
ส่วนที่ ๓ ร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ 

 

การจัดเตรียม แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑  มีความต่อเนื่องจากแนวคิดของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ ๘- ๑๐ 
โดยยังคงยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และ “คนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา”และ ”สร้างสมดุล
การพัฒนา ” ในทุกมิติ แต่การประยุกต์ใช้แนวคิดดังกล่าว และสร้างความมั่นใจว่าการพัฒนาจะเป็นไปใน
แนวทางที่ยั่งยืนและสร้างความสุขให้กับคนไทย จ าเป็นต้องพิจารณาการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและ
ภายนอกประเทศอย่างรอบด้านและวางจุดยืนในการพัฒนาระยะยาว 

 ส านักงานฯ จึงได้มีการจัดท าวิสัยทัศน์ประเทศไทยปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ซึ่งพิจารณาถึงบริบท
การเปลี่ยนแปลงในอนาคต และก าหนดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ ไว้ดังนี้  

 

“คนไทยภาคภูมิใจในความเป็นไทย มีมิตรไมตรีบนวิถีชีวิตแห่งความพอเพียง ยึดมั่นใน
วัฒนธรรมประชาธิปไตย และหลักธรรมาภิบาล การบริการสาธารณะขั้นพื้นฐานที่ทั่วถึง มีคุณภาพ สังคมมี
ความปลอดภัยและมั่นคง อยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ดี เกื้อกูลและเอ้ืออาทรซึ่งกันและกัน ระบบการผลิตเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม มคีวามมั่นคงด้านอาหารและพลังงาน อยู่บนฐานทางเศรษฐกิจที่พึ่งตนเองและแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก สามารถอยู่ในประชาคมภูมิภาคและโลกได้อย่างมีศักด์ิศรี” 

กรอบแนวคิดของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงเป็นการด าเนินการเพื่อบรรลุถึงวิสัยทัศน์
ระยะยาว โดยมีปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นปรัชญาน าทาง และค านึงถึงบริบทการเปลี่ยนแปลงที่จะ
เป็นทั้งโอกาสและข้อจ ากัดของการพัฒนาในแนวทางดังกล่าว หลักการส าคัญของแผนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 
๑๑ จึงมีดังนี้ 

(๑) พัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และขับเคลื่อนให้บัง
เกิดผลในทางปฏิบัติที่ชัดเจนยิ่งขึ้นในทุกระดับ  

(๒) ยึดคนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา ให้ความส าคัญกับการสร้าง
กระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคม และการมีส่วนร่วมในการตัดสินใจของประชาชน 

(๓) พัฒนาประเทศสู่ความสมดุลในทุกมิติ อย่างบูรณาการ และเป็นองค์รวม 

(๔) ยึดวิสัยทัศน์ปี พ.ศ. ๒๕๗๐ เป็นเป้าหมาย  ซึ่งจะส่งผลให้บรรลุการ
พัฒนาที่อยู่บนรากฐานของสังคมไทย อยู่บนกรอบแนวคิดของการพัฒนาบนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง ประเทศมีสถาบันพระมหากษัตริย์เป็นเสาหลักของความเป็นปึกแผ่นของคนในชาติ ครอบครัวมี
ความสุขเป็นพื้นฐานที่สร้างคนเป็นคนดี ชุมชนมีความเข้มแข็งและมีบทบาทในการพัฒนา ระบบเศรษฐกิจ
มีเสถียรภาพและความสามารถในการแข่งขัน มีการบริการสาธารณ ะที่มี คุณภาพ  มีกฎระเบียบและ
กฎหมายท่ีบังคับใช้อย่างเป็นธรรม  และประเทศไทยมีความเชื่อมโยงกับประเทศภูมิภาคและอยู่ร่วมกัน
อย่างมีความสุข 



๓๐ 

อย่างไรก็ตาม ในการจัดท าเป็นแผนพัฒนาในระยะ ๕ ปี ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ระยะยาว
ดังกล่าว จะต้องมีการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาที่ส าคัญ
ในช่วงระยะ ๕ ปีนั้น ร่างกรอบทิศทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ จึงประกอบด้วย วิสัยทัศน์ พันธกิจ 
วัตถุประสงค์ ยุทธศาสตรแ์ละแนวทางการพัฒนา ดังนี้ 

๑.  วิสัยทัศน์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.  ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) และพันธกิจ 

๑.๑  วิสัยทัศน์  

ประเทศมีความมั่นคง เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

๑.๒  พันธกิจ 

การพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ บนหลักการของ
การแปลงหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปสู่การปฏิบัติในทุกมิติของการพัฒนา  
มีพันธกิจ ดังนี้  

๑.๒.๑ พัฒนา ฐานการผลิตและบริการให้เข้มแข็ง และมีเสถียรภาพบนฐานความรู้และความ
สร้างสรรค์ของคนไทย ขยายหลักประกันทางสังคมให้ครอบคลุมประชาชนทุกคน 
สร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานบนฐานทรัพยากรและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ พร้อมทั้งปรับโครงสร้างสาขาการผลิตและ การบริโภคของประเทศให้เป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม 

๑.๒.๒  ลดความเหลื่อมล้ าทางเศรษฐกิจและสังคม และสร้างความเป็นธรรมให้เกิดขึ้นใน
สังคมไทย 

๑.๒.๓ สร้างภูมิคุ้มกันให้เข้มแข็งสามารถป้องกันและรองรับผลกระทบและความเสี่ยงจาก
วิกฤตเศรษฐกิจที่จะเกิดขึ้นในอนาคต พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้มีความรู้ และทักษะ 
สามารถรู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงอย่างมีเหตุผล 

๒.  วัตถุประสงค์และเป้าหมายหลัก  

๒.๑ วัตถุประสงค์ 

๒.๑.๑ เพื่อ ให้เศรษฐกิจและสังคมให้มีความมั่นคง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มี
ความอุดมสมบูรณ์ ประเทศมีการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน 

 ๒.๑.๒ เพื่อ ให้คนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างสันติ ด ารงชีวิตได้อย่างปกติสุข และสังคมมีธรรมภิบาล 

๒.๑.๓ เพื่อให้คน ชุมชน สังคมพร้อมเผชิญการเปลี่ยนแปลง และอยู่กับการเปลี่ยนแปลงได้
อย่างเป็นสุข  

 



๓๑ 

๒.๒ เป้าหมายหลัก  

 เป้าหมายหลักของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ซึ่งจะมีการก าหนดเป้าหมายเชิงตัวชี้วัดที่เป็น
รูปธรรม ในขั้นตอนต่อไปของการจัดท าร่างแผนฯ ได้แก่ 

๒.๒.๑ โครงสร้างเศรษฐกิจมีความสมดุล เข้มแข็งและพึ่งพาตนเอง 

๒.๒.๒ ความสามารถในการแข่งขันของประเทศสูงขึ้น  

๒.๒.๓ หลักประกันทางสังคมที่มีคุณภาพครอบคลุมประชากรไทยทุกคน 

๒.๒.๔ สังคมไทย มีความสงบสุข อย่างมีธรรมาภิบาล 

๓.  ยุทธศาสตร์ และแนวทางการพัฒนา 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ ประกอบด้วย ๗ ยุทธศาสตร์ คือ (๑) ยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตท่ี
ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่างเข้มแข็งและสมดุล  (๒) ยุทธศาสตร์การสร้าง
สภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการผลิต การค้า และการลงทุนในประเทศ และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจ
ในภูมิภาค (๓) ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ (๔) ยุทธศาสตร์การ ปรับ
โครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่ มั่นคง เป็นธรรม มีพลัง และเอื้ออาทร (๕) ยุทธศาสตร์การเป็น
เศรษฐกิจและสังคมสีเขียว  (๖) ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของพลังงานและอาหาร  
และ (๗) ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของภาคและพื้นที่เศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน และมี
กรอบแนวทางเบื้องต้น ดังนี้ 

