
ชีวิตวิ ถี ใหม่  
ปร ะ เทศไทยหลัง โค วิด  

ศาสตราจารยพ์ิเศษ ดร. ทศพร ศิริสมัพนัธ ์

เลขาธิการสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาต ิ

การประชุมประจ าปี 2563 ของ สศช.  

วนัจนัทรท์ี่ 21 กนัยายน 2563 

ศูนยแ์สดงสินคา้และการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จงัหวดันนทบุรี 



NESDC 2 

เราพฒันาประเทศมาถึงไหนแลว้ ? 

2 เราก าลงัเผชิญกบัสถานการณอ์ะไรอยู ่!  

1 

3 เราควรจะไปทางไหน ?  



NESDC 3 

1 

เราพฒันาประเทศมาถงึไหนแลว้ ? 

1 



NESDC 4 

ไตรมาสที่ 2 ปี 2563 เศรษฐกจิปรบัตวัลดลงรอ้ยละ 12.2 ต่อเน่ืองจากการลดลง

รอ้ยละ 2.0 ในไตรมาสที่ 1 น้อยกว่าปี 2562 ที่ขยายไดต้วัไดร้อ้ยละ 2.4 

ที่มา: สศช. 

ปัจจัยภายนอก 

• การขยายตัวในเกณฑ์ที่ต่า่ของเศรษฐกิจโลก 
• ความไม่แน่นอนของทศิทางมาตรการกีดกันทางการคา้ 

• การแข็งค่าของเงินบาท 
• ความล่าช้าของกระบวนการงบประมาณ  
• ผลกระทบจากปัญหาภัยแลง้ 
• ปัจจัยชั่วคราวในการผลิตสนิค้าอุตสาหกรรมบางรายการ 
 ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม รถยนต์ และน ่าตาล 

ปัจจัยภายในประเทศ 

สถานการณเ์ศรษฐกิจไทย 

ค่าเงินบาท

แข็ง งปม.ล่าชา้ 

อุตสาหกรรมหลกัชะลอ

ตวั 

ภยัแลง้ 
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GDP ไทย GDP โลก 

สถานะดา้นเศรษฐกิจ 

ค่าเงินบาทแข็ง 

อุตสาหกรรมหลกัชะลอตวั 

ภยัแลง้ 

งปม.ล่าชา้ 

(-7.8) – (-7.3) 

ค่ากลาง -7.55 

หน่วย : รอ้ยละ 
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ไทยอยูอ่นัดบัที ่ 

ลดลง จากอนัดบัที่ 25 ในปี 2562 

สมรรถนะทางเศรษฐกิจ อนัดบัท่ี 14 

ประสิทธิภาพภาครฐั อนัดบัท่ี 23 

ประสิทธิภาพภาคธุรกิจ อนัดบัท่ี 23 

โครงสรา้งพื้นฐาน อนัดบัท่ี 44  

สงิคโปร ์

เดนมารก์ 

สวติเซอรแ์ลนด ์

เนเธอรแ์ลนด ์

ฮอ่งกง 

1st          สิงคโปร ์

27th         มาเลเซีย 

29th         ไทย 

40th         อินโดนีเซีย 

45th         ฟิลิปปินส ์

29 

5 อนัดบัแรกในอาเซียน 
5 อนัดบัแรกของโลก 

(2563) 

5 

3 

2 

4 

2562 2563 2561 2560 2559 2558 2557 

อนัดบัความสามารถในการแข่งขันปี 2563  

ไทยอยู่ในอนัดบัที่ 29 จาก 63 ประเทศ  

สถานะดา้นเศรษฐกิจ 
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ร้อยละ พันคน 

ผู้มีงานท า (พันคน) ผู้วา่งงาน (พันคน) อตัราการวา่งงาน (แกนขวา) 

NESDC 6 

สถานะดา้นเศรษฐกิจ เศรษฐกิจชะลอลงทัง้ภาคการส่งออกต่อเน่ืองถึงภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการ  

มูลค่าเพิ่มภาคบริการปรบัตวัลดลง 

สดัส่วนหน้ีภาครฐัมีแนวโนม้เพิม่ข้ึน 

อตัราการว่างงานเพิ่มข้ึน แต่ยงัอยู่ในระดบัต า่ 

การบริโภคและการลงทุนภาคเอกชน พรอ้มทัง้การส่งออกปรบัตวัลดลง 

% หน้ีสาธารณะต่อ GDP 

-15.0
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10.0

2557 2558 2559 2560 2561 2562 1Q2563 2Q2563

การอุปโภคบริโภคภาคเอกชน การลงทนุภาคเอกชน มูลค่าการส่งออกสินค้า 

41.1 39.6 38.0 40.1 42.2 42.5 43.7 40.6 41.1 41.8 41.2 47.0 

2552 2553 2554 2555 2556 2557 2558 2559 2560 2561 2562 ก.ค.-63 

มูลค่าเพิ่มภาคสาขาอุตสาหกรรมปรบัตวัลดลง 
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สถานการณค์วามยากจน 
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บาทต่อเดือนต่อคน 

สดัส่วนคนจน (%) จ านวนคนจน (ลา้นคน) เสน้ความยากจน (แกนขวา) 

ปี 2561 สดัส่วนคนจนรอ้ยละ 9.85 หรือคนจน  

6.7 ลา้นคน เพิ่มข้ึน 1.4 ลา้นคนจากปีก่อนหนา้ 

ทีม่า : ขอ้มลูจากการส ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน  ส านักงานสถิตแิห่งชาต ิ  

        ประมวลผลโดยกองพัฒนาขอ้มลูและตวัชี้วดัสังคม สศช. 

สถานะดา้นสงัคม 
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สถานะดา้นสงัคม 
หน้ีสินครวัเรือนต่อ GDP 

หน้ีสินครวัเรือนไทยต่อ GDP ตัง้แต่ ปี 2548 - 2563 
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ทีม่า : ธนาคารแห่งประเทศไทย ณ วนัท ี ่ 1 กรกฎาคม 2563  
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สถานะดา้นสงัคม 

สดัส่วนรายไดข้องประชากร จ าแนกตามระดบัรายได ้

รายไดเ้ฉลี่ยต่อหวัของกลุ่ม

ประชากรรอ้ยละ 40 ที่มีรายได ้

ต า่สุด (Bottom 40)  
ขยายตวัเพิ่มขึ้นเพียง 0.8% ต่อปี 

ขณะที่กลุ่ม 60% ที่เหลือมีอตัรา 

ขยายตวัของรายไดเ้ฉลี่ยต่อหวั 

1.4% ต่อปี ท าใหค้วาม 

เหลื่อมล า้เพ่ิมขึ้น 

 สัดส่วนรายไดข้องคนรวยท่ีสุด (decile  

ท่ี 10) สูงกว่าสัดส่วนรายไดข้องคนจน

ท่ีสุด (decile ท่ี 1) ถึง 19.29 เท่า 

 กลุ่มชนช้ันกลาง - กลางล่าง (decile ท่ี 

2-7) มีสัดส่วนรายไดร้วมเท่ากับรอ้ยละ 

35.33 ขณะท่ีกลุ่ม decile ท่ี 8 - 10  

มีสัดส่วนรายไดถึ้งรอ้ยละ 62.84  

 สะทอ้นถึงการกระจุกตัวของรายไดใ้น 

กลุ่มบน และการแบ่งปันผลประโยชน ์

ทางเศรษฐกิจท่ีไม่ทัว่ถึงไปสู่คนกลุ่มล่าง 

หน่วย : รอ้ยละ 

สถานการณค์วามเหลื่อมล ้าของประเทศไทย : ดา้นรายได ้

รายไดเ้ฉลี่ยของคนจนที่สุดและคนรวยที่สุด  
แมว่้าจะมีแนวโน้มท่ีลดลง แต่ยงัคงมีความแตกต่างกันมาก 

      
       



ลดลงจาก 43.3 

ลา้นคนเหลือ 

36.5 ลา้นคน 

NESDC 10 

สถานะดา้นสงัคม ผลจากการคาดประมาณประชากรฯ ฉบบัปรบัปรุง 

ประชากรเพิ่มข้ึนสูงสุดในปี 2571            

จ านวน 67.2 ลา้นคน และลดลงเหลือเพยีง 
65.4 ลา้นคน ในปี 2583 

ปี 2583 ผูสู้งอายุมีจ านวนมากกว่าเด็ก 

สูงถงึ 12.1 ลา้นคน ขณะที่วยัแรงงานมี

จ านวน 36.5 ลา้นคน 

ประชากรอายุ 60 ปีข้ึนไป

เพิ่มข้ึนดว้ยอตัราเฉลี่ย

ประมาณ 3.5 % ต่อปี โดย

ผูสู้งอายุวยัปลายอายุ 80 ปี  

ข้ึนไป เพิ่มข้ึนดว้ยอตัราเฉล่ีย

สูงสุด 7.5 % ต่อปี  

ปี 2583 อตัราส่วนพึ่งพงิของ

ผูสู้งอายุต่อวยัแรงงานเพิ่มสูงข้ึน

เป็นสองเท่าจากปี 2563 

ปี 2583 ผูห้ญิงมีมากกว่าผูช้าย โดยเฉพาะ 

ในผูสู้งอายุวยัปลายที่จะมีเพศชายเพยีง 41 คน  

ต่อเพศหญิง 100 คน 

ภาคเหนือมีสดัส่วนผูสู้งอายุมากที่สุด  

ขณะที่ภาคใตม้ีสดัส่วนวยัเด็กสูงสุด 

ปี 2566 ประเทศไทยจะเป็นสงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ์ 

ปี 2576 สงัคมสูงวยัระดบัสุดยอด 

คนเก่ง 
มีสุขภาวะ 

คนดี 
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การพฒันาทรพัยากรมนุษยม์ีแนวโน้มดีขึ้น  

