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อนาคตประเทศไทย 
ใน 20 ปีข้างหน้า

Efficient and  
Smart Civil Service

Quality and  
Global Thais

Global  
Partnership

กะทัดรัด ทันสมัย โปร่งใส ประสิทธิภาพ คนไทยคุณภาพและมีความเป็นสากล
มีรายได้สูง มีความเป็นอยู่ท่ีดีและมีความสุข 

เป็นหุ้นส่วนที่มีบทบาทสร้างสรรค์และ
สำาคัญในเวทีโลก

ฐานการผลิต Bio-Based อาหารมั่นคง
ปลอดภัย ผลิตภาพสูง

อุตสาหกรรมเดิมศักยภาพสูง อุตสาหกรรม
อนาคตเป็นฐานรายได้ใหม่ เป็นศูนย์กลาง
การลงทุนของอาเซียน

อุตสาหกรรม

เกษตร

ประเทศไทยแข่งขันบนพื้นฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม

Competitive  
Thailand

บริการ
เมืองหลวงแห่งการท่องเที่ยวและบริการ
อาเซียน
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สังคมและเศรษฐกิจไทยที่เป็นมิตรกับ 
สิ่งแวดล้อมและยั่งยืน

สังคมไทยมีคุณภาพและเป็นธรรม  
การพัฒนามีความครอบคลุม ทั่วถึง  
ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

มีความมั่นคงด้านอาหาร น� พลังงาน 
และปลอดภัยในทุกระดับ ทุกด้าน

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13

รายได้ต่อหัว
ประมาณ 6,000 
ดอลลาร์สหรัฐ/ปี

ประเทศพัฒนาแล้ว  
รายได้ต่อหัว  

15,000  
ดอลลาร์สหรัฐ/ปี

เทคโนโลยีที่เกี่ยวกับ 
วิทยาการปัญญา

Green  
Thailand

Inclusive  
Thailand

Secured  
Thailand

Livable and  
Competitive Cities

การพัฒนาเชิงพื้นที่ ภาค และเมือง 
มีความโดดเด่น แข่งขันได้ น่าอยู่

ยุคข้อมูลข่าวสาร 
และปัญญาประดิษฐ์

เทคโนโลยีชีวภาพ

นาโนเทคโนโลยี

20 ปี 
ข้างหน้า

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 14

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 15
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ความเชื่อมโยงระหว่าง 
อนาคตประเทศไทย 20 ปีกับ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่12

การพัฒนาประเทศด้วยแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 เป็น 
จุดเปลี่ยนครั้งสำาคัญของการพัฒนา เพราะได้เชื่อมต่อกับภาพอนาคตประเทศไทย 
ใน 20 ปีข้างหน้าสู่การปฎิบัติในระยะเวลา 5 ปี (พ.ศ. 2560-2564) โดยแต่ละ
ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 กำาหนดแผนงานหรือโครงการสำาคัญ 
ที่ต้องดำาเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรมในช่วง 5 ปีแรกของการขับเคลื่อน 
ภาพอนาคตเพื่อวางรากฐานการพัฒนาในระยะยาวสู่ประเทศพัฒนาแล้วและ 
รองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้อย่างเหมาะสม

อนาคตประเทศไทย 20 ปี

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

2560     2561       2562       2563     2564 

5 ปีแรกของแนวทางการพัฒนาเพื่อมุ่งสู่เป้าหมายระยะยาว

แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 13

แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 14

แผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 15
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จุดหมายปลายทางรถไฟขบวนแรก

การเกิดและการเลี้ยงดู ครูและการศึกษามี
คุณภาพ ใช้ STEMA เป็นรูปธรรม คนไทย  
สายพันธุ์ใหม่ มีหลากหลายทักษะ พูดได้ 
หลายภาษา รู้จักดิจิทัล  เรียนรู้เป็น มีวินัย  
ใฝ่ดี มีจิตสาธารณะ ยึดประโยชน์ส่วนรวม 
ผู้สูงอายุพึ่งพาตนเองได้

GDP ขยายตัวไม่น้อยกว่าร้อยละ 5
เมืองอุตสาหกรรมและบริการสะอาด 
มีมาตรฐานตามหลักสากล

บริการสุขภาพมีคุณภาพ ทั่วถึงทุกพื้นที่  
เข้าสู่ระบบสุขภาพแบบมีส่วนร่วม ภายใต้
ระบบการเงินการคลังด้านสุขภาพที่ยั่งยืน

 x โครงสร้างพื้นฐานเชื่อมโยงเป็นโครงข่ายใน
ประเทศที่สมบูรณ์ และเชื่อมต่อกับประเทศ
เพื่อนบ้าน 

 x ความเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านและ
อาเซียนแล้วเสร็จสมบูรณ์ (Seamless 
Connectivity)

 x IMD 1 ใน 25 ของโลก

ความยาก - ง่ายการประกอบธุรกิจ 
อันดับ 2 ของอาเซียน 
ระบบธุรกิจมีการแข่งขันที่เป็นธรรม

เกษตรอัจฉริยะ ระบบอัตโนมัติและ
นวัตกรรมในอุตสาหกรรมการผลิต 
SME ใหม่ๆ ที่มีมูลค่าสูงบนฐานการสร้างสรรค์ 

เอกชนเป็นผู้นำาลงทุน R&D เพื่อการพาณิชย์  
รัฐลงทุน R&D  เพื่อสังคมและวิจัยพื้นฐาน 
เริ่มเข้าสู่สังคมผู้ประกอบการและนวัตกรรม

 x CPI อันดับ 2 ในอาเซียน 
 x บทบาทรัฐในฐานะ ผู้กำากับ  
ผู้อำานวยความสะดวก และผู้ดำาเนินการ 
จำาแนกชัดเจน 

 x อำานาจและความรับผิดชอบท้องถ่ินเพ่ิมข้ึน 
 x มีกระบวนการจัดทำากฎหมาย กฎระเบียบ 
และนโยบายสาธารณะท่ีได้มาตรฐานสากล

Milestones 
ที่สำาคัญในช่วง 5 ปี
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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12  
(พ.ศ.  2560-2564)

6 ยุทธศาสตร์หลัก 4 ยุทธศาสตร์สนับสนุน

6+4 ยุทธศาสตร์

การบริหารจัดการในภาครัฐ ป้องกัน
การทุจริตประพฤติมิชอบและ 
ธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและ
ระบบโลจิสติกส์

การเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพ
ทุนมนุษย์

การสร้างความเป็นธรรมและ 
ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ
เพ่ือการพัฒนาประเทศสู่ความม่ังค่ัง
และยั่งยืน

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่
เศรษฐกิจ

ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อ
การพัฒนา

การสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ
และแข่งขันได้อย่างยั่งยืน
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หลักการสำาคัญ ยึด 
การปฏิบัติให้เกิดสัมฤทธิ์ผล 