๓.๑  ยุทธศาสตร์การสร้างฐานการผลิตที่ส่งเสริมการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจอย่าง
เข้มแข็งและสมดุล มีแนวทางท่ีส าคัญ คือ 

๓.๑.๑  พัฒนาภาคการผลิต ภาคเกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร  เพื่อเพิ่มมูลค่า
ผลผลิตเกษตรและรายได้ของเกษตรกร โดย 

(๑) สนับสนุนการวิจัยและพัฒนาการใช้พันธุ์พืชและสัตว์ที่ด ีการส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยีชีวภาพในการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต ส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นที่ช่วยลดต้นทุนการผลิตแทนการพึ่งพาปัจจัยการผลิตจากต่างประเทศ 
การพัฒนาขีดความสามารถของเกษตรกรและสถาบันเกษตรกรในการด าเนิน
ธุรกิจด้านการตลาดและการแปรรูปสินค้าเกษตร การสร้างเกษตรกรรุ่นใหม่ที่เป็น
มืออาชีพ  

(๒) เพิ่มประสิทธิภาพการตลาดและระบบการขนส่ง โดยการส่งเสริมระบบตลาด
สินค้าเกษตรล่วงหน้า การส่งเสริมการสร้างหลักประกันความเสี่ยง เช่น การ
ประกันภัยพืชผล การประกันรายได้เกษตรกร เป็นต้น และการพัฒนาโครงข่าย
ระบบการขนส่งสินค้าเกษตรทั้งในพื้นที่ชนบทและเมือง 

(๓) ส่งเสริมการรวมกลุ่มเป็นเครือข่ายวิสาหกิจในการเชื่อมโยงการผลิต การ
แปรรูป และการตลาด และสนับสนุนการแปรรูปสินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่า การ
พัฒนาสินค้าเกษตรที่มีโอกาส เช่น เกษตรอินทรีย์และสินค้าอาหารจากสมุนไพร 
การผลิตสินค้าเกษตรที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีคุณภาพมาตรฐานส าหรับ
การบริโภคและอุปโภค  



๓๒ 

๓.๑.๒ พัฒนาภาคอุตสาหกรรม  เพื่อให้มีภูมิคุ้มกันต่อผลกระทบจากปัญหาการขาดแคลน
แรงงาน และเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน โดยเฉพาะสินค้าที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อม  

(๑) พัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์ โดยผ่านการพัฒนาระบบการศึกษา และการ
ฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งต้องมีระบบการบริหารจัดการองค์ความรู้ การ
สั่งสม และการเผยแพร่ โดยให้มีช่องทางการเข้าถึงแหล่งองค์ความรู้ต่างๆ ได้
อย่างสะดวก ตลอดจนมีการประสานความร่วมมือการพัฒนาระหว่างภาครัฐ
และเอกชน  

(๒) เสริมสร้างธรรมภิบาลด้วยการใช้กฎระเบียบต่างๆ ที่ก่อให้เกิดความ
โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตอบสนองต่อมาตรการระหว่างประเทศด้าน
สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย รวมทั้งกระแสเรียกร้องความรับผิดชอบต่อ
สังคมจากภาคอุตสาหกรรมที่ขยายวงกว้างขึ้น 

(๓) เพิ่มผลิตภาพและประสิทธิภาพภาคอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง  โดยเร่ง
สร้างความเข้มแข็งขอ งปัจจัยพื้นฐานของการผลิต ประกอบด้วย การปรับปรุง
กระบวนการผลิตตลอดห่วงโซ่ทั้งในด้านประสิทธิภาพ และมาตรฐาน  รวมทั้ง
การสร้างนวัตกรรม เพื่อให้สามารถรองรับต่อกระแสทิศทางการพัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมที่มุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมสร้างสรร ค์และเป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  ตลอดจนรองรับต่อกฎกติกาการค้าและการลงทุนในสภาวะ
แวดล้อมการแข่งขันในรูปแบบใหม่ๆ 

(๔) พัฒนาเมืองอุตสาหกรรมเชิงนิเวศในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก  โดยก าหนด
มาตรการควบคุมและมาตรการจูงใจให้อุตสาหกรรมปรับปรุงกระบวนการผลิต
ให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน อาทิ การประหยัดพลังงาน การใช้
เทคโนโลยีสะอาด การใช้อุปกรณ์ลดมลพิษ และการน าหลักการ ลดของเสีย 
การใช้ซ้ า การน ามาใช้ใหม่ ( Reduce Reuse Recycle: 3Rs) มาใช้ในการ
กระบวนการผลิต รวมทั้งบังคับใช้กฎหมายการจัดการสิ่งแวดล้อมและการผังเมือง
อย่างเข้มงวด  ตลอดจนน ากฎหมายและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ ทั้งด้าน
การเงินและการคลัง มาใช้ ในการควบคุมการปล่อยมลพิษและเป็นแหล่งทุน
ส าหรับการปรับปรุงกระบวนการผลิต รวมทั้งการวิจัยและพัฒนาการผลิต
ภาคอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขผ่อนปรน 

๓.๑.๓ พัฒนาการท่องเที่ยว เพื่อยกระดับคุณภาพแหล่งท่องเที่ยวให้ยั่งยืน  และเชื่อมโยงกับ
ประเทศเพื่อนบ้าน โดย 

(๑) ฟื้นฟูแหล่งท่องเที่ยวเสื่อมโทรม และพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวใหม่ในเชิง
กลุ่มพื้นที่ท่ีมีศักยภาพ  โดยให้ความส าคัญกับการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ
ในกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพสูง และสอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของจังหวัด
และกลุ่มจังหวัด อาทิ กลุ่มวัฒนธรรมล้านนา กลุ่มมรดกโลก กลุ่มวัฒนธรรมขอม 
กลุ่มท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ระดับสากล (ภาคตะวันออก) กลุ่มรอยัลโคสท์ 
(ภาคใต้ตอนบน) และกลุ่มอันดามัน (ภาคใต้ฝั่งทะเลอันดามัน) เป็นต้น 



๓๓ 

(๒) เสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคเอกชนในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว  โดย
ใช้แนวคิดการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจเป็นเครื่องมือในการพัฒนาความ
เชื่อมโยงระหว่างธุรกิจหลัก ธุรกิจรอง ธุรกิจสนับสนุน และการพัฒนาเชื่อมโยง
ในเชิงกลุ่มพื้นที่ที่มีศักยภาพ รวมทั้งการพัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชน  

(๓) พัฒนาปัจจัยสนับสนุนให้เอื้อต่อการส่งเสริมการท่องเที่ยวไทย  ได้แก่ 
การพัฒนามาตรฐานความปลอดภัย การพัฒนาเครือข่ายความเชื่อมโยงของ
ระบบคมนาคม การจัดท าผังเมือง การพัฒนาคุณภาพบุคลากร การปรับปรุง
กฎระเบียบและการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด เป็นต้น 

๓.๑.๔ พัฒนาภาคการผลิตสินค้าและบริการบนฐานเศรษฐกิจสร้างสรรค์  เพื่อ
ยกระดับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการให้สูงขึ้น  

