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 บริษทั ส านกัพิมพว์ฒันาพานิช จ ากดั มุ่งมัน่ท่ีจะร่วมพฒันาการศึกษาของชาติให้เจริญกา้วหนา้ดว้ย
การพฒันาส่ือการเรียนรู้ประเภทต่าง ๆ ส าหรับให้ครูและนกัเรียนใชป้ระกอบการเรียนการสอน ซ่ึงส่ือการเรียนรู้
ประเภทต่าง ๆ ของส านกัพิมพไ์ดรั้บความเช่ือถือมาเป็นเวลานาน  
 ในสังคมโลกปัจจุบนั การเปล่ียนแปลงขอ้มูลข่าวสารเป็นไปดว้ยความรวดเร็ว ขอ้มูลในส่ือการเรียนรู้
บางเร่ืองท่ีเผยแพร่ไปแลว้ไดเ้ปล่ียนแปลงไปจากเดิม หากครูและนกัเรียนน าไปใชป้ระกอบการเรียนการสอน 
ก็จะตอ้งศึกษาคน้ควา้ขอ้มูลเพิ่มเติมใหเ้ป็นปัจจุบนั  
 อย่างไรก็ตาม เพื่อประโยชน์สูงสุดและอ านวยความสะดวกในการจดัการเรียนการสอน ส านกัพิมพ ์
จึงไดจ้ดัท า “เอกสารเสริม” ขอ้มูลความรู้ท่ีเป็นปัจจุบนั ส าหรับใหค้รูและนกัเรียนไดน้ าไปใช ้  
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3. แนวทางการแก้ไขปัญหาและพฒันาสังคม  
3.2 แนวทางการพฒันาสังคม 
3.2.2 การพฒันาสังคมของประเทศไทย (หน้า 51–56) 

 1. ววิฒันาการการพฒันาสังคมของประเทศไทย 
 การเปล่ียนแปลงโครงสร้างสังคมตามแผนพฒันาสังคมท่ีเรียกว่า “การพฒันาสังคม” นั้น ประเทศ
ไทยมีวิวฒันาการของการพฒันาสังคมมานบัตั้งแต่จอมพล แปลก พิบูลสงคราม นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น 
ไดก่้อตั้งส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) หรือท่ีรู้จกักนัโดยทัว่ไปวา่ 
“สภาพฒัน์” หรือ “สภาพฒันา” ข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2493 โดยระยะแรกใชช่ื้อวา่ “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” มีหนา้ท่ี
เสนอความเห็นและค าแนะน า ตลอดจนข้อช้ีแจงต่อรัฐบาลในเร่ืองเก่ียวกบัเศรษฐกิจของประเทศ ต่อมาเม่ือ 
พ.ศ. 2500 คณะผูเ้ช่ียวชาญจากธนาคารโลกร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีฝ่ายไทยไดด้ าเนินการส ารวจสภาวะเศรษฐกิจ
และจดัท ารายงาน โดยเสนอแนะให้ปรับเปล่ียนและเพิ่มบทบาทหนา้ท่ีของ “สภาเศรษฐกิจแห่งชาติ” และ 
ให้จดัตั้งหน่วยงานกลางเพื่อท าหน้าท่ีวางแผนพฒันาประเทศข้ึนเป็นการเฉพาะ และเม่ือจอมพล สฤษด์ิ   
ธนะรัชต์ เป็นนายกรัฐมนตรี ไดป้รับโครงสร้างการท างานและเปล่ียนช่ือเป็น “ส านักงานสภาพฒันาการ
เศรษฐกิจแห่งชาติ” รวมทั้งไดจ้ดัท า “แผนพฒันาเศรษฐกิจแห่งชาติ” ฉบบัแรกข้ึน เพื่อใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การพฒันาประเทศตั้งแต่ พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา จนถึง พ.ศ. 2515 จึงมีการน ากระบวนการวางแผนพฒันา
สังคมเขา้มาใช้ควบคู่กบัการวางแผนพฒันาเศรษฐกิจอย่างจริงจงั และเปล่ียนช่ือหน่วยงานเป็น “ส านกังาน
คณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ” ภายใตส้ังกดัส านกันายกรัฐมนตรีมาจนถึงปัจจุบนั 
 ในช่วงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 1–7 มุ่งเน้น “การเร่งรัดพฒันาความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ” เป็น
หลกัและเป็นการพฒันาแบบแยกส่วน โดยเน้นการพฒันาสังคมและการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาค 
ส าหรับผลจากการพัฒนาประเทศในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี  1–7 น้ีได้ข้อสรุปว่า  เศรษฐกิจ
เจริญกา้วหนา้ แต่สังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และส่ิงแวดลอ้มกลบัมีปัญหา ซ่ึงเป็นลกัษณะของการพฒันาท่ี