อย่างจริงจัง

วัตถุประสงค์

เพื่อ  
ให้มีการกระจายความเจริญ 

ไปสู่ภูมิภาค 

ยึด  
หลักปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียง

ยึด  
คนเป็นศูนย์กลาง 

การพัฒนา

ยึด  
เป้าหมายอนาคต 
ประเทศไทย 20 ปี

ยึด  
หลักการเติบโตทางเศรษฐกิจ 

ที่ลดความเหลื่อมลำาบนพื้นฐาน
การใช้ภูมิปัญญาและนวัตกรรม

เพื่อ  
วางรากฐานให้คนไทย 

เป็นคนที่สมบรูณ์

เพื่อ  
ให้คนไทยมีความมั่นคงทาง

เศรษฐกิจและสังคม

เพื่อ  
ให้เศรษฐกิจเข้มแข็ง แข่งขันได้ 
มีเสถียรภาพ และมีความยั่งยืนเพื่อ  

รักษาและฟืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและ

คุณภาพสิ่งแวดล้อม

เพื่อ 
ให้การบริหารราชการแผ่นดิน 

มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
ทันสมัย

เพื่อ  
ผลักดันให้ประเทศไทยมีความ

เชื่อมโยงกับประเทศต่างๆ  
ให้เกิดผลทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12
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10 ยุทธศาสตร์ของ 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

ความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพื่อการพัฒนา

ใช้จุดเด่นให้เป็นประโยชน์ ขยายความร่วมมือ
ระหว่างประเทศ ให้เข้มข้นเพื่อให้เกิดผลต่อ

การพัฒนาอย่างเต็มที่

การบริหารจัดการในภาครัฐ  
การป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ  

และธรรมาภิบาลในสังคมไทย
การบริหารจัดการในภาครัฐ การป้องกันการทุจริต

ประพฤติมิชอบและธรรมาภิบาลในสังคมไทย

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน 
และระบบโลจิสติกส์

โครงสร้างพื้นฐานก้าวไกล  
พัฒนาไทยสู่ทศวรรษหน้า

การพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และ

นวัตกรรม
รุกไปข้างหน้าด้วยวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม

การพัฒนาภาค เมือง  
และพื้นที่เศรษฐกิจ

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค
อย่างสมดุล

 y ปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน บทบาท ภารกิจ 
และคุณภาพบุคลากรภาครัฐ

 y ปรับปรุงกระบวนการงบประมาณและสร้างกลไก
ในการติดตามตรวจสอบการเงินการคลังภาครัฐ

 y เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับการให้บริการ
สาธารณะให้ได้มาตรฐานสากล

 y พัฒนาระบบรถไฟให้เป็นโครงข่ายหลักในการเดิน
ทางและขนส่งของประเทศ  

 y พัฒนาและยกระดับมาตรฐานระบบการบริหาร
จัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้ได้มาตรฐาน
สากล

 y จัดหาพลังงานให้เพียงพอและสร้างความมั่นคงใน
การผลิตพลังงาน

 y เร่งส่งเสริมการลงทุนวิจัยและพัฒนาและผลักดัน
สู่การใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และเชิงสังคม

 y พัฒนาผู้ประกอบการให้เป็นผู้ประกอบการทาง
เทคโนโลยี

 y พัฒนาภาคเพื่อสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้
กระจายตัวอย่างทั่วถึง

 y พัฒนาเมือง
 y พัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจ

 y พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการคมนาคมขนส่ง  
โลจิสติกส์ และโทรคมนาคมในกรอบความร่วมมือ
อนุภูมิภาค

 y พัฒนาและส่งเสริมให้ไทยเป็นฐานของการ
ประกอบธุรกิจ การบริการ และการลงทุน 
ที่โดดเด่นในภูมิภาค

 y ส่งเสริมการลงทุนไทยในต่างประเทศ
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การเสริมสร้างและ 
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย์
คนไทยใฝ่ดี มีวินัย สร้างสรรค์นวัตกรรม 
พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม
การสร้างความเป็นธรรม 
ลดความเหลื่อมล้ำาในสังคม

การสร้างความเข้มแข็งทาง
เศรษฐกิจและแข่งขันได้
อย่างยั่งยืน
การสร้างความเข้มแข็ง 
ทางเศรษฐกิจและแข่งขัน 
ได้อย่างยั่งยืน

การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
การเติบโตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 
เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน

การเสริมสร้างความมั่นคงแห่งชาติ 
เพื่อการพัฒนาประเทศ สู่ความมั่งคั่ง  
และยั่งยืน
เสริมสร้างพื้นฐานที่มั่นคงในการพัฒนาประเทศ

 y ปรับเปลี่ยนค่านิยมคนไทยให้มีคุณธรรม 
จริยธรรม มีวินัย จิตสาธารณะ และพฤติกรรม 
ที่พึงประสงค์

 y พัฒนาศักยภาพคนให้มีทักษะ ความรู้ และ 
ความสามารถในการดำารงชีวิตอย่างมีคุณค่า

 y ยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ 
ตลอดชีวิต

 y เพิ่มโอกาสให้กับกลุ่มเป้าหมายประชากรร้อยละ 
40 ที่มีรายได้ต่ำาสุด

 y กระจายการให้บริการภาครัฐทั้งด้านการศึกษา 
สาธารณสุข และสวัสดิการที่มีคุณภาพ

 y เสริมสร้างศักยภาพชุมชน พัฒนาเศรษฐกิจชุมชน
และการสร้างความเข้มแข็งการเงินฐานราก

 y บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมทั้งการคลัง 
และการเงิน

 y เสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคการผลิตและบริการ

 y รักษาฟืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สร้างสมดุลของ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์

 y เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรนำา
 y แก้ไขปัญหาวิกฤตสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการผลิต

และการบริโภคที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 y รักษาความมั่นคงภายใน
 y เสริมสร้างศักยภาพการป้องกันประเทศ
 y ส่งเสริมความร่วมมือกับต่างประเทศด้านความ

มั่นคง

01
02

03

04
05

แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 01

แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 02

แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 03

แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 04

แนวทางพัฒนาตามยุทธศาสตร์ 05
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กระจายรายได้และลดความเหลื่อมล้ำา
ส่งเสริมการออมโดยจัดตั้งกองทุนการออมแห่งชาติ 
จัดตั้งศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุ 
สร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้พิการและทุพพลภาพ 

เด็กไทย
ยกระดับกระบวนการเรียนรู้เด็กไทยด้วยการสอนที่มุ่งเน้น 
ให้พัฒนาทักษะด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปะ (STEMA)

การศึกษาที่สร้างอนาคต
จัดโครงการติวเตอร์เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา 
ให้สูงขึ้นใน 5 วิชาหลัก 
พัฒนาครูปฐมวัยให้มีทักษะและประสบการณ์ 
ในการจัดการเรียนรู้



ผู้สูงวัย
ได้รับการดูแลในระยะยาวด้วยการเพิ่มสวัสดิการเพื่อพัฒนา
คุณภาพชีวิตผู้สูงอายุไทย

1. คนไทยแข็งแรง เมืองไทยแข็งแรง

2. สังคมไทยเท่าเทียมและเป็นธรรม

วัยแรงงาน
สร้างคนไทยวัยแรงงานให้ “ผลิตได้ ขายเป็น ส่งเสริม Smart 
SMEs” เกษตรกรไทยเป็น “Smart Farmers”

ดูแลและจัดสรรพื้นที่ทำากิน
จัดสรรที่ดินให้แก่ผู้ไร้ที่ทำากินและเกษตรกร
ดำาเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาการจัดท่ีดินทำากิน  
และท่ีอยู่อาศัยให้ชุมชนในท่ีดินสาธารณะประโยชน์ 
ตามนโยบายรัฐบาล

