ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555- 2559)
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สรุปสาระสาคัญทิศทางและยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑
๑. บทนา
การจั ด ท าแผนพั ฒ นาประเทศของไทยนั บ ตั้ ง แต่ แ ผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ แรกเมื่ อ ปี 2505 จนถึ ง
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 มี พั ฒ นาการมาอย่ า งต่ อ เนื่ อ งภายใต้ ส ถานการณ์ แ ละเงื่ อ นไข รวมทั้ ง การ
เปลี่ยนแปลงในมิติต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
การพัฒนาประเทศอยู่ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ จึงเป็นจุดเปลี่ยนกระบวนทัศน์ของการวางแผนที่ยึด
“คนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา” ตามแนวพระราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” มี“การพัฒนาแบบ
องค์ ร วม” และเริ่ ม ให้ ค วามส าคั ญ กั บ กระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มของภาคี ก ารพั ฒ นาต่ อ มาในช่ ว งของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และฉบับที่ 10 ได้ น้อมนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญานา
ทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ
ผลการพัฒนาภายใต้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติตลอดระยะเวลาเกือบ 50 ปีที่ผ่านมา
สามารถสร้างความเจริญก้าวหน้า ยกระดับการพัฒนาประเทศไทยจากที่เคยอยู่ในกลุ่มประเทศด้อย
พัฒนาไปอยู่ในกลุ่มประเทศกาลังพัฒนา ประชาชนมีคุณภาพชีวิตและรายได้ดีขึ้น มีอายุยืนยาว และมี
การศึกษาสูงขึ้น การพัฒนาประเทศภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตั้งแต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่
8 เป็นต้นมาได้สร้างภูมิคมุ้ กันให้เกิดขึ้นในสังคมหลายด้านและนาพาประเทศรอดพ้นจากวิกฤตการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้หลายคราว อาทิ วิกฤตต้มยากุ้ง สึนามิ วิกฤตเศรษฐกิจโลก
ในช่วงเวลาของการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยต้องเผชิญกับสถานการณ์ทาง
เศรษฐกิจและสังคมทั้งภายในและภายนอกประเทศที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและส่งผลกระทบต่อความ
เป็นอยู่ของประชาชนอย่างกว้างขวาง กระบวนการจัดทาแผนจึงจาเป็นต้องศึกษาวิเคราะห์สถานการณ์
ต่างๆ เพื่อใช้ประกอบการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และคานึงถึงความสอดคล้องกับบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 ที่กาหนดให้รัฐต้องส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน
ในการกาหนดนโยบายและวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ
สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทาทิศทางแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนจากการประชุมระดมความคิดเห็นของประชาชน
ตั้งแต่ในระดับชุมชน หมู่บ้าน และภาค รวมทั้งได้นาเสนอแนวคิดและทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ในเวทีระดับประเทศในการประชุมประจาปี 2553 ของ สศช. เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 สานักงานฯ ได้
นาความคิดเห็นและข้อเสนอแนะอย่างกว้างขวางจากเวทีตา่ งๆมาปรับปรุงร่างทิศทางและยุทธศาสตร์การ
พัฒนาประเทศในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้มีความชัดเจน สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างเป็น
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รูปธรรม และนาเสนอคณะรัฐมนตรีรับทราบความก้าวหน้าการจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.25552559) เมื่อวันที่ 26 ตุลาคม 2553

2. ก าร ขั บ เ คลื่ อ น ปรั ช ญ าข องเ ศร ษฐ กิ จพอเ พี ย งกั บก าร สร้ า งภู มิ คุ้ ม กั น
การพัฒนาประเทศ
ผลการพัฒนาประเทศในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 1 – 7 มีข้อสรุปว่า เศรษฐกิจก้าวหน้า สังคม
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยั่งยืน นาไปสู่การปรับเปลี่ยนกระบวนการ
วางแผนในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดยยึดแนวพระราชดารัส “เศรษฐกิจพอเพียง” และต่อเนื่อง
มาในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 และ 10 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีความก้าวหน้า ภาคส่วนต่างๆ ได้นาไปปฏิบัติกว้างขวางขึ้น ภาครัฐ
กาหนดเป็นนโยบายและแนวการปฏิบัติ อาทิ การจัดระเบียบทางการคลัง การรักษาเสถียรภาพระบบ
สถาบั น การเงิ น การลงทุ น ในโครงการขนาดใหญ่ อ ย่ า งมี เ หตุ ผ ล และบริ ห า รความเสี่ ย งอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ ภาคธุรกิจเอกชน ประยุกต์ใช้ในมิติการผลิต การลงทุนที่ใช้วัตถุดิบในประเทศและภูมิ
ปัญญาท้องถิ่น ผลิตสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การบริหารธุรกิจที่เน้นความพอประมาณ ประหยัด
มีก ารวิจัย และแบ่งผลก าไรคืนสู่สังคมและพนัก งาน สถาบั นวิชาการ เร่งสร้างองค์ความรู้ จัดท า
หลั ก สู ตรการเรีย นการสอน การฝึกอบรม การจัดเวทีแลกเปลี่ย นเรียนรู้ เกี่ย วกั บ หลัก ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ภาคเกษตร ใช้รูปแบบเกษตรทฤษฎีใหม่อย่างแพร่หลาย ทาให้ประชาชนพอมีพอกิน
ลดรายจ่าย สร้างรายได้ พึ่งตนเอง และเกิดความมั่นคง ชุมชนเน้นการมีส่วนร่วม การพึ่งตนเอง พัฒนา
วัฒนธรรม คุณภาพชีวิต ครอบครัว มีสัมพันธภาพและการพึ่งพิงตนเองดีข้นึ รายได้พอเพียง ที่อยู่อาศัย
มั่นคง ประชาชนน้อมนาไปเป็นแนวทางการดาเนินชีวติ
อย่างไรก็ตาม ถึงแม้สังคมไทยจะมีภูมิคุ้มกันเพิ่มขึ้นหลายด้าน แต่ยังไม่เพียงพอต่อการต้านทาน
วิกฤตเศรษฐกิจ สังคม และภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นรวดเร็วและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นในอนาคต ดังนั้น การ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในช่วงต่อไป นอกจากจะต้องเร่งผลักดันให้ภาคส่วนต่างๆ น้อม
นาไปประยุกต์ใช้อย่างกว้างขวางแล้ว ต้องให้ความสาคัญกับการเชื่อมโยงไปสู่การเสริมสร้างความเป็น
ธรรมในสั ง คม และการพั ฒ นาศั ก ยภาพของประชาชนให้ ส ามารถใช้ อ งค์ ค วามรู้ เทคโนโลยี แ ละ
นวัตกรรมที่นาไปสู่ความคิดสร้างสรรค์ อันเป็นพืน้ ฐานที่จาเป็นต่อการสร้างภูมิคุ้มกันให้เกิดขึ้นในทุกมิติ
เพื่อป้องกันปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และวางรากฐานการพัฒนาประเทศให้เข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

3. การประเมินสถานการณ์ ความเสี่ยงและการสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ
3.1 สถานการณ์การเปลี่ยนแปลงที่มีผลต่อการพัฒนาประเทศ
3.1.1 การเปลี่ยนแปลงในระดับโลกที่สาคัญ ได้แก่
1) การเปลี่ยนแปลงกฎ กติกาใหม่ของโลก การเปลี่ยนแปลงด้านต่างๆ ในโลก
รวมถึงวิกฤตเศรษฐกิจที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนกฎระเบียบในการบริหารจัดการเศรษฐกิจ
โลก และการดาเนินเศรษฐกิจในระบบทุนนิยม ครอบคลุมถึงกฎ ระเบียบด้านการค้าการลงทุน การเงิน
การคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา พันธกรณีและข้อตกลงเกี่ยวกับการเปลี่ ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
มาตรการทางการค้าที่เกี่ยวข้องกับการแก้ไขปัญหาโลกร้อน และกฎ ระเบียบด้านสังคมมีบทบาทสาคัญ
มากขึ้น โดยเฉพาะด้านสิทธิมนุษยชน ที่ให้ความสาคัญกับการส่งเสริมให้เกิดความเคารพและรักษา
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ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน อาจเป็นโอกาสหรืออุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
ในระยะต่อไป
2) การปรับตัวเข้าสู่เศรษฐกิจโลกแบบหลายศูนย์กลาง การขยายตัวของขั้ว
อานาจทางเศรษฐกิจใหม่ อาทิ บราซิล รัสเซีย อินเดีย และจีน ส่งผลต่อการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจใน
ภูมภิ าคต่างๆ ของโลกจะมีมากขึ้น และการรวมกลุ่มเศรษฐกิจที่สาคัญต่อประเทศไทยในช่วงแผนพัฒนา
ฯ ฉบับที่ 11 ได้แก่ การรวมกลุ่มในกรอบอนุภูมิภาค และการเป็นประชาคมอาเซียนในปี 2558 รวมทั้ง
กรอบความร่วมมืออื่นๆ อาทิ กรอบความร่วมมือเอเชีย-แปซิฟิค จะมีผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของไทย โดยเฉพาะการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่จะรองรับการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจ
3) การเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุของโลก ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประชากร
สูงอายุในโลกจะเพิ่มขึน้ อีก 81.86 ล้านคน การเป็นสังคมผูส้ ูงอายุของประเทศต่างๆ มีผลกระทบต่อการ
เคลื่อนย้ายกาลังคนข้ามประเทศ เกิดความหลากหลายทางวัฒนธรรม ขณะเดียวกัน โครงสร้างการผลิต
เปลี่ยนจากการใช้แรงงานเข้มข้นเป็นการใช้องค์ความรู้และเทคโนโลยีมากขึ้น ควบคู่กับ การพัฒนา
เทคโนโลยีเพื่อใช้ทดแทนกาลังแรงงานที่ขาดแคลน โครงสร้างการใช้จ่ายงบประมาณเปลี่ยนแปลงไป
ประเทศที่เ ข้าสู่สั งคมผู้สู งอายุ จะมีรายจ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้น ท าให้งบประมาณสาหรับการลงทุน
พัฒนาด้านอื่นๆ ลดลง
4) การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศโลก ในช่วง 30 ปีที่ผ่านมา อุณหภูมิโลกสูงขึ้น
โดยเฉลี่ย 0.2 องศาเซลเซียสต่อทศวรรษ ส่งผลให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวน ก่อให้เกิดภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติบ่อยครั้งและทวีความรุนแรง อาทิ แผ่นดินไหว ดินถล่ม ภูเขาไฟระเบิด อุทกภัย วาตภัย ภัย
แล้ง ไฟป่า ระบบนิเวศในหลายพื้นที่ของโลกอ่อนแอ สูญเสียพันธุ์พืชและสัตว์ พื้นผิวโลกเปลี่ยนแปลง
ทางกายภาพ โดยเฉพาะการสูญเสียพื้นที่ชายฝั่งเนื่องจากระดับน้าทะเลที่สูงขึ้น นาไปสู่การย้ายถิ่นของ
ประชากรที่อยู่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเล รวมทั้ งสร้างความเสียหายต่อโครงสร้างพื้นฐาน เขตท่องเที่ยว
เขตอุตสาหกรรมที่มีการลงทุนสูงบริเวณพื้นที่ชายฝั่ง การระบาดของโรคและแมลงศัตรูพืชจากสภาพ
อากาศที่เปลี่ยนแปลง สร้างความเสียหายแก่ผลผลิตทางการเกษตรและธัญญาหารของโลก รวมทั้ง
กระทบต่อภาคสังคม อาทิ ปัญหาความยากจน การอพยพย้ายถิ่น และการแย่งชิงทรัพยากร
5) ความมั่ น คงทางอาหารและพลั ง งานของโลกมี แ นวโน้ ม จะเป็ น ปั ญ หา
สาคัญ ความต้องการพืชพลังงาน สินค้าเกษตรและอาหารมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจากการเพิ่มประชากรโลก
แต่ ก ารผลิ ต พื ช อาหารลดลงด้ ว ยข้ อ จ ากั ด ด้ า นพื้ น ที่ เทคโนโลยี ที่ มี อ ยู่ และการเปลี่ ยนแปลงของ
ภูมอิ ากาศ ทาให้เกิดความขัดแย้งระหว่างการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงานในอนาคต ส่งผลให้ผลผลิต
อาหารสู่ตลาดลดลง ไม่เพียงพอกับความต้องการของประชากรโลก หรือมีราคาสูงเกินกว่ากาลังซื้อ
โดยเฉพาะในกลุ่มประเทศยากจน อาจนาไปสู่การเกิดวิกฤตอาหารโลก
6) ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี ทั้งเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร นาโน
เทคโนโลยี เทคโนโลยีชีวภาพ และเทคโนโลยีเกี่ยวกับการทางานของสมองและจิต อาจเป็นโอกาสใน
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การพัฒนา หรือเป็นภัยคุกคาม อาทิ การจารกรรมข้อมูลธุรกิจหรือข้อมูลส่วนบุคคล ประเทศที่พัฒนา
เทคโนโลยีได้ช้าจะกลายเป็นผู้ซื้อและมีผลิตภาพต่า ไม่สามารถแข่งขันกับประเทศอื่นๆ และการเข้าถึง
เทคโนโลยีที่ไม่เท่าเทียมกันของกลุ่มคนในสังคมจะทาให้เกิดความเหลื่อมล้าในการพัฒนาจึงเป็นความ
ท้าทายในการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและลดความเหลื่อมล้า
7) การก่ อการร้ายสากลเป็ นภัย คุกคามประชาคมโลก การก่อการร้ายและ
อาชญากรรมข้ามชาติมีแนวโน้มขยายตัวทั่วโลกและรุนแรง มีรูปแบบและโครงข่ายที่ซับซ้อนมากขึ้น
ส่งผลกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ ต้องเตรียมความพร้อมและสร้างความร่วมมือในเวทีระหว่าง
ประเทศ เพื่อปกป้องผลประโยชน์ของชาติจากภัยก่อการร้าย
3.1.2 การเปลี่ยนแปลงภายในประเทศที่สาคัญ พิจารณาได้จาก
1) ด้านเศรษฐกิจ เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันด้านการเงินจากการพัฒนาระบบ
บริหารความเสี่ยง การเพิ่มแรงขับเคลื่อนจากภาคเศรษฐกิจในประเทศ และการใช้พลังงานทดแทน
เพิ่มขึน้ ขณะที่เสถียรภาพทางการคลังเป็นปัจจัยเสี่ยงในระยะต่อไปเนื่องจากภาระหนี้สาธารณะที่สูงขึ้น
จากการดาเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ส่วนศักยภาพทางเศรษฐกิจมุ่ง
สร้างฐานรายได้ใหม่จากภาคบริการและเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เนื่องจากภาคอุตสาหกรรมเริ่มมีข้อจากัด
จากกฎ ระเบียบด้านสิ่งแวดล้อม การยอมรับจากชุมชน และการดาเนินการตามขั้นตอนของรัฐธรรมนูญ
ต้องพึ่งวั ตถุ ดิบ ทุน องค์ความรู้ และเทคโนโลยีจากภายนอก ทาให้โครงสร้างอุตสาหกรรมมีความ
เปราะบางต่ อ การเปลี่ ย นแปลงจากภายนอก ขณะที่ ภ าคเกษตรได้ รั บ ผลกระทบจากฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติเสื่อมโทรม ต้องพึ่งปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ ทาให้มตี ้นทุนการผลิตสูง พื้นที่มี
จากัดและถูกใช้ไปเพื่อกิจการอื่น แรงงานภาคเกษตรมีแนวโน้มลดลง และการเชื่อมโยงผลผลิตเกษตร
กับภาคอุตสาหกรรมการเกษตรเพื่อเพิ่มมูลค่ายังอยู่ในวงจากัดและล่าช้า
2) ด้านสังคม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยได้ก้าวสู่สังคมผู้สูงอายุ
และจะเป็นสั งคมผู้สูงอายุอย่างสมบูรณ์ในอีก 15 ปีข้างหน้า ส่งผลให้เกิดการขาดแคลนกาลังคนใน
อนาคต ขณะที่คุณภาพการศึกษามีปัญหาทาให้การเพิ่มผลิตภาพแรงงานทาได้ยาก สังคมมีความเป็น
ปัจเจกสูง มีวิถีชีวิตเชื่อมโยงกับความหลากหลายทางวัฒนธรรมจากต่างประเทศมากขึ้น เกิดความ
เสื่ อ มถอยด้ า นคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม ขณะที่ ช นชั้ น กลางมี น้ อ ยไม่ เ พี ย งพอในการสร้ า งกิ จ กรรมทาง
เศรษฐกิจ เกิดความเหลื่อมล้าในสังคมนาไปสู่ความขัดแย้ง และครอบครัวไม่สามารถดูแลสมาชิกได้เต็ม
ศักยภาพ อย่างไรก็ตาม ความรับผิดชอบต่อสังคมที่นาไปสู่การมีธรรมาภิบาลได้รับความสาคัญมากขึ้น
3) ด้ า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม ที่ มี ค วามเสื่ อ มโทรม การ
เปลี่ ย นแปลงสภาพภู มิ อ ากาศจากภาวะโลกร้ อ นส่ ง ผลซ้ าเติ ม ให้ ปั ญ หาทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อมทวีความรุนแรง มีผลกระทบต่อการผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
เป็นปัจจัยสาคัญที่ท้าทายต่อการพัฒนาในระยะต่อไป
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4) การพั ฒ นาภาค พื้ น ที่ และชุ ม ชน มี ปั ญ หาความไม่ เ ท่ า เที ย มด้ า นรายได้
ระหว่างภาค กรุงเทพมหานครและภาคกลางยังคงมีบทบาทสาคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศ ขณะที่คน
จนยังกระจุกตัวอยู่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคเหนือ แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงสู่ความเป็นเมือง
เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วในทุกภาค แต่การกระจายกิจกรรมเศรษฐกิจจากเมืองใหญ่สู่กลุ่มเมืองขนาดกลาง