ไม่ย ัง่ยนื จึงตอ้งมีการปรับเปล่ียนแนวคิดและกระบวนการวางแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8 โดยเปล่ียนจากการมุ่ง
พฒันาเศรษฐกิจ มาเป็นการเน้นให้ผลการพฒันาเป็นประโยชน์ต่อตวัคน หรือ “คนเป็นศูนยก์ลางของการ
พฒันา” ต่อเน่ืองมาจนถึงแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ซ่ึงเป็นแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ีใชอ้ยูใ่นปัจจุบนั 
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 นอกจากท่ีแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8–12 จะเปล่ียนจากการมุ่งพฒันาเศรษฐกิจมาเป็นเนน้การพฒันาคน 
หรือ  “คนเป็นศูนยก์ลางในการพฒันา” แลว้ ยงัเปล่ียนวิธีการวางแผนจากต่างคนต่างท ามาเป็นการร่วมมือ
ร่วมใจกนัท า  เปิดโอกาสใหทุ้กภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผนพฒันาประเทศ พร้อมทั้งอญัเชิญพระราช-
ด ารัสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรมาใช้เป็น 
แนวทางการพฒันาต่อเน่ืองตลอดมา 
 ทั้งน้ีจากการท่ีประเทศไทยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560–2579) การพฒันาประเทศในช่วง
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) จึงตอ้งมีการเตรียมความพร้อมเพื่อวางรากฐานของประเทศให้มุ่ง
ต่อยอดผลสัมฤทธ์ิของแผนท่ีสอดคลอ้งเช่ือมโยงและรองรับการพฒันาตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติดงักล่าว
ดว้ย 
 2. การพฒันาสังคมตามแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติของไทย 
 แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติแต่ละฉบบัท่ีมีใช้มาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบนันั้น มีการ
ปรับเปล่ียนทั้งวธีิการและสาระส าคญัในการพฒันาสังคมตามสถานการณ์ในแต่ละยคุสมยั สรุปไดด้งัน้ี 
  1) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจแห่งชาติ ฉบับท่ี 1 (พ.ศ. 2504–2509) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “น ้ าไหล ไฟสวา่ง ทางดี” ซ่ึงเป็นแผนพฒันาฯ ฉบบัเดียวท่ีมีระยะเวลาครอบคลุมรวม 6 ปี 
โดยเนน้ดา้นเศรษฐกิจเป็นส าคญั มีการลงทุนในการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเป็นอนัมาก อาทิ 
ถนน ท่าเรือ เข่ือนอเนกประสงค์ โรงไฟฟ้า ฯลฯ เพื่อสนบัสนุนให้เกิดการลงทุนของภาคเอกชน และเพิ่ม
ผลผลิตทางสาขาเกษตรและอุตสาหกรรม เพื่อให้เศรษฐกิจของประเทศกา้วหนา้อยา่งรวดเร็ว 
  2) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 2 (พ.ศ. 2510–2514) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “กระจายโครงสร้างพื้นฐานสู่ชนบท” โดยมุ่งเนน้การลงทุนดา้นโครงสร้างพื้นฐาน 
และการกระจายการพฒันาไปทัว่ประเทศโดยเฉพาะเขตทุรกนัดารและห่างไกลความเจริญ เพื่อให้คนไทยใน
ชนบทมีฐานะดีข้ึน โดยมีโครงการพิเศษ เช่น โครงการพฒันาภาค โครงการเร่งรัดพฒันาชนบท และ
โครงการช่วยเหลือชาวนา โดยให้ความส าคัญกับการพฒันาสังคมโดยเพิ่มค าว่า “สังคม” ในช่ือของ
แผนพฒันาฯ ดว้ย 
  3) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 3 (พ.ศ. 2515–2519) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “จากเศรษฐกิจสู่การพฒันาสังคม” เพื่อมุ่งลดความแตกต่างของรายไดแ้ละบริการ
สังคม โดยเน้นการด าเนินงานแนวใหม่ 3 ด้าน คือ ลดอตัราการเพิ่มของประชากร กระจายบริการด้าน
เศรษฐกิจและสังคม และสร้างโอกาสและขีดความสามารถของประชาชนให้ไดรั้บประโยชน์จากบริการ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคมมากข้ึน โดยเร่งปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจและขยายขีดความสามารถ
ทางการผลิตให้สูงข้ึน โดยมีเป้าหมายอยู่ท่ีการเพิ่มผลผลิตทางการเกษตร เพื่อเพิ่มรายไดแ้ก่คนในชนบท 
พร้อมทั้งส่งเสริมการส่งออกและปรับปรุงโครงสร้างการน าเขา้เพื่อรักษาเงินทุนส ารองระหวา่งประเทศให้
มัน่คง 
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  4) แผนพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 4 (พ.ศ. 2520–2524) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “กระจายความเจริญสู่ชนบท” เน่ืองจากการพฒันาท่ีผา่นมาเนน้เฉพาะในส่วนกลาง
และเกิดภาวะเงินเฟ้อ การวา่งงาน ความเหล่ือมล ้าทางรายไดแ้ละสังคม และความไร้เสถียรภาพทางการเมือง 
(หลงัเหตุการณ์ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2516 และ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2519) โดยเน้นกระจายความเจริญสู่ภูมิภาค 2 
แนวทาง คือ การฟ้ืนฟูเศรษฐกิจของประเทศ โดยขยายการผลิตดา้นการเกษตร และปรับปรุงโครงสร้าง
อุตสาหกรรม เพื่อขยายการส่งออก การกระจายรายได้ และการมีงานท าในภูมิภาค โดยเน้นการผลิตเพื่อ
ทดแทนการน าเขา้และเร่งรัดการส่งออก รวมทั้งเร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลกัของชาติ 
ทั้งท่ีดิน แหล่งน ้า ป่าไม ้และเหมืองแร่ เพื่อใหเ้กิดประโยชน์แก่คนส่วนใหญ่ของประเทศ 
  5) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 5 (พ.ศ. 2525–2529) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “ยดึพื้นท่ีในการพฒันาทั้งรับและรุก” เน่ืองจากชาวชนบทมีปัญหาความยากจนในระดบัสูง 
แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 5 จึงปรับแนวทางการพฒันาประเทศ “แนวใหม่” ให้มีลกัษณะเป็นแผนนโยบายท่ี “ยึด
พื้นท่ี” เช่น พื้นท่ีเป้าหมายเพื่อการพฒันาชนบท พื้นท่ีชายฝ่ังทะเลตะวนัออก และพื้นท่ีเมืองหลกั โดยเน้น
การแกไ้ขปัญหาความยากจนในชนบทลา้หลงัในภูมิภาคต่าง ๆ เพื่อใหช้าวชนบทพออยูพ่อกิน และช่วยเหลือ
ตวัเองไดใ้นท่ีสุด เนน้ความสมดุลในการแกปั้ญหาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระดมความร่วมมือจาก
ภาคเอกชนใหเ้ขา้มาร่วมแกไ้ขปัญหาเศรษฐกิจ และปฏิรูประบบการบริหารงานพฒันาของรัฐทุกภาคส่วน 
  6) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 6 (พ.ศ. 2530–2534) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกว่า “ผลักดันความเจริญสู่ภูมิภาคอย่างต่อเน่ือง” โดยการเพิ่มประสิทธิภาพในการพฒันา
ประเทศทั้งดา้นทรัพยากรมนุษย ์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนปรับปรุงระบบ
การบริหารและการจัดการ โดยยึดหลักการท างานอย่างเป็นระบบ ครบวงจร ปรับปรุงระบบการผลิต 
การตลาด และยกระดบัคุณภาพปัจจยัพื้นฐานทางเศรษฐกิจ เพื่อลดตน้ทุน และเนน้กระจายรายไดแ้ละความ
เจริญไปสู่ภูมิภาคและชนบทมากข้ึน เพื่อสร้างความเป็นธรรม 
  7) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 7 (พ.ศ. 2535–2539) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “เพื่อการพฒันาคุณภาพชีวิตและส่ิงแวดลอ้ม” โดยเนน้การรักษาการขยายตวัทางเศรษฐกิจ
ใหอ้ยูใ่นระดบัท่ีเหมาะสมและมีเสถียรภาพ ดว้ยการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและปรับโครงสร้างการผลิต
ดา้นการเกษตร เน้นให้เอกชนเป็นแกนน าในการพฒันาอุตสาหกรรมและการลงทุนจากต่างประเทศ โดย
ภาครัฐเป็นผูส้นับสนุน รวมทั้งการพฒันาปัจจยัสนับสนุนทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี บริการ
