บทบาทภาครัฐเพื่อสนับสนุนความพร้อมของ
เศรษฐกิจไทย
ดร. ปรเมธี วิมลศิริ
รองเลขาธิการคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

การสัมมนาวิชาการประจาปี 2553 เรื่องความพร้อมของเศรษฐกิจไทย เพื่อก้าวไปอย่างยั่งยืน
ธนาคารแห่งประเทศไทย สานักงานภาคเหนือ จังหวัดเชียงใหม่
วันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2553
17 กันยายน 2553
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แนวโน้มเศรษฐกิจไทยปี 2553
และการดาเนินนโยบายเศรษฐกิจ
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ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ (GDP) ไตรมาสที่ 2/2553
GDP Growth (%)
2552

2552

2553

Q1

Q2

H1

Q3

Q4

H2

Q1

Q2

H1

GDP

-2.2

-7.1

-4.9

-6.0

-2.7

5.9

1.6

12.0

9.1

10.6

GDP ปรับฤดูกาล

-

-2.0

2.9

-

1.3

4.0

-

3.3

0.2

-

ปัญหาความไม่สงบทางการเมืองได้ส่งผลกระทบต่อภาคการท่องเที่ยว

GDP

ขยายตัวร้อยละ 9.1 รวมครึ่งแรกของปี ขยายตัวร้อยละ 10.6 โดยมีแรงสนับสนุนจากแรงสนับสนุน

จากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและความมั่นใจของนักลงทุน


การส่งออกยังคงขยายตัวสูงขึ้น



อุตสาหกรรมเพื่อการบริโภคภายในประเทศขยายตัวขึ้น แต่อุตสาหกรรมการผลิตเพื่อการ
ส่งออกชะลอตัวลง ส่วนอัตราการใช้กาลังการผลิตปรับตัวดีขึ้น



การใช้จ่ายภาคครัวเรือนขยายตัวต่อเนื่อง จากราคาพืชผลหลักเพิ่มขึ้นและภาวะการจ้าง
งานอยู่ในเกณฑ์ดี



การลงทุนภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น

17 กันยายน 2553
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ปัจจัยเสี่ยงและข้อจากัด
1. แนวโน้ มการชะลอตั วของเศรษฐกิ จโลกในช่วงครึ่งปีหลัง ของประเทศสาคั ญ ๆ จากฐานที่เริ่ ม
สูงขึ้นในช่วงครึ่งปีหลังของปี 2552 แม้จะมีการคาดการณ์ว่าเศรษฐกิจโลกอาจจะมีแนวโน้มชะลอตัว
ตามวัฎจักรเศรษฐกิจปกติก็ตาม แต่ยังมีความเสี่ยงที่เศรษฐกิจประเทศสาคัญ ๆ จะชะลอตัวอย่างรุนแรง

2. ความผั น ผวนของการเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น ระหว่ า งประเทศและอั ต ราแลกเปลี่ ย น ตาม
สถานการณ์เศรษฐกิจและทิศทางนโยบายการเงินในประเทศสาคัญ ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสหรัฐฯ
แต่แนวโน้ม การเคลื่อนย้ายเงินทุนเข้าสู่ภูมิภ าคเอเชียในครึ่งปีหลังอย่างต่อเนื่อง และการเกินดุ ล
บัญชีเดินสะพัดยังคงสร้างแรงกดดันต่อการแข็งค่าของเงินบาท
3. ความไม่สงบทางการเมืองในประเทศและการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งของคนในชาติ จะ
ก่อให้เกิดความล่าช้าของการดาเนินการตามมาตรการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของรัฐบาลและเป็น
ความเสี่ยงที่จะเป็นอุปสรรคต่อการฟื้นตัวของความเชื่อมั่น

4. สถานการณ์การผลิตภาคการเกษตรและรายได้เกษตรกรยังมีความเสี่ยง จากปัญหาภัยแล้ง
เนื่ องจากระดั บ น้ าในเขื่ อ นส าคั ญ ๆ ยั ง อยู่ ใ นระดั บ ที่ต่ ากว่ าปกติ และการแข็ งค่ าของเงิน บาทใน
ขณะที่ค่าเงินด่องของประเทศเวียดนามมีแนวโน้มอ่อนค่าลงอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะมีผลต่อการส่งออก
สินค้าของไทย
5. ภาวะความผันผวนของราคาน้ามัน จากภาวะความผันผวนของอัตราแลกเปลี่ยนระหว่างค่าเงิน
สกุลหลัก และ ผลกระทบของภัยธรรมชาติต่อแหล่งผลิตที่สาคัญ ๆ
17 กันยายน 2553
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สมมติฐานในการประมาณการเศรษฐกิจปี 2553
2553

