สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่1
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ.2504-2509
แนวคิดและลักษณะของแผน



ได้รับอิทธิพลจากโลกทัศน์ของนักเศรษฐศาสตร์
การพัฒนาซึ่งเป็นที่ยอมรับกันอย่างกว้างขวางใน
ขณะนั้นว่า การพัฒนาคือการพัฒนาเศรษฐกิจ



เป็นแผนที่กําหนดวัตถุประสงค์เดี่ยว (Single
Objective) คือ เร่งรัดอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจ



มีการกําหนดแผนจากส่วนกลางและหน่วยงาน
วางแผนส่วนกลาง (Top Down Planning)



เน้นกลยุทธการวางแผนด้วยการลงทุนในโครง
การขั้นพื้นฐานทางเศรษฐกิจและสังคม โดยอาศัย
เทคนิคการวางแผนด้านการวิเคราะห์โครงการ
(Project Analysis)



เน้นการสะสมทุนที่เป็น Physical Capital Asset

แนวทางการพัฒนา

กระบวนการจัดทําแผน

เน้นเฉพาะด้านเศรษฐกิจเป็นสําคัญ โดยเฉพาะการลงทุน
ใน สิ่งก่อสร้างขั้นพื้นฐานในรูปแบบของระบบคมนาคม
และ ขนส่ง ระบบเขื่อนเพื่อการชลประทานและพลังงาน
ไฟฟ้า สาธารณูปการ ฯลฯ รัฐทุ่มเททรัพยากรเข้าไปเพื่อ
การปู พื้นฐานให้มีการลงทุนในด้านเอกชนเป็นหลัก


กระบวนการจัดทําแผน - ใช้ผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศ
ร่วม กับนักวิชาการภายในประเทศใน การยกร่างแผน
พัฒนาฯ



กรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นเครื่องมือ ในการมอบหมายให้
กระทรวง ทบวง กรมจัดทําแผนปฏิบัติการให้ สอดคล้อง
กับแผนพัฒนาฯ

และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 2
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 2 พ.ศ.2510-2514
แนวคิดและลักษณะของแผน



ยังเน้นการขยายอัตราความเจริญทางเศรษฐกิจ เป็นหลัก
แต่ได้เริ่มพูดถึงความสําคัญของการ กระจายความเจริญ
ไปสู่ส่วนภูมิภาค โดยเฉพาะ อย่างยิ่งภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ



การพัฒนาสังคมถูกมองในเชิงเพื่อสนับสนุนการ พัฒนา
ทางเศรษฐกิจ มีการให้น้ําหนักต่อการวาง แผนกําลังคน
ของประเทศ



เริ่มกระจายการวางแผนไปสู่ระดับกระทรวง (Sector)
เน้นการวิเคราะห์เป็นรายสาขา (Sectoral Analysis)
เพื่อเป็นกรอบในการชี้นํา การจัดทําโครงการพัฒนา



แนวทางการพัฒนา

กระบวนการจัดทําแผน



และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ


ยึดแนวทางแผน 1 โดยขยายขอบเขตของแผนให้
ครอบคลุม ถึงการพัฒนาของรัฐ โดยสมบูรณ์กระจายให้
บังเกิดผลไปทั่ว ประเทศ เน้นเขตทุรกันดารและห่างไกล
ความเจริญ และมี โครงการ พิเศษนอกเหนือไปจาก
หน้าที่ปกติของกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ เช่น โครงการ
พัฒนาภาค โครงการเร่งรัด พัฒนาชนบทและโครงการ
ช่วยเหลือชาวนา ฯลฯ
กระบวนการจัดทําแผน
- ใช้นักวิชาการและผูท้ รงคุณวุฒิใน ประเทศร่วมกับที่
ปรึกษาต่างประเทศ ในการยกร่างแผนพัฒนา
กรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 1

สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 3
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 3 พ.ศ.2515-2519
แนวคิดและลักษณะของแผน