เข้าถึงความเป็นธรรมอย่างเท่าเทียม
ส่งเสริมระบบยุติธรรมในชุมชนเพื่อการเข้าถึงความยุติธรรม
คุ้มครองช่วยเหลือผู้ถูกละเมิดสิทธิเสรีภาพและสิทธิมนุษยชน
เพื่อลดความเหลื่อมล�ของกระบวนการยุติธรรม

สาธารณสุขเสริมสุขภาพ
บูรณาการการพัฒนาระบบประกันสุขภาพ 
มีมาตรการประชาชนเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสุขภาพ
อย่างทั่วถึงและเป็นธรรม 
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4. ฟื้นถิ่นทำากินไทย

จัดระเบียบที่ดินป่าไม้ จัดที่ดินทำากินให้ชุมชน
ทวงคืนผืนป่า แก้ไขปัญหาเขาหัวโล้น และฟืนฟูป่าชายเลน
ปรับปรุงแผนที่แนวเขตที่ดินของรัฐแบบบูรณาการ 
มาตราส่วน 1 : 4,000 (One Map)
เพิ่มพื้นที่ชลประทานและเพิ่มน�ต้นทุน
กำาหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศและ
สนับสนุนการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคส่วนต่างๆ

7. เชื่อมโยงโครงสร้างพื้นฐานให้ 
ก้าวไกล

พัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัลโดยขยายโครงข่ายอินเทอร์เน็ต
ความเร็วสูงที่ครอบคลุมทั่วประเทศ
พัฒนาระบบคมนาคม ปรับปรุงทางรถไฟและก่อสร้างรถไฟ
ทางคู่ สร้างรถไฟฟ้าในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ปรับปรุง
ระบบการบริหารจัดการด้านการบินพลเรือน
พัฒนาระบบโลจิสติกส์โดยการจัดทำายุทธศาสตร์การพัฒนา
ระบบโลจิสติกส์ของประเทศ ฉบับที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)
สนับสนุนการผลิตและใช้พลังงานทดแทนของชุมชน นำาร่อง
นำาเทคโนโลยี Smart Grid มาบริหาร จัดการใช้พลังงานให้มี
ประสิทธิภาพ

3. สร้างคนไทยหัวใจผู้ประกอบการ

ส่งเสริมนวัตกรรมทางการเงินและการลงทุนด้วยระบบ 
National E-Payment/Prompt Pay
เพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการรายย่อย (SMEs)  
ด้วยการปรับปรุงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจ 
ตามกรอบ Ease of Doing Business 
สร้างมูลค่าเพิ่มในภาคบริการด้วยการส่งเสริมการท่องเที่ยว
เมืองรอง การท่องเที่ยวชุมชนและกระจายช่วงเวลา 
การท่องเที่ยว 
ส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่และรณรงค์การบริโภคอาหาร
ปลอดภัย (Thailand Food Valley/ Food Innopolis)
พัฒนากลไกสนับสนุนการสร้างอุตสาหกรรมด้วยการพัฒนา
เมืองนิเวศอุตสาหกรรม 

8. ส่งเสริมวิจัยไทยให้ไปไกลระดับโลก

พัฒนาธุรกิจนวัตกรรมเกิดใหม่ที่มีการเติบโตสูง  
(Innovation Startup)
สร้างศูนย์นวัตกรรมแห่งอนาคต (Futurium) เพื่อเป็น  
Museum Mall ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน
ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลการใช้จ่ายงานวิจัยพัฒนนวัตกรรม 
ร้อยละ 300
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5. พัฒนาชาติให้มั่นคง

ปลูกฝังค่านิยมการอยู่ร่วมกันบนพื้นฐานของความแตกต่าง 
ยึดกระบวนการการมีส่วนร่วมและยุทธศาสตร์  
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา”
ใช้กระบวนการทางเศรษฐกิจและการศึกษาเพื่อ 
สร้างความมั่นคงในจังหวัดชายแดนภาคใต้

6. สร้างรัฐบาลไทยโปร่งใส 
เข้าใจประชาชน

ก้าวสู่รัฐบาลดิจิทัลที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง
พัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)
พัฒนาเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ (GIN)

9. ขยายความเจริญสู่ทุกพื้นที่

กระจายความเจริญสู่ภูมิภาค เช่น พัฒนาการท่องเที่ยว
วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรค์ในภาคเหนือ ดำาเนินโครงการ 
Rubber City สนับสนุนการวิจัยและการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ยางพาราเพื่อเพิ่มมูลค่าการส่งออกในภาคใต้ 
จัดตั้งศูนย์ SME One-stop Service Center (OSS)  
แล้วเสร็จในทุกพื้นที่
สนับสนุนอุตสาหกรรมแห่งอนาคตด้วยการพัฒนาระเบียง
เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: 
EEC)

10. ใช้จุดเด่นและเป็นหุ้นส่วน 
การพัฒนา

สนับสนุนการลงทุนไทยในต่างประเทศ โดยการเชื่อมโยง
โครงสร้างพื้นฐานตามแนวพื้นที่เศรษฐกิจในอนุภูมิภาคตาม
แผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาความร่วมมือทางเศรษฐกิจใน
อนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำาโขง (Greater Mekong Subregion: 
GMS) อาทิ โครงการก่อสร้างเส้นทางรถไฟสูงไทย-จีน
ดำาเนินแผนงานพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย อินโดนีเซีย-
มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) อาทิ โครงการก่อสร้างด่านศุลกากร
สะเดาแห่งใหม่ โครงการทางพิเศษระหว่างเมืองหาดใหญ่-
สะเดา 
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คนไทยได้อะไร 
จากแผนพัฒนาฯฉบับที่ 12
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ประชาชนจะได้อะไร 
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งพัฒนาให้คนไทยทุกช่วงวัย เป็นคน 
ที่สมบูรณ์ มีคุณธรรมจริยธรรม มีระเบียบวินัย ค่านิยมที่ดี  
มีจิตสาธารณะ และมีความสุข โดยมีสุขภาวะและสุขภาพที่ดี 
ครอบครัวอบอุ่น เป็นคนเก่งที่มีทักษะความรู้ความสามารถและ
พัฒนาตนเองได้ต่อเนื่องตลอดชีวิต รวมถึงมีความมั่นคงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ได้รับความเป็นธรรมในการเข้าถึงทรัพยากรและ
บริการทางสังคมท่ีมีคุณภาพ ผู้ด้อยโอกาสได้รับการพัฒนาศักยภาพ 
รวมทั้งชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองได้
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เด็กและเยาวชน 
จะได้อะไรจากแผนพัฒนาฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะสร้างเด็กและเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่มีระดับ 
ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาเพิ่มขึ้น ผลคะแนนสอบ  Programme for 
International Student Assessment (PISA) ในแต่ละวิชาไม่ต่ำากว่า 
500 ความแตกต่างของคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาระหว่างพื้นที่ 
และภูมิภาคลดลง อัตราการเข้าเรียนสุทธิในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เท่ากับร้อยละ 90 โดยไม่มีความแตกต่างระหว่างกลุ่มต่าง ๆ เด็กมี
พัฒนาการสมวัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 85 และร้อยละ 70 มีคะแนน EQ  
ไม่ต่ำากว่าเกณฑ์มาตรฐาน 
 
เพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนให้เป็นคนดี ฉลาด รอบรู้ และสามารถ 
เป็นอนาคตของชาติได้ เยาวชนไทยจะรู้จักการพึ่งพาตนเอง มีความ
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ  
มีสติปัญญาและความฉลาดทางอารมณ์ มีทักษะพื้นฐานด้าน
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ และ
ภาษาต่างประเทศ สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่อง 
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ระดับผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษา
เพิ่มขึ้น คะแนนสอบ PISA  
ไม่ต่ำากว่า 500

สามารถเรียนรู้ด้วยตนเอง 
อย่างต่อเนื่อง

>500



น้องๆ พี่มีข่าวดีเกี่ยวกับอนาคตของเยาวชนไทยอย่างเราๆ มาบอก

เรื่องอะไรอ่ะพี่อนาคต นี่น้องกำาลังเครียดเรื่องเตรียมสอบ PISA อยู่เลย

พี่รู้มาว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่เริ่มใช้เมื่อปี 2560-2564 จะสนับสนุนให้นักเรียนอย่างเรา 
มีผลคะแนนสอบ Programme for International Student Assessment (PISA)  

แต่ละวิชาได้ไม่ต�กว่า 500 แล้วนะ

แล้วมันดียังไงเหรอพี่อนาคต นี่แปลว่าเราต้องดูหนังสือให้หนักมากขึ้นอีกรึเปล่า

อย่าเพิ่งคิดแบบนั้นสิจ้ะ คะแนนสอบ PISA ไม่ได้มีเป้าหมายเพื่อวัดผลเราอย่างเดียว แต่คะแนน 
ที่ออกมา ยังช่วยให้ภาครัฐนำาไปวางแผนยกระดับการเรียนการสอนของนักเรียนทั้งประเทศ 

ให้เท่าเทียมกัน และแข่งขันได้ในระดับสากลด้วย 

แบบนี้ก็ดีสิ โรงเรียนในพื้นที่ห่างไกลก็จะได้รับการพัฒนาระบบการเรียนการสอน 
ให้มีมาตรฐานเท่ากัน

ผมว่าแค่เท่าเทียมเรื่องผลการเรียนยังไม่พอนะครับ เพราะเด็กรุ่นใหม่ต้องมี EQ ที่ดีด้วย 

แต่ไม่ต้องกลัวไป แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ยังสนับสนุนให้เด็กไทยรู้จักพึ่งพาตนเอง  
ซื่อสัตย์ มีวินัย มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และความรับผิดชอบ ที่สำาคัญคือ 

ต้องมีความฉลาดทางอารมณ์ควบคู่ไปกับสติปัญญาที่ดีด้วย 

สุดยอดไปเลยค่ะ เด็กๆ อย่างเรายังได้เรียนวิชาที่ทันยุคทันสมัยขึ้นด้วย ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี 
วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์เพิ่มเติมมาก ที่เป็นวิชาพื้นฐานในการใช้ชีวิตในอนาคต

ส่วนพี่ยังได้เรียนศิลปะและการใช้ความคิดสร้างสรรค์ แล้วก็ต้องฝึกฝนการใช้ภาษาต่างประเทศ 
ให้คล่องแคล่ว เพื่อเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้ด้วยตนเองอย่างต่อเนื่องด้วยนะ

เด็กไทยได้รับการเอาใจใส่ขนาดนี้ น้องเชื่อว่าพวกเราจะต้อง 
ก้าวมาเป็นกำาลังสำาคัญของชาติได้แน่ๆ เลยจ้ะ

แน่นอน อย่างพี่แล้วก็เพื่อนๆ ที่อาชีวะ ก็ได้ฝึกอาชีพด้วยการลงมือทำาอย่างเข้มข้น  
พอเรียนจบปุ๊บ พี่ก็มีทักษะฝีมือพร้อมเข้าสู่ตลาดงานได้ทันทีเลย

ดีมากครับน้องๆ พี่ขอเอาใจช่วยทุกๆ คนนะครับ ว่าแต่ตอนนี้ 
เราไปทบทวนบทเรียนเตรียมสอบกันได้แล้วล่ะ

ได้เลยจ้า

ครับผม 

พี่อนาคต



เกษตรกร
จะได้อะไรจากแผนพัฒนาฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะพัฒนาเกษตรกรให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น 
รายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรเพิ่มขึ้นเป็น 59,460 บาทต่อ 
ครัวเรือน มีที่ดินทำากินเป็นของตนเอง สามารถเข้าถึงปัจจัยการผลิต 
ได้อย่างเท่าเทียม ได้รับการดูแลด้านสวัสดิการควบคู่กับการสนับสนุน
การเพิ่มรายได้จากอาชีพนอกภาคเกษตร รวมถึงเกิดเกษตรกรรุ่นใหม่ 
ที่เข้ามาสานต่องานเกษตรกรรมต่อจากคนรุ่นก่อน
 
เพื่อก้าวสู่การเป็นเกษตรกรไทยที่เข้มแข็งในระยะของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 เกษตรกรไทยจะต้องปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลงของ
โลกหรือเกษตรกรไทยยุค 4.0 สามารถเป็นผู้ประกอบการที่มีความรู้และ
ความสามารถในการยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาดและการบริหาร
จัดการ ใช้เทคโนโลยีและเครื่องจักรสมัยใหม่ในกระบวนการผลิตและ
กระบวนการแปรรูปเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิตตลอด
ห่วงโซ่การผลิต รวมถึงนำาผลการวิจัยและพัฒนามาใช้ประโยชน์ใน 
การสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ที่หลาก
หลายและสอดคล้องกับความต้องการของตลาด 
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รายได้เงินสดสุทธิทางการ
เกษตรเพิ่มขึ้นเป็น  
59,460 บาทต่อครัวเรือน

มีความรู้และความสามารถใน
การยกระดับการผลิต แปรรูป 
การตลาดและการบริหารจัดการ

59,460



คนหา

ถูกใจ

ถูกใจเกี่ยวกับ

4

เรื่องราว

คุณแฮปปี้
4 มกราคม 

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

Work at ฟาร์มแฮปปี้มีสุข / Worked at บริษัทสยามเกษตรและนวัตกรรมสร้างสรรค์ไทย จำากัด 
/ Studied at คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น  / Lives in บ้านเนินทุ่งเขียว สกลนคร 
ประเทศไทย

คุณแฮปปี้
664 คนถูกใจ · 12 คนกำาลังพูดถึง

664

comment 1 เห็นว่าเกษตรกรยุคใหม่ตามแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 จะได้รับการสนับสนุนให้ใช้เทคโนโลยีใหม่ๆ 
มาพัฒนาการทำาเกษตรกรรมแม่นยำาสูงในพื้นที่ 
ที่เหมาะสม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนการผลิต
ด้วยนะครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 2 แน่นอนครับ เดี๋ยวนี้ลม ฟ้า อากาศ 
ความชื้น อุณหภูมิ เราก็คาดการณ์ได้แม่นยำามากขึ้น 
แถมภาครัฐยังสนับสนุนการจัดหาปัจจัยการผลิตและ
เครื่องจักรกลการเกษตรด้วย ผลผลิตของเกษตรกร 
รุ่นใหม่ๆ เลยมีคุณภาพดีขึ้นมาก จนเป็นที่ต้องการของ
ตลาดระดับโลกทีเดียวนะครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

