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แนวคดิในการจัดทําแผนพฒันาเศรษฐกจิและสังคมแห่งชาติ ฉบับที� 11





ทศิทางของแผนฯ 11..

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม

ยทุธศาสตรก์ารพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติ
อยา่งย ั�งยนื 

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความสมดลุและม ั�นคงของอาหารและ
พลงังาน 

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งเศรษฐกจิฐานความรูแ้ละการสรา้งปจัจยั
แวดลอ้ม 

ยทุธศาสตรก์ารสรา้งความเชื�อมโยงกบัเศรษฐกจิในภมูภิาค 

ยทุธศาสตรก์ารจดัการทรพัยากรธรรมชาตแิละสิ�งแวดลอ้ม
อยา่งย ั�งยนื 

“สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ ดว้ยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมภีมูคิุม้กนัตอ่การเปลี�ยนแปลง”

“สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสขุ ดว้ยความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมภีมูคิุม้กนัตอ่การเปลี�ยนแปลง”



ปจัจยัเสี�ยงที�สง่ผลตอ่การพฒันาคน

1. โครงสรา้งประชากรมคีวามไมส่มดลุท ั�งในเชงิปรมิาณและคณุภาพ วยัเด็ก
มอีตัราการเกดิลดลงและมพีฒันาการดา้นสตปิัญญา/อารมณ์/สงัคมในระดบัตํ�า 
วยัแรงงานมจีํานวนลดลงและผลติภาพอยู่ในระดบัตํ�า วยัสูงอายุส่วนใหญ่ที�ม ี
ปัญหาสุขภาพและความรู ้ตํ �า  ส่งผลต่อการขยายตวัทางเศรษฐกิจและ
ขดีความสามารถในการพฒันาประเทศ

2. ความเสื�อมถอยทางคา่นยิมไทยและสถาบนัทางสงัคมมแีนวโนม้ออ่นแอลง 
จากการไหลเขา้มาของวฒันธรรมตา่งชาตแิละกระแสวฒันธรรมเสมอืนจรงิ ทําให้
สงัคมไทยมลีกัษณะตา่งคนตา่งอยู่ มคีวามเอื�อเฟื� อเผื�อแผล่ดลง และรวมตวัเป็น
กลุ่มเพื�อตอบสนองความต้องการของตนเองเป็นหลกั นําไปสู่ปัญหาสงัคม
ที�หลากหลาย

3. การจดับรกิารทางสงัคมมปีัญหาดา้นคุณภาพและการกระจายที�ท ั�วถงึ
ทุกพื�นที� มปีัญหาดา้นคุณภาพการศกึษาโดยเฉพาะโรงเรยีนขนาดเล็กในชนบท 
ความสามารถของผูส้ําเร็จการศกึษาไม่สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของนายจา้ง 
ขาดการบรหิารจดัการการศกึษาตลอดชวีติที�เหมาะสม และการใหบ้รกิารในแตล่ะ
ระบบประกนัสุขภาพมคีวามไมเ่ทา่เทยีมกนั สง่ผลกระทบตอ่ความเหลื�อมลํ �าของ
การไดร้บับรกิาร



การสรา้งภมูคิุม้กนัและเป้าหมายการพฒันาสงัคม

เป้าหมายการพฒันา

ภูมคิุม้กนั

คนไทยทุกกลุ่มวยัมีความเข้มแข็งทางวิชาการและ
จติสาธารณะ 5 ดา้น

 เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มครอบครวั ชุมชน สงัคมใหเ้อื�อ
ตอ่การพฒันาคน

คนไทยทุกกลุ่มวยัมีความเข้มแข็งทางวิชาการและ
จติสาธารณะ 5 ดา้น

 เสรมิสรา้งสภาพแวดลอ้มครอบครวั ชุมชน สงัคมใหเ้อื�อ
ตอ่การพฒันาคน

 คนไทยยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงเป็นแนวทางในการดําเนนิชวีติ

 คนไทยมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

 คนไทยตระหนกัถงึคุณค่าวฒันธรรม

และภูมปิญัญาไทย

 ความเขม้แข็งของสถาบนัทางสงัคม

เร ิ�มต ั�งแต่สถาบนัครอบครวั สถาบนั

ศาสนา สถาบนัการศกึษา (บวร) และ

ชุมชน

 คนไทยยึดหลกัปรชัญาเศรษฐกิจ

พอเพยีงเป็นแนวทางในการดําเนนิชวีติ

 คนไทยมกีารเรยีนรูต้ลอดชวีติ

 คนไทยตระหนกัถงึคุณค่าวฒันธรรม

และภูมปิญัญาไทย

 ความเขม้แข็งของสถาบนัทางสงัคม

เร ิ�มต ั�งแต่สถาบนัครอบครวั สถาบนั

ศาสนา สถาบนัการศกึษา (บวร) และ

ชุมชน

 ทุกคนในสงัคมมีความม ั�นคงทาง

เศรษฐกจิและสงัคม

 กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพอยา่งท ั�วถงึและเทา่เทยีมกนั

 ประชาชนมีการเสร ิมสร้างความ

เขม้แข็งเป็นพลงัรว่มของสงัคมไทย

 ทกุคนสามารถอยูใ่นชุมชนและสงัคม

ที�ยดึโยงเป็นนํ �าหนึ�งใจเดยีวกนั

 ทุกคนในสงัคมมีความม ั�นคงทาง

เศรษฐกจิและสงัคม

 กลุ่มผูด้อ้ยโอกาสไดร้บัการพฒันา

ศกัยภาพอยา่งท ั�วถงึและเทา่เทยีมกนั

 ประชาชนมีการเสร ิมสร้างความ

เขม้แข็งเป็นพลงัรว่มของสงัคมไทย

 ทกุคนสามารถอยูใ่นชุมชนและสงัคม

ที�ยดึโยงเป็นนํ �าหนึ�งใจเดยีวกนั

สงัคมอยูร่ว่มกนัอยา่งมคีวามสุข 
ดว้ยความเสมอภาค เป็นธรรม และ

มภีูมคิุม้กนัตอ่การเปลี�ยนแปลง

สรา้งความเป็นธรรมและความม ั�นคงทางสงัคมใหท้กุคน
สรา้งโอกาสใหค้นยากจน คนดอ้ยโอกาส ฯลฯ เขา้ถงึ

บรกิารทางสงัคมอยา่งเทา่เทยีม
ให้ภาคกีารพฒันาทุกภาคส่วนร่วมแก้ไขปัญหาความ

เหลื�อมลํ �าและความขดัแยง้ในสงัคมไทย
ใหท้กุคนในสงัคมไทยสามารถดํารงชวีติอยูใ่นสงัคมอยา่ง

มศีกัด ิ�ศรี

วสิยัทศัน์

ยทุธศาสตร์
การสรา้งความเป็น

ธรรมในสงัคม

ยทุธศาสตร์
การพฒันาคนสูส่งัคม
แหง่การเรยีนรูต้ลอด

ชวีติอยา่งย ั�งยนื

ยทุธศาสตรก์ารพฒันา



แนวทางการพฒันาสงัคมในแผนฯ 11 

1. การสรา้งความเป็นธรรมในสงัคม 

2.  การพฒันาคนสูส่งัคมแหง่การเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งย ั�งยนื



