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ประกาศ 
เร่ือง   แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 

 
 

ภูมิพลอดุลยเดช  ป.ร. 
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  มีพระบรมราชโองการโปรดเกลา ฯ   

ใหประกาศวา 
โดยที่คณะรัฐมนตรีไดพิจารณาเห็นสมควรใหประกาศใชแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  ซ่ึงเปนแผนพัฒนา ฯ  ที่ผูแทนของประชาชนชาวไทย
ทุกสาขาอาชีพ  จากทุกจังหวัดและทุกภูมิภาคทั่วประเทศไดมีสวนรวมดําเนินการ  และไดใหสภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแหงชาติพิจารณาใหความเห็นแลว  เพื่อใชเปนแผนยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมของประเทศ  ดังมีสาระสําคัญตามที่แนบทายนี้  จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา ฯ  ใหใช
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  ต้ังแตวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๙  
จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ๒๕๕๔ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙  ตุลาคม  พุทธศักราช  ๒๕๔๙  เปนปที่  ๖๑  ในรัชกาลปจจุบัน 

 
ผูรับสนองพระบรมราชโองการ 
พลเอก  สุรยุทธ  จุลานนท 

นายกรัฐมนตรี 
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สรุปสาระสําคัญ 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่  ๑๐   

(พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔) 
 

 

๑. ความนํา 
แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  (พ.ศ.  ๒๕๔๐ - ๒๕๔๔)  เปนจุดเปลี่ยนสําคัญของการวางแผน

พัฒนาประเทศและเปนแผนปฏิรูปความคิดและคุณคาใหมของสังคมไทยที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคม  และมุงให  “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  และใชเศรษฐกิจเปนเคร่ืองมือชวยพัฒนา
ใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีข้ึน  พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการ
แบบองครวม  เพื่อใหเกิดความสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  และส่ิงแวดลอม  อยางไรก็ตาม
ในปแรกของแผน ฯ  ประเทศไทยตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง  และสงผลกระทบตอคนและ
สังคมเปนอยางมาก  จึงตองเรงฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง  และลดผลกระทบจากวิกฤต 
ที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและความยากจนเพิ่มข้ึนอยางรวดเร็ว 

แผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  (พ.ศ.  ๒๕๔๕ - ๒๕๔๙)  ไดอัญเชิญ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง”  มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ  ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนา
แบบบูรณาการเปนองครวมที่มี  “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  ตอเนื่องจากแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๘  
โดยใหความสําคัญกับการแกปญหาจากวิกฤตเศรษฐกิจใหลุลวง  และสรางฐานเศรษฐกิจภายในประเทศ
ใหเขมแข็งและมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  ขณะเดียวกันมุงการพัฒนาที่สมดุล
ทั้งดานตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  และส่ิงแวดลอม  เพื่อนําไปสูการพัฒนาที่ย่ังยืนและความอยูดีมีสุขของ
คนไทย  ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๙  สรุปไดวา  ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ  
เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ  ๕.๗  ตอป  เสถียรภาพทางเศรษฐกิจ
ปรับตัวสูความมั่นคง  ความยากจนลดลง  ขณะเดียวกันระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีข้ึนมาก   
อันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย  การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดาน
ปริมาณและคุณภาพ  โดยครอบคลุมคนสวนใหญของประเทศ  และการลดลงของปญหายาเสพติด   
แตเศรษฐกิจไทยยังไมเขมแข็งและออนไหวตอความผันผวนของปจจัยภายนอก  ขณะที่ยังมีปญหา 
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ดานคุณภาพการศึกษา  ความยากจนและความเหลื่อมล้ําทางรายได  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
และความโปรงใสในการบริหารจัดการของภาครัฐ  ที่ยังตองใหความสําคัญในการแกไขอยางตอเนื่อง 

ในระยะของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  (พ.ศ.  ๒๕๕๐ - ๒๕๕๔)  ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับ
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท  ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ  จึงตอง 
มีการเตรียมความพรอมของคนและระบบใหสามารถปรับตัวพรอมรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตและ
แสวงหาประโยชนอยางรูเทาทันโลกาภิวัตนและสรางภูมิคุมกันใหกับทุกภาคสวนตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 

๒. การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนา  สถานะและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
 ๒.๑ การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน   
  ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ  

ซ่ึงมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก  ซ่ึงแนวโนมของบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี  ๕  บริบท  ดังนี้ 

  (๑) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงินของโลก  
ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุน  สินคา  และบริการ  รวมทั้งคนในระหวางประเทศมีความคลองตัวมากขึ้น  
ประกอบกับการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรสําคัญในการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจโลก  สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก  ทั้งการหาตลาดเพิ่มและการผลกัดัน
ใหผูผลิตในประเทศปรับตัวใหสามารถแขงขันไดบนฐานความรู  ฐานทรัพยากรธรรมชาติและความเปนไทย  
นอกจากนั้น  ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่สะสมมานาน  และการขยายตัวของกองทุน
ประกันความเสี่ยงจะสรางความผันผวนตอระบบการเงินของโลก  จึงมีความจําเปนตองยกระดับการกํากับ
ดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  และการเตรียมความพรอมตอการผันผวนของคาเงินและ
อัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก 