คุณแฮปปี้
6 มกราคม 

ใครที่สนใจอาชีพเกษตรกร แต่ยังขาดที่ดินทำากินหรือทุนตั้งต้น 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ประกาศใช้ เน้นสนับสนุนโครงสร้าง
พื้นฐานที่จำาเป็นให้เกษตรกรไทย โดยเฉพาะเรื่องเงินทุน 
หมุนเวียน รู้แบบนี้ก็หายใจหายคอคล่องขึ้นเยอะนะครับ

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

comment 1 ที่รู้มามีแหล่งเงินทุนสำาหรับเกษตรกรหลาย
แหล่งเลยนะครับ ทั้งสหกรณ์การเกษตร ธนาคาร
พาณิชย์ และธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์ ที่มี
เงินทุนสนับสนุนทั้งแบบระยะสั้น ระยะปานกลาง  
ระยะยาว ช่วยเพิ่มสภาพคล่องทางการเงิน ให้ใช้เป็น 
เงินหมุนเวียนในการทำาเกษตรด้วยครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 2 ผมคนหนึ่งอยากกลับไปเป็นเกษตรกรที่
บ้านเกิดตามนโยบายบัณฑิตคืนถิ่นมากเลยครับ  
ความฝันของผมคือเป็นเกษตรกรรุ่นใหม่ที่มีความรู้
ความสามารถ ยกระดับการผลิต แปรรูป การตลาด และ 
การบริหารจัดการที่ปรับตัวได้ทันตามการเปลี่ยนแปลง
ของโลก ที่สำาคัญยังได้สานต่องานเกษตรกรรมของ
บรรพบุรุษเราให้ยั่งยืนด้วยครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

คุณแฮปปี้
12 มกราคม 

แนวทางในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่12 เข้าใจความต้องการที่แท้
จริงของเกษตรกรไทย ช่วยให้ฝันของผมเป็นจริงได้แล้ววันนี้ 
#เกษตรกรไทย4.0 #ฟาร์มแฮปปี้มีสุข 

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

ติดปกใหเกษตรกรไทย



ผู้ประกอบการ 
จะได้อะไรจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะพัฒนาผู้ประกอบการไทยให้มีศักยภาพ 
มากขึ้น ช่วยเสริมสร้างและพัฒนาขีดความสามารถผู้ประกอบการใน
การแข่งขันของภาคการผลิตและบริการ อัตราการขยายตัวของ 
ภาคบริการและภาคอุตสาหกรรมสูงขึ้น กฎหมายและระเบียบต่างๆ 
ได้รับการพัฒนาเพื่อให้เอื้อต่อการดำาเนินกิจการ โครงสร้างพื้นฐาน
โทรคมนาคมพัฒนาอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ มูลค่าการค้า 
การลงทุนในประเทศ ในภูมิภาคและชายแดนเพิ่มขึ้น  
 
เพ่ือก้าวสู่การผู้ประกอบการไทยท่ีมีศักยภาพในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ผู้ประกอบการจะต้องพัฒนาตนเองให้สามารถเพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้น
และสร้างมูลค่าเพิ่มของสินค้าโดยการวิจัยและพัฒนา การใช้นวัตกรรม 
ความคิดสร้างสรรค์ และพื้นฐานทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย 
ควบคู่กับก้าวสู่การเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตได้และขายเป็นในการทำา
ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ขณะที่ผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อม  เป็น Smart SMEs ท่ีมีจิตวิญญาณในการเป็นผู้ประกอบ
การที่มีทักษะในการทำาธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
มาใช้ในการผลิต จัดการและการขาย 

ถูกใจ

ถูกใจเกี่ยวกับ

4

Work at Smart Biz Company Limited / Lives in Bangkok, Thailand

รักงาน แสนทรัพย์
664 คนถูกใจ · 12 คนกำาลังพูดถึง

664
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อัตราการขยายตัวของภาค
บริการและภาคอุตสาหกรรม 
สูงขึ้น

เป็น Smart SMEs มีทักษะใน 
การทำาธุรกิจ รู้จักใช้เทคโนโลยี
สารสนเทศและนวัตกรรม



รักงาน แสนทรัพย์
6 มกราคม 

มาเพิ่มพลังขีดความสามารถของผู้ประกอบการไทยด้วย 
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 

รักงาน แสนทรัพย์
6 มกราคม 

รักงาน แสนทรัพย์
12 มกราคม 

comment 1 ทำาอะไรคะพี่รักงาน ขยันเหมือนเดิมเลย
ถูกใจ • ตอบกลับ

รักงาน แสนทรัพย์ แวะมาตรวจโรงงานแล้วก็
ต้อนรับเครื่องจักรใหม่ด้วยจ้ะ ตอนนี้ที่โรงงาน
เลือกใช้ระบบอัตโนมัติในกระบวนการผลิตมากขึ้น 
ที่โรงงานพี่ยังให้ความสำาคัญเรื่องการวิจัยและ
พัฒนา การใช้นวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์
ด้วยนะ ที่ขาดไม่ได้คือเรื่องภูมิปัญญาไทยที่เอามา
ประกอบเป็นไอเดีย คิด ผลิต ขาย ได้จริง แถม
ขายดิบขายดีในต่างแดนอีกต่างหาก
ถูกใจ • ตอบกลับ

รักงาน แสนทรัพย์ ดีเลยจ้ะ มีการบรรยายถึงข้อดี
ที่ผู้ประกอบการไทยจะได้รับจากแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 12 ด้วยนะ ว่าเราจะได้รับการพัฒนาให้มี
ศักยภาพมากขึ้น เพิ่มขีดความสามารถทาง 
การแข่งขันทั้งภาคการผลิตและบริการ เพื่อเป็น
ฟันเฟืองสำาคัญที่จะขับเคลื่อนอัตราการขยายตัว
ของ GDP ประเทศเลยเชียว
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 1 ภาครัฐเขามีตัวช่วยพวกเรายังไง 
บ้างมั้ยครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 1 แล้วเรื่องการลงทุนเพิ่มในต่าง
ประเทศ
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 1 ช่วยได้มากขนาดนี้ อนาคต 
ผู้ประกอบการไทยไปไกลชัวร์ๆ ครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

รักงาน แสนทรัพย์ ก็จะมีทั้งการร่างกฎหมายและ
ระเบียบต่างๆ ที่เอื้อต่อการทำาธุรกิจ การพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานโทรคมนาคมที่ทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ แล้วก็ยังจะส่งเสริมการค้าการ
ลงทุนทั้งในประเทศ ในภูมิภาค และเขตชายแดน
เพิ่มขึ้นด้วย
ถูกใจ • ตอบกลับ

