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คำ�นำ�
สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ได้จัด

ทำ�แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเพื่อเป็นแนวท�งในก�รพัฒน�
ประเทศม�ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๐ 
ซึ่งจะสิ้นสุดในปี ๒๕๕๔ ดังนั้น สำ�นักง�นฯ จึงเตรียมก�รจัดทำ�แผนพัฒน� 
เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับท่ี ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) โดยเร่ิมดำ�เนินก�ร 
ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ ด้วยก�รระดมคว�มคิดเห็นผ่�นเวทีก�รประชุมประจำ�ปี  
๒๕๕๑ และ ๒๕๕๒ เพื่อกำ�หนดวิสัยทัศน์และทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ 
ฉบับที่ ๑๑ ต่อม�ได้จัดทำ�ร่�งทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ ภ�ยใต้
กระบวนก�รมีส่วนร่วมจ�กทุกภ�คส่วน ผ่�นก�รประชุมระดมคว�มคิดเห็น
ประช�ชนตั้งแต่ระดับชุมชน หมู่บ้�น ภ�ค ไปจนถึงระดับประเทศในก�ร
ประชุมประจำ�ปี ๒๕๕๓ โดยได้นำ�คว�มคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่ได้จ�ก
ก�รประชุมเวทีต่�งๆ ม�ปรับปรุงร่�งทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้
มีคว�มชัดเจน และคณะรัฐมนตรีได้มีมติรับทร�บคว�มก้�วหน้�ก�รจัดทำ�
ทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ เมื่อวันที่ ๒๖ ตุล�คม ๒๕๕๓

คณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติมีคว�มเห็น
ให้สำ�นักง�นฯ เผยแพร่เอกส�รทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ แก่  
ท้องถิ่น ชุมชน ได้รับรู้และทำ�คว�มเข้�ใจในส�ระของทิศท�งแผนพัฒน�ฯ 
ฉบับที่  ๑๑ เพื่อนำ�ไปเป็นข้อมูลประกอบก�รจัดทำ�แผนท้องถิ่นและ 
แผนชุมชนให้สอดคล้องกัน จึงมอบหม�ยให้สำ�นักง�นฯ จัดทำ�เอกส�ร
ทิศท�งของแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ ฉบับชุมชน ภ�ยใต้ชื่อ “แผนฯ ๑๑...สู่
สังคมแห่งคว�มสุขอย่�งมีภูมิคุ้มกัน” โดยปรับก�รนำ�เสนอส�ระสำ�คัญให้ส้ัน 
กระชับ และใช้ภ�ษ�ที่เข้�ใจง่�ย 

สำ�นักง�นฯ หวังเป็นอย่�งยิ่งว่� เอกส�ร “แผนฯ ๑๑...สู่สังคมแห่งคว�ม
สุขอย่�งมีภูมิคุ้มกัน” ฉบับนี้ จะเป็นสื่อกล�งสร้�งคว�มเข้�ใจในทิศท�งของ 
แผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน 
ส�ม�รถนำ�ไปใช้เป็นกรอบก�รจัดทำ�แผนพัฒน�ระดับต่�งๆ ต่อไป

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ
ธันว�คม ๒๕๕๓
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พระร�ชดำ�รัสเก่ียวกับเศรษฐกิจพอเพียง

“ ...ในการพัฒนาประเทศนั้นจำาเป็นต้องทำาตามลำาดับขั้นตอน
เริ่มด้วยการสร้างพื้นฐาน

คือความมีกินมีใช้ของประชาชนก่อน
ด้วยวิธีการที่ประหยัดระมัดระวัง แต่ถูกต้องตามหลักวิชา

เมื่อพื้นฐานเกิดขึ้นมั่นคงพอควรแล้ว
จึงค่อยสร้างเสริมความเจริญให้ค่อยเป็นค่อยไปตามลำาดับ

ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และประหยัดนั้น
ก็เพื่อป้องกันความผิดพลาดล้มเหลว

และเพื่อให้บรรลุผลสำาเร็จได้แน่นอนบริบูรณ์... ”

พระบรมร�โชว�ทในพิธีพระร�ชท�นปริญญ�บัตรของ

มห�วิทย�ลัยเกษตรศ�สตร์ 

๑๙ กรกฎ�คม ๒๕๑๗
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บทนำ�

คว�มสำ�คัญของแผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ

ประเทศไทยใช้แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติเป็นกรอบก�ร

พัฒน�ประเทศม�ตั้งแต่ปี ๒๕๐๔ แต่ละแผนฯ มีระยะเวล�ประม�ณ ๕ ปี 

ปัจจุบันอยู่ในช่วงของแผนฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยทั่วไปเนื้อห�ส�ระของแผนฯ จะ

บ่งบอกถึงทิศท�งก�รพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ให้หน่วยง�น

ทั้งภ�ครัฐ ธุรกิจเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน นำ�ไปใช้เป็นกรอบในก�รจัดทำ�แผน

พัฒน�ระดับต่�งๆ ทั้งที่เป็นแผนยุทธศ�สตร์ แผนปฏิบัติก�รประจำ�ปี เช่น 

แผนยุทธศ�สตร์ก�รจัดสรรงบประม�ณแผ่นดิน แผนยุทธศ�สตร์กระทรวง 

แผนยุทธศ�สตร์เศรษฐกิจประเทศไทยของหอก�รค้�ไทย และแผนชุมชน 

เป็นต้น
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แผนฯ ๕ 
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แผนฯ ๙ 
๒๕๔๕ – ๔๙ 
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๒๕๕๐ – ๕๔ 

ยุคดินด้า น้้าชุ่ม 
ป่าสมบูรณ์ 

ยุครวย
กระจุก 

จน
กระจาย 

ยุคฟื้นฟู
เศรษฐกิจ

และ
สิ่งแวดล้อม 

ยุคประชาธิปไตย ยุคปรับ
กระบวนการ

วางแผน 

แผนก้าหนดจากส่วนกลางและประชาชน 

แผนก้าหนดจากส่วนกลาง 

เน้นพัฒนาเศรษฐกิจโดย
ปรับปรุงบริการพื้นฐาน 
น้้าไหล ไฟสว่าง ทางดี 

เน้นพัฒนาเศรษฐกิจ
ควบคู่กับพัฒนาสังคม 

เน้นรักษาเศรษฐกิจ
ไม่ให้ผันผวน และการ

พัฒนาชนบท 

ยึดคนเป็นศูนย์กลาง 
เน้นประชาชนมีส่วนร่วม

ในการวางแผน 
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ก�รพัฒน�เปลี่ยนจ�กก�รเน้นเศรษฐกิจสู่ก�รเน้นคนเป็น
ศูนย์กล�งก�รพัฒน� 

ผลก�รพัฒน�ประเทศในช่วงแผนฯ ๑ – ๗ สรุปได้ว่� เศรษฐกิจก้�วหน้� 

สังคม ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมมีปัญห� ก�รพัฒน�ไม่ยั่งยืน 

ทำ�ให้ต้องปรับเปลี่ยนแนวคิดและกระบวนก�รว�งแผนในช่วงแผนฯ ๘  

จ�กก�รมุ่งพัฒน�เศรษฐกิจ ม�เป็นก�รเน้นให้ผลก�รพัฒน�เป็นประโยชน์

ต่อตัวคน หรือ “คนเป็นศูนย์กล�งของก�รพัฒน�” พร้อมทั้งเปลี่ยนวิธี

ก�รว�งแผนจ�กต่�งคนต่�งทำ� เป็นก�รร่วมมือร่วมใจกัน เปิดโอก�สให้

ประช�ชนทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วมในก�รว�งแผนพัฒน�ประเทศ พร้อมทั้งยึด

พระร�ชดำ�รัส “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นแนวท�งก�รพัฒน�ต่อเนื่องม�ถึง

แผนฯ ๙ และแผนฯ ๑๐

๒ 

บทน า 
ความส าคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ 

ประเทศไทยใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติเป็นกรอบการพัฒนาประเทศมา ต้ังแต่ปี ๒๕๐๔ 
แต่ละแผนฯ มีระยะเวลาประมาณ ๕ ปี ปัจจุบันอยู่ในช่วง
ของแผนฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยทั่วไปเนื้อหาสาระของแผนฯ จะ
บ่งบอกถึงทิศทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐ ธุรกิจเอกชน ท้องถิ่น ชุมชน น าไปใช้เป็นกรอบในการ
จัดท าแผนพัฒนาระดับต่างๆ ทั้งที่เป็นแผนยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติการประจ าปี เช่น แผน
ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณแผ่นดิน แผนยุทธศาสตร์กระทรวง แผนยุทธศาสตร์
เศรษฐกิจประเทศไทยของหอการค้าไทย และแผนชุมชน เป็นต้น 

การพัฒนาเปลี่ยนจากการเน้นเศรษฐกิจสู่การเน้นคนเป็นศูนย์กลางการ
พัฒนา  

ผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนฯ ๑ – ๗ สรุปได้ว่า เศรษฐกิจก้าวหน้า 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน ท าให้ต้อง
ปรับเปลี่ยน แนวคิดและ กระบวนการวางแผนในช่วงแผนฯ ๘ จากการ มุ่งพัฒนา
เศรษฐกิจ มาเป็นการเน้นให้ผลการพัฒนาเป็นประโยชน์ต่อตัวคน หรือ “คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนา” พร้อมทั้งเปลี่ยนวิธีการวางแผนจากต่างคนต่างท า  เป็นการ
ร่วมมือร่วมใจกัน เปิดโอกาสให้ประชาชนทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการวางแผน
พัฒนาประเทศ พร้อมทั้งยึดพระราชด ารัส “เศรษฐกิจพอเพียง ” เป็นแนวทางการ
พัฒนาต่อเนื่องมาถึงแผนฯ  ๙ และ ๑๐ 
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ทุกภ�คส่วนน้อมนำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติ 

ในช่วงแผนฯ ๑๐ ภ�คส่วนต่�งๆ ได้นำ�ปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง

ไปใช้อย่�งกว้�งขว�ง เพื่อสร้�งภูมิคุ้มกันต่อก�รเปลี่ยนแปลงที่อ�จม� 

กระทบ ดังนี้ 

ภาครัฐ ใช้ในก�รปฏิบัติง�น อ�ทิ ก�รจัดก�รท�งก�รคลัง ก�รสร้�ง

คว�มมั่นคงของระบบสถ�บันก�รเงิน และก�รลงทุนในโครงก�รขน�ดใหญ่

อย่�งมีเหตุผลและไม่เกิดคว�มเสี่ยงต่องบประม�ณของภ�ครัฐ 

ภาคธุรกิจเอกชน ใช้ในก�รผลิต โดยใช้วัตถุดิบในประเทศ นำ�ภูมิปัญญ�

ท้องถิ่นม�ใช้ ผลิตสินค้�ที่ไม่เป็นอันตร�ยต่อสิ่งแวดล้อม ก�รบริห�รธุรกิจ 

ที่เน้นคว�มพอประม�ณ ประหยัด มีก�รวิจัย และแบ่งผลกำ�ไรคืนสู่พนักง�น

และสังคม 

สถาบันวิชาการ เผยแพร่คว�มรู้ จัดทำ�หลักสูตรก�รเรียนก�รสอน 

ก�รฝึกอบรม และก�รจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักปรัชญ�ของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

ภาคเกษตร ใช้เกษตรทฤษฎีใหม่ ทำ�ให้ประช�ชนพอมีพอกิน ลดร�ยจ่�ย 

สร้�งร�ยได้ พึ่งตนเอง และเกิดคว�มมั่นคงในชีวิต 
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ชุมชน เน้นก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนในก�รพัฒน�ชุมชน ก�รพึ่ง