แต่คุณภาพการศึกษายงัเป็นปญัหาท่ีทา้ทาย 

ผลลพัธท์างการศึกษาของเด็กไทยอยู่ในระดบัต า่กวา่หลายประเทศที่มีระดบัการพฒันาใกลเ้คียงกนั PISA 2018 อยู่ในอนัดบัที่ 66 จาก 79 ประเทศ 

คนเกง่ มสีุขภาวะ 

คนด ี

สถานะดา้นสงัคม 



NESDC 12 

สถานะดา้นสงัคม สถานการณค์วามเหลื่อมล ้าของประเทศไทย : ดา้นการศึกษา 

10% 
รวยสุด 

10% 
จนสุด 

฿ 65.6% 
เขา้เรียนต่อ ป.ตรี 

3.8% 
เขา้เรียนต่อ ป.ตรี 

แตกต่างกัน 

17.3 เท่า 

0
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เมือง 

ชนบท 
รวม 

อัตราการเขา้เรยีน

ในระดบั ป.ตรี 

(รวม ปวส.) ของ

คนเมืองสูงกว่าคน

ชนบทมาโดยตลอด 

0

50

100

อนุบาล ประถม มัธยมต้น มัธยมปลาย 
(รวม ปวช.) 

ปริญญาตรี 
(รวม ปวส.) 

กทม. กลาง เหนือ อีสาน ใต ้

การเขา้ถึงการศกึษาใน

ระดบัประถมเริม่เท่าเทียม  

แต่มีความเหลื่อมล ้าใน

ระดบัการศกึษาสูงขึ้ น โดย 

กทม. มีโอกาสเขา้ถึง

การศึกษามากสุด 

ท่ีมา : ข้อมูลจากการส่ารวจภาวะเศรษฐกิจและสังคมของครัวเรือน ปี 2560 ส่านักงานสถิติแห่งชาติ ประมวลผลโดยส่านักพัฒนาฐานข้อมูลและตัวชี วัดภาวะสังคม สศช . 

คนรวยมีโอกาสเข้าเรียนต่อระดบัปริญญาตรีสูงกว่าคนจน และในเขตเมือง/กรุงเทพฯ สูงกว่าในเขตชนบท/นอกกรุงเทพฯ 
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ทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้มมีแนวโน้มดีขึ้น  

พื้นท่ีป่าไมเ้พิ่มข้ึนเล็กนอ้ย 

เป็น 31.68% 

28
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2547 2549 2556 2558 2560 2562

พื้นท่ีชลประทาน 

เพิ่มข้ึน 238,897 ไร่  

  คุณภาพแหล่งน ้ าท่ีอยู่

ในเกณฑดี์เพิ่มข้ึน 

แหลง่น  า้ในภาคตะวนัออก 

เฉียงเหนือมีคุณภาพดีกว่า

ภาคอื่น ภาคกลางมีคุณภาพ

น า้เสื่อมโทรมกว่าภาคอื่น 

การจดัการขยะมีแนวโน้มท่ีดีข้ึน 

ขยะมูลฝอยชุมชนถกูก าจดัอย่างถกูตอ้ง  

34% และน ากลบัไปใชป้ระโยชน ์44% 

คุณภาพอากาศมีแนวโนม้ดีข้ึน

เล็กน้อย แต่ยงัมีปญัหาในบางพื้นที่  

บรรลุเป้าหมายการลด

กา๊ซเรือนกระจก  

ไดส้ าเร็จในปี 2560 

สถานะดา้นสิง่แวดลอ้ม 
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การบรหิารราชการแผ่นดินมีความกา้วหน้าในดา้นการพฒันาดิจทิลัในภาครฐั  

เพื่อประสิทธิภาพการใหบ้ริการประชาชน แต่การทุจริตประพฤติมิชอบยงัเป็นวิกฤตท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข  

IMD ประสิทธิภาพภาครฐั

ของไทย อยู่ในอนัดบัท่ี 23 

จาก 63 ประเทศ/เขตเศรษฐกิจ 

ไทยมีความสะดวกในการด าเนินธุรกิจ

มากข้ึน และมีความน่าสนใจในการ

เริ่มตน้ธุรกิจ แต่ยงัมีปจัจยัเชิง 

โครงสรา้งหลายดา้นท่ีตอ้งมีการ 

ปรบัปรุง รายงาน Doing Business 2019 

ไทยอยู่อนัดบัท่ี 27 แย่ลงจากอนัดบัที่ 26  

ในปี 2561  

คะแนนการพฒันารฐับาลดิจิทลั

เพิ่มข้ึน เป็น 68.1 คะแนน แต่ยงั 

คงอยู่ในอนัดบัท่ี 21 ของโลก 

และอนัดบั 2 ของอาเซียน  

จาก 65 ประเทศ 

ไทยมีความพรอ้มในการรองรบั

ภยัคุกคามทางไซเบอรดี์ข้ึน  

ดชันีความมัน่คงปลอดภยัทาง 

ไซเบอร ์ปี 2561 อยู่อนัดบัท่ี 35 

จาก 175 อนัดบัท ัว่โลก  

(ดีขึ้น 0.796 คะแนน) 

การทุจริตประพฤติมิชอบยงัเป็นวิกฤต

ที่ประเทศไทยตอ้งเร่งแกไ้ข ดชันีภาพลกัษณ์

การคอรร์ปัชนั ปี 2562 ไทยอยู่ในอนัดบัท่ี 

101 จากทัง้หมด 180 ประเทศทัว่โลก  



อ 

อ 
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ในช่วงครึ่งทางของการพฒันาประเทศตามแผนฯ 12 มีความคืบหนา้หลายดา้น  แต่ก็ยงัมีประเด็นทา้ทาย
ท่ีจะตอ้งเร่งด าเนินการในช่วงครึ่งหลงัของแผนฯ  เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายของแผนฯ 

ประเด็นการพฒันาที่มีความกา้วหน้า ประเด็นท่ีเป็นอปุสรรค 

รายไดสุ้ทธิทางการเกษตรของเกษตรกรสูงข้ึน 

คนไทยมีสุขภาวะดีข้ึน 

รายไดจ้ากการท่องเท่ียวในเมืองรองมีสดัส่วนเพิ่มข้ึน 

การพฒันาดา้นวิทยาศาสตร ์เทคโนโลยี และนวตักรรม  

มีแนวโน้มดีข้ึนอย่างต่อเน่ือง  

การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและระบบโลจสิติกสก์า้วหนา้ข้ึน  

การพฒันารฐับาลดิจิทลัของไทยมีคะแนนเพิ่มข้ึน และอยู่ใน

อนัดบั 2 ของอาเซียน (อนัดบั 21 ของโลก) 

ประเทศไทยสามารถด าเนินการลดกา๊ซเรือนกระจกไดต้าม

เป้าหมาย 

การขยายตวัของเศรษฐกิจอยู่ในภาวะชะลอตวั 

ภาคการผลิตและบริการ ยงัไม่เขม้แข็ง  

ยงัพึ่งพาตลาดต่างประเทศมาก  

ปญัหาความเหลื่อมล ้าชดัเจนข้ึน 

คุณภาพการศึกษายงัเป็นปญัหา 

การทุจริตประพฤติมิชอบยงัเป็นวิกฤต 

ท่ีตอ้งเร่งแกไ้ข  
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เราก าลงัเผชิญกบัสถานการณ์อะไรอยู ่!  

2 
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บรบิทโลก - บรบิทไทย 

เทคโนโลยีพลิกโลก (Disruptive 

Technology) และ Internet of Things 

ส่งเสริม Global Supply Chain 

ปญัหาความขดัแยง้ระหวา่งประเทศเป็นความเสี่ยง

ต่อเศรษฐกิจและความมัน่คงของโลก  

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Change)  

ก่อใหเ้กิดภยัธรรมชาติที่มีความรุนแรงและยากที่จะ

คาดการณ์มากขึ้น  

ความเสี่ยงจากการขยายตวัของหน้ีภาครฐั 

ที่เป็นผลมาจากการชะลอตวัของเศรษฐกิจโลก  

เกิดการปกป้องทางการคา้ (Protectionism) 

เพื่อสรา้งรายไดแ้ละโอกาสของประเทศ

ตนเองมากขึ้น  

การเขา้สู่สงัคมสูงวยัส่งผลต่อ 

การขาดแคลนแรงงานในอนาคตและ 

การเปลี่ยนแปลงโครงสรา้งทางเศรษฐกิจ  

ความกา้วหน้าของเทคโนโลยีอย่างรวดเรว็ (Disruptive Technology) 