รักงาน แสนทรัพย์ มีด้วยจ้า แผนฯ นี้จะเน้นส่ง
เสริมการลงทุนในต่างประเทศด้วย โดยจะให้
ข้อมูลการลงทุนเชิงลึกด้านการค้าและการลงทุน
ในประเทศเป้าหมาย มีการจัดทำามาตรการ 
ส่งเสริมและให้สิทธิประโยชน์การลงทุนของคนไทย
ในต่างแดน และช่วยลดอุปสรรคในการเคล่ือนย้าย
เงินระหว่างประเทศและการแลกเปล่ียนเงิน รวมถึง
สนับสนุนด้านแหล่งเงินทุนด้วยนะ
ถูกใจ • ตอบกลับ

ตรวจเช็คความพร้อมวันนี้

สะดวกสบายกว่านี้ไม่ได้แล้ว ยุคแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 และ
เศรษฐกิจดิจิทัล จะวุ่นแค่ไหนก็ทำาธุรกรรมทางการเงินได้แค่
ปลายคลิก จะจัดส่งสินค้าก็รวดเร็ว เช็กสต็อก สั่งของ ก็ง่าย
ด้วยเทคโนโลยีแบบเรียลไทม์ ไม่ว่าจะเดินทางไปไหน ก็ทำา
ธุรกิจได้ตลอด

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

comment 1 เดี๋ยวนี้พี่รักงานเดินสายอัพความรู้ตลอด
เลยนะครับ งานนี้เป็นยังไงบ้างพี่
ถูกใจ • ตอบกลับ

รานคา

CHECK IN
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์



ผู้ใช้แรงงาน 
จะได้อะไรจากแผนพัฒนาฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 มุ่งพัฒนากำาลังแรงงานของไทยให้มีความรู้
และทักษะเป็นไปตามความต้องการของตลาดงานและมีทักษะทาง 
การเงินเหมาะสม ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี  
ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครองที่ดีในทุกด้าน มีสุขภาพดี และปลอดภัย
จากอุบัติเหตุในการทำางาน ตลอดจนส่งเสริมแรงงานนอกระบบ 
ให้ตระหนักถึงประโยชน์ของการสร้างหลักประกันในวัยเกษียณและ
ประโยชน์จากระบบประกันสังคม 
 
แรงงานไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะเป็นแรงงานที่ปรับตัวได้
ทันตามกระแสการเปลี่ยนแปลงและความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี  
มีผลิตภาพสูง มีทักษะขั้นก้าวหน้าที่ต่อยอดจากฐานองค์ความรู้
เทคโนโลยีเดิมไปสู่การใช้และพัฒนาเทคโนโลยีขั้นสูง ออมเงินอย่าง 
ต่อเนื่องเพื่อความมั่นคงทางการเงินหลังเกษียณ มีวัฒนธรรม 
การทำางานที่พึงประสงค์ อาทิ การตรงต่อเวลา ความรับผิดชอบ  
ความมีระเบียบวินัย การทำางานเป็นทีม การเคารพในความคิดเห็น 
ที่แตกต่าง การทำางานอย่างกระตือรือร้น  
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มีความรู้และทักษะตาม 
ความต้องการของตลาดงาน

ได้รับสวัสดิการและการคุ้มครอง
ที่ดีในทุกด้าน



hotline สายตรงแรงงาน

สวัสดีครับ ผมทำางานด้านไอทีครับ และอยากต่อยอดทักษะจากฐานความรู้เดิม 
ไปสู่การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ มีคำาแนะนำาไหมครับ

ยินดีครับ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ได้กำาหนดการพัฒนาแรงงานไทยให้มีความรู้และทักษะที่เป็นไป
ตามความต้องการของตลาดงาน สภาวะเศรษฐกิจโลก และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ซึ่งหาก
คุณกร งานดี สนใจพัฒนาทักษะเพิ่มเติมทางด้านไอที ภาครัฐก็มีศูนย์ฝึกอบรมหลายที่ซึ่งจะช่วย
เสริมสมรรถนะแรงงานให้ได้มาตรฐานตามระบบคุณวุฒิวิชาชีพ และมาตรฐานฝีมือแรงงาน  
พร้อมจัดทำาการประเมิน และพัฒนามาตรฐานอาชีพในอุตสาหกรรมเป้าหมายอย่างครบวงจร 
ด้วยครับ

แล้วถ้าผมต้องการเปลี่ยนงานที่ดีขึ้น แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะช่วยอะไรได้บ้างครับ

ทางภาครัฐกำาลังเร่งพัฒนาระบบข้อมูลความต้องการด้านตลาดแรงงาน เพื่อนำาไปใช้ประมาณการ
ความต้องการกำาลังคนที่สอดคล้องกับทิศทางตลาดงานในอนาคตนะครับ ในส่วนนี้ เมื่อทำาสำาเร็จ 
เชื่อว่าคุณกร งานดี น่าจะมีโอกาสในการหางานที่รวดเร็วและตรงกับความสามารถมากขึ้นครับ 

อีกอย่าง ถ้าผมอยากหันมาทำาอาชีพอิสระ จะมีอะไรช่วยเหลือแรงงานกลุ่มนี้ด้วยไหมครับ

สำาหรับกลุ่มแรงงานที่มีอาชีพอิสระ จะมีการจัดตั้งศูนย์บริการข้อมูลและให้คำาปรึกษาในการเป็น 
ผู้ประกอบการรายใหม่และอาชีพอิสระครับ ซึ่งจะช่วยทั้งการจัดหาแหล่งเงินทุนและการตลาดที่
เหมาะสม รวมถึงมอบให้สถาบันการศึกษาจัดทำาหลักสูตรระยะสั้นเพื่อพัฒนาทักษะพื้นฐานและ
ทักษะที่จำาเป็นสำาหรับแรงงานกลุ่มนี้ครับ

อีกเรื่องนะครับ ผมขอสอบถามข้อมูลการประกันตนในระบบประกันสังคม  
ว่าผมจะได้รับประโยชน์อะไรบ้างครับ

สำาหรับผู้ประกันตนทุกท่าน ตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมีการพัฒนาสวัสดิการและ 
การคุ้มครองแรงงานทั้งด้านสุขภาพ และความปลอดภัยในการทำางาน รวมถึงการสร้าง 
หลักประกันในวัยเกษียณและประโยชน์จากระบบประกันสังคมครับ

แล้วถ้าผมไม่ได้ทำางานประจำา ผมจะเข้าสู่ระบบประกันสังคมได้หรือไม่ครับ

แน่นอนครับ แผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ยังเน้นการพัฒนาสวัสดิการและการคุ้มครองแรงงานทั้งในและ
นอกระบบให้มีเงินออมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันความมั่นคงในชีวิต พร้อมส่งเสริมให้
สถาบันการเงินร่วมกับสถานประกอบการกำาหนดมาตรการการออมที่จูงใจแก่แรงงาน เพื่อกระตุ้น
ให้เกิดพฤติกรรมการออมอย่างต่อเนื่องด้วยครับ

