๕๙ เสนอ
ครม. (และ
สนช. ในกรณีที่
รัฐธรรมนูญ
ใหม่กาหนดให้
ดาเนินการ)

ก.ย.
ปรับปรุงร่าง
แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒
ตามความเห็น
ครม. (และ
สนช.) จากนั้น
นาขึ้นทูลเกล้า
ถวายฯ
เพื่อทรง
ลงพระ
ปรมาภิไธย

๓. องค์ประกอบและอานาจหน้าที่ของคณะอนุกรรมการจัดทายุทธศาสตร์เฉพาะด้าน
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒
เพื่อให้การการจั ดทายุ ทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒ นาฯ ฉบับที่ ๑๒ มี รายละเอียดครอบคลุ ม
แนวทางการพัฒนาสาคัญต่อการวางรากฐานพัฒนาประเทศในระยะยาว สศช. จึงกาหนดให้มีกลไก
การจั ดท าร่ างยุ ทธศาสตร์ ข องแผนในรายละเอีย ดขึ้น โดยจะได้แต่ งตั้ ง “คณะอนุ กรรมการจั ดท า
ยุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๒” จานวน ๙ คณะ และยกร่างองค์ประกอบของ
คณะอนุกรรมการแต่ละชุด มีกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ หรือผู้ทรงคุณวุฒิที่มีชื่อเสียง
ระดับประเทศเป็นประธานอนุกรรมการ มีผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้แทนหน่วยงาน/ผู้แทนภาคีการพัฒนาจากภายนอก
ที่เกี่ยวข้องกับแต่ละยุทธศาสตร์เป็นอนุกรรมการ และรองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ

ทั้งนีค้ ณะอนุกรรมการฯ ดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ ประกอบด้วย
๑) จัดทาเป้าหมายและตัวชี้วัดความสาเร็จในระดับยุทธศาสตร์ที่ตอบสนองเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ

ฉบับที่ ๑๒ และที่สามารถแปลงไปสู่แนวทางดาเนินการที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมได้
๒) กาหนดแนวทางดาเนินการที่มีความสาคัญสูงที่ต้องผลักดันสู่การปฏิบัติเพื่อบรรลุเป้าหมายที่กาหนด
ข้างต้น
๓) แต่งตั้งคณะทางานเพื่อดาเนินการในเรื่องที่คณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์เฉพาะด้านของแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ ๑๒ มอบหมาย