2553

(ณ 24 พ.ค. 53)

(ณ 23 ส.ค. 53)

คาดว่ า เศรษฐกิ จ โลกในปี 2553 มี
แนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.8 – 4.2

คาดว่ า เศรษฐกิ จ โลกในปี 2553 มี
แนวโน้มขยายตัวร้อยละ 3.9 – 4.3

ปริมาณการค้าโลกขยายตัว
ร้อยละ 7.0

ปริมาณการค้าโลกขยายตัว
ร้อยละ 7.5

ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี 2553
เท่ากับ 75 - 85 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรล

ราคาน้ามันดิบดูไบเฉลี่ยทั้งปี 2553
เท่ากับ 75 - 80 ดอลลาร์ สรอ. ต่อ
บาร์เรล

ราคาส่ ง ออกในรู ป ดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.5
ราคาน าเข้ า ในรู ป ดอลลาร์ สรอ.
เพิ่มขึ้นร้อยละ 6.0

ราคาส่ ง ออกในรู ป ดอลลาร์ สรอ .
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.5
ราคาน าเข้ า ในรู ป ดอลลาร์ สรอ .
เพิ่มขึ้นร้อยละ 8.0

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นปี
2553 จานวน 13 ล้านคน

จ านวนนั ก ท่ อ งเที่ ย วต่ า งชาติ ใ นปี
2553 จานวน 14.8 ล้านคน

17 กันยายน 2553

www.nesdb.go.th
Copyright NESDB

5

สถานการณ์เศรษฐกิจไทย ปี 2553 (ณ วันที่ 23 สิงหาคม 2553)
ข้อมูลจริง

ประมาณการปี 2553

2550

2551

2552

24 พ.ค.53

23 ส.ค.53

GDP (ณ ราคาประจาปี, พันล้านบาท)

8,529.8

9,075.5

9,050.7

9,769.5

10,000.9

อัตราเพิ่มของ GDP (ณ ราคาคงที่ %)

4.9

2.5

-2.2

3.5 – 4.5

7.0 – 7.5

การลงทุนรวม (ณ ราคาคงที่ %)

1.5

1.2

-9.0

4.6

9.2

- ภาคเอกชน

0.6

3.2

-12.8

5.0

12.1

- ภาครัฐ

4.2

-4.6

2.7

3.5

1.7

2.8

3.0

-0.1

2.8

4.0

- ภาคเอกชน

1.7

2.7

-1.1

3.0

4.1

- ภาครัฐ

9.7

4.6

5.8

1.6

3.9

มูลค่าการส่งออกสินค้า (การขยายตัว %)

18.2

15.9

-13.9

15.5

25.7

มูลค่าการนาเข้าสินค้า (การขยายตัว %)

9.1

26.5

-24.9

24.0

32.9

ดุลการค้า (Bill. USD)

12.8

0.1

19.4

11.3

14.9

ดุลบัญชีเดินสะพัด (Bill. USD)

15.7

1.6

20.3

12.2

15.1

ดุลบัญชีเดินสะพัดต่อ GDP (%)

6.3

0.5

7.8

4.1

4.9

เงินเฟ้อ (%)

2.3

5.5

-0.8

3.0 – 4.0

3.0 – 3.5

การบริโภครวม (ณ ราคาคงที่ %)

ที่มา : สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 24 พฤษภาคม 2553
17 กันยายน 2553