กระทบต่อภาคธุรกจิและการใชชี้วิตของประชาชน 

โครงสรา้งประชากรไทยเขา้สู่สงัคมสูงวยัอย่างสมบูรณ ์

ผลกระทบจากสงครามการคา้ 

US VS CHINA 

สถานการณ์ทรพัยากรธรรมชาติ 

และส่ิงแวดลอ้มไทยเป็นประเด็น 

ทา้ทายส าคญัในอนาคต 

นโยบายส าคญัของรฐัส่งผลต่อ 

การปรบัโฉมหน้าและทิศทางประเทศ 

ความเหล่ือมล ้ายงัเป็นอุปสรรคส าคญัในการพฒันาประเทศ  

ความเป็นเมือง (Urbanization) มากข้ึน 

ภาคบริการส าคญัมากข้ึน แต่ยงัเผชิญความทา้ทายในการใช้

โอกาสทางเทคโนโลยีและนวตักรรมเพือ่สรา้งมูลค่าเพิ่ม 
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สรปุผลการประเมินสถานการณ์และวิเคราะหผ์ลกระทบจากการระบาดของโควิด -19 

ผลกระทบระยะส ัน้ 

 การลดลงของรายไดจ้ากนกัทอ่งเทีย่วต่างชาติ 

 การหดตวัของเศรษฐกิจและปริมาณการคา้โลก 

 ความเสี่ยงในการปิดกิจการโดยเฉพาะ SMEs 

 การว่างงานเพิม่ขึ้น 

 จ านวนและความรุนแรงของปญัหาความยากจนเพิม่ขึ้น 

 การเขา้ไมถ่ึงเทคโนโลยี ส่งผลใหค้วามเหลื่อมล  า้ 

ทางการศึกษาและเศรษฐกิจทวีความรุนแรง 

 ความไมเ่พยีงพอของระบบการคุม้ครองทางสงัคม 

 ปริมาณการสรา้งขยะต่อคน โดยเฉพาะขยะพลาสติก 

และขยะติดเชื้อ เพิม่ขึ้น 

ผลกระทบระยะยาว 

 การเขา้สู่โลกดจิิทลั (Digital Transformation) รวดเร็วขึ้น มบีทบาท 

และผลกระทบท ัง้ต่อพฤติกรรมการบริโภค แนวทางการประกอบธุรกิจ  

และรูปแบบการท  างาน 

 การลดความเขม้ขน้ของกระแสโลกาภวิตัน ์/ การกีดกนัทางการคา้ 

 แนวโนม้การปรบัเปลี่ยนหว่งโซก่ารผลิตโลก 

 การใหค้วามส  าคญัต่อความม ัน่คงทางสาธารณสุข 

 สภาพแวดลอ้มใหมท่างเศรษฐกิจมหภาค 

 3 Low: การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อตัราเงินเฟ้อ และอตัราดอกเบี้ย 

 3 High: อตัราการว่างงาน หน้ีสาธารณะ และหน้ีภาคเอกชน  

จุดแข็งและโอกาสท่ามกลางวิกฤต 

 ความส  าเร็จในการควบคมุและป้องกนัการระบาดของโควดิ-19  

 ความพรอ้มของไทยทางดา้นโครงสรา้งพื้นฐานและภูมิรฐัศาสตรข์องไทย  

 ความเป็นมิตรของคนไทย 

 ความตอ้งการของตลาดโลก – อาหารปลอดภยั สถานที่ท่องเที่ยว  
และแหลง่การลงทุนที่ปลอดภยั (Safe Place) 
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ภาวะเศรษฐกิจไทย ดา้นการใชจ่้ายและการผลติ 

ที่มา : ส านักงานเศรษฐกิจการเกษตร ส านักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และธนาคารแห่งประเทศไทย ประมวลผลโดยส านักงานสภาพฒันาการเศรษฐกิจเละสังคมแห่งชาติ 
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อตัราการว่างงาน 2538 - 2563 
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วิกฤตตม้ย ากุง้  

ปี 2540 

วิกฤต Hamburger  

ปี 2551 - 2552  

Covid-19  

ปี 2562 - 2563 
หน่วย : รอ้ยละ  

ที่มา : ส านกังานสภาพฒันาการเศรษฐกจิและสงัคมแห่งชาติ  
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สถานการณ์การว่างงาน 

เปรียบเทียบจ  านวนผูว้่างงานจ  าแนกตามสาขา  
ระหว่างช่วงก่อน/หลงั COVID-19 

ที่มา:  การส ารวจภาวะการท างานของประชากร  ส านกังานสถติิแห่งชาติ 

 14,565  

 45,460  

 15,172  

 46,354  

 47,415  

 208,000  

 34,917  

 102,786  

 62,570  

 153,725  

 124,635  

 266,543  

 -  100,000  200,000  300,000

เกษตรกรรม 

การผลิตหรืออุตสาหกรรม 

กอ่สรา้ง 

ท่องเที่ยว 

บริการและอื่นๆ 

ว่างงานที่ไม่เคยท างาน… 

Q2/2562 Q2/2563 

(COVID-19) 

จ านวนคน 

การว่างงานในช่วงโควิด-19 เพิม่ขึ้น  
ไตรมาส 2 ปี 2563 มีจ  านวนผูว้่างงาน 7.45 แสนคน คิดเป็น
อตัราการว่างงานรอ้ยละ 1.95 แบ่งเป็นแรงงานจบใหม่ 2.67 

แสนคน และแรงงานที่เคยท างานมาก่อน 4.78 แสนคน 

ผูว่้างงานเพิม่ขึ้นในทุกสาขา 

(แรงงานจบใหม่) 

2.08  
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1.95 
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ทีม่า:  การส ารวจภาวการณ์ท างานของประชากร  ส านกังานสถิตแิหง่ชาต ิ 

+ 232% 
+ 312% 

+ 163% 

+ 126% 

+ 140% 

+ 28% หน่วย : รอ้ยละ 
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แรงงานท่ีอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงจากสถานการณ์แพร่ระบาด COVID-19 ภาวะเศรษฐกิจ จากกระทรวงแรงงาน 

เงือ่นไข มาตรการท่ีด าเนินการแลว้ จ านวน (คน) 

แรงงานกลุ่มที่ยงัมีสถานะเป็นผูม้ีงานท าในสถานประกอบการที่ประสบเหตุสดุวิสยั ไม่สามารถประกอบกิจการไดต้ามปกต ิปจัจุบนั
ไดร้บัการชดเชย เยียวยา ซึง่หากสถานการณ์เศรษฐกิจไม่ดีขึ้น สถานประกอบการตอ้งปิดตวัลง แรงงานจะเป็นผูว้่างงาน 

พ.ร.บ.ประกนัสงัคม  (ม.79/1) ชดเชยใหแ้รงงานในระบบทดแทนกรณีวา่งงานดว้ยเหตุ
สุดวสิยั 

920,000 คน 

พ.ร.ก. เงนิกู ้ เยียวยาใหแ้รงงานในระบบทดแทนกรณีวา่งงานดว้ย
เหตุสุดวสิยั (ไม่ครบ 6 เดือน) 

59,776 คน 

พ.ร.บ.คุม้ครองแรงงาน (ม.75) นายจา้งจ่ายใหลู้กจา้งกรณีหยุดกิจการท ัง้หมดหรือบางส่วน 790,000 คน 

รวม 1,769,776 คน 

แรงงานท่ีลาออก/ถูกเลิกจา้ง 

พ.ร.บ.ประกนัสงัคม (ม.38) รบัประโยชน์กรณีวา่งงาน 420,000 คน 

รวม 2,189,776 คน 
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สรุปการใหค้วามช่วยเหลือ เยียวยา บรรเทาผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 ระยะท่ี 1 – 3  

และการด าเนินโครงการภายใตพ้ระราชก าหนดฯ ของรฐับาล 

อนุมตัิรวม 238 โครงการ 395,685 ลา้นบาท (เบิกจา่ยประมาณ 76.51%) 

เงนิกู ้389,928 ลบ. (#77)*  งปม. (งบกลาง) 5,754 ลบ. (#161)  

แผนงานที่ 1 

แผนงานที่ 2 

แผนงานที่ 3 

101.84 ลบ. (#3) 

344,734 ลบ. (#5) 

45,094 ลบ. (#69) 

แผนงานที่ 1* 

แผนงานที่ 2 

แผนงานที่ 3 

4,622.31 ลบ. (#2) 

- 

1,131.82 ลบ. (#159) 

มาตรการระยะที่  1 

มาตรการระยะที่  2 

มาตรการระยะที่  3 

#จ านวนโครงการ 

กรอบวงเงิน ผลการด าเนินมาตรการ 

396,024 ลบ. 201,474 ลบ. 

142,000 ลบ. 89,562 ลบ. 

1,900,000 ลบ. 503,903 ลบ. 

สรุปการช่วยเหลือเยียวยาประชาชนรวมทัง้สิ้น 45 ลา้นราย  
(เยียวยาแลว้ 30.51 ลา้นราย)  

เกษตรกร 
เยียวยาแลว้ 7.526 ลา้นราย 

วงเงิน 114,352 ลบ. 

ประชาชน* 
เยียวยาแลว้ 22.984 ลา้นราย 
วงเงิน  182,933.931 ลบ. 

*รวมผูม้ีสทิธิประกนัสงัคมจ านวน 11 ลา้นราย 

เป้าหมาย 10 ลา้นราย 
วงเงิน 150,000 ลบ. 

เป้าหมาย 35 ลา้นราย* 
วงเงิน 264,734.41 ลบ. 

วนัที่  10 มี.ค. 2563 

วนัที่  24 มี.ค. 2563 

วนัที่  7 เม.ย. 2563 

พ.ร.ก. Soft loan (ธปท.) 

พ.ร.ก. กูเ้งนิฯ 1 ลา้นลา้นบาท (สศช.) 

