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สรุปสาระสําคัญ 
รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและ 
สังคมของประเทศ

กันยายน 2556 



คํานํา 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา
ประเทศที่เกิดจากการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมไทย และยังคงน้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นหลักในการจัดทํา โดยมีคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา มุ่งสู่สังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข 
ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง กําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ  
6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การสร้างความเป็นธรรมในสังคม การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่าง
ย่ังยืน การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและความมั่นคงของอาหารและพลังงาน การปรับโครงสร้าง
เศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความ
มั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ มีภารกิจหลักในการติดตามประเมินผลการ
พัฒนาประเทศตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และเผยแพร่ผลการประเมินต่อสาธารณชน 
เป็นประจําในการประชุมประจําปีของสํานักงานฯ ในปี 2555 เป็นปีแรกของการพัฒนาประเทศตามแนวทาง
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สํานักงานฯ จึงได้จัดทํา “สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ขึ้น ประกอบด้วย การติดตามประเมินผลการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
สู่การปฏิบัติ การประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

สํานักงานฯ หวังเป็นอย่างย่ิงว่าเอกสาร “สรุปสาระสําคัญ รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11” ฉบับน้ี จะช่วยสร้างความรู้ ความเข้าใจในผลการพัฒนา
ประเทศที่ผ่านมา และนําไปสู่การมีส่วนร่วมในกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศในระยะต่อไป 
ให้บรรลุถึงสังคมที่อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการ
เปลี่ยนแปลงในที่สุด 
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ส รุ ป ส า ร ะ สํา ค ัญ 

รายงานผลการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ 
ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

 1  บทนํา 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 (พ.ศ.2555-2559) เป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา

ประเทศระยะปานกลาง ประกาศใช้เมื่อ 1 ตุลาคม 2554 ได้น้อมนําหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเป็นปรัชญานําทางในการพัฒนาประเทศอย่างต่อเน่ือง ยึดแนวคิดการพัฒนาอย่างบูรณาการเป็นองค์รวม 
ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และธรรมาภิบาล ให้ความสําคัญกับการ 
มีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในสังคมในกระบวนการพัฒนาประเทศ เพ่ือมุ่งให้เกิดภูมิคุ้มกันและเตรียมความ
พร้อมให้เกิดขึ้นทั้งในระดับปัจเจก ครอบครัว ชุมชน สังคม และประเทศชาติสามารถปรับตัวรองรับผลกระทบ
จากการเปลี่ยนแปลงได้อย่างเหมาะสม กําหนดวิสัยทัศน์มุ่งสู่ “สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง” นําไปสู่การพัฒนาเพ่ือประโยชน์สุขที่ย่ังยืนของคน
และสังคมไทย โดยกําหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา 6 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรม 
ในสังคม ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน ยุทธศาสตร์ความเข้มแข็งภาค
เกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยั่งยืน ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม และยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน  

ปี 2555 เป็นปีแรกของการพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สํานักงาน
คณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ จึงได้จัดทํารายงานการติดตามประเมินผลการพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ขึ้น ประกอบด้วย การติดตามประเมินผล
การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
สู่การปฏิบัติ การประเมินผลกระทบการพัฒนาด้วยดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย และผลการ
พัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
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 2  การพัฒนาประเทศในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
2.1 การติดตามประเมินผลการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ในปีแรกของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

 ประเทศไทยได้น้อมนําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นหลักในการพัฒนาประเทศต้ังแต่
หลังจากเกิดวิกฤติเศรษฐกิจในช่วงเร่ิมต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 8 ในปี 2540 จนถึง
ปัจจุบัน ส่งผลให้มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างกว้างขวาง ดังน้ี 

2.1.1 การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  

1) ภาพรวมของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ในภาพรวม การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นไป
อย่างทั่วถึง ผลจากการสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรกของแผนพัฒนาฯ  
ฉบับที่ 111 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ (สศช.) พบว่า มีประชาชนเพียง
ร้อยละ 1.15 เท่าน้ันที่ไม่รู้จัก หรือไม่เข้าใจปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ขณะที่ร้อยละ 51.15 มีการรับรู้และ
เข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมาก และมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงถึง
ร้อยละ 90.55 ผู้ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงส่วนใหญ่ได้รับการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน หรือ
เรียนรู้เก่ียวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 1-5 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 52.15 และได้รับการอบรมและ
ศึกษาดูงานจากภาคราชการมากที่สุด ขณะที่ผู้ที่ไม่เคยได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานเลยในปี 2555 มีสัดส่วน
สูงเป็นอันดับ 2 โดยมีสัดส่วนถึงร้อยละ 23.41 ผู้ที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเห็นว่า วิธีการ
ประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผลมากที่สุด ได้แก่ การยกตัวอย่าง
ให้เห็นเป็นรูปธรรมว่า นําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร ถึงร้อยละ 26.71  

ทั้งน้ี ประชาชนมีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจุบันถึง 
ร้อยละ 90.55 ซึ่งส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้เป็นเวลา 2–6 ปี ประชาชนที่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงร้อยละ 65.34 ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจําจนเป็นวิถีชีวิต และประยุกต์ใช้กับ
วิธีปฏิบัติในการทํางานมากที่สุดถึงร้อยละ 24.31 โดยมีวัตถุประสงค์หลักของการประยุกต์ใช้ เพ่ือดําเนินชีวิต
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมากที่สุดถึงร้อยละ 32.22 และเมื่อประยุกต์ใช้แล้ว ส่วนใหญ่ได้ผลบรรลุตาม
วัตถุประสงค์หลักที่ต้ังไว้ในระดับมากถึงร้อยละ 48.87 และผลท่ีเกิดขึ้นมีความย่ังยืนถึงร้อยละ 93.36 สําหรับ 
ผู้ที่ไม่ประยุกต์ใช้ ส่วนใหญ่มีอายุ 51-60 ปี มีการศึกษาระดับปริญญาตรี และอยู่ในภาคเอกชนมากที่สุด 
สาเหตุที่ไม่ประยุกต์ใช้เน่ืองจากเห็นว่าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับตนเองมากที่สุดร้อยละ 28.95 
ในด้านปัญหาและอุปสรรคของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของประชาชนโดยรวม ได้แก่ การ
ขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้มากที่สุด และปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุดของการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง คิดเป็นสัดส่วน
ร้อยละ 25.53  
                                                 
1  การสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ

สังคมแห่งชาติ โดยใช้แบบสอบถามส่งไปยังกลุ่มตัวอย่างท่ัวประเทศ จํานวน 2,000 ตัวอย่าง และได้รับแบบสอบถามตอบกลับมาจํานวน 624 
ตัวอย่าง คิดเป็นร้อยละ 31.20 กลุ่มตัวอย่างแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ 1) ภาครัฐ จํานวน 273 ตัวอย่าง 2) ภาคเอกชน จํานวน 75 ตัวอย่าง  
3) ภาคสถาบันการศึกษา จํานวน 134 ตัวอย่าง และ 4) ภาคประชาสังคม จํานวน 104 ตัวอย่าง และไม่ระบุจํานวน 38 ตัวอย่าง 
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2) การประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงของภาคีการพัฒนา 

ผลจากการสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรกของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า เมื่อเปรียบเทียบระหว่างภาคีการพัฒนาแล้ว ภาคสถาบันการศึกษามีสัดส่วน
ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในระดับมากสูงกว่าภาคีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 33.17 
ของทุกภาคี มีสัดส่วนการประยุกต์ใช้สูงกว่าภาคีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 33.50 ของทุกภาคี และสามารถบรรลุ
ตามวัตถุประสงค์หลักที่ต้ังไว้ในการประยุกต์ใช้มากกว่าภาคีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 33.82 ของทุกภาคี อย่างไรก็ตาม 
บุคลากร/สถาบันการศึกษาที่ไม่เคยได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานในปี 2555 มีสัดส่วนมากกว่าภาคีอ่ืนๆ  
คิดเป็นร้อยละ 33.82 ขณะที่ภาคประชาสังคมมีระยะเวลาการประยุกต์ใช้สูงกว่าภาคีอ่ืนๆ คือ มากกว่า 16 ปี 
ส่วนภาคีอ่ืนๆ ประยุกต์ใช้เป็นเวลา 2-6 ปี ภาคประชาสังคมยังมีสัดส่วนการประยุกต์ใช้เป็นประจํามากกว่า
ภาคีอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 38.26 และได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานมากกว่าภาคอ่ืนๆ คิดเป็นร้อยละ 60.87 
ของทุกภาคี ทั้งน้ี ทุกภาคีส่วนใหญ่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นประจําจนเป็นวิถีชีวิต 
ผลที่เกิดขึ้นจากการประยุกต์ใช้มีความย่ังยืน มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงจนถึงปัจจุบัน และ
ได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงาน 1-5 ครั้ง จากหน่วยงานราชการ โดยภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม
เห็นว่า วิธีการประชาสัมพันธ์เพ่ือส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผลมากที่สุด ได้แก่ 
การยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรมว่านําไปใช้ในชีวิตจริงอย่างไร มีเพียงภาคสถาบันการศึกษาที่เห็นว่า  
การปลูกฝังให้แก่เยาวชนผ่านระบบการเรียนการสอนในโรงเรียนเป็นวิธีได้ผลมากที่สุด 

2.1.2 ผลที่เกิดจากการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

1) เศรษฐกิจไทยมีภูมิคุ้มกันต่อปัจจัยภายนอกที่ส่งผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจ 
เศรษฐกิจไทยฟ้ืนตัวได้อย่างรวดเร็วหลังเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี 2554 เน่ืองจากความพยายามในการฟ้ืนฟู
เศรษฐกิจของภาครัฐด้วยนโยบายต่างๆ จะเห็นได้จากอัตราการขยายตัวของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
ที่ขยายตัวเป็น 0.4 และ 4.2 ในไตรมาสที่สองและสาม ตามลําดับ และประเทศไทยยังสามารถรักษาสัดส่วนการ
ส่งออกในตลาดโลกไว้ได้โดยไม่ได้รับผลกระทบจากวิกฤติเศรษฐกิจยุโรปและการแข็งค่าของค่าเงินบาทมากนัก 
นอกจากน้ี ยังมีการใช้พลังงานทางเลือกและการประหยัดพลังงานเพ่ิมขึ้น โดยสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนและ
พลังงานทางเลือกต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 7.8 ในปี 2553 เป็นร้อยละ 9.9 ในปี 
2555 สัดส่วนอุปสงค์ภายในประเทศต่อภาคเศรษฐกิจระหว่างประเทศเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 61.76 ในปี 2554 เป็น
ร้อยละ 64.11 ในปี 2555 แสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจไทยพ่ึงพาตนเองได้มากขึ้น รวมท้ังอัตราการขยายตัวของ
ผลิตภาพการผลิตของไทยเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ -1.49 เป็นร้อยละ 3.69 สูงกว่าเป้าหมายท่ีกําหนดให้สูงขึ้นเฉลี่ย
ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปีเล็กน้อย อย่างไรก็ตาม ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ผ่านมา อัตราการขยายตัว
ของผลิตภาพการผลิตของไทยมีความผันผวนอย่างมาก อาจทําให้เกิดความเสี่ยงต่อการพ่ึงตนเองและการมี
ภูมิคุ้มกันทางเศรษฐกิจในระยะยาว อีกทั้งรายได้ของครัวเรือนเกษตรกรมาจากการเกษตรไม่ถึงครึ่งหน่ึงของ
รายได้ครัวเรือนทั้งหมด แสดงให้เห็นว่าภาคการเกษตรมีการพ่ึงตนเองได้น้อย ขณะที่พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์แม้จะ
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง แต่ยังมีสัดส่วนน้อยมาก  

2) คนในสังคมมีการใฝ่รู้มากขึ้น แต่คุณภาพการศึกษาและการมีคุณธรรมยังคง
มีปัญหา ประชาชนมีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้มากข้ึน โดยเฉพาะการหาความรู้ด้วยตนเอง จะเห็นได้จาก
จํานวนผู้ใช้บริการ/ฝึกอบรมในศูนย์การเรียนไอซีทีชุมชนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก 0.21 ล้านคนในปี 2550 
เป็น 19.76 ล้านคนในปี 2554 และเพ่ิมขึ้นเป็น 36.26 ล้านคนในปี 2555 ประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป มีการใช้
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อินเทอร์เน็ตร้อยละ 23.7 ในปี 2554 เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 26.5 ในปี 2555 รวมทั้งแรงงานมีระดับการศึกษา
สูงขึ้น โดยระดับการศึกษาของแรงงานระดับกลางที่มีการศึกษาต้ังแต่ระดับมัธยมศึกษาขึ้นไปมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น
จากร้อยละ 41.65 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 47.45 ในปี 2554 และเพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 47.71 ในปี 2555 ส่งผล
ให้ผลิตภาพแรงงานมีอัตราเพ่ิมสูงขึ้นเฉล่ียร้อยละ 10.8 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.19 ใน
ปี 2555 สูงกว่าเป้าหมายที่ต้ังไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3  

แม้ว่าคนไทยจะได้รับการศึกษามากขึ้น โดยสัดส่วนประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป 
ที่มีการศึกษาอย่างน้อย 9 ปีขึ้นไปสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จากร้อยละ 42.54 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 47.36 ในปี 
2555 แต่คุณภาพการศึกษายังคงเป็นปัญหาสําคัญ จะเห็นได้จากผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน ซึ่งคํานวณจาก
คะแนนเฉล่ีย 4 วิชาหลักของนักเรียนระดับ ป.6 ม.3 และ ม.6 อยู่ในเกณฑ์ตํ่ากว่าร้อยละ 50 มาโดยตลอด 
โดยในปี 2550 มีคะแนนเฉลี่ยอยู่ที่ 38.98 และลดลงเป็น 35.67 ในปี 2554 และลดลงอีกเป็น 35.54 ในปี 
2555 ขณะที่คุณธรรมของคนไทยยังคงเสื่อมถอยลง จะเห็นได้จากอัตราจํานวนคดียาเสพติดต่อประชากร 
พันคนที่เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก 2.25 คดีในปี 2550 เป็นร้อยละ 5.65 คดีในปี 2555 รวมทั้งคะแนนวัดดัชนี
วัดภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันของประเทศไทยท่ีตํ่ากว่าคร่ึงมาโดยตลอด โดยในปี 2555 มีคะแนน 37 คะแนน
จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน อยู่ในอันดับที่ 88 จาก 176 ประเทศ  

3) การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีประสิทธิภาพ  
แต่คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังเป็นประเด็นท้าทาย มีการจัดต้ังคณะกรรมการนโยบายน้ําและอุทกภัยแห่งชาติ  
(กนอช.) และคณะกรรมการบริหารจัดการนํ้าและอุทกภัย (กบอ.) เพ่ือเป็นกลไกหลักในการบริหารจัดการ
ทรัพยากรนํ้า และจัดต้ังเครือข่ายอาสาสมัครเตือนภัย ทําหน้าที่เฝ้าระวังประสานงานและแจ้งเตือนภัย เพ่ือ 
ทําหน้าที่เป็นกลไกการเฝ้าระวังและระบบเตือนภัยล่วงหน้าในพ้ืนที่ที่ได้รับผลกระทบและพื้นที่เสี่ยงภัย
ธรรมชาติ ทําให้สัดส่วนพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ต่อพ้ืนที่ประเทศมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นมาโดยตลอด จากร้อยละ 74.80 
ในช่วงต้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 81.58 ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และพ้ืนที่ปลูกป่า
ชายเลนเพ่ิมขึ้นจาก 869 ไร่ในปี 2554 เป็น 1,797 ไร่ในปี 2555 ซึ่งจะช่วยเพ่ิมภูมิคุ้มกันด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติในอนาคต ขณะที่คุณภาพสิ่งแวดล้อมลดลง โดยปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ต่อหัวประชากรเพ่ิมขึ้นจาก 3.31 ตันในปี 2554 เป็น 3.53 ตันในปี 2555 สัดส่วนของสถานีตรวจวัดอากาศที่มี
ปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเกินมาตรฐานต่อสถานีตรวจวัดอากาศทั้งประเทศเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 30.65 ในปี 
2554 เป็นร้อยละ 39.68 ในปี 2555 และปริมาณของเสียที่ได้รับการบําบัดอย่างถูกต้องต่อของเสียทั้งประเทศ 
แม้จะเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 35.30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 36.70 ในปี 2555 แต่ยังคงตํ่ากว่าเป้าหมายของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ซึ่งต้ังไว้ที่ร้อยละ 50 

2.1.3 ข้อเสนอแนะ 

1) เน้นการสอดแทรกหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการศึกษา 
ข้อเสนอแนะที่ได้จากผลการสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 ระบุว่า ควรมีการสนับสนุนการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโดยเน้นการสอดแทรก 
เข้าไปในหลักสูตรการศึกษาทุกระดับมากที่สุดถึงร้อยละ 30.60 รองลงมาเป็นการเน้นการเผยแพร่ตัวอย่าง 
การประยุกต์ใช้ที่ประสบความสําเร็จ และเน้นการให้ความรู้เรื่องการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาฯ ร้อยละ 28.76 
และ 17.56 ตามลําดับ 
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2) ส่งเสริมให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่าง
แท้จริง แม้ว่าผลการสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11  
ที่ประชาชนส่วนใหญ่เห็นว่า ตนเองมีการรับรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาก อย่างไรก็ตาม  
ผู้ที่ไม่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้ให้เหตุผลในการไม่ประยุกต์ใช้ว่า เห็นว่าปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงไม่เหมาะกับตนเอง หรือมีความจําเป็นต้องแข่งขัน อาทิ ทํายอดขาย เพ่ิมกําไรให้ถึงเป้าหมาย 
และมีความจําเป็นต้องหารายได้เลี้ยงตนเองและ/หรือครอบครัว ซึ่งเหตุผลเหล่าน้ี ในความเป็นจริง ไม่เป็น
อุปสรรคต่อการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงแสดงให้เห็นว่า ผู้ที่ยังไม่ประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงยังขาดความเข้าใจในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างแท้จริง สอดคล้องกับความเห็นของ
ผู้ตอบแบบสอบถามท่ีประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ระบุว่า ปัจจัยแห่งความสําเร็จที่สําคัญที่สุด 
ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ การมีความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อย่างแท้จริง ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมให้เกิดความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ถูกต้อง
ให้แก่ทุกภาคส่วนอย่างทั่วถึง เพ่ือส่งเสริมให้มีการประยุกต์ใช้มากขึ้น 

3) เผยแพร่กรณีตัวอย่างของการประยุกต์ใช้เศรษฐกิจพอเพียงอย่างแพร่หลาย 
ผลการสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า ปัญหา/
อุปสรรคท่ีสําคัญที่สุดในการประยุกต์ใช้ ได้แก่ การขาดความรู้ในการประยุกต์ใช้ และอุปสรรคที่สําคัญ
รองลงมาได้แก่ การขาดแรงจูงใจ อาทิ ตัวอย่างที่ประสบความสําเร็จ และยังเห็นว่าการประชาสัมพันธ์เพ่ือ
ส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่ได้ผลมากที่สุดคือ การยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูปธรรม 
ว่า สามารถนําไปใช้ในชีวิตจริงได้อย่างไร ดังน้ัน จึงควรส่งเสริมความรู้ในเรื่องการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงให้มากขึ้น รวมทั้งเน้นการประชาสัมพันธ์กรณีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ที่ประสบความสําเร็จในหลากหลายสถานการณ์อย่างแพร่หลาย เพ่ือเกิดเป็นแรงบันดาลใจและตัวอย่างในการ
ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้อย่างย่ังยืน 

4) เน้นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน 
ผลการสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แสดงให้เห็น 
ว่า ภาคเอกชนมีสัดส่วนผู้ที่ไม่ประยุกต์ใช้สูงสุด ดังน้ัน จึงควรเน้นการส่งเสริมการประยุกต์ใช้ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงในภาคเอกชน โดยเน้นการส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้เกิดความตระหนัก 
ในความสําคัญของการประยุกต์ใช้ในภาคเอกชน 

5) ดําเนินการให้การอบรม ศึกษาดูงานด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยภาครัฐ
จะต้องดําเนินการสนับสนุนอย่างจริงจัง ผลการสํารวจการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แสดงให้เห็นว่า มีการอบรมและศึกษาดูงานเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ลดลงอย่างมากในช่วงปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยในภาพรวม ผู้ไม่เคยได้รับการอบรมหรือศึกษา 
ดูงานเรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมีสัดส่วนสูงถึงร้อยละ 23.41 ทั้งที่การสํารวจในปี 2553 และ 2554 
ซึ่งเป็นช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มีสัดส่วนเพียงร้อยละ 5.09 และ 7.50 เท่าน้ัน ดังน้ัน จึงควรส่งเสริม 
ให้มีการอบรมหรือศึกษาดูงานอย่างต่อเน่ือง โดยเน้นในกลุ่มที่ยังไม่เคยได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานมาก่อน 
หรือได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานมาเป็นเวลานานแล้ว โดยเฉพาะภาคสถาบันการศึกษา ซึ่งในปี 2555  
มีผู้ไม่ได้รับการอบรมหรือศึกษาดูงานสูงสุด และยังเป็นกลไกสําคัญในการถ่ายทอดแนวคิดปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่คนรุ่นใหม่ 
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2.2 การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 สู่การปฏิบัติ 

2.2.1 การติดตามความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ 

1) จัดต้ังกลไกกํากับการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้เกิดผลเป็น
รูปธรรม มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมของภาคีการพัฒนาท้ังในส่วนกลางและพื้นที่ โดยแต่งต้ังคณะอนุกรรมการ
ขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ มีนายณรงค์ชัย อัครเศรณี เป็นประธาน ทําหน้าที่กํากับการ
ขับเคลื่อนและติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในประเด็นการพัฒนาสําคัญที่มีการบูรณาการ
ระหว่างยุทธศาสตร์และระหว่างหน่วยงานทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ รายงานผลการติดตามความก้าวหน้า
และการติดตามประเมินผลการพัฒนาตามประเด็นการพัฒนาที่สําคัญและผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร์ 
ซึ่งในปี 2555 มีการประชุมคณะอนุกรรมการฯ 2 ครั้ง ได้แก่  

ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 2 เมษายน 2555 คณะอนุกรรมการฯ เห็นชอบแผนที่นําทาง 
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระยะ 5 ปี แผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประจําปี 
2555 และร่างคู่มือการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ โดยมอบหมายให้ สศช. จัดประชุม
สร้างความเข้าใจสาระสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 และรับฟังความคิดเห็นและกําหนดแนวทาง
ขับเคลื่อนการพัฒนาเฉพาะด้านทั้งมิติเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกันระหว่างภาคี
การพัฒนาทั้งในส่วนกลางและระดับพ้ืนที่ รวมทั้งเห็นชอบร่างคู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การ
ปฏิบัติตามท่ีเสนอ โดยให้ปรับรูปแบบการนําเสนอให้เข้าใจง่าย รวมท้ังนําเสนอตัวอย่างที่สามารถปรับใช้ 
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

ครั้งที่ 2/2555 เม่ือวันที่ 26 กันยายน 2555 คณะอนุกรรมการฯ รับทราบ
ความก้าวหน้าการขับเคลื่อนแผนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 อาทิ การประชุมหารือกับผู้แทนหน่วยงานกลาง เพ่ือ
ร่วมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 การประชุมกับผู้แทนภาคเอกชน การจัดประชุม
ระดมความคิดเห็นภาคส่วนต่างๆ ในระดับภาค รวมทั้งรับทราบรายงานผลการติดตามประเมินผลการพัฒนา
ประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และการปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศใน
ระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นอกจากน้ี ที่ประชุมยังเห็นชอบคู่มือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติ 
ฉบับปรับปรุง และแผนการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประจําปีงบประมาณ 2556 โดยนําเสนอผลการ
ดําเนินงานต่อคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในการประชุมเดือนพฤษภาคม 2555 และ
ตุลาคม 2555 เพ่ือรายงานความก้าวหน้าและรับฟังความความคิดเห็นของคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ และนํามาปรับปรุงการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้นต่อไป 

2) การดําเนินการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่สําคัญในปี 2555 มีดังน้ี 

2.1) การประชุมกับผู้แทนหน่วยงานกลาง เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2555 
ประกอบด้วย สํานักงบประมาณ สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ สํานักงานเศรษฐกิจการคลัง 
และธนาคารแห่งประเทศไทย เพ่ือร่วมบูรณาการแนวทางการขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ผลการหารือ 
สศช. และหน่วยงานกลางร่วมกันบูรณาการและจัดทําตัวช้ีวัดร่วมระหว่างหน่วยงาน และสนับสนุนให้จังหวัด
เป็นจุดประสานการพัฒนา ปรับการจัดสรรงบประมาณให้สอดคล้องกับการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนา
สําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 บูรณาการการติดตามประเมินผลการพัฒนาประเทศกับระบบการ
ประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการ  
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2.2) การประชุมกับผู้แทนภาคเอกชน ประกอบด้วย ผู้แทนสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สมาคมธนาคารไทย สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศ
ไทย และสภาธุรกิจตลาดทุนไทย เพ่ือกําหนดแนวทางการดําเนินการขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญ 
ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 โดยภาคเอกชนได้จัดต้ังคณะทํางานร่วมเพ่ือขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ 11 และจัดให้มี
การประชุมเชิงปฏิบัติการร่วมภาครัฐและเอกชน เรื่อง “การขับเคลื่อนแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
ฉบับที่ 11” เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2555 เพ่ือระดมความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์แผนปฏิบัติการเพ่ือขับเคลื่อน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สู่การปฏิบัติของภาคเอกชน รวม 7 ด้าน ประกอบด้วย การส่งเสริมความเข้มแข็งของ
ภาคการเกษตร การส่งเสริมความเข้มแข็งของภาคอุตสาหกรรม การพัฒนาการท่องเที่ยว การพัฒนาโครงข่าย
คมนาคมขนส่งและระบบโลจิสติกส์ การส่งเสริมการค้าการลงทุนกับประเทศเพ่ือนบ้าน การส่งเสริมการลงทุน
ของผู้ประกอบการไทยในต่างประเทศ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ไปสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ 

2.3) การประชุมร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อกําหนดแนวทางประชาสัมพันธ์
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2555 มีความเห็นร่วมกันว่า ควรคัดเลือก
ประเด็นการพัฒนาสําคัญในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ที่อยู่ในความสนใจของสาธารณชนหรือภาคีการพัฒนา
ต่างๆ มาประชาสัมพันธ์ให้เกิดความต่ืนตัวในการเข้าร่วมขับเคล่ือนแผนฯ และจัดทํา Roadmap การ
ประชาสัมพันธ์ 

2.4) การประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจในแนวทางและวิธีการขับเคลื่อน
ประเด็นการพัฒนาสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ระดับภาค เพ่ือสร้างความรู้ความเข้าใจร่วมกันในการ
กําหนดแนวทางขับเคลื่อนประเด็นการพัฒนาสําคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในระดับพ้ืนที่ ได้แก่ 
ภาคเหนือ ณ จังหวัดพิษณุโลก ระหว่างวันที่ 16 - 17 กันยายน 2555 ภาคกลาง ณ จังหวัดเพชรบุรี ระหว่าง
วันที่ 19 - 20 กันยายน 2555 ภาคใต้ ณ จังหวัดตรัง ระหว่างวันที่ 25 - 26 กันยายน 2555 และภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา ระหว่างวันที่ 27 - 28 กันยายน 2555 ที่ประชุมมีประเด็นการ
พัฒนาร่วม อาทิ การเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์ การบริหารจัดการนํ้าทั้งระบบ การเตรียมการรับมือ
ภัยพิบัติ การพัฒนาระบบคมนาคมขนส่ง โลจิสติกส์ และโครงสร้างพ้ืนฐาน  

2.5) การจัดประชุมประจําปี 2555 ของ สศช. เรื่อง “อนาคตประเทศไทย
บนเส้นทางสีเขียว”เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2555 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็ค เมือง
ทองธานี จังหวัดนนทบุรี สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงรับเชิญเสด็จฯ เป็นองค์ประธาน
การประชุมและทรงรับฟังการอภิปรายในภาคเช้า เรื่อง “แนวทางขับเคลื่อนการพัฒนาสังคมสีเขียว” ในภาค
บ่าย เป็นการประชุมกลุ่มย่อย 7 กลุ่มเพ่ือร่วมกันกําหนดแนวทางการขับเคลื่อนแผนฯ ในแต่ละประเด็น ดังน้ี 
กลุ่มที่ 1  อนาคตเกษตรไทยสู่การเติบโตสีเขียว กลุ่มที่ 2 อุตสาหกรรมสะอาด : วิถีใหม่ของอุตสาหกรรม
อนาคต กลุ่มที่ 3 มุ่งสร้างสรรค์การท่องเที่ยวสีเขียว...เพ่ือการพัฒนาอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน กลุ่มที่ 4 การ
พัฒนาระบบขนส่งและพลังงานเพ่ือระบบเศรษฐกิจสีเขียว กลุ่มที่ 5 เส้นทางสู่นวัตกรรมสีเขียว กลุ่มที่ 6 สังคม
สีเขียว นวัตกรรมทางสังคมสู่การพัฒนาที่ทั่วถึงและย่ังยืน และกลุ่มที่ 7 การรับมือภัยพิบัติภายใต้การเติบโต 
สีเขียว 
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2.2.2 การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจําปีในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุด ปีงบประมาณ 2555 มีการจัดสรร
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 2,380,000 ล้านบาท เมื่อจําแนกตามความสอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณเฉลี่ยต่องบประมาณรายจ่ายทั้งหมดสูงที่สุดร้อยละ 40.4 เป็นการจัดสรรงบประมาณ 
ในยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืนร้อยละ 33.2 และยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเป็นธรรมในสังคมร้อยละ 7.2 รองลงมาเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจร้อยละ 12.6 
ประกอบด้วยยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างย่ังยืนร้อยละ 6.9 ยุทธศาสตร์การสร้าง
ความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงานร้อยละ 5.3 และยุทธศาสตร์การสร้างความ
เช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคมร้อยละ 0.3 สําหรับยุทธศาสตร์การ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืนได้รับการจัดสรรร้อยละ 8.8  

ตารางที่ 1 งบประมาณตามยุทธศาสตร์แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ปี 2555 
หน่วย : พันล้านบาท  

 
ปีงบประมาณ ปี 2555 

1. เศรษฐกิจ    299.0  (12.6%) 
1.1  ยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน 127.1  (5.3%) 
1.2  ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างย่ังยืน 163.7  (6.9%) 
1.3  ยุทธศาสตร์การสร้างความเชือ่มโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความมั่นคงทางเศรษฐกิจและสังคม 8.2  (0.3%) 

2. สังคม 962.0  (40.4%) 
2.1  ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 171.7  (7.2%) 
2.2  ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 790.3  (33.2%) 

3. ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  210.4  (8.8%) 
3.1 ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 210.4  (8.8%) 

4. ความม่ันคงแห่งรัฐ 205.4  (8.6%) 
5.  การกระจายอํานาจสู่ท้องถ่ิน 142.3  (6.0%) 
6. รายจ่ายภาครัฐ (รองรับกรณีฉุกเฉินหรือจําเป็น การบริหารบุคลากรภาครัฐ การบริหารหนี้ภาครัฐ 

รายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลัง) 
560.9  (23.6%) 

งบประมาณรวม 2,380.0  (100%) 
ที่มา : เอกสารงบประมาณฉบับที่ 4 งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2555: สํานักงบประมาณ สํานักนายกรัฐมนตรี 
หมายเหตุ :  1. ตัวเลขในวงเล็บแสดงร้อยละ 
 2. คิดเฉพาะงบอุดหนุน 
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2.3 ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย 

2.3.1 สังคมไทยมีความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันมากขึ้น ยกระดับจากต้องปรับปรุงมาอยู่ใน
ระดับปานกลางในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ค่าดัชนีเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 65.76 ในปี 2550 เป็น 
ร้อยละ 69.87 ในปี 2554 และร้อยละ 71.36 ในปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยกระดับ
จากต้องปรับปรุงมาเป็นระดับปานกลาง โดยปัจจัยเก้ือหนุนที่ส่งผลให้ความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
เพ่ิมขึ้น เกิดจากความเข้มแข็งของชุมชน ที่มีการช่วยเหลือเก้ือกูล พ่ึงตนเอง เรียนรู้ร่วมกันในการแก้ปัญหา 
เศรษฐกิจมีความเข้มแข็งและเป็นธรรม จากการที่เศรษฐกิจเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ และพ่ึงตนเองได้มากขึ้น 
ครอบครัวมีความอบอุ่น สมาชิกในครอบครัวปฏิบัติตนตามบทบาทหน้าที่และมีสัมพันธภาพที่ดีต่อกัน และ
สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อย แต่ยังอยู่ในระดับต้องปรับปรุง สําหรับปัจจัยบ่ันทอน 
ที่ส่งผลกระทบทางลบต่อความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทยคือ สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุล 
ที่ปรับตัวลดลงเป็นผลจากระบบนิเวศที่ลดความอุดมสมบูรณ์ลง คุณภาพสิ่งแวดล้อมเสื่อมโทรม และความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดลง ขณะที่ การมีสุขภาวะค่อนข้างทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง แต่ความเจ็บป่วยด้วย
โรคที่ป้องกันได้ และคุณภาพการศึกษายังเป็นปัญหาสําคัญที่ต้องเร่งแก้ไข  

ตารางที่ 2 ดัชนีความอยูเ่ย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย ปี 2549 – 2555 
  หน่วย : ร้อยละ 

ที่มา : สํานักประเมินผลและเผยแพร่การพัฒนา สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 
หมายเหตุ :  ระดับดีมาก = ร้อยละ 90.0 - 100  ระดับดี = ร้อยละ 80.0 - 89.9 

ระดับปานกลาง = ร้อยละ 70.0 - 79.0  ระดับต้องปรับปรุง = ร้อยละ 60.0 - 69.9 
ระดับเร่งแก้ไข < ร้อยละ 59.9 

2.3.2 เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม ชุมชนเข้มแข็ง ความอบอุ่นในครอบครัวและสังคม
ประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลท่ีปรับตัวดีขึ้น เป็นปัจจัยเก้ือหนุนความอยู่เย็นเป็นสุขร่วมกันในสังคมไทย
เพิ่มขึ้น 

1) ความเข้มแข็งและเป็นธรรมของเศรษฐกิจไทยในปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 อยู่ในเกณฑ์ดี ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรมเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 74.22 ในปี 2550 ปีแรก
ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เป็นร้อยละ 76.73 เมื่อสิ้นสุดแผนฯ ในปี 2554 และเพ่ิมเป็นร้อยละ 80.10 ใน 
ปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ยกระดับจากระดับปานกลางมาอยู่ในระดับดี เน่ืองจากการ
มีสัมมาชีพของคนไทยเพ่ิมขึ้น อยู่ในภาวะการจ้างงานเต็มที่ อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเน่ืองเหลือเพียง
ร้อยละ 0.66 ของกําลังแรงงาน ในปี 2555 หรือมีผู้ว่างงานเพียง 0.26 ล้านคน และแรงงานมีหลักประกัน

องค์ประกอบหลัก 
แผนฯ 9 แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 แผนฯ 11 
2549 2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1. การมีสุขภาวะ  71.21 70.42 72.23 70.28 70.02 72.11 72.03 
2. ครอบครัวอบอุ่น 62.24 61.65 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 
3. ชุมชนเข้มแข็ง 33.74 46.38 55.73 60.89 66.07 76.47 81.00 
4. เศรษฐกิจเข้มแข็งและเป็นธรรม 69.92 74.22 70.58 71.58 76.92 76.73 80.10 
5. สภาพแวดล้อม และระบบนิเวศสมดุล 69.77 64.18 66.96 64.17 63.23 69.85 64.69 
6. สังคมประชาธิปไตยท่ีมีธรรมาภิบาล 75.42 70.45 74.95 60.37 55.70 53.75 55.56 
ภาพรวมดัชนีความอยู่เย็นเป็นสุข 66.33 65.76 67.97 65.37 66.49 69.87 71.36 
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ความมั่นคงและความปลอดภัยในการทํางานเพ่ิมขึ้น เศรษฐกิจไทยมีความเข้มแข็งจากการที่เศรษฐกิจขยายตัว
อย่างมีเสถียรภาพและพ่ึงตนเองได้มากขึ้น ดัชนีเศรษฐกิจเข้มแข็งปรับตัวดีขึ้นจากร้อยละ 68.75 ในปี 2554 
เป็นร้อยละ 78.84 ในปี 2555 เน่ืองจากเศรษฐกิจไทยเติบโตอย่างมีคุณภาพ จากการท่ีผลิตภาพการผลิตและ
อัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเพ่ิมขึ้น สามารถพ่ึงตนเองมากข้ึนจากการขยายตัวของอุปสงค์ในประเทศ แต่
การพ่ึงตลาดต่างประเทศในระดับสูงยังเป็นปัจจัยเสี่ยงที่ต้องระวัง ขณะที่ เสถียรภาพทางเศรษฐกิจมีความ
มั่นคง อัตราเงินเฟ้อลดลง หน้ีสาธารณะอยู่ในกรอบวินัยทางการคลัง สําหรับด้านความเป็นธรรมทางเศรษฐกิจ
มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้น เน่ืองจากสัดส่วนคนจนลดลงอย่างต่อเน่ืองเหลือร้อยละ 13.15 ของจํานวนประชากร
ทั้งหมดในปี 2554  หรือเป็นคนจน 8.8 ล้านคน เน่ืองจากการดําเนินมาตรการภาครัฐในการช่วยเหลือค่าครอง
ชีพและการจัดสวัสดิการสําหรับกลุ่มด้อยโอกาส 

2) ชุมชนมีความเข้มแข็งเพิ่มขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 46.38 ในปี 2550 เป็น
ร้อยละ 81.00 ในปี 2555 เน่ืองจากชุมชนมีการรวมกลุ่มเพ่ือช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เช่ือมโยงเป็นเครือข่าย
เพ่ิมขึ้น ประชาชนในชุมชนรวมตัวเป็นองค์กรชุมชนเพ่ิมจาก 48,774 แห่งในปี 2550 เป็น 143,717 แห่ง ในปี 
2555 ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มธุรกิจชุมชนและอาชีพ การเป็นสมาชิกและเข้าร่วมกิจกรรมของกลุ่มและองค์กรชุมชน
ต่างๆ เพ่ิมขึ้นเป็น 28.82 ล้านคน ในปี 2554 ส่วนใหญ่เป็นสมาชิกในองค์กรการเงิน 9.64 ล้านคน เป็นร้อยละ 
48.10 ของสมาชิกองค์กรชุมชนทั้งหมด มีเงินออมรวมกว่า 13,261 ล้านบาท ชุมชนมีการจัดการความรู้และ
ร่วมกันแก้ไขปัญหาเพ่ิมขึ้น ส่งผลให้ชุมชนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ มากขึ้น อาทิ การพัฒนาอาชีพ การออม
ทรัพย์ การศึกษาเพ่ือชุมชน การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ตลอดจน มีการรวมกลุ่มกับชุมชนใกล้เคียงในลักษณะ
เครือข่ายปราชญ์ชาวบ้าน  

การจัดสวัสดิการของชุมชนเพ่ิมขึ้น ครัวเรือนที่มีคนในครัวเรือนเป็นสมาชิก
องค์กรชุมชนที่จัดสวัสดิการเพ่ิมขึ้นจาก 17.20 ครัวเรือนต่อพันครัวเรือนในปี 2550 เป็น 106.57 ครัวเรือน ใน
ปี 2555 เพ่ิมขึ้นเฉลี่ย 17.87 ครัวเรือนต่อปี มีการจัดต้ังเป็นกองทุนสวัสดิการชุมชน 4,246 กองทุน ครอบคลุม
ประชากร 2.2 ล้านราย นอกจากน้ี คนในชุมชนสามารถเข้าถึงแหล่งทุนได้อย่างต่อเน่ือง จากการที่รัฐบาลสร้าง
โอกาสให้คนจนและผู้มีรายได้น้อยเข้าถึงแหล่งทุนในระบบเพ่ือสร้างความมั่นคงด้านอาชีพและรายได้ ผ่าน
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง มีการจัดต้ังกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองที่เข้มแข็งและสามารถบริหารจัดการ
ได้ดีเป็นสถาบันการเงินชุมชนเพ่ิมขึ้นต่อเน่ืองจากร้อยละ 0.94 ของกองทุนหมู่บ้านทั้งหมดในปี 2551 เป็นร้อยละ 
3.78 ในปี 2555 หรือกว่า 3,000 กองทุน ทําหน้าที่เป็นธนาคารในชุมชน ให้คนในชุมชนเข้าถึงแหล่งเงินทุน 
และได้รับผลตอบแทนในรูปสวัสดิการชุมชน  

 3) ครอบครัวมีความอบอุ่นมากขึ้น สมาชิกในครอบครัวเอาใจใส่ดูแลและมี
สัมพันธภาพท่ีดีต่อกันมากขึ้น ดัชนีครอบครัวอบอุ่นเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 65.17 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 68.31 
ในปี 2555 จากการที่สมาชิกในครอบครัวรู้จักบทบาทหน้าที่ของตน เด็กและเยาวชนได้รับการดูแลเอาใจใส่
มากขึ้น ด้วยการส่งเสริมจากหน่วยงานภาครัฐและภาคีการพัฒนาในการสร้างครอบครัวอบอุ่น ส่งผลให้อัตรา
คดีเด็กและเยาวชนที่ถูกจับกุมและดําเนินคดีโดยสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนลดลงจาก 3.96 คดี
ต่อเด็กและเยาวชนพันคนในปี 2554 เป็น 3.55 คดีในปี 2555 นอกจากน้ี ผู้อยู่ในวัยแรงงานสามารถหาเลี้ยง
ครอบครัวได้มากขึ้น สัดส่วนครัวเรือนที่มีสมาชิกที่มีรายได้ต่อสมาชิกทั้งหมดของครัวเรือนเท่ากับ 1:2 ของ
ครัวเรือนทั้งหมด เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 73.14 เป็นร้อยละ 74.36 ผู้สูงอายุที่อยู่ตามลําพังลดลงจากร้อยละ 8.4 
ของผู้สูงอายุทั้งหมด เป็นร้อยละ 6.64 ซึ่งเป็นแนวโน้มที่ดีที่แสดงให้เห็นถึงความรักและความเอ้ืออาทรต่อกัน
ระหว่างสมาชิกในครอบครัวไทย  
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สัมพันธภาพในครอบครัวไทยดีขึ้น ครอบครัวอยู่ร่วมกันเป็นขยายมากขึ้น ดัชนี
สัมพันธภาพในครอบครัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 56.40 ในปี 2554 เป็น 57.88 ในปี 2555 จากสัดส่วนครอบครัว
ขยายเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 34.10 เป็นร้อยละ 35.90 อย่างไรก็ตาม การหย่าร้างเพ่ิมขึ้นจาก 5.47 คู่ต่อพัน
ครัวเรือน เป็น 5.55 คู่ นอกจากน้ี ครอบครัวไทยส่วนใหญ่สามารถพ่ึงตนเองได้ทางเศรษฐกิจ ดัชนีการพ่ึงพิง
ตนเองมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 67.96 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 72.76 ในปี 2554 และ 
ร้อยละ 73.21 ในปี 2555 เป็นผลมาจากครอบครัวมีรายได้เพียงพอ มีความมั่นคงด้านที่อยู่อาศัย มีบ้านเป็น
ของตนเอง และเข้าถึงปัจจัยพ้ืนฐานในการดํารงชีวิตเพ่ิมขึ้น  

4) สังคมประชาธิปไตยที่มีธรรมาภิบาลปรับตัวดีขึ้น แต่ยังอยู่ในระดับที่ต้องเร่งแก้ไข 
โดยปรับเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 53.75 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 55.56 ในปี 2555 เน่ืองจากดัชนีวัดภาพลักษณ์
คอร์รัปช่ันของไทยดีขึ้น อย่างไรก็ตาม ความสมานฉันท์ในสังคมไทยเป็นปัญหาต้องเร่งแก้ไข เน่ืองจากยังมี
ความขัดแย้งทางการเมือง และการปฏิเสธที่จะรับฟังความคิดเห็นที่แตกต่าง ขณะท่ี สถานการณ์ความรุนแรง
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ยังคงมีความรุนแรงต่อเน่ือง และระดับการมีจิตสํานึกประชาธิปไตยในสังคมไทย 
ยังทรงตัวอยู่ในระดับต้องปรับปรุง 

2.3.3 สภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลเป็นปัจจัยบั่นทอนให้ความอยู่เย็นเป็นสุข
ร่วมกันในสังคมไทยลดลง ขณะที่ การมีสุขภาวะของคนไทยค่อนข้างทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลง 

1) ดัชนีสภาพแวดล้อมและระบบนิเวศสมดุลปรับลดลง จากร้อยละ 69.85 ในปี 
2554 เป็นร้อยละ 64.69 ในปี 2555 อยู่ในระดับต้องปรับปรุง เน่ืองจากความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
ลดลง จากจํานวนคดียาเสพติดที่มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก 5.40 คดีต่อประชากรพันคน ในปี 2554 
เป็น 5.65 คดี ในปี 2555 การปราบปรามการค้ายาเสพติดมีการจับกุม/รับแจ้ง 364,461 ราย เพ่ิมขึ้นร้อยละ 
5.4 กลุ่มเยาวชนยังคงเป็นกลุ่มเป้าหมายของผู้ค้ายาเสพติด โดยกลุ่มอายุ 18-24 ปีเข้ารับการบําบัดรักษา ฟ้ืนฟู
ผู้ติดสารเสพติดสูงสุดร้อยละ 35.5  