(๑) ส่งเสริมการใช้ความสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าและบริการ  โดย
พัฒนาทักษะและองค์ความรู้ของผู้ประกอบการไทยในการสร้างสรรค์สินค้า
และบริการรูปแบบใหม่ให้มีจุดเด่น และสามารถต่อยอดด้วยความคิดและ
นวัตกรรม รวมทั้งสร้างความได้เปรียบจากความหลากหลายและเอกลักษณ์
ของวัฒนธรรมและความเป็นไทย  และ ส่งเสริมและพัฒนาสาขาธุ รกิจ
สร้างสรรค์ที่มีศักยภาพ  เช่น graphic design การผลิตซอฟแวร์ animation 
เกมส์ ภาพยนตร์ แฟชั่น และเฟอร์นิเจอร์ เป็นต้น 

(๒) พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และสิ่งแวดล้อมด้านเศรษฐกิจสร้างสรรค์  โดย
เพิ่มมาตรการกระตุ้น  ดึงดูดบริษัทข้ามชาติให้ร่วมลงทุนกับภาคเอกชนและ
ชุมชน  และประยุกต์ใช้วัฒนธรรมท้องถิ่นพัฒนา สินค้าสร้างสรรค์ด้วย
นวัตกรรมและองค์ความรู้สมัยใหม่  และเร่งพัฒนาระบบการประเมินมูลค่า
สินทรัพย์ทางปัญญาเชิงสร้างสรรค์ พัฒนาระบบฐานข้อมูล สื่อสาร และ
คมนาคมที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนส่งเสริมแหล่งเรียนรู้สาธารณะและพัฒนา
พื้นที่สาธารณะรูปแบบต่างๆ ศึกษาและทบทวน กฎหมาย กฎ ระเบียบ ที่เอื้อ
ต่อการพัฒนาการผลิตและบริการสร้างสรรค์ รวมทั้งผลักดันการบังคับใช้
กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญาให้มีประสิทธิภาพ 

(๓) พัฒนาบุคลากรให้สามารถตอบสนองความต้องการของการภาคการ
ผลิตและบริการทั้งในระดับวิชาชีพเ ชิงสร้างสรรค์และผู้ประกอบการให้
มีความคิดสร้างสรรค์   โดยสร้างระบบประสานความร่วมมือระหว่าง
สถานศึกษากับภาคการผลิตให้ตอบสนองความต้องการ ของภาคเอกชน 

(๔) ส่งเสริมการ ศึกษาวิจัยและพัฒนาเชิงลึกในสาขาเศรษฐกิจสร้างสรรค์
และทุนวัฒนธรรม  ๕ ประเภท คือ ๑) มรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
รวมถึงความหลากหลายทางชีวิภาพ ๒)เอกลักษณะศิลปะและวัฒนธรรม  



๓๔ 

๓) งานช่างฝีมือและหัตถกรรม ๔) อุตสาหกรรมสื่อ บันเทิง และซอฟต์แวร์  
๕) การออกแบบและพัฒนาสินค้าสร้างสรรค์ ให้สามารถสร้างมูลค่าทาง
เศรษฐกิจและน าผลิตภัณฑ์และบริการสู่ตลาด 

๓.๒ ยุทธศาสตร์การสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการผลิต การค้า และการลงทุนใน
ประเทศ และเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในภูมิภาค มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 

๓.๒.๑ เร่งปฏิรูปกฎหมายเศรษฐกิจและกฎ ระเบียบต่างๆ ให้เอื้อประโยชน์ต่อการ
ประกอบธุรกิจการค้า การลงทุน อย่างเป็นธรรม  และผลักดันให้มีการ
ประกาศใช้กฎหมายใหม่ๆ เพื่อรองรับการเปิดเสรี  เช่น กฎหมายเกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ รวมทั้งจัดท ากรอบแนวทางมาตรการตามกฎหมาย เพื่อสร้าง
บรรทัดฐานในการบังคับใช้กฎหมายของผู้ปฏิบัติให้มีความเป็นเอกภาพและเสมอภาค  
ตลอดจนพัฒนาบุคลากรและผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้กฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายใหม่ ๆ ที่รองรับการเปิดเสรีทางการค้า  

๓.๒.๒ สร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออ านวยต่อการพัฒนาและประยุกต์ใช้วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี และนวัตกรรม  โดยปรับปรุงกลไกและแรงจูงใจเพื่อกระตุ้นให้
ภาคเอกชนลงทุนในการสร้างองค์ความรู้ด้วยการด าเนินการวิจัยและพัฒนา หรือต่อ
ยอดจากความสามารถทางเทคโนโลยีที่มีอยู่ ร่วมมือกับสถาบันการศึกษาและภาครัฐ
ในการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนความรู้ และแบ่งปันผลประโยชน์ซึ่งกันและกันอย่าง
เหมาะสม ตลอดจนส่งเสริมการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาอย่างมีประสิทธิภาพ 

๓.๒.๓ เร่งพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้
ทั่วถึงและเพียงพอทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพในลักษณะของความร่วมมือ
ระหว่างภาครัฐและเอกชน อาทิ อุทยานวิทยาศาสตร์ ศูนย์บ่มเพาะ สถาบันวิจัย
และพัฒนา ศูนย์บริการวิเคราะห์ทดสอบ และส่งเสริมการวิจัยและพัฒนาในรูปแบบ
ของการพัฒนาเครือข่ายวิสาหกิจ (Cluster) 

๓.๒.๔ เสริมสร้างประสิทธิภาพด้านการตลาดและการกระจายผลผลิตไปสู่ตลาด โดย
ส่งเสริมภาคเอกชนในการกระจายตลาดสินค้าไทยร่วมกับกลุ่มเศรษฐกิจและประเทศ
ต่างๆ ทั้งระดับทวิภาคีและพหุภาคี การผนึกพลังร่วมกันของหน่วยงานภาครัฐใน
ต่างประเทศ การสร้างโอกาสทางการตลาด และดูแลรักษาเสถียรภาพราคาสินค้า
เกษตร ให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น  รวมทั้งพัฒนาการให้บริการของกิจการคลังสินค้า 
ไซโล และห้องเย็น ตลอดจนการพัฒนาสินค้าที่มีเครื่องหมายการค้าของตนเองที่เน้น
คุณภาพและมาตรฐาน มีการวางระบบการขายและกระจายสินค้าอย่างครบวงจร 

๓.๒.๕ ส่งเสริมผู้ประ กอบการไทยในการขยายการลงทุนไปสู่ต่างประเทศ  โดยเฉพาะ
ในประเทศเพื่อนบ้าน โดยการสร้างตราสัญลักษณ์ และสร้างเครือข่ายธุรกิจโดยการ
หาตัวแทนและหุ้นส่วนในต่างประเทศ 



๓๕ 

๓.๒.๖ ผลักดันการจัดท าความตกลงการค้าเสรี และเร่งรัดการใช้ประโยชน์จาก
ข้อตกลงท่ี มีผลบังคับใช้แล้ว  โดยมีมาตรการในการให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับ
ผลกระทบอย่างเต็มที่ และเปิดโอกาสให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การก าหนดท่าทีเจรจาการค้าระหว่างประเทศ 

๓.๒.๗ เร่งด าเนินการสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจ ในอนุภาคอย่างต่อเนื่อง  ใน
ลักษณะความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน และพัฒนาความร่วมมือ
ในลักษณะเกื้อกูลกัน เพื่อใช้เป็นกลไกที่เอื้อต่อการเพิ่มขีดความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจ และบรรเทาผลกระทบจากการกีดกันทางการค้าของประเทศคู่
ค้าหลักของไทยในอนาคต 

๓.๒.๘ ส่งเสริมการเชื่อมโยงและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานภายในภูมิภาค  โดยการ
กระชับความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ในการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐานต่างๆ กับประเทศในภูมิภาค เช่น ระบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งตามแนว
เศรษฐกิจเหนือ-ใต้ และแนวเศรษฐกิจตะวันออก-ตะวันตก ระบบสายส่งพลังงาน
ไฟฟ้า ระบบสื่อสาร เป็นต้น รวมทั้ง เร่งปรับปรุงระบบอ านวยความสะดวกทางการค้า
และการขนส่งสินค้าข้ามแดนในพื้นที่บริเวณชายแดนที่ส าคัญ 

