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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐ 

(พ.ศ. ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 ๑  ความนํา 

 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ.๒๕๔๐-๒๕๔๔) เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผนพัฒนา

ประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม

ของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวย
พัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมา

เปนบูรณาการแบบองครวม เพ่ือใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และส่ิงแวดลอม 

อยางไรก็ตามในปแรกของแผนฯ ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบ

ตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจาก

วิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว 

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ (พ.ศ.๒๕๔๕-๒๕๔๙) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” 
มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบ

บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๘ โดยให

ความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศให

เขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุลทั้ง

ดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และส่ิงแวดลอมเพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของคน

ไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๙ สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ 

เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป เสถียรภาพทาง

เศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้น

มาก อันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุง

ทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพตดิ 

แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก ขณะที่ยังมีปญหาดาน

คุณภาพการศึกษา ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

และความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง 



 ๒

ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ

การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมี

การเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ

แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของ

เศรษฐกิจพอเพียง 

 ๒  การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา สถานะและทิศทางการปรับตัว

ของประเทศไทย 

๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน 

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซึ่งมี

ผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึ่งแนวโนมของบริบทการ

เปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี ๕ บริบท ดังนี้ 

(๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก 

ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมทั้งคนในระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น 

ประกอบกับการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน

เศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการ

ผลักดันใหผูผลิตในประเทศปรับตัวใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู ฐานทรัพยากรธรรมชาติและ

ความเปนไทย  นอกจากนั้น ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน และการขยายตัว

ของกองทุนประกันความเสี่ยงจะสรางความผันผวนตอระบบการเงินของโลก จึงมีความจําเปนตอง

ยกระดับการกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการเตรียมความพรอมตอการ

ผันผวนของคาเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก  

(๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ความกาวหนาอยางรวดเร็วของ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความเปลี่ยนแปลงทั้ง

ดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอการ

เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน

ระบบ ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมา

ผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย อาทิ สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและ 

ภูมิปญญาทองถ่ิน เพ่ือสรางคุณคาเพ่ิมใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตร 

และการคุมครองทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับ

ชุมชน 
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(๓) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศกําลังเขา

สูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะมีโอกาส

มากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพ่ือสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญาทองถ่ินและ

แพทยพ้ืนบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาสในการพัฒนา

ภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สรางมูลคาทาง

เศรษฐกิจได แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสู

ประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา  ขณะเดียวกัน การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการ

ดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหา

การกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ  

(๔) การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสงและ

กระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพ่ือการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆ ทั่วโลกมากขึ้น 

รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู ทําใหประเทศตางๆ ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากรที่มี 

องคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่เก่ียวกับการรวมตวั

ของกลุมเศรษฐกิจมุงสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อไปทํางานใน

ตางประเทศไดสะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการสงเสริมคนไปทํางาน

ตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 

โดยเฉพาะปญหาท่ีจะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิต

ทรัพยสิน  

(๕) การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม จํานวนประชากรใน

โลกที่มากขึ้น ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลกใหเส่ือมโทรมลง สงผล

กระทบตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น รวมทั้งการเกิด

การระบาดและแพรเช้ือโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ เปนเหตุใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและ

สนธิสัญญาเพื่อใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโลกในประเด็นตางๆ รวมกัน อาทิ 

อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา

และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธ เปนตน นอกจากนั้น การกีดกันทางการคาที่เช่ือมโยงกับประเด็นดาน

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมก็มีมากขึ้น ประเทศไทยจึงตองยกระดับมาตรฐานการจัดการ

สิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศ  

ดวยการพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมี

สวนรวม และปรับรูปแบบการผลติสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตอง

เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงานทางเลือก เพ่ือรองรับความตองการใชพลังงาน

ในประเทศ  
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๒.๒ สถานะของประเทศ 

  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะของ

ประเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม และการบริหารจัดการประเทศ 

แสดงวาประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน แตยังตองพัฒนา

โครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายประการ เพ่ือใหคนไทยอยูดีมีสุข ซึ่งสรุปสถานะ