คุณภาพสิ่งแวดล้อมยังอยู่ในระดับที่ต้องปรับปรุง เป็นผลจากคุณภาพอากาศ 
ที่มีปัญหาจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก สัดส่วนสถานีที่พบฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM10) ที่เกินมาตรฐานเพ่ิมสูงขึ้น
จากร้อยละ 30.65 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 39.68 ในปี 2555 ทั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ปริมณฑล และ
ต่างจังหวัด เกิดจากพ้ืนที่ที่มีการจราจรหนาแน่น การเผาในที่โล่ง การก่อสร้าง ขณะที่ ปริมาณการปล่อยก๊าซ
คาร์บอนไดออกไซด์ต่อหัวประชากรของประเทศไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก 3.31 ตันต่อคนในปี 
2554 เพ่ิมขึ้นเป็น 3.53 ตันต่อคนในปี 2555 สําหรับปริมาณขยะมูลฝอยเพ่ิมขึ้นตามการเพ่ิมขึ้นของจํานวน
ประชากร การขยายตัวทางเศรษฐกิจและการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมการอุปโภคบริโภคของประชาชน อีกทั้ง
ปริมาณขยะมูลฝอยที่ได้รับการจัดการอย่างถูกต้องเพ่ิมขึ้นในอัตราที่ ตํ่า ขณะที่ คุณภาพนํ้าผิวดินบรรลุ
เป้าหมาย มีคุณภาพนํ้าอยู่ในเกณฑ์ดีร้อยละ 34 พอใช้ร้อยละ 48 และเสื่อมโทรมร้อยละ 18 ความอุดม
สมบูรณ์ของระบบนิเวศปรับลดลงมาอยู่ในระดับปานกลาง ค่าดัชนีจากที่เคยอยู่ในระดับดีมากเมื่อปี 2554 
ร้อยละ 92.23 ลดลงเหลือร้อยละ 79.13 ในปี 2555 เน่ืองมาจากปริมาณสัตว์นํ้าในอ่าวไทยมีปริมาณลดลง 
การประเมินปริมาณการจับสัตว์นํ้าต่อหน่วยการลงแรงประมง (CPUE) ในอ่าวไทย ในปี 2555 พบว่ามีปริมาณ 
18.23 กิโลกรัมต่อช่ัวโมงซึ่งตํ่ากว่าปี 2554 ถึงร้อยละ 27.14 ขณะที่มีการดําเนินการเพ่ืออนุรักษ์ ฟ้ืนฟู พัฒนา
ป่าไม้และป่าต้นนํ้าในพื้นที่เสื่อมโทรมที่ไม่สามารถฟ้ืนตัวเองได้ตามธรรมชาติ และเพ่ิมประสิทธิภาพในการ
ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้ฟ้ืนคืนความสมบูรณ์มีสภาพใกล้เคียงธรรมชาติเดิมโดยเร็วเพ่ิมขึ้น 
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2) ดัชนีการมีสุขภาวะของคนไทยปรับตัวลดลงเล็กน้อย จากร้อยละ 72.11 ในปี 
2554 เป็นร้อยละ 72.03 ในปี 2555 ยังคงอยู่ในระดับปานกลาง เน่ืองจากคนไทยมีปัญหาด้านสุขภาพ ที่เป็น
ผลมาจากพฤติกรรมการดํารงชีวิต ส่งผลให้คนไทยเจ็บป่วยด้วยโรคท่ีป้องกันได้ โดยเฉพาะโรคเบาหวาน โรค
ความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดสมอง โรคหัวใจ และโรคมะเร็ง นอกจากน้ี คนไทยมีปัญหาสุขภาพจิต 
เจ็บป่วยด้วยโรคทางจิตเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะโรควิตกกังวลท่ีมีอัตราผู้ป่วยเพ่ิมขึ้นจาก 501.6 คนต่อประชากร
แสนคนในปี 2554 เป็น 542.7 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2555 ผู้ป่วยโรคซึมเศร้าเพ่ิมสูงขึ้นจาก 290.8 คน
ต่อประชากรแสนคน เป็น 345.7 คนต่อประชากรแสนคน ส่งผลให้อัตราการฆ่าตัวตายสําเร็จเพ่ิมขึ้นจาก 6.03 
คนต่อประชากรแสนคนในปี 2554 เป็น 6.20 คนต่อประชากรแสนคนในปี 2555 ขณะที่ คนไทยมี
ความสามารถในระดับคิดเป็น ทําเป็นสูงขึ้น คนไทยอายุ 15 ปีขึ้นไปที่จบการศึกษาภาคบังคับ หรือมีการศึกษา
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่ามีสัดส่วนเพิ่มขึ้นจากร้อยละ 46.52 เป็นร้อยละ 47.36 เน่ืองจากการ
ขยายโอกาสทางการศึกษาของภาครัฐ ทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน โดยการส่งเสริมการเรียนรู้
ตลอดชีวิต อย่างไรก็ตาม คุณภาพการศึกษาเป็นปัญหาที่ต้องเร่งแก้ไข จากคะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียน
ปรับตัวลดลงจากร้อยละ 36.57 ในปี 2554 เหลือร้อยละ 35.54 ในปี 2555 โดยคะแนนเฉล่ียของช้ัน
ประถมศึกษาปีที่ 6 ลดลงจากร้อยละ 45.41 เป็นร้อยละ 38.97 วิชาที่ได้คะแนนตํ่าที่สุดคือ วิชาคณิตศาสตร์ 
ขณะที่ คะแนนเฉล่ียของช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 3 และช้ันมัธยมศึกษาปีที่ 6 เพ่ิมสูงขึ้น แต่ยังตํ่ากว่าเกณฑ์การผ่าน
ร้อยละ 50 อย่างไรก็ตาม การมีคุณธรรม จริยธรรมสั่นคลอน จากการเพ่ิมขึ้นของสัดส่วนจํานวนคดีอาญาต่อ
ประชากรแสนคนจาก 179.51 คดีในปี 2554 เป็น 180.04 คดีในปี 2555 โดยเฉพาะคดีชีวิต ร่างกายและเพศ 
และคดีที่น่าสนใจ อาทิ ปล้น โจรกรรม ฉ้อโกง และยักยอก อาจเน่ืองมาจากวิถีการดําเนินชีวิตที่เปลี่ยนไปสู่
การแข่งขัน ปัญหาสังคมที่ซับซ้อนมากขึ้น  

2.3.4 ข้อเสนอแนะ 

1) พัฒนาและยกระดับคุณภาพการศึกษาและการเรียนรู้ และการเตรียมคนไทย
สู่ประชาคมอาเซียน พัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา ยกระดับศักยภาพและการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับช่วงวัย 
พัฒนาคนไทยให้มีศักยภาพในการคิด วิเคราะห์ มีคุณธรรมจริยธรรม รู้จักสิทธิหน้าที่ของตนเองและผู้อ่ืน  

2)  พัฒนากําลังคนให้มีสมรรถนะสูงขึ้น  สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงาน เตรียมพร้อมรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในด้านมาตรฐานฝีมือแรงงาน ทักษะภาษาทั้ง
ภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศเพ่ือนบ้าน 

3) เสริมสร้างมาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติมิชอบ ให้ทุก
ภาคส่วนมีส่วนร่วมรับผิดชอบแก้ไขปัญหาด้วยวิธีการป้องกันผ่านการปลูกฝังจิตสํานึกที่ถูกต้องต้ังแต่วัยเด็ก 
ร่วมตรวจสอบในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กลไกตรวจสอบจากองค์กร
อิสระ ภาคประชาสังคม ภาควิชาการ และสื่อมวลชน 

4) เตรียมความพร้อมในการปรับตัวรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและ
ภัยพิบัติทางธรรมชาติ สนับสนุนการวิจัยและพัฒนา นวัตกรรมที่เก่ียวข้องกับการลดก๊าซเรือนกระจก รวมทั้ง
พัฒนากลไกและมาตรการลดก๊าซเรือนกระจกและตอบสนองต่อการปรับตัวของกลไกและมาตรการระหว่าง
ประเทศ ด้วยมาตรการทางด้านกฎหมาย ด้านเศรษฐศาสตร์ และเครื่องมือทางด้านสังคม สร้างความเข้มแข็ง
ให้กับชุมชนและท้องถิ่นเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติทางธรรมชาติอย่างต่อเน่ือง 
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ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนิยม พัฒนาเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนการอยู่ร่วมกันของ
อุตสาหกรรมและชุมชนอย่างย่ังยืน  

2.4 ผลการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 11 

การพัฒนาภายใต้ 6 ยุทธศาสตร์ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีความก้าวหน้าในระดับหน่ึง  
ในด้านการบรรลุเป้าหมาย และผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ อย่างไรก็ตาม ยังมีบางประเด็นที่ต้องให้
ความสําคัญลําดับสูง เพ่ือให้การพัฒนามีประสิทธิภาพ และมีผลการพัฒนาที่เป็นรูปธรรมทั้งด้านเศรษฐกิจ 
สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และการบริหารจัดการที่ดี สรุปได้ดังน้ี 

2.4.1 การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 

1) การบรรลุเป้าหมายการสร้างความเป็นธรรมในสังคม การกระจายรายได้ใน
ภาพรวมดีขึ้นเล็กน้อย โดยค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอภาคด้านรายได้ (Gini coefficient) ลดลงจาก 0.496 
ในปี 2550 เป็น 0.487 ในปี 2552 และ 0.484 ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม ความแตกต่างของรายได้ระหว่าง
กลุ่มคนร้อยละ 10 ที่รวยท่ีสุดกับกลุ่มคนร้อยละ 10 ที่จนที่สุดยังคงห่างกันถึง 25.1 เท่า นอกจากน้ี สัดส่วน
ของมูลค่าผลผลิตวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศในปี 2554 คิดเป็นร้อยละ 
36.6 ซึ่งมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 38.7 ในปี 2550 

ความเข้มแข็งของชุมชนยังคงเป็นปัจจัยสําคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันและ
เสริมสร้างคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยชุมชนมีความเข้มแข็งเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 46.38 ในปี 
2550 เป็นร้อยละ 81.00 ในปี 2555 ในขณะที่การคุ้มครองทางสังคมมีความครอบคลุมมากขึ้น โดยประชากร
ร้อยละ 99.90 ของผู้มีสิทธิหลักประกันสุขภาพทั่วประเทศ สามารถเข้าถึงการคุ้มครองทางสังคมท่ีมีคุณภาพ  
มีการปรับปรุงและพัฒนาระบบประกันสุขภาพให้ประชาชนได้รับการคุ้มครองสิทธิครบถ้วนภายใต้ระบบท่ีมี
มาตรฐานเดียวกันเพ่ือลดความเหลื่อมล้ําของ 3 กองทุน ขณะที่สัดส่วนแรงงานนอกระบบประกันสังคมท่ีเข้าถึง
ระบบสวัสดิการสังคมเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยเป็นร้อยละ 3.28 ของกําลังแรงงาน อย่างไรก็ตาม โอกาสในการดํารง
ตําแหน่งในระดับบริหารและระดับการตัดสินใจของผู้หญิงยังไม่เท่าเทียมกับเพศชาย โอกาสท่ีผู้หญิงเข้าไป 
มีบทบาทในการตัดสินใจภาคการเมืองระดับท้องถิ่นมีเพียงร้อยละ 6.43 และผู้หญิงที่เป็นผู้บริหารระดับสูงของ
ภาคเอกชนมีเพียงร้อยละ 39  

ประเทศไทยมีการบริหารจัดการที่โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากขึ้นเล็กน้อย 
สะท้อนจากคะแนนภาพลักษณ์การคอร์รัปช่ันของไทยเพ่ิมขึ้นจาก 3.4 คะแนน จากคะแนนเต็ม 10 ในปี 2554  
เป็น 37 คะแนนจากคะแนนเต็ม 100 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม คะแนนดัชนีสันติภาพโลก (Global Peace 
Index) ในปี 2555 มีค่าเท่ากับ 2.303 เพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากปี 2554 สะท้อนว่าความขัดแย้งในสังคมไทยเพ่ิม
มากขึ้น กระทบต่อความสัมพันธ์กับประเทศเพ่ือนบ้าน และความสุขของคนในประเทศลดลง 
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ตารางที่ 3 การสรา้งความเป็นธรรมในสังคม ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
1. ลดช่องว่างรายได้ระหว่าง

กลุ่มคนและพ้ืนที่ต่างๆ 
รวมท้ังเสริมสร้างความ
แข็งแกร่งให้เศรษฐกิจฐาน
รากและสร้างโอกาสทาง
เศรษฐกิจให้ผู้ประกอบการ
รายย่อยและชุมชน 

1. ค่าสัมประสิทธ์ิความไม่เสมอ
ภาค (Gini coefficient) ด้าน
รายได้ของประเทศไทย 

0.496 - 0.487 - 0.484 - 

2. สัดส่วนของมูลค่าผลผลิต
วิสาหกิจขนาดกลางและขนาด
ย่อมในผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (ร้อยละผลิตภัณฑ์
และบริการของ SMEs ต่อ 
GDP) 

38.7 38.1 37.8 37.1 36.6 - 

2. ประชาชนได้รับการ
คุ้มครองทางสังคมที่มี
คุณภาพและครอบคลุม
อย่างทั่วถึง รวมท้ังมีความ
เท่าเทียมทางเพศมากขึ้น 
ทั้งในเร่ืองรายได้ โอกาส
ทางอาชีพ และโอกาสใน
การดํารงตําแหน่งในระดับ
บริหารและระดับการ
ตัดสินใจ 

1. อัตราการมีส่วนร่วมในกําลัง
แรงงาน:   

- ผู้สูงอายุ 
- สตรี 

 
 

37.71 
64.17 

 
 

37.59 
64.52 

 
 

38.51 
64.66 

 
 

38.04 
64.28 

 
 

37.46 
64.33 

 
 

38.47 
64.31 

2. สัดส่วนประชากรที่สามารถเข้าถึง
การคุ้มครองทางสังคมที่มีคุณภาพ : 
-   ความครอบคลุมหลักประกัน

สุขภาพ 

 
 

98.75 

 
 

99.16 

 
 

99.47 

 
 

99.36 

 
 

99.95 

 
 

99.90 

3.  สัดส่วนของแรงงานนอกระบบ
ประกันสังคมที่เข้าถงึระบบ
สวัสดิการสังคมของกําลัง
แรงงานท้ังหมด 

- - - - 1.52 3.28 

4. สัดส่วนผู้หญิงในระดับบริหาร
หรือในระดับการตัดสินใจ : 
- ภาครัฐ  
- ภาคเอกชน 
- ภาคการเมืองระดับชาติ 
- ภาคการเมืองระดับท้องถิ่น 

22.18 
35.37 
11.70 
4.68 

21.28 
- 

16.21 
5.63 

24.18 
- 

12.00 
4.22 

24.44 
- 
- 

4.17 

25.51 
45.00 
15.8 

- 

 
 
- 

39.00 
- 

6.43 
3. ประชาชนรับรู้สิทธิและ

หน้าที่และเข้าถึงบริการ
ของหน่วยงานกระบวนการ
ยุติธรรมได้อย่างสะดวก
และรวดเร็ว มีการบังคับใช้
กฎหมายอย่างเสมอภาค
และเป็นธรรม ภาคีการ
พัฒนาต่างๆ มีส่วนร่วมใน
กระบวนการยุติธรรม 

1. ดัชนีความสงบสุข (Positive 
Peace Index) 

- - - - - 2.982 
(อันดับที่ 66) 

2. ดัชนีสันติภาพโลก (Global 
Peace Index) 

2.491 
(อันดับที่ 

105) 

2.424 
(อันดับที่ 

118) 

2.353 
(อันดับที่ 

118) 

2.393 
(อันดับที่ 

124) 

2.247 
(อันดับที่ 

107) 

2.303 
(อันดับที่ 126) 

4. คนยากจนและด้อยโอกาส
มีคุณภาพชีวิตดีขึ้น มี
ภูมิคุ้มกันและสามารถ
ปรับตัวต่อการ
เปล่ียนแปลงได้ดีขึ้น 

1. ดัชนีชี้วัดความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

46.36 55.73 60.89 66.07 76.47 46.36 

5. มีการบริหารจัดการท่ี
โปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 
และเพ่ิมการมีส่วนร่วมของ
ทุกภาคีในการพัฒนา
ประเทศ 

1. ดัชนีภาพลักษณ์การทุจริต
ประพฤติมิชอบ 

 

3.3 3.5 3.4 3.5 3.4 37 
(ปรับฐานคะแนน
จากคะแนนเต็ม 10 
มาเป็นคะแนนเต็ม 
100) 
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2) ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

2.1) ประชาชนมีความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงมีขีดความสามารถ
ในการจัดการความเสี่ยงและสร้างโอกาสในชีวิตให้แก่ตนเองมากขึ้น รัฐบาลดําเนินการยกระดับและสร้าง
เสถียรภาพราคาสินค้าเกษตรด้วยการรับจํานําสินค้าเกษตรโดยจ่ายเงินกู้เกษตรกรท่ีทําข้าวนาปี 1,757,121 
ราย ปริมาณข้าวเปลือก 11.45 ล้านตัน เป็นเงิน 184,407 ล้านบาท และเกษตรกรที่ปลูกมันสําปะหลัง 
171,092 ราย ปริมาณมันสําปะหลัง 8.26 ล้านตัน เป็นเงิน 22,483 ล้านบาท พักหน้ีเกษตรกรรายย่อยและ
ประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่มีหน้ีคงค้างตํ่ากว่า 500,000 บาท โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมโครงการ 2.3 ล้านราย 
เป็นจํานวนเงิน 2.7 แสนล้านบาท ยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้ใช้แรงงานโดยปรับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐาน
ฝีมือใน 22 สาขาอาชีพจากวันละ 250 - 690 บาท เป็นวันละ 320 - 775 บาท กําหนดค่าแรงขั้นตํ่า 300 บาท
ต่อวัน และเงินเดือนผู้ที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ส่งเสริมให้สถานประกอบการ 
ได้ฝึกอบรมฝีมือแรงงานเองภายใต้การส่งเสริมตาม พ.ร.บ. ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน ปี 2545 จํานวน 
3,481,957 คน มีแรงงานเด็กและสตรีทั้งในระบบและนอกระบบ ได้รับการปฏิบัติอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
คุ้มครองแรงงาน คิดเป็นร้อยละ 98.28 จากแรงงานเด็กและสตรีที่ได้รับการตรวจคุ้มครองทั้งหมด แรงงานมี
หลักประกันคิดเป็นร้อยละ 29.7 ของกําลังแรงงาน มีแรงงานข้ามชาติประมาณ 520,000 คนที่เข้าเป็นสมาชิก
กองทุน และแรงงานข้ามชาติที่เข้าสู่ระบบประกันสังคมและอยู่ในฐานะผู้ประกันตน จํานวน 217,972 คน 
นอกจากน้ี ยังดําเนินการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความหลากหลายและแข็งแกร่งมากขึ้น โดยในปี 2555 มี
วิสาหกิจชุมชนและเครือข่ายวิสาหกิจที่จดทะเบียน 71,965 แห่ง มีสมาชิก 1.25 ล้านราย สร้างโอกาสการ
เข้าถึงแหล่งเงินทุนโดยสนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนที่ได้รับการสมทบงบประมาณสะสมจํานวน 4,333 
กองทุน จํานวน 7,995 โครงการ เป็นเงิน 1,462.56 ล้านบาท 

2.2) การบริการทางสังคมตามสิทธิขั้นพื้นฐาน ภูมิคุ้มกันระดับปัจเจก การมี
ส่วนร่วมในกระบวนการตัดสินใจในการพัฒนาประเทศมีแนวโน้มดีขึ้น ผู้ด้อยโอกาสในสังคมได้รับบริการ
จากภาครัฐอย่างครอบคลุมย่ิงขึ้นโดยผู้สูงอายุ 7.29 ล้านคนได้รับเบ้ียยังชีพ ใช้งบประมาณ 58,347 ล้านบาท 
ผู้พิการได้รับเบ้ียยังชีพคนพิการในปี 2555 มีจํานวน 1,327,467 คน เพ่ิมขึ้นจาก 1,207,171 คนในปี 2554 
เด็กพิการเข้าสู่ระบบการศึกษา 0.337 ล้านคนในปี 2555 เพ่ิมขึ้นจาก 0.308 ล้านคน ในปี 2554 มีการจัดหา 
และพัฒนาที่อยู่อาศัยสําหรับผู้มีรายได้น้อยผ่านโครงการของรัฐบาล อาทิ โครงการเคหะชุมชนจัดสร้างที่อยู่
อาศัยจํานวน 141,522 หน่วย ในลักษณะเช่าและเช่าซื้อ โครงการบ้านเอ้ืออาทรสําหรับผู้มีรายได้ต่อครัวเรือน
ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน ปัจจุบันก่อสร้างแล้วเสร็จ 283 โครงการ จํานวน 264,767 หน่วย การช่วยเหลือ
และพัฒนาชุมชนแออัดผ่านโครงการปรับปรุงชุมชนแออัดโดยการปรับปรุงในที่ดินเดิม การจัดหาที่อยู่ใหม่ และ
การประสานประโยชน์ทางที่ดิน ดําเนินการรวม 233,964 หน่วย และโครงการบ้านมั่นคงของผู้มีรายได้น้อยใน
ชุมชนแออัดทั่วประเทศ มีการดําเนินการครอบคลุม 70 จังหวัด 286 เมือง/เขต 1,722 ชุมชน 94,421 
ครัวเรือน นอกจากน้ี ภาคประชาชนมีการต่ืนตัวได้จัดต้ังกลุ่มองค์กรการเงินและกลุ่มสวัสดิการชุมชนเพ่ิมขึ้น  
โดยในปี 2555 จํานวนกลุ่มสวัสดิการชุมชนและองค์การเงินเพ่ิมขึ้นเกือบร้อยละ 30 และร้อยละ 20 หรือมี
จํานวน 34,051 องค์กร และ 38,862 องค์กร ตามลําดับ 

2.3) ภาคประชาสังคมมีความเข้มแข็ง และมีส่วนร่วมในทางเศรษฐกิจ 
สังคมและการเมืองมากขึ้น สัดส่วนหมู่บ้านที่มีการเรียนรู้โดยชุมชนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 36.26 ในปี 2550 เป็น
ร้อยละ 37.82 ในปี 2554 จากจํานวนหมู่บ้านทั้งหมด 71,137 หมู่บ้าน ประชาชนรับรู้สิทธิในการเข้าถึงข้อมูล
ข่าวสารการปฏิบัติงานของภาครัฐ ตลอดจนช่องทางการขอเข้ารับบริการข้อมูลข่าวสารของภาครัฐ และการ
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ร้องเรียนหรือการอุทธรณ์เพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ืองจาก 458 ครั้ง ในปี 2551 เป็น 880 ครั้ง ในปี 2555 สํานักงาน
คณะกรรมการกํากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ได้กําหนดให้บริษัทที่ออกหลักทรัพย์เปิดเผยข้อมูล
เพ่ิมเติมเก่ียวกับกิจกรรมเพ่ือสังคม นโยบายและการดําเนินการของบริษัทที่แสดงว่าได้คํานึงถึงผลกระทบต่อ
สังคม สิ่งแวดล้อม และผู้ที่เก่ียวข้อง ไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายหลักทรัพย์ แบบแสดงรายการ
ข้อมูลประจําปี และรายงานประจําปี เกิดกลไกความร่วมมือขององค์กรผู้บริโภคในการคุ้มครองผู้บริโภค ใน
นาม “สภาผู้บริโภคอาเซียน” (Southeast Asian Consumer Council) โดยได้ตกลงที่จะร่วมมือกันในการ
แก้ปัญหาให้กับผู้บริโภคจากการเปิดการค้าเสรีในภูมิภาค 3 ด้านคือ บริการด้านสายการบิน การซื้อขายทาง
อินเตอร์เน็ต และบริการสาธารณสุข  

อย่างไรก็ตาม ผลสํารวจดัชนีสถานการณ์คอร์รัปช่ันของประเทศไทย
ประจําเดือนธันวาคม 2555 พบว่าผู้ที่ให้ความสําคัญกับการตรวจสอบและแก้ไขการทุจริตเป็นกลุ่มคนที่มีอายุ 
30 - 59 ปี ขณะที่เยาวชนอายุ 15 - 29 ปี เห็นว่าการทุจริตเป็นเรื่องไกลตัว 