ยังขาดความสมดุล การกระจายอานาจให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความล่าช้า ขณะที่ชุมชนมีส่วน
ร่วมพัฒนาในรูปแบบต่างๆ เพิ่มขึ้น เกิดเครือข่ายการพึ่งตนเองในหลายพื้นที่ แต่เศรษฐกิจชุมชนไม่เข้มแข็ง
และมีการย้ายถิ่นของแรงงานจากชนบทสู่เมือง
5) ความมั่นคงของประเทศมีความท้าทายในหลายประเด็น ทั้งความขัดแย้งใน
บางพื้นที่ที่สั่งสมมานาน อาทิ ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ชนกลุ่มน้อยตามพื้นที่ชายแดน
ควบคู่กับประเด็นเรื่องของชาติพันธุ์ เชื้อชาติ และชาตินิยม ในอนาคตจะเกิดประชาคมอาเซียนซึ่งต้อง
สร้างสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศสมาชิกในการพัฒนาภูมิภาคให้ก้าวหน้า ขณะเดียวกัน การทุจริต
ประพฤติมิชอบเป็นปัญหาสาคัญ และเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ
3.2 การประเมินความเสี่ยง ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ ที่ 11 ประเทศไทยจะเผชิญ กับ ความ
เสี่ยงที่สาคัญ 6 ประการ ได้แก่
3.2.1 การบริหารภาครัฐ อ่อ นแอ ไม่สามารถขับ เคลื่อนการบริหารจัดการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อาทิ เจ้าหน้าที่รัฐย่อหย่อนในการปฏิบัติตามหน้าที่ การบังคับใช้กฎหมายไม่จริงจัง การ
ดาเนินงานไม่โ ปร่งใส เกิ ด การทุจริตประพฤติมิชอบ นาไปสู่ความเหลื่อมล้าและไม่เ ป็นธรรมในมิติ
เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ส่งผลกระทบต่อความเชื่อถือของต่างชาติที่มีต่อประเทศไทย
3.2.2 โครงสร้างทางเศรษฐกิจไม่สามารถรองรับการเจริญเติบโตอย่างยั่งยืน จาก
การพั ฒ นาที่เ น้นภาคอุตสาหกรรมเป็ นหลัก ท าให้ต้องพึ่ งปัจจั ย การผลิต จากต่า งประเทศและการ
ส่งออก ขณะที่วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และภาคเกษตรกรรมที่เป็นแหล่งจ้างงานสาคัญของ
ประเทศมีบทบาทลดลง เกษตรกรประสบปัญหาความยากจนและมีหนี้สิน การขยายตัวทางเศรษฐกิจ
ขึน้ อยู่กับปัจจัยการผลิตดัง้ เดิมโดยเฉพาะทุน และแรงงานราคาถูกที่มีผลิตภาพการผลิตต่า อ่อนไหวต่อ
การเปลี่ยนแปลงจากภายนอก และกฎ กติกาการกีดกันทางการค้า ทาให้สูญเสียความสามารถในการ
แข่งขันในตลาดโลก และคุณภาพชีวิตลดลง
3.2.3 โครงสร้างประชากรมีแนวโน้มประชากรวัยสูงอายุเพิ่มขึ้น ขณะที่ประชากร
วัยเด็กและวัยแรงงานลดลง สัดส่วนประชากรวัยแรงงานลดลงในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จาก
สัดส่วนประชากรเด็ก : แรงงาน : ผู้สูงอายุ 20.5 : 67.6 : 11.9 ในปี 2553 เป็น 18.3 : 66.9 : 14.8 ในปี
2549 แต่ในอนาคตความต้องการแรงงานในระบบเศรษฐกิจอาจเพิ่มขึ้น การขาดแคลนแรงงานจะเป็น
ปัญหาส าคั ญ ภายใต้สถานการณ์ที่ป ระเทศต่างๆ เข้ าสู่สังคมผู้สูงอายุและการเคลื่อนย้ายแรงงาน
เป็นไปอย่างเสรี การแข่งขันเพื่อแย่งชิงแรงงานจะมีมากขึ้น โดยเฉพาะแรงงานคุณภาพ จะเป็นอุปสรรค
ต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจของไทยที่มีข้อจากัดด้านการบริหารจัดการแรงงานต่างชาติ นอกจากนี้
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ภาครัฐและครัวเรือนจะมีค่าใช้จ่ายเพิ่ม ขึ้นในการดูแลและพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในด้านต่างๆ
ภาระพึ่งพิงสูง และเป็นภาระต่อฐานะการคลังของประเทศด้านสวัสดิการและการรักษาพยาบาล
2.2.4 ค่านิยมที่ดีงามของไทยเสื่อมถอย การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและกระแสโลกา
ภิ วั ต น์ มี ผ ลกระทบต่ อ วั ฒ นธรรมประเพณี ดั้ ง เดิ ม ที่ ดี ง าม ส่ ง ผลให้ สั ง คมไทยมี ค วามเป็ น วั ต ถุ นิ ย ม
พฤติกรรมของคนในสังคมเปลี่ยนแปลง ทั้งการดารงชีวิตประจาวัน การใช้ชีวิตและความสัมพันธ์กับผู้อื่น
มุ่งหารายได้เพื่อสนองความต้องการ การช่วยเหลือเกื้อกูลกันลดลง ความมีน้าใจไมตรีน้อยลง ต่าง
แก่ งแย่ง เอารั ด เอาเปรีย บกั น ท าให้ คนไทยขาดความสามัค คี การเคารพสิท ธิผู้ อื่น และการยึ ดถื อ
ประโยชน์สว่ นรวม
3.2.5 ฐานทรัพยากรธรรมชาติ และสภาพแวดล้ อ มของประเทศมีแนวโน้ม เสื่อ ม
โทรมรุนแรง จากการเปลี่ยนแปลงทั้งในด้านกายภาพ การใช้ประโยชน์ การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เกิด
ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพในระบบนิเวศทางทะเล ชายฝั่ง พื้นที่ชุ่มน้า และ
ป่าไม้ รวมไปถึงการกัดเซาะชายฝั่งอย่างต่อเนื่อง สร้างความเสียหายต่อพื้นที่อยู่อาศัย พื้นที่การเกษตร
หรือแหล่งท่องเที่ย ว และการประกอบอาชีพ เกิดการอพยพย้ายถิ่นท าให้วัฒนธรรมพื้นถิ่นสูญหาย
ขณะที่ภัยพิบัติจะเกิดขึ้นบ่อยครั้ง มีพ้ืนที่เสี่ยงต่ออุทกภัย วาตภัย และภัยแล้งเพิ่มขึ้น กระทบต่อฐานการ
ผลิตภาคเกษตร ความมั่นคงด้านอาหาร พลังงาน สุขภาวะและคุณภาพชีวิตของประชาชน
3.2.6 ประเทศไทยมีความเสี่ยงด้านความมั่นคง ทั้งที่มาจากปัญหาการก่อความไม่
สงบในประเทศ ปัญหาการก่อการร้าย วิกฤตเศรษฐกิจและการแข่งขันด้านต่างๆ ในเวทีระหว่างประเทศ
รวมทั้งภัยพิบัติที่เกิดจากมนุษย์และธรรมชาติ มีความรุนแรงและผลกระทบสูง เป็นประเด็นท้าทายต่อ
การบริหารจัดการความเสี่ยงทั้งการบริหารวิกฤตการณ์ การเตรียมความพร้อมเพื่อตอบสนองอย่างฉับ
ไว และการบริหารจัดการในภาวะฉุกเฉิน รวมทั้งการเสริมสร้างศักยภาพของประเทศให้มีความเข้มแข็ง
ทางเศรษฐกิจและสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลกอย่างต่อเนื่อง
3.3 การสร้างภูมิคุ้มกันของประเทศ เพื่อให้ประเทศไทยสามารถรองรับผลกระทบจากการ
เปลี่ย นแปลงจากภายนอกและภายในได้ อย่างมีประสิทธิภาพ จ าเป็นต้ องสร้างภู มิคุ้มกั นประเทศ ๖
ประการ ได้แก่
3.3.1 ประเทศไทยมีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุข เพราะสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นสัญลักษณ์แห่งความยั่งยืนของชาติ เป็นศูนย์กลางความ
มั่นคงทางด้านจิตใจของคนไทยที่ตอ้ งเชิดชู รักษาให้คงอยู่คู่ความเป็นไทยตลอดไป
3.3.2 ภาคเกษตรเป็นฐานรายได้หลักและความมั่นคงด้านอาหารของประเทศ เป็น
แหล่งสร้างงาน แหล่งผลิตอาหาร และเชื่อมโยงวิถีชีวติ ของสังคมไทย
3.3.3 การพัฒนาประเทศให้อยู่บนฐานความรู้และเทคโนโลยีท่ีทันสมัย มุ่งใช้ความรู้
ในตัวคน ความรูท้ างเทคโนโลยี และความรูใ้ นวิทยาการต่างๆ เป็นปัจจัยหลักของการพัฒนาประเทศ
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3.3.4 สังคมไทยมีค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดีงาม ประชาชนนาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาประยุกต์ใช้กับชีวิตประจาวัน ครอบครัวบ่มเพาะความเป็นไทยที่มีจิตสานึกและอัตลักษณ์ให้
บุตรหลานได้ตระหนักถึงรากเหง้าของตนเอง
3.3.5 ชุม ชนเป็ นกลไกที่มี ความสามารถในการบริ หารจั ดการ มีส่ ว นร่วมในการ
พัฒนาคุณภาพชีวิต และเชื่อมโยงกันเป็นสังคมสวัสดิการ ทาให้คนในชุมชนพึ่งตนเองได้ตั้งแต่ระดับ
ปัจเจก ครอบครัว และชุมชน
3.3.6 ประเทศไทยมีความเป็นเอกราช เป็นกลาง และเป็นพันธมิตรในเวทีระหว่าง
ประเทศ มีศั ก ยภาพและความพร้อ มในการคงไว้ ซึ่ ง อธิ ป ไตยของชาติ ให้ ความส าคั ญ ต่ อ การเป็ น
พันธมิตรและภาคีการพัฒนากั บประเทศต่างๆ ยึดความเป็นกลางในการสร้างความร่วมมือระหว่าง
ประเทศ
3.4 ประเด็นการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป ให้ความสาคัญกับ
3.4.1 การพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในสั งคมให้ ดีขึ้น เกิดเป็ นสังคมสงบสุข มุ่งสร้าง
ความมั่น คงทางเศรษฐกิ จและสั ง คม แก้ ปั ญ หาความเหลื่ อมล้ าด้ว ยการผลั ก ดัน แนวคิ ด เศรษฐกิ จ
พอเพียงสู่ชุมชน จัด บริการทางสังคมให้ทั่วถึง สร้างแหล่งจ้างงานที่เ พิ่มรายได้ให้ประชาชน จัดสรร
ทรัพยากรอย่างเป็นธรรม ปรับปรุงการบริหารจัดการภาครัฐให้มีประสิทธิภาพ ลดการทุจริตประพฤติมิ
ชอบ เร่งรัดการถ่ายโอนภารกิจสู่ท้องถิ่น
3.4.2 การพัฒนาคนให้มีคุณภาพเป็นกาลังสาคัญในการพัฒนาประเทศให้มั่นคงและ
สามารถแข่งขันในเวทีโลกได้ต่อเนื่อง ให้ความสาคัญกับการพัฒนาสุขภาวะและศักยภาพ เกิดการ
เรียนรู้ตลอดช่วงชีวติ พร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง รู้จักสิทธิหน้าที่ มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม และ
เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมและภาคเอกชนให้มสี ่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึ้น
3.4.3 การพัฒนาเศรษฐกิจที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมบนฐานความรู้และความคิด
สร้างสรรค์ ที่ส่งเสริมภาคบริการเป็นแหล่งรายได้หลักของประเทศ ส่งเสริมการทาเกษตรที่เกื้อกูล
ระบบนิเ วศ พั ฒนากลุ่มสิน ค้าเศรษฐกิจสร้า งสรรค์ ปรับ การผลิตภาคอุตสาหกรรมให้เ ป็นมิตรกั บ
สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการลงทุนด้านวิจัยและพัฒนา สร้างโอกาสทางการตลาด ส่งเสริมพฤติกรรมการ
บริโภคที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และสร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
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4. ทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
หลักการของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มุ่งพัฒนาภายใต้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
ขับเคลื่อนให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่ง ขึ้นในทุกระดับ ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้
ความสาคัญกับการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม พัฒนาประเทศสู่ความสมดุล
ในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม และยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. 2570 ดังนี้
“คนไทยภาคภูมใิ จในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นในวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความ
ปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและ
แข่งขันได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมภิ าคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี”
4.1 วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 (พ.ศ. 2555 - 2559) และพันธกิจ การจัดทาเป็น
แผนพัฒนาในระยะ 5 ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาวดังกล่าว จาเป็นต้องมีการกาหนดวิสัยทัศน์
พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนาที่ มีลาดับความสาคัญสูงในช่วงระยะ 5 ปี
ร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงประกอบด้วยวิสัยทัศน์และพันธกิจ ดังนี้
4.1.1 วิสัยทัศน์ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมี
ภูมคิ ุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง”
4.1.2 พันธกิจ
1) สร้างความเป็นธรรมในการกระจายรายได้ ควบคู่กับการสร้างสังคมคุณธรรม
เพื่อให้คนกินดีอยู่ดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ปลอดภัยจากอาชญากรรม อุบัติเหตุ ยาเสพติดและอบายมุข คนใน
สังคมอยู่รว่ มกันอย่างสันติสุข มีวัฒนธรรมประชาธิปไตย และธรรมาภิบาล
2) พัฒนาฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และ
การสร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน สร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงาน รวมทั้งยารักษาโรคจากสมุนไพรบนฐานทรัพยากรและความหลากหลายทาง
ชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและการบริโภคของประเทศให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) สร้างภูมิคมุ้ กันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยง
จากวิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะ สามารถรู้เท่า
ทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล
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4.2 วัตถุประสงค์
4.2.1 คนในสังคมอยู่รว่ มกันอย่างสันติ เกิดความเป็นธรรม และมีธรรมาภิบาล
4.2.2 ประชาชนได้รับการพัฒนาทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา มีคุณธรรม จริยธรรม และ
สถาบันทางสังคมมีบทบาทหลักในการพัฒนาคน
4.2.3 เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีคุณภาพ และมีเสถียรภาพ ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการ
ผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาค มีความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน การผลิตและการบริโภคเป็น
มิตรต่อสิ่งแวดล้อม
4.2.4 ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีเพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
และชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแล รักษาและใช้ประโยชน์
4.3 เป้าหมายหลัก
4.3.1 ความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น ลดความเหลื่อมล้าด้านรายได้ การประกอบ
อาชี พ การเข้ า ถึ ง แหล่ ง ทรั พ ยากร และกระบวนการยุ ติ ธ รรม ลดความขั ด แย้ ง ระหว่ า งภาครั ฐ กั บ
ประชาชน เพิ่มคะแนนภาพลักษณ์การทุจริตคอรัปชั่นให้ไม่ต่ากว่า ๕.๐ คะแนน
4.3.2 ลดอั ตราการเจ็บ ป่ วยด้ วยโรคที่ ป้ องกั น ได้ ลดอั ตราการฆ่ าตั ว ตายส าเร็ จ เพิ่ ม
จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักทุกระดับสูงกว่าร้อยละ ๕๐ และ
ความอบอุ่นของครอบครัวเพิ่มขึ้น
4.3.3 เศรษฐกิจเติบโตเฉลี่ยร้อยละ ๕ ต่อปี อัตราเงินเฟ้ออยู่ในกรอบเป้าหมาย ผลิตภาพ
การผลิตรวมสูงขึ้นไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓ ต่อปี เพิ่มขีดความสามารถในการประกอบธุรกิจ รักษาปริมาณ
การผลิตสินค้าเกษตรและอาหารให้พอเพียงต่อความต้องการของผู้บริโภค และลดปริมาณการปล่อย
ก๊าซเรือนกระจก
4.3.4 รักษาสัดส่วนพื้นที่ป่าไม้ไว้ไม่ต่ากว่าร้อยละ ๓๓.๕ ของพื้นที่ประเทศ ชุมชนมีส่วน
ร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพิ่มขึ้น
4.4 ตัวชี้วัด
เป้าหมายที่ 4.3.1 ประกอบด้วย ดัชนีความสงบสุข สัดส่วนรายได้ระหว่างกลุ่มประชากรที่มี
รายได้สูงสุดร้อยละ 10 กับกลุ่มที่มีรายได้น้อยร้อยละ 10 สัดส่วนแรงงานนอกระบบที่สามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคม การถือครองที่ดินของกลุ่มคนต่างๆ คดีความขัดแย้งกับเจ้าหน้าที่รัฐต่อ 10,000
ครัวเรือน คดีในศาลปกครองต่อ 10,000 ครัวเรือน และดัชนีภาพลักษณ์การทุจริตประพฤติมิชอบ
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เป้าหมายที่ 4.3.2 ประกอบด้วย อัตราการเจ็บป่วยด้วยโรคที่ป้องกันได้ อัตราการฆ่าตัวตาย
สาเร็จ จานวนปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาหลักทุกระดับ ดัชนีความอบอุ่น
ของครอบครัว
เป้าหมายที่ 4.3.3 ประกอบด้วย อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ อัตราเงินเฟ้อ ผลิต
ภาพการผลิ ต รวม อั น ดั บ ความสามารถในการป ระกอบ ธุ รกิ จ ป ริ ม าณการป ล่ อ ยก๊ า ซ
คาร์บอนไดออกไซด์
เป้าหมายที่ 4.3.4 ประกอบด้วย ร้อยละของพื้นที่ป่าไม้ต่อพื้นที่ประเทศ ร้อยละขององค์กร
ชุมชนที่ดาเนินงานด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมต่อองค์กรชุมชนทั้งหมด
4.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
การพั ฒนาประเทศให้เ ศรษฐกิจก้ าวหน้ามั่นคง สังคมสงบสันติ และประชาชนดารงชีวิต
อย่ างมี ค วามสุ ข ภายใต้ ก ระแสการเปลี่ ย นแปลงทั้ง ภายในและภายนอกที่ค าดการณ์ ไ ด้ ย ากและมี