๓.๒.๙ พัฒนาเมืองเศรษฐกิจชายแดนให้มีประสิทธิผลอย่างจริงจังตามล าดับ
ความส าคัญและความพร้อมของพ้ืนท่ี โดยค านึงถึงศักยภาพ ด้านกายภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม นโยบายของรัฐบาล การมีส่วนร่วมและการได้รับประโยชน์อย่าง
ทั่วถึงของประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่ การมีมูลค่าการค้าและการท่องเที่ยว
สูงโดยไทยเป็นฝ่ายได้เปรียบดุลการค้า ตลอดจนความพร้อมของพื้นที่เมืองชายแดน
ในประเทศเพื่อนบ้านที่ต้ังอยู่ตรงข้าม และเป็นพื้นที่ที่ไม่มีปัญหาการบุกรุกป่าสงวน
แห่งชาติ มีแนวเขตแดนระหว่างประเทศที่ชัดเจนเป็นท่ียอมรับทั้งสองประเทศ 

๓.๓ ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพคนให้เหมาะสมตามช่วงอายุ มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 

๓.๓.๑ ส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ  มีการกระจายตัวที่สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสของพ้ืนท่ี  โดยการก าหนดนโยบายประชากรท่ีเน้นมาตรการเชิงคุณภาพที่
หลากหลายและมีความเชื่อมโยงกัน อาทิ การส่งเสริมการเกิดที่มีคุณภาพ การรักษา
ระดับภาวะเจริญพันธุ์ให้อยู่ในระดับทดแทน การสนับสนุนการกระจายตัวของประชากร
ที่เหมาะสมโดยให้มีการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคอย่างทั่วถึง 

๓.๓.๒ พัฒนาทุนมนุษย์ให้เข้มแข็ง พร้อมรับการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม
ในอนาคต โดยการเสริมสร้างความรู้พื้นฐานที่มีคุณภาพ เรียนรู้ทักษะชีวิตที่เหมาะสม  
มีความรู้ความช านาญในศาสตร์วิทยาการ  ได้รับการพัฒนาต่อยอดตามศักยภาพและ
ความถนัดอย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต เป็นผู้ที่มีความพร้อมในจิตสาธารณะ ๕ ประการ คือ 
จิตแห่งวิทยาการ  ที่มีการเรียนรู้ตลอดชีวิต คิดเป็น ท าเป็น  มีจิตแห่งการสังเคราะห์  
คือ “การสั่งสม ต่อยอด และสร้างนวัตกรรมความรู้ ” มีจิตแห่งการสร้างสรรค์  ด้วยการ
หมั่นฝึกฝน มี จิตแห่งความเคารพ  ที่พร้อมเปิดใจกว้างพร้อมรับฟังทุกความคิดเห็น ” 
และมีจิตแห่งคุณธรรม ที่มีความรู้คู่คุณธรรมน าการพัฒนา  



๓๖ 

๓.๓.๓ เพิ่มผลิตภาพทางสังคมสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพทุนมนุษย์  โดยเสริมสร้าง
บทบาทครอบครัว ชุมชน ศาสนสถานให้เข้มแข็ง มีสัมพันธภาพที่ดี สร้างค่านิยมให้
สังคม หน่วยงาน องค์กรทุกระดับมีความไว้วางใจ ความร่วมมือร่วมใจ การท างานเป็น
เครือข่ายเอ้ือต่อการพัฒนาคนทุกช่วงวัย  ให้สามารถพึ่งตนเอง มีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในบริบทสังคมไทยภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ ควบคู่กับการส่งเสริมบทบาท
ภาคเอกชน ในการสร้างความสมดุลระหว่างผลประโยชน์ขององค์กรและผลประโยชน์
ของชุมชนและสังคม ควบคุมการกระท าที่ส่งผลกระทบต่อชุมชนและสังคม และการ
เชื่อมโยงเป็นเครือข่ายกับภาคชุมชนในการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของชุมชนภายใต้
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเงื่อนไขของการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม  

๓.๔ ยุทธศาสตร์การ ปรับโครงสร้างทางสังคมให้เป็นสังคมที่ มั่นคง เป็นธรรม มีพลัง และ
เอื้ออาทร มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 

๓.๔.๑ สร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม โดยการสร้างความมั่นคงด้านรายได้  
ต้ังแต่ในวัยท างาน ด้วยการส่งเสริมการออมในระดับบุคคลและการออมในชุมชน  การ
จัดบริการทางสังคม ให้ มีคุณภาพมาตรฐานที่มุ่งการสร้างศักยภาพด้านการคิด
สร้างสรรค์ การวิจัยและพัฒนาและการสร้างนวัตกรรม การเสริมสร้างสุขภาวะที่ดี การ
สร้างความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน   

๓.๔.๒ สร้างโอกาสอย่างเป็นธรรม   ให้คนสามารถเข้าถึงบริการทางสังคมที่มีคุณภาพได้
อย่างทั่วถึง ทั้งบริการด้านการศึกษา ด้านสุขภาพ สวัสดิการสังคม กระบวนการยุติธรรม 
รวมทั้งสามารถเข้าไปมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ โดยไม่ถูกกีดกันและแบ่งแยก 
โดยเฉพาะในกลุ่มคนยากจนและผู้อยู่ในพื้นที่ห่างไกล  

๓.๔.๓ เสริมสร้างพลังทางสังคม ที่เอื้อให้คนมีโอกาสในการแสดงออกและมีอิสระทาง
ความคิด สามารถเลือกและตัดสินใจในการด ารงชีวิตด้วยตนเอง ระดับบุคคล  เน้นการ
พัฒนาความสามารถโดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้าถึงองค์ความรู้และข้อมูลข่าวสารได้
อย่างทั่วถึงเพื่อการเรียนรู้ได้ตลอดชีวิต สามารถน าความรู้มาใช้ในการด ารงชีวิตที่ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงในช่วงวัยต่างๆ  ระดับชุมชน  เน้นการสร้างศักยภาพของชุมชนให้
เข้มแข็งสามารถพัฒนาและบริหารจัดการตนเองได้ย่างยั่งยืน 

๓.๔.๔ สร้างความเอื้ออาทรในสังคม  โดยการเสริมสร้างทุนทางสังคมและความสัมพันธ์ของ
คนในสังคม มีการเคารพสิทธิซึ่งกันและกันในการอยู่ร่วมกันในสังคมที่มีความเชื่อและ
วัฒนธรรมที่หลากหลาย มีค่านิยมหรือจารีตร่วมกัน มีความไว้เนื้อเชื่อใจกัน การแบ่งปัน
และเอ้ืออาทร และความร่วมมือ ร่วมใจที่สามารถถักทอให้เกิดเป็นเครือข่ายทางสังคม 
รวมถึงมีความภาคภูมิใจในความเป็นตัวตนของตนเอง และเอกลักษณ์ของชาติ   

 



๓๗ 

๓.๕ ยุทธศาสตร์การเป็นเศรษฐกิจและสังคมสีเขียว มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 

