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แนวข้อสอบแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคม ฉบับที ่12 
1.กรอบวสิัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 คือ 
ตอบ ใหค้วามส าคญักบัการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การเปล่ียนผา่นประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลาง
ไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และย ัง่ยนื สังคมอยูร่่วมกนัอยา่งมีความสุข 
 

2.กรอบวสิัยทศัน์และเป้าหมาย ประกอบดว้ย 
ตอบ 1. กรอบวสิัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 จากสถานะของประเทศและบริบทการเปล่ียนแปลงต่าง ๆ ท่ีประเทศก าลงั
ประสบอยูท่  าใหก้ารก าหนดวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ยงัคงมีความต่อเน่ืองจากวิสัยทศัน์แผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 11 
และ กรอบหลกัการของการวางแผนท่ีนอ้มน าและประยกุตใ์ชห้ลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ยดึคนเป็นศูนยก์ลางของ
การพฒันาอยา่งมีส่วนร่วม การพฒันาท่ียดึหลกัสมดุล ย ัง่ยนื  
   โดยวสิัยทศัน์ของการพฒันาในแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 12 ตอ้งใหค้วามส าคญักบัการก าหนดทิศทางการพฒันาท่ีมุ่งสู่การ
เปล่ียนผา่นประเทศไทยจากประเทศท่ีมีรายไดป้านกลางไปสู่ประเทศท่ีมีรายไดสู้ง มีความมัน่คง และย ัง่ยนื สังคมอยู่
ร่วมกนัอยา่งมีความสุข และน าไปสู่การบรรลุวสิัยทศัน์ระยะยาว “มัน่คง มัง่คัง่ ย ัง่ยนื” ของประเทศ  
   2. การก าหนดต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศ (Country Strategic Positioning) เป็นการก าหนดต าแหน่งทาง
ยทุธศาสตร์ของประเทศท่ีสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ชาติท่ีส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
(สศช.) ไดจ้ดัท าข้ึน ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่ง
และโลจิสติกส์ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตร
อินทรียแ์ละเกษตรปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

3.การพฒันาประเทศในระยะแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี ๑๒ จะมุ่งบรรลุเป้าหมายในระยะ ๕ ปีท่ีจะสามารถต่อยอดในระยะ
ต่อไปเพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการพฒันาระยะยาวตามยทุธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปีโดยมี 
หลกัการส าคญัของแผนพฒันาฯ คือ 
ตอบ  ๑. ยดึ “หลกัปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
 ๒. ยดึ “คนเป็นศูนยก์ลางการพฒันา”  

๓. ยดึ “วสิัยทศัน์ภายใตย้ทุธศาสตร์ชาติ๒๐ ปี” 
๔. ยดึ “เป้าหมายอนาคตประเทศไทยปี ๒๕๗๙”  
๕. ยดึ “หลกัการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจท่ีลดความเหล่ือมล ้าและขบัเคล่ือนการเจริญเติบโต 

จากการเพิ่มผลิตภาพการผลิตบนฐานของการใชภู้มิปัญญาและนวตักรรม” 
๖. ยดึ “หลกัการน าไปสู่การปฏิบติัใหเ้กิดผลสัมฤทธ์ิอยา่งจริงจงัใน ๕ ปีท่ีต่อยอดไปสู่ผลสัมฤทธ์ิท่ีเป็นป้าหมาย

ระยะยาว” 
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4.เป้าหมาย คือ 
ตอบ  1. การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง  
    2. การพฒันาศกัยภาพคนให้สนบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ  
    3. การลดความเหล่ือมล ้าในสังคม  
    4. การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม  
    5. การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ  
 