2.4) การเสริมสร้างการบริหารราชการแผ่นดินที่มีประสิทธิภาพ โปร่งใส  
มีระบบการตรวจสอบและการรับผิดชอบที่รัดกุม รวมถึงปลูกฝังให้ข้าราชการและประชาชนเกิดความ
ตระหนักถึงผลประโยชน์ของสังคมอย่างจริงจัง ผ่านโครงการต่างๆ อาทิ การจัดต้ังศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชัน (Anti-Corruption War Room) สายด่วน ป.ป.ท. หมายเลข 1206 การร้องเรียนทั่วประเทศ
ในตู้รับเรื่องร้องเรียนทุจริตทั่วประเทศ และทางเว็บไซต์ www.stopcorruption.go.th การจัดทําระบบสายด่วน
คุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ (Call Center) เพ่ือเป็นช่องทางในการให้ความช่วยเหลือทางกฎหมายแก่ผู้ต้องหา
จําเลย พยานในคดีอาญา และผู้ได้รับผลกระทบจากกระบวนการยุติธรรมได้อย่างรวดเร็วมีประสิทธิภาพ มีการ
ต้ังศูนย์อํานวยความเป็นธรรมอําเภอขึ้นทุกอําเภอทั่วประเทศ จํานวน 878 แห่ง การอํานวยความเป็นธรรมทาง
อาญา รวมทั้งสิ้น 82,733 คดี การลงนามในเอกสารสําหรับการพูดคุยเพ่ือสันติภาพ ถือเป็นจุดเริ่มต้นของ
กระบวนการเจรจาสันติภาพของ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ การส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนด้านประชาธิปไตย 
อาทิ การเสริมสร้างเครือข่ายเยาวชนประชาธิปไตยในแต่ละจังหวัด การต้ังศูนย์ศึกษาประชาธิปไตย การ
จัดการอบรมหลักสูตรพัฒนาความรู้และทักษะที่จําเป็นและสําคัญต่อการปฏิบัติราชการซึ่งเป็นหลักสูตรการ
พัฒนาทางไกลด้วยวิธีอิเล็กทรอนิกส์หรือ e - learning รวม 102 หลักสูตร โดยปี 2555 มีข้าราชการผ่านการ
อบรม 41,571 คน รวมถึงการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ หรือ PMQA (Public Sector 
Management Quality Award) เพ่ือยกระดับและพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐของส่วนราชการ 
จังหวัด และสถาบันอุดมศึกษาให้เทียบเท่ามาตรฐานสากล  

อย่างไรก็ตาม จากการประเมินของสถาบัน IMD พบว่า ขีดความสามารถ
การพัฒนาประสิทธิภาพระบบราชการไทยมีคะแนนเฉล่ียลดลงจาก 3.59 คะแนน (คะแนนเต็ม 10 คะแนน) 
ในปี 2554 เหลือ 3.52 คะแนน ในปี 2555 และประสิทธิภาพระบบราชการไทยยังอยู่ในระดับไม่เป็น 
ที่น่าพอใจ โดยเฉพาะด้านความโปร่งใสอยู่ในลําดับที่ 50 จากทั้งหมด 59 ประเทศ ในปี 2555  

2.4.2 การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน  

1) การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
อย่างย่ังยืน ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า อัตราการเจริญพันธ์ุรวมของประชากรไทยอยู่ที่ระดับ 
1.62 ใกล้เคียงกับเป้าหมายที่กําหนดไว้ไม่ตํ่ากว่า 1.6 ระดับเชาว์ปัญญาของเด็กไทยมีค่าเฉล่ียเพ่ิมขึ้นจาก 91.4 
ในปี 2551-2552 เป็น 98.59 ในปี 2554 ผ่านเกณฑ์ที่องค์การอนามัยโลกกําหนดไว้ 90-110 และมีแนวโน้ม
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จะสามารถบรรลุเป้าหมายที่กําหนดไว้ที่ระดับ 100 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แต่คุณภาพการศึกษาไทย 
และบุคลากรทางด้านการวิจัยและพัฒนาตํ่ากว่าเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 คนไทยมีการศึกษาเฉลี่ย 
8.2 ปี ในปี 2554 ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดให้คนไทยมีจํานวนปีการศึกษาเฉล่ียเพ่ิมขึ้นเป็น 12 ปี บุคลากร
ทางด้านการวิจัยและพัฒนาเพ่ิมขึ้นจาก 6.76 คนต่อประชากร 10,000 คนในปี 2550 เป็น 9.01 คน ในปี 
2552 ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ 15 คน ขณะที่คุณภาพแรงงานในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีการ
ปรับตัวค่อนข้างดี เมื่อเทียบกับปี 2554 โดยผลิตภาพแรงงานปี 2555 อยู่ที่ 125,784 บาทต่อคนต่อปี หรือ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นร้อยละ 5.19 ตามเป้าหมายที่กําหนดให้อัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงานเฉลี่ยไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
3.0 ต่อปี เมื่อพิจารณาด้านสุขภาพ พบว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพมีแนวโน้มลดลงในทิศทางที่เป้าหมาย
ยุทธศาสตร์กําหนดไว้ โดยอัตราเพิ่มของการเจ็บป่วยด้วยโรคไม่ติดต่อเร้ือรังมีแนวโน้มลดลงในบางโรค ได้แก่ 
โรคมะเร็ง เบาหวาน และโรคหลอดเลือดสมอง กลุ่มเยาวชนมีพฤติกรรมเสี่ยงเพ่ิมขึ้น เริ่มสูบบุหรี่และดื่มสุรา
ขณะอายุยังน้อย และมีเพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัย ขณะที่บทบาทของสถาบันทางสังคมในการบ่มเพาะและ 
หล่อหลอมคนไทยให้เป็นคนดี มีคุณธรรมจริยธรรมมีการเปลี่ยนแปลงไม่มากนัก สะท้อนได้จากดัชนีครอบครัว
อบอุ่นที่มีสัดส่วนเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 65.17 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 68.31 ในปี 2555 อย่างไรก็ตาม 
ผู้ถูกกระทําความรุนแรงในครอบครัวเพ่ิมขึ้นจาก 33 คน ในปี 2551 เป็น 69 คนในปี 2555 สถาบันชุมชน 
ช่วยกระตุ้นให้คนในชุมชนได้เรียนรู้ผ่านศูนย์การเรียนไอซีทีชุมชนในปี 2555 มีศูนย์เพ่ิมขึ้นเล็กน้อย 1,881 
ศูนย์และผู้ใช้บริการ/ฝึกอบรม 36.26 ล้านคน เทียบกับปี 2554 มีศูนย์ 1,879 แห่ง และมีผู้ใช้บริการ/
ฝึกอบรม 19.76 ล้านคน  

ตารางที่ 4 การพัฒนาคนสูส่งัคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชวิีตอย่างย่ังยืนปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

แผนฯ 10 แผนฯ 11 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1. คนไทยทุกคนมีคณุภาพ
เพ่ิมขึ้นทั้งทางร่างกาย 
จิตใจ และสติปัญญา 
รวมท้ังมีอนามัยการ
เจริญพันธุ์ที่เหมาะสม
ในทุกช่วงวัย 

1. อัตราเจริญพันธุ์รวมของ
ประชากรไทยไม่ตํ่ากว่า 1.6 

 (หน่วย : คน) 

1.64 1.62 1.61 1.58 1.62 1.62 

2. ระดับค่าเฉลี่ยเชาว์ปัญญาของ
เด็กไม่ตํ่ากว่าค่ากลาง
มาตรฐานสากลที่ระดับ 100 

 (หน่วย : ร้อยละ) 

- -       91 - 98.59 - 

2. คุณภาพการศึกษาได้รับ
การยกระดับสู่
มาตรฐานสากล ต่อยอด
องค์ความรู้สู่นวัตกรรม 
และโอกาสการเข้าถึง
การศึกษาและการ
เรียนรู้ในรูปแบบท่ี
หลากหลายเพ่ิมมากขึ้น 

1. ปีการศึกษาเฉลี่ยของคนไทย
เพ่ิมขึ้นเป็น 12 ปี 

 (หน่วย : ปี) 

7.9 8.0 8.1 8.2 8.2 - 

2. จํานวนบุคลากรด้านการวิจัย
และพัฒนาเพ่ิมขึ้นเป็น 15 คน
ต่อประชากร 10,000 คน 

6.76 - 9.01 - - - 

3. อัตราเพ่ิมของผลิตภาพแรงงาน
เฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3.0  
ต่อปี 

3.30 0.34 -4.07 6.91 -1.07 5.19 
 

3. โอกาสในการเข้าถึง
ระบบสุขภาพที่มี
คุณภาพเพ่ิมขึ้น และ
ปัจจัยเส่ียงต่อสุขภาพ
ลดลงอย่างเป็นองค์รวม 

1. อัตราเพ่ิมของการเจ็บป่วยด้วย
โรคหัวใจ เบาหวาน หลอดเลือด
สมอง ความดันโลหิตสูง และ
มะเร็งลดลง 
(หน่วย:ร้อยละ)  

      

- โรคหัวใจ 11.25 8.99 5.80 6.53 10.78 na 

- โรคเบาหวาน 10.84 3.89 8.99 7.62 7.09 na 

ช่วงแผนฯ10 เฉล่ีย ร้อยละ 1.08 ต่อปี 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

แผนฯ 10 แผนฯ 11 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

- โรคหลอดเลือดสมอง 9.13 5.39 28.21 10.90 -9.78 na 

- โรคความดันโลหิตสูง 17.97 10.59 14.06 7.87 12.12 na 

- โรคมะเร็ง 5.12 2.56 -0.87 7.64 7.25 na 

2. อัตราการบริโภคเคร่ืองด่ืม
แอลกอฮอล์ ยาสูบ และการมี
เพศสัมพันธ์ที่ไม่ปลอดภัยลดลง 

      

- เคร่ืองด่ืมแอลกอฮอล์  
 (หน่วย : ร้อยละ) 

29.30 - 32.00 - 31.50  

- ยาสูบ 
 (หน่วย : ร้อยละ) 

18.50 - 20.70 - 21.40  

- การใช้ถุงยางอนามัยเมื่อมี
เพศสัมพันธ์คร้ังแรกท่ีเพ่ิมขึ้น
สะท้อนการมีเพศสัมพันธ์ที่
ไม่ปลอดภัยลดลง 
(หน่วย : ร้อยละ) 
 นักเรียน ม.2  
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
 นักเรียน ม.5  
   เพศชาย 
   เพศหญิง 
 นักเรียนปวช.ชั้นปีที่2  
   เพศชาย 
   เพศหญิง 

 
 
 
 
 
 

50.0 
50.0 

 
49.7 
46.3 

 
48.3 
41.3 

 
 
 
 
 
 

51.8 
48.3 

 
51.1 
49.9 

 
48.3 
45.6 

 
 
 
 
 
 

50.7 
41.5 

 
51.5 
47.6 

 
51.4 
47.3 

 
 
 
 
 
 

53.2 
48.9 

 
51.0 
49.2 

 
49.4 
48.1 

 
 
 
 
 
 

55.1 
44.9 

 
51.1 
54.1 

 
55.0 
50.0 

 

4. สถาบันทางสังคม 
โดยเฉพาะสถาบัน
ครอบครัว 
สถาบันการศึกษา 
สถาบันศาสนา และ
สถาบันชุมชน มีบทบาท
ในการบ่มเพาะและหล่อ
หลอมเด็ก เยาวชนและ
คนไทยให้เป็นคนดีมี
คุณธรรมและจริยธรรม
อย่างเข้มแข็งมากขึน้ 

1. ดัชนีครอบครัวอบอุ่นอยู่ใน
ระดับดีขึ้น และจํานวน
ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงใน
ครอบครัวได้รับความช่วยเหลือ
คุ้มครองเพ่ิมขึ้น 

      

- ดัชนีครอบครัวอบอุ่นมี
ระดับดีขึ้น 

 (หน่วย : ร้อยละ) 

61.65 63.97 63.18 63.08 65.17 68.31 

- จํานวนผู้ถูกกระทําด้วยความ
รุนแรงในครอบครัวในคดีตาม 
พ.ร.บ.คุ้มครองผู้ถูกกระทําด้วย
ความรุนแรงในครอบครัวของ
ศาลเยาวชนและครอบครัว
ได้รับความช่วยเหลือคุ้มครอง
เพ่ิมขึ้น (คน) 

- 33 68 66 61 69 

2. การเรียนรู้ของคนในชุมชน
เพ่ิมขึ้น 

 - จํานวนผู้ใช้บริการ/ฝึกอบรม
ในศูนย์การเรียนไอซีทีชุมชน 
(ล้านคน) 

 
 

0.21 

 
 

0.64 

 
 

0.64 

 
 

9.58 

 
 

19.76 

 
 

36.26 
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2) ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

2.1) การปรับโครงสร้างประชากรและการกระจายตัวประชากรให้
เหมาะสมมีทิศทางการขับเคลื่อนดําเนินงานที่ชัดเจนทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 11 เน้นสร้างความรู้ความเข้าใจและสร้างความตระหนักในการเตรียมพร้อมด้านการออมเพ่ือรับมือกับ
การเป็นสังคมผู้สูงอายุ ส่งเสริมความรู้ด้านอนามัยเจริญพันธ์ุ และจัดบริการสุขภาพและอนามัยการเจริญพันธ์ุที่
เป็นมิตรกับวัยรุ่นและเยาวชน เพ่ือป้องกันและแก้ไขการต้ังครรภ์ไม่พร้อมของวัยรุ่น ปัจจุบันมีโรงพยาบาลที่
สนับสนุนการดําเนินการดังกล่าว 824 แห่ง แต่ยังไม่สามารถบรรลุเป้าหมายการลดอัตราการต้ังครรภ์ในวัยรุ่น
ได้เท่าที่ควร ขณะที่ผู้ย้ายถิ่นและอัตราการย้ายถิ่นมีแนวโน้มลดลงจาก 1.99 ล้านคนหรือร้อยละ 3.0 ในปี 
2552 เป็น 1.25 ล้านคน หรือร้อยละ 1.8 ของประชากรท้ังประเทศ ในปี 2554 แต่ประชากรในเขตเมือง 
ยังหนาแน่น  

2.2) เด็กปฐมวัยได้รับการพัฒนาอย่างเป็นองค์รวม ทั้งด้านสติปัญญา 
อารมณ์ คุณธรรมและจริยธรรม โดยมีกรอบการพัฒนาเด็กปฐมวัยที่ชัดเจน เน้นการเตรียมความพร้อมของ 
พ่อแม่และผู้ดูแลที่เหมาะสมกับการพัฒนาด้านต่างๆ ของเด็ก อาทิ จัดทําแผนยุทธศาสตร์ด้านเด็กปฐมวัย (แรก
เกิดถึงก่อนเข้าประถมศึกษาปีที่ 1) ตามนโยบายรัฐบาลด้านเด็กปฐมวัย พ.ศ. 2555 - 2559 ควบคู่กับการ
ขับเคล่ือนยุทธศาสตร์พัฒนาอนามัยการเจริญพันธ์ุแห่งชาติฉบับที่ 1 พ.ศ. 2553-2557 และมีศูนย์เด็กเล็กใน
สถานประกอบการและชุมชนเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง จาก 56 แห่งในปี 2554 เป็น 67 แห่งในปี 2556 และ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้การสนับสนุนและพัฒนาศูนย์เด็กเล็กกว่า 20,000 แห่ง  

2.3) คุณภาพการศึกษาของไทยยังอยู่ในระดับตํ่าและไม่เป็นไปตาม
เป้าหมาย คะแนนผลสัมฤทธ์ิทางการเรียนของนักเรียนทุกระดับช้ันยังอยู่ในระดับตํ่ากว่าร้อยละ 50 โดยเฉพาะ
ระดับช้ันประถมศึกษาปีที่ 6 ที่มีคะแนนเฉล่ียตํ่าในทุกวิชา ขณะที่ระดับช้ันมัธยมศึกษาตอนต้นและมัธยมศึกษา
ตอนปลาย มีคะแนนเฉลี่ยเพ่ิมขึ้นในวิชาภาษาไทย และสังคมศึกษาแต่ยังตํ่ากว่าคะแนนเฉลี่ยมาตรฐานที่
กําหนดไว้ ประกอบกับมาตรฐานความสามารถของผู้เรียนในด้านการคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ มีวิจารณญาณ 
และคิดสร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนาการด้านอารมณ์และสังคมอยู่ในระดับตํ่า 

2.4) การพัฒนากําลังแรงงานให้มีความรู้และสมรรถนะที่สอดคล้องกับ
โครงสร้างการผลิตและบริการบนฐานความรู้และเศรษฐกิจสร้างสรรค์ยังไม่ก้าวหน้า ผู้สําเร็จการศึกษา
ระดับอาชีวศึกษามีความสามารถและสมรรถนะไม่สอดคล้องกับความต้องการของภาคอุตสาหกรรมและการ
พัฒนาประเทศในอนาคต นักเรียนระดับช้ันมัธยมศึกษาที่เรียนด้านวิทยาศาสตร์มีน้อยเมื่อเทียบกับด้านสังคม 
โดยในปี 2554 สัดส่วนการผลิตบัณฑิตสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสาขาสังคมศาสตร์และ
มนุษยศาสตร์เท่ากับ 33:67 ส่งผลให้การต่อยอดนักศึกษาด้านวิทยาศาสตร์ในสถาบันอุดมศึกษาไม่สอดคล้อง
กับความต้องการของประเทศ บุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาที่ทํางานวิจัยเต็มเวลาของไทยมีเพียง  9.01 คนต่อ
ประชากร 10,000  คนในปี 2552 เมื่อเปรียบเทียบกับสิงคโปร์ที่มีจํานวนบุคลากรด้านวิจัยและพัฒนาสูงที่สุด
ในกลุ่มประเทศสมาชิกในอาเซียนถึง 73.0 คนต่อประชากร 10,000 คน ขณะที่กําลังแรงงานได้รับการพัฒนา
ความรู้และสมรรถนะเพ่ิมขึ้น เพ่ือเตรียมเข้าทํางาน ยกระดับฝีมือ และเสริมทักษะในการประกอบอาชีพ สนอง
ความต้องการทํางาน ความต้องการของผู้ประกอบการ และกําลังแรงงานในภาคเกษตร อาทิ เกษตรกรรุ่นใหม่ 
กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรได้รับการพัฒนาเพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ นอกจากน้ี ได้มีการจัดทํา
ระบบรับรองมาตรฐานเพ่ือเพ่ิมคุณภาพกําลังแรงงาน และเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขันมีความก้าวหน้า 
โดยเฉพาะการพัฒนากรอบคุณวุฒิแห่งชาติเพ่ือเป็นกลไกสร้างความเช่ือมโยงระหว่างระดับคุณวุฒิการศึกษา 
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กับระดับสมรรถนะในการทํางาน ปัจจุบันการพัฒนาระบบรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติมีการ
ดําเนินการแล้วใน 3 กลุ่มอุตสาหกรรม ได้แก่ กลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ กลุ่มอุตสาหกรรมไฟฟ้าและ
อิเล็กทรอนิกส์ และกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องปรับอากาศและเคร่ืองทําความเย็น  

2.5) ผู้สูงอายุมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพิ่มขึ้น แต่ยัง
ขาดหลักประกันที่ม่ันคงในการดํารงชีวิตยามชราภาพ สัดส่วนผู้สูงอายุที่เป็นกําลังแรงงานเพ่ิมขึ้น ทั้งที่เป็น
การทํางานในระบบและนอกระบบ ส่งเสริมด้านการศึกษาและการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองตลอดชีวิต รวมท้ังการ
สนับสนุนเงินทุนเพ่ือการประกอบอาชีพและการส่งเสริมการทํางานที่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ ส่งผลให้ผู้สูงอายุ 
มีงานทําเพ่ิมสูงขึ้น จาก 3.2 ล้านคน หรือร้อยละ 38.6 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2554 เป็น 3.4 ล้านคนหรือ
ร้อยละ 39.4 ของผู้สูงอายุทั้งหมดในปี 2555 ผู้สูงอายุยังคงเป็นแรงงานนอกระบบมากถึงร้อยละ 90 ส่วนใหญ่
ทํางานในภาคการเกษตรและไม่มีหลักประกันที่มั่นคงในการดํารงชีวิตยามชราภาพ อีกทั้งได้รับค่าจ้างเฉลี่ยต่อ
เดือนเพียง 5,849 บาท ขณะที่ผู้สูงอายุที่เป็นแรงงานในระบบที่ได้รับค่าจ้างเฉลี่ย 16,908 บาทต่อเดือน 
สําหรับการจัดสวัสดิการในรูปของการจ่ายเบ้ียยังชีพผู้สูงอายุแบบขั้นบันได ส่งผลให้ผู้สูงอายุมีรายได้เพ่ิมขึ้น
และสามารถเข้าถึงระบบสวัสดิการและการคุ้มครองทางสังคมเพ่ิมมากขึ้น โดยได้รับเบ้ียยังชีพถึงร้อยละ 74.5 
ของผู้สูงอายุทั้งหมด 

2.6) การพัฒนาคนทุกช่วงวัยให้มีคุณธรรม จริยธรรม ความเป็นไทยและ 
ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ผ่านกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองและกิจกรรมหลากหลาย อาทิ ค่ายเยาวชน
คนรุ่นใหม่ใจคุณธรรม การสนับสนุนการฝึกอบรมและจัดการเรียนรู้และพัฒนาอาชีพให้แก่ประชาชน การสร้าง
ความตระหนักและเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษและภาษาของประเทศในอาเซียน ผ่านศูนย์ภาษา
อาเซียน และสื่อต่างๆ 

2.7) การส่งเสริมการลดปัจจัยเสี่ยงด้านสุขภาพ และการสร้างเสริมสุข
ภาวะยังเกิดประสิทธิผลน้อยต่อการลดการเจ็บป่วยด้วยโรคเรื้อรัง เน่ืองจากการเจ็บป่วยด้วยโรคเร้ือรังยังคง
มีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น อย่างไรก็ตาม การขยายความครอบคลุมสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาพยาบาลของระบบ
หลักประกันสุขภาพต่างๆ ส่งผลให้แนวโน้มค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจาก 283,442 ล้านบาท 
ในปี 2550 เป็น 398,513 ล้านบาท ในปี 2555 หรือคิดเป็นอัตราเพ่ิมเฉลี่ยร้อยละ 7.17 ส่งผลกระทบต่อความ
มั่นคงทางการเงินการคลังของระบบหลักประกันสุขภาพในอนาคต นอกจากน้ี ยังประสบกับปัญหาการ 
ขาดแคลนบุคลากรและความเหลื่อมล้ําของการกระจายบุคลากรทั้งระหว่างวิชาชีพและระหว่างพ้ืนที่ยังคงเป็น
ปัญหาสําคัญของระบบบริการสุขภาพ ระหว่างพ้ืนที่เมืองและชนบท บุคลากรส่วนใหญ่กระจุกอยู่ในพ้ืนที่
กรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่ และข้อจํากัดจากการไม่ได้รับจัดสรรอัตราตําแหน่งข้าราชการจากนโยบาย
ควบคุมกําลังคนภาครัฐ  

2.8) การส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต โดยสร้างโอกาสทางการศึกษาและ
จัดการเรียนรู้อย่างต่อเน่ืองให้คนทุกกลุ่มทุกวัยเข้าถึงแหล่งเรียนรู้และองค์ความรู้ที่หลากหลาย ทําให้คนไทย 
มีแนวโน้มได้รับการศึกษาเพ่ิมขึ้นร้อยละ 0.3 และการออกกลางคันพิจารณาจากอัตราการคงอยู่ของผู้เรียน 
ปีการศึกษา 2554 พบว่า ผู้เรียนระดับการศึกษาภาคบังคับยังคงเรียนอยู่เฉลี่ยร้อยละ 98.0 น้อยกว่าในปี 
2553 โดยยังคงเรียนในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาตอนต้นเฉลี่ยร้อยละ 99.0 และ 95.6 ตามลําดับ  
ส่วนการจัดการศึกษานอกระบบในปี  2554 มีนักศึกษาที่ลงทะเบียนเรียนหลักสูตรการศึกษานอกระบบ 
1,505,278 คน เพ่ิมขึ้นเป็น 1,808,384 คน ในปี 2555  
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2.9) การเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันทางสังคมมีความก้าวหน้า
มากขึ้น ในด้านการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันครอบครัวมีกลไกดําเนินการที่ชัดเจนและเช่ือมโยงระดับ
นโยบาย ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ครอบครัวแห่งชาติ (กยค.) จนถึงระดับพ้ืนที่ ได้แก่ ศูนย์
พัฒนาครอบครัวในชุมชน (ศพค.) จํานวน 6,795 แห่ง ดําเนินการโดยใช้กลไกเวทีสมัชชาครอบครัวระดับ
จังหวัดและสมัชชาครอบครัวระดับชาติเป็นช่องทางส่ือสารเชิงนโยบาย ในด้านชุมชนท้องถิ่นได้รับการ
สนับสนุนให้มีความพร้อมต่อการพัฒนาไปสู่ความเข้มแข็ง ต่อเน่ืองจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในด้านการ
พัฒนาการเรียนรู้เพ่ือเสริมสร้างภูมิคุ้มกันให้คนในชุมชน มีการบริหารจัดการเชิงพ้ืนที่แบบบูรณาการเพ่ือความ
เข้มแข็งของชุมชน ชุมชนท้องถิ่นมีทิศทางการเคลื่อนตัวที่มุ่งไปสู่การจัดการตนเองและการพ่ึงตนเองอย่าง
ชัดเจนขึ้น  