พ.ร.ก. ดูแลเสถยีรภาพทางการเงนิ (ธปท.) กรอบวงเงิน 400,000 ลบ.  

กรอบวงเงิน 500,000 ลบ.  

กรอบวงเงิน 1,000,000 ลบ.  

รวม 2,438,204 ลบ. 780,366 ลบ. 

*โครงการสนับสนุน อสม. + วัคซีน 

*โครงการของจังหวดั 157 โครงการ 

+หวัเชื้ อจุลินทรยี ์

+ โครงการของกรมสง่เสรมิสหกรณ์ 

*โครงการสว่นใหญ่คาดวา่จะเริ่มเบิกจา่ยงวดแรกต ัง้แต่เดือน ก.ย. 63 
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รวมเกษตรกรท ัง้สิ้น 10 ลา้นราย 

7.526 ลา้นราย 
(114,352 
ลบ.) 
  

 เร ิม่ทยอยจ่ายต ัง้แต่ 15 พ.ค. เป็นตน้ไป (ผา่นทางธนาคาร ตู ้ATM และอืน่ๆ )  

 เกษตรกรที่ขึ้น

ทะเบียน                

(หน. ครอบครวั)  
8.43 ลา้นราย 

รวมผูช้่วยเกษตรกรอกีประมาณ 3 ลา้นคน (รฐับาลไมไ่ดช้่วยเหลือกลุ่มน้ีโดยตรง เพราะ
ช่วยเหลือครอบครวัเกษตรกรเพือ่ลดภาระตน้ทุนไปแลว้  เช่น เมล็ดพนัธุ์และอืน่ๆ คิดเป็น
มลูค่ารวมปีละประมาณ  173,766  ลบ.*) (เกษตรกรทีข่ ึ้นทะเบ ียนไว ้ก ับกรมส่งเสริม
การเกษตร กรมปศุสตัว์ กรมประมง แลว้) 

เงนิกู ้จ านวน 126,450 ลบ.  
(8.43 ลา้นราย * 5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) 

 เกษตรกรอืน่ๆ  1.57 ลา้นราย ผูป้ลูกยางพารา ออ้ย หมอ่นไหม และอืน่ๆ (ปรบัปรุงทะเบยีนเกษตรกรทีต่กหลน่)    
เงนิกู ้จ านวน 23,550 ลบ. 
( 1.57 ลา้นราย * 5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) 

กลุม่ประกนัสงัคม 11 ลา้นราย N/A มาตรา 33 มรีายไดป้ระจ า 

ผูป้ระกนัตนที่มี

คุณสมบตัิไม่ครบ 
59,776 ราย - 

ลูกจา้งทีคุ่ณสมบตัิไมค่รบตามเง ือ่นไขในการไดส้ิทธิประโยชน์จากประกนัสงัคม และยงัไม ่
ปรากฏชือ่เป็นผูร้บัความช่วยเหลอืจากมาตรการเยียวยาของ กค. (ตามมาตรา 33)  

จ านวน 896.64 ลบ.  (59,776 ราย * 5,000 บาทต่อ
เดือน *3 เดือน)  

กลุม่อาชีพอสิระ 16 ลา้นราย 
15.302 ลา้นราย 

(159,583.940 ลบ.) 

กลุ่มประกนัสงัคมมาตรา 39-40 และกลุม่ผูช้่วยเกษตรกรทีข่ ึ้นทะเบยีนไว ้แต่ไปประกอบ
อาชีพอสิระประมาณ 4 ลา้นคน (ก.คลงั เริม่ทยอยใหค้วามช่วยเหลือของเดอืน พ.ค. ต ัง้แต่ 
8 พ.ค. เป็นตน้ไป) 

รวมท ัง้สิ้น  240 ,000 ลบ. ประกอบด้วย (1 ) เง ิน
งบประมาณ 70,000 ลบ. (4.7 ลา้นราย * 5,000 บาทต่อ
เดือน * 3 เดือน) และ (2) เงนิกูจ้ านวน 170,000 ลบ. 
(11.3 ลา้นราย * 5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) 

กลุม่เปราะบางที่

รฐับาลช่วย top up 

เพิ่มเติมให ้
6.78 ลา้นราย 

6.650 ลา้นราย 
(20,153.991 ลบ.)  

ผูม้สีิทธิไดร้บัเงนิอดุหนุนเพือ่การเลี้ยงดูเด็กแรกเกดิ ผูสู้งอายุทีม่สีิทธไิดร้บัเบ ี้ยยงัชพี
ผูสู้งอายุ คนพิการมสีิทธิไดร้บัเบ ี้ยความพิการ และคนไรบ้า้น  

ประมาณ  20,345 ลบ. (ประมาณ 6.78 ลา้นราย * 
1,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน)  
 

ผูม้ีบตัรสวสัดิการแห่ง

รฐัฯ 
1.16 ลา้นราย 

1.025 ลา้นราย 
(3,087 ลบ.) 

ผูม้บีตัรสวสัดิการแห่งรฐัทีย่งัไมไ่ดร้บัความช่วยเหลอืจากผลกระทบโควิด – 19 จ านวน 
130,000 คน รวมเป็นเงนิ 3,000 บาทต่อคน  

ประมาณ  3,492.67 ลบ. (ประมาณ 1.16 ลา้นราย * 
1,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน)  

ชดเชยรายไดล้กูจา้ง 0.06 ลา้นราย 
0.007 ลา้นราย 
(109 ลบ.) 

ลูกจา้งจ านวน  59,776 ราย คนละ 5,000บาทต่อเดือน ระยะเวลา 3 เดือน 
ประมาณ 896.64 ลบ. (ประมาณ 59,776 ราย * 5,000 
บาทต่อเดือน * 3 เดือน) 

รวมท ัง้สิ้น 
45 

ลา้นราย 

30.51 ลา้นราย

(297,286 ลบ.) 

 รวมท ัง้สิ้น 414,734.95 ลบ. ประกอบดว้ย (1) เงนิงบประมาณจ านวน 70,000 ลบ. ( 4.7 ลา้นราย*5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) และ 
(2) เงนิกู ้จ านวน 344,734.95 ลบ. (21.3 ลา้นราย *5,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน) (ประมาณ 7.94 ลา้นราย * 1,000 บาทต่อเดือน * 3 เดือน)  
ยอดกรอบเงนิกูเ้ยียวยา 555,000 ลบ. คงเหลอื  210,265.05 ลบ. 

สรุปการช่วยเหลือ เยียวยา ประชาชนและเกษตร 

กลุ่มเป้าหมาย หมายเหตุ แหล่งเงนิ 
จ านวน 

ผูมี้สทิธิ 
ผลการเบิกจ่ายเงิน  

ณ 14/9/63 

24 
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เราควรจะไปทางไหน ?  

3 
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ยทุธศาสตรช์าตแิละแผนแมบ่ท  

6 
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท 

23 
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วิสยัทศัน์ 2580 “ประเทศไทยมีความมัน่คง ม ัง่ค ัง่ ยัง่ยืน เป็นประเทศพฒันาแลว้ ดว้ยการพฒันาตามหลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 

ตวัอย่างการก าหนดค่าเป้าหมายในแต่ละช่วงการพฒันา 
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แผนแม่บท 1..............23 
(2561 – 2565) 

แผนแม่บท 1....................x 
(2566 – 2570) 

ทบทวน 
ทุก 5 ปี 

ม.11 

COVID-19 

แผนปฏิบัติราชการ 

Ends 

Ways 

Priority Focus 
Areas 

Means 

แก้ไขเพิ่มเติม 
ตามสถานการณ์ ม.10 

Contingency Plan 

ยุทธศาสตร์ชาต ิ   
(2561 – 2580) 

โครงการเงินกู้ฯ โครงการส าคัญ 
(Flagship งปม. 64) 

โครงการส าคัญ 
(Flagship งปม. 65) 

ยุทธศาสตรช์าติ และ โรคอบุตัิใหม่ 

แผนแม่บทเฉพาะกิจ 
(2564 – 2565) 
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เสริมจุดแข็งเดมิ สรา้งจุดแข็งใหม ่

1 

ยกระดบัคุณภาพ และขยายผลการพฒันารฐับาล

ดิจทิลัใหเ้ขา้ถงึงา่ย รวดเร็ว และตรงต่อความตอ้งการ 

เสริมสรา้งความเขม้แข็งของระบบเศรษฐกจิ

ภายในประเทศ (Local Economy) เพื่อวางฐานราก 

ที่ม ัน่คงและยัง่ยืนของการพฒันาเศรษฐกจิและสงัคม 

ฟ้ืนฟูและพฒันาการบรหิารจดัการทรพัยากรธรรมชาติ

และส่ิงแวดลอ้มเพื่อความยัง่ยืน 

พฒันาคุณภาพทุนมนุษยใ์หพ้รอ้มรบัวิกฤต 2 

3 

4 

เสริมจุดแข็งเดิม 

สรา้งจุดแข็งใหม่ 

ต่อยอดภาคเกษตรและทุนวฒันธรรมเพื่อสรา้ง
มูลค่าเพิ่มของทอ้งถิน่ 

สนับสนุนโครงการพฒันาระเบียงเศรษฐกจิพิเศษ 
ภาคตะวนัออก (EEC) อย่างต่อเน่ือง 

ยกระดบัการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพและปลอดภยั 

สนับสนุนการลงทุนในการวิจยัและพฒันาดา้นบริการ  
โดยเฉพาะบริการแห่งอนาคต 

ส่งเสริมการพฒันาผูป้ระกอบการรุ่นใหม ่โดยเฉพาะ Start-Up 

ส่งเสริมเศรษฐกจิแบบแบ่งปนั ใหภ้าคเอกชนมีส่วนร่วม 

ท าประโยชน์ใหส้งัคม และฟ้ืนฟูประเทศ 

1 

2 

ปรบัจุดออ่น เปลีย่นวกิฤต เป็นโอกาส 

สรา้งโอกาสการเติบโตทางเศรษฐกจิและยกระดบัคณุภาพชีวิต 
ของคนในสงัคมใหด้ีข้ึน 

สนับสนุนการปรบัโครงสรา้งทางเศรษฐกจิและสงัคมของประเทศ 
ใหส้ามารถรองรบั New Normal ลดความเหล่ือมล ้า และเกดิความยัง่ยืน 