แนวโน้มรุนแรงทั้งการเมืองในประเทศและวิกฤติเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งและส่งผลกระทบวงกว้าง
ทิศทางการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบั บที่ 11 จึงต้องเร่งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อป้องกันปัจจัย
เสี่ยง และเสริมรากฐานของประเทศด้านต่างๆ ให้เข้มแข็ง ควบคู่กับการให้ความสาคัญกับการพัฒนาคน
ไทยให้มีศักยภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีโอกาสได้รับประโยชน์จากการ
พัฒนาเศรษฐกิจจากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รวมทั้งสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจด้วยฐานความรู้และ
ความคิดสร้างสรรค์ให้ประเทศสามารถเจริญก้าวหน้าต่อไป โดยให้ความสาคัญกับยุทธศาสตร์ที่มีลาดับ
ความสาคัญสูง ๖ ยุทธศาสตร์ ดังนี้
4.5.1 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งความเป็ น ธรรมในสั ง คม มุ่ ง สร้ า งโอกาสให้ ทุ ก คนใน
สังคมไทยเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพและสามารถดารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี โดยเฉพาะ
กลุ่มคนยากจน คนด้อยโอกาส แรงงานนอกระบบ แรงงานต่างด้าว รวมทั้งชนกลุ่มน้อยและต่างชาติ
พันธุ์ สร้างโอกาสการเข้าถึงแหล่งทุน ปัจจัยโครงสร้างพื้นฐานและทรัพยากรที่จะเป็นฐานการประกอบ
อาชีพที่มั่นคง ยกระดับรายได้ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ทุก
คนในสั ง คมไทย สนั บ สนุน ให้ ป ระชาชนทุ ก คนได้ รับ การคุ้ ม ครองสิ ท ธิ พื้ น ฐานอั นพึ ง มี พึง ได้ เข้ า ถึ ง
กระบวนการยุ ติธรรมอย่างเสมอภาค การทาและบังคับใช้กฎหมายให้เ กิดประโยชน์ต่อทุกคน สร้า ง
ความโปร่งใสในกระบวนการตัดสินใจของระบบบริหารราชการแผ่นดินบนพื้นฐานของการใช้หลักนิติ
ธรรม หลักคุณธรรมและจริยธรรม และหลักผลประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ รวมทั้งยึดหลักความมี
อิสระและศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์ และสนับสนุนให้ภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมแก้ไข มี
แนวทางสาคัญ ดังนี้
1) สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมให้ทุกคนในสังคมไทยสามารถ
จัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเอง โดยสร้างความแข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐาน
รากและการสร้างโอกาสเศรษฐกิจให้คนฐานล่างซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ในประเทศ สนับสนุนการจัดหาที่อยู่
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อาศัย ของผู้มีรายได้น้อยและการเข้าถึง ระบบสาธารณูป โภค ปรั บ ระบบการคุ้มครองทางสังคมให้
ครอบคลุ ม ทุ ก คนอย่ า งทั่ ว ถึ ง สอดคล้ อ งกั บ ความต้ อ งการและความจ าเป็ น ส่ ง เสริ ม การจั ด สรร
ทรัพยากรให้เกิดความเป็นธรรม ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาอาชีพและ
ยกระดับคุณภาพชีวิต รวมทั้งการคุ้มครองผู้บริโภค และส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนในการ
เสริมสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมแก่คนในสังคมไทย
2) จัดบริการทางสังคมให้ทุกคนตามสิทธิพึงมีพึงได้ เน้นการสร้างภูมิคุ้มกัน
ระดับปัจเจกและสร้างการมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ โดยสร้าง
โอกาสอย่างเป็นธรรมให้กลุ่มด้อยโอกาสสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียมและ
ทั่วถึง เสริมสร้างความมั่นคงให้คนยากจนมีความพร้อมรับผลกระทบจากวิกฤตต่างๆ และสนับสนุนการ
สร้างสังคมสวัสดิการ
3) เสริมสร้างพลังให้ทุกภาคส่วนสามารถเพิ่มทางเลือกการใช้ชีวิตในสังคม
และสร้างการมีส่วนร่วมในเชิงเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองได้อย่างมีคุณค่าและศักดิ์ศรี โดย
เสริมสร้างพลังทางสังคมให้ทุกคนสามารถแสดงออกทางความคิดอย่างอิสระ เลือกและตัดสินใจในการ
ดารงชีวิตด้วยตนเอง เสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการจัดการปัญหาต่างๆ ของชุมชนด้วย
ตัว เอง สนับสนุนการพั ฒนาสื่อปลอดภัยและสื่อสร้างสรรค์ ในการสร้างค่านิยมใหม่ๆ ให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย ส่งเสริมให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นพลังร่วมในการ
พัฒนาสังคมไทย เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้เข้มแข็งมีประสิ ทธิภาพ มีระบบถ่วงดุลอานาจการ
ตรวจสอบที่เข้มงวดและรอบด้าน และมีการรับผิดรับชอบที่เหมาะสม ปฏิรูปการเมืองไทยทั้งระบบให้
เป็นประชาธิปไตยของมวลชน และสร้างความเท่าเทียมในกระบวนการยุติธรรม
4) เสริ ม สร้ า งความสั ม พั น ธ์ ข องคนในสั ง คมให้ แ น่ น แฟ้ น เป็ น น้ าหนึ่ ง ใจ
เดียวกัน โดยสร้างค่านิยมใหม่ที่ยอมรับร่วมกันบนฐานของความไว้เนื้อเชื่อใจและเกื้อกูลกันในสังคม
ส่งเสริมวัฒนธรรมการเมืองที่มีธรรมาภิบาลนาไปสู่การเป็นประชาธิปไตยที่ถูกต้องและเหมาะสม และ
สร้างความเชื่อมั่นและความไว้วางใจให้เกิดขึ้นกับคนในสังคม
4.5.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สั งคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่ง
พัฒนาคุณภาพคนไทยทุกกลุ่มวัยให้มีความพร้อมทั้งกาย ใจ สติปัญญา มีจิตสานึกวัฒนธรรมที่ดีงาม
และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาสและสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และ
เป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ยกระดับการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ไทยให้ได้มาตรฐานสากล และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลาย และ
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมทางครอบครัว ชุมชน และสังคมให้มั่นคงและเอื้อต่อการพัฒนาคนอย่าง
สอดคล้องกับบริบทการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมในอนาคต มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) การส่งเสริมคนไทยที่มีศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้น และมี
การกระจายตัวประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสของพื้นที่ โดยส่งเสริมคู่สมรสที่มี
ศักยภาพและความพร้อมให้มีบุตรเพิ่มขึ้นและรักษาระดับอัตราเจริญพันธุ์ไม่ให้ ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่
ปัจจุบัน และสนับสนุนการกระจายตัวและส่งเสริมการตั้งถิ่นฐานของประชากรให้เหมาะสมสอดคล้อง
กับศักยภาพ โอกาส และทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ที่
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2) พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนา
ประเทศในอนาคต โดยการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัย สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนธรรม
การเกื้อกูล เสริมสร้างทักษะให้คนมีจิตสาธารณะ ด้วยการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิต และการต่อยอดสู่
นวัตกรรมความรู้ การสร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจ และ
สร้างจิตสานึกของประชาชนให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม
3) ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวติ สร้างโอกาสการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุก
กลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทั้งที่เป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญาและองค์
ความรู้ใหม่ โดยสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ด้วยการสร้างกระแสสัง คมให้การเรียนรู้เป็นหน้าที่ของคน
ไทยทุกคน สร้างนิสัยใฝ่รู้และรักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก ควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กรและสื่อทุกประเภท
เป็นแหล่งเรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย การสร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการ
เรียนรู้ตลอดชีวติ และส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
4) เสริ ม สร้ า งค่ า นิ ย มและวั ฒ นธรรมที่ ดี ง ามของไทยมาขั บ เคลื่ อ น
กระบวนการการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ โดยพัฒนาบทบาทของสถาบันหลัก
ทางสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ นาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่ น อัต
ลักษณ์ที่โดดเด่นของชุมชน คุณค่าของความสงบสุขและการแบ่งปันตามวิถีดั้งเดิม มาเป็นเครื่องมือใน
การพัฒนาฟื้นฟูชุมชนท้องถิ่นให้สามารถพึ่งพาตนเองได้นาความหลากหลายทางวัฒนธรรมมาต่อยอด
ในการพัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์และการพัฒนาสังคมของประเทศ บูรณาการกลไกการดาเนิน งาน
ด้านสิทธิมนุษยชน สิทธิในการเข้าถึงบริการของรัฐและสิทธิชุมชน ทั้งในระดับครอบครัว ระดับชุมชน
ท้องถิ่น ระดับชาติ และระดับสากลให้เชื่อมสัมพันธ์กันอย่างเกื้อกูล และสร้างเครือข่ายความร่วมมือทาง
วัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน
4.5.3 ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของอาหารและพลังงาน มุ่งพัฒนา
ให้ภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารและพลังงานที่มีความสมดุล มั่นคงและมีประสิทธิภาพ สามารถ
ผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่มีคุณภาพมาตรฐานและมีปริมาณเพียงพอกับความต้องการของตลาด
และมีราคาที่เหมาะสม เป็นธรรม พัฒนาคุณภาพชีวิตและเสริมสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้
เกษตรกรให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน รวมทั้งสนับสนุนครัวเรือนและองค์กรเกษตรกรให้มีความเข้มแข็ง
และสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน และสร้างให้ครัวเรือนและชุมชนมีความมั่นคงด้านอาหารและ
พลังงานสามารถพึ่งพาตนเองได้ มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติท่ีเป็นฐานการผลิตภาคเกษตรให้เข้มแข็งและ
ยั่งยืน โดยรักษาและคุ้มครองพื้นที่ที่มศี ักยภาพทางการเกษตรและสนับสนุนให้เกษตรกรรายย่อยมีที่ดิน
เป็นของตนเองหรือมีสิทธิทากินในที่ดิน เร่งรัดการนาที่ดินที่ซื้อจากเอกชนมาปฏิรูปเพื่ อเกษตรกรรม
เร่งรัดการจัดให้มีองค์กรและระบบการบริหารจัดการที่ดินให้เป็นรูปธรรม พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่
เป็ น ฐานการผลิ ต ภาคการเกษตรเพื่ อ สนั บ สนุ น การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการผลิ ต ฟื้ น ฟู ค่ า นิ ย มและ
วัฒนธรรมที่ดขี องชุมชนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตทางการเกษตร
2) เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตภาคเกษตรและสร้างมูลค่า โดยสนับสนุนการ
วิจัยและพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์และสัตว์น้า ที่สามารถเจริญเติบโตได้อย่างมีประสิทธิภาพรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมอิ ากาศโลก สนับสนุนการผลิตทางการเกษตรที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ส่งเสริม
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และพัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้าเศรษฐกิจ การใช้เทคโนโลยีที่ลดต้นทุนการผลิตอย่างยั่งยืน เพิ่มมูลค่า
ผลผลิตด้านปศุสัตว์ให้สูงขึ้น ส่งเสริมการผลิตที่ป ลอดจากการตัดแต่งพันธุกรรม เพื่อคงไว้ซึ่งความ
หลากหลายของพั น ธุ์ พืช และสั ต ว์ที่เ หมาะสมกั บ สภาพภู มิอ ากาศและสิ่ งแวดล้ อมของประเทศไทย
สนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพิ่มสินค้าเกษตรและอาหาร และพลังงาน
สนับสนุนการยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร และมาตรฐานระบบการผลิตสินค้า
เกษตรให้เทียบเท่าระดับสากล สร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรผลิตสินค้าเกษตรและอาหารตามมาตรฐานที่
กาหนด รณรงค์ให้เกษตรกรใช้สารเคมีอย่างถูกวิธีตามหลักวิชาการ และสนับสนุนการใช้สารชีวภาพให้
มากขึ้น ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าให้เข้มแข็งและมี
ประสิทธิภาพ ส่งเสริมภาคเอกชนและองค์กรชุมชนเข้ามามีบทบาทร่วมกันบริหารจัดการระบบสิน ค้า
เกษตรและอาหาร การเพิ่มมูลค่า และการจัดการด้านการตลาด ร่วมกับสถาบันเกษตรกร พัฒนาและ
เสริมสร้างองค์ค วามรู้ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เ หมาะสมทางการเกษตร สนับ สนุนการ
พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตรที่เชื่อมโยงตลอดห่วงโซ่
อุปทาน และปรับปรุงบริการขั้นพื้นฐานเพื่อการผลิตให้ทั่วถึง
3) สร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้ให้แก่เกษตรกร โดยพัฒนาระบบการ
สร้างหลักประกันเพื่อดูแลด้านรายได้ของเกษตรกรให้มีความมั่นคง และให้ครอบคลุมเกษตรกรทั้งหมด
เร่งพัฒนาระบบประกันภัยพืชผลการเกษตร ให้สามารถคุ้มครองความเสี่ยงด้านการผลิตทางการเกษตร
จากทุกภัยพิบัติให้กับเกษตรกรในทุกพื้นที่ ส่งเสริมระบบการทาการเกษตรแบบมีพันธสัญญาที่เป็น
ธรรมแก่ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ยกระดับคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของเกษตรกรให้ดีขึ้น สร้างแรงจูงใจ
ให้ เ ยาวชนเข้ า สู่ อ าชี พ เกษตรกรรม ด้ ว ยการสนั บ สนุ น องค์ ค วามรู้ อ ย่ า งครบวงจร พั ฒ นาสถาบั น
เกษตรกรให้เป็นกลไกสนับสนุนการพึ่งพาตนเองของเกษตรกรได้อย่างแท้จริง เสริมสร้างความเข้มแข็ง
ให้กับเกษตรรายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากการนาเข้าสินค้าเกษตรและอาหารที่มีต้นทุนต่า อันเป็นผล
จากข้อตกลงการเปิดการค้าเสรี
4) สร้ างความมั่ นคงด้า นอาหารและพลั งงานชีว ภาพและชีวมวลในระดั บ
ครัวเรือนและชุมชน โดยส่งเสริมให้มีการปลูกป่าโดยชุมชนและเพื่อชุมชนเพิ่มขึ้น ส่งเสริมให้เกษตรกร
ทาการเกษตรกรรมอย่างยั่งยืนตามหลักของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการ
จัดการและเผยแพร่องค์ความรู้ และการพัฒนาด้านอาหารศึกษาทุกรูปแบบอย่างต่อเนื่องและทั่วถึง
ส่งเสริมพฤติกรรมการบริโภคที่เหมาะสมของบุคคลและชุมชน สนับสนุนการสร้างเครือข่ายการผลิต
และการบริโภคที่เกื้อกูลกันในระดับชุมชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกัน ส่งเสริมการนาวัตถุดิบที่มีอยู่และ
เหลือใช้จากการเกษตรมาผลิตเป็นพลังงานทดแทนใช้ในระดับครัวเรือนและชุมชน สนับสนุนการผลิต
พลังงานทดแทนภายในชุมชน และส่งเสริมและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่ให้เป็นเครื่องมือในการ
สร้างความเข้มแข็งด้านอาหารให้กับเกษตรกรและชุมชนอย่างเป็นระบบ
5) สร้างความมั่นคงด้านพลังงานเพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและความ
เข้มแข็งภาคเกษตร โดยส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพลังงานจากพืช
พลังงาน จัดให้มีระบบการบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้เป็นทั้งอาหารและพลังงาน เพิ่มประสิทธิภาพ
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การผลิตและการใช้พลังงานทางชีวภาพที่เกี่ยวเนื่องกับภาคการผลิตและบริการ จัดให้มีกลไกในการ
กากับดูแลโครงสร้างราคาของพลังงานชีวภาพที่ไม่ส่งผลกระทบต่อการสร้างเสถียรภาพและความเป็น