ในส่วนขององค์กรธุรกิจเอกชนที่ดําเนินกิจการด้วยความรับผิดชอบต่อ
สังคมเริ่มทํางานเช่ือมโยงกับภาครัฐมากขึ้น อาทิ หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง มาตรฐานว่าด้วยความ
รับผิดชอบต่อสังคม (ISO 26000 Social Responsibility) ขององค์การระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐาน 
หลักการกํากับดูแลกิจการที่ดีหรือบรรษัทภิบาล แต่ยังมีข้อจํากัดด้านกลไกการสนับสนุนในระดับนโยบาย 
ที่ชัดเจนและต่อเน่ือง สถาบันศาสนามีบทบาทส่งเสริมด้านศีลธรรมและเป็นที่พ่ึงในวิถีชีวิตของคนไทยมากขึ้น 
มีการดําเนินการตามโครงการสําคัญๆ อย่างต่อเน่ือง อาทิ โครงการลานบุญลานปัญญา โครงการศูนย์การ
เรียนรู้คุณธรรมจริยธรรมสําหรับเยาวชน การจัดงานเมาลิดกลางแห่งประเทศไทย ส่งเสริมกิจการฮัจย์ 
ในจังหวัดชายแดนภาคใต้ กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและความซื่อสัตย์ และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันของ
องค์การศาสนา ส่วนสถาบันทางสังคมมีบทบาทในการพัฒนาคนมากข้ึน ด้วยการร่วมกันแก้ไขปัญหายาเสพติด
ในชุมชนและสถานศึกษา ตลอดจนดําเนินโครงการเชิงรุกเพ่ือตัดการเพ่ิมขึ้นของผู้เสพรายใหม่  

2.4.3 ความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงาน  

1) การบรรลุเป้าหมายความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและ
พลังงาน ปี 2555 ซึ่งเป็นปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตรและอุตสาหกรรม
เกษตรร้อยละ 11.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 16.0 ขณะท่ีการผลิตสินค้า
เกษตรมีแนวโน้มเพ่ิมขึ้น โดยเฉพาะพืชเศรษฐกิจ อาทิ ยางพารา มันสําปะหลัง อย่างไรก็ตาม ต้นทุนการผลิตมี
แนวโน้มเพ่ิมขึ้น ส่งผลกระทบต่อความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก ด้านความมั่นคงด้านรายได้ของ
เกษตรกรยังมีปัญหา โดยสัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิทางการเกษตรต่อรายได้เงินสดสุทธิของครัวเรือนเกษตร  
มีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 40.71 ในปี 2551 เหลือร้อยละ 36.56 ในปี 2555 และมีรายได้จากภาคเกษตรคิด
เป็นสัดส่วนน้อยกว่าร้อยละ 50 ของรายได้ทั้งหมด ซึ่งมีความเสี่ยงต่อความมั่นคงของครัวเรือนในภาค
การเกษตร เน่ืองจากต้นทุนการผลิตทางการเกษตรเพ่ิมสูงขึ้นอย่างต่อเน่ือง ขณะที่ราคารับซื้อในท้องตลาด
กลับมีความผันผวนและลดลงจากภาวะเศรษฐกิจโลกและมีผลผลิตเกินความต้องการ  

การผลิตพลังงานทดแทนมีปริมาณเพ่ิมขึ้น ได้แก่ เอทานอล ผลิตได้เพ่ิมขึ้นจาก 
0.48 ล้านลิตร/วัน ในปี 2550 เป็น 1.34 ล้านลิตร/วัน ในปี 2555 และไบโอดีเซล ผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 0.19 ล้าน
ลิตร/วัน ในปี 2550 เป็น 2.40 ล้านลิตร/วัน ในปี 2555 รวมทั้งมีการผลิตพลังงานไฟฟ้าจากชีวมวล  
ก๊าซชีวภาพ ของเสียจากครัวเรือน วัสดุเหลือใช้จากภาคเกษตร เพ่ิมจาก 1,695 เมกะวัตต์ ในปี 2552 เป็น 
2,196 เมกะวัตต์ ในปี 2555 ขณะที่ปริมาณการใช้พลังงานความร้อน (แสงอาทิตย์ ชีวมวล และขยะ) มีการ
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ผลิตเพ่ิมขึ้นจาก 3,306 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ/ปี ในปี 2551 เป็น 5,718 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ/ปี ในปี 
2555 แสดงถึงแนวโน้มการพัฒนาพลังงานทดแทนอย่างต่อเน่ือง 

ตารางที่ 5  การพัฒนาความเข้มแข็งภาคเกษตร ความม่ันคงของอาหารและพลังงานปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 

เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

แผนฯ 10 แผนฯ 11 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

1.เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าสินค้า
เกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 16.0 
ของผลิตภัณฑ์มวลรวม
ในประเทศ 

1. สัดส่วนมูลค่าสินค้าเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 
ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (ร้อยละ) 

12.1 12.3 12.7 11.6 12.2 11.6 

2.ปริมาณการผลิตสินค้า
เกษตรและอาหาร
เพียงพอต่อความ
ต้องการของตลาด 
พัฒนาคุณภาพ
มาตรฐานและความ
ปลอดภัยของสินค้า
เกษตรและอาหาร
อย่างต่อเนื่อง โดยเพ่ิม
พ้ืนที่การทํา
เกษตรกรรมยั่งยืน
อย่างน้อยร้อยละ 5.0 
ต่อปี รวมท้ังผู้บริโภค
สามารถเข้าถึงอาหาร
ที่มีคุณค่าทาง
โภชนาการ และ
ปลอดภัยได้อย่างทั่วถึง
ในราคาที่เหมาะสม
และเป็นธรรม 

1. ผลผลิตและต้นทุน 
การผลิตต่อหน่วยของ
สินค้าเกษตร 

 1.1 ผลผลิต (ล้านตัน) 
 - ข้าว 
 - ยางพารา 
 - อ้อยโรงงาน 
 - มันสําปะหลัง 
 - ปาล์มน้ํามัน 
 1.2 ต้นทุนการผลิต 
 - ข้าวนาปี 
  (บาท/ตัน) 
 - ข้าวนาปรัง 
  (บาท/ตัน)  
 - ยางแผ่นดิบ 
  (บาท/ตัน) 
 - อ้อยโรงงาน  
  (บาท/ตัน) 
 - มันสําปะหลัง 
  (บาท/ตัน) 
 - ปาล์มน้ํามัน 
  (บาท/ตัน) 

 
 
 
 

29.64 
2.99 
64.37 
26.92 
6.39 

 
5,985 

 
6,696 

 
34,733 

 
572 

 
824 

 
1,836 

 
 
 
 

32.10 
3.12 
73.50 
25.16 
9.27 

 
8,471 

 
6,794 

 
38,452 

 
634 

 
1,079 

 
2,176 

 
 
 
 

31.65 
3.06 
66.82 
30.09 
8.16 

 
8,349 

 
7,993 

 
41,473 

 
672 

 
1,229 

 
2,713 

 
 
 
 

32.12 
3.05 
68.80 
22.01 
8.22 

 
9,359 

 
7,776 

 
43,172 

 
690 

 
1,616 

 
2,966 

 
 
 
 

34.49 
3.35 
95.95 
21.91 
10.78 

 
10,399 

 
8,233 

 
52,431 

 
663 

 
1,682 

 
2,775 

 
 
 
 

31.05 
3.63 
98.40 
29.41 
11.33 

 
10,685 

 
8,612 

 
64,193 

 
711 

 
1,798 

 
3,024 

 2. จํานวนฟาร์มที่ได้รับรอง
มาตรฐาน 
ในแต่ละปีเพ่ิมขึ้น  

 2.1 ฟาร์มสุกร 
 2.2 ฟาร์มไก่เนื้อ 
 2.3 ฟาร์มไก่ไข่ 
 2.4 ฟาร์มเพาะเล้ียง

 สัตว์น้ํา 
3. พ้ืนที่ทําเกษตรกรรมยั่งยืน  

3.1 พ้ืนที่เกษตรอินทรีย์ 
(ล้านไร่) 

 
 
 

3,326 
7,428 
2,253 
n/a 

 
 

0.120 

 
 
 

3,444 
7,548 
2,473 
n/a 

 
 

0.106 
 

 
 
 

3,584 
7,310 
2,275 
n/a 

 
 

0.192 
 

 
 
 

3,593 
7,253 
2,246 
46,198 

 
 

0.213 
 

 
 
 

3,560 
6,841 
2,091 
41,599 

 
 

n/a 

 
 
 

3,501 
6,975 
1,915 
38,099 

 
 

n/a 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 
ตัวชี้วัดและ 
ค่าเป้าหมาย 

แผนฯ 10 แผนฯ 11 
2550 2551 2552 2553 2554 2555 

3.เกษตรกรมีหลักประกัน
ที่มั่นคงด้านอาชีพและ
รายได้ มีความสามารถ
ในการชําระหนี้สิน 

เพ่ิมขึ้น รวมท้ังเกษตรกร
รุ่นใหม่เข้าสู่ภาคเกษตร
อย่างต่อเนื่อง 

1. สัดส่วนรายได้เงินสดสุทธิ
ทางการเกษตรต่อรายได้
เงินสดสุทธิของครัวเรือน
เกษตร  (ร้อยละ) 

38.98 40.71 39.58 40.00 39.22 36.56 

4.เพ่ิมปริมาณการผลิต
พลังงานทดแทนจาก
พืชพลังงาน ได้แก่  
เอทานอล และ 
ไบโอดีเซล ในปี 2559 
ไม่น้อยกว่า 6.2 และ 
3.6 ล้านลิตรต่อวัน 
ตามลําดับ และเพ่ิม
ผลผลิตพลังงานไฟฟ้า 
และพลังความร้อน
จาก 
ชีวมวล ก๊าซชีวภาพ 
ของเสียจากครัวเรือน 
วัสดุเหลือใช้จากภาค
เกษตร และ
อุตสาหกรรมเกษตร 
ไม่น้อยกว่า 3,440  
เมกะวัตต์ และ 5,564 
พันตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ ในปี 2559 
ตามลําดับ และ
ส่งเสริมการใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

1. ปริมาณผลผลิตพลังงาน
ทดแทนจากพืชพลังงาน 
และผลผลิตพลังงานไฟฟ้า
และพลังความร้อนจากชีว
มวล ก๊าซชีวภาพ ของเสีย
จากครัวเรือนและวัสดุ
เหลือใช้จากภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตร 

 1.1 เชื้อเพลิงชีวภาพ
 -  เอทานอล 

    (ล้านลิตร/วัน) 
  -  ไบโอดีเซล 
    (ล้านลิตร/วัน) 

1.2 ปริมาณการใช้
พลังงานทดแทน 
(ชีวมวล ก๊าซ
ชีวภาพ และขยะ) 
ในการผลิตไฟฟ้า 
(เมกะวัตต์) 

 -  ชีวมวล 
 -  ก๊าซชีวภาพ 
 -  ขยะ 
1.3 ปริมาณการใช้

พลังงานความร้อน 
(แสงอาทิตย์  
ชีวมวล และขยะ
(พันตันเทียบเท่า
น้ํามันดิบ/ปี) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.48 
 

0.19 
 

n/a 
 
 
 
 
 

n/a 
n/a 
n/a 

 
n/a 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

0.88 
 

1.23 
 

n/a 
 
 
 
 
 

n/a 
n/a 
n/a 

 
3,306 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.25 
 

1.67 
 

1,695 
 
 
 
 
 

1,618 
70 
7 
 

3,557 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.23 
 

1.72 
 

1,767 
 
 
 
 
 

1,650 
103 
13 
 

4,443 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.19 
 

2.10 
 

1,975 
 
 
 
 
 

1,790 
159 
26 
 

5,129 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.34 
 

2.40 
 

2,196 
 
 
 
 
 

1,960 
193 
43 
 

5,718 
 

2) ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

2.1) ทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคเกษตรได้รับการพัฒนา 
ให้เข้มแข็งและย่ังยืน ด้วยการคุ้มครองพ้ืนที่ที่มีศักยภาพทางการเกษตร จัดสรรสิทธิในที่ดินให้แก่เกษตรกร 
ผู้ไร้ที่ทํากินให้มีที่ดินเป็นของตนเอง พัฒนาทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตร บริหาร
จัดการนํ้าอย่างบูรณาการและการเพ่ิมประสิทธิภาพการใช้นํ้าภาคเกษตร การจัดหาแหล่งนํ้าและเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทาน และการจัดการนํ้าชลประทาน และการปฏิบัติการฝนหลวง เตรียมความพร้อมในการรับมือกับ
อุทกภัยที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตผ่านแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ พ.ศ. 2555 
(วงเงินกู้ 350,000 ล้านบาท)  
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2.2) การผลิตภาค เกษตรไ ด้ รั บการพัฒนา ท้ั ง ด้ านศั กยภาพและ
ประสิทธิภาพ โดยสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาด้านการเกษตร ผ่านแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ และนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ พัฒนาปรับปรุงพันธ์ุสัตว์ และพืชอาหารสัตว์
ที่เหมาะสม รวมทั้งส่งเสริมกระจายพันธ์ุให้กับเกษตรกร เช่น ศึกษาวิจัยด้านปศุสัตว์ สัตว์นํ้าจืด สัตว์นํ้าชายฝั่ง 
และสนับสนุนโครงการวิจัยที่เน้นการผลิตบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างองค์ความรู้ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่างๆ ที่เหมาะสมทางการเกษตร และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมด้วยการจัดต้ังศูนย์
ถ่ายทอดเทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน การจัดทําโซนน่ิงภาคเกษตร ซึ่งได้มีการประกาศเขตพ้ืนที่ที่เหมาะสม
สําหรับการผลิตสินค้าเกษตรไปแล้วหลายชนิด ได้แก่ พืช (อ้อย ข้าว มันสําปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปาล์ม
นํ้ามัน ยางพารา ลําไย สับปะรด) ปศุสัตว์ (โคเน้ือ โคนม สุกร ไก่เน้ือ ไก่ไข่) ประมง (การเพาะเลี้ยงสัตว์นํ้าทั้ง
กุ้งทะเลและสัตว์นํ้าจืด (กุ้งก้ามกราม และปลานิล) ควบคุมและกํากับดูแลให้มีการนําเข้าและใช้สารเคมีทาง
การเกษตรที่ได้มาตรฐาน ตรวจสอบโรงงานผลิตและตรวจวิเคราะห์คุณภาพอย่างต่อเน่ือง และจัดทํากรอบ
ยุทธศาสตร์การจัดการด้านอาหารของประเทศไทย เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางการขับเคลื่อนด้านอาหาร โดย
คณะกรรมการอาหารแห่งชาติเป็นองค์กรหลักในการดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ พัฒนาพันธ์ุข้าวต้านทาน
นํ้าท่วมและโรค แมลง  

2.3) พัฒนาผลผลิตทางการเกษตรให้มีมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่การผลิต 
โดยสนับสนุนการผลิตและบริการของชุมชนในการสร้างมูลค่าเพ่ิมสินค้าเกษตร อาหาร และพลังงาน พัฒนา
คุณภาพสินค้า ตลอดจนการเพ่ิมช่องทางการจําหน่าย และการปรับปรุงบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาด ยกระดับคุณภาพมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร ด้วยการให้การรับรองระบบการผลิต
สินค้าเกษตรตามมาตรฐาน GAP /GMP และ Food Safety ตรวจประเมินโรงงานผลิตผลิตภัณฑ์สัตว์นํ้าและ
ปศุสัตว์ตามเกณฑ์มาตรฐาน เพ่ือยกระดับคุณภาพสินค้าและสร้างความเช่ือมั่นให้ผู้บริโภคท้ังในประเทศและ
ต่างประเทศ ต่อยอดการผลิตและแปรรูปโดยภาคอุตสาหกรรมเกษตร แต่งต้ังคณะกรรมการโครงการอุทยาน
อุตสาหกรรมอาหารแห่งประเทศไทย (THAILAND FOOD VALLEY) เพ่ือการเพ่ิมมูลค่าของผลผลิตการเกษตร
อย่างครบวงจรต่อไปในอนาคต ส่งเสริมระบบตลาดกลางสินค้าเกษตรและตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า 
พัฒนาระบบการบริหารจัดการโลจิสติกส์ของภาคเกษตร  

2.4) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมให้มีความม่ันคงในอาชีพและรายได้ ด้วย
การพัฒนาคุณภาพเกษตรกรรุ่นใหม่ให้มีความสามารถในการบริหารจัดการผลผลิต และมุ่งส่งเสริมการ
ขับเคล่ือนนโยบาย Smart farmer เพ่ือสนับสนุนเกษตรกรรุ่นใหม่ เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับเกษตรกร 
รายย่อยที่ได้รับผลกระทบจากข้อตกลงการเปิดเสรี อาทิ ให้คําแนะนําในการปรับปรุงการผลิตและการบริหาร
จัดการสินค้าเกษตรที่ได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีการค้า พร้อมทั้งจัดต้ังกองทุนปรับโครงสร้างการเกษตร
เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน  

2.5) ความม่ันคงด้านอาหารและพัฒนาพลังงานชีวภาพในระดับครัวเรือน
และชุมชนมีมากขึ้นด้วยการส่งเสริมการทําการเกษตรด้วยระบบเกษตรกรรมย่ังยืน และพัฒนาหมู่บ้าน
เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จํานวน 878 หมู่บ้าน เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการผลิตด้วยระบบเกษตรกรรม
ย่ังยืน ส่งเสริมการนําวัตถุดิบทางการเกษตรในชุมชนมาผลิตเป็นพลังงานทดแทน โดยส่งเสริมให้มีการ 
นํานํ้าเสียและขยะอินทรีย์ที่เหลือทิ้งในภาคเกษตรกรรม และภาคอุตสาหกรรมมาแปรรูปเป็นก๊าซชีวภาพเพ่ือใช้
เป็นพลังงานทดแทน 
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2.6) ความม่ันคงด้านพลังงานชีวภาพมีมากขึ้น สามารถสนับสนุนการ
พัฒนาประเทศและสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร อาทิ การจัดทําแผนพลังงานงานทดแทนและพลังงาน
ทางเลือก ร้อยละ 25 ใน 10 ปี (พ.ศ.2555 – 2564) และแผนแม่บทพลังงานทดแทน 15 ปี (พ.ศ.2551 - 
2565) เพ่ือใช้เป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ บริหารจัดการสินค้าเกษตรที่ใช้
เป็นทั้งอาหารและพลงังาน สนับสนุนนิคมการเกษตรพืชอาหารและพลังงานทดแทน โดยให้เงินสนับสนุนปัจจัย
การผลิตผ่านการบริหารจัดการในรูปของสหกรณ์  

2.7) ระบบบริหารจัดการภาครัฐได้รับการปรับปรุงเพื่อเสริมสร้างความ
ม่ันคงด้านอาหารและพลังงาน โดย สนับสนุนบทบาทของเกษตรกรในการกําหนดแนวทางการพัฒนาภาค
เกษตรของประเทศ ผ่านการจัดต้ังสภาเกษตรกรแห่งชาติ พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านอาหารและ
พลังงาน และจัดทําฐานข้อมูลการผลิตและการใช้พลังงาน โดยเผยแพร่ในระบบอินเตอร์เน็ต เพ่ือสนับสนุนการ
กําหนดแนวทางการพัฒนาที่สอดคล้องกับสถานการณ์และแนวโน้มการใช้พลังงานในอนาคต พัฒนากฎหมาย/
ระเบียบที่เก่ียวข้องเพ่ือการพัฒนาภาคเกษตรอย่างย่ังยืน ส่งเสริมความร่วมมือด้านอาหารในภูมิภาค อาทิ การ
พัฒนามาตรฐานการเพาะเลี้ยงกุ้งอาเซียน (ASEAN Shrimp Good Aquaculture Practice)  

2.4.4 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและย่ังยืน  

1) การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและ
ย่ังยืน มีความก้าวหน้าในด้านเศรษฐกิจขยายตัวและมีเสถียรภาพมากข้ึน ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.1 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 6.4 ในปี 2555 เป็นผลจากการดําเนินมาตรการ
ภาครัฐจนทําให้เศรษฐกิจฟ้ืนตัว อัตราเงินเฟ้อเท่ากับร้อยละ 3.0 อยู่ในกรอบเป้าหมายไม่เกินร้อยละ 3.5  
ผลิตภาพการผลิตรวมเพ่ิมขึ้นร้อยละ 3.69 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 3 ต่อปี สัดส่วน
ผลิตภัณฑ์มวลรวมสาขาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรร้อยละ 11.6 ตํ่าเป้าหมายท่ีกําหนดให้ไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
16.0 ขณะที่ สัดส่วนการผลิตสินค้าและบริการสร้างสรรค์ขยายตัวร้อยละ 0.4 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 5 ต่อปี  

ความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจอยู่ที่อันดับ 30 ขณะที่ความสามารถ
ในการประกอบธุรกิจอยู่ในอันดับที่ 17 ในปี 2555 สําหรับค่าใช้จ่ายและการลงทุนเพ่ือการวิจัยและพัฒนาเป็น
ร้อยละ 0.26 ในปี 2554 ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีให้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 1 ในปี 2559 ส่วนการลงทุนวิจัยและพัฒนา
ของภาคเอกชนต่อภาครัฐเท่ากับ 42:58 ตํ่ากว่าเป้าหมายที่ให้เพ่ิมขึ้นเป็น 70:30 สามารถควบคุมสัดส่วน
ต้นทุนโลจิสติกส์ที่ร้อยละ 14.3 เป็นไปตามเป้าหมายที่กําหนดให้ตํ่ากว่าร้อยละ15 แต่การเพ่ิมสัดส่วนการขนส่ง
ทางรางอยู่ที่ร้อยละ 2 ตํ่ากว่าเป้าหมายร้อยละ 5.0 เมื่อสิ้นสุดแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในส่วนของประสิทธิภาพ
การใช้พลังงานอยู่ที่ 15.0 สัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้ายอยู่ที่ร้อยละ 13.0 
สัดส่วนมูลค่าการนําเข้าพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศอยู่ที่ร้อยละ 12.7 เพ่ิมขึ้นร้อยละ 8.5  
ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่ให้ลดลงไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 
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ตารางที่ 6 การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคณุภาพและยัง่ยนื ปีแรกของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 11 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
1. เศรษฐกิจขยายตัวอย่างมีคุณภาพ

และยั่งยืน 
 

     
 

1.1 เ ศรษฐ กิจขยาย ตัวอย่ า ง
เหมาะสมและมีเสถียรภาพ 
และอัตราเงินเฟ้อเฉล่ียไม่
เกินร้อยละ 3.5 ต่อปี  

1. อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ (ร้อยละ) 

5.04 2.48 -2.33 7.80 0.10 6.4 

2. อัตราเงินเฟ้อ (ร้อยละ) 2.20 5.40 -0.90 3.30 3.80 3.0 

1.2 ผ ลิ ต ภ า พ ก า ร ผ ลิ ต ร ว ม
เพ่ิมขึ้นเฉล่ียไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 
3.0 ต่อปี  