๓.๕.๑ การปรับพฤติกรรมการบริโภคของสังคม สู่รูปแบบการบริโภคอย่างย่ังยืนท่ี
เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการบริโภคสินค้าที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การ
ปลูกฝังจิตส านึก สร้างค่านิยมในการด าเนินชีวิต และองค์ความรู้เรื่องการบริโภคที่
ยั่งยืนและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  เพิ่มขีดความสามารถและ
สร้างความเข้มแข็งของภาคประชาชนในการเลือกบริโภคสินค้าและบริการ พัฒนา
ระบบการเผยแพร่และรับรู้ข้อมูลข่าวสารของภาคประชาชนเกี่ยวกับผลกระทบของ
การบริโภคที่ไม่ยั่งยืนหรือการใช้สินค้าที่ปล่อยมลพิษสูงในกระบวนการผลิต การสร้าง
ความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการลดก๊าซเรือนกระจกจากประชาชนผู้บริโภค
และภาคส่วนต่างๆ พัฒนาระบบการใช้ฉลากคาร์บอน และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ ติดกับ
สินค้าเพื่อให้ผู้บริโภคสามารถเลือกซื้อสินค้าที่มาจากการผลิตท่ีลดก๊าซเรือนกระจก  
ตลอดจนให้ความส าคัญอย่างจริงจังและต่อเนื่องกับการด าเนินงานด้านการจัดการ
และควบคุมมลพิษที่เกิดขึ้นจากระบวนการผลิตและการบริโภค รวมถึงการจัดการขยะ
และของเสียทั้งในระดับพื้นที่และชุมชนอย่างเป็นรูปธรรม 

๓.๕.๒ ส่งเสริม การผลิตสินค้าและบริการจากทรัพยากรชีวภาพท่ีไม่ส่งผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อม อาทิ การใช้วัตถุดิบที่ปลอดสารพิษ การประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่น
และเทคโนโลยีที่สะอาดเพื่อพัฒนาต่อยอด สร้างมูลค่าเพิ่ม ยกระดับการผลิตและ
พัฒนาคุณภาพสินค้าตลอดห่วงโซ่การผลิต  

๓.๕.๓ เพิ่มโอกาสในการสร้างรายได้จากการอนุรักษ์ทรัพยากรความหลากหลายทาง
ชีวภาพ โดยอาศัย กลไกการลดก๊าซเรือนกระจกจากการท าลายป่าและความเสื่อม
โทรมของป่าในประเทศก าลังพัฒนา ( Reducing Emissions from Deforestation 
and Degradation in Developing Countries – REDD) และการใช้กลไกตลาดเพื่อ
สร้างแรงจูงใจทางเศรษฐกิจให้มีการดูแลรักษาระบบนิเวศ (Payment for Environmental 
Services – PES)  

๓.๕.๔ อนุรักษ์ ฟื้นฟูทรัพยากร  ดิน แหล่งน้ า ป่าไม้ ชายฝั่ง ความหลากหลายทางชีวภาพ 
แหล่งแร่และพลังงาน  โดยให้มีการประเมินมูลค่าทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมใหมส่ าหรับ
ใช้เป็นเครื่องมือก าหนดนโยบายตามขีดความสามารถในการรองรับของระบบนิเวศ และ
การใช้ประโยชน์ของคนรุ่นต่อไป  

๓.๕.๕ คุ้มครองพื้นที่เปราะบางของระบบนิเวศและพ้ืนท่ีวิกฤตท่ีส าคัญ  รวมทั้งคุ้มครอง
ชุมชนพื้นถิ่นที่ซึ่งเป็นแหล่งความรู้ในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรในพื้นที่  
โดยให้มีการพัฒนาระบบติดตาม ตรวจสอบ การเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมและ
ระบบนิเวศ น์ส าคัญในระดับพื้นที่ และก าหนดมาตรการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมในเชิงยุทธศาสตร์จากแผนงาน/โครงการพัฒนาขนาดใหญ่  ก าหนด
มาตรการการจัดการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อรองรับประเด็นวิกฤติ  ทั้งเรื่องวิกฤติพืช



๓๘ 

อาหาร พลังงาน ภาวะโลกร้อน  และการขยายตัวของเมือง  โดยใช้มาตรการจ าแนก
เขตการใช้ประโยชน์พื้นที่ ( Zoning) วางแผนและก าหนดมาตรการใช้ประโยชน์ ให้
สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ คุ้มครองพื้นที่ท าการเกษตรที่มีศักยภาพ พื้นที่
ชลประทาน พื้นที่เพาะปลูกอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะถิ่น เช่น ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ 
ทุเรียนเมืองนนท์ ฯลฯ 

๓.๕.๖    เตรียมการเพื่อรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่รุนแรงมากขึ้น จากภาวะโลก
ร้อน และการเปลี่ยนแปลงสภาพกายภาพของผิวโลก เช่น แผ่นดินไหว คลื่นสึนามิ 
อุทกภัย วาตภัย ภัยแล้ง ดินถล่ม ฯลฯ ทั้งที่เป็นการปรับตัวเพื่อการเตรียมการล่วงหน้า 
หรือเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาภายหลังจากได้รับผลกระทบ โดยมุ่งเน้นการใช้ความรู้และ
เทคโนโลยีในการเตรียมความพร้อมรับมือกับผลกระทบต่อพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ที่มีความ
อ่อนไหว ชนิดพืชและพันธุ์สัตว์ ผลผลิตทางการเกษตร โดยพัฒนาระบบฐานข้อมูล องค์
ความรู้ และระบบเตือนภัยที่มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่
รองรับความเสี่ยงหรือป้องกันผลกระทบ หรือหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย เป็นต้น 

๓.๕.๗ การวางผังเมือง ให้ความส าคัญกั บการวางผังเมืองที่ผสมผสานระบบนิเวศน์เข้า
ด้วยกัน การพัฒนาต้นแบบ Green City โดยก าหนดมาตรการจูงใจทางเศรษฐศาสตร์
ทั้งการเงินการคลัง การปรับระบบภาษี และมาตรการทางการตลาด รวมถึงการวางแผน
พัฒนาเมืองและชุมชน และการพัฒนาอาคาร ที่อยู่อาศัยที่ประหยัดพลังงาน ตลอดจน
การออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่รองรับความเสี่ยงจากผลกระทบของภาวะโลกร้อน   
เพื่อหลีกเลี่ยงพื้นที่เสี่ยงภัย พื้นที่น้ าท่วม พื้นที่กัดเซาะชายฝั่ง และการต้ังถิ่นฐานชุมชน
ในพื้นที่ที่เหมาะสมและปลอดภัย 

๓.๖ ยุทธศาสตร์การสร้างความสมดุลและมั่นคงของพลังงานและอาหาร มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 

๓.๖.๑ ส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาด และพัฒนาพลังงานทางเลือก  เพื่อกระจายการ
พึ่งพาแหล่งพลังงานให้มีความหลากหลายมากขึ้น  การสนับสนุนการผลิตและการใช้
พลังงานทดแทน โดยเฉพาะการพัฒนาเชื้อเพลิงชีวภาพและชีวมวล เช่น แก๊สโซฮอล์ 
ไบโอดีเซล ขยะ และมูลสัตว์ เป็นต้น รวมทั้ง สนับสนุนให้มีการผลิตและใช้พลังงาน
หมุนเวียนในระดับชุมชน หมู่บ้าน ภายใต้มาตรการสร้างแรงจูงใจที่เหมาะสม 
ตลอดจนส่งเสริมและวิจัยพัฒนาพลังงานทดแทนทุกรูปแบบอย่างจริงจังและต่อเนื่อง 

๓.๖.๒ สนับสนุนการปรับเปลี่ยนรูปแบบการขนส่งให้มีประสิทธิภาพและลดการใช้
พลังงาน โดยการพัฒนาระบบการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ ที่เชื่อมโยงการขนส่ง
ทางถนน ทางราง ทางน้ า และทางอากาศอย่างเป็นระบบ พร้อมทั้งพัฒนาสิ่งอ านวย
ความสะดวกในการขนส่ง เช่น สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง ศูนย์รวบรวมและ
กระจายสินค้าในภูมิภาค เป็นต้น 