ของประเทศที่สําคัญได ดังนี้ 

  (๑) สถานะดานสังคมของประเทศ 

  ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนมการ

พัฒนาคนเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง โดยคาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในป ๒๕๔๘ เทากับ ๐.๗๗๘ 

อยูในลําดับ ๗๓ จาก ๑๗๗ ประเทศ ซึ่งสูงกวาจีนและเวียดนามแตต่ํากวาญี่ปุน เกาหลีและสิงคโปร 

สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว โดยจํานวนปการศึกษา

เฉล่ียของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน ๘.๕ ป ในป ๒๕๔๘ และมีคนไทยที่คิดเปนทําเปนรอยละ 

๖๐ ของประชากร สวนการขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น แตความสามารถในการเรียนรู

โดยเชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษายังไมเพียงพอในการ

ปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู จึงเปนประเด็นที่ตองเรงให

ความสําคัญระยะตอไป แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น 

เปนรอยละ ๓๙.๘ ในป ๒๕๔๘ แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ

มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลนทั้ง

ปริมาณและคุณภาพ และยังมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ ๐.๒๖ ตอผลิตภัณฑมวลรวมใน

ประเทศ ต่ํากวาคาเฉล่ียถึง ๗ เทา ตลอดจนการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูใน

ระดับต่ํา จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ 

และเปนจุดฉุดรั้งการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ 

  ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจากการ

เล่ือนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยขาด

การคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง โดยเฉพาะ

เด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษาและสถาบัน

ศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรมลดนอยลง 

นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น ในดานสุขภาวะคนไทยไดรับ

หลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงรอยละ ๙๖.๓ ในป ๒๕๔๘  การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเหลือ ๑,๗๙๘.๑ 

ตอประชากรพันคนในป ๒๕๔๗ อยางไรก็ตาม คนไทยยังเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดที่มี

แนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน 

สวนหลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และ

คนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น 
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  สําหรับสถานะดานชุมชน พบวาสังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง

จากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวนสงผลใหเกิดความไม

สมดุลของการพัฒนาของชุมชนชนบท  อยางไรก็ดี กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและ

การจัดการความรูมีมากขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถ

จัดการกับปญหาท่ีมากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของทองถ่ินให

สามารถปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจกระจายอํานาจ 

โดยภาครัฐไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดทําแผนชุมชนแลว ๓,๖๕๗ ตําบล การสงเสริม

กระบวนการประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถ่ินและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนํา

ชุมชน การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน 

ขณะท่ีในดานวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถ่ินยังถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุน

ใหมนอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการชวยเหลือซึ่งกันและ

กันเริ่มเสื่อมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญกระจาย

อยูทุกพ้ืนที่ประมาณ ๑.๗ ลานคน และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคล่ือนการพัฒนาชุมขน 

ทําใหมีชุมชนตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพ่ือเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุก

ภูมิภาค ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจาก

อดีต โดยกระแสวัตถุนิยมที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวก

มากขึ้นแตมีความสุขลดลง มีรายไดไมพอรายจาย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชน 

ลดนอยลงในลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น 

  (๒) สถานะดานเศรษฐกิจของประเทศ 

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ ๕.๗ ตอป 

ในชวงป ๒๕๔๕-๒๕๔๘ และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ

เปนลําดับที่ ๒๐ จากจํานวน ๑๙๒ ประเทศในโลก โดยยังคงมีบทบาททางการคาระหวางประเทศ และ

รักษาสวนแบงการตลาดไวไดในขณะที่การแขงขันเพิ่มสูงขึ้น ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู

ของประเทศไทยปรับตัวดีขึ้น ขณะที่โครงสรางการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ชวยลด

ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อ

สรางมูลคาเพ่ิมไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพ่ึงพิงการนําเขา

วัตถุดิบ ช้ินสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา การผลติ

อาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยางส้ินเปลือง ทํา

ใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยาง

เหมาะสม สวนโครงสรางพ้ืนฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปน

ระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ ๑๖ ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวน

การใชพลังงานเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ ๓๘ นอกจากนี้ โครงสรางพ้ืนฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ

ส่ือสาร และน้ําเพ่ือการอุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพ้ืนที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวน

โครงสรางพ้ืนฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปนรอง

ประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา  
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อยางไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูที่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดีจาก

การดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ ทําให

เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี โดย ณ ส้ินป ๒๕๔๘ อัตราการวางงานอยู

ที่เฉล่ียรอยละ ๒ และทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ ๕๒.๑ พันลานเหรียญสหรัฐ ซึ่ง

นับวาเปนระดับที่มีความเพียงพอในการเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงจากภายนอก อยางไรก็ตามราคาน้ํามัน

ที่เพ่ิมสูงขึ้นมากตั้งแตปลายป ๒๕๔๗ และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน สงผลใหดุลการคา ดุลบัญชีเดินสะพัด

ขาดดุลเพ่ิมขึ้น สะทอนถึงปญหาความออนแอในเชิงโครงสรางที่พ่ึงพิงภายนอกมากเกินไป รวมทั้ง

ประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ํากวาการลงทุน จึงตองพ่ึงพิงเงินทุนจากตางประเทศ ทําใหประเทศมี

ความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ จึงมีความ

จําเปนตองพัฒนาระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเง่ือนไขบริบทโลกที่มีการเคล่ือนยายอยางเสรีของ

คน องคความรูเทคโนโลยี เงินทุน สินคาและบริการ   

สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไขปญหา

ความยากจน มีสวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ ใน

ป ๒๕๔๗ มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจนซึ่งเปนระดับรายได ๑,๒๔๒ บาทตอเดือน

อยูจํานวน ๗.๓๔ ลานคน คิดเปนรอยละ ๑๑.๓ ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการกระจายรายได

ปรับตัวดีขึ้นอยางชาๆ โดยคาดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ ๐.๔๙๙ ลดลงตอเนื่อง

จาก ๐.๕๒๕ ในป ๒๕๔๓ และ ๐.๕๐๑ ในป ๒๕๔๕ แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการกระจายรายได

ตองไดรับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่นๆ แลว การกระจายรายไดใน

ประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ  

  (๓) สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 

ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดถูกนํามาใชเพ่ือตอบสนองการ

เจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก โดยพื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง ๖๗,๐๐๐,๐๐๐ ไรในชวง ๔๐ ป 

ปจจุบันเหลือพ้ืนที่ปารอยละ ๓๓ ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติ 

ที่บอยครั้งและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลนลดลงจาก  

๒,๐๐๐,๐๐๐ ไร เหลือ ๑,๕๐๐,๐๐๐ ไร อัตราการจับสัตวน้ําลดลง ๓ เทา แหลงปะการังและหญาทะเล

สภาพเสื่อมโทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุ

มาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของสิ่งมีชีวิตชนิดตางๆ และสงผลตอการ

เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น 

คุณภาพส่ิงแวดลอมมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของจํานวน

ประชากร และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดยคุณภาพ

อากาศและน้ําอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้นเกิน
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ศักยภาพในการกําจัดไดทัน ขณะที่การนําเขาสารอันตรายที่ใชในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไกการ

จัดการทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต การจัดเก็บ การขนสง ทําใหเกิดการแพรกระจายในสิ่งแวดลอม

และปนเปอนหวงโซอาหาร นอกจากนี้ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายที่เก่ียวของยังมี

อยูจํากัด รวมทั้งมีความซ้ําซอน มีชองวาง และขาดการบังคับใช 

  (๔) สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ 

กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคสวนอื่นๆ เขามารวม

กับภาครัฐมากขึ้น แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่นๆ ยังมีบทบาทจํากัด กลาวคือ ภาคการเมือง

ปรับตัวเขมแข็งขึ้นและมีเสถียรภาพอยางมาก ขณะที่ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหารจัดการทาง

เศรษฐกิจและสังคมของประเทศ และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ ขณะที่การปฏิรูป

ระบบราชการนําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น แตกระบวนการบริหารจัดการยังมีลักษณะ

ปดคอนขางมาก และยังขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน ผลการประเมินการพัฒนาระบบ