แนวทางการพฒันาประเทศในระยะตอ่ไป 

แนวทางการพฒันาประเทศในระยะต่อไป 
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ความสามารถในการรบัมือกบัการระบาดของโรคโควิด-19 ไดอ้ย่างรวดเร็ว  

สะทอ้นถึงระบบสาธารณสุขท่ีเขม้แข็งของไทย 

ศกัยภาพของไทย 

John Hopkins University 
รายงานการจดัอนัดบัประเทศท่ีมีความเขม้แข็งดา้นความมัน่คงดา้นสุขภาพ จากดชันีความมัน่คงดา้นสุขภาพ

โลก 2019 ( Global Health Security (GHS) Index) ประเทศไทย ติดท็อปเท็นเป็นอนัดบัท่ี 6 จากทัง้หมด 

195 ประเทศ และเป็นอนัดบั 1 ในเอเชียดว้ยคะแนน 73.2 จาก 100 คะแนน 

1.  การป้องกนัโรค 75.7 คะแนน อนัดบั 3 ของโลก 

2.  ความสามารถในการตรวจจบัโรคและรายงาน 

ท่ีรวดเร็ว ได ้81.0 คะแนน อนัดบั 15 ของโลก 

3.  การตอบโตแ้ละบรรเทาผลกระทบของโรคระบาด

อย่างรวดเร็ว ได ้78.6 คะแนน อนัดบั 5 ของโลก 

4.  มีระบบสุขภาพท่ีเขม้แข็งและมัน่คง  

ได ้70.5 คะแนน อนัดบั 2 ของโลก 

5.  มีความมุ่งมัน่ในการพฒันาศกัยภาพของ 

ประเทศ มีแผน งบประมาณดา้นป้องกนั 

ควบคุมโรค และด าเนินงานตามแนวปฏิบติัสากล 

ได ้70.9 คะแนน อนัดบั 12 ของโลก 

6.  ความเสี่ยงต่อภยัคุกคามดา้นชีวภาพ  

ได ้56.4 คะแนน อนัดบั 93 ของโลก 

ยกระดบัความมัน่คงดา้นสาธารณสุขของไทย  
วกิฤตโควดิ-19 ท าใหห้ลายประเทศตอ้งหนัมามองศกัยภาพดา้นสาธารณสุขของตน

อยา่งจริงจงั รวมถงึไทยดว้ย การผลติอุปกรณ์การแพทยข์ ัน้พื้นฐานจ าเป็นตอ้งมีใชใ้ห ้

เพียงพอในประเทศยามฉุกเฉิน ท ัง้หนา้กากอนามยั เครื่องช่วยหายใจ อุปกรณ์ป้องกนั

สว่นบุคคล (PPE) และรวมถงึอุปกรณ์เครื่องมือหลกัที่มีเทคโนโลยสูีงที่ไทยยงัตอ้ง
พึ่งพิงน าเขา้ สิง่เหลา่นี้ตอ้งมาทบทวนเพื่อสง่เสริมการผลติในประเทศใหม้ากขึ้น 
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ประเทศไทยตั้งอยูใ่นจุดท่ีสามารถเช่ือมโยง

กบัยุทธศาสตรเ์สน้ทางสายไหมใหม่  

(Belt and Road Initiative: BRI)  

ทั้งทางบกและทางทะเล 

โอกาส 
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สถานการณ์โควิด-19 ท าใหก้ระแสความตอ้งการอาหารปลอดภยัเพิ่มข้ึน โอกาส 

Food trend 2018 

ใชส้ารใหค้วามหวาน

จากธรรมชาติ 

สด ใหม่ ธรรมชาติ และไม่มีสารเคม ี เมล็ดพชืที่ม ี

โภชนาการสูง 

บรรจุภณัฑท์ี่มีรายละเอียด 

และส่ือใหผู้บ้ริโภคได ้

มีขอ้มูลโภชนาการ 

ที่ชดัเจน 

ไม่สามารถแยกไดว่้า 

เป็นอาหารหรือยา 

มีโภชนาการสูง 

และ FODMAPs ต ่า 

FODMAPs คือ อาหาร 

ที่มีคารโ์บไฮเดรตสงู  

(อาหารที่มีองคป์ระกอบ 

ของน ้ าตาลที่ท าใหเ้กิด

กระบวนการหมกัใน 

รา่งกาย) 

สินคา้ชุมชน กลายเป็นสินคา้

ที่มีคุณภาพ สด และสะอาด 
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สถานการณ์โควิด-19 ท าใหก้ระแสความตอ้งการอาหารปลอดภยัมีแนวโน้มเพิ่มข้ึน โอกาส 
ORGANIC MARKET – SIZE AND FORECAST 

ตลาดอาหารออรแ์กนิคที่ใหญท่ี่สุด 

5 อนัดบัแรกของโลก 

34% 

43% 

4% 

อเมรกิาเหนือ 

ยุโรป 

อื่นๆ 

100% = 80.4 USD billion 

มูลค่าตลาดอาหารออรแ์กนิกโลก 2013   

หน่วย: พนัลา้นดอลลารส์หรฐั 

1. สหรฐั 

2. เยอรมนี 

3. ฝร ัง่เศส 

4. แคนาดา 

5. สหราชอาณาจกัร 

การส ารวจของยูโรมอร ์นิเตอร ์พบว่ามูลค่าตลาดอาหารและเครื่องดื่มเพือ่สุขภาพของโลก 

ในปี 2560 มีแนวโน้มเติบโตเฉล่ียปีละ 7% ดว้ยมูลค่าตลาดที่สูงถงึ 1 ลา้นลา้นเหรียญสหรฐั 

โดยประเทศจนี เป็นประเทศทีบ่ริโภคอาหารเพือ่สุขภาพสูงมากที่สุดเป็นอนัดบัหน่ึง ซึ่ง 

ไทยอยู่ในอนัดบั 19 

ตลาดอาหารสุขภาพของไทยที่มาแรง คือ อาหารและเคร่ืองดื่ม 

เพื่อคุณประโยชน์ โดยครองส่วนแบ่งมากที่สุดถึง 60% 
34 
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ตลาดการท่องเท่ียวเปลี่ยนไปหลงัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19  

ความนิยมการท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพิ่มข้ึน 
โอกาส 

• ดชันีการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (Medical Tourism Index 2016-2017) ปี 

2559-2560 ประเทศไทยถกูจดัอยู่ในอนัดบัที่ 18 ในการจดัอนัดบัการท่องเที่ยว

สุขภาพโลก (Global MTI Ranking) ปจัจยัส  าคญัที่ใชจ้ดัอนัดบั ไดแ้ก่ 

สภาพแวดลอ้มของประเทศ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชงิสุขภาพที่มีอยูเ่ดิม 

และคุณภาพของการบริการและสิง่อ  านวยความสะดวก  

• International Healthcare Research Center (IHRC) ประมาณการวา่ ตลาด

การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพมีแนวโนม้เติบโตถงึ 14% ต่อปี 

• Global Wellness Institute ระบุวา่นบัตัง้แต่ปี 2015 ตลาดท่องเที่ยวเชิง

สุขภาพของไทยมีมูลค่า 200,000 ลา้นบาท หรือมีอตัราการเติบโต 7% ต่อปี 

Source: The International Healthcare Research Center (IHRC), Kasikorn Research Center 

การท่องเท่ียวเชิงสุขภาพ สามารถดึงดูดนักท่องเท่ียวต่างชาติ  

โดยใชจุ้ดแข็งเรื่องการแพทยจ์ากผลงานควบคุมการแพร่ระบาด

ของไวรสัโควิด-19 ของสาธารณสุขไทย ท่ีไดร้บัยกย่องไปทัว่โลก  
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อนัดบัความปลอดภยัของนกัท่องเที่ยวในประเทศไทย ปี 2562 
การจดัอนัดบัความปลอดภยัของนักท่องเทีย่วของไทย 

เมื่อเทียบกบัประเทศเพื่อนบา้น ปี 2562 

ต ่า 

ค่อนขางต ่า 

ปานกลาง 

ค่อนขา้งสงู 

สงู 

ความเห็นของนักท่องเที่ยวต่อระดบัความปลอดภยั

ในการท่องเที่ยวประเทศไทย 

ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกจิการทอ่งเที่ยว ฉบบัที่ 1 ปี 2562 