๓.๖.๓ รักษาความสมดุลของการผลิตพืชอาหารและพืชพลังงาน โดยสนับสนุนการวิจัย
และพัฒนาพืชพันธุ์ดีและการส่งเสริมการผลิตพืชที่ใช้เป็นอาหารและพลังงาน ให้
เหมาะสมกับศักยภาพของแต่ละพื้นที่  ฟื้นฟูและบ ารุงรักษาดินและแหล่งน้ าเพื่อ
การเกษตรอย่างจริงจังและต่อเนื่องเพื่อให้เอื้อต่อการผลิตภาคเกษตร ก าหนดมาตรการ
คุ้มครองพื้นที่เกษตรกรรม ที่มีศักยภาพและภาครัฐได้ลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานทาง
การเกษตรไว้แล้ว เช่น ระบบชลประทาน ถนน เป็นต้น 



๓๙ 

๓.๖.๔ เพิ่มความมั่นคงด้านอาหารในระดับครัวเรือน โดยส่งเสริมการการท าเกษตรกรรม
ยั่งยืนและเกษตรทฤษฎีใหม่บนพื้นฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

๓.๗ ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งของภาคและพ้ืนท่ีเศรษฐกิจของประเทศอย่างย่ังยืน  
มีแนวทางที่ส าคัญ คือ 

๓.๗.๑  แนวทางการพัฒนาภาคในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ 

(๑)  การเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจและขีดความสามารถในการ
แข่งขันของภาคอย่างยั่งยืน  โดยมุ่งพัฒนาเศรษฐกิจของภาคให้มีเสถียรภาพ
อย่างต่อเนื่อง ปรับโครงสร้างและกระบวนการผลิตให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลง
ตามศักยภาพของพื้นที่ พร้อมทั้งเสริมสร้างการมีงานท าที่มั่นคงและพัฒนา
ประสิทธิภาพแรงงานให้สูงขึ้น เพื่อให้ประชาชนในแต่ละภาคมีรายได้พอเพียง  
มีความเท่าเทียมกันมากขึ้น และมีคุณภาพชีวิตที่ดี โดยมีประเด็นการพัฒนาที่
ส าคัญในแต่ละภาค ดังนี้  

๑)   ภาคเหนือ สนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมและบริการภายใต้แนวคิดการ
พัฒนาเศรษฐกิจสร้างสรรค์ อาทิ การพัฒนาธุรกิจบริการ การพัฒนาหัตถ
อุตสาหกรรม โดยใช้ฐานความรู้ด้านเทคโนโลยี ศิลปวัฒนธรรม และการ
ออกแบบร่วมสมัย สร้างความมั่นคงและเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตทาง
การเกษตร โดยเฉพาะการพัฒนาแหล่งน้ าอย่างเป็นระบบเครือข่าย การ
สนับสนุนการรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด รวมทั้งพัฒนาการเชื่อมโยงการ
ท่องเที่ยวภายในภาค ประเทศ และกับกลุ่มประเทศลุ่มน้ าโขง ตลอดจนพัฒนา
โครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอ านวยความสะดวกทางการค้าและบริการ และ
พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงการพัฒนาในระยะ
ต่อไป 

๒) ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพิ่มความมั่นคงของอาชีพเกษตรและเกษตรกร
รายย่อย โดยน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและความส าเร็จของปราชญ์
ชาวบ้านเป็นแนวทางการพัฒนาด้านการเกษตรและเพิ่มคุณภาพชีวิต เพิ่ม
ประสิทธิภาพการผลิตทางการเกษตร ให้ความส าคัญกับการพัฒนาระบบ
ชลประทาน และคุณภาพเกษตรกร สนับสนุนการผลิตทางอุตสาหกรรมที่
เชื่อมโยงกับฐานการผลิตของท้องถิ่น ส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้จุดแข็งด้าน
วัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ รวมทั้งเร่งต่อยอดการใช้ประโยชน์กรอบความ
ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยพัฒนาเมืองและด่านชายแดนให้เป็นประตู
เชื่อมโยงการค้าและการท่องเที่ยวกับกลุ่มอนุภูมิภาคลุ่มน้ าโขง รวมทั้งการ
ขยายฐานการผลิตพืชพลังงานไปยังประเทศเพื่อนบ้าน 

๓)  ภาคกลาง ยกระดับกระบวนการผลิตภาคเกษตรไปสู่การเกษตรสมัยใหม่ที่ได้
มาตรฐานและปลอดภัย พัฒนาก าลังคนและปรับปรุงกระบวนการผลิต



๔๐ 

ภาคอุตสาหกรรมให้สอดคล้องกับค่านิยมในการสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับ
คนท างาน ชุมชน และผู้บริโภค โดยให้ความส าคัญกับเทคนิคการผลิตที่
ประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการประยุกต์ใช้
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมในการสร้างมูลค่าเพิ่มและทรัพย์สิน
ทางปัญญาให้กับผลผลิตชุมชน พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวบริการและธุรกิจที่
เชื่อมโยงการท่องเที่ยว พัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์ที่มีคุณภาพเพื่อ
สนับสนุนภาคธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักของประเทศ พัฒนาสินค้าและ
บริการส าหรับตลาดผู้สูงอายุ รวมทั้งให้มีการศึกษาทางเลือกเกษตรกรในการ
ปรับระบบการผลิตไปสู่พืชพลังงาน 

๔)  ภาคใต้ สร้างความมั่นคงด้านอาชีพแก่เกษตรกรรายย่อยตามแนวปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง และให้ความส าคัญกับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตพืช
และสัตว์เศรษฐกิจหลักของภาค รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรด้านการ
ผลิตและการตลาดสมัยใหม่ ยกระดับการแปรรูปขั้นต้นของอุตสาหกรรมแปร
รูปการเกษตรที่เชื่อมโยงฐานวัตถุดิบในภาค โดยเฉพาะการแปรรูปยางและไม้
ยางพารา ปาล์มน้ ามัน และอาหารทะเล พัฒนาการท่องเที่ยวทางทะเลให้เป็น
แหล่งท่องเที่ยวชั้นน าที่มีคุณภาพ โดยค านึงถึงข้อจ ากัดในการรองรับของพื้นที่ 
เตรียมความพร้อมเพื่อการพัฒนาให้เป็นแหล่งอุตสาหกรรมใหม่ที่มีคุณภาพไม่
ก่อให้เกิดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้ง
พัฒนาสะพานเศรษฐกิจ โดยพัฒนาท่าเรือน้ าลึกที่สตูลให้เชื่อมโยงกับท่าเรือ
น้ าลึกสงขลา เพื่อเป็นเส้นทางคมนาคมเชื่อมโยงสู่นานาชาติ ตลอดจนเร่ง
ด าเนินการตามข้อตกลงกรอบความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้าน JDS  และ 
IMT-GT 

(๒) การพัฒนาคน ชุมชนและสังคมให้มีคุณภาพพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง โดย
พัฒนาศักยภาพคนและสภาพแวดล้อมในการด ารงชีวิตให้ครอบคลุมทุกมิติ ทั้ง
สุขภาพอนามัย กายและจิตใจ การศึกษาและการเรียนรู้ ความอบอุ่นในครอบครัว
และสังคม ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน รวมทั้งส่งเสริมองค์กรปกครอง
ท้องถิ่นให้มีบทบาทเพิ่มขึ้นในการพัฒนาคนและชุมชน โดยมีประเด็นการพัฒนาที่
ส าคัญในแต่ละภาค ดังนี้  