ธรรมต่อผู้บริโภคและผูผ้ ลิต และปลุกจิตสานึกในการใช้พลังงานชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า
6) ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐเพื่อเสริมสร้า งความสมดุลด้านอาหาร
และพลังงาน โดยสนับสนุนบทบาทของเกษตรกร เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน ภาคเอกชน และชุมชนให้
เข้ามามีส่วนร่วมในการกาหนดทิศทางและวางแผนการผลิตทางการเกษตร ปรับกระบวนการทางาน
ของหน่ว ยงานภาครั ฐ ให้มีก ารท างานอย่างบูรณาการทั้งในส่วนกลางและระดับ พื้นที่ พั ฒนาระบบ
ฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและพลังงานตั้งแต่การผลิต การตลาด ไปจนถึงการบริโภค ให้มีความ
ถูกต้องและเข้าถึงได้ พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาด้านการเกษตรเพื่อให้เอื้อต่อการพัฒนา
อย่างยั่งยืน และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศทั้งในระดับพหุภาคีและทวิภาคี โดยเฉพาะประชาคม
อาเซียนเพื่อให้เกิดความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน
4.5.4 ยุ ท ธศาสตร์ ก ารสร้ า งเศรษฐกิ จ ที่ มี เ สถี ย รภาพบนฐานความรู้ มุ่ ง ปรั บ
โครงสร้างเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน มั่นคง มีคุณภาพ โดยคานึงถึงการมีส่วนร่วมของทุกภาค
ส่วน ลดความเหลื่อมล้า และกระจายผลประโยชน์จากการพัฒนาอย่างเป็นธรรม รักษาเสถียรภาพทาง
เศรษฐกิจและสร้างระบบการแข่งขันเสรี และเป็นธรรม ที่เอื้อต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน
และเป็นธรรม และให้ไทยเป็นศูนย์กลางการผลิตสินค้าและบริการในภูมิภาคอาเซียนบนฐานปัญญา
นวัตกรรม ความคิดสร้างสรรค์ และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ โดย
ปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุน ให้สอดคล้องกับการขยายตัวทางเศรษฐกิจของเอเชีย ตะวันออก
กลาง และเศรษฐกิ จภายในประเทศ อาทิ เสริมสร้างประสิท ธิภาพด้านการตลาดและการกระจาย
ผลผลิตไปสู่ตลาด ผลักดันการจัดทาความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จากข้อตกลงที่มี
ผลบังคับใช้แล้ว พร้อมทั้งวางแนวทางป้องกันผลเสียที่จะเกิดขึ้น ส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง
และขนาดย่อมในทุกขนาดและระดับการเติบ โตของธุรกิจให้สามารถเติบ โตได้อย่างมีคุณภาพ และ
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทย ปรับโครงสร้างภาคบริการ อาทิ เสริมสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจบริการเชิงสร้างสรรค์ ขยายฐานการผลิตและการตลาดภาคธุรกิจ
บริการที่มีศักยภาพออกสู่ตลาดต่างประเทศ พัฒนาปัจจัยแวดล้อมให้เอื้อต่ อการส่งเสริมการลงทุน
ภายในประเทศและการดึงดูดการลงทุนจากต่างประเทศ ฟื้นฟูและพัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้
สอดคล้องกับความต้องการของตลาด และเสริมสร้างความเข้มแข็งของท้องถิ่น ชุมชน ผู้ประกอบการ
รายย่อย และวิสาหกิจชุมชน พัฒนาธุรกิจสร้างสรรค์ อาทิ พัฒนาปัจจัยสนับสนุนที่เอื้อต่อพัฒนา
ธุรกิจสร้างสรรค์ เสริมสร้างศักยภาพของผู้ประกอบการในการใช้ความคิดสร้างสรรค์ สนับสนุนความ
ร่วมมือภาครัฐและภาคเอกชนในการพัฒนาเมือง ชุมชนสร้างสรรค์ และผลักดันกลุ่มสินค้าเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ที่มีศักยภาพของประเทศ พัฒนาภาคเกษตร อาทิ ผลักดันการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและ
การตลาด พัฒนาคุณภาพมาตรฐานของผลิตภัณฑ์แปรรูปสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรมต่อเนื่องให้เป็น
ที่ยอมรับในระดับสากล สนับสนุนการเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร และพัฒนาปัจจัยแวดล้อมด้านการเกษตร
และพัฒนาภาคอุตสาหกรรม อาทิ พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศและฟื้นฟู สิ่งแวดล้อมในพื้นที่
อุตสาหกรรมหลักของประเทศอย่างต่อเนื่อง พัฒนาและส่งเสริมอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป เพิ่มผลิต
ภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรม สนับสนุนให้มีการเชื่อมโยงการผลิตภาคอุตสาหกรรมกับ
อุตสาหกรรมท้องถิ่น และเตรียมพัฒนาพืน้ ที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่
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2) ปรับระบบการแข่งขัน ให้มีประสิทธิภาพ กระจายอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม
โดยพัฒนาตลาดเงินและตลาดทุน ได้แก่ พัฒนาระบบสถาบันการเงินให้มีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพ
และลดต้นทุน ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงแหล่งเงินทุนอย่างเท่าเทียมด้วยต้นทุนที่เหมาะสม สนับสนุน
และพัฒนาขีดความสามารถในการดาเนินงานขององค์กรการเงินชุมชนและสหกรณ์ทุกระดับ พัฒนา
ความรูพ้ ืน้ ฐานทางการเงิน (Financial Literacy) ให้กับประชาชน พัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย
และนวัตกรรม ได้แก่ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์
เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม และพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และ
นวั ตกรรมให้ทั่ว ถึงและเพีย งพอ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ ได้แก่ ผลักดันการ
พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของประเทศ ปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการและพัฒนาบุคลากรโลจิสติกส์ พัฒนาระบบขนส่งมวลชนสาธารณะทางราง พัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารที่ทันสมัย พัฒนาศักยภาพการให้บริการน้าอุปโภค
บริโภคทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพที่มีมาตรฐานสากลครอบคลุมทั้งในเขตเมืองและพื้นที่ชนบท และ
วางแผนพัฒนาที่อยู่อาศัยของภาครัฐและเอกชนให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม สร้างความมั่นคงด้าน
พลังงาน ได้แก่ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดและพัฒนาพลังงานทางเลือก กากับดูแลกิจการพลังงาน
ให้มีราคาที่เหมาะสม มีเสถียรภาพ และเป็นธรรม กาหนดโครงสร้างราคาพลังงานทดแทนที่เหมาะสม
ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาการผลิตพลังงานจากแหล่งธรรมชาติเพื่อทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิล และ
เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในทุกระดับ และ ปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎ ระเบียบต่างๆ
ได้แก่ ปรับปรุงกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อ การประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน การผลิตและบริการ
การวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม และการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา การ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล และเร่งรัดการพัฒนาบุคลากรด้านกฎหมายและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้
กฎหมาย
3) บริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมให้มีเสถียรภาพ โดยการบริหารจัดการ
ด้านการเงิน ได้แก่ รักษาเสถียรภาพของราคาควบคู่ไปกับการรักษาเสถียรภาพของระบบการเงิน
โดยรวม (Financial Stability) สร้างความสมดุลระหว่างตลาดเงินและตลาดทุน ปรับปรุงโครงสร้าง
พื้นฐานทางการเงิน พัฒนาระบบสัญญาณเตือนภัยให้ครอบคลุมความเสี่ยงทุกรูปแบบ มีระบบบริหาร
จัดการเงินทุนจากต่างประเทศที่มี ประสิทธิภาพ เพิ่มบทบาทของอาเซียนในระบบเศรษฐกิจการเงินโลก
และส่งเสริมการออมในทุกระดับและทุกกลุ่มอาชีพ บริหารจัดการด้านการคลัง ได้แก่ ปรับระบบการ
จัดเก็บรายได้ของประเทศ เพิ่มประสิทธิภาพของการจัดสรรและการบริหารงบประมาณ พิจารณาความ
เสี่ยงทางการคลังและนารายงานความเสี่ยงทางการคลังมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เพิ่มประสิทธิภาพการ
บริหารเงินนอกงบประมาณและกองทุนนอกงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพและโปร่งใส พัฒนา
รัฐวิสาหกิจให้มีการดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ และเสริมสร้างความเข้มแข็งทางการคลังของภาค
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)
4.5.5 ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจและความมั่นคงในภูมิภาค
มุ่งเสริมสร้างความได้เปรียบเชิงเศรษฐกิจจากศักยภาพที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ทางภูมิศาสตร์เศรษฐกิจของ
ประเทศที่เป็นจุดศูนย์กลางของภูมิภาคอาเซียนและเอเชียแปซิฟิกให้สามารถใช้ประโยชน์จากภูมิภาคได้
อย่ างสู ง สุ ด เตรี ย มพร้ อมและปรั บ ตั วเข้า สู่บ ริบ ทโลกและภู มิภ าคที่ เ ปลี่ย นแปลงไปเพื่อ เสริม สร้ า ง
ประโยชน์ ข องไทยในด้ า นการค้ า การลงทุ น การเงิ น และโอกาสด้ า นการตลาดระหว่ า งประเทศ
เสริม สร้างบทบาทของไทยเพื่อ ให้ไ ทยเป็น ส่วนสาคัญ ของการพั ฒนาเศรษฐกิจในระดั บ ภูมิภ าคต่ อ
ภูมิภาค โดยเฉพาะในกลุ่มอาเซียนและพันธมิตร และเอเชียแปซิฟิก ส่งเสริมบทบาทของไทยในกรอบ
ความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านที่นาไปสู่การพัฒนาร่วมกันที่ยั่งยืนบนพื้นฐานของความเท่าเทียมและ
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ความไว้เนื้อเชื่อใจ และเสริมสร้างความสามารถในการแก้ไขผลกระทบเชิงลบและประเด็นปัญหาร่วม
ระหว่างประเทศที่เป็นประเด็นฉุดรั้งการพัฒนาทางเศรษฐกิจที่ยั่งยืน มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
1) พัฒนาความเชื่อมโยงด้านการขนส่ งและระบบโลจิส ติก ส์ภ ายใต้ก รอบ
ความร่ว มมือ ในอนุภู มิภ าคต่ างๆ โดยพัฒ นาบริก ารขนส่งและโลจิส ติก ส์ที่มีป ระสิ ท ธิภาพและได้
มาตรฐานสากล โดยเฉพาะรูปแบบบริการขนส่งที่จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงาน การพัฒนา
ระบบเครือข่ายและการบริหารเครือข่ายธุ รกิจของภาคบริก ารขนส่งและโลจิสติก ส์ตลอดทั้งห่วงโซ่
อุปทานในภูมภิ าค ปรับปรุงกฎระเบียบการขนส่งคนและสินค้าที่เกี่ยวข้อง เพื่อลดจานวนเอกสาร ต้นทุน
การดาเนินงาน และระยะเวลาที่ใช้ ในกระบวนการขนส่งผ่านแดนและข้ามแดน พัฒนาบุคลากรในธุรกิจ
การขนส่งและโลจิสติกส์ เพื่อเพิ่มศักยภาพของภาคเอกชนไทยทั้งในด้านทักษะภาษาต่างประเทศ และ
ความรู้ด้านการบริหารจัดการโลจิสติกส์ และเชื่อมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวพื้นที่ชายแดน/เขต
เศรษฐกิจชายแดน ตลอดจนเชื่อมโยงระบบการผลิตกับพืน้ ที่ตอนในของประเทศ
2) พัฒนาฐานลงทุนโดยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในอนุภูมิภาค
มุ่งเน้นความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านในการสร้างฐานการผลิตตามแนว Economic Corridor ซึ่งเป็น
ยุทธศาสตร์เชิงพื้นที่ที่สามารถสนองตอบการปรับโครงสร้างทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพัฒนาพื้นที่
ในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศให้เชื่อมโยงกับภูมภิ าคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นฐานการพัฒนาด้าน
อุตสาหกรรม การเกษตรและการแปรรูปการเกษตร และการท่องเที่ยวในภูมิภาค พัฒนาเขตเศรษฐกิจ
ชายแดนและเมืองชายแดนให้มีบทบาทการเป็นประตูเชื่อมโยงเศรษฐกิ จกับประเทศเพื่อนบ้าน ทั้งพื้นที่
เศรษฐกิจชายแดนที่พัฒนาต่อเนื่องและพื้นที่ใหม่ และบูรณาการแผนพัฒนาพื้นที่เชื่อมโยงกับประเทศ
เพื่อนบ้าน โดยเชื่อมโยงแผนพัฒนาเพื่อให้บรรลุประโยชน์ร่วมทั้งในด้านความมั่นคงและเสถียรภาพของ
พืน้ ที่
3) สร้ า งความพร้ อ มในการเข้ า สู่ ป ระชาคมอาเซี ย น โดยผลั ก ดั น ให้ ไ ทยมี
บทบาทนาที่สร้างสรรค์ในเวทีระหว่างประเทศในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ซึ่งจะต้องมีการเตรียมการ
โดยพัฒนาบุคลากรในทุกภาคส่วนเศรษฐกิจ ภาคการผลิต อุตสาหกรรมแปรรูป รวมทั้งผู้ประกอบการ
ขนาดกลางและขนาดย่อม (SME) ยกระดับการให้บริการด้านสุขภาพและบริการด้านสาธารณสุข ทั้ง
บุคลากรและมาตรฐานการให้บริการเพื่อก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางการให้บริการสุขภาพของภูมิภาค
เสริมสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันการศึกษาทั้งของรัฐและเอกชนให้มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับ
สากล และกาหนดมาตรฐานขั้นพื้นฐานของคุณภาพสินค้าและบริการ
4) เข้ า ร่ ว มเป็ น ภาคี ค วามร่ ว มมื อ ระหว่ า งประเทศระหว่ า งภู มิ ภ าคโดยมี
บทบาทที่สร้างสรรค์ เพื่อเป็นทางเลือกในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศในเวทีโลก เพื่อ
รักษาสมดุลในปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยและมหาอานาจต่างๆ และประโยชน์อื่นๆ ของประเทศทั้งในด้าน
การค้า ความมั่นคงของอาหาร/พลังงาน โอกาสทางการตลาดของผลิตภัณฑ์ไทย การสร้างปฏิสัมพันธ์
ระหว่างประชาชนในกรอบนานาชาติและการรักษาเสถียรภาพและความมั่นคงของไทยและภูมิภาค
โดยรวม โดยรักษาบทบาทของไทยในการมีส่วนร่วมกาหนดยุทธศาสตร์ของกรอบความร่วมมือที่ดาเนิน
อยู่ และรักษาดุลยภาพของปฏิสัมพันธ์กับมหาอานาจทางเศรษฐกิจเดิมและมหาอานาจใหม่
5) สร้างความเป็นหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจในภูมิภาคด้านการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ การเคลื่อนย้ายแรงงาน และการส่งเสริมแรงงานไทยในต่างประเทศ ในลักษณะเกื้อกูลกัน
ผ่ า นกิ จ กรรมเชื่ อ มโยงห่ ว งโซ่ ก ารผลิ ต และการเคลื่ อ นย้ า ยแรงงานระหว่ า งกั น อย่ างเสรี แ ละมี
ประสิทธิภาพ โดยเร่งดาเนินการด้านการยอมรับมาตรฐานฝีมอื ระหว่างประเทศเพื่ออานวยความสะดวก
การเคลื่อนย้ายแรงงาน ส่งเสริมผูป้ ระกอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ โดยเฉพาะใน
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ประเทศเพื่ อนบ้ าน และคุ้ มครองและส่งเสริมสิ ท ธิแ ละผลประโยชน์ ของคนไทยและแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ และสนับสนุนการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนไทยในต่างประเทศ
6) ป้องกันภัยจากการก่อการร้ายและอาชญากรรม ยาเสพติด ภัยพิบัติ และ
การแพร่ระบาดของโรคภัย ที่ส่งผลต่อสภาวะทางเศรษฐกิจในระยะยาว จากผลกระทบในด้านความ
มั่นคงแห่งชีวติ เศรษฐกิจ ความเป็นอยู่ เพื่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนในภูมิภาค โดยพัฒนาศักยภาพ
และความพร้อมในการป้องกันและแก้ปัญหาข้ามชาติด้านการก่อการร้าย ปัญหายาเสพติด และการ
หลบหนีเข้าเมืองทั้งระบบ เตรียมพร้อมรับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติและเหตุฉุกเฉิน และร่วมมือในการ
ป้องกันการติดเชื้อและการแพร่ระบาดของโรคภัยประเภทที่เกิดขึน้ ใหม่ในโลก
7) เสริ ม สร้ า งความร่ ว มมื อ ที่ ดี ร ะหว่ า งประเทศในการสนั บ สนุ น การ
เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างมีจริยธรรมไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยดาเนินการตาม
พันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิ่งแวดล้อมต่างๆ อย่างต่อเนื่อง และเสริมสร้างการผลิตและบริโภค
สินค้าและบริการที่นาสู่การลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก ลดมลพิษ ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ
อย่างไม่มปี ระสิทธิภาพ และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม
8) สนั บ สนุ น การเปิ ด การค้ า เสรี แ ละก าหนดแนวทางป้ อ งกั น ผลเสี ย ที่ จ ะ
เกิดขึ้น โดยเร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจ และกฎระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการประกอบธุรกิจ
การค้ า การลงทุ น อย่ างเป็น ธรรม และส่ง เสริ ม การจดสิท ธิ บัต ร การคุ้ มครองและบริ ห ารจั ดการ
ทรัพย์สินทางปัญญา การแบ่งปันผลประโยชน์ระหว่างสถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย และนักวิจัย
9) ปรับปรุงและเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ตั้งแต่ระดับชุมชนท้องถิ่น ให้พร้อมต่อการเชื่อมโยงทิศทางการพัฒนาที่เปลี่ยนแปลงในบริบทโลก
อาเซียน และอนุภูมิภาค โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนท้องถิ่นให้รับรู้และเตรียมพร้อมรับกระแสการ
เปลี่ ย นแปลงทั้ ง ภายในและภายนอกประเทศ สนั บ สนุ น กลไกการพั ฒ นาระดั บ พื้ น ที่ และส่ งเสริ ม
ศักยภาพด้านวิชาการและเครือข่ายของสถาบันการศึกษาของไทย
4.5.6 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน มุ่ง
อนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษาสมดุลของระบบนิเวศ และ
เป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ ขับเคลื่อนการผลิตและบริโภคของประเทศไปสู่การเป็นสังคม
คาร์บอนต่าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สร้างภูมิคุ้มกัน และเตรียมความพร้อมในการรองรับและปรับตัว
ต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และประเด็นสิ่งแวดล้อมโลก พัฒนาประสิทธิภาพ
การบริหารจัดการและสร้างสังคมและชุมชนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างเกื้อกูล และสร้างความเป็น
ธรรมในการเข้าถึ งและใช้ประโยชน์ท รัพยากรธรรมชาติ และมีก ารคุ้มครองรัก ษาผลประโยชน์ของ
ประเทศจากข้อตกลงและพันธกรณีระหว่างประเทศ มีแนวทางสาคัญ ดังนี้
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1) อนุรัก ษ์ ฟื้นฟู และสร้า งความมั่ นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อ ม โดยคุ้มครอง ป้องกั น รัก ษา ฟื้นฟูพื้นที่ป่าไม้ และเขตอนุรักษ์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ และการจัดการองค์ความรู้ ปรับ ปรุงการบริหารจัดการที่ดินทั้งระบบ
กระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรมและคุ้มครองความมั่นคงและฐานการดารงชีวิตของ
เกษตรกรยากจน เร่ งรั ด พั ฒ นาและฟื้น ฟู คุณ ภาพดิน เพื่ อ สนั บ สนุ นการเพิ่ม ประสิท ธิ ภาพการผลิ ต
การเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร วางระบบการบริหารจัดการทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
เร่งรัดการบริหารจัดการน้าแบบบูรณาการ เพื่อสนับสนุนการเพิ่มประสิทธิภาพการเกษตรให้เกิ ดความ
มั่นคงด้านอาหารและพลังงาน และลดปัญหาน้าท่วม น้าแล้งได้อย่างยั่งยืน พัฒนาและปรับปรุงแหล่งน้า
เพื่อเพิ่มปริมาณน้าต้นทุนในแหล่งน้าที่มีศักยภาพในการกักเก็บน้า เพื่อสนับสนุนการสร้างความมั่นคง
ด้านอาหารและพลังงานแก่ประเทศ พัฒนาและส่งเสริมให้เกิดการใช้น้าอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า และ
ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม จัดทาแผนแม่บทโครงสร้างพื้นฐานด้านทรัพยากรน้าเพื่อการอุปโภค
บริ โ ภคอย่ า งเป็ น ระบบ และส่ ง เสริ ม การอนุ รั ก ษ์ ใช้ ป ระโยชน์ จ ากทรั พ ยากรชี ว ภาพ และแบ่ ง ปั น
ผลประโยชน์อย่างเป็นธรรม
2) ปรั บ กระบวนทั ศ น์ ก ารพั ฒ นาและขั บ เคลื่ อ นประเทศไปสู่ ก ารเป็ น
เศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยการปรับโครงสร้างการผลิตของ
ประเทศสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่าและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาค
ขนส่ง เพื่อลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก การพัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่ง แวดล้อมเน้นการวางผังเมืองที่
ผสมผสานวัฒนธรรม สังคม ระบบนิเวศเข้าด้วยกัน การปรับพฤติกรรมการบริโภคสู่สังคมคาร์บอนต่าที่
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม
3) ยกระดั บ ขี ด ความสามารถในการปรั บ ตั ว รั บ มื อ กั บ การเปลี่ ย นแปลง
ภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีความยืดหยุ่นและมีภูมิคุ้มกัน โดยพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับผลกระทบ
และการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ พัฒนาเครื่องมือในการบริหารจัดการเพื่อรับมือกับ
ความท้าทายจากการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ เตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ
และพัฒนาศักยภาพชุมชนให้เข้มแข็งพร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมอิ ากาศ
4) สร้างภูมิคุ้มกันด้านการค้าจากเงื่อนไขด้านสิ่งแวดล้อมและวิกฤติภาวะ
โลกร้อน โดยติดตามและเฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจส่งผลกระทบต่อการค้าและ
การลงทุน เตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการทางการค้าและข้อตกลงระหว่ าง
ประเทศเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ศึกษาผลกระทบและกาหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า
รวมทั้งกาหนดมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เกี่ยวข้อง ส่งเสริมให้ผู้ส่งออกทาคาร์บอนฟุตพริ้นต์
และสร้างแรงจูงใจให้เกิดอุตสาหกรรมใหม่ๆ
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5) เพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เกี่ยวข้องกับกรอบความ
ตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจ
ของพันธกรณี รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ สร้างความพร้อมและ
พัฒนาบุค ลากรของหน่วยงานภาครัฐเพื่อเสริมสร้างเทคนิคการเจรจา พัฒนาความร่วมมือในกลุ่ม
อาเซี ย น และสนั บ สนุ น การด าเนิ น งานตามพั น ธกรณี แ ละข้ อ ตกลงระหว่ า งประเทศด้ า น
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อาทิ อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ และพิธีสารที่
เกี่ยวข้องเพื่อคุ้มครองและอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพและพันธุกรรม
6) ควบคุมและลดมลพิษ เพื่อสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดีให้กับประชาชน ลด
ปริมาณมลพิษทางอากาศ โดยเฉพาะปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก พัฒนาระบบการจัดการของเสีย
อันตราย ลดความเสี่ยงอันตราย การรั่วไหล และการเกิดอุบัติภัยจากสารเคมี พัฒนาระบบเตือนภัย
แจ้งเหตุฉุกเฉิน และระบบการจัดการเมื่อเกิดอุบัติภัยด้านมลพิษ ทั้งระดับประเทศและระดับท้องถิ่น
7) การพัฒนาระบบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใสและเป็นธรรม โดยพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็ง และส่งเสริมสิทธิชุมชนในการ
เข้าถึงและใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและยั่งยืน สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและ
พัฒนาศักยภาพของท้องถิ่นและชุมชน ปรับปรุงกฎหมายให้สอดคล้องกับสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจและสังคมและบังคับใช้อย่างเสมอภาคเป็นธรรม ปรับปรุงกฎหมายและกฎระเบียบของ
ภาครั ฐ ปรั บ นโยบายการลงทุ น ภาครั ฐ ให้ เ อื้ อ ต่ อ การอนุ รั ก ษ์ แ ละฟื้ น ฟู ท รั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม ผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม รวมถึงการปฏิรูปการบริหารจัดการงบประมาณ
ของประเทศ เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างมีประสิทธิภาพ และลดการก่อมลพิษ
และการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพ

5. การบริหารจัดการแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ
5.1 หลักการ การบริหารจัดการแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้บังเกิดผลในทางปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรมจะต้องดาเนินการบนหลักการสาคัญ 4 ประการ ได้แก่ 1)สังคมไทยยอมรับและใช้แผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 11 เป็นกรอบทิศทางหลักในการพัฒนาประเทศ ภาคีการพัฒนาเข้าใจบทบาทของตนเองในการ
ร่วมพัฒนาอย่างชัดเจน 2) กระจายการพัฒนาลงสู่พื้นที่โดยตรง โดยยึดหลักการพัฒนาพื้นที่ ภารกิจ
และการมีส่วนร่วม ให้จังหวัดเป็นพื้นที่ดาเนินการขับเคลื่อนการพัฒนา และเป็น จุดเชื่อมโยงการพัฒนา
จากระดับ ชุมชนสู่ระดั บประเทศ และระดับประเทศสู่ชุมชน 3) ใช้ปัจจัยด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี
นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกส่วนของระบบเศรษฐกิจและสังคม
และในทุ ก พื้ น ที่ ท้ อ งถิ่ น และชุ ม ชน และ 4) ใช้ ก ลไกและเครื่ อ งมื อ การพั ฒ นาของภาครั ฐ
ภาคประชาชน ภาคธุรกิจเอกชน และสื่อมวลชนอย่างบูรณาการเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพ
5.2 แนวทางการขับเคลื่อนแผนฯสู่การปฏิบัติ มุ่งสร้างความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของแผนฯ
ให้เกิดการยอมรับ พัฒนาวิธีการและเครื่องมือที่ใช้ในการแปลงแผนฯ ไปสู่ การปฏิบัติที่เหมาะสม อาทิ
จัดทากรอบแนวทางการผลักดันการแปลงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติเผยแพร่สู่ภาคีการพัฒนา
เกิดความร่วมมือในการนาแผนไปสู่การปฏิบัติอย่างจริงจัง จัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ฉบับประชาชน
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ที่เข้าใจง่าย เผยแพร่และสร้างความเข้าใจกับภาคีการพั ฒนาอย่างทั่วถึง ผ่านสื่อสารมวลชนทุกแขนง
จัดทากระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาต่างๆ ผ่านเวทีประชาคม เวทีเสวนาสาธารณะ การ
ประชุม /สัมมนา การประชาสัมพันธ์ในหลายรูปแบบอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ทุกภาคส่วนเข้าใจในเนื้ อหา
สาระของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สามารถกาหนดแนวทางการดาเนินงานที่มุ่งสู่จุดมุ่งหมายเดียวกัน
และมีส่วนร่วมพัฒนาประเทศอย่างกว้างขวาง พร้อมทั้ง ผสมผสานและสอดแทรกไว้ในแผนปฏิบัติการ
ของหน่ว ยงานภาครั ฐ ในส่ ว นกลาง และกระจายลงสู่ ระดั บ พื้น ที่ อ ย่ างเป็ นขั้ น เป็น ตอน รวมถึ ง การ
ประสานความร่วมมือกับภาคีการพัฒนาต่างๆ เช่น ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และองค์กรพัฒนา
เอกชน ประสานการด าเนิ น งานตามแผนปฏิ บั ติ ก ารต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง จั ด ท าระบบการติ ด ตาม
ประเมินผลและสร้างตัวชีว้ ัดการพัฒนาที่สามารถนาไปใช้กากับการดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
5.3 กระบวนการขับเคลื่อน เป็นการแปลงแผนอย่ างเป็นขั้นเป็นตอนและเชื่อมโยงกัน ตั้งแต่
การแปลงทิ ศ ทาง วั ต ถุ ป ระสงค์ เป้ า หมาย ยุ ท ธศาสตร์ ข องแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 และตั ว ชี้ วั ด
ความสาเร็จ ลงสู่แผนและยุทธศาสตร์ระดับต่างๆ ได้แก่ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน แผนปฏิบัติ
ราชการ 4 ปี แ ละแผนปฏิ บั ติ ร าชการประจ าปี ข องกระทรวงและกรม ยุ ท ธศาสตร์ ก ารพั ฒ นาภาค
แผนพั ฒ นาจังหวั ด /กลุ่ มจังหวั ด แผนพัฒนาท้ องถิ่น และแผนชุมชน ผ่านการจัดสรรงบประมาณที่
สนับสนุนการพัฒนาในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และการบูรณาการการบริหารจัดการของหน่วยงาน
กลางทั้งสานักงบประมาณ ก.พ.ร. และ สศช. ให้สามารถผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ
อย่างจริงจัง และใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนการพัฒนาในทุกมิติ
5.4 กลไกการขับเคลื่อน ให้ความสาคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพกลไกการขับเคลื่อนแผนฯ ทั้ง
กลไกระดับชาติ และกลไกอื่นๆ เกิดการมีส่วนร่ วมขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มากขึ้น โดย สศช.
ภายใต้การกากับ ของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ทาหน้าที่ป ระสานการ
ขับเคลื่อนแผนฯ และการติดตามประเมินผลการพัฒนาในภาพรวมกับภาคีการพัฒนา คณะกรรมการ
ระดับชาติ และคณะกรรมการอื่นๆ ทั้งในส่วนกลางและพื้นที่ ปรับ ปรุงกลไกที่มีอยู่ในภาครัฐและเอกชน
ให้เข้มแข็งและมีพลัง และให้กลไกระดับจังหวัดเป็นจุดเชื่อมโยงการขับเคลื่อนการพัฒนาระดับประเทศ
และพืน้ ที่
5.5 บทบาทภาคีการพัฒนา มุ่งพัฒนาบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนา
ฯ ฉบั บ ที่ 11 ได้ อ ย่ า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ โดยพั ฒ นาบทบาทและสร้ า งสภาพแวดล้ อ มให้ เ อื้ อ ต่ อ การ
ดาเนินงานร่วมกัน ดังนี้
5.5.1 มุ่งเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคีต่างๆ สามารผลักดันและดาเนินการตามแนว
ทางการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ได้อย่างเหมาะสม โดยพัฒนาศักยภาพชุมชนให้มีความพร้อม
ดาเนินงานที่สอดคล้องกับแนวทางการพั ฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เสริมสร้างความเข้มแข็งให้
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินงานตามภารกิจที่กฎหมายระบุไว้อย่างมีประสิทธิภาพ ปรับปรุงกฎ
ระเบียบให้เอื้อต่อการบริหารจัดการ เปิดโอกาสให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมพัฒนาท้องถิ่น
เป็นเครือข่ายกับท้องถิ่นใกล้เคียงในการพัฒนาพื้นที่ และปรับโครงสร้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้
ภาคีการพัฒนามีสว่ นร่วมในการบริหารจัดการการพัฒนาท้องถิ่นมากขึ้น ปรับบทบาทภาครัฐเน้นหน้าที่
อานวยความสะดวกและประสานความร่วมมือระหว่างภาคีการพัฒนาต่างๆ และปรับทัศนคติข้าราชการ
ให้มุ่งบริการและดู แลประชาชนอย่างสม่าเสมอและเป็นธรรมในทุกระดับ ปรับแนวคิดภาคเอกชนให้
ทางานร่วมกับภาคชุมชน และองค์กรพัฒนาเอกชนได้อย่างเป็นพันธมิตร โดยมีภาครัฐเป็นผู้ประสาน
ประโยชน์ให้การดาเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่น ส่งเสริมให้สื่อพัฒนาบทบาทการเป็นสื่อกลางเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารเชิงสร้างสรรค์สังคม และเป็นสื่อสาธารณะที่มงุ่ ประโยชน์ของส่วนรวมเป็นหลัก
5.5.2 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการดาเนินงานภายใต้บทบาทภาคีการพัฒนาต่างๆ เกิด
การบูรณาการการพัฒนาในทุกระดับ โดยปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่างๆ ให้ทันสมัย
ลดความซ้าซ้อ นและข้อ จากั ด สามารถสร้างบรรยากาศให้ก ารทางานร่วมกั นของภาคีต่างๆ
ดาเนินไปอย่างมีสัมฤทธิผล เปิดพื้นที่สาธารณะให้ทุกภาคีทั้งองค์กรอิสระที่ตั้งโดยรัฐธรรมนูญ
กฎหมายเฉพาะ และองค์กรตามธรรมชาติ ตลอดจนภาคีอื่นๆ ใช้ประโยชน์ในการจัดเวทีสาน
เสวนา ระดมความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ร่ว มดาเนินกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ นาเทคโนโลยีส ารสนเทศมาใช้เป็ นเครื่องมือในการสื่อสารและสร้าง
ความสัมพันธ์ ทาให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ เลื่อนไหลระหว่างภาคีการพัฒนา สามารถสร้างความ
เข้าใจได้อย่างถูกต้อง ตรงกัน