ราชการในดานตางๆ โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีขึ้นไป และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวมเทากับ ๓.๘๒ ใน 

ป ๒๕๔๗ สวนภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและขยายบทบาทเพิ่มขึ้นทั้งดาน

การเมืองและการพัฒนาทองถ่ิน สัดสวนผูใชสิทธิเลือกตั้งเพ่ิมขึ้นอยางตอเนื่องจนเปนรอยละ ๗๒.๖ ใน

ป ๒๕๔๘ สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มขึ้นตอเนื่อง และมีการบริหารจัดการที่

เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น ผลการจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบันนานาชาติเพ่ือพัฒนาการ

จัดการ (Institute for Management Development : IMD) ปรากฏวาประเทศไทยมีอันดับดีขึ้น 

จากอันดับที่ ๓๖ ในป ๒๕๔๔ เปนอันดับที่ ๓๐ ในป ๒๕๔๙ แตยังไมมีพลังเพียงพอที่จะขับเคลื่อน

ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย 

อยางไรก็ตาม การบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวยังไมตอบสนองตอการเสริมสราง

ธรรมาภิบาล โดยยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ ยังไมเปดโอกาสใหมีกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจของ

ประชาชน แมการดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้น องคกรปกครองสวนทองถ่ินก็ยัง

ไมเขมแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง นอกจากนี้ กระบวนการ

ยุติธรรมและกฎหมายปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลงจึงยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี 

ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐยังขาดประสิทธิภาพและกลไกการตรวจสอบถวงดุลนอก

ภาครัฐยังมีบทบาทจํากัด ขาดการทํางานเปนเครือขายที่จะกอใหเกิดพลังรวมในการตรวจสอบอยางมี

ประสิทธิภาพ แมความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโนมดีขึ้นตอเนื่อง โดยดัชนีช้ีวัด

ภาพลักษณคอรรัปชั่น จัดทําโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติเพ่ิมสูงขึ้นเปน ๓.๘ จากคะแนนเต็ม 

๑๐ คะแนน ในป ๒๕๔๘ ซึ่งยังอยูในระดับคอนขางต่ํา ทั้งวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก ยังคงเปน

อุปสรรคขัดขวางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย ประกอบกับการขาดคุณภาพและจิตสํานึก

สาธารณะ จึงทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนสาธารณะ กอใหเกิด

ปญหาความไมเปนธรรมและการทุจริตประพฤติมชิอบที่ซับซอนมากขึ้น 
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 ๒.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

  (๑) แนวคิดหลัก 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของประเทศไทย

ในอนาคต ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ ไดสะทอนถึงปญหาเชิงโครงสราง

การพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล ไมย่ังยืน และออนไหวตอผลกระทบจากความผันผวนของปจจัย

ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการ

พัฒนาในทิศทางที่พ่ึงตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น โดยยึดหลัก “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ยึด “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” 
เพ่ือใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง บนพื้นฐานดุลยภาพเชิงพลวัตของการ

พัฒนาท่ีเช่ือมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ ทั้งมิติตัวคน สังคม เศรษฐกิจ ส่ิงแวดลอมและ

การเมือง โดยมีการวิเคราะหอยาง “มีเหตุผล” และใชหลัก “ความพอประมาณ” ใหเกิดความสมดุล
ระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ ความสมดุลระหวางความสามารถในการพึ่งตนเองกับ

ความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง โดยมีการเตรียม 

“ระบบภูมิคุมกัน” ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

ทั้งนี้ การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกขั้นตอนตองใช “ความรอบรู” ในการ
พัฒนาดานตางๆ ดวยความรอบคอบ เปนไปตามลําดับขั้นตอน และสอดคลองกับวิถีชีวิตของสังคมไทย 

รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน “คุณธรรม” จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และดําเนินชีวิต
ดวยความเพียร อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับ

ครอบครัว ชุมชน สังคมและประเทศชาติ นอกจากนี้ ยังไดยึดความสอดคลองตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๔๐ ดวยแลว 