  (๒) การเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด  ความกาวหนาอยางรวดเร็ว
ของเทคโนโลยีสารสนเทศ  เทคโนโลยีชีวภาพ  เทคโนโลยีวัสดุ  และนาโนเทคโนโลยี  สรางความเปลี่ยนแปลง
ทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม  จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทันตอ 
การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต  โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรูอยางเปน
ระบบ  ทั้งการพัฒนาหรือสรางองคความรู  รวมถึงการประยุกตใชเทคโนโลยีที่เหมาะสมมาผสมผสาน
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รวมกับจุดแข็งในสังคมไทย  อาทิ  สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  
เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ  มีการบริหารจัดการลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรและการคุมครอง
ทรัพยสินทางปญญาอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน 

  (๓) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม  ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ
กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ  ซ่ึงเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย  โดยดานหนึ่งประเทศไทย 
จะมีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ  และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ  ภูมิปญญา
ทองถิ่นและแพทยพื้นบาน  สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ  จึงนับเปนโอกาส
ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม  ซ่ึงจะเปนสินทรัพยทางปญญาที่สราง
มูลคาทางเศรษฐกิจได  แตในอีกดานก็จะเปนภัยคุกคามในเรื่องการเคลื่อนยายแรงงานที่มีฝมือและทักษะ
ไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา  ขณะเดียวกัน  การแพรขยายของขอมูลขาวสารที่ไรพรมแดนทําให
การดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยางลําบากมากขึ้น  ตลอดจน
ปญหาการกอการราย  การระบาดของโรคพันธุกรรมใหม ๆ  และการคายาเสพติดในหลากหลายรูปแบบ 

  (๔) การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี  ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสง
และกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตาง ๆ  ทั่วโลก
มากขึ้น  รวมทั้งสังคมและเศรษฐกิจฐานความรู  ทําใหประเทศตาง ๆ  ตระหนักถึงความสําคัญของบุคลากร 
ที่มีองคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ  ในขณะที่กฎ  ระเบียบ  ที่เกี่ยวกับการรวมตัว
ของกลุมเศรษฐกิจมุงสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการเพื่อไปทํางานในตางประเทศ
ไดสะดวกข้ึน  ดังนั้น  ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการสงเสริมคนไปทํางานตางประเทศ  
การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ  และมาตรการรองรับผลกระทบที่อาจเกิดข้ึนโดยเฉพาะ
ปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพ  และความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน 

  (๕) การเปลี่ยนแปลงดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  จํานวนประชากร
ในโลกที่มากขึ้น  ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมของโลกใหเส่ือมโทรมลง  
สงผลกระทบตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ  และการเกิดภัยธรรมชาติบอยคร้ังข้ึน  รวมทั้งการเกิด
การระบาดและแพรเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหม ๆ  เปนเหตุใหเกิดเปนขอตกลงระหวางประเทศและ
สนธิสัญญาเพื่อใหมีการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมโลกในประเด็นตาง ๆ  รวมกัน  อาทิ  
อนุสัญญาวาดวยความหลากหลายทางชีวภาพ  อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิดพันธุสัตวปา
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และพืชปาที่ใกลจะสูญพันธ  เปนตน  นอกจากนั้น  การกีดกันทางการคาที่เชื่อมโยงกับประเด็นดาน
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมก็มีมากขึ้น  ประเทศไทยจึงตองยกระดับมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอม
ใหดีข้ึนกวาเดิม  โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลย่ังยืนของระบบนิเวศดวยการพัฒนา
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติใหมีประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมีสวนรวม  และ
ปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอมมากขึ้น  ขณะเดียวกัน  ตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงาน  และพัฒนาพลังงานทางเลือก  เพื่อรองรับความตองการใชพลังงานในประเทศ 

 ๒.๒ สถานะของประเทศ 
  ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต  การทบทวน

สถานะของประเทศในดานสังคม  เศรษฐกิจ  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  และการบริหาร
จัดการประเทศ  แสดงวาประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตน  
แตยังตองพัฒนาโครงสรางทางสังคม  เศรษฐกิจ  และการเมืองในหลายประการ  เพื่อใหคนไทยอยูดีมีสุข  
ซ่ึงสรุปสถานะของประเทศที่สําคัญได  ดังนี้ 

  (๑) สถานะดานสังคมของประเทศ 
   ประเทศไทยอยูในกลุมประเทศที่มีการพัฒนาคนระดับกลางและมีแนวโนม

การพัฒนาคนเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่อง  โดยคาดัชนีการพัฒนาคนของประเทศไทยในป  ๒๕๔๘  เทากับ  
๐.๗๗๘  อยูในลําดับ  ๗๓  จาก  ๑๗๗  ประเทศ  ซ่ึงสูงกวาจีนและเวียดนามแตตํ่ากวาญี่ปุน  เกาหลีและ
สิงคโปร  สําหรับการพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว  โดยจํานวน 
ปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องเปน  ๘.๕  ป  ในป  ๒๕๔๘  และมีคนไทยที่คิดเปน 
ทําเปนรอยละ  ๖๐  ของประชากร  สวนการขยายโอกาสการเรียนรูตลอดชีวิตมีมากขึ้น  แตความสามารถ
ในการเรียนรูโดยเชื่อมโยงนําความรูไปปรับใชของคนไทยยังอยูในระดับตํ่า  คุณภาพการศึกษายังไมเพยีงพอ
ในการปรับตัวเทาทันการเปลี่ยนแปลงและเขาสูสังคมเศรษฐกิจฐานความรู  จึงเปนประเด็นที่ตองเรง 
ใหความสําคัญระยะตอไป  แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษา
เพิ่มข้ึนเปนรอยละ  ๓๙.๘  ในป  ๒๕๔๘  แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังตํ่าเมื่อเทียบกับ
ประเทศมาเลเซีย  เกาหลี  สิงคโปร  ไตหวัน  และญี่ปุน  ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูง 
ยังขาดแคลนทั้งปริมาณและคุณภาพ  และยังมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ  ๐.๒๖   
ตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  ตํ่ากวาคาเฉลี่ยถึง  ๗  เทา  ตลอดจนการนําองคความรูไปใชประโยชน



 หนา   ๖ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

ในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับตํ่า  จึงเปนจุดออนของไทยในการสรางองคความรู  นวัตกรรม  รวมทั้งการวิจัย
เพื่อพัฒนาประเทศ  และเปนจุดฉุดร้ังการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ 

   ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปนผลกระทบจาก
การเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อสารมวลชนและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม  ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง  
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน  เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป  ทําใหสถาบันครอบครัว  สถาบันการศึกษาและ
สถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู  ใหความรู  ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรม 
ลดนอยลง  นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น  ในดานสุขภาวะ
คนไทยไดรับหลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงรอยละ  ๙๖.๓  ในป  ๒๕๔๘  การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเหลือ  
๑,๗๙๘.๑  ตอประชากรพันคนในป  ๒๕๔๗  อยางไรก็ตาม  คนไทยยังเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคที่
ปองกันไดที่มีแนวโนมเพิ่มข้ึนตอเนื่อง  รวมทั้งโรคอุบัติใหมหรือโรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบจาก
กระแสโลกาภิวัตน  สวนหลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุมแรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาส
อยางทั่วถึง  และคนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงข้ึน 

   สําหรับสถานะดานชุมชน  พบวาสังคมไทยไดปรับตัวเขาสูยุคของการเปลี่ยนแปลง
จากชนบทสูเมืองอยางตอเนื่อง  ขณะที่การพัฒนาชนบทกับเมืองมีลักษณะแยกสวนสงผลใหเกิดความไมสมดุล
ของการพัฒนาของชุมชนชนบท  อยางไรก็ดี  กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการ
ความรูมีมากขึ้น  สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว  รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน  ทําใหสามารถจัดการ
กับปญหาที่มากระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง  พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของทองถิ่นใหสามารถ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น  และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจกระจายอํานาจโดยภาครัฐ
ไดสงเสริมกระบวนการเรียนรูเพื่อการจัดทําแผนชุมชนแลว  ๓,๖๕๗  ตําบล  การสงเสริมกระบวนการ
ประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถิ่นและอําเภอ  รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน   
การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน  และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน  ขณะที่
ในดานวัฒนธรรม  คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นยังถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหมนอย  
ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ  ความเอื้ออาทร  และการชวยเหลือซ่ึงกันและกัน 
เร่ิมเส่ือมถอย  อยางไรก็ตาม  สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญกระจายอยู
ทุกพื้นที่ประมาณ  ๑.๗  ลานคน  และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมชน  
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ทําใหมีชุมชนตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุกภูมิภาค  
ขณะเดียวกันพฤติกรรมการดํารงชีวิตและการปฏิสัมพันธของคนในชุมชนปรับเปลี่ยนไปจากอดีต   
โดยกระแสวัตถุนิยมที่เขาสูชุมชนไดสงผลกระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน  ทําใหมีความสะดวกมาก
ข้ึนแตมีความสุขลดลง  มีรายไดไมพอรายจาย  มีหนี้สินเพิ่มข้ึน  และความสัมพันธของคนในชุมชน 
ลดนอยลงในลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น 