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ทิศทางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559)
ผลจากการเปลี่ยนแปลงที่สาคัญภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และวิกฤตเศรษฐกิจโลกในปี 2551
ได้ก่อนให้เกิดผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจและสังคมทั้งในระดับโลกและระดับประเทศ โดยเฉพาะ
ผลกระทบที่เกิดขึ้นกับระบบการเมือง การปกครอง การศึกษา วัฒนธรรม และสุขภาพ ตลอดจน
ภาพการดารงชีวิตของประชาชน ซึ่งท้ายทายศักยภาพของแต่ละประเทศในการใช้จุดแข็งในการพัฒนา
ประเทศให้มีประสิทธิภาพและแก้ไขจุดอ่อนตลอดจนภัยคุกคาม เพื่อป้องกันผลกระทบด้านลบที่จะ
เกิดขึ้น
ในการพัฒนาประเทศไทยให้บรรลุสู่วิสัยทั ศน์ปี พ.ศ.2570 ที่มุ่งหวังให้ “ คนไทยภาคภูมิใจใน
ความเป็น ไทย มีมิ ตรไมตรี บ นวิ ถี ชี วิ ตแห่ง ความพอเพีย ง ยึด มั่ นในวัฒ นาธรรมประชาธิ ป ไตยและ
หลัก ธรรมภิบาล การบริก ารสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมีความปลอดภัย และ
มั่นคง อยู่ใ นสภาวะแวดล้อ มที่ดี เกื้อกู ล และเอื้อ อาทรซึ่งกั นและกั น ระบบการผลิตเป็นมิ ตรกั บ
สิ่งแวดล้อม มีความมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขันได้
ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักดิ์ศรี ” นั้น สานักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555 – 2559) โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงเป็นเครื่องนาทาง ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา และคานึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลง
เป็นทั้งโอกาสและข้อจากัดของการพัฒนาประเทศสู่สมดุลในทุกมิติ โดยมีทิศทางการพัฒนาฯ ดังนี้
1.1 วิสัยทัศน์ของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11
มู่งสู่ “ สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกัน
ต่อการเปลี่ยนแปลง ”
1.2 พันธกิจ
1.2.1 สร้า งสั ง คมเป็นธรรมและเป็ นสัง คมที่มีคุ ณภาพ ทุก คนมี ความั่นคงในชีวิ ต
ได้ รับ การคุ้ ม ครองทางสั ง คมที่มี คุ ณภาพอย่ า งทั่ วถึ งและเท่า เที ย ม มี โ อกาสเข้ าถึ งทรั พยากรและ
กระบวนการยุ ติ ธ รรมอย่ า งเสมอภาค ทุ ก ภาคส่ ว นได้ รั บ การเสริ ม พลั ง ให้ ส ามารถมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนา ภายใต้ระบบบริหารจัดการภาครัฐที่โปร่งใส เป็นธรรม
1.2.2 พั ฒ นาคุ ณ ภาพคนไทยให้ มี คุ ณ ธรรม เรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต มี ทั ก ษะและการ
ดารงชีวิตอย่างเหมาะสมในแต่ละช่วงวัย สถาบันทางสังคมและชุมชนท้องถิ้นมีความเข้มแข็ง สามารถ
ปรับตัวรู้เท่าทันกับการเปลี่ยนแปลง
1.2.3 พั ฒ นาฐานการผลิ ต และบริ ก ารให้ เ ข้ ม แข็ ง และมี คุ ณ ภาพบนฐานความรู้
ความคิดสร้างสรรค์และภูมิปัญญา สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังาน ปรับโครงสร้างการผลิต
และการบริโภคได้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม พร้อมสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม
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1.2.4 สร้างความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการมี
ส่วนร่วมของชุมชน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันเพื่อรองรับผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
และภัยพิบัติ
1.3 วัตถุประสงค์
1.3.1 เพื่อเสริมสร้างสังคมที่เป็นธรรมและเป็นสังคมสงบสันติสุข
1.3.2 เพื่อพัฒนาคนไทยทุกกลุ่มวัยอย่างเป็นองค์รวม ทั้งทางกาย ใจ สติปัญญา
อารมณ์ คุณธรรม จริยธรรม และสถาบันทางสังคม มีบทบาทหลักในการพัฒนาคุณภาพคนให้ มี
คุณภาพ
1.3.3 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีเสถียรภาพ คุณภาพและยั่งยืน เป็นผู้นา
การผลิตสินค้าและบริการ บนฐานปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ในภูมิภาคอาเซียน มีความมั่นคง
ทางอาหารและพลั งงาน การผลิ ตและการบริโ ภคเป็น มิต รต่ อสิ่ งแวดล้อ ม นาไปสู่ก ารเป็ นสั งคม
คาร์บอนต่า
1.3.4 เพื่อบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เพียงพอต่อการรักษา
สมดุลของระบบนิเวศ และเป็นฐานที่มั่นคงของการพัฒนาประเทศ
1.4 เป้าหมายหลักของการพัฒนา
1.4.1 ความอยู่เย็นเป็นสุขและความสงบสุขของสังคมไทยเพิ่มขึ้น และความเหลื่อม
ล้าในสังคมลดลง และภาพลักษณ์การคอร์รัปชั่นดีข้นึ
1.4.2 คนไทยมีก ารเรีย นรู้อย่างต่อเนื่อง มีสุขภาวะดีขึ้น และสถาบันทางสังคมมี
ความเข้มแข็งมากขึ้น
1.4.3 เศรษฐกิ จ เติ บ โตในอั ต ราที่ เ หมาะสมตามศั ก ยภาพของประเทศ โดยให้
ความสาคัญกับการเพิ่มผลิตภาพรวมไม่ต่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี เพิ่มขึดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจของประเทศเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมต่อ GDP ให้มีสัดส่วน
ไม่ต่ากว่าร้อยละ 40 และลดปริมาณการปล่อยก๊าชเรือนกระจก
1.4.4 คุ ณ ภาพสิ่ ง แวดล้ อ มอยู่ ใ นเกณฑ์ ม าตรฐาน เพิ่ม ประสิ ท ธิ ภ าพการลดการ
ปล่อยก๊าชเรือนกระจก รวมทั้งเพิ่มพืน้ ที่ป่าไม้เพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ
1.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์ คือ
1) ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม
2) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวติ อย่างยั่งยืน
3) ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน
4) ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติมโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน
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5) ยุทธศาสตร์การสร้างความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมภิ าคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจ
และสังคม
6) ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน
ทั้งนี้ ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่เกี่ยวข้องและเชื่อมโยงกับงานด้านสังคมและสาธารณสุข
โดยเฉพาะงานสุขภาพจิตนั้น ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้
ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน
1.6 แนวทางการพัฒนาภายใต้ยุทธศาสตร์ “ การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอด
ชีวติ อย่างยั่งยืน ”
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ ตลอดชีวิตอย่างยั่งยืน มุ่งเตรียมคนให้
พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดยให้ความสาคัญกับการพัฒนาคุณภาพคนไทยทุกช่วงวัยให้มีภูมิคุ้มกัน
เพื่ อ เข้ า สู่ สั ง คมแห่ ง การเรี ย นรู้ ต ลอดชี วิ ต อย่ า งยั่ ง ยื น ยึ ด หลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย งมา
เสริมสร้างศักยภาพของคนในทุกมิติให้มีความพร้อมทั้งด้านร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง มีสติปัญญาที่
รอบรู้ และมีจิตใจที่สานึกในคุณธรรม จริยธรรม มีความเพียร และรู้คุณค่าความเป็นไทย มีโอกาส
และสามารถเรียนรู้ตลอดชีวิต ควบคู่กับส่งเสริมการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้เข้มแข็งและสามารถสร้าง
ภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน และเป็นพลังทางสังคมในการพัฒนาประเทศ โดยกาหนดเป้าหมายและแนว
ทางการพัฒนาที่สาคัญ ดังนี้
1.6.1 เป้าหมาย
1.6.1.1 คนไทยทุกคนได้รับการพัฒนาทั้งทางร่างกายและจิตใจ มีอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่เหมาะสมในทุกช่วงวัย มีความรู้ ความสามารถในการคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ มีนิสัย ใฝ่
เรียนรู้ตลอดชีวิต มีความคิดสร้างสรรค์ มีวินัย มีคุณธรรมจริยธรรม มีค่านิยมความเป็นไทย รู้จัก
สิทธิหน้าที่ของตนเองและของผู้อ่นื มีจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม
1.6.1.2 คุณภาพการศึกษาได้รับการยกระดับสู่มาตรฐานสากล ต่อยอดองค์
ความรูส้ ู่นวัตกรรมและโอกาสการเข้าถึงการศึกษาและการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากหลายเพิ่มมากขึ้น
1.6.1.3 โอกาสในการเข้าถึงระบบสุขภาพที่มีคุณภาพเพิ่มขึ้นและปัจจัยเสี่ยงต่อ
สุขภาพลดลงอย่างเป็นองค์รวม
1.6.1.4 สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สถาบันศาสนา มีบทบาทหลัก
ในการหล่อหลอมบ่มเพราะคนไทย โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้เป็น คนดี มีคุณธรรมจริยธรรมในวิถี
ชีวติ และคานึงถึงประโยชน์ตอ่ ส่วนรวม
1.6.2 แนวทางการพัฒนา
1.6.2.1 การปรับโครงสร้างและการกระจายตัวประชากรให้เหมาะสม โดย
1) ส่งเสริมคู่สมรสที่มคี วามพร้อมให้มบี ุตรเพิ่มขึ้น และรักษาระดับอัตราเจริญ
พันธุ์ไม่ให้ต่ากว่าระดับที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน
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2) สนั บ สนุ น การกระจายตั ว และส่ ง เสริ ม การตั้ ง ถิ่ น ฐานของประชากรให้
เหมาะสม สอดคล้องกับศักยภาพ โอกาสและทรัพยากรธรรมชาติของพืน้ ที่
1.6.2.2 พัฒนาคุณภาพคนไทยให้มีภูมิคมุ้ กันต่อการเปลี่ยนแปลง โดย
1) พัฒนาคุณภาพไทยทุกช่วงวัย ประกอบด้วย
1.1) พั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย อ่ า งเป็ น องค์ ร วมทั้ ง ด้ า นสติ ปั ญ ญา อารมณ์
คุณธรรมและจริยธรรม
1.2) พั ฒ นาเด็ ก วั ย เรี ย นให้ มี ค วามรู้ ท างวิ ช าการ และสติ ปั ญ ญาทาง
อารมณ์ที่เข้มแข็ง สามารถศึกษาหาความรู้และต่อยอดองค์ความรู้
ได้ดว้ ยตนเอง
1.3) พั ฒ นาก าลั ง แรงงานให้ มี ค วามรู้ แ ละสมรรถนะที่ ส อดคล้ อ งกั บ
โครงสร้ า งการผลิ ต และบริ ก ารบนฐานความรู้ แ ละเศรษฐกิ จ
สร้างสรรค์
1.4) พัฒนาผู้สูงอายุให้มีความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม มีคุณภาพ
มีคุณค่า สามารถปรับตัวเท่าทันการเปลี่ยนแปลง เป็นพลังในการ
พัฒนาสังคม
2) สนับสนุนกระบวนการเรียนรู้สู่วัฒนาธรรมการเกื้อกูล เสริมสร้างทักษะให้
คนมีการเรียนรู้ต่อเนื่องตลอดชีวิตต่อยอดสู่นวัตกรรมความรู้ ฝึกฝนจนเกิดความคิดสร้างสรรค์เปิดใจ
กว้างพร้อมรับทุกความคิดเห็น และปลูกฝังจิตใจที่มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย ควบคู่กับการพัฒนาคน
ด้วยการเรียนรู้ใ นศาสตร์วิทยาการ ให้สามารถประกอบอาชีพได้อย่างหลากหลาย สอดคล้องกั บ
แนวโน้มการจ้างงานในอนาคต รวมทั้งพัฒนาต่อยอดตามศักยภาพและความถนัด
3) สร้างจิตสานึกของประชาชนให้มคี วามรับผิดชอบต่อสังคม โดยสร้างความ
ตระหนักถึงการเคารพกฎหมาย หลักสิทธิมนุษยชน การสร้างค่านิยมให้มีพฤติก รรมการผลิตและ
บริโภคที่รับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อม การสร้างความรู้ ความเข้าใจ และจิตสานึกในการอนุรั กษ์พลังงาน
มีการเรียนรู้ในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ เพื่อนาไปสู่การสร้างสังคม
น่าอยู่
1.6.2.3 ส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพอย่างเป็นองค์รวม เสริมสร้าง
สุขภาวะควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพระบบบริการสาธารณสุข โดย
1) สร้างเสริมสุขภาวะคนไทยให้มีความสมบูรณ์แข็งแรง ทั้งร่างกายและจิตใจ
โดยการพัฒนาความรู้และทักษะในการดูแลสุขภาพตนเอง ครอบครัว ชุมชน และลดปัจจัยเสี่ยงจาก
สภาพแวดล้ อ มที่ มี ผ ลต่ อ สุ ข ภาพ รวมทั้ ง มุ่ ง สร้ า งกระบวนการมี ส่ ว นร่ ว มในการพั ฒ นานโยบาย
สาธารณะที่เอื้อต่อสุขภาพ การใช้ประโยชน์จากยาสมุนไพรเพื่อการป้องกันและการรัก ษาเบื้องต้น
และการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการสื่อสารสังคมเพื่อการส่งเสริมสุขภาพเชิงรุก
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2) พัฒนาระบบบริการสาธารณสุขให้มีคุณภาพอย่างทั่วถึง โดยเฉพาะระบบ
บริการขั้นพืน้ ฐาน ควบคู่กับการส่งเสริมการแพทย์ทางเลือก การพัฒนาด้านเวชศาสตร์ผู้สู งอายุ การ
พัฒนาระบบฐานข้อมูลสุขภาพของประเทศ การพัฒนาบุคลากรด้านสาธารณสุขให้เหมาะสมทั้งการ
ผลิต การกระจายด้านสาธารณสุข ค่าตอบแทน และการอานวยความสะดวกในชีวิตความเป็นอยู่เพื่อ
เป็นสิ่งจูงใจให้บุคลากรมีการกระจายที่เหมาะสม รวมทั้งการใช้มาตรการการเงินการคลังเพื่อสุขภาพที่
มีประสิทธิภาพและยั่งยืน
1.6.2.4 ส่งเสริมกาเรียนรู้ตลอดชีวติ สร้างโอกาสเรียนรู้อย่างต่อเนื่องให้คนทุก
กลุ่มทุกวัยสามารถเข้าถึ งแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลายทั้งที่เ ป็นวัฒนธรรม ภูมิปัญญา
และองค์ความรูใ้ หม่ โดย
1) กระตุ้นให้เ กิดวัฒนาธรรมการเรีย นรู้ ด้วยการสร้างกระแสสังคมให้ก าร
เรียนรู้เป็นหน้าที่ของคนไทยทุกคน สร้างนิสัยใฝ่รู้ รักการอ่านตั้งแต่วัยเด็ก และส่งเสริมการเรียนรู้ของ
คนต่างวัยควบคู่กับการส่งเสริมให้องค์กร กลุ่มบุคคล ชุมชน ประชาชน และสื่อทุกประเภทเป็นแหล่ง
เรียนรู้อย่างสร้างสรรค์ สื่อสารด้วยภาษาที่เข้าใจง่าย
2) ส่งเสริมการศึกษาทางเลือกที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน
3) สร้างปัจจัยสนับสนุนให้เกิดการเรียนรู้ตลอดชีวติ
1.6.2.5 เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคม ส่งเสริมให้ทุกภาคส่วน
นาค่านิยมและวัฒนธรรมที่ดงี ามของไทยเป็นฐานในการพัฒนาคนและสังคม โดย
1) ส่ ง เสริ ม ความเข้ ม แข็ ง ของสถาบั น หลั ก ทางสั ง คม อั น ได้ แ ก่ สถาบั น
ครอบครัว ชุมชนท้องถิ่น ประชาสังคม องค์กรธุรกิจเอกชน และสถาบัน
ศาสนา
2) พัฒนาบทบาทของสถาบันทางสังคมให้เอือ้ ต่อการพัฒนาคน
3) สร้างค่านิยมให้คนไทยภาคภูมิใ จในวัฒนาธรรมไทย และยอมรับความ
แตกต่างของความหลากหลายทางวัฒนธรรม เพื่อลดปัญญาความขัดแย้งทางความคิด และสร้าง
ความเป็นเอกภาพในสังคม ตลอดจนสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวัฒนธรรมร่วมกับประชาคมโลก
โดยเฉพาะประชาคมอาเซียน เพื่อให้เกิดการไหลเวียนทางวัฒนธรรมในรูปแบบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในการเรียนรู้ เพื่อส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนใน
การเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์ วัฒนธรรม และการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของกันและกัน
1.7 แนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 11
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่ การปฏิบัติมุ่งดาเนินการอย่างเป็น
ระบบและครบวงจร ดังนี้
1.7.1 สร้างความรู้ความเข้าในให้ทุกภาคส่วนตระหนักถึงความสาคัญและพร้อมเข้า
ร่วมในการผลักดันแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผ่านกระบวนการและเครื่องมือต่าง ๆ
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1.7.2 สร้ า งความเชื่ อ มโยงระหว่ า งแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 11 นโยบายรั ฐ บาล
แผนการบริหารราชการแผ่นดิน และแผนระดับอื่น ๆ
1.7.3 สร้างสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการขับเคลื่อนแผนของภาคีการพัฒนาต่าง ๆ
โดยกาหนดให้มีการผลักดันปัจจัยหลักให้สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อเป็นเครื่องมือที่สาคัญ อันได้แก่
การศึกษาวิจัย การปรับปรุงกฎ ระเบียบ และกฎหมายต่าง ๆ เทคโนโลยีสารสนเทศ ฐานข้อมูล
และช่องทางสาหรับภาคประชาสังคมในการแสดงความคิดเห็นและร่วมกิจกรรมการพัฒนา