5.เป้าหมายการพฒันา ประกอบดว้ยเป้าหมายเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ  คือ 
ตอบ 1 การหลุดพน้จากกบัดกัประเทศรายไดป้านกลางสู่รายไดสู้ง โดยเศรษฐกิจขยายตวัเฉล่ียไม่ต ่ากวา่ร้อยละ 5 ต่อปี 
ผลิตภาพการผลิตเพิ่มข้ึนไม่ต ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 2.5 ต่อปี การลงทุนรวมขยายตวัไม่ต ่ากวา่เฉล่ียร้อยละ 8 
2 การพฒันาศกัยภาพคนใหส้นบัสนุนการเจริญเติบโตของประเทศและการสร้าง สังคมสูงวยัอยา่งมีคุณภาพ 
3 การลดความเหล่ือมล ้าในสังคม การกระจายรายไดมี้ความเท่าเทียมกนัมากข้ึน บริการทางสังคมมีคุณภาพและมีการ
กระจายอยา่งทัว่ถึง 
4 การสร้างการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรกบัส่ิงแวดลอ้ม รักษาความมัน่คงของฐานทรัพยากร สร้าง
สมดุลระหวา่งการอนุรักษแ์ละการใชป้ระโยชน์ ขบัเคล่ือนประเทศสู่เศรษฐกิจและสังคมท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม เพิ่มขีด
ความสามารถในการรับมือภยัพิบติัและการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจดัการ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม มีการบริหารจดัการน ้าใหส้มดุล 
5 การบริหารราชการแผน่ดินท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

6. ต าแหน่งทางยทุธศาสตร์ของประเทศ คือ 
ตอบ   ประเทศไทยเป็นประเทศรายไดสู้งท่ีมีการกระจายรายไดอ้ยา่งเป็นธรรม เป็นศูนยก์ลางดา้นการขนส่งและโลจิสติกส์
ของภูมิภาคสู่ความเป็นชาติการคา้และบริการ (Trading and Service Nation) เป็นแหล่งผลิตสินคา้เกษตรอินทรียแ์ละเกษตร
ปลอดภยั แหล่งอุตสาหกรรมสร้างสรรคแ์ละมีนวตักรรมสูงท่ีเป็นมิตรต่อส่ิงแวดลอ้ม 
 

7.ป้องกนัและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อใหส้ังคมไทยมีวนิยั โปร่งใส ยดึมัน่ 
ในความซ่ือสัตยสุ์จริต และยติุธรรม รวมทั้งสร้างความเขม้แขง็ เป็นภูมิคุม้กนัของสังคมไทย ใหค้รอบคลุม 
ภาครัฐ ภาคเอกชน องคก์รพฒันาเอกชน และภาคประชาชน พร้อมทั้งเพื่อสร้างพลงัการขบัเคล่ือนค่านิยม 
ต่อตา้นการทุจริต โดย 
ตอบ  ๑ ปลูกฝังใหค้นไทยไม่โกง 
 ๒ ป้องกนัการทุจริต 

๓ ปราบปรามการทุจริต 
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8.ปฏิรูปกฎหมายและกระบวนการยติุธรรมใหมี้ความทนัสมยั เป็นธรรม และสอดคลอ้งกบัขอ้บงัคบัสากลหรือขอ้ตกลง
ระหวา่งประเทศ คือ 
ตอบ  ๑ ปฏิรูปกฎหมายใหท้นัสมยั 
 ๒ ปฏิรูปกระบวนการยติุธรรมใหมี้ประสิทธิภาพ 
 

9.แผนรองรับ คือ 
ตอบ ๑ แผนยทุธศาสตร์การพฒันาระบบราชการไทย (พ.ศ. ๒๕๕๖ – พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๒ ยทุธศาสตร์การปรับขนาดก าลงัคนภาครัฐ (พ.ศ. ๒๕๕๗ – พ.ศ. ๒๕๖๑) 
๓ แผนพฒันาเศรษฐกิจและสังคมดิจิทลั พ.ศ. (๒๕๕๙ – พ.ศ. ๒๕๖๓) 
๔ ยทุธศาสตร์ชาติ วา่ดว้ยการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐ –พ.ศ. ๒๕๖๔) 
 

10. เป้าหมายและตวัช้ีวดั มีอะไรบา้ง 
ตอบ  เป้าหมายท่ี ๑ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ในภาพรวม 

เป้าหมายท่ี ๒ การพฒันาโครงสร้างพื้นฐานดา้นระบบขนส่ง 
เป้าหมายท่ี ๓ การพฒันาระบบโลจิสติกส์ 
เป้าหมายท่ี ๔ การพฒันาดา้นพลงังาน 
เป้าหมายท่ี ๕ การพฒันาเศรษฐกิจดิจิทลั 
เป้าหมายท่ี ๖ การพฒันาดา้นสาธารณูปการ (น้้ าประปา) 
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