ตนเอง พัฒน�วัฒนธรรม และคุณภ�พชีวิต 

ครอบครัว เน้นก�รสร้�งคว�มรักคว�ม

อบอุ่นในครอบครัว ส�ม�รถพึ่งตนเองได้ 

มีร�ยได้พอใช้ และมีที่อยู่อ�ศัยที่มั่นคง 

ประชาชน นำ�ไปเป็น

แนวท�งก�รดำ�เนินชีวิต 

ประจำ�วัน



ส่วนที่ ๒
ภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญของประเทศ
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ภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญของประเทศ

ในระยะของแผนฯ ๑๑ ประเทศไทยยังคงต้องเผชิญกับก�รเปลี่ยน 

แปลงที่สำ�คัญในกระแสโลก�ภิวัตน์ ซึ่งเป็นทั้งโอก�ส และคว�มเสี่ยงต่อ

ก�รพัฒน�ประเทศ จึงต้องมีก�รเตรียมคว�มพร้อมและสร้�งภูมิคุ้มกัน 

ในทุกภ�คส่วนต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส�ม�รถปรับตัว

ได้อย่�งรู้เท่�ทัน

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลก

ก�รเปล่ียนแปลงสำ�คัญของโลกท่ีส่งผลกระทบต่อก�รพัฒน�ประเทศไทย 

มีดังนี้

๑.  การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก วิกฤติเศรษฐกิจโลกที่เกิดขึ้น

ในช่วงที่ผ่�นม� ทำ�ให้ทั่วโลกปรับเปลี่ยนกฎ กติก�ในก�รทำ�ธุรกิจให้เข้มงวด

ม�กขึ้น ทั้งด้�นก�รค้� ก�รลงทุน ก�รเงิน ก�รป้องกันก�รละเมิดลิขสิทธิ์ 

คว�มตื่นตัวในเรื่องโลกร้อน และก�รส่งเสริมให้เกิดคว�มเค�รพและรักษ�

ศักดิ์ศรีคว�มเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่�งเท่�เทียมกัน ทำ�ให้เกิดข้อตกลงและ

เงื่อนไขท�งก�รค้�ม�กขึ้น อ�ทิ ก�รไม่ซื้อสินค้�ที่มีวิธีก�รผลิตที่ทำ�ให้เกิด

ปัญห�โลกร้อนหรือใช้แรงง�นเด็ก 
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๒. การรวมกลุ่มของประเทศต่างๆ มีม�กขึ้น โดยเฉพ�ะในทวีปเอเซีย จะ

รวมกลุ่มกันท�งเศรษฐกิจม�กขึ้น เพื่อส่งเสริมก�รค้� ให้สิทธิพิเศษระหว่�ง

ประเทศภ�ยในกลุ่ม และส�ม�รถต่อรองกับประเทศนอกกลุ่มได้ม�กขึ้น ก�ร

รวมกลุ่มที่สำ�คัญในช่วงแผนฯ ๑๑ ได้แก่ อ�เซียนกับจีน ญี่ปุ่น และอินเดีย 

ซึ่งมีเศรษฐกิจที่เติบโตอย่�งรวดเร็ว และก�รเป็นประช�คมอ�เซียนในปี 

๒๕๕๘ จะทำ�ให้ประเทศในกลุ่มอ�เซียนเชื่อมโยงกันได้อย่�งเสรี ทั้งในด้�น

ก�รเดินท�งของประช�ชน ก�รค้� ก�รเงิน ก�รลงทุน และแรงง�น 

๓. การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก ในช่วงแผนฯ ๑๑ ประช�กรสูง

อ�ยุในโลกจะเพิ่มขึ้นอีก ๘๑.๘๖ ล้�นคน หล�ยประเทศ จะก้�วสู่สังคม 

ผู้สูงอ�ยุ ทำ�ให้ต้องจ้�งแรงง�นจ�กต่�งประเทศ เกิดก�รนำ�วัฒนธรรมของกลุ่ม 

เข้�ม�ใช้ในประเทศนั้นๆ และวิธีก�รผลิตสินค้�จะเปลี่ยนจ�กก�รใช้แรงง�น  

เป็นก�รใช้คว�มรู้และเทคโนโลยีม�กข้ึน เพ่ือทดแทนกำ�ลังแรงง�นท่ีข�ดแคลน  

ขณะเดียวกัน ประเทศที่เข้�สู่สังคมผู้สูงอ�ยุจะมีค่�ใช้จ่�ยด้�นสุขภ�พเพิ่มขึ้น  

ทำ�ให้เหลืองบประม�ณสำ�หรับก�รลงทุนพัฒน�ด้�นอื่นๆ น้อยลง
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๔. การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในช่วง ๓๐ ปีที่ผ่�นม� อุณหภูมิโลก

สูงขึ้นโดยเฉลี่ย ๐.๒ องศ�เซลเซียสในทุกสิบปี ส่งผลให้สภ�พภูมิอ�ก�ศ

แปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติบ่อยครั้ง และมีคว�มรุนแรง 

อ�ทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเข�ไฟระเบิด นำ้�ท่วม ลมพ�ยุ ภัยแล้ง ไฟป่� 

ธรรมช�ติในหล�ยพื้นที่เสียห�ย พืชและสัตว์สูญพันธ์ุ ผืนดินช�ยฝั่งจมนำ้�

เนื่องจ�กระดับนำ้�ทะเลสูงขึ้น เกิดคว�มเสียห�ยต่อสิ่งก่อสร้�งที่อยู่บริเวณ

ช�ยฝั่ง โดยเฉพ�ะเขตท่องเที่ยวและเขตอุตส�หกรรมที่มีก�รลงทุนสูง  

ภูมิอ�ก�ศที่เปลี่ยนแปลงส่งผลให้เกิดก�รระบ�ดของโรคต่�งๆ รวมทั้งแมลง

ศัตรูพืช ทำ�ให้ผลผลิตท�งก�รเกษตรของโลกเสียห�ยและข�ดแคลน ส่งผล 

กระทบให้เกิดคนย�กจนเพิ่มขึ้น นำ�ไปสู่ก�รอพยพย้�ยถิ่น และก�รแย่งชิง

ทรัพย�กร

๕. การขาดแคลนอาหารและพลังงานของโลก แหล่งพลังง�นจ�ก

นำ้�มันและก๊�ซธรรมช�ติที่มีน้อยลง และประช�กรโลกที่เพิ่มขึ้น ทำ�ให้คว�ม

ต้องก�รพืชพลังง�น สินค้�เกษตรและอ�ห�รเพิ่มขึ้น แต่พื้นที่เพ�ะปลูกและ

เทคโนโลยีมีจำ�กัด ประกอบกับก�รเกิดภัยพิบัติท�งธรรมช�ติรุนแรง ส่งผล

ให้ก�รผลิตอ�ห�รสู่ตล�ดน้อยลง ไม่เพียงพอกับคว�มต้องก�รของประช�กร

โลก หรือมีร�ค�สูงเกินกว่�กำ�ลังซื้อโดยเฉพ�ะในกลุ่มประเทศย�กจน ทำ�ให้

เกิดคว�มขัดแย้งระหว่�งก�รผลิตพืชอ�ห�รและพืชพลังง�น อ�จนำ�ไปสู่

ก�รเกิดวิกฤตอ�ห�รโลกในอน�คต



10

๖. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ท้ังเทคโนโลยีส�รสนเทศและก�รส่ือส�ร 

น�โนเทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภ�พ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับก�รทำ�ง�นของ

สมองและจิต อ�จเป็นผลดีต่อก�รพัฒน�ประเทศด้�นคว�มก้�วหน้�ใน

ก�รผลิตสินค้�และบริก�ร แต่อ�จเป็นผลร้�ยในบ�งด้�น เช่น ก�รขโมย

ข้อมูลท�งธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒน�เทคโนโลยีได้ช้�จะไม่

ส�ม�รถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ ได้ หรือก�รเข้�ถึงเทคโนโลยีที่ไม่เท่�เทียม

กันของกลุ่มคนในสังคมจะทำ�ให้เกิดคว�มเหลื่อมลำ้�ในก�รพัฒน� เป็นต้น

๗. ภัยจากการก่อการร้ายระหว่างประเทศ ก�รก่อก�รร้�ยและ

อ�ชญ�กรรมข้�มช�ติมีแนวโน้มขย�ยตัวทั่วโลกและมีคว�มรุนแรง  

รูปแบบและโครงข่�ยมีคว�มซับซ้อนม�กข้ึน ส่งผลกระทบต่อคว�มม่ันคงของ 

ทุกประเทศทั่วโลก จำ�เป็นต้องเตรียมคว�มพร้อมและสร้�งคว�มร่วมมือ 

ในเวทีระหว่�งประเทศ เพื่อควบคุมปัจจัยที่ก่อให้เกิดก�รก่อก�รร้�ยดังกล่�ว
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ก�รเปลี่ยนแปลงในประเทศไทย

ก�รเปลี่ยนแปลงในประเทศที่จะส่งผลกระทบต่อก�รพัฒน�ในระยะ 

ต่อไป มีดังนี้

๑. ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยมีก�รจัดก�รคว�มเสี่ยงด้�นก�รเงินได้

ดีขึ้น เศรษฐกิจในประเทศทำ�ให้เกิดก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจสูงขึ้น ก�ร

ใช้พลังง�นทดแทนมีเพิ่มขึ้น แต่ภ�ระหนี้ส�ธ�รณะสูงจ�กก�รกระตุ้น

เศรษฐกิจในช่วงแผนฯ ๑๑ แนวท�งก�รสร้�งร�ยได้ของไทยเบนเข็มไปที่ภ�ค

บริก�รและภ�คอุตส�หกรรมที่ใช้คว�มคิดริเริ่มในก�รผลิต เนื่องจ�กภ�ค

อุตส�หกรรมเริ่มมีข้อจำ�กัดจ�กกฎ ระเบียบด้�นสิ่งแวดล้อม ก�รยอมรับจ�ก

ชุมชน และก�รดำ�เนินก�รต�มขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ รวมทั้งพึ่งวัตถุดิบ 

ทุน องค์คว�มรู้ และเทคโนโลยีจ�กต่�งประเทศ จึงผันผวนไปต�มก�ร

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นภ�ยนอกประเทศ ขณะที่ภ�คเกษตรได้รับผลกระทบ

จ�กทรัพย�กรธรรมช�ติที่เสื่อมโทรม ต้องพึ่งปัจจัยก�รผลิตจ�กต่�งประเทศ 

ทำ�ให้มีต้นทุนก�รผลิตสูง พื้นที่มีจำ�กัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจก�รอื่น แรงง�น

ภ�คเกษตรมีแนวโน้มลดลง และก�รนำ�ผลผลิตท�งก�รเกษตรไปแปรรูป

ท�งอุตส�หกรรมเพื่อเพิ่มมูลค�่สินค้�เพื่อให้ได้ร�ค�ที่สูงขึ้น ยังมีน้อยและมี

คว�มคืบหน้�ค่อนข้�งช้�
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๒. ด้านสังคม ประเทศไทยจะมีผู้สูงวัยเพิ่มขึ้นจนกล�ยเป็นสังคมผู้สูง

อ�ยุในอีก ๑๕ ปีข้�งหน้� ทำ�ให้เกิดก�รข�ดแคลนกำ�ลังแรงง�นในอน�คต 

ขณะที่คุณภ�พก�รศึกษ�มีปัญห� ทำ�ให้ก�รเพิ่มคว�มส�ม�รถของแรงง�น

ทำ�ได้ย�ก สังคมเป็นแบบต่�งคนต่�งอยู่ และรับวัฒนธรรมต่�งประเทศโดย

ไม่มีก�รกลั่นกรอง ทำ�ให้คุณธรรม จริยธรรมเสื่อมถอย และครอบครัวข�ด

คว�มอบอุ่น ขณะที่ชนชั้นกล�งซึ่งมีคว�มรู้และเป็นกำ�ลังแรงง�นสำ�คัญยัง

เป็นกลุ่มก้อนที่ไม่เพียงพอที่จะทำ�ให้เกิดก�รขย�ยตัวของเศรษฐกิจ ร�ยได้

ของคนรวยกับคนจนต่�งกันม�ก นำ�ไปสู่คว�มขัดแย้งในสังคม อย่�งไรก็ต�ม 

สำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคมที่นำ�ไปสู่ก�รบริห�รจัดก�รที่ดีของธุรกิจต่�งๆ มี