ขอบคุณสำาหรับข้อมูลครับ



ผู้สูงอายุ  
จะได้อะไรจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 สามารถทำาให้ผู้สูงอายุวัยต้นมีงานทำาและ 
มีรายได้ที่เหมาะสมกับศักยภาพของผู้สูงอายุ การมีงานทำาของ 
ผู้สูงอายุ (อายุ 60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น ผู้สูงอายุจะมีศักยภาพท่ีเหมาะสม 
ในการกลับเข้าสู่ตลาดแรงงาน มีทักษะในการประกอบอาชีพที่เหมาะสม 
สามารถเข้าถึงช่องทางด้านการตลาด แหล่งทุน และบริการข้อมูล 
เกี่ยวกับโอกาสในการประกอบอาชีพ ใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
ในการดำารงชีวิตและทำางานได้เป็นอย่างดี รวมถึงมีสุขภาพร่างกาย 
และจิตใจที่แข็งแรงสมบูรณ์ภายใต้ระบบหลักประกันสุขภาพที่มีความเป็น
เอกภาพทั้งเรื่องสิทธิประโยชน์และการใช้บริการ  
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การมีงานทำาของผู้สูงอายุ  
(อายุ 60 – 69 ปี) เพิ่มขึ้น

ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีขึ้น

60 - 69



คนหา

ถูกใจ

ถูกใจเกี่ยวกับ

4

เรื่องราว

ลุงเสริม เพิ่มสุข
4 มกราคม 

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

Work at ไปรษณีย์ไทย จำากัด (มหาชน) / Work at ปลูกผักสวนครัวรั้วกินได้พาร์ทไทม์ / Lives in 
ปทุมธานี, ประเทศไทย

ลุงเสริม เพิ่มสุข
664 คนถูกใจ · 12 คนกำาลังพูดถึง

664

comment 1 เห็นว่าภาครัฐเริ่มลงมาจัดการดูแลให้ 
คนวัยเกษียณมีชีวิตความเป็นอยู่ท่ีดีย่ิงข้ึนในแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 12 พร้อมรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุทุกๆ ด้าน 
ทั้งงานวิจัยนวัตกรรมใหม่ๆ เพื่อผู้สูงวัย ความก้าวหน้า
ทางการแพทย์และส่งเสริมสุขภาพผู้เฒ่าผู้แก่ ไปจนถึง
การพัฒนาเมืองและสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรกับผู้สูง
อายุในทุกๆ ด้าน ไม่ว่าจะเร่ืองท่ีอยู่อาศัย สภาพแวดล้อม 
แล้วก็ระบบขนส่งสาธารณะด้วย
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 2 นอกจากระบบประกันสังคมที่เราจ่ายกัน
มาตลอดตอนทำางานประจำา แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 12 ยัง
มีแนวทางส่งเสริมช่องทางการตลาด แหล่งทุน และ
บริการข้อมูลการประกอบอาชีพผู้สูงอายุในชุมชนด้วยนะ
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 3 แบบลุงเสริมคนเก่งไม่มีคำาว่าเป็นภาระ
แน่นอนครับ มีก็แต่จะเป็นครูที่เก๋าประสบการณ์ช่วย
สอนคนรุ่นผมให้เก่งๆ บ้างก็เท่านั้นล่ะคร้าบ
ถูกใจ • ตอบกลับ

reply 1 แบบนี้คนแก่ก็พึ่งพาตัวเองได้ ไม่ต้องเป็น
ภาระให้ลูกหลาน หรือสังคมแล้วนะครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

ลุงเสริม เพิ่มสุข
6 มกราคม 

ล่าสุดผักสวนครัวรั้วกินได้พร้อมจำาหน่ายแล้วครับ ใครอยากกิน
ผักสดปลอดภัย อินบ็อกซ์มาพรีออเดอร์กันได้เลย มีบริการจัด
ส่งถึงบ้านสัปดาห์ละสองวัน (ผมปันไปส่งเองในระแวกบ้านด้วย
นะครับ)

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

comment 1 สนใจอยากกินผักปลูกเองบ้าง ทำาไงดีคะ 
ลุงเสริม
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 2 แบบนี้ต้องขอให้เปิดคอร์สสอนจริงจังไป
เลยน่าจะดีกว่านะคะ จะขอสมัครเป็นนักเรียนของ 
คุณลุงเสริมคนแรกเลยค่า
ถูกใจ • ตอบกลับ

comment 3 ขอแรงลุงเสริมช่วยกลับมาเป็นวิทยากร 
ที่ออฟฟิศบ้างสิครับ ประสบการณ์เยอะขนาดนี้ แวะมา
แลกเปลี่ยนแบ่งปันกับพวกเราบ้างนะครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

ลุงเสริม เพิ่มสุข ปรึกษาได้ครับ ผมให้คำาแนะนำา
ได้จากการเอาประสบการณ์สมัยทำางานมาปรับใช้ 
แล้วก็ศึกษาเพิ่มเติมเอาจากอินเทอร์เน็ตเยอะแยะ 
ทำาแล้วได้แบ่งปันความรู้ ก็มีความสุข ยังไงลอง
เข้ามาคุยกันก่อนก็ได้จ้ะ
ถูกใจ • ตอบกลับ

10 ขอคิด
สำหรับการวางแผนเกษียณอายุ 
พรอมรับมือประเทศไทยกาวสูสังคมผูสูงวัย / เกษียณอายุ 
: เตรียมตัวไวยอมดีกวาแนนอน



ผู้พิการ 
จะได้อะไรจากแผนพัฒนาฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะมุ่งพัฒนาผู้พิการในการเพิ่มทักษะแรงงาน
และเสริมสร้างรายได้ให้สูงขึ้น ควบคู่กับการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
และสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการสนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ รวม
ถึงสนับสนุนให้สามารถดำารงชีวิตได้อย่างมีความสุขในสภาพแวดล้อมที่
เหมาะสม 
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สนับสนุนในเรื่องการสร้างอาชีพ

สามารถดำารงชีวิตได้อย่าง 
มีความสุขในสภาพแวดล้อม 
ที่เหมาะสม 



นักสู้วีลแชร์ใจเกินร้อย

ตอนนี้ที่ศูนย์ฝึกอาชีพคนพิการของเรา กำาลังจะเปิดอบรมการทำาเกษตรกรรมสำาหรับคนพิการ  
มีทั้งเพาะเห็ด แล้วก็ปลูกผักไฮโดรโปนิกส์ สมาชิกท่านไหนสนใจอยากสร้างอาชีพเพิ่มรายได้  

แวะมาสมัครกันได้นะครับ

น่าสนใจมากเลยพี่แกร่ง แก้วกำาลังอยากหารายได้เพิ่มอยู่พอดี 

ได้สิครับ มาสมัครได้เลย ที่ศูนย์ฯ ตอนนี้กำาลังดำาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 ที่ 
มุ่งเพิ่มทักษะแรงงานและเสริมสร้างรายได้ให้กับผู้พิการโดยเฉพาะ โดยสมาชิกจะได้เรียนรู้ 

ทุกขั้นตอน ตั้งแต่กระบวนการผลิต เริ่มต้นปลูก การดูแลรักษา การแปรรูป การขาย การตลาด  
ไปจนถึงการจัดการฟาร์มเลยครับ

โห! เจ๋งมากเลยค่ะ ก้อยขอเรียนด้วยคนนะคะ

ดีเลยน้องก้อย มาเรียนด้วยกันนะ

ชวนกันมาเยอะๆ เลยครับ นอกจากจะได้เรียนรู้การทำาการเกษตรแล้ว เรายังช่วยสอน 
เรื่องการจำาหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านช่องทางออนไลน์ด้วย สมาชิกจะได้มีช่องทาง 