๑) ภาคเหนือ สร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ประชาชน ชุมชนและองค์กรปกครอง
ท้องถิ่น เพื่อเตรียมความพร้อมการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ ผสมผสานการบริหาร
จัดการอย่างมีประสิทธิภาพร่วมกับพื้นฐานวัฒนธรรมท้องถิ่น จัดการศึกษาที่
เน้นคนเป็นศูนย์กลางและสนับสนุนการเรียนรู้ตลอดชีวิต พัฒนาคุณภาพ
การศึกษา พัฒนาทักษะฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการ ควบคู่กับ
การจัดระบบแรงงานต่างด้าวอย่างจริงจัง รวมทั้งป้องกันปัญหาทางสังคมและ
ความมั่นคง 



๔๑ 

๒)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ พัฒนาคุณภาพคน โดยเพิ่มประสิทธิภาพด้าน
การศึกษาและสาธารณสุขให้พร้อมรองรับโอกาสด้านอาชีพที่มาจากการ
ขยายตัวของการค้าการลงทุนจากการเปิดเสรีในกรอบอาเซียน รื้อฟื้นประเพณี
วัฒนธรรมที่มีคุณค่าให้เป็นทุนทางสังคมที่ยึดเหนี่ยวความสัมพันธ์ของสังคม
ชุมชนที่เริ่มอ่อนแอ อาทิ วัฒนธรรมข้าว วิถีการผลิตการเกษตรของท้องถิ่น 
รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งของชุมชนโดยผ่านระบบการเงินชุมชนและระบบ
สวัสดิการชุมชน โดยให้องค์กรปกครองท้องถิ่นเข้ามีบทบาทร่วมสนับสนุนมาก
ข้ึน 

๓)  ภาคกลาง ส่งเสริมบทบาทขององค์กรปกครองท้องถิ่นให้มากขึ้นในการจัดหา
สวัสดิการและบริการผู้สูงอายุ รวมทั้งพัฒนาระบบเฝ้าระวังและการแก้ไข
ปัญหาความไม่ปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สิน และปัญหายาเสพติด และพัฒนา
ศักยภาพแรงงานโดยฝึกอบรมและเพิ่มทักษะให้ก้าวทันเทคโนโลยีและ
กระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลง รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถของประชาชน
และชุมชนในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ของตนเอง 

๔)  ภาคใต้ พัฒนาศักยภาพก าลังแรงงานให้ตอบสนองความต้องการของภาค
ธุรกิจและอุตสาหกรรมหลักของภาค เสริมสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการ
การศึกษาและสาธารณสุขที่มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอด
ชีวิตผ่านกลไกการศึกษานอกระบบโรงเรียน ฟื้นฟูและส่งเสริมการสืบสาน
วัฒนธรรมและประเพณีท้องถิ่นเพื่อเป็นพลังยึดเหนี่ยวของครอบครัวและ
ชุมชน จัดระบบองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เป็นแหล่งเรียนรู้ของ
ชุมชนท้องถิ่น รวมทั้งส่งเสริมการท างานร่วมกันเพื่อพัฒนาศักยภาพคนและ
ความเข้มแข็งชุมชนผ่านกระบวนการประชาคม แผนชุมชน ระบบการเงินและ
สวัสดิการชุมชน ตลอดจนเร่งแก้ไขปัญหาความไม่สงบในจังหวัดชายแดน
ภาคใต้ตามแนวทางสันติวิธี 

(๓) การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม โดยพัฒนาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ดิน น้ า ป่า และป้องกันและ
แก้ไขปัญหาภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมที่มีแนวโน้มรุนแรง โดยมีประเด็นการพัฒนาที่
ส าคัญในแต่ละภาค ดังนี้  

๑)  ภาคเหนือ อนุรักษ์ฟื้นฟูป่าไม้ ต้นน้ าและดินให้สมบูรณ์ ป้องกันและแก้ไข
ปัญหาภัยพิบัติทางธรรมชาติ โดยเฉพาะภัยแล้งและการขาดแคลนน้ า น้ าท่วม 
ดินและโคลนถล่ม และปัญหาหมอกควัน โดยสนับสนุนบทบาทองค์กร
ปกครองท้องถิ่นและเครือข่ายชุมชนในการร่วมกันจัดการและแก้ไขปัญหา 
สนับสนุนการจัดการพื้นที่เมืองและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพมู่งสู่การเป็น 
ECO-City / ECO-Town  พร้อมทั้งพัฒนาความหลากหลายทางชีวภาพที่เน้น
การจัดการองค์ความรู้ผสมผสานต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การวิจัยและ
พัฒนาให้เกิดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรและพืชผลเกษตรพื้นบ้าน  



๔๒ 

๒)  ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ฟื้นฟูและเพิ่มฟื้นที่ป่า แก้ไขปัญหาซ้ าซาก
โดยเฉพาะภัยแล้งและน้ าท่วม โดยค้นหาต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของชุมชน พัฒนา
ระบบชลประทาน และพัฒนาแหล่งน้ าขนาดเล็กที่เหมาะสมกับภูมิสังคม 

๓)  ภาคกลาง ฟื้นฟูคุณภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยให้
ความส าคัญกับการแก้ไขปัญหาคุณภาพน้ า การป้องกันและก าจัดของเสีย
จากแหล่งผลิตและชุมชน ส่งเสริมภาคการผลิตอุตสาหกรรมและบริการในการ
ใช้เทคโนโลยีที่สะอาดไม่ท าลายสิ่งแวดล้อม สนับสนุนการท าเกษตรอินทรีย์
เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดินเสื่อมโทรม น้ าเน่าเสีย และสุขภาพของ
เกษตรกร พัฒนาระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะ
อุทกภัย มลพิษทางอากาศ รวมทั้งเร่งแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเล
อย่างเป็นระบบ 

๔)  ภาคใต้ คุ้มครองป่าดงดิบบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย พื้นที่ชุ่มน้ าและพื้นที่
ชายฝั่งทะเล โดยเน้นการมีส่วนร่วมขององค์กรปกครองท้องถิ่นและชุมชน จัด
ระเบียบการใช้พื้นที่ชายฝั่งทะเลให้สอดคล้องกับความสามารถในการรองรับ
ของพื้นที่ แก้ไขปัญหาคุณภาพน้ าของแหล่งน้ าธรรมชาติที่เสื่อมโทรม และการ
กัดเซาะชายฝั่งทะเลอย่างบูรณาการทุกภาคส่วน สนับสนุนการวางแผน
ป้องกันและจัดให้มีระบบเตือนภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่ชุมชนที่มีความ
เสี่ยงสูง โดยเฉพาะ ภัยสินามิ วาตภัย อุทกภัยและดินถล่ม 

๓.๗.๒  แนวทางการสร้างภูมิคุ้มกันของการพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลัก 

(๑) พัฒนาเมืองโดยเน้นประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรให้มีขอบข่ายกว้างขวาง
ในทุกภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสิทธิภาพในการใช้พลังงาน ที่ดิน และ น้ า  
ภายใต้แนวทางหลัก ๕ ประการ คือ  (๑) การพัฒนาเมืองกระชับที่สมบูรณ์ใน
ตนเอง ( compact city) หรือเมืองใหญ่แบบหลายศูนย์กลาง (๒) การพัฒนา
ชุมชนที่เดินสะดวกพร้อมระบบขนส่งสาธารณะที่เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ
เชื่อมโยงภายในและภายนอก เช่น  BRT รถเมล์ รถไฟ ที่ทุกคนรวมถึงคนพิการ
และผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ (๓ ) การเพิ่มพื้นที่สีเขียว เช่น 
พื้นที่สวนสาธารณะ พื้นที่ชุ่มน้ า พื้นที่ป่าชายเลน (๔) การอนุรักษ์คูคลองแหล่งน้ า 
พื้นที่แก้มลิง และพื้นที่ชายทะเล ( ๕) การจัดการขยะชุมชนโดยวิธี  Reduce 
Reuse และ Recycle    