พื้นฐาน และการจดัหาพลงังาน การกระจายรายไดแ้ละการพฒันาไปสู่ภูมิภาคและชนบทให้กวา้งขวางยิ่งข้ึน 
โดยการยกระดับรายได้ของเกษตรกร เสริมสร้างศักยภาพของจังหวดัท่ีจะเป็นศูนย์กลางกระจาย
อุตสาหกรรมในภูมิภาคต่าง ๆ และกระจายอ านาจการบริหารงานพฒันาไปสู่ส่วนภูมิภาคและท้องถ่ิน 
ตลอดจนเร่งรัดพฒันาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต ส่ิงแวดล้อม และทรัพยากรธรรมชาติ โดยกระจาย
โอกาสและปรับปรุงคุณภาพการศึกษา การสาธารณสุข พฒันาจิตใจ วฒันธรรม และสังคม เพื่อใหป้ระชาชน 
ปรับตวัไดท้นักบัการเปล่ียนแปลง และผนึกก าลงัภาคส่วนต่าง ๆ ในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาส่ิงแวดลอ้ม 
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  8) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 8 (พ.ศ. 2540–2544) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “กา้วสู่กระบวนทศัน์ใหม่ในการพฒันาประเทศ” เน่ืองจากผลการพฒันาท่ีผา่นมาสรุปไดว้า่ 
“เศรษฐกิจดี สังคมมีปัญหา การพฒันาไม่ย ัง่ยนื” แผนพฒันาฯฉบบัท่ี 8 จึงปรับแนวคิดใหม่จากเดิมท่ีเนน้การ
พฒันา “เศรษฐกิจ” มาเนน้การพฒันา “คน” โดยให้ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดยเนน้พฒันาศกัยภาพ
ของคน และพฒันาสภาพแวดลอ้มของสังคมใหเ้อ้ือต่อการพฒันาคน 
  9) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545–2549) มุ่งพฒันาประเทศภายใต้
แนวคิดท่ีเรียกวา่ “อญัเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงน าทางการพฒันา” ต่อเน่ืองจากแผนพฒันาฯ ฉบบั  
ท่ี 8 ท่ียึด “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” โดยมุ่งการพฒันาท่ีสมดุลทั้งด้านตวัคน สังคม เศรษฐกิจ และ
ส่ิงแวดลอ้ม เพื่อพฒันาสู่ “สังคมท่ีเขม้แขง็และมีดุลยภาพ” ใน 3 ดา้น คือ สังคมคุณภาพ สังคมแห่งภูมิปัญญา
และการเรียนรู้ และสังคมท่ีสมานฉนัทแ์ละเอ้ืออาทรต่อกนั 
  10) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550–2554) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีเรียกวา่ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” โดยก าหนดวิสัยทศัน์
การพฒันาสู่ “สังคมอยูเ่ยน็เป็นสุขร่วมกนั” โดยใชแ้นวปฏิบติัตาม “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เพื่อเป็น
การสร้างภูมิคุม้กนัให้แก่ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติ มีการพฒันาแบบองคร์วมท่ียึด “คนเป็น
ศูนยก์ลางการพฒันา” เนน้การน า “ทุนสังคม ทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม และทุนเศรษฐกิจ” มา
ใช้ประโยชน์อย่างบูรณาการและเก้ือกูลกนั โดยใช้ 5 ยุทธศาสตร์หลกัเพื่อน าไปสู่การพฒันาท่ีมัน่คงและ
ย ัง่ยนื ไดแ้ก่ การพฒันาคุณภาพคนและสังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญญาและการเรียนรู้ การเสริมสร้างความ
เขม้แข็งของคนไทยและสังคมให้เป็นรากฐานท่ีมัน่คงของประเทศ การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้สมดุล
และย ัง่ยืน การจดัการทรัพยากรธรรมชาติ ความหลากหลายทางชีวภาพและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจนการสร้าง
ธรรมาภิบาลในการบริหารจดัการประเทศ 
  11) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 11 (พ.ศ. 2555–2559) มุ่งพฒันาประเทศ
ภายใตแ้นวคิดท่ีต่อเน่ืองมาจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 8–10 โดยยงัคงยึดหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