1.7.4 เพิ่มประสิท ธิภาพกลไกรับ ผิ ดชอบการขับ เคลื่อนแผนฯ ที่ชัด เจน สามารถ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับประเทศและระดับพืน้ ที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7.5 เสริมสร้างบทบาทของทุกภาคส่วนให้สามารถขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.7.6 ติดตามประเมินผลแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ทั้งการติดตามความก้าวหน้า การ
ประเมินผลสาเร็จและผลกระทบของการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง ตามประเด็นการพัฒนายุทธศาสตร์
และผลการพัฒนาทั้งในภาพรวมและในระดับพื้นที่ ตลอดจนพัฒนาระบบฐานข้อมูลให้เชื่อมโยงเป็น
เครือข่ายทุกระดับ ควบคู่กับการเสริมสร้างกลไกการตรวจสอบของภาคประชาชนให้เข้มแข็ง
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ส่วนที่ 2
สรุปสาระสาคัญนโยบายและยุทธศาสตร์
การพัฒนาเด็กปฐมวัย(0 – 5 ปี) ระยะยาว
พ.ศ. 2555 – 2559
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นโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2555 – 2559
สานักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
1. ความเป็นมา
1) พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542
สาระในพระราชบั ญ ญั ติ ก ารศึ ก ษาแห่ ง ชาติ พ.ศ.2542 และที่ แ ก้ ไ ขเพิ่ ม เติ ม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ที่หลายมาตราที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย ได้แก่
มาตรา 13 (1) บิดา มารดา หรือผู้ปกครองมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์ การสนับสนุน
จากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ยงดู และการให้การศึกษาแก่บุตรหรือบุคคลซึ่งอยู่ใน
ความดูแล
มาตรา 14 (1) บุคคล ครอบครัว ชุมชน องค์กรชุมชน องค์กรเอกชน องค์กรวิชาชีพ
สถาบันศาสนา สถานประกอบการ และสถาบันสังคมอื่น ซึ่งสนับสนุนหรือจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มีสิท ธิได้รับสิทธิ ประโยชน์ก ารสนับสนุนจากรัฐให้มีความรู้ความสามารถในการอบรมเลี้ย งดูบุคคล
ซึ่งอยู่ในความดูแลรับผิดชอบ
มาตรา 18 และ 18 (1) การจัดการศึกษาปฐมวัยและการจัดการศึก ษาขั้นพื้นฐานให้
จัดในสถานศึกษา ดังต่อไปนี้ ได้แก่ ศูนย์เด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศูนย์พัฒนาเด็กก่อนเกณฑ์ของ
สถาบันศาสนา ศูนย์บริการช่วยเหลือระยะแรกเริ่มของเด็กพิการและเด็กซึ่งมีความต้องการพิเศษหรือ
สถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่เรียกชื่ออย่างอื่น
มาตรา 47 ให้มีระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐาน
การศึก ษาทุก ระดั บ ประกอบด้ว ยระบบการประกั นคุณภาพภายในและระบบการประกั นคุณภาพ
ภายนอก
จากมาตราต่าง ๆ ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 ดังกล่าว สรุปว่า
การศึกษาปฐมวัยจัดได้ทั้ง 3 รูปแบบ คือ การศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัย สามารถจัดได้ในสถานศึกษาเช่นเดียวกับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งต้องมีระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษาภายในเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา นอกจากนี้ให้ทุกภาค
ส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาปฐมวัย และพ่อแม่ ผู้ปกครองบุคคลและสถาบันสังคม
ต่าง ๆ มีสทิ ธิที่จะได้รับความรูใ้ นการอบรมเลีย้ งดูเด็กอย่างถูกต้องอีกด้วย
2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 – 2554)
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) มุ่งพัฒนาสู่
สังคมอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกัน (Green and Happiness Society)” ภายใต้แนวปฏิบัติของ“ปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง” ได้กาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ข้อ 5.1 ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนและ
สังคมไทยสู่สังคมแห่งภูมิปัญ ญาและการเรีย นรู้ ข้อ (1) การพัฒนาคนให้มีคุณธรรมนาความรู้เ กิด
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ภูมคิ ุ้มกัน โดยพัฒนาจิตใจ ควบคู่กับการพัฒนาการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่มทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแต่
วัยเด็กให้มคี วามรูพ้ ืน้ ฐานเข้มแข็งมีทักษะชีวติ
3) แผนการศึกษาแห่งชาติ
แผนการศึกษาแห่งชาติ (พ.ศ. 2554 – 2559) ได้กาหนดไว้ในวัตถุประสงค์ 1 : ในการ
พัฒนาคนอย่างรอบด้านและสมดุล เพื่อเป็นฐานหลักของการพัฒนา โดยมีแนวนโยบายเพื่อดาเนินการ
1 : คือ การพัฒนาทุกคนตั้งแต่แรกเกิดจากตลอดชีวิตให้มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้ได้ตั้งเป้าหมายให้เด็ก
ปฐมวัยอายุ 0 – 5 ปี ทุกคน ได้รับการพัฒนาและเตรียมความพร้อมทุกด้านก่อนเข้าสู่ระบบการศึกษา
พร้อมทั้งได้วางกรอบการดาเนินงานการพัฒนาและเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัยไว้ดังนี้
3.1 ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาและการเตรียมความพร้อมของเด็กปฐมวัยในรูปแบบที่
หลากหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการให้ความรู้ในการเลี้ยงดูลูกแก่ พ่อ แม่ ผู้ปกครอง รวมทั้งผู้ที่เตรียม
ตัวเป็นพ่อแม่
3.2 ส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษาปฐมวัยให้มีคุณภาพครอบคลุมกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนา
รากฐานพัฒนาการของทุกชีวติ อย่างเหมาะสม
จากแผนพั ฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติฉ บับที่ 10 (พ.ศ. 2550 – 2554) และจากการ
ทบทวนปัญหาของการจัด การศึก ษาที่ผ่านมา รวมทั้งความเปลี่ย นแปลงของที่มีอิท ธิพลต่อการจัด
การศึกษาของประเทศได้นามาสู่การจัดทา (ร่าง) กรอบทิศทางการพัฒ นาการศึกษาตามแผนการศึกษา
แห่งชาติ (พ.ศ. 2545 – 2559) ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.2550 –
2554) ก าหนดกรอบยุ ท ธศาสตร์และการดาเนิน งานยุ ท ธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการศึก ษาปฐมวั ย
ได้กาหนดเป้าหมายไว้ภายในปี 2554 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับการพั ฒนาอย่างถูกต้องเติบโตตามวัย
อย่างเหมาะสม และมีความพร้อมที่จะเรียนรู้ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานต่อไป ประชากรกลุ่มอายุ
3 – 5 ปีได้รับการศึกษาระดับก่อนประถมศึกษา ร้อยละ 100
4) นโยบายและแผนพัฒนาเด็กต่าง ๆ
4.1 ประเทศไทยมีแผนการพัฒนาเด็กมาตั้งแต่ พ.ศ. 2522 โดยได้จัดทาแผนพัฒนาเด็กระยะ
ยาวและแผนพั ฒ นาเยาวชนระยะยาว พ.ศ. 2522 – 2542 นอกจากนี้ ใ นปี พ.ศ. 2535 ได้ จั ด ท า
แนวนโยบายการพัฒนาเด็กโดยใช้สภาวะความต้องการพื้นฐานและบริการสาหรับเด็ก (สพด.) และอดีต
นายกรัฐมนตรี(นายอานันท์ ปันยารชุน) ได้ตั้งคณะกรรมการพัฒนาการศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กขึ้น
เพื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและจัดทาข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการให้การศึกษาอบรมและเลี้ยงดูเด็กตั้งแต่
แรกเกิดจนถึงอายุ 12 ปี
สาระทั้งหมดมีประโยชน์และกระตุ้นให้เกิดความตระหนักถึงความสาคัญของการพัฒนาเด็ก
แต่ก ารนาสู่ป ฏิ บัตินั้นยั งด าเนิ นการไม่ครบถ้ วนตามนโยบาย เนื่องจากขาดความต่อ เนื่องของการ
ดาเนินงาน ปัจจุบันมีนโยบายเยาวชนแห่งชาติและแผนพัฒนาเด็กและเยาชนระยะยาว (พ.ศ.2545 –
2559) ซึ่งแผนฯ นีไ้ ด้ผลักดันให้เกิด พรบ. ส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาชนแห่งชาติ พ.ศ.2550
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4.2 ปฏิญญาโลกว่าด้วยการศึกษาเพื่อปวงชน (Education for All) ได้กาหนดกรอบเป้าหมาย
การดาเนินการไว้ 6 ด้าน ด้านที่หนึ่งคือ ขยายการดูแลเด็กปฐมวัยและกิจกรรมเพื่อการพัฒนาอื่น ๆ
เฉพาะกลุ่มเด็กด้อยโอกาสและกลุ่มเด็กพิการ
ต่อมาประเทศไทยได้จัดท าแผนการจัดการศึกษาเพื่อปวงชน (พ.ศ. 2545 – 2559) กาหนด
แนวนโยบายในการให้ก ารอบรมเลี้ ย งดู และการพัฒ นาเด็ก อายุ 0 – 5 ปี อย่ างรอบด้ าน ก าหนด
เป้า หมายการด าเนิน งานไว้ ว่า ในปี 2549 เด็ก อายุ ต่ากว่า 3 ปี ต้อ งได้รับ การบอบรมเลี้ย งดูแ ละมี
พัฒนาการทุกด้านที่เหมาะสมตามวัยเพิ่มมากขึ้นและเด็กอายุ 3 – 5 ปี ทุกคนต้องได้รับ การพัฒนาทุก
ด้านก่อนเข้าเรียนการศึกษาภาคบังคับ นอกจากนี้ยังมียุทธศาสตร์ในการให้ประชาสังคมทุกระดับมีส่วน
ร่วมมากที่สุด ในการผลักดันและสร้างความตระหนักแก่สังคมให้คานึงถึงความสาคัญของการให้การ
สนับสนุนเด็ก เยาวชน และประชาชน ให้ได้รับการศึกษาตั้งแต่แรกเกิดจนตลอดชีวิต รูปแบบการมี
ส่วนร่วมมีหลากหลาย ได้แก่การใช้กระบวนการกลุ่ม การระดมความช่วยเหลือ และความร่วมมือจาก
ชุมชนในทุกระดับ
4.3 องค์การยูนิเซฟและหน่วยงานที่เกี่ยวกับเด็กทั่วโลกได้เน้นความสาคัญของการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยเป็นพิเศษ (Early Childhood Development) ให้มีพัฒนาการทางร่างกาย สติปัญญา อารมณ์
สังคม และจริยธรรม ที่มีลักษณะเฉพาะและละเอียดอ่อน มีนโยบายเรื่องโลกที่เหมาะสมสาหรับเด็ก
(A World Fit for Children) ซึ่งให้ความสาคัญกับกลุ่มเด็กที่ยังไม่ได้เข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 พร้อม
ทั้งมีการรณรงค์ทั่วโลกให้ความสาคัญแก่เด็กวัยนี้
4.4 กระทรวงศึก ษาธิ ก าร ได้ ป ระกาศอย่ างเป็น ทางการเมื่ อวั นที่ 6 พฤศจิก ายน 2548
กาหนดประเด็นเร่งด่วนในการปฏิรูปการศึกษาไว้ 6 เรื่อง โดยเรียงลาดับความสาคัญของการพัฒนา
เด็กปฐมวัยเป็นลาดับแรก เพื่อให้มีการพัฒนาเด็กวัยนี้อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน เป็นรากฐานที่ดีใน
การพัฒนาต่อไป
2. ความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) การพัฒนามนุษย์อย่างมีป ระสิท ธิภาพจาเป็นต้องเริ่มตั้งแต่ป ฎิสนธิ โดยเฉพาะในช่วง
ปฐมวั ย ซึ่งเป็นรากฐานของการพัฒนาทั้งปวง ซึ่งเป็ นการพัฒนาคุณภาพมนุษย์ท่ียังยืนและ
ป้องกันปัญหาสังคมในระยะยาว โดยเน้นให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการพัฒนาเด็กและให้ชุมชน
และสังคมเป็นฐานที่มสี ่วนร่วมอย่างแท้จริงในการพัฒนาเลี้ยงดูเด็กทุกขั้นตอน
2) แนวคิดเชิงทฤษฎีและผลการวิจัยด้านพัฒนาการเด็กได้แสดงว่า ปัจจัยแวดล้อมและการ
เลี้ยงดูที่เหมาะสมสามารถปรับเปลี่ยนลัก ษณะการพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพการทางานของสมอง
มนุษย์ได้ ช่วงเวลาที่สาคัญและจาเป็นที่สุดในการพัฒนาสมอง
3) องค์ความรูแ้ ละแนวคิดสมัยใหม่เรื่องการพัฒนาสมอง ในทศวรรษที่ผ่านมามีการใช้ศาสตร์
ต่าง ๆ ไปวิเ คราะห์ส มอง ถ่ ายภาพสมองเพื่อศึก ษาพัฒนาการแต่ล ะขั้นตอน ความรู้ใ หม่ พบว่ า
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โอกาสแห่งการเรียนรู้และอัตราการเรียนรู้สูงสุดอยู่ในช่วงวัยเด็ก การเติบโตและพัฒนาการของสมอง
เป็นรากฐานของการเรียนรู้และเริ่มตั้งแต่ทารกอยู่ในครรภ์ในช่วง 3 – 6 เดือนในครรภ์มีการสร้งเซลล์
สมองสูงสุด การเติบโตของสมองสูงสุดในช่วง 0 – 6 ปี เป็นการเติบโตทางปริมาณทาให้สมองของเด็ก
มีขนาด 90 – 95 % สมองไม่ได้หยุ ดเติบ โตเมื่ออายุ 6 ปี แต่สมองเติบ โตจนถึงอายุ 20 – 25 ปี
การศึกษาเรื่องการเรียนรู้ของสมอง เช่น การทางานของสมองซีกซ้ายและขวา จากองค์ความรู้นี้
นาไปสู่การออกแบบการเรียนรูส้ มัยใหม่ ให้เข้ากับพัฒนาการของสมอง
4) ในเรื่องการพัฒนาคุณลักษณะตามช่วงวัย การพัฒนาคุณลักษณะของเด็กในวัย 3 – 5 ปี
ควรได้รับการพัฒนาให้มคี วามรู้ถูกผิด การเรียนรูค้ วามถูกผิด พ่อแม่ตอ้ งสอนเรื่องการยอมรับผิด ไม่
หยิบของผู้อื่น ไม่ทาร้ายผู้อื่น เด็กต้องรู้จักการถูกลงโทษ โดยผลของการกระทาผิด การควบคุม
อารมณ์ เด็กวัยนี้อยากได้อะไรก็ต้องเอาให้ได้ดังใจ ถ้าไม่ได้ก็จะแสดงออกอย่างรุนแรง พ่อแม่ต้องใจ
แข็งไม่ยอมให้ตามที่ลูกแสดงอาการเรียกร้อง และให้เด็กเรียนรู้ในการควบคุมตนเอง ควบคุมความ
โกรธ ควบคุมความอยาก รู้จักรอคอย พ่อแม่บางคนรูส้ ึกผิดที่ไม่มีเวลาให้ลูกจึงชดเชยด้วยการซื้อของ
เล่นให้ เมื่อลูกขออะไรก็ให้โดยไม่คานึงถึงความเหมาะสม ทาให้เด็กมีปัญหาในการควบคุมความอยาก
(นายแพทย์ยงยุทธ วงศ์ภิรมย์ศานติ์ , คุณลักษณะของคนไทย,2547)
5) การพัฒนาเด็กปฐมวัย ต้องถือเป็น การลงทุนที่คุ้มค่า การวิจัยได้แสดงว่าการลงทุนเพื่อ
พัฒนาเด็กตั้งแต่ช่วงชีวิตวัยเยาว์ เป็นการลงทุนที่น้อยกว่าค่าใช้จ่ายในการตามแก้ปัญหาของสังคมที่
เกิดขึ้นเพราะความไม่มีคุณภาพของประชากรในสังคม
3. สภาพปัจจุบันและปัญหา
จากทฤษฎี อ งค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งพั ฒ นาการเด็ ก รวมทั้ ง งานวิ จั ย ต่ า ง ๆ ทั้ ง ในประเทศและ
ต่างประเทศที่เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย ชีใ้ ห้เห็นว่าช่วงเวลาที่สาคัญและจาเป็นที่สุดของการวางรากฐานการ
พัฒนาความเจริญเติบโตในทุกด้าน ฉะนั้นหากเด็กได้รับการเลี้ยงดูที่ดีและถูกต้องตามหลักจิตวิทยา
และหลักวิชาการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว เด็กจะเกิ ดการพัฒนาได้เต็มศักยภาพ ในทางตรงข้ามหากเด็ก
ไม่ได้รับการเลี้ยงดูและพัฒนาอย่างถูกต้อง เมื่อพ้นวัยนี้ไปแล้วโอกาสทองของการพัฒนาก็จะไม่หวน
กลับมาอีก
ด้วยเหตุนี้พ่อแม่ ผู้ปกครอง ครู ผู้เ ลี้ยงดูเด็กต้องมีความรู้ ความเข้าใจ และตระหนักถึง
ความสาคัญของการพัฒนาเด็กในช่วงวัย 0 – 5 ปี ซึ่งจะสามารถเลี้ยงดูจัดประสบการณ์พัฒนาเด็กให้
เกิดการเรียนรู้และพัฒนาได้เต็มตามศักยภาพอย่างแท้จริง
1) สภาพปัจจุบันของการดูแลเด็กปฐมวัย 0 – 5 ปี
ข้อมูลการดาเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยในปี 2547 มีเด็กอายุ 0 – 4 ปี
จานวน 5,842,069 คนเป็นเด็กอายุ 0 – 3 ปี จานวน 2,850,937 คน และเด็กอายุ 3 – 5 ปี จานวน
2,991,132 คน การเลี้ยงดูและพัฒนาเด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยครอบครัว เด็กที่ครอบครัวไม่สามารถ
เลี้ยงดูได้จะส่งเด็กไปสถานบริการหรือสถานพัฒนาเด็กได้รับการเลี้ยงดูโดยครอบครัว เด็กที่ครอบครัว
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ไม่สามารถเลีย้ งดูได้จะส่งเด็กไปสถานบริการหรือสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ซึ่งมีรูปแบบการให้บริการที่
หลากหลาย สรุปได้ 3 รูปแบบ คือ (1) ศูนย์เด็ก / หรือสถานรับเลี้ยงเด็ก (2) ชั้นเด็กเล็ก 1 ปี (3) ชั้น
อนุบาล 3 – 5 ปี
เด็กอายุ 0 – 3 ปี ส่วนใหญ่จะได้รับการเลี้ ยงดูและพัฒนาโดยครอบครัว เด็กอายุ 3 –
5 ปี ส่วนใหญ่จะเข้ารับบริการการศึกษาในปีการศึกษา 2547 พบว่าเด็กอายุ 3 – 5 ปี ได้รับบริการจาก
สถานบริการเป็นจานวน 2,466,693 คน คิดเป็นร้อยละ82.5 ของประชากรอายุ 3 – 5 ปี
เลี้ยงดูโดย
อายุ
ครอบครัว
สถานบริการ
อายุต่ากว่า 3 ปีประชากร 2,784,167 คน
ได้รับบริการ 665,770 คน (สถานรับเลีย้ งเด็ก)
2,850,937 คน
ร้อยละ 97.7
ร้อยละ 2.3
อายุ 3 – 5 ปี ประชากร
ได้รับบริการ
2,466,693 คน
2,991,132 คน
- ศูนย์เด็ก
641,482 คน
- ชั้นเด็กเล็ก
11,575 คน
- อนุบาล
1,813,636 คน
สัดส่วน รัฐ:เอกชน 79.6 : 20.4
- รัฐ
1,964,384 คน
- เอกชน
502,309 คน
ร้อยละ 17.5
ร้อยละ 82.5
ที่มา : สถิตกิ ารศึกษาของประเทศไทย ปีการศึกษา 2547 สานักวิจัยและพัฒนาการศึกษา สานักงาน
เลขาธิการสภาพการศึกษากระทรวงศึกษาธิการ
2) สภาพปัญหา
ปัจจุบันเป็นที่น่าวิตกและถือเป็นวิกฤตของเด็กปฐมวัย เนื่องจากข้อเท็จจริงจากการประเมิน