1. ผลิตภาพการผลิตรวม (ร้อยละ) 2.16 
 

-0.27 -4.23 5.14 -1.46 3.69 

1.3 เพ่ิมสัดส่วนมูลค่าภาคเกษตร
และอุตสาหกรรมเกษตรให้ได้
ไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 16.0 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 
และเ พ่ิม สัด ส่วนมูลค่ าภาค
บริการให้ได้ไม่ ตํ่ากว่าร้อยละ 
50.0 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประ เทศ  ร วม ท้ั ง ยกระดั บ
อุตสาหกรรมสู่การผลิตที่เป็น
มิตรกับส่ิงแวดล้อม ชุมชน และ
มีมูลค่าสูง  

1. มูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ (ล้านล้านบาท ณ 
ราคาประจําปี) 

8.52 9.01 9.04 10.10 10.54 11.38 

1.1 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาเกษตรต่อ GDP 
(ร้อยละ) 

10.68 11.56 11.46 12.39 13.34 12.26 

1.2 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวล
รวมสาขาอุตสาหกรรม
ต่อ GDP (ร้อยละ) 

35.63 34.84 34.15 35.62 34.06 34.06 

1.3 สัดส่วนผลิตภัณฑ์มวลรวม
สาขาบริการและอ่ืนๆ ต่อ
GDP (ร้อยละ) 

53.69 53.60 54.38 51.98 52.66 53.75 

1.4 พัฒนาสินค้าและบริการสร้าง 
สรรค์ให้มีอัตราการขยายตัวไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ 5.0 ต่อปี 

1. อัตราการขยายตัวของสินค้า
และบริการสร้างสรรค์ (ร้อยละ) 

2.8 2 -3.9 2.1 0.4 0.4 

2. เล่ือนอันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศ
โดย IMD เป็นอันดับ 16 ของโลก
และเพ่ิมอันดับความสามารถใน
การประกอบธุรกิจให้เป็น 1 ใน 10 
ของโลก 

1. อันดับความสามารถในการ
แข่งขันทางเศรษฐกิจของ
ประเทศที่จัดทําโดย IMD 

33 27 26 26 27 30 

2. อันดับความสามารถในการ
ประกอบธุรกิจโดยธนาคารโลก 

18 15 12 12 19 17 

3. เพ่ิมสัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาเป็นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 1.0 และเพ่ิมขึ้น
เป็นไม่น้อยกว่าร้อยละ 2.0 ของ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศใน
ระยะต่อไป โดยมีสัดส่วนการ
ลงทุนวิจัยและพัฒนาของ
ภาคเอกชนต่อภาครัฐเพ่ิมขึ้นเป็น 
70:30 

1. สัดส่วนค่าใช้จ่ายการลงทุน
เพ่ือการวิจัยและพัฒนาต่อ 
GDP (ร้อยละ) 

0.21 0.22 0.24 na 0.26** na 

2. สัดส่วนการลงทุนวิจัยและ
พัฒนาของภาคเอกชนต่อ
ภาครัฐ 

45:55 37:63 41:59 na 42:58** na 

4. ลดสัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศให้
ตํ่ากว่าร้อยละ 15.0 และเพ่ิม
สัดส่วนการขนส่งทางรางเป็น 
ร้อยละ 5.0 

1. สัดส่วนต้นทุนโลจิสติกส์ต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ 

 (ร้อยละ) 

17.1 17.1 15.1 15.2 14.5* 
 

na 

2. สัดส่วนการขนส่งทางราง 
 (ร้อยละ) 

2.2 2.4 2.0 2.1 2.0 2.0 

5. เพ่ิมสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทน
และพลังงานทางเลือกต่อปริมาณ
การใช้พลังงานขั้นสุดท้ายไม่น้อย
กว่าร้อยละ 19.0 ลดสัดส่วนการ

1. สัดส่วนการใช้พลังงาน
ทดแทนต่อปริมาณการใช้
พลังงานขั้นสุดท้าย (ร้อยละ) 

      

- ไม่รวม NGV 5.4 6.3 7.0 7.9 9.0 9.9 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
นําเข้าพลังงานจากต่างประเทศลง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3.0 และลด
ความเข้มการใช้พลังงานลงร้อยละ 
2.0 

- รวม NGV 5.7 7.3 8.8 10.2 11.9 13.0 

2. สัดส่วนมูลค่าการนําเข้า
พลังงานต่อ GDP (ร้อยละ) 

9.8 12.7 8.8 9.5 11.7 12.7 

3. ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน 
(Energy Intensity) 

15.2 15.0 15.7 15.3 15.3 15.0 

หมายเหตุ : *ประมาณการ 
 ** ประมาณการเบื้องต้นโดย วช. ณ. ก.ค. 56 ข้อมูลการสํารวจจริงจะดําเนินการแล้วเสร็จประมาณ ก.ย. 56 

2) ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

2.1) การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่มีคุณภาพและยั่งยืนมี
ความก้าวหน้าระดับหนึ่ง ดังน้ี  

2.1.1) ไทยสามารถรักษาสัดส่วนการส่งออกในตลาดโลก ไทย
สามารถส่งออกสู่ตลาดที่ไม่ใช่ตลาดหลักเพ่ิมขึ้นอย่างต่อเน่ือง อาทิ ตลาดอาเซียน และแอฟริกาใต้ แม้ว่าจะมี
ผลกระทบจากปัญหาวิกฤติเศรษฐกิจของประเทศในสหภาพยุโรป และการแข็งค่าของเงินบาท สําหรับสินค้า
ส่งออกที่สําคัญ ได้แก่ รถยนต์และส่วนประกอบ เครื่องคอมพิวเตอร์และส่วนประกอบ อัญมณีและเคร่ืองประดับ 
และยางพารา  

2.1.2) การลงทุนจากต่างประเทศมีความผันผวน แม้ ว่าจะมี
มูลค่าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 12.8 ในปี 2554 เน่ืองจากปัจจัยแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป อาทิ ภาวะเศรษฐกิจโลก
ตกตํ่า และการเพ่ิมขึ้นของค่าจ้างแรงงาน ประเทศที่เข้ามาลงทุนมากที่สุด ได้แก่ ญี่ปุ่นในสาขาการผลิตรถยนต์ 
และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ อย่างไรก็ตาม การลงทุนของไทยในต่างประเทศมีแนวโน้มขยายตัวต่อเน่ือง ในปี 
2555 มีมูลค่า 370,235.38 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นร้อยละ 47.76 จากปี 2554 สาขาที่มีการลงทุนมากที่สุด ได้แก่ 
สาขาการเงินและประกันภัย การทําเหมือง สาขาการผลิต ส่วนใหญ่เป็นการลงทุนในกลุ่มประเทศอาเซียน  

2.1.3) ผลิตภาพการผลิตรวมในช่วงปีแรกแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 
เพิ่มขึ้น โดยในปี 2555 ผลิตภาพการผลิตรวมของไทยขยายตัวร้อยละ 3.69 สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดร้อยละ 
3 อย่างไรก็ตาม จะต้องรักษาระดับค่าเฉล่ียของผลิตภาพการผลิตรวมตลอดช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ให้อยู่
ในระดับสูงกว่าร้อยละ 3 เพ่ือให้เศรษฐกิจของประเทศสามารถขยายตัวได้อย่างย่ังยืนและมั่นคง 

2.1.4) การปรับโครงสร้างภาคบริการ ยังไม่สามารถเพิ่มสัดส่วน
ภาคบริการต่อ GDP ได้ตามเป้าหมาย สาขาธุรกิจที่สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับภาคบริการส่วนใหญ่ยังคงกระจุกตัว
อยู่ใน 5 สาขาหลัก ได้แก่ การค้าส่งค้าปลีกร้อยละ 25.5 การขนส่ง คมนาคม และคลังสินค้าร้อยละ 18.6 
การเงินและการธนาคาร ร้อยละ 8.5 โรงแรมและภัตตาคาร ร้อยละ 8.1 และการค้าอสังหาริมทรัพย์ ร้อยละ 
7.4 ทั้งน้ี ภาคบริการเป็นแหล่งจ้างงานขนาดใหญ่ที่สุดของประเทศ สัดส่วนร้อยละ 46.8 ของการจ้างงาน
ทั้งหมด ขณะที่ ด้านการท่องเที่ยว ในปี 2555 มีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติเข้ามาประเทศไทยสูงถึง 22.3 ล้านคน 
สร้างรายได้ให้กับประเทศ 0.98 ล้านล้านบาท  

2.1.5) มูลค่าในการปรับโครงสร้างภาคการผลิตและบริการมี
มูลค่าเพิ่มสูงขึ้น รวมทั้งมีการสร้างธุรกิจใหม่ด้วยแนวคิดของเศรษฐกิจสร้างสรรค์ ที่เน้นการใช้ทรัพย์สิน
ทางวัฒนธรรมร่วมกับความคิดสร้างสรรค์ นวัตกรรม และเทคโนโลยีในการสร้างสรรค์สินค้าและบริการ 
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ที่สามารถสร้างมูลค่าเพ่ิมในเชิงพาณิชย์หรือคุณค่าเพ่ิมทางสังคม อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีความสําคัญต่อ
ประเทศสูงสุดสามอันดับแรก ได้แก่ อุตสาหกรรมการออกแบบ ร้อยละ 2.49 อุตสาหกรรมทัศนศิลป์ ร้อยละ 
1.82 และอุตสาหกรรมแฟช่ัน ร้อยละ 1.58 ส่วนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ที่มีมูลค่าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศน้อยที่สุด คือ อุตสาหกรรมศิลปะการแสดง แต่เป็นอุตสาหกรรมที่มีอัตราการเติบโตเฉลี่ยสูงสุดในกลุ่ม
อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ทั้ง 12 สาขา คือ ร้อยละ 7.44  

2.1.6) โครงสร้างและอัตราการขยายตัวของภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมการเกษตรยังไม่สามารถดําเนินการได้ตามเป้าหมายที่กําหนด การผลิตภาคเกษตรและ
อุตสาหกรรมเกษตรลดลงเหลือร้อยละ 11.6 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนด 
ร้อยละ 16 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ เน่ืองจากอุตสาหกรรมอาหารมีปริมาณการผลิตลดลงตามผลผลิต
ทางการเกษตร เช่น กุ้งแช่แข็ง และผลไม้กระป๋อง ส่วนอุตสาหกรรมและบริการอ่ืนๆ ขยายตัวได้ดีหลังการ 
ฟ้ืนตัวจากมหาอุทกภัย 

2.1.7) อุตสาหกรรมไทยเร่ิมเข้าสู่ อุตสาหกรรมสีเขียวมากขึ้น 
เพราะพื้นที่/นิคมอุตสาหกรรมเดิมหลายพ้ืนที่/นิคม และพ้ืนที่เศรษฐกิจหลักแห่งใหม่ได้รับการพัฒนาและ
ยกระดับให้เป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ ในช่วงปี 2553 - 2555 กรมโรงงานอุตสาหกรรมได้ส่งเสริม Eco 
Industrial Complex 7 พ้ืนที่ นอกจากน้ี การนิคมอุตสาหกรรมได้จัดทําหลักคิด หลักเกณฑ์และคุณลักษณะ
มาตรฐานการเป็นเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ และเสนอให้จัดทําแผนแม่บทการพัฒนายกระดับนิคมอุตสาหกรรม
เข้าสู่เมืองอุตสาหกรรมนิเวศ 15 นิคม ดําเนินการจัดทําเสร็จเรียบร้อยแล้ว 9 นิคม สําหรับในปี 2556 อยู่
ระหว่างดําเนินการ 3 นิคม พร้อมทั้งกําหนดเขตพ้ืนที่สําหรับการพัฒนาอุตสาหกรรมใหม่ โดยการศึกษาความ
เหมาะสมของพ้ืนที่ประกอบการกําหนดพ้ืนที่อุตสาหกรรมในจังหวัดพ้ืนที่ชายแดน เพ่ือรองรับแผนพัฒนาความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เช่ือมโยงการค้าระหว่างประเทศจีน เมียนมาร์ ลาว อินเดีย สหภาพยุโรป และเวียดนาม 

2.2) ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  
ยังอยู่ในอันดับตํ่าเม่ือเปรียบเทียบกับหลายประเทศในภูมิภาคและโลก สะท้อนจากค่าใช้จ่ายและการลงทุน
วิจัยและพัฒนาต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของไทยที่ร้อยละ 0.26 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ในปี 
2554 จํานวน 27,466 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 0.24 ในปี 2552 ขณะที่ ประเทศเกาหลี ไต้หวัน และ
สิงคโปร์มีค่าใช้จ่ายและการลงทุนวิจัยและพัฒนาสูงกว่าไทยประมาณ 9-15 เท่า ค่าใช้จ่ายดังกล่าวกว่าร้อยละ 
60 มาจากภาคเอกชน สําหรับประเทศไทยค่าใช้จ่ายและการลงทุนวิจัยและพัฒนาที่มาจากภาคเอกชนมีเพียง
ร้อยละ 47 ในปี 2554 ซึ่งตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดไว้ร้อยละ 70 ทําให้สัดส่วนค่าใช้จ่ายการวิจัยและพัฒนา
ของหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐยังคงสูงกว่าภาคเอกชน 

3) ความสามารถในการแข่งขันของไทยมีแนวโน้มดีขึ้น ผลการจัดอันดับ
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในภาพรวม ในปี 2556 ของ IMD พบว่า อันดับความสามารถใน
การแข่งขันของไทยปรับตัวมาอยู่ในอันดับที่ 27 อันดับเดียวกับปี 2554 เน่ืองจากปัจจัยด้านสมรรถนะทาง
เศรษฐกิจที่ปรับตัวดีขึ้น จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจ รายได้ต่อหัวเพ่ิมขึ้น และการค้าและการลงทุนระหว่าง
ประเทศปรับตัวดีขึ้น ขณะที่ ปัจจัยด้านประสิทธิภาพของภาครัฐปรับตัวดีขึ้น จากการดําเนินนโยบายการคลัง
และการเงินที่มีประสิทธิภาพ มีระบบบริการด้านการเงินและการธนาคารท่ีสนับสนุนการทําธุรกรรมทางธุรกิจ 
ที่มีประสิทธิภาพ และมีสถาบันการเงิน/ธนาคารที่มีความโปร่งใส มีการปฏิรูปกฎหมาย กฎ และระเบียบต่างๆ 
อย่างต่อเน่ือง สําหรับประสิทธิภาพของภาคเอกชนปรับตัวดีขึ้น เน่ืองจากผลิตภาพการผลิตปรับตัวดีขึ้น  
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ในส่วนของโครงสร้างพื้นฐานปรับตัวดีขึ้นเล็กน้อย เป็นผลจากสาธารณูปโภคพ้ืนฐาน โครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
เทคโนโลยี และระบบการศึกษาปรับตัวดีขึ้น 

อัตราการว่างงานลดลงอย่างต่อเน่ืองจากร้อยละ 1.38 ในปี 2550 เป็นร้อยละ 
0.66 ในปี 2555 เป็นผลจากการขยายตัวของภาวะเศรษฐกิจภายในประเทศและต่างประเทศ อย่างไรก็ตาม  
ในด้านคุณภาพแรงงานที่มีทักษะของไทยน้อยกว่าหลายประเทศในอาเซียน โดยเฉพาะมาเลเซียและสิงคโปร์ 
เพราะต้องเผชิญกับปัญหาความสามารถในการแข่งขันด้านการศึกษาที่อยู่ในอันดับที่ ตํ่ามาโดยตลอด 
โดยเฉพาะคุณภาพทางการศึกษา  

ต้นทุนโลจิสติกส์ต่อผลติภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ 14.7 ในปี 
2554 เป็นร้อยละ 14.3 ในปี 2555 เน่ืองจากประสิทธิภาพในการจัดการระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการ 
ดีขึ้นจากการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีและระบบบริหารจัดการที่ทันสมัยในการบริหารการขนส่งและสินค้าคงคลัง
ในสถานประกอบการ นอกจากน้ี ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน และสัดส่วนการใช้พลังงานทดแทนต่อ
ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายมีแนวโน้มดีขึ้น ความต้องการใช้พลังงานของประเทศยังคงเพ่ิมขึ้นอย่าง
ต่อเน่ือง ปริมาณการใช้พลังงานขั้นสุดท้ายของประเทศในปี 2555 อยู่ที่ 73,316 พันตันเทียบเท่านํ้ามันดิบ 
เพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ประมาณร้อยละ 3.9 โดยสาขาเศรษฐกิจที่มีสัดส่วนการใช้พลังงานสูงสุดยังคงเป็นสาขา
อุตสาหกรรมการผลิต คิดเป็นร้อยละ 36.4 ของปริมาณการใช้พลังงานข้ันสุดท้าย รองลงมาได้แก่ สาขา 
การขนส่ง ร้อยละ 35.8 และสาขาบ้านอยู่อาศัย ร้อยละ 15.1  

4) การบริหารจัดการเศรษฐกิจส่วนรวมอย่างมีเสถียรภาพ โดยหน้ีสาธารณะอยู่
ในกรอบวินัยทางการคลัง ที่กําหนดให้ไม่เกินร้อยละ 60 ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ปี 2555 ประเทศ
ไทยมีหน้ีสาธารณะคงค้างรวม 4,937,238.33 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 44.25 ของผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ เพ่ิมจากปี 2554 ที่มีหน้ีสาธารณะคงค้างรวม 4,448,294.6 ล้านบาท คิดเป็นร้อยละ 42.20 และ
อัตราเงินเฟ้อเป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ในปี 2555 อัตราเงินเฟ้อทั่วไปอยู่ที่ร้อยละ 3.0 
ลดลงจากปี 2554 ที่มีอัตราเงินเฟ้อทั่วไปร้อยละ 3.8  เป็นผลมาจากการลดลงของหมวดอาหารและเครื่องด่ืม 
และราคาอาหารสด โดยเฉพาะเน้ือสัตว์ เป็ด ไก่ และสัตว์นํ้า ส่วนราคาขายปลีกนํ้ามันเช้ือเพลิงในประเทศ
ขยายตัวในอัตราที่ชะลอลงเป็นไปในทิศทางเดียวกับการชะลอตัวของราคานํ้ามันดิบในตลาดโลก 

2.4.5 การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจและ
สังคม 

1) การบรรลุเป้าหมายการสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความ
ม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ในช่วงปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ดัชนีความสามารถการอํานวยความ
สะดวกทางการค้า (Enabling Trade Index: ETI) สถานภาพความสามารถของประเทศไทยเพ่ิมขึ้นจากอันดับ
ที่ 60 ในปี 2553  มาอยู่ในอันดับที่ 57 จากทั้งหมด 132 ประเทศ ในปี 2555 อันดับความยาก-ง่ายในการ
ประกอบธุรกิจในภาพรวม ประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ดีขึ้นจากอันดับที่ 19 ในปี 2554 มาเป็นอันดับที่ 17 ในปี 
2555 จากจํานวนทั้งหมด 183 ประเทศ ซึ่งหมายถึงเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอ่ืนๆทั่วโลก หน่วยงานภาครัฐ
มีประสิทธิภาพเพ่ิมขึ้นในการบริการและอํานวยความสะดวกสําหรับการประกอบธุรกิจและร่วมลงทุน สําหรับ
สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จากความตกลงทางการค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออกรวมมีสัดส่วนลดลงจากร้อยละ 
61.30 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 47.32 ในปี 2555 อาจเน่ืองจากผู้ประกอบการไทยยังไม่สามารถใช้สิทธิพิเศษ
ภายใต้ข้อตกลงการค้าเสรีได้อย่างเต็มที่  
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ต้นทุนการประกอบธุรกิจมีแนวโน้มลดลง จากการประมาณการเบื้องต้นพบว่า
ต้นทุนค่าขนส่งสินค้าต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศลดลงจากร้อยละ 7.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 7.1 ในปี 
2555 และต้นทุนการเก็บรักษาสินค้าคงคลังต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศ ลดลงจากร้อยละ 6.1 ในปี 2554 
เป็นร้อยละ 5.9 ในปี 2555 เน่ืองจากประสิทธิภาพในการจัดการระบบโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการดีขึ้น 
สําหรับมูลค่าการค้าชายแดนระหว่างไทยกับประเทศเพ่ือนบ้านในอนุภูมิภาค (มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา 
และเมียนมาร์) ขยายตัวเพ่ิมขึ้นจากปี 2554 ร้อยละ 2.23 การนําเข้าเพ่ิมขึ้นร้อยละ 13.85 ขณะที่การส่งออก
ลดลงร้อยละ 4.00  

ตารางที่ 7 การสรา้งความเชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพื่อความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
1 .ระบบห่วง โ ซ่อุปทานในอนุ

ภู มิ ภ า ค มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม โ ย ง
ระหว่ าง กัน เ พ่ือรอง รับการ
พัฒนาทาง เศรษฐกิจอ ย่าง
ต่อเนื่อง 

1.ดัชนีความสามารถในการอํานวย
ความสะดวกทางการค้า (Enabling 
Trade Index) (คะแนน) 

  4.13 
 

4.1 
 

4.21 
 

4.21 
 

1.1 ดัชนีชี้วัดย่อยความ สามารถ
ในการบริหารจัดการ ณ พรมแดน
ของประเทศไทย  

  4.61 
 

4.60 
 

4.41 
 

4.41 
 

1.2 ดัชนีชี้วัดย่อยความ สามารถ
ด้ า น โค ร ง ส ร้ า ง พ้ื น ฐ านขอ ง
ประเทศ 

  4.19 
 

4.20 
 

4.30 
 

4.30 
 

2. ประเทศไทยมีบทบาทที่สําคัญ
ในด้านการค้าและการลงทุนใน
ภู มิ ภ า ค  บ น พ้ื น ฐ า น ข อ ง
ผลประโยชน์และความม่ันคง
ร่วมกัน 

1. อันดับความยาก -ง่ ายในการ
ประกอบธุรกิจ  

      

1.1 ด้านการเร่ิมต้นธุรกิจ  28 36 44 55 (89) 95 78 

1.2 ด้านการได้รับสินเชื่อ 33 36 68 71 (69) 72 67 

1.3 ด้านการค้าระหว่างประเทศ 103 50 10 12 (12) 12 17 

1.4 ด้านการดําเนินการให้เป็นไป
ตามข้อตกลง 

44 26 25 24 (25) 25 24 

1.5 ด้านการขออนุญาตก่อสร้าง 3 12 12 13 (13) 12 14 

3. เ พ่ิ ม สั ด ส่ ว น ก า ร ใ ช้ สิ ท ธิ
ประ โยชน์ จากความตกลง
การค้าเสรีต่อมูลค่าส่งออกรวม
เพ่ิมขึ้นเป็นร้อยละ 50.0 ในปี 
2 5 5 9  ภ า ย ใ ต้ ค ว า ม ต ก ล ง
ทางการค้าเสรีในทุกกรอบที่
เจรจาแล้วเสร็จ และเพ่ิมโอกาส
และทางเลือกบนพ้ืนฐานของ
ประโยชน์และข้อ จํา กัดของ
ประเทศในการเข้าถึงตลาดใหม่
ที่ เป็นกรอบการค้าเสรีที่จะมี
บทบาทมากขึ้นในอนาคต 

สัดส่วนการใช้สิทธิประโยชน์จาก
ความตกลงการค้าเสรีต่อมูลค่า
ส่งออกรวม (ร้อยละ) 

  61.42 56.79 61.30 47.32 
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เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
4. ลดต้นทุนการประกอบธุรกิจ

ภายในประเทศและระหว่าง
ประเทศภายในภูมิภาคให้เข้าสู่
มาตรฐานสากล 

 - - - - - - 

5. เพ่ิมมูลค่าการค้าชายแดนและ
การลงทุนโดยตรงของไทยใน
กลุ่ มประ เทศ เ พ่ือนบ้ านให้
ขยายตัวเพ่ิมข้ึนร้อยละ 15.0 
แ ล ะ ร้ อ ย ล ะ  1 0 . 0  ต่ อ ปี
ตามลําดับ 