  (๒) ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 

การพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตนที่มีการ

เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว และมีแนวโนมทวีความรุนแรงยิ่งขึ้น จําเปนตองสรางความแข็งแกรงของระบบและ

โครงสรางตางๆ ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น และสรางภูมิคุมกันที่ดีของประเทศตาม

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญตอการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและความ

ไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ ทั้งทุนสังคม ทุนเศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน

เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ โดยการเสริมสรางทุนสังคม ที่มุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติทั้งดาน

รางกาย จิตใจ และสติปญญา ครอบครัวมีความอบอุน มั่นคง ชุมชนมีความเขมแข็ง และรวมพลังเปน
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เครือขายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ มุงพัฒนาเศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจที่มี

การขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและ

การลงทุน ควบคูไปกับการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพ่ือกระจาย

ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม ในสวนของการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและ

ส่ิงแวดลอม มุงพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและ

จัดการทรัพยากรเพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปน

รากฐานที่มั่นคงของประเทศ และเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางย่ังยืน 

ขณะเดียวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ โครงสราง กลไก และกระบวนการบริหาร

พัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย โดยบูรณาการการมีสวนรวมของทุกภาค

สวนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล เปนธรรมและยั่งยืน พรอมทั้ง

ปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ โปรงใส ลดบทบาทอํานาจของราชการในสวนกลาง 

และเพ่ิมบทบาท มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ การดําเนินการ และกระจายการจัดสรร

ทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค สวนทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมบทบาทภาคเอกชนและการปฏิรูป

ธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง สุจริต โปรงใส และเรงปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ เพ่ือสรางสมดุลในการ

จัดสรรและกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม โดยตองดําเนินการรักษาและ

เสริมสรางความมั่นคงควบคูไปดวย อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ ทั้งในมิติ

เศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม และความมั่นคง นําไปสูสันติสุขและความยั่งยืน 

 ๓  วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 ๓.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย 

มุงพัฒนาสู “สังคมอยู เ ย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)  

คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข 

เศรษฐกิจมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  สิ่งแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืน  

อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซึ่งระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักดิ์ศรี” 

 ๓.๒ พันธกิจ 

เพ่ือใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ มุงสู “สังคมอยูเย็นเปนสุข
รวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เห็นควรกําหนดพันธกิจของการ
พัฒนาประเทศ ดังนี้ 



 ๑๐

(๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรม นําความรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะที่ดี 

อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พ่ึงตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี

ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 

(๒) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับโครงสราง

เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม

ในยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มีระดับการออมที่

พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุดแข็งของความ

หลากหลายทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ และการ

พัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพ้ืนฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา และกลไกสนับสนุนการ

แขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 

(๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ

และคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน เปน

ธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครอง 

ฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร ปรับ 

แบบแผนการผลิตและการบริโภคที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจาก

ขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ 

(๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย 

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือตอการกระจายผลประโยชน

จากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม รับผิดชอบตอสาธารณะ 

มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ สูความเปนธรรมทาง

เศรษฐกิจ สังคม และการใชทรัพยากร 

 ๔  วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 

เพ่ือใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพ่ือ

กาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาประเทศในระยะ ๕ ปของ

แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้ 

๔.๑ วัตถุประสงค 

(๑) เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อนดวยการ

เช่ือมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุล

ระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิต

และทรัพยสิน 



 ๑๑

(๒) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนา

เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน 

นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(๓) เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคาและ

บริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิตเพื่อทํา

ใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น  

(๔) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาคการเงิน 

การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 

(๕) เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม และคํานึงถึง

ผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก

ภาคสวนอยางเปนธรรม 

(๖) เพ่ือเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ

หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา

ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษา

ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางย่ังยืน 

(๗) เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน 

และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการ

เสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทาง

ปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 ๔.๒ เปาหมาย 

เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

(๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย 

จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต ครอบคลุม

ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว ชุมชน 

และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน ๑๐ ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลางที่

มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ ๖๐ ของกําลังแรงงานทั้งหมด และเพ่ิมสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและ

พัฒนาเปน ๑๐ คนตอประชากร ๑๐,๐๐๐ คน พรอมทั้งลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ ๑๐ และ

กําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน ๘๐ ป ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวย

โรคท่ีปองกันไดใน ๕ อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน หลอดเลือดสมอง และมะเร็ง 

นําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว  



 ๑๒

(๒) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาใหทุกชุมชนมีแผน

ชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรร

งบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการ

ตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ ๔ ภายในป ๒๕๕๔  

(๓) เปาหมายดานเศรษฐกิจ ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและย่ังยืนโดย

ใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๗๕ ภายในป 

๒๕๕๔  สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มขึ้นเปนรอยละ ๑๕ ภายในป ๒๕๕๔  

อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ ๓.๐-๓.๕ ตอป  สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ 

ไมเกินรอยละ ๕๐  ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน ๑ : ๑ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐   

เพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ ๘ รวมทั้งลดสัดสวนการใชพลังงานตอผลิตภัณฑ 

มวลรวมในประเทศ โดยเฉพาะอยางย่ิงลดการใชนํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ ๓๐ ของการใช

พลังงานทั้งหมด รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ ๒๐ แรกมีสัดสวนไมเกิน ๑๐ เทาของรายไดของ

กลุมที่มีรายไดต่ําสุดรอยละ ๒๐ ภายในป ๒๕๕๔ และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาด

ยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมต่ํากวารอยละ ๔๐ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 

(๔) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษาความอุดม

สมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพ้ืนที่ปาไมไวไมนอยกวารอยละ ๓๓ 

และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ ๑๘ ของพื้นที่ประเทศ รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขต

ชลประทานไวไมนอยกวา ๓๑,๐๐๐,๐๐๐ ไร  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอ

การดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ  โดยรักษาคุณภาพน้ําในลุมน้ําตางๆ และ

แหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี รวมกันไมต่ํากวารอยละ ๘๕ คุณภาพอากาศอยูในเกณฑ

มาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก (PM
๑๐

) ตองมีคาเฉล่ีย ๒๔ ช่ัวโมงไมเกิน ๑๒๐ มก./ลบ.ม. อัตรา

การปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลงรอยละ ๕ จากป ๒๕๔๖ คือไมเกิน ๓.๕ ตัน/คน/ป 

ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน ๑ กก./คน/วัน และของเสียอันตรายจากชุมชนและ

อุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ ๘๐ ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด รวมทั้งใหมี

ระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณระดับประเทศ ๑ ระบบ 

(๕) เปาหมายดานธรรมาภิบาล  มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนน

ภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ ๕.๐ ภายในป ๒๕๕๔  ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการ

ดําเนินงานที่คุมคาเพ่ิมขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ ๑๐ ภายในป ๒๕๕๔ ธรรมาภิบาลในภาค

ธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถ่ินมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเองมากขึ้น 

และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบใน

การบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งใหมีการสรางองคความรูเก่ียวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใน

บริบทไทยเพิ่มขึ้นในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ 



 ๑๓

 ๕  ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมากยิ่งขึ้น  

จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของ

โครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสราง

ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการ

พัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน

ทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหคงความสมบูรณเปน

รากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ

เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง

และยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตรการ

พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ดังนี้ 

๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการ

เรียนรู ใหความสําคัญกับ 

(๑) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับ

การพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เร่ิมตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพ้ืนฐานเขมแข็ง มี

ทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอมกาวสูโลกของ

การทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการ

สรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต จัดการ

องคความรูทั้งภูมิปญญาทองถ่ินและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถนําไปใช

ในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

(๒) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ และอยูใน

สภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การ

ฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่

ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

(๓) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข มุ งเสริมสราง

ความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับ

ครอบครัวและชุมชน พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุม

ทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน  สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐาน

ของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมาย

อยางจริงจังควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึง

คุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพ่ือลดความขัดแยง 



 ๑๔

๕.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคง

ของประเทศ ใหความสําคัญกับ 

(๑) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวม

คิด รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มี

กระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรู 

ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง รวมทั้งการสราง

ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

(๒) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต

บนฐานศักยภาพ และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง

ภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการนําภูมิปญญา

และวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความรวมมือกับ

ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริม

การรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสรางระบบบมเพาะ

วิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

(๓) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ

สิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล  ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชนใน

การสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการ รวมทั้งการสราง

กลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถ่ิน  

๕.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับ 

(๑) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ

บนฐานความรูและความเปนไทย โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร ภาคอุตสาหกรรม และภาคบริการที่

ใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรู

สมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทางชีวภาพ เพ่ือสรางสินคาที่มี

คุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพ่ือ

ดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการบริหาร 

องคความรูอยางเปนระบบ การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การ

ปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตางๆ รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวาง

ประเทศใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของ

ประเทศ 



 ๑๕

(๒) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี

ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตโดยการ

ระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ

บนหลักการบริหารจัดการที่ดี เพ่ือใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ

การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน 

และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพ่ือลดการพึ่งพิงการ

นําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ  

(๓) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชนจาก

การพัฒนาอยางเปนธรรม  โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี เปนธรรม และ

ปองกันการผูกขาด  กระจายการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม ให

ประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง เพียงพอ และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่ เพ่ิม

ประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการ

พัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง รวมทั้ง

ดําเนินนโยบายการคลังเพ่ือสงเสริมการกระจายรายได โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํา

งบประมาณและการเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถ่ิน  

๕.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความ

ม่ันคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 

(๑) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ เพ่ือรักษาสมดุล

ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิ

ชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษและ

ฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต และการจัดการเชิงพ้ืนที่ภายใตการ

จัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถ่ินในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากร

ทะเลและชายฝง ทรัพยากรแร รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการ

ช่ัวคราว และการสรางกลไกแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและ

การปองกันภัยพิบัติ 

(๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน 

โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน เพ่ือลด

ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ และใชกลไกทาง

เศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง รวมทั้งการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับ

ส่ิงแวดลอม ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะ

สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินสิ่งแวดลอมระดับยุทธศาสตร ระบบ

ประเมินผลกระทบทางสังคมและสุขภาพในโครงการพัฒนาของรัฐ หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการ 

ควบคูกับการยกระดับขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ินและชุมชนในการบริหารจัดการ

ส่ิงแวดลอมตลอดจนมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานสิ่งแวดลอม 



 ๑๖

(๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น โดยใช

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เร่ิมจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน การ

คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก โดยเฉพาะจากพันธกรณี

ระหวางประเทศ สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน และการแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม สงเสริม

การใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน รวมทั้ง

พัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ  

๕.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุง

เสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางย่ังยืน โดยใหความสําคัญกับ 

(๑) การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปน

สวนหน่ึงของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม

วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยางตอเนื่องจริงจัง 

พรอมทั้งพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ในสังคมทุก

ระดับเพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยให

ประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพ่ิมประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ

และการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น 

(๒) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร

จัดการประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันให

เขมแข็ง สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม และรวมในกระบวนการบริหารจัดการ

ประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และ

สรางเครือขายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพ่ือติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของ

ภาครัฐไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ  

(๓) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการ

กํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาใน

การปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมี

ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับ

หุนสวนการพัฒนา เพ่ิมบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพและ

คุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับดูแล

ที่เขมแข็งเพ่ือใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและคุมครอง

ผูใชบริการ โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและยึดมั่นใน

หลักธรรมาภิบาล และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 



 ๑๗

(๔) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และชุมชน

เพิ่มขึ้นตอเน่ือง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาทสามารถ

รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของ

ประชาชนในพื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถ่ินอยางแทจริง 

พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง 

(๕) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล โดยมี

มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และธุรกิจ

เอกชนทั่วไปเปน “บรรษัทภิบาล” เพ่ิมมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย ยุติธรรม

ตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบงบัน

ผลประโยชนคืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆ ใหมีบทบาทในการ

สรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกจิมากขึ้น 

(๖) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา

เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาส

ใหภาคีและกลุมตางๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวน

ตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกจิ ลด

การใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย 

โดยเฉพาะกฎหมายที่เก่ียวของกับการประกอบธุรกิจ เพ่ือสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาด

เล็กและผูประกอบการใหม 

(๗) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสู

ดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงานดานการปองกัน

ประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกัน

ประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว พรอมทั้งผนึกพลังรวมกับ 

ภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช สถาบัน

พระมหากษัตริย ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย

ทรงเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดย

ยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 



 ๑๘

 ๖  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมี

สวนรวมของทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคสวน เพ่ือสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาทความ

รับผิดชอบ รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสู

แผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการ

ปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ รวมทั้งสรางองคความรูเพ่ือหนุน

เสริมการขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ 

ดังนี้ 

๖.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับ

ตางๆ  ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ภายใตหลักปรัชญา

ของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้ง

ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุนซึ่ง

กันและกันได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และการ

ประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพ่ือมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติ

การระดับตางๆ ที่เช่ือมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลือ่นแผน

บริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของ

พ้ืนที่ และมิติตามวาระงานพิเศษ และใชกลไกกระบวนการชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถ่ิน 

แผนจังหวัด/กลุมจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ ตลอดจนใหมีกลไกที่ปรึกษาภาคประชาชน

เพ่ือรวมขับเคลื่อนในระดับพื้นที่ 

๖.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ ๑๐ เพ่ือภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และสรางการมีสวนรวม

จากภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้งความเขมแข็งของ

ชุมชน เนนการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพการวิจัยและ

พัฒนา การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอก

ระบบ การแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญ

กับการปฏิรูประบบการออม การรวมกลุม การปฏิรูประบบนวัตกรรม การลดตนทุนการขนสง และ 

โลจิสติกส การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม และสรางความมั่นคง

ดานพลังงาน 



 ๑๙

ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การพัฒนา

แหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสีย 

และกําจัดขยะมูลฝอย การใชเทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานท่ีสะอาด 

การสรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทาง

ชีวภาพ ภายใตการเสริมสราง   ธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล 

คานิยมวัฒนธรรม ประชาธิปไตย วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน 

การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด ตัดสินใจ ดําเนินการ รับผิดชอบ และรวมตรวจสอบใน

กระบวนการบริหารจัดการประเทศ และสรางองคความรูเก่ียวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย 

และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

๖.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรให 

บังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอ้ือ

ตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การเสริมสรางศักยภาพการแขงขนัของ

ประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยาง

ทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการ

พัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการ

เปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม ส่ิงแวดลอม ทรัพยากรฯ และการบริหาร

จัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุงแกไข และการประกาศใช รวมทั้งการยกรางขึ้นใหม 

๖.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน

ยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสราง 

องคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการ

ปฏิบัติและระดับนโยบายไดตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง  

๕ ยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐  

๖.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการ

พัฒนาในทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการ

ภาครัฐแนวใหมที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถ

ตรวจสอบและเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาสูระบบ

ตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ ที่มุงความคุมคา ความโปรงใส และ

ตอบสนองความตองการที่หลากหลายของประชาชน ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีช้ีวัดผลสําเร็จ

ของการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ ทั้งในระดับภาพรวม และระดับยุทธศาสตร รวมทั้งพัฒนา

ดัชนีช้ีวัดผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน โดยอาศัยกระบวนการมี

สวนรวม ควบคูไปกับการสรางองคความรูดานการติดตามประเมินผล และการเผยแพรรายงานดานการ

ติดตามประเมินผลสูสาธารณชนอยางตอเนื่อง 



 ๒๐

๖.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขาย

ขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น โดย

สนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และระบบบริหารจัดการ

สถิติเพ่ือการวางแผนใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ สงเสริมการพัฒนาขอมูล

เพ่ือการเฝาระวังและบงช้ีทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ สังคมของประเทศและระดับ

โลก ติดตามตรวจสอบการดําเนินนโยบาย และสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันเพื่อการ

วางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชน สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล

ระดับจังหวัด ทองถ่ิน และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันได

อยางสะดวกรวดเร็ว 

 

 

 

 

 