แนวทางการพัฒนา



ยังเน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจ แต่ให้ความ สําคัญกับ
การรักษาเสถียรภาพทางการเงินมากขึ้น



เริ่มพูดถึงการวางแผนทางด้านสังคม โดยมีการ กําหนด
นโยบายด้านประชากรเป็นครั้งแรก แต่ยัง มองประชากร
เพียงเฉพาะในด้านการลดอัตรา การเพิ่มเท่านั้น ซึ่งเป็น
การมองประชากรในเชิง ปริมาณ เป็นตัวหารไม่ใช่ตัวตั้ง
มุ่งทิศทางเดิม และเพิ่มกลยุทธ์ลดช่องว่างระหว่างรายได้


รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ โดยรักษาอัตรา
การขยายตัว
ของปริมาณเงินตรา, รักษาระดับราคาสินค้าที่
จําเป็นต่อการ
ครองชีพ, รักษาเสถียรภาพทางการเงินระหว่าง
ประเทศ, ส่ง
เสริมการส่งออก, ปรับปรุงโครงสร้างการนําเข้า



ปรับปรุงโครงสร้างทางเศรษฐกิจและยกระดับ
การผลิต เร่งรัด
การส่งออกและทดแทนสินค้านําเข้า ปรับงบ
ลงทุนในโครง
การก่อสร้างมาสนับสนุนการลงทุนเพื่อใช้
ประโยชน์จากโครง
การขั้นพื้นฐานที่มีอยู่



กระจายรายได้และบริการทางสังคม โดยลด
อัตราการเพิ่ม
ประชากร กระจายบริการเศรษฐกิจและสังคมสู่
ชนบท ปรับ
ปรุงสถาบันและองค์กรทางด้านเกษตรและ

สินเชื่อ รักษา
ระดับราคาสินค้าเกษตร

กระบวนการจัดทําแผน



กระบวนการจัดทําแผนฯ
- ใช้ผู้ทรงคุณวุฒิที่ปรึกษา และนักวิชา การในประเทศ
รวมถึง สายงานการ ศึกษา เฉพาะเรื่องของผู้เชี่ยวชาญ
ต่างประเทศ โดยมีการจัดตั้ง ใน ลักษณะคณะกรรมการ
คณะ อนุกรรมการในการยกร่างแผน



กรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ลักษณะเดียวกับแผน 1

และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 4
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 4 พ.ศ. 2520-2524
แนวคิดและลักษณะของแผน

แนวทางการพัฒนา

กระบวนการจัดทําแผน
และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ



เนื่องจากมีความไม่แน่นอนทางการเมือง แผนฯ 4 จึงเน้น
การวิเคราะห์ประเด็นปัญหาการกําหนด กรอบนโยบาย
และแนวทางในการแก้ไขกว้างๆ
เป็นสําคัญ



จากการวิเคราะห์ปัญหา ทําให้เห็นถึงความจํา เป็นในการ
กําหนดวัตถุประสงค์ของการพัฒนาใน ลักษณะที่เพื่อให้
บรรลุหลายวัตถุประสงค์มากขึ้น (Multiple Objectives)



เน้นการฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศโดยมุ่งขยายการผลิต
สาขาเกษตร, ปรับปรุงโครงสร้างอุตสาหกรรมการผลิต
เพื่อส่ง ออก, กระจายรายได้และการมีงานทําในภูมิภาค,
มาตรการ กระตุ้นอุตสาหกรรมที่ซบเซา, รักษา
ดุลการชําระเงินและการ ขาดดุลงบประมาณ



เร่งบูรณะและปรับปรุงการบริหารทรัพยากรหลักของ
ชาติ รวมทั้งการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้
โดยเฉพาะที่ดิน แหล่งน้ํา ป่าไม้และแหล่งแร่, เร่งรัดการ
ปฏิรูปที่ดิน, จัดสรร แหล่งน้ําในประเทศ, อนุรักษ์ทะเล
หลวง, สํารวจและพัฒนา แหล่งพลังงานในอ่าวไทยและ
ภาคใต้ฝั่งตะวันออก