Copyright NESDB

6

แนวทางการบริหารจัดการเศรษฐกิจ ปี 2553

1
2
3
4
5

เร่งรัดฟื้นฟูภาพลักษณ์ของประเทศไทยในสายตานักท่องเที่ยวและนักลงทุนต่างชาติ
รวมทั้ ง เร่ ง รั ด การด าเนิ น การตามแผนการปรองดองอย่ า งเป็ น รู ป ธรรม เพื่ อ สร้ า งความ
เชื่อมั่นในระบบเศรษฐกิจ
การแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ ป็ น อุ ป สรรคต่ อ การขยายตั ว ทาง เศรษฐกิ จ โดยเฉพาะปั ญ หาข้ อ
กฎหมายสิ่ ง แวดล้ อ มในนิ ค มอุ ต สาหกรรมมาบตาพุ ด และประเด็ น ปั ญ หาที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ
รัฐธรรมนูญมาตรา 67 วรรค 2 รวมถึงการขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมสาคัญ ๆ
การดูแลและแก้ไขปัญหาการผลิตภาคการเกษตร รวมถึงการรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตรอย่างเหมาะสมภายใต้สถานการณ์ที่ปริมาณน้าในเขื่อนยังอยู่ในระดับที่ต่ากว่าเกณฑ์ปกติ
รวมถึงการแข็งค่าของเงินบาทท่ามกลางแนวโน้มการอ่อนค่าอย่างต่อเนื่องของเงินด่อง
เร่งรัดโครงการลงทุ นสาคัญๆ ภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 ให้มีค วาม
ต่อเนื่อง รวมทั้งการเตรียมโครงการสาคัญๆ ภายใต้กรอบงบประมาณประจาปี 2554 ให้มีความ
พร้อมต่อการดาเนินงานและการเบิกจ่าย โดยเฉพาะในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 และใน
ไตรมาสแรกของปี 2554
การดาเนินนโยบายการเงินและอัตราแลกเปลี่ยนอย่างสมดุล เพื่อรักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจภายใต้แนวโน้มแรงกดดันในการแข็งค่าของ
เงิ น บาทและความเสี่ ย งด้ า นความผั น ผวนของการเคลื่ อ นย้ า ยเงิ น ทุ น และอั ต ราแลกเปลี่ ย น
ระหว่างค่าเงินสกุลหลัก

17 กันยายน 2553
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1. การสร้างความเชื่อมั่นและกระตุ้นเศรษฐกิจในภาพรวม
เสริมสร้างความสมานฉันท์และความสามัคคีของคนในชาติ และเร่งสร้างความเชื่อมั่นของประเทศไทยในสายตาชาวโลก รวมทั้งฟื้นฟูเศรษฐกิจที่
กาลังประสบปัญหาเป็นการเร่งด่วน และเร่งลงทุนเพื่อพัฒนาประเทศ

2. การรักษาและเพิ่มรายได้ของประชาชน
ร่วมมือกับภาคเอกชนในการดาเนินมาตรการชะลอการเลิกจ้าง สร้างหลักประกันด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุ รวมทั้งส่งเสริมบทบาทอาสาสมัคร
สาธารณสุข (อสม.) ทั่วประเทศ

3. การลดภาระค่าครองชีพของประชาชน
ให้ทุกคนมีโอกาสได้รับการศึกษาฟรี 15 ปี และกากับดูแลราคาสินค้าอุปโภคบริโภค รวมทั้งดาเนินมาตรการลดภาระค่าครองชีพของประชาชน

4. จั ด ตั้ ง คณะกรรมการระดั บ ชาติ ที่ ส าคั ญ เช่ น คณะกรรมการ รศก. คณะกรรมการ กรอ.
คณะกรรมการ คบส. และคณะกรรมการ กพบ.
เพื่อเร่งรัด ติดตาม แก้ไขปัญหา ลดขั้นตอนในการปฏิบตั ิ และกาหนดมาตรการและโครงการเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจในภาวะเร่งด่วน
17 กันยายน 2553
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แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ระยะที่ 1 (SP1)
- จัดทางบประมาณเพิ่มเติม 116,700 ล้านบาท

• มาตรการเพิ่มกาลังซื้อและลดค่าครองชีพ โดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อย
และผู้ด้อยโอกาส
• มาตรการสร้างงาน สร้างรายได้และพัฒนาคุณภาพชีวิต
• เศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับชุมชน
• เพิ่มศักยภาพผู้ว่างงาน
• มาตรการบรรเทาผลกระทบภาคธุรกิจเอกชน
• เสริมภาพลักษณ์ประเทศ

- รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร 13,580.75 ล้านบาท

รักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร (13,580.75 ล้านบาท) รวมกับกรอบเดิม
110,000 ล้านบาท
• ภาษีเพื่อค่าครองชีพ และสนับสนุนผู้ประกอบการ
• ภาษีช่วยเหลือธุรกิจอสังหาริมทรัพย์
• ภาษีกระตุ้นการท่องเที่ยว
• ภาษีเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสร้างหนี้ และปรับโครงสร้างองค์กร

- มาตรการภาษี

17 กันยายน 2553
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ประกอบด้วย 9 กลุ่มเป้าหมาย ดังนี้
เกษตรกร
แรงงานนอก
ภาคเกษตร

ภาครัฐ

การช่วยเหลือผู้มี
รายได้ประจา

แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ
ระยะเร่งด่วน
(SP1)

ประชาชนผู้มี
รายได้น้อย

ท่องเที่ยว& สร้าง
ความเชื่อมั่นของ
นักลงทุน ตปท.

ภาคธุรกิจ
เอกชน

17 กันยายน 2553
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การเบิกจ่ายแผนฟื้นฟูเศรษฐกิจระยะเร่งด่วน ระยะที่ 1 (SP1)
•
•
มีความก้าวหน้าในมาตรการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนของผู้ได้รับ •
•
ผลกระทบจากวิกฤต
•

ยังล่าช้าในหมวดที่เป็นการลงทุนก่อสร้าง และชดเชยเงินคงคลัง

•
•
•
•

เช็คช่วยชาติ (96%)
5 มาตรการ 6 เดือน (87%)
เรียนฟรี 15 ปี (82%)
อสม. (60%)
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (67%)
ปรับปรุงสถานีอนามัย (3%)
แหล่งน้าขนาดเล็ก (7%)
โครงการก่อสร้างภายในหมู่บ้าน (8%)
ที่พักอาศัยราชการ ตารวจ (15%)

การเบิกจ่ายโดยรวม 46% ณ วันที่ 26 มิ.ย. 2552 (ที่มา: กรมบัญชีกลาง)

17 กันยายน 2553
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วัตถุประสงค์

• เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้กับภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมของประเทศ
• เพื่อปรับปรุงบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคมที่ทันสมัยและจาเป็นต่อการเพิ่ม
ความสามารถในการแข่งขันและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
• เพื่อเร่งรัดและสร้างศักยภาพในการหารายได้จากการท่องเที่ยว
• เพื่อสร้างฐานรายได้ใหม่ที่ทันสมัยของประเทศจากเศรษฐกิจความคิดสร้างสรรค์หรือเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
(Creative Economy)
• เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ทั้งระบบให้ทันสมัย
• เพื่อปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุขที่มีมาตรฐานสูงสาหรับคนไทย
• เพื่อสร้างอาชีพและรายได้เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในระดับชุมชน

วงเงิน 1,566,867 ล้านบาท (2553-2555)
•
•
•
•
•
•
•
17 กันยายน 2553

แผนงานปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการกระจายน้าฯ
แผนงานปรับปรุงและพัฒนาบริการสาธารณะฯ
แผนงานเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยว
แผนงานพัฒนาศักยภาพของเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
แผนงานยกระดับคุณภาพการศึกษาฯ
แผนงานปฏิรูปคุณภาพระบบสาธารณสุข
แผนงานการลงทุนเพื่อการยกระดับรายได้
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Program

1.56 ล.ลบ.

Sub
Program

ระบบน้า/
การเกษตร
230,645 ลบ.
การบริหาร
จัดการ
ทรัพยากรน้า
การพัฒนา
ภาคเกษตร

พัฒนาบริการ
สาธารณะ
1.14 ล.ลบ.

ท่องเที่ยว
6,637 ลบ.

เศรษฐกิจเชิง
สร้างสรรค์
20,134 ลบ.