ที่มา: รายงานภาวะเศรษฐกจิการทอ่งเที่ยว ฉบบัที่ 1 ปี 2562 

ตน้ทุนทางธุรกจิ 
ที่ เกดิจากการ 
กอ่อาชญากรรม 

ความเช่ือถอื 
ของบริการที่ 
ไดร้บัจาก  
จนท.ต ารวจ 

ตน้ทุนทาง 
ธุรกจิที่ เกดิ 
จากการกอ่ 
การรา้ย 

ดชันี
เหตุการณ์ 
การกอ่การ 
รา้ยที่ เกดิข้ึน 

อตัราการกอ่
อาชญากรรม 

ยุโรป เอเซีย ภาพรวม ภูมิภาคอื่นๆ 
NESDC 

ตลาดการท่องเท่ียวเปลี่ยนไปหลงัสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด -19  ความนิยมการ

ท่องเท่ียวท่ีปลอดภยัและการท่องเท่ียวเชิงสุขภาพเพิ่มข้ึน  แต่ไทยยงัตอ้งปรบัปรุงอกีหลายดา้น  
โอกาส 
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ประเทศที่เหมาะสมการเร่ิมตน้ธุรกิจ ประจ าปี 2563  

(Best Countries to Start a Business 2020) 

Thailand 

2 

จดัอนัดบัโดย US. News & World Report  (ส านกัขา่วจากสหรฐัอเมรกิา) 

3 

4 

5 

Malaysia 

China 

Singapore 

India หมายเหต ุ: ปี 2562 ธนาคารโลกไดเ้ปลี่ยนหลกัเกณฑ์การจดัอ ันดบั Doing Business (DB) จากวิ ธีการ
แบบ (Distance to Frontier :DTF) เป็นแบบ Ease of Doing Business Score (EODB) เพื่อให ้
การค านวณสะทอ้นความเป็นจริงมากทีสุ่ด 

การจดัอนัดบัความยากง่ายในการประกอบธุรกิจ 2558 – 2563 

(Doing Business 2015 - 2020) 

Ease Asia and Pacific 

ดีท่ีสุดในรอบ 6 ปี 

จดัอนัดบัโดย World Bank 

โอกาส 
การท่ีประเทศไทยมีความปลอดภยัต่อสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19  

ยิ่งท าให ้ไทยเป็นประเทศท่ีน่าลงทุนสูงมากข้ึน 

1 



6 1 

1 

3 

4 
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4 ประเด็นการพฒันาที่ตอ้งใหค้วามส าคญัเป็นพเิศษ (Priority Focus Areas) 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

การสรา้งโอกาส 

และความเสมอภาค 

ทางสงัคม 

การพฒันาและ 

เสริมสรา้งศกัยภาพ 

ทรพัยากรมนุษย ์

ความมัน่คง 
การปรบัสมดุลและ 

พฒันาระบบบริหาร 

จดัการภาครฐั 

การสรา้งการเติบโต 

บนคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตร 

กบัส่ิงแวดลอ้ม 

การเพิ่มความเขม้แข็งของ

เศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ  

(Local Economy) 

การยกระดบัขีดความสามารถ

ของประเทศเพื่อรองรบัการ

เจริญเติบโตอย่างยัง่ยืน 

ในระยะยาว (Future Growth)  

การพฒันาศักยภาพและคุณภาพชีวิตของคน (Human Capital)  

ใหเ้ป็นก าลงัหลกัในการขบัเคลื่อนการพฒันาประเทศ 

การปรบัปรุงและพฒันาปจัจยัพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟู 

และพฒันาประเทศ (Enabling Factors)  

โครงสรา้ง 

พื้นฐาน 

กฎหมายและ 

ภาครฐัดิจิทลั  

องคค์วามรู้

และนวตักรรม 

ความมัน่คง

และการ

บริหารจดัการ

ความเสี่ยง 

การส่งเสริม

การมีส่วนร่วม

ของเครือข่าย

และภาคีการ

พฒันา 

2 1 

3 

4 

2 

2 

2 

5 

6 

2 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 

การปรบัสมดุลและ 

พฒันาระบบบริหาร 

จดัการภาครฐั 

ความมัน่คง 

การสรา้งความสามารถ 

ในการแข่งขนั 



พรอ้มรบั (Cope) ปรบัตวั (Adapt) เปลี่ยนแปลง เพื่อพรอ้มเติบโต (Transform) 

การลดความเปราะบาง โดยการขจดั

จุดอ่อนและขอ้จ ากดัเดิมที่มี และพรอ้ม

บริหารจดัการในทุกภาวการณ์ไดอ้ย่าง

เต็มที่ภายใตท้รพัยากรที่มี 

การปรบัรูปแบบ และแนวทางการด าเนินการให้

สอดคลอ้งกบักระแสการเปล่ียนแปลงและความ

ไม่แน่นอน การกระจายความเส่ียง รวมถงึการ

ปรบัตวัเพื่อสรา้งโอกาสจากการเปล่ียนแปลง 

การเปล่ียนแปลงเชิงโครงสรา้งและปจัจยัพื้นฐาน เช่น 

ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย และสถาบนั เพื่อพลิกวกิฤต

ใหเ้ป็นโอกาส และมุ่งสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพ  

ทัว่ถงึ และยัง่ยืน 

มีภูมิคุม้กนั 
ความ 

พอเพยีง 

NESDC 

หลกัในการจดัท าแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใตยุ้ทธศาสตรช์าติอนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

ลม้แลว้ ลกุไว Resilience 
Survive  Sufficient  Sustain 

หลกัปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 

มเีหตผุล 

39 
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Transform Adapt Cope 

Resilience 
“ ล้ ม แ ล้ ว  ลุ ก ไ ว ”  

พร้อมรับ ปรับตัว เปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเตบิโต 
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ความสามารถในการตา้นทาน 

เยียวยา และฟ้ืนสภาพจากวิกฤต 

• Resist : สรา้งความสามารถทีจ่ะตา้นทานความ

ยากล  าบากจากวิกฤตได ้โดยถอดรหสับทเรียนของ

การพฒันาทีผ่่านมา รวมถึงสามารถรบัรูป้ญัหาทีอ่าจ

เกิดขึ้น (Sense of Urgency) อย่างรวดเร็วและ

แมน่ย า 

• Cope :  ขจดัจุดออ่นและขอ้จ ากดัเดมิทีม่ ี โดยตอ้ง

มรีะบบหรือกลไกทีส่ามารถเตือนภยัล่วงหนา้ (Early 

Warning System) และมรีะบบทีพ่รอ้มช่วยเหลือ

เยียวยาอย่างทนัทว่งทเีมือ่มวีิกฤตเกิดขึ้น  

• Bounce Back :  ฟ้ืนฟูประเทศใหก้ลบัสู่สภาพปกติ

ไดเ้ร็วทีสุ่ด 

ความสามารถ 

ในการปรบัเปล่ียนใหด้ีข้ึน  

ความสามารถในการปรบัเป้าหมายแนวทาง

หรือวิธีการ ทีเ่คยท  ามาในอดตีหรือปจัจุบนั  

ใหส้อดรบักบักระแสการเปลี่ยนแปลง  

ความไมแ่น่นอน และความเสี่ยงทีอ่าจเกิดขึ้น 

โดยค านึงถึงขอ้ผิดพลาดจากบทเรียนจาก 

การด าเนินการในอดีต และสามารถสรา้ง

ทางเลือกใหม่จากโอกาสต่างๆ ในการ

ปรบัเปลี่ยนไปสู่จุดทีด่ขีึ้น 

ไดอ้ย่างรอบดา้นและรอบคอบ 

ความสามารถในการพลิกโฉม 

ความสามารถในการเปลี่ยนแปลงเชิง

โครงสรา้งของระบบและปัจจยัพ้ืนฐาน 

เช่น โครงสรา้งทางเศรษฐกิจ และ

โครงสรา้งเชิงสงัคมและสถาบนั (อาท ิ

ระเบยีบ กฎหมาย นโยบาย ค่านิยม 

วฒันธรรม) เพือ่เปลี่ยนแปลงขนานใหญ่ 

(radical change) อย่างเป็นขัน้ตอน เป็น

ระบบ ตามเป้าหมายและแนวทางทีพ่จิารณา

โดยรอบคอบแลว้ เพือ่ใหป้ระเทศกา้วหนา้

และเติบโตต่อไปไดอ้ย่างม ัน่คงและยัง่ยืน   
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แนวทางการพฒันาภายใตร้่างแผนแม่บทเฉพาะกิจฯ 

1. การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 
 1.1 การสง่เสริมการจา้งงาน 

 1.2 การช่วยเหลอืและพฒันาศกัยภาพ SMEs 
 1.3 การกระจายความเจริญทางเศรษฐกจิไปยงัเมืองหลกัและเมืองรอง  

2. การยกระดบัขีดความสามารถของประเทศเพือ่รองรบัการเจริญเติบโตอย่างยัง่ยืนในระยะยาว 
(Future Growth) 
2.1 การยกระดบัภาคการเกษตรสูเ่กษตรมูลค่าสูง 

2.2 การสง่เสริมอุตสาหกรรมอาหาร 

2.3 การสง่เสริมการท่องเที่ยวเชิงสรา้งสรรค์และเนน้คุณภาพ 

2.4 การสง่เสริมอุตสาหกรรมและบริการทางการแพทยค์รบวงจร 
2.5 การปรบัอุตสาหกรรมยานยนต์ไปสูอุ่ตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่ 

3. การพฒันาศกัยภาพและคณุภาพชีวิตของคนใหเ้ป็นก าลงัหลกัในการขบัเคล่ือนการพฒันา
ประเทศ (Human Capital) 
 3.1 การพฒันาทกัษะแรงงานและการเรียนรู ้
 3.2 การขยายและพฒันาระบบหลกัประกนัทางสงัคม 