กระบวนการจัดทําแผนและกรอบการ
นําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 3

สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 5
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 5 พ.ศ. 2525-2529
แนวคิดและลักษณะของแผน

แนวทางการพัฒนา



เน้นการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างมีเสถียรภาพ



เริ่มเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากรายโครงการมาเป็นการ
จัดทําแผนงาน (Programming) โดย เฉพาะในส่วนที่
เกี่ยวกับการพัฒนาชนบทและการ พัฒนาชายฝั่งทะเล
ด้านตะวันออก



การวางแผนยังมีลักษณะ Top Down แต่เริ่มมี การ
กระจายการวางแผนลงสู่ระดับภูมิภาคและพื้นที่

ปรับแนวนโยบายการพัฒนาประเทศ "แนวใหม่"


ยึดพื้นที่เป็นหลักในการวางแผน กําหนด
แผนงานและโครง การให้มผี ลทางปฏิบัติทั้ง
ภาครัฐและภาคเอกชน เช่น พื้นที่ เป้าหมายเพื่อ
พัฒนาชนบท พื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออก พื้น
ที่เมืองหลัก ฯลฯ



เน้นการรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจการเงิน
ของประเทศ เป็นพิเศษโดยการเร่งระดมเงิน
ออม, สร้างวินัยทางเศรษฐกิจ การเงิน และการ
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจต่าง ๆ เช่น ปรับ
โครงสร้างการเกษตร ปรับโครงสร้าง
อุตสาหกรรมเพื่อการส่ง ออกและกระจาย
อุตสาหกรรมไปสู่ส่วนภูมิภาค, ปรับโครง สร้าง
การค้าต่างประเทศ และบริการ, ปรับโครงสร้าง
การผลิต และการใช้พลังงาน ฯลฯ



เน้นความสมดุลในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ
และสังคมของ ประเทศ

กระบวนการจัดทําแผน



เน้นการแก้ปัญหาความยากจนในชนบทล้าหลัง
กําหนดพื้นที่ เป้าหมาย 286 อําเภอและกิ่ง
อําเภอ



เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติเช่นมีระบบ
การบริหารการ พัฒนาชนบทแนวใหม่
ประกาศใช้ พ.ศ. 2527



เน้นบทบาทและการระดมความร่วมมือจาก
ภาคเอกชน



กระบวนการจัดทําแผนและกรอบการ นําแผนไปสู่การ
ปฏิบัติ
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 3



กรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นเครื่องมือ ในการมอบหมายให้
กระทรวง ทบวง กรม จัดทําแผนปฏิบัติการ ให้สอดคล้อง
กับแผนพัฒนา

และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

- เน้นการแปลงแผนไปสู่การปฏิบัติ ให้ได้ผลต่อประชาชน
อย่าง จริงจัง โดยการปฏิรูประบบบริหารงาน
พัฒนาของรัฐทั้งส่วนกลาง ส่วนภูมิ ภาค และท้องถิ่น ให้
มีระบบการ ตัดสินใจ และสั่งการ และการติด ตาม
ประเมินผลโดยจัดให้มีระเบียบ การบริหารการพัฒนา
ชนบท (กชป.) ซึ่งเป็นประกาศสํานักนายกฯ
- แผนพัฒนาพื้นที่เฉพาะ เช่น พื้นที่ ชายฝั่งทะเลภาค
ตะวันออก จัดให้มี องค์กรรับผิดชอบแบบเบ็ดเสร็จ ตั้ง
แต่การกําหนดนโยบาย การจัดทํา แผน การแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และการติดตามประเมินผล

สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 6
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 6 พ.ศ. 2530-2534
แนวคิดและลักษณะของแผน