ขนส่งและ
โลจิสติกส์

ฟื้นฟูภาพลักษณ์

พลังงานและ
พลังงานทดแทน

ส่งเสริมตลาด
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมการจัด
งานแสดงศิลปะ
และวัฒนธรรม

สร้างสรรค์สินค้า
ใหม่

ส่งเสริมและพัฒนา
อุตสาหกรรม
ช่างฝีมือ

ท่องเที่ยว

ฟื้นฟูแหล่ง
ท่องเที่ยว

ส่งเสริมและ
พัฒนากลุ่มสินค้า
เชิงสร้างสรรค์

การศึกษา

ปรับปรุง
มาตรฐาน

ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ออกแบบซอฟต์แวร์

โทรคมนาคม

สาธารณสุข
สวัสดิภาพของ
ประชาชน

ส่งเสริมและ
พัฒนามรดก
ทางวัฒนธรรม

ส่งเสริม
อุตสาหกรรม
ออกแบบ และ
การศึกษาวิจัยและ
พัฒนา

การศึกษา
60,145 ลบ.
เสริมสร้างการ
เรียนรู้ในชุมชน
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐาน
การศึกษาและการ
เรียนรู้ในทุกระดับ
พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน
ทางปัญญาและ
การเป็น
ศูนย์กลางทาง
การศึกษาของอนุ
ภูมิภาคและ
ภูมิภาค

สาธารณสุข
9,290 ลบ.
การผลิตและ
พัฒนา
ศักยภาพ
แพทย์และ
บุคลากร
ทางด้าน
สาธารณสุข
การวิจัยและ
พัฒนา
เทคโนโลยีทาง
การแพทย์

ชุมชน
100,000 ลบ.

แผนงานการ
พัฒนาพื้นที่พิเศษ
5 จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

แผนงานลงทุน
เพื่อสร้าง
อาชีพและ
รายได้ใน
ชุมชน

ยกระดับคุณภาพ
ครูและปฎิรป
ู
การศึกษา

วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี
ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม
17 กันยายน 2553
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พลวัตรการเปลี่ยนแปลงของโลก

และการปรับตัวของประเทศไทย

17 กันยายน 2553
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
การเปลี่ยนแปลงของโลก

1.

กฎ กติกาใหม่ของโลกในการบริหารจัดการด้านเศรษฐกิจ สังคม
และสิ่งแวดล้อม เช่น การค้าและการลงทุน การเงิน สิ่งแวดล้อม

2.

การปรับตัวเข้าสู่หลายศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ

3.

การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ

4.

ภาวะโลกร้อน

5.

ปัญหาในด้านอาหารและพลังงาน

6.

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

17 กันยายน 2553
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สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ (ต่อ)
การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศ

ด้า นเศรษฐกิจ การเงิ นเข้ม แข็ ง การคลัง ขาดสมดุ ล เกษตรต้ นทุ นสู ง พื้น ที่ /
แรงงานจากัด อุตสาหกรรมพึ่งต่างประเทศ บริการ/ท่องเที่ยวมีโอกาส
ด้านสังคม ความสัมพันธ์กันในสังคมน้อยลง วัฒนธรรมไทยมีความหลากหลาย
ได้รับการศึกษาและสุขภาพดีขึ้น แต่พัฒนาการด้าน IQ EQ ของเด็ก รวมทั้งผลิต
ภาพแรงงาน และการดูแลผู้สูงอายุยังเป็นปัญหา
ด้านสิ่งแวดล้อม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม โลกร้อนกระทบภาค
เกษตร ปั ญ หาความยากจน/ย้ า ยถิ่ น บุ ก รุ ก ป่ า เพิ่ ม ขึ้ น และพึ่ ง พลั ง งานจาก
ต่างประเทศ

17 กันยายน 2553
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ความเสี่ยงที่ผลต่อการพัฒนาประเทศ
1. กระบวนการบริหารภาครัฐอ่อนแอ :
ไม่สามารถขับเคลื่ อนการบริหารของรัฐได้อย่า งมี
ประสิทธิ ภาพ น้าไปสู่ความเหลื่ อมล้้ า และไม่เป็นธรรม ในมิติเศรษฐกิจ สัง คม การเมือง ระบบ
ยุติธรรม เกิดความขัดแย้งแตกแยกและวิกฤตสังคมการเมือง ความเชื่อถือต่อประเทศไทยเสียหาย

2. โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน: การพึ่งฐานเศรษฐกิจเดิม
(ส่งออก/แรงงานราคาถูก) เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และ
กฎ กติกาการกีดกันทางการค้า สูญเสียความสามารถในการแข่งขัน คุณภาพชีวิตลดลง
3. โครงสร้างประชากรไม่สมดุล : ใน 3 มิติ คือ ในด้านอายุ คุณภาพ และความรู้และทักษะ ส่งผลต่อ
การขาดประชากรวัยแรงงาน ความเสี่ยงภาระการคลังในการจัดสวัสดิการดูแลผู้สูงอายุ
4. การเสื่อมสลายของค่านิยมของไทย: ขาดความสามัคคี-เอื้อเฟ้อเผื่อแผ่-เคารพสิทธิผู้อื่น-ยึด
ประโยชน์ส่วนรวม กระแสโลกาภิวัฒน์กระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิม
5. การเปลี่ยนแปลงในฐานทรัพยากรธรรมชาติของประเทศ: ที่เปลี่ยนแปลงทั้งในด้านการใช้ประโยชน์
กายภาพ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ท้าให้เกิดปัญหาน้้าแล้ง คุณภาพดิน ปัญหาสุขภาวะและ
คุณภาพชีวิต
17 กันยายน 2553
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การประเมินศักยภาพประเทศ
ใช้จุดแข็งขยายโอกาส เชื่อมโยงการค้าการลงทุนการเงินกับขั้วเศรษฐกิจที่ขยายตัวสูง /
ประเทศเพื่อนบ้าน ส่งเสริมการผลิตเพื่อผู้สูงอายุ/การบริโภคเชิงวัฒนธรรม
ใช้โอกาสแก้ไขจุดอ่อน ร่วมมือกับต่างประเทศเพิ่มมูลค่าสินค้า/บริการ ใช้กระแสการอนุรักษ์/
ภาวะโลกร้อนสร้างเศรษฐกิจสีเขียว นากระแสประชาธิปไตย/สิทธิมนุษยชน/การมีส่วนร่วม
กระตุ้นการเปลี่ยนแปลงในสังคมไทย
อาศัยจุดแข็งด้านภาวะคุกคาม สร้างฐานการผลิตที่เข้มแข็งจากเกษตร บริการ เศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ สร้างภาคการเงินเข้มแข็งลดความเสี่ยงจากภายนอก ยึดปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสร้างการพัฒนาที่สมดุล
บรรเทาจุ ดอ่ อ น เลี่ ยงภาวะคุกคาม พั ฒนาคุ ณ ภาพการศึ ก ษา ขยายการลงทุ น ในวิ จั ย
พื้นฐาน/วิทยาศาสตร์ ปรับกฎหมาย กฎ ระเบียบ ลดสัดส่วนหนี้สาธารณะ สร้างความเข้มแข็ง
ของทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
17 กันยายน 2553
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กรอบแนวคิดและหลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
วิสัยทัศน์ “สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม
และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
เป้าหมายหลัก
•
•
•
•
•

สังคมไทยมีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล
ประชากรไทยทุกคนมีหลักประกันทางที่มคี ุณภาพ
โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง
ประเทศไทยมีความสามารถในการแข่งขันสูงขึ้น
ทรัพยากรธรรมชาติอุดมสมบูรณ์ และคุณภาพสิ่งแวดล้อมดีขึ้น

ภายใต้ภูมิคุ้มกัน
1. ยึดระบบการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข
2. ยึดภาคเกษตรเป็นฐานรองรับของรายได้และความมั่นคงอาหาร และสังคมชนบท
3. ยึดการพัฒนาประเทศบนฐานความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย
4. ส่งเสริมและรักษาค่านิยมของวัฒนธรรมไทย
5. ยึดชุมชนเป็นฐานที่มีความสามารถในการบริหารจัดการ การมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และสามารถเชื่อมโยง
กับสังคมสวัสดิการ
6. รักษาความเป็นเอกราช ความเป็นกลางในเวทีโลกและความเป็นผู้น้าในเวทีอาเซียน
17 กันยายน 2553
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ร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
1. การสร้างความเป็นธรรมในสังคม

2. การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน
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ร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
3. การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม

4. การสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมภิ าค
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ร่างยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
5. การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

6. การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน
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ขอบคุณ
www.nesdb.go.th
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