การสร้างเศรษฐกจิและสังคมสีเขียว

8



การจัดสถาปัตยกรรมสังคมสําหรับอนาคต

9

ภายใต้แนวคิด   เศรษฐกิจพอเพียง



การจัดสถาปัตยกรรมสังคมสําหรับอนาคต

10

ภายใต้แนวคิด   เศรษฐกิจพอเพียง



แนวทางการพฒันาคนสูก่ารเรยีนรูต้ลอดชวีติอยา่งย ั�งยนื

สง่เสรมิคนไทยใหม้ี
การเกดิที�มคีณุภาพ

และกระจายตวั
เหมาะสมกบัพื�นที�

สง่เสรมิคนไทยใหม้ี
การเกดิที�มคีณุภาพ

และกระจายตวั
เหมาะสมกบัพื�นที�

พฒันาคนทกุชว่งวยั
ใหม้ภีูมคิุม้กนัตอ่การ

เปลี�ยนแปลง

พฒันาคนทกุชว่งวยั
ใหม้ภีูมคิุม้กนัตอ่การ

เปลี�ยนแปลง

1)  สง่เสรมิการเกดิที�ม ี
คณุภาพและรกัษา
ระดบัอตัราเจรญิพนัธุ ์
ใหเ้หมาะสม 

2) มุง่พฒันานโยบาย
สาธารณะที�เอ ื�อตอ่
สุขภาพอยา่งมสีว่นรว่ม 
ควบคูก่บัสง่เสรมิให้
ชุมชนทอ้งถิ�นมคีวาม
เขม้แข็งในการ
ดําเนนิการดา้นสุขภาพ

3) สง่เสรมิสนบัสนุนการ
กระจายตวัของ
ประชากรใหส้อดคลอ้ง
กบัทรพัยากรธรรมชาต ิ
และฐานขอ้มลูของการ
ยา้ยถิ�น

1) พฒันาเด็กปฐมวยัใหม้ ีIQ 
EQ MQ

2) พฒันาดา้นวชิาการแกเ่ด็ก
วยัเรยีน ท ั�งมาตรฐาน
การศกึษา คณุภาพคร ู
และพฤตกิรรมสขุภาพ
ที�เหมาะสม

3) จดัใหม้กีลไกการ
ขบัเคลื�อนและสนบัสนุน
การปฏริปูการศกึษา

4) พฒันาสมรรถนะกําลงั
แรงงาน: ภาคเกษตร 
กําลงัคนระดบักลาง 
กําลงัคนดา้น  S&T

5) พฒันาผูสู้งอายุใหม้คีวาม
ม ั�นคงดา้นรายได ้นําความรู ้
มาใชพ้ฒันาประเทศ

6) พฒันาคนใหม้กีารเรยีนรู ้
ในศาสตรว์ทิยาการ
ที�ประกอบอาชพีได้
หลากหลาย ควบคูก่บั
เสรมิสรา้งทกัษะใหม้ ี
จติสาธารณะ 5 ดา้น

1) สรา้งวฒันธรรมการ
เรยีนรูด้ว้ยการสรา้ง
กระแสสงัคมใหก้าร
เรยีนรูเ้ป็นหนา้ที�ของ
คนไทยทกุคน 

2) เสรมิสรา้งและพฒันา
แหลง่เรยีนรูใ้นรปูแบบ
ที�หลากหลายและ
สอดคลอ้งกบัภูมสิงัคม 
ควบคูก่บัการใช้

ประโยชนจ์ากแหลง่
เรยีนรูท้ ั�วไป 

3) สรา้งปจัจยัสนบัสนุนให้
เกดิการเรยีนรูต้ลอด
ชวีติ โดยพฒันาองค์
ความรูข้องทอ้งถิ�น และ
ปรบัปรงุกฎระเบยีบ

4) จดัระบบความสมัพนัธ์
ของสวสัดกิารทางสงัคม
ใหเ้ชื�อมโยงและเกื�อกลูกนั 
ควบคูก่บักระจายอํานาจ
ใหชุ้มชนมบีทบาทใน
การสง่เสรมิการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ

สง่เสรมิการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ

สง่เสรมิการเรยีนรู ้
ตลอดชวีติ

1) เสรมิสรา้งคณุธรรม 
จรยิธรรม คา่นยิมที�ด ีและ
วฒันธรรมประชาธปิไตย 
โดยใชชุ้มชนเป็นฐาน

2) เสรมิสรา้งความเขม้แข็ง
ใหส้ถาบนัหลกัของสงัคม
มบีทบาทหลกัในการ
หลอ่หลอม บม่เพาะเด็ก/
เยาวชน และปลูกจติสํานกึ
กลุม่คนตา่งๆ ใหม้ ี
วฒันธรรมและคา่นยิม
ที�ดงีาม

3) สง่เสรมิองคก์รธุรกจิใน
การดําเนนิงาน
ที�รบัผดิชอบตอ่สงัคม

เสรมิสรา้งคา่นยิมและ
วฒันธรรมไทยทดีี

เสรมิสรา้งคา่นยิมและ
วฒันธรรมไทยทดีี



สวสัดคีรับ