ท่ีมี “คนเป็นศูนยก์ลางของการพฒันา” เช่ือมโยงทุกมิติของการพฒันาอย่างบูรณาการ ขณะเดียวกนัใน
กระบวนการพฒันาประเทศจะเนน้ใหค้วามส าคญักบัการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม โดยวิสัยทศัน์
การพฒันา คือ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุม้กนัต่อการ
เปล่ียนแปลง” มีการก าหนดทิศทางและยทุธศาสตร์การพฒันาท่ีเหมาะสม โดยเร่งสร้างภูมิคุม้กนัเพื่อป้องกนั
ปัจจยัเส่ียง และเสริมรากฐานของประเทศในดา้นต่าง ๆ ใหเ้ขม้แขง็ควบคู่ไปกบัการพฒันาคนและสังคมไทย
ใหมี้คุณภาพ มีโอกาสเขา้ถึงทรัพยากรและไดรั้บประโยชน์จากการพฒันาเศรษฐกิจและสังคมอยา่งเป็นธรรม 
รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และความคิดสร้างสรรค์บนพื้นฐานการผลิตและการ
บริโภคท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม น าไปสู่การพฒันาประเทศท่ีมัน่คงและย ัง่ยืน ซ่ึงยุทธศาสตร์การพฒันาท่ี
ส าคญั ไดแ้ก่ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพฒันาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย ัง่ยืน 
การสร้างความเขม้แข็งภาคเกษตร ความมัน่คงของอาหารและพลงังาน การสร้างความเช่ือมโยงกบัประเทศ
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ในภูมิภาคเพื่อความมัน่คงทางเศรษฐกิจและสังคม และการจดัการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มอยา่ง
ย ัง่ยนื เป้าหมายหลกัของแผนพฒันาฯ ฉบบัน้ี คือ สังคมไทยมีความอยูเ่ยน็เป็นสุขและมีความสงบสุขเพิ่มข้ึน 
ความเหล่ือมล ้าในสังคมลดลง คนไทยมีการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง มีสุขภาวะดีข้ึน มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบนัทางสังคมมีความเขม้แข็งมากข้ึน เศรษฐกิจเติบโตในอตัราท่ีเหมาะสม คุณภาพส่ิงแวดลอ้มอยู่ใน
เกณฑม์าตรฐาน ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพื้นท่ีป่าไมเ้พื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ 
  12) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560–2564) มุ่งพฒันาประเทศโดย
ยดึหลกั “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” “การพฒันาท่ีย ัง่ยืน” และ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา” ท่ีต่อเน่ือง
จากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 9–11 และยึดหลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือน
การเจริญเติบโตจากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานภูมิปัญญาและนวตักรรม ก าหนดวิสัยทศัน์ของการ
พฒันาโดยยึดวิสัยทศัน์ของกรอบยุทธศาสตร์ชาติท่ีก าหนดวา่ “ประเทศไทยมีความมัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยืน เป็น
ประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” ส าหรับการก าหนดเป้าหมายและ
ตัวช้ีวดัในด้านต่าง ๆ ของแผนพฒันาฯ ได้ยึดเป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี 2579 ท่ีเป็นเป้าหมาย
ยทุธศาสตร์ชาติ 20 ปี มาเป็นกรอบในการก าหนดเป้าหมายท่ีจะบรรลุใน 5 ปี โดยท่ีเป้าหมายและตวัช้ีวดัตอ้ง
สอดคลอ้งกบักรอบเป้าหมายการพฒันาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอ้ม ท่ีองคก์ารระหวา่งประเทศก าหนด
ข้ึน เช่น การพฒันาท่ีย ัง่ยืน (sustainable development goals: SDGs) ท่ีองค์การสหประชาชาติก าหนดข้ึน 
ส่วนแนวทางการพฒันาไดบู้รณาการนโยบายหรือประเด็นพฒันาท่ีส าคญัของประเด็นการปฏิรูปประเทศ   
37 วาระ และไทยแลนด ์4.0    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