แนวทางการพัฒนา

















เน้นวัตถุประสงค์ทั้งทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
เริ่มใช้วิธีการวางแผนในลักษณะแผนงานทั้งหมด
10 แผนงาน
เริ่มให้ความสําคัญมากขึ้นต่อการสนับสนุนการ
วางแผนจากระดับล่างขึ้นมาข้างบนและให้ความ
สําคัญต่อการปรับปรุงการบริหารและทบทวน
บทบาทของรัฐในการบริหารประเทศ
เน้นการขยายตัวของระบบเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการ
รักษา
เสถียรภาพของการเงินการคลัง โดยเน้นการระดมเงิน
ออมใน
ประเทศ เน้นการใช้จ่ายภาครัฐอย่างประหยัดและมีประ
สิทธิ
ภาพ และเน้นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนา
เน้นการพัฒนาฝีมือแรงงานและคุณภาพชีวิต
เน้นการเพิ่มบทบาทองค์กรประชาชนในท้องถิ่นเพื่อ
พัฒนา
ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เริ่มแผนหลักการพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ทบทวนบทบาทรัฐในการพัฒนาประเทศ
มีแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ
มุ่งปรับโครงสร้างการผลิตและการตลาดของประเทศให้
กระจายตัวมากขึ้น
เน้นการนําบริการพื้นฐานที่มอี ยู่แล้วมาใช้ประโยชน์อย่าง
เต็มที่
พัฒนาเมืองและพื้นที่เฉพาะ กระจายความเจริญสู่
ภูมิภาค
ขยายขอบเขตพัฒนาชนบทครอบคลุมทั่วประเทศ เขตล้า
หลัง

5,787 หมู่บ้าน เขตปานกลาง 35,514 หมู่บ้าน และเขต
ก้าวหน้า 11,612 หมู่บ้าน
กระบวนการจัดทําแผน



และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ



กระบวนการจัดทําแผน
- ใช้ผู้เชี่ยวชาญในประเทศ สื่อมวลชน และผู้เชี่ยวชาญใน
องค์กรเอกชน
ร่วมกันระดมความเห็นในการยก
ร่างแผน
กรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ใช้มติคณะรัฐมนตรีในการมอบหมาย
ให้ กระทรวง ทบวง กรม จัดทําแผน
ปฏิบัติการ และเนื่องจากแผนฯ 6
เป็นแผนในลักษณะแผนงานทําให้
หน่วยปฏิบัติจัด ทําแผนได้สอดคล้อง
กับแผนงานได้ทันที

สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 7 พ.ศ. 2535-2539
แนวคิดและลักษณะของแผน

แนวทางการพัฒนา



เริ่มมองเห็นความจําเป็นในการกําหนดแนวความ คิดการ
พัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development)



กําหนดวัตถุประสงค์การพัฒนา 3 ประการ เน้น การให้
เกิดความสมดุลระหว่างวัตถุประสงค์ด้าน ความ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ การกระจาย รายได้ การ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อม



เน้นการรักษาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างต่อเนื่อง
และมีเสถียรภาพ โดย
- ดําเนินนโยบายการเงินการคลังและพัฒนาตลาดทุน
- พัฒนาการเกษตรโดยเน้นเพิ่ม ประสิทธิภาพการผลิต
และปรับโครงสร้างผลผลิต
- พัฒนาอุตสาหกรรมการค้าและการลงทุนโดยเน้นการ
สร้าง โอกาสในการแข่งขันกิจการค้าและการลงทุนไทย
ในต่าง ประเทศ
- พัฒนาและนําเอาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่
เหมาะสมมาใช้
- จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการ
- เร่งรัดขยายการลงทุนด้านบริการพื้นฐานให้มีคุณภาพ
และปริมาณเพียงพอ
- พัฒนากรุงเทพมหานครและปริมณฑลเชื่อมชายฝั่ง
ทะเลตะวันออก



เน้นการกระจายรายได้ และการพัฒนาไปสู่ภูมิภาคและ
ชนบท
- ใช้มาตรการด้านภาษีและรายจ่ายของรัฐบาล กระจาย
อํานาจ ทางการคลังสู่จังหวัดและท้องถิ่น
- กระจายการถือครองทรัพย์สินด้วยการเร่งรัดการปฏิรูป
ที่ดิน, การออกเอกสารสิทธิที่ดิน, สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย

และ พ.ร.บ. ชุมชนแออัด
- ปรับโครงสร้างการผลิตด้านเกษตรและอุตสาหกรรม
และบริการสูภ่ ูมิภาค
- พัฒนาเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคเป็นฐาน
เศรษฐกิจและการจ้างงาน
- ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนชนบท
- พัฒนาอาชีพและยกระดับคุณภาพชีวิตคนยากจนใน
เมือง

กระบวนการจัดทําแผน



เน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ คุณภาพชีวิต และ
สิ่งแวดล้อม
- พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การศึกษาและสาธารณสุข
- พัฒนาจิตใจ วัฒนธรรมและสังคม
- พัฒนาคุณภาพสิ่งแวดล้อมควบคู่กับการพัฒนา
เศรษฐกิจ และสังคม
- ปรับปรุงระบบบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติ



เน้นการพัฒนากฎหมาย รัฐวิสาหกิจ และระบบราชการ
- ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับทิศทางและ
กระบวนการพัฒนา
- พัฒนาประสิทธิภาพของรัฐวิสาหกิจ โดยลดการกํากับ
ของ รัฐและส่งเสริมบทบาทเอกชน
- พัฒนาระบบราชการให้มีขนาดเล็ก กะทัดรัดและมี
คุณภาพ



กระบวนการจัดทําแผน
- ลักษณะเดียวกับแผนฯ 6



กรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- ใช้มติคณะรัฐมนตรีในลักษณะ เดียวกับแผน 1-4

และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

สรุปวิวัฒนาการของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 พ.ศ. 2540-2544
แนวคิดและลักษณะของแผน

แนวทางการพัฒนา



ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เน้นเศรษฐกิจ มาเป็น
การเน้นคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา



เป็นการวางแผนจากเบื้องล่างสู่เบื้องบน เปิด โอกาสให้
คนไทยทุกสาขาอาชีพและทุกภูมิภาค เข้าร่วมแสดงความ
คิดเห็นและกําหนดทิศทาง การพัฒนาประเทศตั้งแต่เริ่ม
การจัดทําแผน



การพัฒนาให้เกิดความสมดุลระหว่างการ พัฒนาด้าน
เศรษฐกิจสังคม ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม



การพัฒนาศักยภาพของคน



การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนา
คน



การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท
เพื่อ ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทั่วถึง



การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการ
พัฒนา คนและคุณภาพชีวิต



การจัดหาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



การพัฒนาประชารัฐ เป็นการพัฒนาภาครัฐให้มี
สมรรถนะ และพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพ
และสมรรถนะ ของคนและมีส่วนร่วมในการพัฒนา
ประเทศ



การบริหารจัดการเพื่อให้มีการนําแผนพัฒนาฯไป
ดําเนินการ ให้เกิดผลในทางปฏิบัติด้วยแนวทางการแปลง
แผนไปสู่การปฏิบัติ

กระบวนการจัดทําแผน



กระบวนการจัดทําแผน
- เป็นแผนแรกที่มีการระดมความคิดเห็นในระดับพื้นที่
จนถึงระดับชาติจากคนทุกหมู่เหล่า ทุกสาขาอาชีพ เพื่อ
กําหนดกรอบแนวคิด และทิศทางการพัฒนาประเทศ



กรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ
- เป็นแผนแรกที่กําหนดแนวทางการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบัติไว้ในแผนฯ โดยการจัดทําแผนงาน โครงการและ
มาตรการต้องยึดหลักการ พืน้ ที่ ภารกิจ และการมีส่วน
ร่วม (Area /Function/ Participation : APEC)

และกรอบการนําแผนไปสู่การปฏิบัติ

- ใช้มติคณะรัฐมนตรีเป็นเครื่องมือให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนปฏิบัติการ และรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะรัฐมนตรีทุก 6 เดือน ซึ่งแต่ เดิมแผนฯ ที่ผ่านๆมา
ไม่ได้กําหนดไว้