1. อั ต ร าการ เ ติบ โตของ มูลค่ า
การค้าชายแดนระหว่างไทยกับ
ประเทศในอนุภูมิภาค2 (ร้อยละ)  

- 28.38 -10.53 21.51 15.65 2.23 

2. อัตราการเติบโตของมูลค่าการ
ลงทุนของผู้ประกอบการไทย 

 (ยอดคงค้างเงินลงทุนโดยตรง) 
2.1 ในประเทศอนุภูมิภาค 

-19.81 56.15 44.31 27.25 16.42  

   2.2  ในภูมิภาคอาเซียน  -6.82 41.52 33.79 56.56 28.55  

หมายเหตุ: (  ) = อันดับของประเทศไทยปี 2553 เม่ือปรับตามฐานการประเมินผลการจัดอันดับปี 2554 ที่ประเมินจากตัวชี้วัด 9 ด้าน 

2) ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

2.1) การพัฒนาระบบโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งและระบบ 
โลจิสติกส์ในระยะที่ผ่านมาสามารถครอบคลุมและเช่ือมโยงพื้นที่ต่างๆ เพื่อรองรับการขนส่งสินค้า
ภายในประเทศและระหว่างประเทศได้มากขึ้น โดยเฉพาะกรอบความร่วมมือระหว่างประเทศในอนุภูมิภาค
ลุ่มแม่นํ้าโขง (GMS) ที่มีการผลักดันโครงการด้านภาษีขนส่งและโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเช่ือมโยง
ภูมิภาคต่างๆ ของไทย ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการพัฒนาการขนส่งทางถนน โดยในปี 2555 การพัฒนาด้านการขนส่ง
ทางถนนมีสัดส่วนถึงร้อยละ 81.9 ของการขนส่งทั้งหมด แต่การพัฒนาการขนส่งทางนํ้าและอากาศยัง 
ไม่สามารถจูงใจผู้ประกอบการให้ใช้บริการได้มากเพียงพอ สําหรับการพัฒนาระบบห่วงโซ่อุปทานในอนุภูมิภาค
ที่แม้มีแนวทางการพัฒนาความร่วมมือระหว่างผู้ประกอบการในระดับห่วงโซ่อุปทานในหลายๆ ด้าน แต่ยังขาด
ผลสัมฤทธ์ิของการดําเนินงานที่เป็นรูปธรรมชัดเจน 

2.2) เขตเศรษฐกิจชายแดนได้รับการพัฒนาเพื่อรองรับการขยายตัวด้าน
การค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยการเปิดจุดผ่านแดนถาวรท่ีบ้านพุนํ้าร้อน จังหวัดกาญจนบุรี 
และการยกระดับจุดผ่อนปรน 2 แห่งให้เป็นจุดผ่านแดนถาวร คือจุดผ่อนปรนภูดู่ จังหวัดอุตรดิตถ์ และจุดผ่อนปรน
บ้านสบรวก จังหวัดเชียงราย รวมทั้งการอนุมัติงบประมาณสําหรับปรับปรุงและก่อสร้างถนนเพ่ือเช่ือมต่อไทย 
– ลาว บริเวณจุดผ่านแดนจังหวัดพะเยา เป็นต้น นอกจากน้ี ภายใต้พระราชบัญญัติให้อํานาจกระทรวงการคลัง
กู้เงินเพ่ือการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศ 2 ล้านล้านบาท ได้ดําเนินการจัดทํา
โครงการพัฒนาระบบโครงสร้างพ้ืนฐานด้านศุลกากรในพ้ืนที่เศรษฐกิจชายแดนทั่วประเทศ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการอํานวยความสะดวกที่เก้ือหนุนให้เกิดการขยายตัวทางการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับ
ประเทศเพ่ือนบ้าน 

2.3) ผู้ประกอบการและแรงงานไทยได้รับการเสริมสร้างทักษะเพื่อ
เตรียมพร้อมสําหรับการเคลื่อนย้ายแรงงานอย่างเสรีภายใต้ประชาคมอาเซียน โดยมีการจัดสัมมนาและ
ฝึกอบรมเพ่ือเตรียมความพร้อม เช่น การสัมมนาส่งเสริมการค้าการลงทุนในประเทศเพ่ือนบ้าน การเผยแพร่
ความรู้ด้านระเบียบบริหารการค้าเพ่ือเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนให้กับผู้ประกอบการสินค้า 
                                                 
2
 ประเทศในอนุภูมภิาคประกอบด้วย มาเลเซีย สปป.ลาว กัมพูชา และเมียนมาร ์
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การฝึกอบรมเพ่ือยกระดับทักษะฝีมือแรงงาน การพัฒนาทักษะด้านภาษาทั้งภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน 
และการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีแรงงานได้รับการพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพจํานวน 
3,627,894 คน มีแรงงานที่ได้รับการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยีขั้นสูงจํานวน 1,183 คน  

2.4) ไทยรักษาบทบาทในการเข้าร่วมเป็นภาคีความร่วมมือระหว่าง
ประเทศระหว่างภูมิภาคอย่างต่อเนื่อง ในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ประเทศไทยยังคงรักษาบทบาท
ในภาคีความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างแข็งขัน โดยมีผลงานความร่วมมือที่สําคัญแยกออกเป็น 2 กลุ่ม  

2.4.1) กลุ่มความร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านโดยรอบ ได้แก่  
(1) ความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มแม่นํ้าโขง 6 ประเทศ (Greater Mekong Subregion: GMS) ปัจจุบัน
แผนงาน GMS อยู่ระหว่างการจัดทํากรอบการลงทุนของภูมิภาค ที่เน้นการพัฒนาแนวระเบียงเศรษฐกิจเป็น
แนวทางหลัก (2) ความร่วมมือลุ่มนํ้าโขงกับญี่ปุ่น (Mekong - Japan Cooperation Framework) มีความก้าวหน้า
การดําเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติการสําหรับการดําเนินงานในด้านความร่วมมือลุ่มแม่นํ้าโขง-ญี่ปุ่นด้าน
เศรษฐกิจและอุตสาหกรรม (Mekong Development Roadmap under the MJ-CI Action Plan)   
(3) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิระวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ไทยประสบความสําเร็จในการผลักดัน
แนวคิด 2 ประการให้บรรจุในแผนปฏิบัติการ ACMECS ปี พ.ศ. 2556 – 2558 คือ การสร้างฐานการผลิตเดียว
ในอนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขง ตามแนวทางประชาคมอาเซียน และการดําเนินการเพ่ือให้อนุภูมิภาคลุ่มนํ้าโขงเป็น
ส่วนหน่ึงของห่วงโซ่อุปทานโลก รวมท้ังมีการลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการส่งเสริมการ
ทําเกษตรแบบมีสัญญาภายใต้ ACMECS ระหว่างไทยกับลาว เพ่ือส่งเสริมการค้า การลงทุน ตลอดจนช่วยสร้าง
งานและรายได้ให้กับประชาชนในประเทศเพ่ือนบ้าน และ (4) แผนงานการพัฒนาเขตเศรษฐกิจสามฝ่าย 
อินโดนีเซีย-มาเลเซีย-ไทย (IMT-GT) ที่ประชุมระดับรัฐมนตรีได้เห็นชอบโครงการเร่งด่วนเพ่ือความเช่ือมโยงใน
อนุภูมิภาค IMT-GT (Priority Connectivity Project) อาทิ โครงการทางพิเศษหาดใหญ่-สะเดา การพัฒนา
ศูนย์กระจายสินค้าทุ่งสง และการพัฒนาเขตเศรษฐกิจพิเศษบริเวณชายแดนไทย-มาเลเซีย  

2.4.2) กลุ่มความร่วมมือในกรอบภูมิภาคที่กว้างออกไป ได้แก่   
(1) ความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue: ACD) ไทยได้ผลักดันการจัดต้ังกองทุนเพ่ือการพัฒนา
เอเชีย เพ่ือสนับสนุนการทํางานด้านการพัฒนาในประเทศเอเชียนอกกลุ่มอาหรับ และการจัดทําข้อเสนอแนะ
ด้านความเช่ือมโยงในภูมิภาคในประเด็นด้านการคมนาคมขนส่งทางถนนและรถไฟ เพ่ือเช่ือมต่อไปยังภูมิภาค
ยุโรป (2) ความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก (APEC) ไทยได้แสดงบทบาทในการเป็นผู้ผลิต
อาหารที่สําคัญของโลกเพ่ือสร้างความมั่นคงทางอาหาร การเป็นจุดเช่ือมโยงในภูมิภาค และการเสริมความ
ต่อเน่ืองของห่วงโซ่อุปทาน  

2.5) ไทยมีส่วนร่วมในการผลักดันการจัดทําความตกลงการค้าเสรี ควบคู่
ไปกับการให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการท่ีได้รับผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า 
ประเทศไทยให้ความสําคัญกับการเข้าร่วมประชุมเจรจาการค้าเสรี (FTA) ทั้งในระดับทวิภาคี อนุภูมิภาค และ
ภูมิภาค เพ่ือการพัฒนาความร่วมมือทางการค้าระหว่างประเทศและผลักดันการจัดทําความตกลงการค้าเสรี 
แต่ในขณะเดียวกันได้จัดต้ังกองทุน FTA เพ่ือให้ความช่วยเหลือแก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการท่ีได้รับ
ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า หรือประสงค์จะใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ความตกลงการค้าเสรีต่างๆ  
โดยในปี 2555 ได้ดําเนินการช่วยเหลือผู้ประกอบการเสร็จสิ้นแล้วจํานวน 2 โครงการ และอยู่ระหว่าง
ดําเนินการอีกจํานวน 10 โครงการ  
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2.6) สถาบันการศึกษาของไทยได้รับการพัฒนาและการเสริมสร้าง
มาตรฐานตามกรอบของอาเซียน แต่ทักษะด้านภาษาอังกฤษยังอยู่ในระดับตํ่า จากการส่งเสริมความร่วมมือ
กับต่างประเทศในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยสมาชิก ทั้ง 26 
แห่งในภูมิภาคอาเซียน รวมท้ังดําเนินการปฏิรูปหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้มีการเรียนการสอนวิชา
ภาษาอังกฤษและภาษาเพ่ือนบ้าน พัฒนาสื่อและกระบวนการเรียนการสอน ตลอดจนพัฒนาการประเมินผลให้
ทันสมัยทัดเทียมนานาชาติ ผลการจัดอันดับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติปี 2555 พบว่า สถาบันอุดมศึกษาของ
ไทยอยู่ในอันดับที่ดีกว่าประเทศสมาชิกอาเซียน โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อยู่ในอันดับที่ 140 ของโลก 
อันดับที่ 16 ในเอเชีย และอันดับที่ 2 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ส่วนจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย อยู่ในอันดับ
ที่ 173 ของโลก อันดับที่ 19 ในเอเชีย และอันดับ 3 ของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม พบว่าทักษะ
ด้านภาษาอังกฤษของคนไทยยังมีระดับตํ่ากว่ามาตรฐานสากล 

2.4.6 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 

1) การบรรลุเป้าหมายการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่าง
ย่ังยืน การดําเนินงานในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 สามารถเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ได้เป็นร้อยละ 33.65 ในปี 
2555 จากร้อยละ 33.56 ในปี 2553 สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์ต่อพ้ืนที่ประเทศร้อยละ 20.22 สูงกว่าเป้าหมายของ
แผนที่กําหนดให้พ้ืนที่อนุรักษ์ต่อพ้ืนที่ประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 19 ส่วนการเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนในปี 2555 
สามารถดําเนินการได้เพียง 1,797 ไร่ ตํ่ากว่าเป้าหมายที่กําหนดให้เพ่ิมพ้ืนที่ป่าชายเลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 
ไร่ การเพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานสามารถดําเนินงานได้จาก 29.60 ล้านไร่ ในปี 2554 เป็น 29.83 ล้านไร่ ในปี 
2555 หรือเพ่ิมขึ้นปีละ 230,000 ไร่ สูงกว่าเป้าหมายที่กําหนดให้เพ่ิมพ้ืนที่ชลประทานเฉลี่ยปีละ 200,000 ไร่ 
สําหรับสัดส่วนจํานวนหมู่บ้านที่ขาดแคลนนํ้าต่อจํานวนหมู่บ้านทั้งประเทศมีแนวโน้มลดลงจากร้อยละ 8.65  
ในปี 2550 เหลือร้อยละ 3.17 ในปี 2554 อย่างไรก็ตาม สัดส่วนจํานวนหมู่บ้านที่ประสบอุทกภัยต่อจํานวน
หมู่บ้านทั้งประเทศยังคงมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นโดยตลอด จากร้อยละ 17.14 ในปี 2550 เพ่ิมเป็นร้อยละ 71.22 
ในปี 2554 ทั้งน้ีสาเหตุส่วนหน่ึง เน่ืองจากปี 2554 เป็นปีที่เกิดอุทกภัยที่ร้ายแรงที่สุดของประเทศ 

สัดส่วนคุณภาพนํ้าในแหล่งนํ้าหลักและแม่นํ้าสายสําคัญที่อยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่
พอใช้ขึ้นไปเพ่ิมขึ้นจากร้อยละ 77 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 82 ในปี 2555 สูงกว่าเป้าหมายของแผนฯ และ
สามารถฟ้ืนฟูคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่ง ทําให้สัดส่วนคุณภาพนํ้าทะเลชายฝั่งที่อยู่ในเกณฑ์เสื่อมโทรมมากลดลง
จากร้อยละ 3 ในปี 2554 เหลือเพียงร้อยละ 1 ในปี 2555 รวมท้ังการจัดการขยะดีขึ้น อัตราการกําจัดขยะ
ชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นเล็กน้อยจากร้อยละ 35.3 ในปี 2554 เป็นร้อยละ 36 ในปี 2555 แต่ยัง
ตํ่ากว่าเป้าหมายท่ีให้มีการจัดการขยะชุมชนอย่างถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้นมากกว่าร้อยละ 50 ขณะท่ีการนํา
ขยะกลับมาใช้ใหม่มีแนวโน้มลดลงเหลือเพียงร้อยละ 22 ในปี 2555 จากร้อยละ 26 ในปี 2554 ตํ่ากว่า
เป้าหมายของแผนที่กําหนดให้มีการนําขยะกลับมาใช้ใหม่ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 

นอกจากน้ี ยังมีการพัฒนาเครื่องมือและกลไกในการบริหารจัดการรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดทําแผนแม่บทการบริหารจัดการนํ้าที่ครอบคลุมการพัฒนาคลังข้อมูล พัฒนา
ระบบฐานข้อมูลและเทคโนโลยีในด้านการป้องกันสาธารณภัย เช่ือมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลด้านสาธารณภัย 
เพ่ือนําไปสู่คลังข้อมูลสาธารณภัยแห่งชาติ อย่างไรก็ตาม ขีดความสามารถในการจัดการเพ่ือรองรับผลกระทบ
ยังอยู่ในระดับตํ่า ส่งผลให้มูลค่าความเสียหายจากภัยพิบัติทางธรรมชาติมีแนวโน้มเพ่ิมสูงขึ้นมากตลอด 5 ปี 
ที่ผ่านมาจาก 2,120 ล้านบาท ในปี 2550 เป็น 23,839 ล้านบาท ในปี 2554 
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ตารางที่ 8 การจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน ปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบบัที่ 11 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
1. เพ่ิมความอุดมสมบูรณ์ของฐาน

ทรัพยากรธรรมชาติและความ
หลากหลายทางชีวภาพ โดย
รักษาพ้ืนที่อนุรักษ์ไว้ไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 19.0 เพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ให้
ได้ร้อยละ 40.0 ของพ้ืนที่
ประเทศ และเพ่ิมพ้ืนที่ป่าชาย
เลนไม่น้อยกว่าปีละ 5,000 ไร่ 

1. สัดส่วนพ้ืนที่ป่าไม้ 
(ร้อยละ) 

- 33.44 - 33.56 - 33.65 

2. สัดส่วนพ้ืนที่อนุรักษ์ต่อ
พ้ืนที่ประเทศ (ร้อยละ) 

18.70 19.13 19.99 20.21 20.22 - 

3.พ้ืนที่ปลูกป่าชายเลน 
(ไร่) 

1,070 11,496 6,257 414 869 1,797 

2. เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการน้ําทั้งระบบเพ่ือลดปัญหา
การขาดแคลนน้ําและการ
บรรเทาอุทกภัย รวมทั้งเพ่ิมพ้ืนที่
ชลประทานเฉล่ียปีละ 200,000 
ไร่ เพ่ือสนับสนุนความมั่นคงด้าน
อาหาร 

1. สัดส่วนจํานวนหมู่บ้าน
ที่ขาดแคลนนํ้าต่อ
จํานวนหมู่บ้านทั้ง
ประเทศ (ร้อยละ) 

8.65 - 8.64 -. 3.17 - 

2. สัดส่วนจํานวนหมู่บ้าน
ที่ประสบอุทกภัยต่อ
จํานวนหมู่บ้านทั้ง
ประเทศ  

17.14 51.29 45.16 64.69 71.22 - 

3. พ้ืนที่ชลประทาน  
(ล้านไร่) 

28.14 28.35 28.72 29.34 29.60 29.83 

4. ปริมาณกักเก็บน้ําต่อ
จํานวนประชากร  
(ลบ.ม./คน)  

11,650      11,585      11,593      11,540      11,529      11,476 
 

3. สร้างคุณภาพส่ิงแวดล้อมที่ดี ลด
มลพิษและผลกระทบต่อสุขภาพ
ของประชาชนจากการพัฒนา 
โดยควบคุมคุณภาพน้ําในแหล่ง
น้ําหลักและแม่น้ําสายสําคัญให้
อยู่ในเกณฑ์ต้ังแต่พอใช้ขึ้นไปไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80.0 ฟ้ืนฟู
คุณภาพน้ําทะเลชายฝ่ัง
โดยเฉพาะบริเวณอ่าวไทยตอน
ในไม่ให้อยู่ในเกณฑ์เส่ือมโทรม
มาก คุณภาพอากาศในเขตเมือง
และเขตอุตสาหกรรมอยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐาน การจัดการขยะ
ชุมชนถูกหลักสุขาภิบาลเพ่ิมขึ้น
มากกว่าร้อยละ 50.0 ของ
ปริมาณขยะมูลฝอยท่ีเกิดขึ้น 
และมีการนําขยะกลับมาใช้ใหม่
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30.0 

1. สัดส่วนคุณภาพน้ําใน
แหล่งน้ําหลักและแม่น้ํา
สายสําคัญท่ีอยู่ใน
เกณฑ์ต้ังแต่พอใช้ขึ้นไป 
(ร้อยละ) 

 54 76 67 61 77 82 

2. สัดส่วนคุณภาพน้ํา
ทะเลชายฝ่ังที่อยู่ใน
เกณฑ์เส่ือมโทรมมาก 
(ร้อยละ) 

1 1 5 5 3 1 

3. ปริมาณ PM10 เฉล่ีย
รายปี (ไมโครกรัมต่อ
ลูกบาศก์เมตร) 

53 45 43 42 39 40 

4. อัตราการกําจัดขยะ
ชุมชนถูกหลัก
สุขาภิบาล (ร้อยละ)  

32.1 37.9 39.5 38.1 35.3 36 

5. อัตราการนําขยะ
กลับมาใช้ใหม่ 

    (ร้อยละ) 

22 23 26 26 26 22 

4. เพ่ิมขีดความสามารถในการ
ปรับตัวเพ่ือรองรับผลกระทบ
จากการเปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภัยพิบัติให้มีความ
พร้อมทั้งระดับประเทศ พ้ืนที่ 
และชุมชน 

1. เคร่ืองมือและกลไกใน
การบริหารจัดการ
รองรับการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ  

จัดทํายุทธศาสตร์แห่งชาติว่าด้วยการจัดการการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ พ.ศ. 2551-2555 จัดทําแผนของกระทรวง 
ทบวง กรม เพ่ือรองรับการเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ เช่น 
แผนบรรเทาภาวะโลกร้อนด้านการเกษตร พ.ศ. 2551-2554 
แผนปฏิบัติการลดโลกร้อนของ กทม. พ.ศ. 2550-2555 เป็นต้น 
จัดต้ังคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
แห่งชาติ จัดต้ังองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การ

จัดทําแผนแม่บทด้านการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การบริหาร
จัดการน้ํา การป้องกันและ
บรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ 
ยกร่างกฎหมายเพ่ือนํา
มาตรการการคลังมาใช้ใน



35 

เป้าหมาย ตัวชี้วัด 
แผนฯ 10 แผนฯ 11 

2550 2551 2552 2553 2554 2555 
มหาชน) จัดต้ังศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ จัดทําฐานข้อมูลด้าน
การเปล่ียนแปลงสภาพภูมิอากาศ ฯลฯ 

การบริหารจัดการ  

2. ฐานข้อมูลและแผนที่
แสดงพ้ืนที่เส่ียงภัยจาก
ผลกระทบของการ
เปล่ียนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ ทั้ง
ระดับประเทศ ภูมิภาค 
และจังหวัด  

ฐานข้อมูลและแผนที่แสดงพ้ืนที่เส่ียงภัยธรรมชาติด้านนํ้าป่าไหล
หลาก โคลนถล่ม พ้ืนที่เส่ียงอุทกภัย ในระดับประเทศ  
จัดทําแผนการบริหารจัดการและพัฒนาลุ่มน้ําทั้ง 25 ลุ่มน้ํา  
มีฐานข้อมูลพ้ืนที่ที่มีความอ่อนไหวด้านทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม 

แผนท่ีพ้ืนที่เส่ียงภัยพิบัติ ทั้ง
ด้านนํ้าป่าไหลหลากโคลน
ถล่ม ภัยสึนามิ ภัยแล้งและ
อุทกภัยทั้งระดับประเทศ 
และระดับพ้ืนที่ พัฒนา
คลังข้อมูล ระบบพยากรณ์
และเตือนภัย ระบบ
ฐานข้อมูลและเทคโนโลยี
ด้านการป้องกันสาธารณภัย 

3. กลไกการเฝ้าระวังและ
ระบบเตือนภัยล่วงหน้า
ในพ้ืนที่ที่ได้รับ
ผลกระทบและพ้ืนที่
เส่ียงภัยธรรมชาติ 

ในปี 2554 มีการติดต้ังเครือข่ายเฝ้าระวัง 43 จังหวัด จากจังหวัด
ที่เป็นพ้ืนที่เส่ียง 75 จังหวัด  
มีหอกระจายข่าวและระบบแจ้งเตือนภัยในพ้ืนที่เสียงภัยสึนามิ  
มีเครือข่ายชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดล้อม รวมท้ังอาสาสมัครสาธารณสุข ซึ่งหากบูรณาการและ
ปรับปรุงระบบการทํางานของหน่วยงานต่างๆให้มากขึ้น จะ
สามารถสร้างระบบการเฝ้าระวังและเตือนภัยในพ้ืนที่เส่ียงด้าน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อมและสาธารณสุขได้ 

มีเครือข่ายเฝ้าระวัง
เพ่ิมขึ้นเป็น 48 จังหวัด 
จากจังหวัดที่เป็นพ้ืนที่
เส่ียง 75 จังหวัด รวมทั้งมี
เครือข่ายอาสาสมัครเตือน
ภัยทําหน้าที่เฝ้าระวัง
ประสานงานและแจ้ง
เตือนภัย มีระบบพยากรณ์
และเตือนภัยด้านน้ําและ
การจัดการแผนเผชิญเหตุ
เฉพาะพ้ืนที่ 

4. ปริมาณและมูลค่าความ
เสียหายจากภัยพิบัติ
ทางธรรมชาติ  
(ล้านบาท) 