จำาหน่ายสินค้าด้วยตัวเอง ช่วยสร้างรายได้อย่างยั่งยืน

ดีมากๆ ค่ะ การขายออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่เหมาะกับผู้พิการ  
แถมเดี๋ยวนี้ยังมีบริการรับจัดส่งสินค้าถึงบ้านที่สะดวกสบายมากขึ้นด้วย

ใช่แล้วล่ะครับ ต่อไปพี่เชื่อว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะช่วยผลักดันให้หลายๆ หน่วยงาน 
คำานึงถึงการออกแบบเพื่อทุกคน (Universal Design) กันมากขึ้น รวมถึงมีนวัตกรรมทั้ง 
สินค้าและบริการในรูปแบบต่างๆ ที่จะช่วยลดความเหลื่อมล้าและยกระดับคุณภาพชีวิต 

ของคนพิการให้ดียิ่งๆ ขึ้นไปอีก

ก้อยสู้สุดใจเลยค่ะแบบนี้ จะได้แสดงให้ทุกคนเห็นว่าผู้พิการก็เป็นส่วนหนึ่งที่สำาคัญของสังคม



ผู้ไร้ที่ทำากิน 
จะได้อะไรจากแผนพัฒนาฉบับที่ 12

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะช่วยให้ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำากิน
เพิ่มมากขึ้น เป็นการช่วยกระจายการถือครองปัจจัยการผลิตสำาคัญที่จะ
ช่วยลดปัญหาความเหลื่อมล้ำาด้านรายได้ของกลุ่มคนที่มีฐานะทาง
เศรษฐกิจสังคมที่แตกต่างกัน และแก้ไขปัญหาความยากจน ซึ่งจะช่วย
ยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัวของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำาสุด 
เพิ่มขึ้นไม่ต่ำากว่าร้อยละ 15 ต่อปี การถือครองสินทรัพย์ทางการเงิน
ของกลุ่มประชากรร้อยละ 40 ที่มีรายได้ต่ำาสุดเพิ่มขึ้น สัดส่วนประชากร
ที่อยู่ใต้เส้นความยากจนลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ สิ้นแผนพัฒนาฯ  
รวมถึงช่วยลดสัดส่วนหนี้สินต่อรายได้ทั้งหมดของครัวเรือนของ 
กลุ่มครัวเรือนที่ยากจนที่สุด
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มีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำากิน 
เพิ่มมากขึ้น

ช่วยยกระดับรายได้เฉลี่ยต่อหัว 
เพิ่มขึ้นไม่ต่ำากว่าร้อยละ 15 ต่อปี 



คนหา

ถูกใจ

ถูกใจเกี่ยวกับ

4

เรื่องราว

มีนา ไชโย
6 มกราคม 

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

Work at นักวิชาการเกษตร ศูนย์วิจัยข้าวสกลนคร / Lives in สกลนคร, ประเทศไทย

มีนา ไชโย
664 คนถูกใจ · 12 คนกำาลังพูดถึง

664

comment 1 จริงๆ เหรอพี่มีนา ที่บ้านผมเช่านาเขาทำา
มาหลายรุ่น ถ้าได้มีท่ีดินทำากินของตัวเอง ก็สุดยอดไปเลย
ถูกใจ • ตอบกลับ

มีนา ไชโย จริงน่ะสิ ถ้าชาวนามีที่ดินทำากินของ 
ตัวเอง ความเป็นอยู่ของชาวนาบ้านเราก็คงจะ 
ดีขึ้นโขอยู่ล่ะ
ถูกใจ • ตอบกลับ

มีนา ไชโย
12 มกราคม 

อ่านข่าวนี้แล้วนับเป็นมิติใหม่ที่ให้ความช่วยเหลือเกษตรกรและ
ผู้ยากจนอย่างแท้จริง เพราะสามารถใช้เป็นแหล่งทุนใน 
การกระจายการถือครองที่ดิน ที่จะช่วยให้เกษตรกรผู้ยากจน 
ได้มีที่ดินทำากินและมีที่อยู่อาศัย ทั้งยังช่วยป้องกันการสูญเสีย
สิทธิในการบริหารจัดการที่ดินอีกด้วยนะครับ

วันนี้เพิ่งทราบข่าวดีว่า แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12 จะช่วยให้
ประชาชนมีโอกาสเข้าถึงที่ดินทำากินเพิ่มขึ้น เพื่อช่วยลดปัญหา
ความเหลื่อมล้�ด้านรายได้ และแก้ไขปัญหาความยากจน  
เห็นภาครัฐเอาจริงเอาจังแบบนี้ ชาวนาชาวสวนน่าจะดีใจ 
กันยกใหญ่

ถูกใจ • แสดงความเห็น • แชร์

comment 1 ถ้ามีธนาคารที่ดินแบบนี้ สัดส่วนประชากร
ที่ยากจนก็น่าจะลดลงได้ตามเป้าของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 12 ที่กำาหนดว่าจะต้องลดลงเหลือร้อยละ 6.5 ณ 
สิ้นแผนพัฒนาฯ แล้วก็น่าจะช่วยลดหนี้สินของครัวเรือน
ได้ด้วยครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

มีนา ไชโย ผมก็หวังอยากเห็นผลลัพธ์เจ๋งๆ แบบ
นั้นเร็วๆ ครับ อีกถ้าได้รับการส่งเสริมทักษะ 
การบริหารเงินให้สามารถจัดการรายได้ เงินทุน 
และหนี้สินได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแล้ว เชื่อว่า
ชาวนาก็จะได้หลุดพ้นจากความยากจนกันจริงๆ 
เสียทีล่ะครับ
ถูกใจ • ตอบกลับ

ธนาคารที่ดิน
เปดมิติใหมชวยเหลือเกษตรกร 
ผูประสบปญหาดานที่ดิน



อนาคตประเทศไทย 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 12

คนไทยมีศักยภาพ

คนดี

ทัศนคติที่ดี

มีความรู้ มีวินัย

สุขภาวะที่ดี
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เศรษฐกิจเข้มแข็งแข่งขันได้ ทรัพยากรธรรมชาติสมดุล

ภาครัฐมีประสิทธิภาพสังคมเป็นธรรม

ประเทศไทย

 y ประเทศรายได้สูง
 y ใช้นวัตกรรม/เทคโนโลยีดิจิทัล
 y สังคมผู้ประกอบการผลิตได้ขายเป็น
 y อันดับความสามารถในการแข่งขันดีขึ้น
 y เชื่อมโยงโลจิสติกส์

 y เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
 y พื้นที่ป่าเพิ่มขึ้น
 y ขยะลดลง

 y คอร์รัปชั่นลดลง
 y ประชาชนมีส่วนร่วม
 y ระบบงบประมาณมีประสิทธิภาพ
 y รัฐบาลดิจิทัล (เปิดและเชื่อมโยง)

 y เศรษฐกิจฐานรากเข้มแข็ง
 y บริการทางสังคมมีคุณภาพ/ทั่วถึง
 y ระบบคุัมครองทางสังคมครอบคลุม
 y ลดความเหลื่อมล�
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