(๒) พัฒนากรุงเทพมหานครและเมืองศูนย์กลางความเจริญในภูมิภาคให้เป็น
เมืองเศรษฐกิจฐานความรู้และสร้างสรรค์ เพื่อสร้าง “บรรยากาศแห่งความคิด
สร้างสรรค์ ” ที่มีคุณภาพ สามารถดึงดูดนักคิดนักสร้างสรรค์ และสร้างเศรษฐกิจ
สร้างสรรค์ ซึ่งจะน าไปสู่การเพิ่มคุณภาพชีวิตและสร้างรายได้ให้ประชาชน โดย 



๔๓ 

๑) รักษาปัจจัยที่จ าเป็นล าดับต้นๆ  ได้แก่  ๑) การเชื่อมโยงต้นทุนทางวัฒนธรรมที่
มีอยู่เดิมเข้ากับพื้นที่ของเมืองเพื่อรังสรรค์ความน่าสนใจใหม่ให้เมือง  ๒) การ
เป็นศูนย์รวมของสิ่งอ านวยความสะดวก เช่น ธนาคาร ร้านค้า ร้านอาหาร  
แหล่งบันเทิง แหล่งความรู้  ๓) การเชื่อมโยงผู้คนด้วยทางเท้าที่มีชีวิตชีวา    
๔) การมีลานหรือพื้นที่สาธารณะที่ท าให้ทุกคนเข้ามามีส่วนร่วม  ๕) การมี
ระบบขนส่งสาธารณะที่ดีมารองรับ  ๖) ความสะอาด ความสงบและความ
ปลอดภัย  ๗) มาตรการจูงใจทางภาษีและเงินทุนที่เอ้ือต่อการประกอบธุรกิจ
สร้างสรรค์   ๘) การให้ความรู้ และเทคโนโลยี รวมทั้งบริการพิเศษที่รัฐบาล
และส่วนท้องถิ่นจัดให้ประชาชนโดยไม่คิดมูลค่าเพื่อสร้างเสริมทุนทางสังคม
ของเมือง  เช่น ฟรี Wi-Fi  ห้องสมุดสมัยใหม่   

๒)  จัดกิจกรรมและพื้นที่สาธารณะที่สร้างสรรค์  เพื่อสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่าง  
“คน”กับ “เมือง”  สร้างแรงบันดาลใจที่บูรณาการชีวิตการท างานและรูปแบบ
การด าเนินชีวิตเข้าไว้ด้วยกัน ภายใต้ส่วนผสมที่ลงตัวของ เมือง-คน-การ
สร้างสรรค์-การท่องเที่ยว-การลงทุน 

(๓) เตรียมพัฒนาพื้นท่ีเศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ให้เป็นรูปธรรมโดยใช้
ประโยชน์จากที่ตั้งทางภูมิศาสตร์เชื่อมโยงเศรษฐกิจของพ้ืนท่ีชายฝ่ัง
ทะเลภาคใต้กับนานาชาติ  ด้วยการพัฒนาท่าเรือและระบบขนส่งต่อเนื่อง
หลายรูปแบบที่สมบูรณ์และมีประสิทธิภาพ ร่วมกับการใช้ประโยชน์โครงสร้าง
พื้นฐานที่มีอยู่แล้วให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อสร้างเสริมขีดความสามารถในการ
แข่งขันของพื้นที่ภายใต้สมดุลของการพัฒนาสามด้าน คือ การพัฒนาศูนย์  
โลจิสติกส์เชื่อมโยงการค้าการขนส่งระหว่างกลุ่มประเทศในภูมิภาค การ
พัฒนาการท่องเที่ยวพักผ่อนและกิจกรรมที่เกี่ยวข้องในมาตรฐานโลก  และการ
ยกระดับการเกษตรและอุตสาหกรรมแปรรูป โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมต้ังแต่
เริ่มต้นโครงการ และในขั้นตอนของการวางแผนรายละเอียด ตามมาตรา ๖๗ 
วรรค ๒ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ที่ครอบคลุมการ
ประเมินผลกระทบต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของประชาชน การจัดให้
มีกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและผู้มีส่วนได้เสีย และการให้
ความเห็นขององค์การอิสระ  

(๔)  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นที่เศรษฐกิจหลัก เพื่อให้การ
พัฒนาสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่และเป็น
ประโยชน์โดยรวมกับประเทศ ด้วยการสนับสนุนบทบาทและขีด
ความสามารถของประชาชนในการมีส่วนร่วมพัฒนา ต้ังแต่การวางแผนจนถึง
ร่วมตัดสินใจและประเมินผล รวมทั้งสร้างบุคลากรที่มีขีดความสามารถในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  ติดตามตรวจสอบคุณภาพ สิ่งแวดล้อมและ การ
จัดการมลพิษในพื้นที่ ร่วมกับภาคราชการและภาคอุตสาหกรรม   รวมทั้งการ



๔๔ 

ก าหนดมาตรการจูงใจให้สถาบันการศึกษาและภาควิชาการเข้ามามี
บทบาทพัฒนาร่วมกับทุกภาคส่วน  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการศึกษาวิจัยและ
การเก็บข้อมูลระยะยาว เพื่อให้มีข้อมูลที่เป็นวิทยาศาสตร์และเชื่อถือได้ส าหรับ
การป้องกันและแก้ปัญหาในพื้นที่ ตลอดจนการพัฒนาเทคโนโลยีที่เหมาะสมใน
การจัดการสิ่งแวดล้อม 

๓.๗.๓  สนับสนุนการกระจายอ านาจการบริหารจัดการประเทศสู่ภูมิภาค ท้องถ่ิน และ
ชุมชนอย่างต่อเนื่อง  ควบคู่ไปกับกระจายอ านาจการตัดสินใจให้ท้องถิ่นมีบทบาท
รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะเพิ่มขึ้น และสามารถแก้ไขปัญหาท่ี
ตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ โดย 

(๑) เพิ่มบทบาทและประสิทธิภาพการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ในระดับ
จังหวัด และกลุ่มจังหวัด  ให้สามารถตอบสนองความต้องการของ ประชาชนได้
อย่างมีประสิทธิภาพ  โดยให้ความส าคัญกับการจัดท าและใช้แผนชุมชน 
แผนพัฒนาจังหวัดและกลุ่มจังหวัด รวมทั้ง ยุทธศาสตร์ การพัฒนา ภาค   เป็น
เครื่องมือในการพัฒนาและบริหารงบประมาณอย่างบูรณาการ  รวมทั้งการยกระดับ
ประสิทธิภาพ การจัดท าแผน   ข้อเสนอแผนงาน/โครงการ   การบริหารจัดการ
โครงการที่โปร่งใส และก ากับดูแลการด าเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์อย่าง
มีประสิทธิภาพ 

(๒) พัฒนาศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มีขีดความสามารถในการ
จัดบริการสาธารณะเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่     
โดยการสนับสนุนด้านงบประมาณและ ขีดความสามารถทางการเงิน ให้ความ
ช่วยเหลือด้านเทคนิควิชาการเพื่อพัฒนาก าลังคน  และสนับสนุนการจัดต้ังองค์กร
ท้องถิ่น รูปแบบพิเศ ษรับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะ พร้อมทั้ง สร้าง
กระบวนการ มีส่วนร่วมของชุมชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้เกิด ความ
โปร่งใสในกระบวนการบริหารจัดการ 