 3.3 การเสริมสรา้งความม ัน่คงทางสุขภาพ 

4. การปรบัปรุงและพฒันาปจัจยัพื้นฐานเพื่อส่งเสริมการฟ้ืนฟูและพฒันาประเทศ  
(Enabling Factors) 
4.1 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐานเพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้งเศรษฐกจิใหม่ 

4.2 การปรบัปรุงกฎหมายและสง่เสริมภาครฐัดิจิทลั           

4.3 การพฒันาองค์ความรูแ้ละนวตักรรม 

4.4 การเสริมสรา้งความม ัน่คงและการบริหารจดัการความเสีย่ง   
4.5 การสง่เสริมการมีสว่นร่วมของเครือข่ายและภาคีการพฒันา  

4 
แนวทางย่อย  

8 
แนวทางย่อย  

10 
แนวทางย่อย  

9 
แนวทางย่อย  

8 
แนวทางย่อย  

7 
แนวทางย่อย  

7 
แนวทางย่อย  

8 
แนวทางย่อย  

4 
แนวทางย่อย  

6 
แนวทางย่อย  

6 
แนวทางย่อย  

7 
แนวทางย่อย  
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แนวทางการพฒันา  

1.1 การส่งเสริมการจา้งงาน  

1.3 การกระจายความเจริญ 

ทางเศรษฐกจิไปยงัเมือง

หลกัและเมืองรอง 

1.2   การช่วยเหลือและพฒันา

ศกัยภาพ  SMEs 

การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกิจฐานรากภายในประเทศ (Local Economy) 1 ลดความเสี่ยงในการพึ่งพาต่างประเทศ โดยมุ่งเน้นการกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจไปยงัระดบัทอ้งถ่ิน  

พรอ้มรบั (Cope) ปรบัตวั (Adapt) เปลี่ยนแปลงเพื่อพรอ้มเติบโต  
(Transform) 

โดยเฉพาะในระดบัพื้นที่และกลุม่บณัฑิตจบใหม่ 

พฒันาฐานขอ้มูลแรงงานที่ครอบคลุมท ัง้  

ในระบบและนอกระบบจบัคู่ความตอ้งการของ 

ผูห้างานกบัผูจ้า้งงาน ไดอ้ยา่งมีประสทิธิภาพ 

ร่วมกบัการสรา้งงานใหม่ที่สอดคลอ้งกบั

ภาคเศรษฐกจิที่มีแนวโนม้เติบโตใน

อนาคต สง่เสริมการจา้งงานผูสู้งอายุ

เพื่อใหส้ามารถพึ่งตนเองได ้ 

ปรบัโครงสรา้งตลาดแรงงานโดยการโยกยา้ย

แรงงานไปยงัภาคการผลติที่มี 

ผลติภาพสูงกวา่ และมีรายไดม้ากกวา่เดิม  

แกป้ัญหาสภาพคล่องของ SMEs  

ใหส้อดคลอ้งกบัความตอ้งการของแต่ละ

กลุ่มเป้าหมาย  

สง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการปรบัตวัสูธุ่รกจิ

ใหม่ที่มีแนวโนม้ความตอ้งการมากขึ้นใน

อนาคต สรา้งแรงจูงใจใหธุ้รกจิขนาดใหญ่

ช่วย SMEs รวมท ัง้ สนบัสนุนเครือข่าย

วสิาหกจิชุมชน 

ปรบัปรุงระเบียบกฎหมายเพื่อแกป้ัญหาและ

ป้องกนัการแข่งขนัที่ไม่เป็นธรรม รวมท ัง้ 

บูรณการระหวา่งหน่วยงานเพื่อลดความ

ซ ้าซอ้น และเพิ่มประสทิธิภาพการช่วยเหลอื

และสนบัสนุน SMEs ใหม่ 

สรา้งต าแหน่งงานในภูมิภาคต่างๆ เพื่อ

รองรบัผูว้า่งงาน แรงงานคืนถิน่ และ

บณัฑิตจบใหม่  

สง่เสริมการลงทุนในพื้นที่หวัเมืองหลกั 

เมืองรอง และเขตเศรษฐกจิพิเศษ พฒันา

เมืองใหน้่าอยู ่โดยจดัระบบขนสง่สาธารณะ 

สาธารณูปโภคสาธารณูปการที่มีคุณภาพ 

เสริมสรา้งจุดเด่นทางเศรษฐกจิ ของ 

แต่ละภาคหรือกลุม่จงัหวดั โดยการ

พฒันาการรวมกลุม่และเชื่อมโยง

ผูป้ระกอบการในพื้นที่ (Cluster) 
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แนวทางการพฒันา  

ยกระดบัขีดความสามารถของประเทศเพ่ือรองรบัการเจริญเติบโตอย่างย ัง่ยืนในระยะยาว (Future Growth)  
มุ่งเน้นส่งเสริมอุตสาหกรรมและบรกิารที่ประเทศไทยมีโอกาสและมีศกัยภาพภายใตก้ระแสการเปล่ียนแปลงและบรบิทโลกใหมท่ี่ปรบัเปล่ียนไป  

2.1 การส่งเสริมอุตสาหกรรมและ
บริการทางการแพทยค์รบวงจร 

2.5 การปรบัอุตสาหกรรมยานยนต ์

ไปสู่อุตสาหกรรมยานยนตส์มยัใหม่ 

2.4 การส่งเสริม 

อุตสาหกรรมอาหาร 

2.3 การยกระดบัภาค 
การเกษตรสู่เกษตรมูลค่าสูง 

2.2 การส่งเสริมการทอ่งเที่ยวเชิง
สรา้งสรรคแ์ละเนน้คุณภาพ 

2 
พรอ้มรบั (Cope) ปรบัตวั (Adapt) 

ขยายช่องทางการตลาดท ัง้การแพทยแ์ผน

ปัจจุบนัและการแพทยแ์ผนไทย  

สง่เสริมการใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมทาง

การแพทยเ์พื่อเพิ่มประสทิธิภาพในการ

ใหบ้ริการดา้นสุขภาพ  

มุ่งสูก่ารเป็นศูนยก์ลางทางการแพทยข์อง

ภูมิภาคแบบครบวงจร  

เปลีย่นแปลงแนวทางการพฒันาภาคการ

ท่องเที่ยวท ัง้ระบบ ใหมุ้่งเนน้ที่เชิงคุณภาพ

มากกวา่ 

เพิ่มความหลากหลายของการท่องเที่ยว 

โดยเชื่อมโยงกบับริการทางการแพทยเ์พื่อ

เพิ่มมูลค่า  

ยกระดบัมาตรฐานความปลอดภยัโดยเฉพาะ

ในการสอบสวนโรคและติดตามกลุม่เสีย่ง

อยา่งท ัว่ถงึแลครอบคลุม 

สรา้ง Market Platform ใหก้ลุม่เกษตรกร

และวสิาหกจิชุมชนสามารถเขา้ถงึตลาด

และผูบ้ริโภคไดโ้ดยตรง  

ชุมชน พฒันาระบบคุณภาพมาตรฐาน

ความปลอดภยั และใชป้ระโยชน์จากความ

หลากหลายทางชีวภาพ  

ใชเ้ทคโนโลยแีละนวตักรรมในกระบวน  

การผลติและการบริหารจดัการเพื่อสรา้ง

มูลค่าเพิ่มในสนิคา้เกษตร 

สง่เสริมการเขา้ถงึแหลง่เงินทุนเพื่อเพิ่มก าลงั

การผลติ การจา้งงาน การเขา้ถงึ 

ตลาด ท ัง้ภายในและต่างประเทศ  

สง่เสริมใหผู้ป้ระกอบการปรบัตวัให ้

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูบ้ริโภค 

ยุคใหม่ โดยการมุ่งสูธุ่รกจิอาหารมูลค่าสูง 

ยกระดบัโครงสรา้งอุตสาหกรรมอาหารท ัง้

ห่วงโซ่มูลค่า โดยการสรา้งและใชป้ระโยชน์

จากเทคโนโลยแีละนวตักรรม  

ช่วยเหลอืผูป้ระกอบการรายยอ่ยที่ไดร้บั

ผลกระทบจากการเปลีย่นผ่านไปสู่

อุตสาหกรรมยานยนต์สมยัใหม่  

สนบัสนุนการปรบัตวัของผูป้ระกอบการ

และแรงงานในอุตสาหกรรมยานยนต์ให ้

พรอ้มส าหรบัการผลติยานยนต์สมยัใหม่  

สง่เสริมการเปลีย่นแปลงของอุตสาหกรรม

ยานยนต์ท ัง้ระบบไปสูย่านยนต์สมยัใหม่  

เปลี่ยนแปลงเพื่อพรอ้มเติบโต  
(Transform) 
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แนวทางการพฒันา  

การพฒันาศกัยภาพและยกระดบัคณุภาพชีวิตของคน (Human Capital)  

3.2 การขยายและพฒันา
ระบบประกนัสงัคม 

3.3 การเสริมสรา้งความ
มัน่คงทางสุขภาพ  

ยกระดบัและปรบัทกัษะแรงงานใหส้อดคลอ้งกบัอุตสาหกรรมและบริการเป้าหมายที่ประเทศไทยมโีอกาสและมศีกัยภาพ ดูแลผูท้ี่ไดร้บัผลกระทบจากภาวะวิกฤต  