สถานการณ์และทดสอบพัฒนาการอย่างคัดกรองในเด็กปฐมวัย (อายุ 0 – 5ปี) พบว่า โดยภาพรวมเด็ก
ปฐมวัยมีแนวโน้มพัฒนาการล่าช้าในด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม สติปัญญา และจริยธรรม
เมื่อพิจารณาจากประเด็นปัญหาต่าง ๆ แล้ว สรุปได้ดังนี้
2.1 การเลี้ยงดู
2.1.1 การเลี้ยงดูโดยครอบครัว
1) เด็กอายุ 0 – 5 ปี ที่อยู่กับครอบครัว พ่อแม่ไม่มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเป็น
พ่อแม่ที่ดแี ละวิธีปฏิบัติตนกับพ่อแม่ไม่มีโอกาสเรียนรู้วิธีการเป็นพ่อแม่ที่ดีและวิธีปฏิบัติตนกับลูกในทาง
ที่ถูกที่ควร พ่อแม่จานวนมากไม่ให้ความสาคัญของการดูแลลูกด้วยตนเอง ปล่อยปละละเลยให้อยู่กับ
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ญาติหรือผู้เลี้ยงดู อีกทั้งยังมีพ่อแม่จานวนมากที่ยังเข้าใจผิดในเรื่องการเลี้ยงดูลูก เช่น ให้ความรัก
ด้วยวิธีการให้สิ่งของเป็นรางวัล ตีเด็กทุกครั้งที่ทาผิด ขูเ่ ด็กว่า “ จะไม่รัก ” ถ้าไม่เชื่อฟังให้เด็กกลัวใน
ตัวบุคคลที่ผิด ๆ เช่น หมอ ตารวจ ฯลฯ เป็นต้น
2.1.2 การเลี้ยงดูโดยสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย
1) เด็กอายุ 0 – 3 ปี ที่รับบริการจากสถานรับเลี้ยงเด็ก พบว่าสถานรับ
เลี้ยงเด็กส่วนใหญ่ยังด้อยคุณภาพทั้งในด้านการบริหารและการจัดการ โดยเฉพาะมาตรฐานคุณภาพที่
เหมาะสม อาทิ มาตรฐานการเลี้ยงดูเด็กมาตรฐานสถานรับเลี้ยงเด็ก มาตรฐานครูพี่เลี้ยง รวมทั้งยัง
ไม่มกี ารกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานอย่างมีประสิทธิภาพและต่อเนื่อง
2) เด็กอายุ 3 – 5 ปี ที่รับบริการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบ
ศูนย์เด็กเล็ก พบว่ายังขาดคุณภาพในเรื่องวิธีการเรียนรูข้ องเด็ก จิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก เช่น
ให้เด็กเรียนโดยท่องจาอย่างเดียว ไม่สง่ เสริมให้เด็กใช้ความคิดตั้งแต่เล็ก ๆ การให้เด็กนั่งอยู่กับที่ทั้งวัน
การเร่งสอนอ่าน เขียน คิดเลข การเรียนการสอนดาเนินการโดยขาดความเข้าใจปรัชญาพื้นฐานที่มีการ
เรี ย นรู้ ข องเด็ ก กระบวนการผลิ ต ครู พี่ เ ลี้ย ง และการเตรี ย มบุ คลากรต้ อ งเน้ นการเสริม สร้า งให้
บุคลากรมีคุณสมบัติที่เหมาะสมมีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาและพัฒนาการของเด็ก
ปัจจุบันยังขาดการฝึกอบรมทั้งก่อนประจาการและระหว่างประจาการอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและมี
ประสิทธิภาพน้อย รวมทั้งขาดการกากับดูแลคุณภาพมาตรฐานศูนย์เด็กปฐมวัยอย่างเป็นระบบ
3) เด็กอายุ 3 – 5 ปี ที่รับบริการจากสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในรูปแบบ
โรงเรียนอนุบาล ยังด้อยคุณภาพในเรื่องการจัดการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัย ได้แก่ การเร่งสอนอ่าน
เขียน คิดเลข เพื่อให้สามารถสอบเข้าชั้นประถามศึกษาปีที่ 1 ไม่ให้อิสระแก่เด็กในการแสดงออก
ห้ามเด็กพูดการบังคับให้นั่งเงียบ ๆ ให้ทาการบ้านทุกวัน รวมทั้งขาดความเข้าใจเกี่ยวกับวิธีการเรียนรู้ที่
เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ นอกจากนีน้ โยบายการผลิตและพัฒนาครู รวมทั้งการจัดหาบุคลากรที่จาเป็นต่อ
การพัฒนาเด็ก ได้แก่ บุคลากรให้มีความรู้ความเข้าใจ โดยเฉพาะด้านจิตวิทยาและพัฒนาการของ
เด็ก ยังขาดกุมารแพทย์ จิตแพทย์เด็ก นักจิตวิทยาเด็ก ครูด้านการศึกษาปฐมวัย การพัฒนาแหล่ง
เรียนรู้ สื่อการเรียนรู้ เรื่องเด็กปฐมวัย ที่จะช่วยให้บุคลากรที่เกี่ยวข้องสามารถศึกษาพัฒนาตนเองได้
ตลอดเวลายังมีอยู่นอ้ ย
2.2 การพัฒนาเด็ก
1) ขาดความเข้าใจเรื่องปรัชญาการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ปัจจุบันการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยดาเนินการโดยปราศจากความเข้าใจใน
ปรัชญาพื้นฐานที่มีตอ่ มนุษย์ โดยเฉพาะในช่วงปฐมวัยของชีวติ รวมทั้งขาดความรู้ความเข้าใจเรื่องสิทธิ
เด็กและสิทธิมนุษย์ชนมีน้อยจึงทาให้ขาดความเข้าใจถึงความสาคัญของการคุ้มครองป้องกันให้เด็กทุก
คนอยู่รอดปลอดภัย มีพัฒนาการและเจริญเติบโตตามวัยทุกด้าน
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2) ขาดการวิจัย / ความรู้เชิงสังเคราะห์ท่เี อื้อต่อการเรียนรู้และพัฒนาการของเด็ก
มี ก ารศึ ก ษาวิ จั ย องค์ ค วามรู้ ใ หม่ ๆ ทั้ ง องค์ ค วามรู้ เ รื่ อ งพั ฒ นาการเด็ ก
องค์ความรู้เ รื่องการอบรมเลี้ยงดู อย่างเหมาะสม และทฤษฎีการเรีย นรู้เ พื่อการดูแลเด็กปฐมวัยใน
ต่างประเทศมากมาย แต่การนาองค์ความรู้เหล่านี้มาศึกษาและนามาปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการ
บริการและการศึกษาปฐมวัยในบริบทของประเทศไทยมีนอ้ ย ขาดการกระตุ้นให้เกิดการวิจัยและพัฒนา
รวมทั้งการเผยแพร่ที่จะนาสู่การส่งเสริมให้เกิดความเชี่ยวชาญแก่ผู้สอน และผู้วิจัยระดับอุดมศึกษาใน
อันที่จะนามาใช้ฝึกอบรมให้เกิดประโยชน์แก่เด็กปฐมวัยในระยะยาว
3) ขาดวิธีบริหารจัดการที่มีคุณภาพประสิทธิภาพ
ผู้บริหารจัดการด้านการบริการและการศึกษาเด็กปฐมวัย ส่ว นใหญ่ไม่ได้รับ
ความรูเ้ ฉพาะทางที่จะช่วยให้การบริการแก่เด็กปฐมวัยเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวมทั้งการจัดหาและการ
ใช้ทรัพยากรที่เหมาะสมแก่เด็กตามวัย การจัดทาฐานข้อมูลที่เป็นภาพรวมของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
ทุกด้านตลอดจนการใช้ขอ้ มูลที่มีอยู่ในการบริหารจัดการ
4) ขาดการบูรณาการที่มีประสิทธิภาพ
การพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวมต้องมีบูรณาการของงานด้านต่าง ๆ
ได้แก่ สุขภาพ การศึกษา การปกป้องคุ้มครอง ความมั่นคงทางสังคม สวัสดิการ โดยมีการประสาน
กับครอบครัว ชุมชน สังคมอย่างมีประสิทธิภาพและจาเป็นต้องมีการปรับเปลี่ยนให้ทันเหตุการณ์ มี
บุคลากรพอเพียงกับการประสานความรู้และทักษะในทุกระดับ ทั้งในระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ
และระดับนานาชาติ
5) ขาดการประสานงานระหว่างหน่วยงานจัดบริการ / พัฒนา
หน่วยงานที่ดาเนินการจัดบริการเกี่ยวกับการพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) และ
การให้ความรู้พ่อแม่ผู้ปกครอง เกี่ยวกับการอบรมเลี้ยงดูลูก ทั้งภาครัฐและเอกชนมีไม่น้อยกว่า 8
กระทรวง 35 หน่วยงาน แต่ก็ยังไม่สามารถจัดบริการเสริมกาลังครอบครัว เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยได้
ครอบคลุมทั่วถึง ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ขาดการประสานงาน และไม่มีเอกภาพของนโยบาย
ตลอดจนทิศทางในการจัดการศึกษา
6) ขาดการมีส่วนร่วมของชุมชน ประชาชน
ประชาชนและชุมชนต้องมีสว่ นร่วมและใส่ใจในการพัฒนาเด็กปฐมวัยให้มากขึ้น
เพื่อให้พลังชุมชนและท้องถิ่นเป็นขุมกาลังที่ช่วยดูแลเด็กได้อย่างต่อเนื่องและมีคุณภาพ
7) ขาดการทอนแผนระยะสั้นและระยะยาวไปสู่การปฏิบัติ
ประเทศไทยมีนโยบายและแผนพัฒนาเด็กมาเป็นเวลา 20 ปี แต่ไม่ได้กาหนด
ผูร้ ับผิดชอบโดยตรงของการนาแผนไปสู่การปฏิบัติ ขาดกลไกการดาเนินงานทั้งในระดับชาติและระดับ
ท้องถิ่น นอกจากนี้ยังไม่มีการติดตามและประเมินผลให้สามารถดาเนินการให้เป็ นไปตามนโยบายและ
แผนต่าง ๆ
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8) ขาดการระดมทรัพยากร
ทุกภาคส่วนของสังคมโดยเฉพาะภาครัฐยังไม่ได้ “ ลงทุน ” เพื่อการพัฒนาเด็ก
ปฐมวัยให้ชัดเจนเหมาะสมและต่อเนื่อง
ด้ว ยความตระหนักถึ งสถานการณ์ ปัญหาของเด็ก ปฐมวัยที่กาลังเกิดขึ้นในขณะนี้ รวมทั้ง
เจตนารมณ์ ข องรั ฐ บาลที่ จ ะแก้ ไ ขปั ญ หาที่ เ กิ ด ขึ้ น กระทรวงศึ ก ษาธิ ก าร กระทรวงสาธารณสุ ข
กระทรวงการพั ฒ นาสั ง คมและความมั่ น คงของมนุ ษ ย์ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงแรงงาน
กระทรวงวัฒนาธรรม และกระทรวงที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนผู้แทนวิชาชีพองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
การพัฒนาเด็กไม่น้อยกว่า 35 หน่วยงาน ทั้งภาครัฐและเอกชน จึงร่วมระดมสมองจัดทาร่างนโยบาย
และยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย (0 – 5 ปี) ระยะยาว พ.ศ. 2550 – 2559 ฉบับนีข้ นึ้
4. วิสัยทัศน์
ในปี 2559 เด็กปฐมวัยทุกคนได้รับและมีการพัฒนาที่ดีเหมาะสมอย่างรอบด้าน สมดุล เต็ม
ศักยภาพ พร้อมทั้งเรียนรู้อย่างมีความสุข เติบโตตามวัยอย่างมีคุณภาพเพื่อเป็นรากฐานอันสาคัญยิ่ง
ในการพัฒนาเด็กในระยะต่าง ๆ ไป
5. วัตถุประสงค์ของนโยบายและยุทธศาสตร์
1) เพื่อให้มีแนวคิดและแนวทางร่วมกันทั้งระดับชาติและทุกระดับในการส่งเสริมสนับสนุนเด็ก
ปฐมวัยทุกคนให้มพี ัฒนาการสูงสุดตามศักยภาพของตน
2) เพื่อให้กระทรวงและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนานโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาเด็กปฐมวัย
ฯ ไปดาเนินการจัดทาเป็นยุทธศาสตร์ / แผนปฏิบัติการอย่างเป็นรูปธรรมเพื่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
อย่างมีประสิทธิภาพ
3) เพื่อเป็นแนวทางในการเก็บข้อมูล ข้อสนเทศ การวิจัย การติดตาม และประเมินผล
4) เพื่อให้การพัฒนาเด็กปฐมวัยเป็นส่วนสาคัญของการปฏิรูปการศึกษา
6. นโยบาย
พัฒนาเด็กปฐมวัยช่วงอายุ 0 – 5 ปี ทุกคนอย่างมีคุณภาพเต็มศักยภาพ มีครอบครัวเป็นแกน
หลั ก และผู้ มี ห น้ า ที่ ดู แ ลเด็ ก และทุ ก ภาคส่ ว นของสั ง คมได้ มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด บริ ก ารและ
สิ่งแวดล้อมที่ดี เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพของท้องถิ่นและการพัฒนาเด็กตามวัย
7. กลุ่มเป้าหมาย
1) เด็กอายุ 0 – 5 ปี ทุกคน
2) พ่อแม่ สมาชิกในครอบครัว ผูเ้ ตรียมตัวเป็นพ่อแม่
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3) ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กโดยตรง ได้แก่ ผู้บริหารสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ครู ผู้ดูแลเด็ก ผู้
เลี้ย งดู เ ด็ ก พี่เ ลี้ย งเด็ ก ผู้สู งอายุ ที่ดูแลเด็ก แพทย์ พยาบาล นัก จิตวิท ยา นักสังคมสงเคราะห์
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ฯลฯ
4) ชุมชน ได้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรชุมชนต่าง ๆ ผู้นาศาสนา อาสาสมัคร
ในรูปแบบต่าง ๆ กลุ่มอาชีพ นักเรียน / เยาวชน ฯลฯ
5) สังคม ได้แก่ สถาบันทางสังคม สื่อมวลชน สถาบันวิจัย สถาบันการศึกษา นักวิชาชีพ
และองค์กรวิชาชีพต่าง ๆ องค์กรของรัฐ องค์กรเอกชน องค์กรธุรกิจ องค์กรระหว่างประเทศ ฯลฯ
8. ยุทธศาสตร์หลัก
ยุทธศาสตร์หลัก เป็นแนวคิดและทิศทางที่จะนาไปเป็นกรอบในการจัดทาแผนปฏิบัติการที่
ชัดเจนต่อไป ยุทธศาสตร์หลัก ประกอบด้วย ๓ ยุทธศาสตร์
8.1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
8.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพ่อแม่ และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอือ้ ต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
8.1 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย
1) การพัฒนาเด็กอายุต่ากว่า 3 ปี
เด็กอายุต่ากว่า 3 ปี ให้ครอบครัวเป็นแกนหลักในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
ทุกด้าน ในกรณีที่จาเป็นให้สถานรับเลี้ยงเด็กในรูป แบบต่าง ๆ เป็นที่ให้บริการเลี้ยงดูและพัฒนาเด็ก
โดยมีผู้เลี้ยงดูเด็ก/พี่เลี้ยงเด็กที่ได้รับการฝึกอบรมและพัฒนาทักษะด้านเด็กปฐมวัยแล้วเป็นผู้ดูแลและ
พัฒนาเด็กที่สาคัญคือ ให้พอ่ แม่และครอบครัวมีส่วนร่วมอย่างใกล้ชิดมากที่สุด
2) การพัฒนาเด็กอายุ 3 – 4 ปี
เด็กอายุ 3 – 5 ปี ครอบครัวยังคงเป็นแกนหลักในการดูแลและส่งเสริมพัฒนาการ
และให้สถานพัฒนาเด็กสถานศึกษาหรือรูปแบบอื่น ทั้งในระบบ นอกระบบ และตามอัธยาศัย เป็นที่
ให้บริการคุ้มครองป้องกันและพัฒนาเด็ก โดยผูด้ ูแลเด็กและครู ฯลฯ มีลักษณะเป็น “ มืออาชีพ ” คือ มี
ความรู้ เจตคติ ค่านิยม รวมถึงทักษะที่เหมาะสมและดีที่สุดในการคุ้มครองป้องกันและพัฒนาเด็ก
รอบด้านในสิ่งแวดล้อมที่เอื้อต่อพัฒนาการของเด็ก โดยมีพ่อแม่ ผู้ปกครอง และครอบครัวมีส่วนร่วม
และให้ความร่วมมืออย่างสม่าเสมอ
ในกรณีที่พ่อแม่ประสงค์จะเลี้ยงดูและให้การเรี ยนรู้ลูกด้วยตนเอง หรือจัดเป็นกลุ่ม ๆ
ในชุมชน รัฐต้องสนับสนุนให้พ่อแม่มคี วามรูแ้ ละทักษะในเรื่องการจัดการเรียนรู้ที่บ้าน
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3) การพัฒนาเด็กอายุ 0 – 5 ปี ต้องเป็นไปอย่างมีคุณภาพ รวมถึงการให้การบริการด้าน
สุขภาพทางกายและทางจิตใจแก่เด็กอย่างสม่าเสมอ เพื่อค้ นหาปัญหาและข้อบกพร่อง ตั้งแต่
ต้นโดยระบบการส่งต่อที่ดี ทันต่อสถานการณ์ เป็นการเชื่อมโยงจากบ้านไปสู่ศูนย์พัฒนาเด็ก
ปฐมวัย โรงเรียน และหน่วยปรึกษาทางการแพทย์ ในกรณีที่จาเป็นเด็กสามารถได้รับการตรวจ
รักษาและบาบัดฟื้นฟูที่ ทันการณ์
8.2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมพ่อแม่และผู้เกี่ยวข้องเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย
1) การพั ฒ นาเด็ ก ปฐมวั ย 0 – 5 ปี ให้ ใ ช้ ห ลั ก การที่ มี บ้ า นและครอบครั ว โดยมี พ่ อ แม่
ผู้ปกครอง และสมาชิกในครอบครัวเป็นบุคคลสาคัญ เป็นฐานในการอบรมเลี้ยงดู (home based
approach) และพัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างเป็นองค์รวม
2) พัฒนาความรู้และทักษะแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับเด็กปฐมวัย ในด้านจิตวิทยา พัฒนาการเด็ก
ตั้งแต่ยังอยู่ในครรภ์จนถึงอายุ 5 ปี รวมถึงการให้ความรู้พ้ืนฐานด้านพัฒนาการเด็กอายุ 6 – 8 ปี เพื่อให้
เกิ ด ความเข้ า ใจอย่ า งต่ อ เนื่ อ งของพั ฒ นาการเด็ ก ปฐมวั ย ทั้ ง นี้ จ ะต้ อ งครอบคลุ ม ทุ ก ระดั บ ตั้ ง แต่
ครอบครัว ชุมชน ถึงระดับผูเ้ ชี่ยวชาญ
8.3 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กปฐมวัย
เป้าหมาย
1) รัฐและสังคมร่วมรับผิดชอบในการจัดสิ่งแวดล้อม และบริการให้ครอบครัวและผู้เลี้ยงดูได้
พัฒนาเด็กปฐมวัยอย่างครบวงจร ตั้งแต่การวางแผนปฏิบัติการเฝ้าระวัง ติดตาม ตรวจสอบ และ
ประเมินผล
2) สร้ า งความพร้ อ มทางด้ า นเศรษฐกิ จ และสั ง คมให้ ชุ ม ชนและองค์ ก รท้ อ งถิ่ น ให้ เ อื้ อ ต่ อ
ครอบครัวที่มีเด็กปฐมวัยสามารถดาเนินการดูแลปกป้อง คุ้มครอง และจัดประสบการณ์การเรียนรู้
ให้แก่เด็กปฐมวัยได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
3) เมื่อชุมชนและท้องถิ่นมีความเข้มแข็ง ทั้งด้านเศรษฐกิจและความรู้ ความสามารถให้รัฐ
กระจายความรั บ ผิ ด ชอบไปยั ง ชุ ม ชนท้ อ งถิ่ น (ครอบครั ว ชุ ม ชน องค์ ก รประครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ภาคเอกชน องค์กรเอกชน องค์ก รธุรกิจ และอื่น ๆ ) ดาเนินการเต็มที่ใ นทุ กด้าน โดยรัฐ มีหน้าที่
ก าหนดนโยบายระดั บ ชาติ แนวทาง รูป แบบ การตรวจสอบ มาตรฐาน การประเมิน ผล การ
สนับสนุนและการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสกลุ่มต่าง ๆ พร้อมทั้งสร้างสิ่งแวดล้อมและสื่อที่เอื้อต่อการ
เรียนรู้และการพัฒนาเด็ก
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4) สื่อมวลชนมีบทบาทสาคัญในการปกป้องคุ้มครองสิทธิและสร้างเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัย
ด้วยการเผยแพร่ความรู้และทักษะให้พ่อแม่และผู้เลี้ยงดูเด็กในรูปแบบต่าง ๆ รวมถึงกระตุ้นให้สังคม
เห็นความสาคัญของการพัฒนาเด็กปฐมวัย
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