ม�กขึ้น 

๓. ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ก�รเปลี่ยนแปลงสภ�พ

ภูมิอ�ก�ศจ�กภ�วะโลกร้อนส่งผลซำ้�เติมให้ปัญห�ทรัพย�กรธรรมช�ติ

และสิ่งแวดล้อมทวีคว�มรุนแรง มีผลกระทบต่อคว�มส�ม�รถในก�รผลิต 

ของภ�คเกษตร อ�ห�รและพลังง�น เป็นอุปสรรคต่อก�รพัฒน�ประเทศ 

ในระยะต่อไป 
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๔. การพัฒนาภาค พื้นที่ และชุมชน มีปัญห�คว�มไม่เท่�เทียมด้�นร�ยได้

ระหว่�งภ�ค กรุงเทพมห�นครและภ�คกล�งยังคงเป็นแหล่งจ้�งง�นหลัก

และมีบทบ�ทสำ�คัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่คนจนกระจุกตัวอยู่

ในภ�คตะวันออกเฉียงเหนือและภ�คเหนือ คนชนบทในทุกภ�คเปลี่ยนไป 

ใช้ชีวิตที่คล้�ยคลึงกับคนเมืองอย่�งรวดเร็ว แต่ก�รกระจ�ยกิจกรรมท�ง

เศรษฐกิจจ�กเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขน�ดกล�งมีน้อย ก�รกระจ�ยอำ�น�จ 

ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมีคว�มล่�ช้� เน่ืองจ�กข�ดก�รเตรียมคว�มพร้อม 

ท่ีดี ขณะท่ีชุมชนมีส่วนร่วมพัฒน�ประเทศในรูปแบบต่�งๆ เพ่ิมข้ึน เกิดเครือข่�ย

ก�รพึ่งตนเองในหล�ยพื้นที่ แต่เศรษฐกิจชุมชนไม่เข้มแข็ง และมีก�รย้�ยถิ่น

ของแรงง�นจ�กชนบทสู่เมืองอย่�งต่อเนื่อง

๕. ความมั่นคงของประเทศ มีคว�มขัดแย้งในบ�งพื้นที่ที่สั่งสมม�น�น 

อ�ทิ คว�มไม่สงบใน ๓ จังหวัดช�ยแดนภ�คใต้ ชนกลุ่มน้อยต�มพื้นที่

ช�ยแดน รวมทั้งประเด็นเรื่องเชื้อช�ติและช�ตินิยม ในอน�คตจะเกิด

ประช�คมอ�เซียนซึ่งต้องสร้�งสัมพันธไมตรีระหว่�งประเทศ ขณะเดียวกัน 

ก�รบริห�รจัดก�รประเทศมีปัญห� โดยเฉพ�ะก�รทุจริตประพฤติมิชอบที่ได้

ขย�ยวงกว้�ง แทรกซึมทุกระดับ จนกระทบต่อคว�มมั่นคงของประเทศ
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คว�มเสี่ยงของก�รพัฒน�ในอน�คต 

ก�รเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในและนอกประเทศดังกล่�ว ทำ�ให้เกิด

คว�มเสี่ยงของก�รพัฒน�ประเทศในระยะแผนฯ ๑๑ ดังนี้

๑. การบริหารภาครัฐอ่อนแอ ก�รดำ�เนินง�นของภ�ครัฐมีข้อบกพร่อง

ทำ�ให้เกิดก�รข�ดคว�มเชื่อถือต่อกลไกของภ�ครัฐ อ�ทิ เจ้�หน้�ที่รัฐ 

ย่อหย่อนในก�รปฏิบัติต�มหน้�ท่ี ก�รบังคับใช้กฎหม�ยไม่จริงจัง ก�รดำ�เนินง�น 

ไม่โปร่งใสเกิดก�รทุจริตประพฤติมิชอบ นำ�ไปสู่คว�มไม่เท่�เทียมกันและ

ข�ดคว�มเป็นธรรมทั้งในด้�นเศรษฐกิจ สังคม ก�รเมือง ส่งผลกระทบต่อ

คว�มเชื่อถือของต่�งช�ติที่มีต่อประเทศไทย

๒. เศรษฐกิจไทยต้องพึ่งพาต่างประเทศ ทำ�ให้ก�รเจริญเติบโตไม่ยั่งยืน 

ก�รพัฒน�ที่เน้นภ�คอุตส�หกรรมซึ่งส่วนใหญ่ยังคงพึ่งเทคโนโลยี และ

ปัจจัยก�รผลิตจ�กต่�งประเทศและก�รส่งออกเป็นหลัก ทำ�ให้เสี่ยงต่อก�ร

ได้รับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงจ�กภ�ยนอก ก�รผลิตยังคงใช้ทุนและ

แรงง�นร�ค�ถูกที่มีคว�มส�ม�รถในก�รผลิตตำ่� ขณะที่วิส�หกิจขน�ดกล�ง 

ขน�ดย่อม และภ�คเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งจ้�งง�นสำ�คัญของประเทศมี

บทบ�ทลดลง เกษตรกรย�กจนและมีปัญห�หนี้สิน รวมทั้งกฎ กติก� ก�ร

กีดกันท�งก�รค้�ที่เข้มงวดขึ้น ทำ�ให้คว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของไทย 

ในตล�ดโลกลดลง 
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๓. ประชากรสูงอายุเพิ่มขึ้นส่งผลให้เกิดการขาดแคลนแรงงาน ในช่วง

แผนฯ ๑๑ สัดส่วนประช�กรเด็ก : แรงง�น : ผู้สูงอ�ยุจ�ก ๒๐.๕ : ๖๗.๖ 

: ๑๑.๙ ในปี ๒๕๕๓ เปลี่ยนเป็น ๑๘.๓ : ๖๖.๙ : ๑๔.๘ ในปี ๒๕๕๙ คว�ม

ต้องก�รแรงง�นในระบบเศรษฐกิจอ�จเพิ่มขึ้นในอน�คตจ�กก�รเป็นสังคม 

ผู้สูงอ�ยุและก�รเคลื่อนย้�ยแรงง�นอย่�งเสรี ก�รข�ดแคลนแรงง�นจะ

กล�ยเป็นปัญห�สำ�คัญ เกิดก�รแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงง�นที่มีคุณภ�พ 

ประกอบกับก�รข�ดระบบก�รบริห�รจัดก�รแรงง�นต่�งช�ติที่ดี จะเป็น

อุปสรรคต่อก�รขย�ยตัวท�งเศรษฐกิจ นอกจ�กนี้ ภ�ครัฐและครัวเรือน 

จะมีค่�ใช้จ่�ยเพิ่มขึ้นสำ�หรับก�รดูแลผู้สูงอ�ยุ โดยเฉพ�ะด้�นสวัสดิก�ร 

และก�รรักษ�พย�บ�ล 

๔. ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย ก�รเจริญเติบโตท�งเศรษฐกิจและ

กระแสโลก�ภิวัตน์มีผลกระทบต่อวัฒนธรรมประเพณีดั้งเดิมที่เป็นฐ�นร�ก

ของคว�มมั่นคงท�งสังคม ส่งผลให้สังคมไทยยกย่องวัตถุม�กกว่�จิตใจ 

วิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง ทั้งก�รดำ�รงชีวิตประจำ�วัน ก�รใช้

ชีวิตและคว�มสัมพันธ์กับผู้อื่น มุ่งแต่ห�ร�ยได้เพื่อสนองคว�มต้องก�ร

ของตนเอง ก�รช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง คว�มมีนำ้�ใจไมตรีน้อยลง ต่�ง

แก่งแย่งเอ�รัดเอ�เปรียบกัน ทำ�ให้คนไทยข�ดคว�มส�มัคคี ไม่เค�รพสิทธิ 

ผู้อื่น และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมน้อยลง
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๕. ทรัพยากรธรรมชาติและสภาพแวดล้อมของประเทศมีแนวโน้มเสื่อมโทรม

รุนแรง ปัญห�โลกร้อนส่งผลให้ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อม

เสื่อมโทรม อ�ทิ ก�รข�ดแคลนนำ้� ก�รสูญเสียคว�มหล�กหล�ยของพันธ์ุพืช 

พันธ์ุสัตว์ ก�รสูญเสียพื้นที่ช�ยฝั่ง ก�รเกิดภัยพิบัติ และก�รระบ�ดของ 

โรคใหม่ๆและโรคที่ไม่มีก�รระบ�ดม�น�น นอกจ�กนี้ กระแสบริโภคนิยม

ทำ�ให้มีก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งสิ้นเปลือง ไม่คุ้มค่� และมีปริม�ณของเสียเพิ่ม

ขึ้นโดยไม่มีก�รกำ�จัดอย่�งถูกวิธี

๖. ประเทศไทยมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทั้งที่ม�จ�กปัญห�ก�รก่อ

คว�มไม่สงบในประเทศ ก�รก่อก�รร้�ย วิกฤตเศรษฐกิจและก�รแข่งขัน

ด้�นต่�งๆ ในเวทีระหว่�งประเทศ รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจ�กมนุษย์และ

ธรรมช�ติที่มีคว�มรุนแรงและผลกระทบสูง จึงจำ�เป็นต้องให้คว�มสำ�คัญกับ

ก�รบริห�รคว�มเสี่ยง เตรียมคว�มพร้อมเพื่อก�รตอบสนองอย่�งฉับไว ก�ร

บริห�รจัดก�รในภ�วะฉุกเฉิน ก�รฟื้นฟูหลังเกิดเหตุก�รณ์ รวมทั้งก�รเสริม

สร้�งคว�มส�ม�รถท�งเศรษฐกิจของประเทศให้เข้มแข็ง ส�ม�รถแข่งขันได้

ในเวทีโลกอย่�งต่อเนื่อง
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ภูมิคุ้มกันที่สำ�คัญของประเทศ 

ประเทศไทยส�ม�รถรองรับผลกระทบจ�กก�รเปลี่ยนแปลงจ�ก

ภ�ยนอกและภ�ยในได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ โดยนำ�จุดแข็ง และศักยภ�พ 

ที่มีอยู่ม�สร้�งภูมิคุ้มกัน ๖ ประก�ร ได้แก่ 

๑. ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ์

ทรงเป็นประมุข โดยมีสถ�บันพระมห�กษัตริย์ เป็นศูนย์กล�งคว�มม่ันคงท�งด้�น

จิตใจของคนไทย และมีบทบ�ทสำ�คัญต่อก�รสร้�งคว�มเชื่อมั่นร่วมกันของ

คนทุกหมู่เหล่�ในก�รประกอบกิจกรรม ท้ังในท�งเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม 

และสิ่งแวดล้อม โดยเฉพ�ะในย�มที่ประเทศไทยประสบภ�วะวิกฤต
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๒. ภาคเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและแหล่งผลิตอาหารของประเทศ เป็น