3.1 การพฒันาทกัษะ 
แรงงานและการเรยีนรู ้

3 
พรอ้มรบั (Cope) ปรบัตวั (Adapt) 

สง่เสริมแรงงานที่อยูใ่นภาคการผลติและบริการที่

ไดร้บัผลกระทบใหไ้ดร้บัการฝึกอบรมยกระดบัทกัษะ 

และปรบัศกัยภาพแรงงาน (ใหเ้หมาะสมกบัรูปแบบ

ธุรกจิและโครงสรา้งเศรษฐกจิที่เปลีย่นแปลงไป  

สง่เสริมการเขา้ถงึเทคโนโลยดีิจิทลัที่จ าเป็น

ส าหรบัการเรียนการสอน และการพฒันาทกัษะ

อาชีพ รวมถงึสง่เสริมทกัษะชีวติที่จ าเป็น  

ริเริ่มการปฏิรูประบบการผลติก าลงัคน 

ท ัง้การศึกษาและการพฒันาทกัษะแรงงานให ้

เชื่อมโยงกนั และมีประสทิธิภาพมากขึ้น 

ช่วยเหลอื เยยีวยา และชดเชยคนยากจน กลุม่

เปราะบาง ที่ไดร้บัผลกระทบ พรอ้มท ัง้ผลกัดนัให ้

แรงงานเขา้สูร่ะบบประกนัสงัคมมากขึ้น  

พฒันาระบบและกลไกการช่วยเหลอื

กลุม่เป้าหมายเพื่อแกป้ัญหาเฉพาะกลุม่ให ้

ตรงจุด รวมท ัง้ริเริ่มออกแบบหลกัประกนั

ทางสงัคมที่รองรบัรูปแบบการท างานในอนาคต  

พฒันาระบบความคุม้ครองทางสงัคมให ้

เหมาะสมกบัรูปแบบตลาดแรงงานที่

เปลีย่นแปลงไป พรอ้มท ัง้มีการบูรณาการ

ต ัง้แต่ระดบันโยบายจนถงึระบบขอ้มูลใน
การตรวจสอบและติดตามประเมินผล 

พฒันาระบบรบัมือปรบัตวัต่อโรคอุบตัิใหม่และ

โรคอุบตัิซ ้า สรา้งความรอบรูด้า้นสุขภาวะในการ

จดัการดูแลสุขภาพตนเอง  

กระจายบริการสาธารณสุขอยา่งท ัว่ถงึและ

มีคุณภาพ โดยใชเ้ทคโนโลยดีิจิทลัมาช่วย

ในการขยายการใหบ้ริการ เพื่อลดความ

เหลือ่มล า้ระหวา่งพื้นที่ 

ศึกษาแนวทางด าเนินการปฏิรูประบบ

หลกัประกนัสุขภาพใหส้อดคลอ้งกบัการ

เป็นสงัคมสูงวยั และอยูบ่นพื้นฐานของ

ความย ัง่ยนืทางการคลงั 

เปลี่ยนแปลงเพื่อพรอ้มเติบโต  
(Transform) 
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แนวทางการพฒันา  

การปรบัปรงุและพฒันาปจัจยัพ้ืนฐานเพ่ือส่งเสริมการฟ้ืนฟแูละพฒันาประเทศ (Enabling Factors)  

4.1 การพฒันาโครงสรา้งพื้นฐาน

เพื่อรองรบัการปรบัโครงสรา้ง

เศรษฐกิจใหม่  

4.5 การสง่เสริมการมีสว่นร่วม 

ของเครือข่ายและภาคีการพฒันา  

4.4 การเสริมสรา้งความมัน่คง           

และบริหารจดัการความเสี่ยง  

4.3 การพฒันาองคค์วามรูแ้ละ

นวตักรรม  

4.2 การปรบัปรุงกฎหมายและ

สง่เสริมภาครฐัจิทลั  

4 
พรอ้มรบั (Cope) ปรบัตวั (Adapt) 

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานดา้นดิจิทลัให ้

ครอบคลุมท ัว่ประเทศ สามารถใหบ้ริการ

ประชาชนอยา่งมีคุณภาพและท ัว่ถงึ  

สง่เสริมการพฒันาและประยุกต์ใชโ้ครงสรา้ง

พื้นฐานใหส้อดคลอ้งกบั 

ทิศทางการพฒันาประเทศ  

พฒันาโครงสรา้งพื้นฐานและการใช ้

ประโยชน์เพื่อขบัเคลือ่นพฒันาประเทศสู ่

การเป็นศูนยก์ลางทางเศรษฐกจิของภูมิภาค 

ปรบัปรุงและพฒันาฐานขอ้มูลแบบ 

บูรณาการ โดยการจดัเกบ็และเชื่อมโยง 

ขอ้มูลระหวา่งหน่วยงานต่างๆ  

น าเทคโนโลยดีิจิทลัมาใช ้

ในการใหบ้ริการประชาชน  

ปรบัปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั 

และมาตรการต่างๆ ใหส้อดคลอ้งกบับริบท

และเอ้ือต่อการพฒันาประเทศ 

สง่เสริมการใชป้ระโยชน์จากงานวจิยัและ
นวตักรรมในประเทศ เพื่อสรา้งมูลค่าเพิ่ม 
ทางธุรกจิ และยกระดบัคุณภาพชีวติ 

ของประชาชน 

สง่เสริมการวจิยัและพฒันานวตักรรมที่ตอบ
โจทยค์วามตอ้งการของภาคการผลติและ

บริการเป้าหมาย  

แกไ้ขกฎระเบียบที่เป็นอุปสรรคต่อการผลติ
งานวจิยัและนวตักรรม เพิ่มจ านวนและ

คุณภาพบุคลากร 

สง่เสริมการบรรเทาสาธารณภยัดว้ยการใช ้
ฐานขอ้มูล เทคโนโลย ีและนวตักรรม  

การบูรณาการระบบการจดัการในภาวะฉุกเฉิน
ใหม้ีเอกภาพและรองรบัสาธารณภยัรูปแบบ

ใหม่ในทุกมิติ 

เปิดโอกาสใหท้อ้งถิน่มีสว่นร่วมใน 
การบริหารจดัการความเสีย่งในพื้นที่ 

ของตนเอง  

สนบัสนุนการมีสว่นร่วมของภาคประชาชน 
ในพื้นที่และภาคสว่นอ่ืนๆ ในสงัคม  

สง่เสริมและพฒันาวสิาหกจิเพื่อสงัคม  
ใหภ้าคเอกชนมีสว่นร่วมในการสรา้งงาน  

สรา้งรายได ้รวมถงึแกป้ัญหา 
สงัคมและสิง่แวดลอ้ม 

เพิ่มบทบาทของทอ้งถิน่ และยกระดบัการมี
สว่นร่วมของภาคีต่างๆ ในการบริหาร

ราชการ แกไ้ขปัญหา และพฒันาประเทศ 

เปลี่ยนแปลงเพื่อพรอ้มเติบโต  
(Transform) 
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โครงการรองรบัการด าเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 

อนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

ตวัอย่าง แนวทางการช่วยเหลือและพฒันาศกัยภาพ SME ภายใตแ้ผนแม่บทเฉพาะกจิฯ (2564-2565)  

ประเด็นการพฒันาที่ 1 การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  

ประเด็นย่อย 1.2 การช่วยเหลือและพฒันาศกัยภาพวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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โครงการรองรบัการด าเนินการตามแผนแม่บทเฉพาะกิจภายใตย้ทุธศาสตรช์าติ 

อนัเป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 พ.ศ. 2564-2565 

แนวทางการพัฒนา 

“เปล่ียนแปลงเพ่ือพร้อมเติบโต” 

โครงการ 

• ศึกษาเตรียมพร้อมเพื่อปรบัโครงสร้างปัจจัยแวดล้อมทั้งระบบให้ขจัดอุปสรรค

ในการด าเนินธุรกิจและยกระดับประสิทธิภาพของ SMEs  

• ปรับปรุงระเบียบกฎหมายเพือ่แก้ปัญหาและป้องกนัการแข่งขันที่ไมเ่ปน็ธรรม  

• บูรณาการระหว่างหนว่ยงานเพื่อลดความซ้ าซอ้น และเพิ่มประสิทธิภาพการ

ช่วยเหลือและสนับสนุน SMEs 

• ปรับโครงสรา้งระบบงบประมาณและกลไกการติดตามประเมินผล ให้เอ้ือต่อ

การส่งเสริม SMEs 

 โครงการพฒันากฎหมายและกลไกก ากับดูแลธุรกิจดิจิทัล  
(ส านักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนกิส์) 

 โครงการ SME Access เพื่อส่งเสริม SME เข้าสู่การจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ 
 (ส านักงานส่งเสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) 

ตวัอย่าง แนวทางการช่วยเหลือและพฒันาศกัยภาพ SME ภายใตแ้ผนแม่บทเฉพาะกจิฯ (2564-2565)  

NESDC 

ประเด็นการพฒันาที่ 1 การเสริมสรา้งความเขม้แข็งของเศรษฐกจิฐานรากภายในประเทศ (Local Economy)  

ประเด็นย่อย 1.2 การช่วยเหลือและพฒันาศกัยภาพวิสาหกจิขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 
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https://emenscr.nesdc.go.th/  



ขอบคุณ  

ส ำนักงำนสภำพัฒนำกำรเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ  
Office of the National Economic and Social Development Council 