 2,120  7,933  5,568 17,952 23,839 - 

5. เพ่ิมประสิทธิภาพการลดการ
ปล่อยก๊าซเรือนกระจก 

1. สัดส่วนการปล่อยก๊าซ
เรือนกระจกต่อ
ผลิตภัณฑ์มวลรวมใน
ประเทศ  

-  46.55  48.84  47.95  48.15 - 

2) ผลการพัฒนาตามแนวทางยุทธศาสตร์ 

2.1) การอนุรักษ์ ฟื้นฟู ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่ งแวดล้อมมีการ
ดําเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยดําเนินการฟ้ืนฟูพ้ืนที่ป่าไม้และปรับปรุงสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติ โดยเฉพาะ
ในพ้ืนที่ที่มีความเสี่ยง พ้ืนที่ลาดชัน และพ้ืนที่เสี่ยงต่อภัยพิบัติ คุ้มครองป้องกันรักษาป่าชายเลน พัฒนา
ทรัพยากรที่ดินและนํ้า จัดทําเขตการใช้ที่ดินตามความเหมาะสมของดินกับการปลูกพืชเศรษฐกิจ จัดทําระบบ
อนุรักษ์ดินและนํ้าเกษตรที่สูง จัดทําเคร่ืองมือและกลไกในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทาง
ชีวภาพอย่างย่ังยืน ปรับปรุงระบบชลประทานและบริหารการส่งนํ้าระบายนํ้าและบํารุงรักษาระบบชลประทาน
เพ่ือให้เกษตรกรได้รับนํ้าอย่างทั่วถึงและเป็นธรรม โดยก่อสร้างโครงการชลประทานขนาดใหญ่ ขนาดกลาง 
พัฒนาแหล่งนํ้าชุมชนรวม 224,695 ไร่ พัฒนาแหล่งนํ้าบาดาลและติดต้ังระบบปรับปรุงคุณภาพนํ้าให้ได้
มาตรฐานน้ําด่ืมขององค์การอนามัยโลกให้แก่โรงเรียนที่ขาดแคลนนํ้าสะอาด จัดหานํ้าสะอาดให้หมู่บ้านหานํ้า
ยากทั่วประเทศ ดําเนินการสร้างฝายและสถานีสูบนํ้าด้วยไฟฟ้าเพ่ือให้สามารถส่งนํ้าได้อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ  
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2.2) การเตรียมพร้อมไปสู่การเป็นเศรษฐกิจและสังคมคาร์บอนตํ่าและเป็น
มิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยส่งเสริมการจัดทําโครงการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในอุตสาหกรรมขนาดกลาง
และขนาดย่อม จัดทําร่างยุทธศาสตร์ส่งเสริมการลงทุน 5 ปี เพ่ือสนับสนุนการลงทุนกิจการด้านสิ่งแวดล้อม 
ในรูปแบบต่างๆ ส่งเสริมการลงทุนเพ่ือปรับเคร่ืองจักรเพ่ือประหยัดพลังงาน เปลี่ยนมาใช้พลังงานทดแทนและ
ลดหรือแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการใช้สารอินทรีย์เพ่ือลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร จัดทําแผน
ส่งเสริมการจัดซื้อจัดจ้างสินค้าและบริการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมของภาครัฐ ปี 2556-2559 การส่งเสริม
ระบบการบริหารจัดการขนส่งเพ่ือการประหยัดพลังงาน (Logistics and Transport Management : LTM) 
บูรณาการหลักการออกแบบผังเมืองเชิงนิเวศ การจราจรขนส่งและการคมนาคมท่ีมุ่งสู่สังคมคาร์บอนตํ่า การ
ไหลเวียนของทรัพยากรที่มีของเสียเป็นศูนย์ (Zero Waste) การจัดการพ้ืนที่สีเขียวในเมืองและการใช้หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่จะนําเมือง/ชุมชนไปสู่สังคมคาร์บอนตํ่า  

2.3) การยกระดับขีดความสามารถในการรับมือและปรับตัวต่อการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ เพื่อให้สังคมมีภูมิคุ้มกัน พัฒนาองค์ความรู้เก่ียวกับผลกระทบ และการปรับตัว
รองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ จัดอบรมบุคลากรภาครัฐให้มีความรู้เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศ การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจกและเมืองลดคาร์บอน รวมทั้งอบรมสร้างความพร้อมให้สถาบัน
ในประเทศทั้งในส่วนของภาครัฐ ภาคเอกชนและสถาบันการศึกษา เพ่ือเตรียมความพร้อมเป็นผู้ตรวจประเมิน
โครงการกลไกการพัฒนาที่สะอาด (Designated Operational Entity: DOE) จัดทําแผนแม่บทรองรับการ
เปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556 - 2593 จัดทําบัญชีการปล่อยก๊าซเรือนกระจกในภาคอุตสาหกรรม 
สําหรับเตรียมมาตรการรองรับการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกระดับประเทศในภาคอุตสาหกรรมและเตรียม
ความพร้อมให้กับผู้ประกอบการ และจัดทําบัญชีก๊าซเรือนกระจกขององค์กร ด้วยมาตรฐาน ISO14064-1 และ 
GHG Protocol รวมทั้งพัฒนาแนวทางการใช้มาตรการภาษีคาร์บอน (Carbon Tax) เพ่ือนําไปสู่การพัฒนา
เทคโนโลยีการผลิตพลังงานสะอาด และกําหนดมาตรการในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย 
หลังปี พ.ศ. 2555 (Post Kyoto) เพ่ือให้ทราบถึงผลกระทบที่อาจจะเกิดต่อระบบเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพการ
ใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ รวมถึงผลกระทบต่อสวัสดิการสังคมและการกระจายรายได้  

2.4) การพัฒนาระบบการจัดการภัยพิบัติมีความครอบคลุมมากยิ่งขึ้น โดย
ได้มีการปรับปรุงแผนที่เสี่ยงภัยแล้งและอุทกภัยทั้งประเทศ มีการจัดทําแผนที่เสี่ยงภัยสึนามิในจังหวัด
ชายทะเลฝ่ังอันดามัน แผนที่เสี่ยงภัยพิบัตินํ้าป่าไหลหลากและโคลนถล่มทางด้านวิศวกรรม ด้วยระบบ
สารสนเทศภูมิศาสตร์ พัฒนามาตรฐานความปลอดภัยของระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพ้ืนฐานสําคัญ 
เพ่ือรองรับภัยพิบัติที่รุนแรงในอนาคต ครอบคลุมทั้งด้านการเตรียมพร้อม การป้องกัน การลดผลกระทบ การ
เตือนภัย และการจัดการในภาวะฉุกเฉิน จัดทําแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ แผนระดับ
กลุ่มจังหวัด และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พัฒนาระบบงานอาสาสมัครของประเทศอย่างจริงจัง และให้ 
มีมาตรฐานตามหลักสากล โดยเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการจัดการภัยพิบัติ โดยอาศัยชุมชนเป็นฐาน   

2.5) ดําเนินการติดตาม เฝ้าระวังมาตรการการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมที่อาจ
ส่งผลกระทบต่อการค้าและการลงทุน และเตรียมมาตรการรองรับผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากมาตรการ
ดังกล่าวและข้อตกลงระหว่างประเทศเก่ียวกับสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมท้ังศึกษา
ผลกระทบและกําหนดแผนกลยุทธ์รายสินค้า รวมถึงมาตรการเยียวยาในสินค้าและธุรกิจที่เก่ียวข้อง ส่งเสริมให้
ผู้ส่งออกทําคาร์บอนฟุตพริ้นต์ เพ่ือมุ่งสู่การเป็นอุตสาหกรรมคาร์บอนตํ่า ส่งเสริมให้มีการประเมินปริมาณ
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คาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์เพ่ือให้ผู้ประกอบการทราบถึงปริมาณก๊าซเรือนกระจกและแหล่งปล่อยตลอด
ห่วงโซ่การผลิต และนําไปใช้ประกอบการวางแผนดําเนินงาน 

2.6) การเพิ่มบทบาทประเทศไทยในเวทีประชาคมโลกที่เก่ียวข้องกับกรอบ
ความตกลงและพันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยศึกษารายละเอียดและสร้างความเข้าใจของ
พันธกรณี รวมทั้งติดตามสถานการณ์การเจรจาและท่าทีของประเทศต่างๆ ภายใต้อนุสัญญาข้อตกลงและ
พันธกรณีด้านสิ่งแวดล้อม จัดทําท่าทีของประเทศเพ่ือประกอบการประชุมเจรจา รวมทั้งเผยแพร่ข้อมูลผลการ
เจรจาที่เก่ียวข้อง การวิเคราะห์ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมจากการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเตรียมความ
พร้อมในการก้าวสู่การเป็นประชาคมอาเซียนในส่วนที่เก่ียวข้องกับการจัดการมลพิษ  

2.7) การควบคุมและลดมลพิษ ดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษ
ทางอากาศและเสียงในพ้ืนที่เมืองและอุตสาหกรรมร่วมกันทุกภาคส่วนในพ้ืนที่ ต้ังแต่ขั้นการวางแผนจนถึงการ
ปฏิบัติเพ่ือควบคุมแหล่งกําเนิดมลพิษให้มีการจัดการมลพิษให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานก่อนระบายออก 
สู่สิ่งแวดล้อม รวมทั ้งดําเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษจากหมอกควันและไฟป่า เสริมสร้าง
สมรรถนะในการจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายจากชุมชนแบบครบวงจร และการดูแลบํารุงรักษา
และแก้ไขระบบบําบัดนํ้าเสียรวมชุมชนเพ่ือให้คุณภาพนํ้าทิ้งเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนด พัฒนาระบบการ
จัดการของเสียอันตราย ขยะอิเล็กทรอนิกส์ และขยะติดเช้ือ รวมทั้งส่งเสริมให้โรงงานมีการปรับปรุง
กระบวนการผลิต มีการใช้วัตถุดิบและพลังงานให้มีประสิทธิภาพ ลดการเกิดของเสียให้เหลือน้อยที่สุด  

2.8) พัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งและส่งเสริมสิทธิชุมชนในการเข้าถึงและ 
ใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลและย่ังยืน โดยจัดอบรมด้านการผลิตและการตลาดเพ่ือพัฒนา
และยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชน รวมทั้งต่อยอดการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของชุมชนในเชิงธุรกิจ ส่งเสริมกิจกรรมการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศชุมชนและการท่องเที่ยวเชิงสัตว์ป่า จัดฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาศักยภาพขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นด้านการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน (ทสม.) จัดทํากลไกการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารด้านการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมิอากาศ อาทิ ฐานข้อมูลบัญชีก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย ฐานข้อมูลด้านผลกระทบและการ
ปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งยกร่างพระราชบัญญัติมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อม 
เพ่ือผลักดันให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ นอกจากน้ี ได้กําหนดอัตราค่าบริการบําบัดนํ้าเสีย
และค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายชุมชน เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นในการจัดเก็บค่าบริการบําบัดนํ้าเสียและค่าธรรมเนียมการกําจัดขยะมูลฝอยและของเสีย
อันตรายชุมชน  

2.5 ประเด็นการพัฒนาในระยะต่อไป 

 การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในปีแรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 พบว่า มีความก้าวหน้า 
ในระดับหน่ึง ในขณะที่จะต้องดําเนินการในส่วนที่ยังไม่มีความก้าวหน้ามากนัก อาทิ การจัดบริการทางสังคม 
ที่มีคุณภาพและครอบคลุมคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียม การมีระบบบริหารจัดการที่ดี การพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ การ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ซึ่งประเด็นที่ควรให้ความสําคัญต่อไป ได้แก่ 
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2.5.1 เร่งรัดการจัดบริการทางสังคมให้ครอบคลุมทั้งในระดับพื้นที่และกลุ่มคน และ
ยกระดับคุณภาพบริการให้เกิดความเท่าเทียมกันมากข้ึน ควบคู่กับการสนับสนุนระบบสวัสดิการชุมชนให้มี
ความสามารถตอบสนองความต้องการในชุมชน รวมถึงเช่ือมโยงระบบสวัสดิการหลักโดยพัฒนาและบูรณาการ
ระบบฐานข้อมูลด้านการคุ้มครองทางสังคมให้มีความครบถ้วน ทันสมัย 

2.5.2 เสริมสร้างระบบบริหารราชการให้มีประสิทธิภาพ สามารถผลักดันนโยบายและ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ประเทศให้เกิดผลสําเร็จ โดยเฉพาะการพัฒนาผู้บริหารระดับสูงในส่วนราชการให้มี
สมรรถนะและความพร้อมในการปฏิบัติงานภายใต้บริบทของการเปลี่ยนแปลงและพร้อมเป็นผู้นําการ
เปลี่ยนแปลงในภาครัฐ รวมท้ังการเตรียมกําลังคนผู้สืบทอดตําแหน่งผู้บริหารระดับสูงทดแทนผู้ที่ 
จะเกษียณอายุราชการไว้ล่วงหน้า โดยมีกลไกการคัดกรองบุคลากรท่ีมีศักยภาพและมีแนวทางการพัฒนา
บุคลากรที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตําแหน่งอย่างเป็นระบบ 

2.5.3 เร่งพัฒนาคุณภาพการศึกษาทุกระดับทุกประเภทการศึกษา โดยสร้างความเข้มแข็ง
ทั้งในด้านวิชาการด้านทักษะและสมรรถนะด้านวิชาชีพควบคู่ กับการปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรมและ
คุณลักษณะที่พึงประสงค์ ส่งเสริมการเรียนด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี พัฒนาระบบ
การศึกษาท่ีเช่ือมโยงกับการเรียนรู้ในระดับประถมศึกษา มัธยมศึกษาและอุดมศึกษา พัฒนาทักษะและเติม
ความเข้มแข็งเพ่ือการเรียนรู้ภาษาไทยในฐานะภาษาประจําชาติ รวมท้ังพัฒนาการเรียนการสอน
ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศเพื่อนบ้าน และภาษาของประเทศคู่ค้า เพ่ือเตรียม
ความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน 

2.5.4 ขับเคลื่อนมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่างบูรณาการและเป็นเอกภาพบนแนวคิด
สุขภาพพอเพียง โดยบูรณาการการดําเนินงานร่วมกันของภาคีเครือข่าย ได้แก่ กระทรวงท่ีเก่ียวข้อง องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นขับเคลื่อนแนวทาง/มาตรการในแผนยุทธศาสตร์สุขภาพดีวิถีชีวิตไทย พ.ศ. 2554 – 2563 
ซึ่งเป็นการปฏิรูประบบสุขภาพที่เน้นการส่งเสริมสุขภาพ โดยการจัดให้มีมาตรการสร้างเสริมสุขภาพอย่าง
บูรณาการบนแนวคิดสุขภาพพอเพียง เพ่ือนําไปสู่การปรับพฤติกรรมสุขภาพตามหลัก 3 อ. (อาหาร/ ออกกําลัง
กาย/ อารมณ์) 2 ส. (ไม่สูบบุหรี่/ ไม่ด่ืมสุรา) และมีเป้าหมายเพ่ือลดอัตราป่วย ตาย และผลกระทบจากโรค 
ไม่ติดต่อเรื้อรัง 

2.5.5 พัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุระยะยาวในชุมชน โดยการบูรณาการค วามร่วมมือ
ของสถานพยาบาล สถาบันการศึกษา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และครอบครัว ในลักษณะรูปแบบ
บริการที่มีเครือข่ายในการดูแลอย่างต่อเน่ืองทั้งบริการทางด้านสุขภาพ บริการด้านสังคม และการสร้าง
หลักประกันคุณภาพชีวิต ที่เหมาะสมกับภาวะพ่ึงพิงของผู้สูงอายุ 

2.5.6 สร้างความเข้มแข็งให้แก่ภาคเกษตร พัฒนาเทคโนโลยีใหม่ๆ ที่เหมาะสมกับการผลิต 
และสร้างความเข้มแข็งให้แก่เกษตรกรรุ่นใหม่ที่สอดรับกับปัญหาการขาดแคลนกําลังแรงงานภาคเกษตรใน
อนาคต ยกระดับคุณภาพมาตรฐานและความปลอดภัยการผลิตสินค้าเกษตรและอาหารที่ต่อเน่ือง พัฒนาเพ่ือ
เพ่ิมมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรตลอดห่วงโซ่การผลิต รวมถึงการพัฒนาพลังงานทดแทนที่มีประสิทธิภาพ 
บนฐานของการพัฒนาที่ย่ังยืนและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม 

2.5.7 ขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจของไทยให้สามารถรองรับการเติบโตได้
อย่างมีคุณภาพและย่ังยืนอย่างต่อเนื่อง โดยขับเคลื่อนนโยบายการค้าระหว่างประเทศและส่งเสริมการลงทุน
ให้เป็นไปในทิศทางการขยายตัวทางเศรษฐกิจของต่างประเทศและเศรษฐกิจในประเทศ เร่งเสริมสร้าง 
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ขีดความสามารถในการแข่งขันของภาคบริการ ดําเนินการพัฒนาและสนับสนุนอุตสาหกรรมสร้างสรรค์  
เร่งขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรให้มีความต่อเน่ือง และส่งเสริมการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมให้มี
คุณภาพและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและชุมชน  

2.5.8 เร่งพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม เพ่ือเป็นปัจจัยสนับสนุนที่มี
พลังในการขับเคลื่อนการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืนและไปสู่เป้าหมาย 
ที่กําหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ด้วยการกระตุ้นการลงทุนวิจัยและพัฒนา โดยเฉพาะภาคเอกชนให้เพ่ิม
มากขึ้น การเร่งผลิตบุคคลากรด้านวิทยาศาสตร์และนักวิจัยให้มีปริมาณและคุณภาพตรงกับความต้องการและ
ทิศทางการพัฒนาประเทศ 

2.5.9 เร่งขจัดจุดอ่อนเสริมสร้างจุดแข็งเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ โดยเร่งปฏิรูปกฎหมาย กฎ ระเบียบต่างๆ ทางเศรษฐกิจ เพ่ิมปริมาณและปรับปรุงคุณภาพโครงสร้าง
พ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส์ให้สอดคล้องกับความต้องการและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ
ขับเคลื่อนสร้างความมั่นคงด้านพลังงาน ผลิตและใช้พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งเช่ือมโยงแหล่ง
พลังงานกับประเทศในอาเซียน  

2.5.10 รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้เอ้ือต่อการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจให้เติบโตและ
แข่งขันได้ โดยบริหารจัดการทางด้านการคลังและงบประมาณให้เกิดประสิทธิภาพ เน่ืองจากในระยะปานกลาง 
รัฐบาลและรัฐวิสาหกิจมีความต้องการใช้เงินลงทุนจํานวนมาก โดยเฉพาะในการลงทุนโครงสร้างพ้ืนฐานด้าน
คมนาคมและการบริหารจัดการทรัพยากรนํ้า รวมท้ังเร่งระดมเงินออมในประเทศเพ่ือเป็นแหล่งเงินทุนในการ
ดําเนินโครงการ เพ่ือรักษาเสถียรภาพทางการคลังของประเทศ โดยเฉพาะเงินออมในภาคครัวเรือนที่มีแนวโน้ม
ชะลอลงอย่างรวดเร็ว  

2.5.11 การบูรณาการพัฒนาตลอดแนวพื้นที่ เศรษฐกิจของไทยเชื่อมโยงกับประเทศ 
เพื่อนบ้าน ต้องมีหน่วยงานที่บูรณาการและติดตามผลการดําเนินการในกรอบของระดับพ้ืนที่อย่างต่อเน่ือง 
เช่น ไทยมีกระทรวงมหาดไทยร่วมกับ สศช. บูรณาการและติดตามแผนงานที่เสนอโดยกรอบมุขมนตรีและ 
ผู้ว่าราชการจังหวัด (Chief Minister and Governors’ Forum: CMGF) ในกรอบแผนงาน IMT-GT ซึ่งการ
ขับเคลื่อนกรอบความร่วมมือเพ่ือมิให้เกิดช่องว่างจากการพัฒนาจะต้องดําเนินการแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนา 
(Inclusive Growth) อย่างไรก็ดีจะต้องเร่งเสริมสร้างบทบาทของภาคเอกชน ทั้งในรูปของสภาธุรกิจ ร่วมกับ
องค์กรการบริหารระดับพ้ืนที่ เพ่ือให้เกิดการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการของภาคีการพัฒนาในระดับพ้ืนที่
และเป็นการพัฒนาที่ย่ังยืน 

2.5.12 การพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศไทย โดยปรับทิศทางยุทธศาสตร์ให้เน้นความ
เช่ือมโยงเส้นทางไปสู่ประเทศเพ่ือนบ้านในภูมิภาคมากขึ้น พร้อมทั้งส่งเสริมการพัฒนาเครือข่ายบริการและ
เส้นทางการค้า (Trade Lane) ให้ครอบคลุมไปสู่กลุ่มประเทศคู่ค้าใหม่นอกเหนือจากตลาดอาเซียน โดยเฉพาะ
กลุ่มประเทศในเอเชียตะวันออกกลาง และแอฟริกาใต้ เพ่ือให้สอดคล้องกับทิศทางการกระจายตัวของตลาด
การค้าใหม่ของไทย  

2.5.13 การเตรียมความพร้อมในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อรองรับการเป็นประชาคม
อาเซียน โดยสถาบันการศึกษาทั้งภาครัฐและเอกชนในทุกระดับ ควรมุ่งพัฒนาทักษะที่มีความจําเป็นไม่ว่า 
จะเป็นองค์ความรู้ต่างๆ ที่เพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน เช่น ทักษะภาษาอังกฤษ/เพ่ือนบ้าน ข่าวสาร
เทคโนโลยีสารสนเทศ  ทักษะและความชํานาญการที่สามารถนํามาปรับตัวและการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการ
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ผลิต และอุตสาหกรรมในกลุ่มประเทศอาเซียน พัฒนาและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาให้เป็น
มาตรฐานสากล  รวมทั้งกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการศึกษาทั้งในระดับการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
และอุดมศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐานสากลให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรมที่นําไปสู่การปฏิบัติ  

2.5.14 ให้ความสําคัญกับการสร้างความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ โดยให้
ความสําคัญกับการฟ้ืนฟูและเพ่ิมพ้ืนที่ป่าไม้ เพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศและเป็นแหล่งดูดซับก๊าซเรือน
กระจก ส่งเสริมการปลูกป่าชายเลนเพ่ือบรรเทาผลกระทบจากภัยธรรมชาติและการกัดเซาะชายฝั่ง การบริหาร
จัดการที่ดินทั้งระบบและกระจายการถือครองที่ดินให้เกิดความเป็นธรรม และเร่งลงทุนเพ่ือวางระบบบริหาร
จัดการนํ้าและสร้างอนาคตประเทศ ภายใต้โครงการระบบบริหารจัดการทรัพยากรนํ้าอย่างย่ังยืนและระบบ
แก้ไขปัญหาอุทกภัย  

2.5.15 การปรับเปลี่ยนกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ลดการใช้พลังงาน 
ในภาคอุตสาหกรรม ภาคขนส่ง ภาคครัวเรือนและชุมชน สนับสนุนการเพ่ิมศักยภาพเมืองอุตสาหกรรมนิเวศ
และเมืองที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมรูปแบบต่างๆ ลดและควบคุมมลพิษ ทั้งมลพิษทางอากาศ ขยะและนํ้าเสีย 
และของเสียอันตราย โดยเร่งผลักดันมาตรการการคลังเพ่ือสิ่งแวดล้อมเพ่ือให้มีการจัดเก็บภาษีสิ่งแวดล้อม
รูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งปรับปรุงกฏหมายต่างๆ ที่เก่ียวข้องให้ทันสมัย  

2.5.16 สนับสนุนกระบวนการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพของท้องถ่ินและชุมชน เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพการบริการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งพัฒนาความร่วมมือและสนับสนุน
การดําเนินงานตามพันธรณีและข้อตกลงระหว่างประเทศด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ตลอดจน
เตรียมแผนรองรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่จะส่งผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อมของประเทศ  
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