แหล่งสร้�งง�น แหล่งผลิตอ�ห�รอันอุดมสมบูรณ์ รวมทั้งเชื่อมโยงวิถี

ชีวิตและวัฒนธรรมของสังคมไทยที่สอดคล้องกับธรรมช�ติ จ�กอดีตจนถึง

ปัจจุบัน

๓. การพัฒนาประเทศโดยใช้ความรู้และเทคโนโลยีที่ทันสมัย มุ่งใช้คว�มรู้

ปัจจุบันที่อยู่ในตัวคน คว�มรู้ท�งเทคโนโลยี และคว�มรู้ด้�นอื่นๆ ในก�ร

พัฒน�ประเทศ ซึ่งคนไทยมีคว�มละเอียดอ่อน และส�ม�รถประยุกต์ใช้กับ

เทคโนโลยีสมัยใหม่ เพื่อประโยชน์ในก�รประกอบกิจกรรมท�งเศรษฐกิจ 

และชีวิตประจำ�วัน

๔. สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ประช�ชนนำ�หลักปรัชญ�

ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ประยุกต์ใช้กับชีวิตประจำ�วัน ครอบครัวทำ�หน้�ที่

ปลูกฝังคว�มเป็นไทยที่มีจิตสำ�นึกและลักษณะเฉพ�ะตัวที่ทำ�ให้บุตรหล�นได้

ตระหนักถึงร�กเหง้�ของตนเอง
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๕. ชุมชนมีความสามารถในการบริหารจัดการ มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�

คุณภ�พชีวิต และเชื่อมโยงกันเป็นเครือข่�ยสังคมสวัสดิก�ร ทำ�ให้คนใน

ชุมชนพึ่งตนเองได้ตั้งแต่ระดับปัจเจก ครอบครัว และชุมชน เป็นพลังหลัก 

ในก�รพัฒน�ท้องถิ่น และสร้�งร�กฐ�นของประเทศให้มั่นคง 

๖. ประเทศไทยมีความเป็นเอกราช เป็นกลาง และเป็นมิตรกับนานาประเทศ 

ทำ�ให้เกิดคว�มเชื่อมั่นในก�รเจรจ�ต่อรองในเวทีโลก และส�ม�รถสร้�ง

ประโยชน์เพื่อประเทศช�ติ

จุดเน้นของก�รพัฒน�ในระยะต่อไป 

ก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยงที่ประเทศต้องเผชิญในช่วงแผนฯ ๑๑ และ

แนวท�งก�รสร้�งภูมิคุ้มกันให้ประเทศพร้อมเผชิญก�รเปลี่ยนแปลงอย่�ง

มีประสิทธิภ�พ ชี้ให้เห็นถึงจุดเน้นสำ�คัญที่ควรคำ�นึงในก�รพัฒน�ประเทศ

ระยะต่อไป ดังนี้

๑. เร่งสร้างความสงบสุขให้สังคม โดยร่วมมือกันสร้�งสังคมให้อยู่ร่วม

กันอย่�งสงบสุข ส่งเสริมก�รขับเคลื่อนปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็น

หลักปฏิบัติร่วมกันทั้งสังคม พร้อมทั้งเสริมสร้�งภ�คร�ชก�ร ก�รเมือง และ

ประช�สังคมให้เข้มแข็ง ภ�ยใต้หลักประช�ธิปไตยที่ถูกต้อง เหม�ะสม เป็นที่

เชื่อมั่นและไว้ว�งใจของประช�ชน 
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๒. มุ่งพัฒนาคนให้มีคุณภาพ เป็นกำ�ลังสำ�คัญในก�รพัฒน�ประเทศให้

มั่นคงและส�ม�รถแข่งขันกับประเทศต่�งๆ ในโลกได้อย่�งต่อเนื่อง พัฒน�

คว�มส�ม�รถ สติปัญญ�และจิตใจ ให้พร้อมสำ�หรับก�รพัฒน�ประเทศสู่

สังคมฐ�นคว�มรู้

๓. เพิ่มชนชั้นกลางให้กระจายทุกพื้นที่ของประเทศ เพร�ะชนชั้นกล�งเป็น

กำ�ลังสำ�คัญในก�รประส�นประโยชน์และพัฒน�ประเทศที่มีคว�มสมดุล 

พร้อมทั้งส่งเสริมให้ทุกชนชั้นรู้จักหน้�ที่ของตนเอง และร่วมกันพัฒน�สังคม

ไทยให้เจริญก้�วหน้�และน่�อยู่

๔. พัฒนาภาคเกษตรให้คงอยู่กับสังคมไทยและผลิตอาหารให้เพียงพอ

สำาหรับทุกคน เร่งพัฒน�คว�มส�ม�รถของเกษตรกรในก�รผลิตพืชอ�ห�รที่

มีคุณภ�พในปริม�ณม�กพอที่จะเลี้ยงดูคนในประเทศ และส่งเป็นสินค้�ออก

สนองคว�มต้องก�รของประเทศต่�งๆ ส�ม�รถเป็นผู้นำ�ก�รผลิตและก�รค้�

ในเวทีโลก รวมทั้งรักษ�คว�มโดดเด่นของอ�ห�รไทยที่ต่�งประเทศชื่นชอบ

๕. ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาประเทศใน

อนาคต เกิดคว�มโปร่งใส ตรวจสอบได้ ส่งเสริมให้ทุกภ�คส่วนที่เกี่ยวข้อง

มีส่วนร่วมในก�รพัฒน�ประเทศ ทำ�ให้ก�รพัฒน�ประเทศ ส�ม�รถบรรลุ

วัตถุประสงค์ที่กำ�หนดไว้ในช่วงแผนฯ ๑๑ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ



ส่วนที่ ๓
แผนฯ ๑๑...

สู่สังคมแห่งคว�มสุข
อย่�งมีภูมิคุ้มกัน
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แผนฯ ๑๑...สู่สังคมแห่งคว�มสุข 
อย่�งมีภูมิคุ้มกัน

ก�รว�งแผนฯ ๑๑ 

สำ�นักง�นคณะกรรมก�รพัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ได้เริ่ม

กระบวนก�รจัดทำ�แผนฯ ๑๑ ม�ตั้งแต่ปี ๒๕๕๑ โดยได้ระดมคว�มคิดเห็น

จ�กประช�ชนทุกกลุ่มอ�ชีพเพื่อกำ�หนดวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๐ 

ร่วมกัน ดังนี้ 

คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความ

พอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การ

บริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย

และมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน 

ระบบการผลิตเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและ

พลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้ในเวทีโลก 

สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี

ก�รจัดทำ�แผนฯ ๑๑ มีหลักก�รที่ยึดวิสัยทัศน์นี้เป็นหลัก ควบคู่ไปกับก�ร

พัฒน�ประเทศต�มหลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียง ยึดคนเป็นศูนย์กล�ง

ของก�รพัฒน� ให้คว�ม

สำ�คัญกับก�รเปิดโอก�สให้

ทุกภ�คส่วนได้เข้�ม�ร่วม

กันพัฒน�ประเทศ 
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วิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ และเป้�หม�ยหลักของ
แผนฯ ๑๑ 

ก�รพัฒน�ประเทศในระยะ ๕ ปีของแผน ๑๑ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ 

ระยะย�ว จำ�เป็นต้องมีก�รกำ�หนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์และ

เป้�หม�ยหลักของแผนฯ เพื่อให้ก�รพัฒน�ประเทศดำ�เนินไปในทิศท�ง 

ที่ต้องก�ร ดังนี้

วิสัยทัศน์ 
“สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม 

และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”

พันธกิจ
๑. สร้างความเป็นธรรมในก�รกระจ�ยร�ยได้ ควบคู่กับก�รสร้�งสังคม

ที่มุ่งให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภ�พชีวิตที่ดี ปลอดภัยจ�กอ�ชญ�กรรม อุบัติเหตุ 

ย�เสพติดและอบ�ยมุข คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่�งสันติสุข มีวัฒนธรรม

ประช�ธิปไตยและก�รบริห�รจัดก�รที่ดี

๒. พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพโดยใช้คว�ม

รู้และคว�มคิดริเริ่มของคนไทย ขย�ยหลักประกันท�งสังคมให้ครอบคลุม

ประช�ชนทุกคน สร้�งคว�มมั่นคงด้�นอ�ห�รและพลังง�น รวมทั้งย�รักษ�

โรคที่ใช้สมุนไพรจ�กทรัพย�กรและคว�มหล�กหล�ยท�งชีวภ�พ พร้อมทั้ง 

ปรับโครงสร้�งส�ข�ก�รผลิตและก�รบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม
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๓. สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งส�ม�รถป้องกันและรองรับผลกระทบและ

คว�มเสี่ยงจ�กวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอน�คต พัฒน�ทรัพย�กร

มนุษย์ให้มีคว�มรู้ ทักษะ และคว�มส�ม�รถ รู้เท่�ทันก�รเปลี่ยนแปลงอย่�ง

มีเหตุผล

วัตถุประสงค์
๑. พัฒน�ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่�งสันติ ดำ�รงชีวิตได้อย่�งปกติสุข 

และสังคมมีก�รบริห�รจัดก�รที่ดี

๒. พัฒน�คน ชุมชน และสังคมให้มีคว�มพร้อมเผชิญก�รเปลี่ยนแปลง

๓. ปรับโครงสร้�งเศรษฐกิจให้เติบโตอย่�งมีคุณภ�พ สังคมและ

ก�รเมืองมีคว�มมั่นคง ทรัพย�กรธรรมช�ติและสิ่งแวดล้อมมีคว�มอุดม

สมบูรณ์ ประเทศมีก�รพัฒน�อย่�งยั่งยืน

เป้าหมายหลัก
๑. สังคมไทยมีคว�มสงบสุข 

๒. คนไทยทุกคนมีหลักประกันท�งสังคมที่มีคุณภ�พที่ทั่วถึง

๓. เพิ่มผลิตภ�พก�รผลิตรวม และในแต่ละภ�คก�รผลิต

๔. เพิ่มมูลค่�ก�รผลิตภ�คก�รเกษตรและภ�คบริก�ร

๕. เพิ่มสัดส่วนและมูลค่�สินค้�ที่ผลิตโดยใช้คว�มคิดริเริ่ม

๖. ประเทศไทยมีคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันสูงขึ้น

๗. ทรัพย�กรธรรมช�ติอุดมสมบูรณ์ และคุณภ�พสิ่งแวดล้อมดีขึ้น
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ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ประเทศในแผนฯ ๑๑ 

ก�รว�งแผนพัฒน�ที่ส�ม�รถนำ�ไปปฏิบัติได้จริง และบรรลุเป้�หม�ยที่

ตั้งไว้ จะต้องกำ�หนดเรื่องสำ�คัญที่จำ�เป็นต้องดำ�เนินก�ร ให้เป็นยุทธศ�สตร์

ก�รพัฒน�ประเทศ ดังนี้ 

๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม เน้นก�รสร้�งโอก�ส

ให้ทุกคนเข้�ถึงแหล่งเงินทุน ทรัพย�กร และก�รประกอบอ�ชีพ เพิ่มร�ยได้

ให้กับตนเอง อยู่ในสังคมได้อย่�งมั่นคง ช่วยเหลือกลุ่มคนย�กจน คนด้อย

โอก�ส แรงง�นนอกระบบ แรงง�นต่�งด้�ว ชนกลุ่มน้อย ให้ได้รับบริก�ร

ต่�งๆ ของสังคมอย่�งเท่�เทียมกับคนกลุ่มอื่นๆ สนับสนุนให้ทุกภ�คส่วน 

ร่วมกันแก้ไขปัญห�คว�มเหลื่อมลำ้ �และคว�มขัดแย้งในสังคมไทย 

ร่วมพัฒน�ประเทศอย่�งเต็มที่และเสริมสร้�งคว�มสัมพันธ์ของคนในสังคม

ให้เป็นนำ้�หนึ่งใจเดียวกัน โดยมีแนวท�งสำ�คัญ ดังนี้

 • สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทย

สามารถจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้�ง

คว�มแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจระดับพื้นที่ ปรับระบบก�รคุ้มครองท�งสังคม

ให้ครอบคลุมทุกคนอย่�งทั่วถึง ส่งเสริมก�รจัดสรรทรัพย�กรให้เกิดคว�ม

เป็นธรรม และส่งเสริมก�รใช้ประโยชน์เทคโนโลยีส�รสนเทศในก�รพัฒน�

อ�ชีพและยกระดับคุณภ�พชีวิต 
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 • สร้างโอกาสให้ทุกคนเข้าถึงบริการทางสังคมตามสิทธิพึงมี

พึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันในระดับตัวคน และสร้างการมีส่วนร่วมใน

กระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสร้�งโอก�สให้กลุ่มด้อย

โอก�สได้รับบริก�รท�งสังคมที่มีคุณภ�พอย่�งเท่�เทียมและทั่วถึง เสริมสร้�ง 

ให้คนย�กจนมีคว�มมั่นคงในชีวิตและพร้อมรับผลกระทบจ�กวิกฤตต่�งๆ 

รวมทั้งสนับสนุนก�รจัดสวัสดิก�รให้ทั่วถึงในสังคมไทย

 • การเสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเลือกใช้ชีวิตใน

สังคมได้หลากหลายมากขึ้น และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในเรื่องเศรษฐกิจ 

สังคม และการเมืองอย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดยเปิดโอก�สให้ทุกคน

ส�ม�รถแสดงออกท�งคว�มคิดอย่�งอิสระ เสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งชุมชน

ให้ส�ม�รถจัดก�รปัญห�ต่�งๆ ได้อย่�งมีประสิทธิภ�พ และพร้อมรับกระแส

ก�รเปลี่ยนแปลงทั้งภ�ยในและภ�ยนอกประเทศ สนับสนุนก�รพัฒน�สื่อที่ดี  

ในก�รสร้�งค่�นิยมใหม่ๆ ในสังคมไทย ส่งเสริมให้ภ�คเอกชนร่วมในก�ร

พัฒน�สังคมไทย เสริมสร้�งระบบบริห�รร�ชก�รให้เข้มแข็งมีประสิทธิภ�พ

และป้องกันปร�บปร�มก�รทุจริตประพฤติมิชอบให้ได้ผลเป็นรูปธรรม ปฏิรูป

ก�รเมืองไทยทั้งระบบให้เป็นประช�ธิปไตยที่ทุกคนส�ม�รถมีส่วนร่วมอย่�ง

เหม�ะสม 
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 • เสริมสร้างความสัมพันธ์ของคนในสังคมให้แน่นแฟ้นเป็น

นำา้หน่ึงใจเดียวกัน โดยสร้�งค่�นิยมใหม่ท่ียอมรับร่วมกันบนคว�มไว้เน้ือเช่ือใจ

และเกื้อกูลกันในสังคม ส่งเสริมวัฒนธรรมก�รเมืองที่ดี นำ�ไปสู่ก�รเป็น

ประช�ธิปไตยที่ถูกต้องและเหม�ะสม สร้�งคว�มเชื่อมั่นและคว�มไว้ว�งใจ

ให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม

๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง

ยั่งยืน มุ่งพัฒน�คนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีคว�มส�ม�รถ ด้วยก�รพัฒน�ให้มี

จิตส�ธ�รณะหรือสำ�นึกรับผิดชอบต่อสังคม ๕ ด้�น ทั้งก�รเรียนรู้ต่อเนื่อง

ตลอดชีวิต คิดเป็น ทำ�เป็น ก�รสะสมคว�มรู้และนำ�ม�คิดเชื่อมโยง เกิดเป็น 

คว�มคิดริเริ่ม และสร้�งสรรค์ ก�รเปิดใจกว้�งพร้อมรับทุกคว�มคิดเห็น  

และก�รปลูกฝังให้จิตใจมีคุณธรรม รวมท้ังสร้�งสภ�พแวดล้อมของครอบครัว  

ชุมชน และสังคมให้มั่นคง เอื้อต่อก�รพัฒน�คน โดยมีแนวท�งสำ�คัญ ดังนี้
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 • ส่งเสริมคนไทยให้มีการเกิดที่มีคุณภาพ มีการตั้งถิ่นฐานที่

สอดคล้องกับสภาพและโอกาสของพื้นที่ โดยส่งเสริมก�รเกิดที่มีคุณภ�พ

และมีบุตรในจำ�นวนท่ีเหม�ะสม สนับสนุนให้คนต้ังถ่ินฐ�นและมีก�รกระจ�ยตัว 

ของประช�กรอย่�งสอดคล้องกับสภ�พ โอก�ส และทรัพย�กรธรรมช�ติ 

ในพื้นที่ 

 • พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง

และการพัฒนาประเทศในอนาคต โดยพัฒน�คุณภ�พคนไทยทุกช่วงวัย 

สนับสนุนกระบวนก�รเรียนรู้ที่ก่อให้เกิดวัฒนธรรมก�รเกื้อกูลช่วยเหลือ

ซึ่งกันและกัน ด้วยก�รพัฒน�ให้มีจิตส�ธ�รณะ ๕ ด้�น ก�รสร้�งสุขภ�พ 

คนไทยให้สมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่�งก�ยและจิตใจ ตั้งแต่ในครรภ์ม�รด�จนถึง

ว�ระสุดท้�ยของชีวิต สร้�งคว�มเข้มแข็งให้สถ�บันหลักของสังคมทั้ง

สถ�บันครอบครัว สถ�บันก�รศึกษ� สถ�บันศ�สน� ให้มีบทบ�ทหลักในก�ร

เลี้ยงดูเด็กและเย�วชนให้เป็นคนดี มีคุณธรรม และทำ�ประโยชน์แก่ส่วนรวม
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 • ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้�งโอก�สก�รเรียนรู้อย่�ง

ต่อเนื่องให้คนทุกกลุ่มทุกวัยมีท�งเลือกและส�ม�รถเข้�ถึงแหล่งเรียนรู้

และคว�มรู้ที่หล�กหล�ย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญ�และคว�มรู้ใหม่ 

โดยสร้�งนิสัยใฝ่รู้ตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับก�รส่งเสริมให้องค์กรและสื่อ 

ทุกประเภทเป็นแหล่งเรียนรู้ท่ีทำ�ให้เกิดคว�มคิดริเร่ิม ก�รสร้�งปัจจัยสนับสนุน 

ให้เกิดก�รเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒน�ระบบบริห�รจัดก�รก�รศึกษ�ท�งเลือก

เพื่อเพิ่มโอก�สท�งก�รศึกษ� ทั้งก�รศึกษ�ในระบบ นอกระบบ และก�ร

ศึกษ�ต�มคว�มสนใจ

 • เสริมสร้างค่านิยมที่ดีและวัฒนธรรมไทยที่ดี ให้สนับสนุน 

กระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยส่งเสริมบทบ�ท

สถ�บันท�งสังคมในกระบวนก�รพัฒน�ประเทศ ประส�นกลไกก�รดำ�เนินง�น 

ทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน ท้องถิ่น ช�ติ และส�กลให้เชื่อมโยงกัน  

ส่งเสริมภ�คเอกชนดำ�เนินธุรกิจที่รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
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๓. ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน 

เป็นก�รสร้�งภ�คเกษตรให้เข้มแข็ง ส�ม�รถผลิตอ�ห�รที่มีคุณภ�พเพียง

พอสำ�หรับผู้บริโภคในประเทศ เป็นฐ�นก�รผลิตที่ทำ�ให้เกษตรกรเกิดคว�ม

มั่นคงในอ�ชีพและร�ยได้ รวมทั้งใช้เป็นแหล่งย�จ�กสมุนไพร ให้ภ�คเกษตร

เป็นแหล่งอ�ห�รและพลังง�น รวมทั้งจัดห�พลังง�นให้เพียงพอกับคว�ม

ต้องก�รใช้ในประเทศ โดยมีแนวท�งสำ�คัญ ดังนี้ 

 • พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้การผลิตในภาคเกษตรให้ 

เข้มแข็งและยั่งยืน โดยรักษ�และคุ้มครองพื้นที่ที่ใช้ทำ�เกษตรได้ สนับสนุนให้

เกษตรกรร�ยย่อยมีที่ดินเป็นของตนเองหรือมีสิทธิทำ�กินในที่ดิน ปรับปรุง

กฎหม�ยปฏิรูปที่ดิน เร่งรัดก�รออกเอกส�รสิทธิ์หรือให้สิทธิในก�รจัดสรร

ที่ดินแก่เกษตรกรผู้ไร้ที่ทำ�กิน ศึกษ�ระบบก�รบริห�รจัดก�รธน�ค�รที่ดิน 

เพื่อจัดสรรให้กับเกษตรกรร�ยย่อย บริห�รจัดก�รนำ้�ให้เพียงพอกับ 

คว�มต้องก�รในภ�คเกษตร กระจ�ยนำ้�ในระบบชลประท�นอย่�งเป็นธรรม 

และพัฒน�แหล่งนำ้�ขน�ดเล็กในไร่น� 
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 • เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและเพิ่มมูลค่าผลผลิต 

โดยสนับสนุนก�รวิจัยและพัฒน�พันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ ควบคู่กับก�รส่งเสริม

คว�มร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้�นในก�รผลิต ก�รตล�ด ก�รวิจัยพัฒน�

สินค้�เกษตรที่เป็นที่ต้องก�รของตล�ด พัฒน�ระบบขนส่ง ใช้คว�มรู้และ

เทคโนโลยีก�รผลิตที่ไม่ทำ�อันตร�ยต่อสิ่งแวดล้อม พัฒน�สินค้�เกษตรเพื่อ

เพิ่มร�ค�ให้สูงขึ้นและส�ม�รถข�ยได้ มีคุณภ�พได้ม�ตรฐ�น รณรงค์ให้

เกษตรกรลดก�รใช้ส�รเคมีและใช้ส�รที่ม�จ�กธรรมช�ติม�กขึ้น พัฒน�

ระบบควบคุมและตรวจสอบก�รผลิตให้รวดเร็ว ทั่วถึง และประหยัดสำ�หรับ

เกษตรกร สนับสนุนให้มีก�รรับรองสินค้�อ�ห�รปลอดภัยที่เป็นที่ยอมรับ  

ส่งเสริมก�รผลิตที่ปลอดจ�กก�รตัดแต่งพันธุกรรม (จีเอ็มโอ) ให้มีระบบ

ตล�ดกล�งสินค้�เกษตรและตล�ดสินค้�เกษตรล่วงหน้�ที่เข้มแข็ง ส่งเสริม

ภ�คเอกชนและองค์กรชุมชนให้มีบทบ�ทร่วมกันในก�รบริห�รจัดก�รระบบ

สินค้�เกษตร และก�รจัดก�รด้�นก�รตล�ด
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 • สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดย

พัฒน�ระบบประกันร�ยได้เกษตรกรให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด พัฒน�

ระบบประกันภัยพืชผลก�รเกษตรจ�กภัยธรรมช�ติ ส่งเสริมก�รทำ�เกษตร

แบบมีสัญญ�ที่สร้�งคว�มเป็นธรรมแก่ทุกฝ่�ย พัฒน�ระบบสวัสดิก�รให้

ครอบคลุมแรงง�นนอกระบบและเกษตรกร ว�งแนวท�งส่งเสริมเกษตรกร

รุ่นใหม่ให้เข้�สู่ภ�คเกษตร พัฒน�สถ�บันเกษตรกรให้เข้มแข็ง พัฒน�ให้

เกษตรกรร�ยย่อยพร้อมแข่งขันกับประเทศเพื่อนบ้�น และส่งเสริมให้มีก�ร

ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกพืชแต่ละชนิด
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 • สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานในระดับครัวเรือน

และชุมชน โดยส่งเสริมให้เกษตรกรทำ�ก�รเกษตรที่ผลิตอ�ห�รได้เพียงพอ

และหล�กหล�ย ดูแลสุขภ�พอน�มัยของประช�ชน สนับสนุนก�รสร้�ง 

เครือข่�ยก�รผลิตและก�รบริโภคที่เกื้อกูลกันในชุมชน ส่งเสริมก�รนำ�

วัตถุดิบเหลือใช้จ�กก�รเกษตรม�ผลิตเป็นพลังง�นทดแทนใช้ในครัวเรือน 

และชุมชน ฟื้นฟูค่�นิยมและวัฒนธรรมที่ดี โดยเฉพ�ะวิถีชีวิตและ

วัฒนธรรมท�งก�รเกษตรที่ให้คว�มสำ�คัญกับก�รดูแลทรัพย�กรธรรมช�ติ

และพัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในก�รสร้�งคว�ม 

เข้มแข็งด้�นอ�ห�รและพลังง�นให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่�งเป็นระบบ

 • สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศ

และความเข้มแข็งภาคเกษตร โดยวิจัยและพัฒน�ก�รผลิตพลังง�นจ�ก

พืชพลังง�น ส่งเสริมก�รใช้พลังง�นสะอ�ดและพัฒน�พลังง�นทดแทน 

สนับสนุนให้มีก�รผลิตและใช้พลังง�นหมุนเวียนในชุมชน สนับสนุนก�ร

พัฒน�เทคโนโลยีและคว�มรู้ใหม่ๆ ในภ�คก�รผลิตที่ก่อให้เกิดก�รประหยัด

และใช้พลังง�นอย่�งคุ้มค่� และสร้�งคว�มเข้�ใจก�รพัฒน�พลังง�นท�ง

เลือกในอน�คต ผ่�นกระบวนก�รมีส่วนร่วมของประช�ชน
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 • ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐที่สร้างสมดุลของอาหารและ

พลังงาน โดยสนับสนุนบทบ�ทของเกษตรกร เครือข่�ยปร�ชญ์ช�วบ้�น 

และชุมชนให้มีส่วนร่วมในก�รกำ�หนดทิศท�งและว�งแผนก�รผลิตท�งก�ร

เกษตร ปรับบทบ�ทหน่วยง�นภ�ครัฐให้เป็นผู้สนับสนุนก�รพัฒน�ด้�น

เกษตร อ�ห�ร และพลังง�นที่สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของชุมชน ให้

มีกลไกตรวจสอบก�รดำ�เนินง�นแบบมีส่วนร่วมของชุมชน สนับสนุนให้ 

ภ�คเอกชนออกใบรับรองและบริก�รต่�งๆ โดยภ�ครัฐกำ�กับและตรวจสอบ 

พัฒน�ปรับปรุงกฎหม�ยให้มีเหม�ะสมกับก�รคุ้มครองพันธ์ุพืช และ

สมุนไพร
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๔. ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัย

แวดล้อม สนับสนุนให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กล�งก�รผลิตสินค้�และบริก�ร

ในภูมิภ�คที่ใช้ก�รสร้�งคว�มรู้ใหม่ๆ เป็นเครื่องมือนำ�ไปสู่คว�มยั่งยืนใน

ระยะย�ว พร้อมกับสร้�งระบบประกันและบริห�รจัดก�รคว�มเสี่ยงในด้�น

เศรษฐกิจ สร้�งบรรย�ก�ศให้เอื้อต่อก�รผลิต ก�รค้� และก�รลงทุน รวม

ทั้งก�รพัฒน�ผู้ประกอบก�รร�ยใหม่ สร้�งเครือข่�ยโครงสร้�งพื้นฐ�นและ 

ก�รจัดก�รขนส่งภ�ยในท่ีเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภ�ค โดยมีแนวท�งสำ�คัญ 

ดังนี้

 • พัฒนาอุ ตสาหกรรมการ เกษตร  ให้ ก �รผลิ ตส�ม�รถ

เพิ่มร�ค�ผลผลิตที่ส�ม�รถแข่งขันได้ในระยะย�วโดยไม่กระทบต่อ

ทรัพย�กรธรรมช�ติและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม สนับสนุนก�รวิจัยและ

พัฒน�ด้�นก�รผลิตและแปรรูปสินค้�เกษตร และปรับปรุงก�รบริห�ร

จัดก�รภ�ครัฐให้โปร่งใส
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 • พัฒนาภาคอุตสาหกรรมการผลิต โดยพัฒน�คุณภ�พคน

ผ่�นระบบก�รศึกษ� ก�รฝึกอบรม และพัฒน�ทักษะอย่�งต่อเนื่อง  

ใช้กฎระเบียบที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ เชื่อมโยงก�รผลิตภ�คอุตส�หกรรม

กับอุตส�หกรรมท้องถิ่น และกระจ�ยก�รพัฒน�อุตส�หกรรมไปสู่ภูมิภ�ค 

พัฒน�อุตส�หกรรมที่ใช้คว�มคิดริเริ่ม และไม่เป็นอันตร�ยต่อสิ่งแวดล้อม 

พัฒน�เมืองอุตส�หกรรมที่ไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อมในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก ฟื้นฟู

สิ่งแวดล้อมในพื้นที่อุตส�หกรรมหลักของประเทศอย่�งต่อเนื่อง เตรียม

พัฒน�พื้นที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ ภ�ยใต้ก�รมีส่วนร่วมของประช�ชนใน

พื้นที่

 • พัฒนาภาคบริการ โดยเพิ่มขีดคว�มส�ม�รถในก�รแข่งขันของ

ธุรกิจบริก�รที่ใช้คว�มเป็นไทยและก�รสร้�งคว�มรู้ใหม่ๆ ขย�ยฐ�นก�รผลิต 

และก�รตล�ดภ�คธุรกิจบริก�รที่มีศักยภ�พออกสู่ตล�ดต่�งประเทศ 

พัฒน�ปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่อก�รส่งเสริมก�รลงทุนธุรกิจบริก�รภ�ยใน

ประเทศ ส่งเสริมก�รลงทุนจ�กต่�งประเทศ ยกระดับคุณภ�พชีวิตของ

ประช�ชน ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และพัฒน�ยกระดับคุณภ�พ

แหล่งท่องเที่ยวให้สอดคล้องกับคว�มต้องก�รของตล�ดและชุมชน บริห�ร

จัดก�รก�รท่องเที่ยวอย่�งยั่งยืน รวมทั้งเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งให้ภ�ค

เอกชน ท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบก�รร�ยย่อย และวิส�หกิจชุมชน 

ในอุตส�หกรรมท่องเที่ยว
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 • พัฒนากลุ่มสินค้าที่ใช้ความคิดริเริ่ม โดยส่งเสริมก�รศึกษ�วิจัย

และพัฒน�เชิงลึกในกลุ่มสินค้�เหล่�นี้ ใช้คว�มคิดริเริ่มเพิ่มร�ค�สินค้�และ

บริก�ร พัฒน�ปัจจัยแวดล้อม พัฒน�บุคล�กรให้ส�ม�รถตอบสนองคว�ม

ต้องก�รของภ�คก�รผลิตและบริก�รทั้งในระดับวิช�ชีพและผู้ประกอบก�ร

 • พัฒนาภาคการค้าและการลงทุน โดยเสริมสร้�งประสิทธิภ�พ

ก�รตล�ดและก�รกระจ�ยผลผลิตไปสู่ตล�ด พัฒน�ทักษะและคว�มรู้ของ

ผู้ประกอบก�รไทยในภ�คก�รผลิตและก�รค้� ผลักดันก�รจัดทำ�คว�มตกลง

ก�รค้�เสรี และใช้ประโยชน์จ�กข้อตกลงที่มีผลบังคับใช้ พร้อมทั้งว�ง

แนวท�งป้องกันผลเสียที่อ�จเกิดขึ้น

 • พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และความรู้ใหม่ๆ ด้วย

ก�รลงทุนวิจัยและพัฒน� นำ�ผลง�นวิจัยไปต่อยอด ถ่�ยทอด และประยุกต์

ใช้ประโยชน์ในเชิงพ�ณิชย์และพัฒน�ชุมชน สร้�งสภ�พแวดล้อมที่ 

เอื้ออำ�นวยต่อก�รพัฒน�และประยุกต์ใช้วิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ

คว�มรู้ใหม่ๆ ให้เกิดประโยชน์อย่�งจริงจัง พัฒน�สิ่งอำ�นวยคว�มสะดวก

ท�งวิทย�ศ�สตร์ เทคโนโลยี วิจัย และคว�มรู้ใหม่ๆ ให้ทั่วถึงและเพียงพอ
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 • พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบจัดการขนส่งให้เอื้อต่อก�ร

พัฒน�ประเทศ เช่น ถนน ไฟฟ้� ประป� ฯลฯ และก�รบริห�รจัดก�รระบบ

ขนส่งของประเทศ พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นด้�นเทคโนโลยีส�รสนเทศและ

ก�รสื่อส�รที่ทันสมัยส่งเสริมให้เอกชนมีส่วนร่วมเพิ่มขึ้นในก�รลงทุนพัฒน�

โครงสร้�งพื้นฐ�น

 • ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เกิด

ประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจอย่างเป็นธรรม โดยบังคับใช้กฎหม�ยอย่�ง

เสมอภ�ค พัฒน�บุคล�กรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับก�รบังคับใช้กฎหม�ย ผลักดัน 

ให้มีก�รประก�ศใช้กฎหม�ยใหม่ๆ เพื่อรองรับก�รค้�เสรี ศึกษ�ทบทวน

กฎหม�ยที่เอื้อต่อก�รพัฒน�ก�รผลิตสินค้�และบริก�รที่ใช้คว�มคิดริเริ่ม

และก�รคุ้มครองทรัพย์สินท�งปัญญ� จัดให้มีกระบวนก�รบังคับใช้กฎหม�ย

ป้องกันก�รละเมิดทรัพย์สินท�งปัญญ� และกฎหม�ยดูแลอุตส�หกรรม 

ที่ย้�ยฐ�นก�รผลิตเข้�ม�ในประเทศและปล่อยก๊�ซเรือนกระจก
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๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงด้านเศรษฐกิจระหว่างประเทศและ

ความมั่นคงของประเทศในภูมิภาค เป็นก�รเตรียมพร้อมและปรับตัวรองรับ

ก�รเปลี่ยนแปลงของโลกและภูมิภ�ค โดยเฉพ�ะก�รเป็นประช�คมอ�เซียน  

ส่งเสริมบทบ�ทไทยในเวทีระหว่�งประเทศให้เด่นชัด รวมท้ังบรรเท�ผลกระทบ 

เชิงลบและประเด็นปัญห�ร่วมระหว่�งประเทศ มีแนวท�งสำ�คัญ ดังนี้

 • ขยายความร่วมมือภายใต้กรอบความร่วมมือต่างๆ และ

ความเป็นหุ้นส่วนกับประเทศคู่ค้าของไทยในภูมิภาคต่างๆ ที่จะทำ�ให้เกิด

ประโยชน์ต่อก�รพัฒน�ประเทศไทย

 • เสริมสร้างความเข้มแข็งกลไกการพัฒนาระดับพื้นที่ ในก�ร

จัดทำ�ยุทธศ�สตร์ก�รพัฒน�ระดับจังหวัดและกลุ่มจังหวัดให้เชื่อมโยงกับ

ประเทศเพื่อนบ้�น

 • พัฒนาฐานการลงทุนให้สามารถแข่งขันในภูมิภาค โดยร่วมมือ

กับประเทศเพื่อนบ้�นสร้�งฐ�นก�รผลิตต�มแนวเขตเศรษฐกิจ พัฒน�

เขตเศรษฐกิจช�ยแดนและเมืองช�ยแดน โดยเฉพ�ะก�รคมน�คมขนส่ง 

ม�ตรฐ�นก�รให้บริก�รและอำ�นวยคว�มสะดวกบริเวณจุดผ่�นแดน พัฒน�

ขีดคว�มส�ม�รถของบุคล�กรและผู้ประกอบก�รท้องถิ่น ประส�นแผน

พัฒน�พื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้�น 

 • ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด 

ภัยพิบัติ และเชื้อโรค โดยพัฒน�ศักยภ�พและคว�มพร้อมในก�รป้องกันและ

แก้ปัญห�ข้�มช�ติด้�นก�รก่อก�รร้�ย ปัญห�ย�เสพติด และก�รหลบหนี 

เข้�เมือง เตรียมพร้อมรับภัยพิบัติท�งธรรมช�ติและเหตุฉุกเฉิน และสร้�ง

คว�มร่วมมือในภูมิภ�ค
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 • ประสานความร่วมมือทุกภาคส่วนเพื่อพัฒนานโยบายและ

ยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการรักษาผลประโยชน์ของชาติทั้งทางบกและ

ทางทะเล โดยพัฒน�องค์กร กลไกในภ�คส่วนต่�งๆ และเสริมสร้�งเครือข่�ย

คว�มร่วมมือกับน�น�ประเทศ รวมทั้งพัฒน�ขีดคว�มส�ม�รถของกองทัพ

และหน่วยง�นที่รับผิดชอบภ�รกิจคว�มมั่นคง

๖. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง

ยั่งยืน เป็นก�รอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพย�กรธรรมช�ติให้มีคว�มอุดมสมบูรณ์ 

ผลักดันก�รผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่ก�รเป็นสังคมที่เป็นมิตรกับ 

สิ่งแวดล้อม สร้�งภูมิคุ้มกันและเตรียมคว�มพร้อมรองรับก�รเปลี่ยนแปลง

ของภูมิอ�ก�ศ มีแนวท�งสำ�คัญ ดังนี้

 • ก า ร อนุ รั ก ษ์  ฟื้ น ฟู  แ ล ะส ร้ า ง ค ว ามมั่ นค ง ขอ ง ฐ าน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยคุ้มครอง รักษ� และฟื้นฟูฐ�น

ทรัพย�กร ดิน แหล่งนำ้� ป่�ไม้ ช�ยฝั่งทะเล แหล่งแร่และคว�มหล�กหล�ย

ของพันธ์ุพืชพันธ์ุสัตว์ พัฒน�ฐ�นข้อมูล ระบบข้อมูลข�่วส�รเชิงพื้นที่ และ

ก�รจัดก�รคว�มรู้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปรับปรุงก�รบริห�รจัดก�รที่ดิน

ทั้งระบบ กระจ�ยก�รถือครองที่ดินให้เกิดคว�มเป็นธรรมและคุ้มครอง

เกษตรกรย�กจนให้ส�ม�รถดำ�รงชีวิตอยู่ได้อย่�งมั่นคง สร้�งแรงจูงใจและ

สร้�งร�ยได้จ�กก�รอนุรักษ์ทรัพย�กรธรรมช�ติ ปรับปรุงระบบบริห�ร 

จัดก�รนำ้� สนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนร่วมพัฒน� 

แหล่งนำ้� อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่�งเป็นธรรม
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 • การปรับกระบวนทัศน์การพัฒนาและพฤติกรรมการบริโภคสู่

สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมให้ประช�ชนทุกภ�คส่วนนำ�

หลักปรัชญ�ของเศรษฐกิจพอเพียงม�ใช้ในก�รดำ�เนินชีวิต ให้คว�มรู้ด้�น

ก�รบริโภคอย่�งเหม�ะสมและไม่ทำ�ล�ยสิ่งแวดล้อม เสริมสร้�งระบบก�ร

คุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมเครือข่�ย สื่อ โฆษณ� และประช�สัมพันธ์ 

ให้มีบทบ�ทในก�รปรับไปสู่ก�รบริโภคที่ยั่งยืน

• การเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรของภาคการผลิตและบริการ

ที่นำาไปสู่สังคมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปรับระบบก�รผลิตของภ�ค

อุตส�หกรรมให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ทั้งก�รผลิตสินค้�ที่เป็นวัตถุดิบและ

สินค้�บริโภค ส่งเสริมก�รทำ�เกษตรที่เกื้อกูลกับระบบนิเวศ ต�มแนวคิด

ของก�รทำ�เกษตรยั่งยืน ส่งเสริมภ�คบริก�รให้เป็นกำ�ลังผลักดันเศรษฐกิจ 

ให้ขย�ยตัว และสร้�งโอก�สท�งก�รตล�ดให้กับสินค้�หรือบริก�รที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม

• การจัดการส่ิงแวดล้อมเมืองและโครงสร้างพ้ืนฐาน โดยว�งผังเมือง

ที่คำ�นึงถึงวัฒนธรรม สังคม สิ่งแวดล้อม พัฒน�โครงสร้�งพื้นฐ�นที่ให้

คว�มสำ�คัญกับก�รใช้ทรัพย�กรอย่�งคุ้มค่� และก�รบรรเท�ผลกระทบ 

สิ่งแวดล้อมและชุมชน
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• การยกระดับความสามารถในการปรับตัวรองรับกับการ

เปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ โดยพัฒน�คว�มรู้ และระบบฐ�นข้อมูลเกี่ยวกับ

ผลกระทบท่ีเกิดจ�กก�รเปล่ียนแปลงภูมิอ�ก�ศ พัฒน�เคร่ืองมือในก�รบริห�ร 

จัดก�ร เพิ่มบทบ�ทประเทศไทยในเวทีประช�คมโลกและก�รสร้�งคว�ม 

ร่วมมือกับต่�งประเทศ

• การพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส

และเป็นธรรม โดยพัฒน�ชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในก�ร

เข้�ถึงและใช้ประโยชน์ทรัพย�กร สนับสนุนกระบวนก�รมีส่วนร่วม พัฒน�

กลไกก�รจัดก�รร่วมที่ประกอบด้วยภ�ครัฐ ภ�คเอกชน ภ�ควิช�ก�ร องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น และชุมชน 



ส่วนที่ ๔
ก�รนำ�แผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัติ



การน าแผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัต ิ
หลักการ : ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา 

แผนฯ ๑๑ ได้วาง
หลักการน าแผนฯ ไปปฏิบัติไว้ ๒ 
ประการ ได้แก่ ๑) การ ก าหนด
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา หรือ “ภาคีการ
พัฒนา” ในแต่ละภาคส่วนให้
ชัดเจน และ ๒) บทบาทของแต่ละ
ภาคีจะต้องสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน  

 

แนวทาง : พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 

แนวทางน าแผนฯ ๑๑ ไป
ปฏิบัติ ในขั้นแรกจะต้อง สร้างความ
เข้าใจใน สาระส าคัญ ของแผนฯ 
จากนั้นจึงพัฒนาวิธีการและ
เครื่องมือส าหรับการน าแผนไป
ปฏิบัติที่เหมาะสม ผ่านสื่อ การจัด
เวทีประชาคม เวทีเสวนาสาธารณะ 
การประชุม /สัมมนา ให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วม และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องและมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน  พร้อมทั้ง
สอดแทรกเนื้อหาของแผนฯ ๑๑ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการของ หน่วยงานภาครัฐ
ในส่วนกลาง และกระจายลงสู่ระดับ
พื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึง

การประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และองค์กรพัฒนาเอกชน  และจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัด
การพัฒนาเพื่อน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ  

 

  

๔๘ 
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ก�รนำ�แผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัติ

หลักก�ร : ประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คีก�รพัฒน�

แผนฯ ๑๑ ได้ว�งหลักก�รนำ�แผนฯไปปฏิบัติไว้ ๒ ประก�ร ได้แก่  

๑) ก�รกำ�หนดบทบ�ทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับก�รพัฒน� หรือ “ภ�คีก�ร

พัฒน�” ในแต่ละภ�คส่วนให้ชัดเจน และ ๒) บทบ�ทของแต่ละภ�คีจะต้อง

สอดคล้องและเชื่อมโยงกัน 

แนวท�ง : พัฒน�วิธีก�รและเครื่องมือที่เหม�ะสม

แนวท�งนำ�แผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัติ ในขั้นแรกจะต้องสร้�งคว�มเข้�ใจ

ในส�ระสำ�คัญของแผนฯ จ�กนั้นจึงพัฒน�วิธีก�รและเครื่องมือสำ�หรับ

ก�รนำ�แผนไปปฏิบัติที่เหม�ะสม ผ่�นสื่อ ก�รจัดเวทีประช�คม เวทีเสวน�

การน าแผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัต ิ
หลักการ : ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา 

แผนฯ ๑๑ ได้วาง
หลักการน าแผนฯ ไปปฏิบัติไว้ ๒ 
ประการ ได้แก่ ๑) การ ก าหนด
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา หรือ “ภาคีการ
พัฒนา” ในแต่ละภาคส่วนให้
ชัดเจน และ ๒) บทบาทของแต่ละ
ภาคีจะต้องสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน  

 

แนวทาง : พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 

แนวทางน าแผนฯ ๑๑ ไป
ปฏิบัติ ในขั้นแรกจะต้อง สร้างความ
เข้าใจใน สาระส าคัญ ของแผนฯ 
จากนั้นจึงพัฒนาวิธีการและ
เครื่องมือส าหรับการน าแผนไป
ปฏิบัติที่เหมาะสม ผ่านสื่อ การจัด
เวทีประชาคม เวทีเสวนาสาธารณะ 
การประชุม /สัมมนา ให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วม และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องและมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน  พร้อมทั้ง
สอดแทรกเนื้อหาของแผนฯ ๑๑ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการของ หน่วยงานภาครัฐ
ในส่วนกลาง และกระจายลงสู่ระดับ
พื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึง

การประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และองค์กรพัฒนาเอกชน  และจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัด
การพัฒนาเพื่อน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ  

 

  

๔๘ 

การน าแผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัต ิ
หลักการ : ประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนา 

แผนฯ ๑๑ ได้วาง
หลักการน าแผนฯ ไปปฏิบัติไว้ ๒ 
ประการ ได้แก่ ๑) การ ก าหนด
บทบาทของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การพัฒนา หรือ “ภาคีการ
พัฒนา” ในแต่ละภาคส่วนให้
ชัดเจน และ ๒) บทบาทของแต่ละ
ภาคีจะต้องสอดคล้องและ
เชื่อมโยงกัน  

 

แนวทาง : พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม 

แนวทางน าแผนฯ ๑๑ ไป
ปฏิบัติ ในขั้นแรกจะต้อง สร้างความ
เข้าใจใน สาระส าคัญ ของแผนฯ 
จากนั้นจึงพัฒนาวิธีการและ
เครื่องมือส าหรับการน าแผนไป
ปฏิบัติที่เหมาะสม ผ่านสื่อ การจัด
เวทีประชาคม เวทีเสวนาสาธารณะ 
การประชุม /สัมมนา ให้ทุกภาคส่วน

มีส่วนร่วม และก าหนดแนวทางการ
ด าเนินงานที่สอดคล้องและมี
จุดมุ่งหมายเดียวกัน  พร้อมทั้ง
สอดแทรกเนื้อหาของแผนฯ ๑๑ ไว้ใน
แผนปฏิบัติการของ หน่วยงานภาครัฐ
ในส่วนกลาง และกระจายลงสู่ระดับ
พื้นที่อย่างเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึง

การประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา 
และองค์กรพัฒนาเอกชน  และจัดท าระบบการติดตามประเมินผลและสร้างตัวชี้วัด
การพัฒนาเพื่อน าไปใช้ก ากับการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของแผนฯ  

 

  

๔๘ 
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ส�ธ�รณะ ก�รประชุม /สัมมน� ให้ทุกภ�คส่วนมีส่วนร่วม และกำ�หนด

แนวท�งก�รดำ�เนินง�นที่สอดคล้องและมีจุดมุ่งหม�ยเดียวกัน พร้อมทั้ง

สอดแทรกเนื้อห�ของแผนฯ ๑๑ ไว้ในแผนปฏิบัติก�รของหน่วยง�นภ�ครัฐ

ในส่วนกล�ง และกระจ�ยลงสู่ระดับพื้นที่อย่�งเป็นขั้นเป็นตอน รวมถึงก�ร

ประส�นคว�มร่วมมือกับภ�คีก�รพัฒน�ต่�งๆ เช่น ภ�คเอกชน สถ�บัน

ก�รศึกษ� และองค์กรพัฒน�เอกชน และจัดทำ�ระบบก�รติดต�มประเมิน

ผลและสร้�งตัวชี้วัดก�รพัฒน�เพื่อนำ�ไปใช้กำ�กับก�รดำ�เนินง�นต�ม

ยุทธศ�สตร์ของแผนฯ 
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กระบวนก�ร : ถ่�ยทอดแผนฯ ๑๑ สู่แผนระดับต่�งๆ 

กระบวนก�รนำ�แผนไปปฏิบัติจะต้องดำ�เนินก�รอย่�งเป็นขั้นเป็นตอน 

ตั้งแต่ก�รนำ�ทิศท�ง วัตถุประสงค์ เป�้หม�ย ยุทธศ�สตร์ของแผนพัฒน�ฯ 

ฉบับที่ ๑๑ และตัวชี้วัดคว�มสำ�เร็จ สู่แผนระดับต่�งๆ ได้แก่ แผนก�ร

บริห�รร�ชก�รแผ่นดิน แผนปฏิบัติร�ชก�ร ๔ ปี และแผนปฏิบัติร�ชก�ร

ประจำ�ปีของกระทรวงและกรม แผนพัฒน�จังหวัด/กลุ่มจังหวัด แผนพัฒน�

ท้องถิ่น และแผนชุมชน ผ่�นก�รจัดสรรงบประม�ณที่สนับสนุนก�รพัฒน�

ในช่วงแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑

ก�รส่งเสริมบทบ�ทภ�คีก�รพัฒน�ประเทศ 

ก�รนำ�แผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัติ จะต้องส่งเสริมบทบ�ทภ�คีก�รพัฒน�โดย

ก�รเสริมสร้�งคว�มเข้มแข็งของภ�คีและสร้�งสภ�พแวดล้อมให้เอื้อต่อก�ร

ดำ�เนินง�นร่วมกัน ดังนี้
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๑. เสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ สามารถผลักดันและดำาเนินการ 

ตามแนวทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ได้อย่างเหมาะสม 

โดยพัฒน�ชุมชนให้มีคว�มพร้อมดำ�เนินง�นที่สอดคล้องกับแนวท�งก�ร

พัฒน�ในแผนพัฒน�ฯ ฉบับที่ ๑๑ สร้�งคว�มเข้มแข็งให้องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นดำ�เนินง�นต�มภ�รกิจที่กฎหม�ยระบุไว้อย่�งมีประสิทธิภ�พ 

ปรับปรุงกฎ ระเบียบให้เอื้อต่อก�รบริห�รจัดก�ร เปิดโอก�สให้ชุมชนมี

ส่วนร่วมในก�รจัดกิจกรรมพัฒน�ท้องถิ่น เป็นเครือข่�ยกับท้องถิ่นใกล้

เคียงในก�รพัฒน�พื้นที่ ให้ภ�คีก�รพัฒน�มีส่วนร่วมในก�รบริห�รจัดก�ร 

ก�รพัฒน�ท้องถิ่นม�กขึ้น ปรับบทบ�ทภ�ครัฐเน้นหน้�ที่อำ�นวยคว�มสะดวก 

และประส�นคว�มร่วมมือระหว่�งภ�คีก�รพัฒน�ต่�งๆ และปรับทัศนคติ

ข้�ร�ชก�รให้มุ่งบริก�รและดูแลประช�ชนอย่�งสมำ่�เสมอและเป็นธรรม

ในทุกระดับ ปรับแนวคิดภ�คเอกชนให้ทำ�ง�นร่วมกับชุมชน และองค์กร

พัฒน�เอกชนได้อย่�งเป็นมิตรกัน โดยมีภ�ครัฐเป็นผู้ประส�นประโยชน์

ให้ก�รดำ�เนินง�นเป็นไปอย่�งร�บรื่น ส่งเสริมให้สื่อพัฒน�บทบ�ทก�รเป็น

สื่อกล�งเผยแพร่ข้อมูลข่�วส�รเชิงบวกแก่สังคม และเป็นสื่อส�ธ�รณะที่มุ่ง

ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
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๒. สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดำาเนินงานภายใต้บทบาทภาคี

การพัฒนาต่างๆ ให้เกิดความร่วมแรงร่วมใจกันพัฒนาประเทศในทุกระดับ 

โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหม�ยต่�งๆ ให้ทันสมัย ลดคว�มซำ้�ซ้อนและ 

อุปสรรคต่�งๆ สร้�งบรรย�ก�ศให้ภ�คีส�ม�รถทำ�ง�นร่วมกันได้อย่�ง

มีประสิทธิภ�พ เปิดพื้นที่ส�ธ�รณะให้ทุกภ�คีใช้ประโยชน์ในก�รจัดเวที 

ส�นเสวน� ระดมคว�มคิดเห็น แลกเปล่ียนเรียนรู้ ร่วมดำ�เนินกิจกรรมพัฒน� 

ประเทศ นำ�เทคโนโลยีส�รสนเทศม�ใช้เป็นเครื่องมือในก�รสื่อส�รและ

สร้�งคว�มสัมพันธ์ 
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ก�รนำ�แผนฯ ๑๑ ไปปฏิบัติ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หน้า ๕๒ 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคีการพัฒนา 

รัฐบาล/สศช. 
ราชการส่วนกลาง 

กระทรวง/กรม 

จังหวัด/ท้องถิ่น 

สมาคมธนาคารไทย 

สภาอุตสาหกรรม 

หอการค้าไทย 

สภาอุตสาหกรรม 
การท่องเที่ยว 

สมาคมผู้ประกอบการ 

องค์กรพัฒนาเอกชน 
มูลนิธ ิ

อาสาสมัคร 

สภาชุมชน 

กรรมการหมู่บ้าน 

ประชาคม 

แผนฯ ๑๑ 

นโยบายรัฐบาล 

 แผนบริหารราชการแผ่นดิน 

 แผนยุทธศาสตร์/แผนปฏิบัติการ
กระทรวง 

 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการกรม 

 แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่มจังหวัด 

 แผนพัฒนาท้องถิ่น 

 แผนขับเคลื่อนภาคเอกชน 

 แผนขับเคลื่อนธุรกิจรายสาขา 

 แผนกลยุทธ์องค์กร 

 แผนกลยุทธ์/แผนปฏิบัติการ 

 แผนงาน/โครงการ 

 กิจกรรมระดับพื้นที ่

 แผนชุมชน 

การบริหารจัดการเพื่อ
ขับเคลื่อนแผนสู่การปฏิบัติ 

ความเข้าใจวัตถุประสงค์ 

กระบวนการมีส่วนร่วม
ของผู้ปฏิบัต ิ

การยอมรับเข้าเป็นงาน
ส้าคัญ 

วิธีการ/เครื่องมือในการ
แปลงแผนฯ 

การสร้างระบบการ
ติดตามประเมินผล 

 สร้างความเข้าใจใน
วัตถุประสงค์ของ 
แผนฯ เกิดการ
ยอมรับ แล้วน้าไปสู่
การผสมผสานและ
สอดแทรกไว้ใน
แผนปฏิบัติการต่าง  ๆ

 พัฒนาวิธีการและ
เครื่องมือที่ใช้ในการ
แปลงแผนฯ ไปสู่การ
ปฏิบัติที่เหมาะสม 

 จัดท้าระบบการ
ติดตามประเมินผล
และสร้างตัวชี้วัดการ
พัฒนาที่สามารถ
น้าไปใช้ก้ากับการ
ด้าเนินงานตาม
ยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

ขั้นตอนการ
ด้าเนินงาน 

แนวทางการ
ด้าเนินงาน 



ส่วนที่ ๕
ก้�วต่อไป

ของก�รจัดทำ�แผนฯ ๑๑
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ก้�วต่อไปของก�รจัดทำ�แผนฯ ๑๑
หลังจ�กจัดทำ�ทิศท�งของแผนฯ ๑๑ แล้ว สำ�นักง�นคณะกรรมก�ร 

พัฒน�ก�รเศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ จะเดินหน้�จัดทำ�ร�ยละเอียด 

ยุทธศ�สตร์ของแผนฯ ๑๑ ต่อไป โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมก�รจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ 

แผนฯ ๑๑ ขึ้น ๔ คณะ เพื่อจัดทำ�ยุทธศ�สตร์ของแผนฯ ใน ๔ มิติ ทั้งเศรษฐกิจ  

สังคม ทรัพย�กรธรรมช�ติและส่ิงแวดล้อม และก�รบริห�รจัดก�รแผนพัฒน�ฯ  

สู่ก�รปฏิบัติ พร้อมกับแต่งตั้งคณะกรรมก�รจัดทำ�แผนฯ ๑๑ และคณะทำ�ง�น 

จัดทำ�แผนฯ ๑๑ ขึ้นเป็นกลไกภ�ยใน สศช. ทำ�หน้�ที่กำ�กับและเรียบเรียง 

แผนฯ ๑๑ ให้แล้วเสร็จภ�ยในกรอบระยะเวล�ที่กำ�หนด



เมื่อจัดทำ�ร่�งแผนฯ ๑๑ ในเบื้องต้นแล้ว จะจัดประชุมเพื่อรับฟังคว�ม

คิดเห็นจ�กประช�ชนทุกกลุ่มอ�ชีพในภูมิภ�คต่�งๆ ทั่วประเทศ และ 

นำ�คว�มคิดเห็นม�ปรับปรุงร่�งแผนฯ ก่อนที่จะทูลเกล้�ถว�ยเพื่อทรง 

ลงพระปรม�ภิไธย และประก�ศใช้แผนฯ ในวันที่ ๑ ตุล�คม ๒๕๕๔ 

โดยสรุปแผนฯ ๑๑ จัดทำ�ขึ้นโดยผ่�นกระบวนก�รมีส่วนร่วมของ 

ทุกภ�คส่วนในสังคมตั้งแต่ก�รยกร่�งทิศท�ง และร�ยละเอียดยุทธศ�สตร์ 

ก�รพัฒน�จนถึงก�รขับเคล่ือนแผนสู่ก�รปฏิบัติท่ีมุ่งสร้�งคว�มเข้�ใจร่วมกัน  

และประส�นคว�มร่วมมือของทุกภ�คส่วน มีก�รเชื่อมโยงก�รทำ�ง�น  

เกิดเป็นเครือข่�ยก�รพัฒน� จึงกล่�วได้ว่� แผนฯ ๑๑ เป็นกรอบทิศท�ง 

ก�รพัฒน�ที่ทุกภ�คส่วนส�ม�รถใช้เป็นแนวท�งกำ�หนดยุทธศ�สตร์ 

ก�รพัฒน�ทั้งในระดับหน่วยง�น องค์กร ท้องถิ่น และชุมชนเพื่อร่วม 

ผนึกกำ�ลังในก�รพัฒน�ประเทศให้เกิดคว�มอยู่เย็นเป็นสุข มีภูมิคุ้มกัน 

ต่อก�รเปลี่ยนแปลง และส�ม�รถยืนหยัดอยู่ในประช�คมโลกได้อย่�งมั่นคง



ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
(ฉบับชุมชน)

แผนฯ ๑๑ ... สู่สังคมแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน

ธันวาคม ๒๕๕๓
สำานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

 

 

ทิศทางแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

(ฉบับชุมชน) 
 

แผนฯ ๑๑ . สู่ชุมชนแห่งความสุขอย่างมีภูมิคุ้มกัน 

 

 

  
 

 

ส านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 

 

 

 

  