  (๒) สถานะดานเศรษฐกิจของประเทศ 
   เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ  ๕.๗  

ตอป  ในชวงป  ๒๕๔๕  -  ๒๕๔๘  และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง  โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจใหญ
เปนลําดับที่  ๒๐  จากจํานวน  ๑๙๒  ประเทศในโลก  โดยยังคงมีบทบาททางการคาระหวางประเทศ  
และรักษาสวนแบงการตลาดไวไดในขณะที่การแขงขันเพิ่มสูงข้ึน  ตลอดทั้งการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู
ของประเทศไทยปรับตัวดีข้ึน  ขณะที่โครงสรางการผลิตมีจุดแข็งที่มีฐานการผลิตที่หลากหลาย  ชวยลด
ความเสี่ยงจากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิต
เพื่อสรางมูลคาเพิ่มไดมากขึ้น  อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ  ชิ้นสวน  พลังงาน  เงินทุน  และเทคโนโลยี  ในสัดสวนที่สูง  โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังตํ่า   
การผลิตอาศัยฐานทรัพยากรมากกวาองคความรู  มีการใชทรัพยากรเพื่อการผลิตและบริโภคอยางส้ินเปลือง  
ทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมา  โดยไมไดมีการสรางภูมิคุมกันอยาง
เหมาะสม  สวนโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการเชื่อมโยงที่เปน
ระบบ  ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ  ๑๖  ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวน
การใชพลังงานเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ  ๓๘  นอกจากนี้  โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศ
และส่ือสาร  และน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค  ยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง   
สวนโครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร  เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับตํ่าและ 
ตกเปนรองประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา 

   อยางไรก็ดีประเทศไทยมีจุดแข็งอยูที่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่ดี
จากการดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจ  ทําใหเสถียรภาพ
ทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี  โดย  ณ  ส้ินป  ๒๕๔๘  อัตราการวางงานอยูที่เฉลี่ย
รอยละ  ๒  และทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ  ๕๒.๑  พันลานเหรียญสหรัฐ  ซ่ึงนับวา
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เปนระดับที่มีความเพียงพอในการเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงจากภายนอก  อยางไรก็ตามราคาน้ํามันที่เพิ่มสูงข้ึน
มากต้ังแตปลายป  ๒๕๔๗  และตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  สงผลใหดุลการคา  ดุลบัญชีเดินสะพัด  ขาดดุล
เพิ่มข้ึน  สะทอนถึงปญหาความออนแอในเชิงโครงสรางที่พึ่งพิงภายนอกมากเกินไป  รวมทั้งประเทศไทย
ยังมีฐานะการออมที่ตํ่ากวาการลงทนุ  จึงตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ  ทําใหประเทศมีความเสี่ยงจาก
การขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ  จึงมีความจําเปนตองพัฒนา
ระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเง่ือนไขบริบทโลกที่มีการเคลื่อนยายอยางเสรีของคน  องคความรู
เทคโนโลยี  เงินทุน  สินคาและบริการ 

   สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไข
ปญหาความยากจน  มีสวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีข้ึนอยางชา ๆ  
ในป  ๒๕๔๗  มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจน  ซ่ึงเปนระดับรายได  ๑,๒๔๒  บาท
ตอเดือน  อยูจํานวน  ๗.๓๔  ลานคน  คิดเปนรอยละ  ๑๑.๓  ของประชากรทั้งประเทศ   สําหรับ 
การกระจายรายไดปรับตัวดีข้ึนอยางชา ๆ  โดยคาดัชนีจีนี่  (Gini  coefficient)  ของประเทศไทยเทากับ  
๐.๔๙๙  ลดลงตอเนื่องจาก  ๐.๕๒๕  ในป  ๒๕๔๓  และ  ๐.๕๐๑  ในป  ๒๕๔๕  แตอยางไรก็ตาม 
การแกปญหาการกระจายรายไดตองไดรับลําดับความสําคัญ  เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับประเทศอื่น ๆ  
แลว  การกระจายรายไดในประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ 

  (๓) สถานะดานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม 
   ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมไดถูกนํามาใชเพื่อตอบสนอง

การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเปนหลัก  โดยพื้นที่ปาไมถูกทําลายไปถึง  ๖๗,๐๐๐,๐๐๐  ไรในชวง  ๔๐  ป  
ปจจุบันเหลือพื้นที่ปารอยละ  ๓๓  ของพื้นที่ประเทศ   กอให เกิดปญหาน้ําทวม  น้ําแลง   และ 
ภัยธรรมชาติที่บอยคร้ังและรุนแรง  ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลน
ลดลงจาก  ๒,๐๐๐,๐๐๐  ไร  เหลือ  ๑,๕๐๐,๐๐๐  ไร  อัตราการจับสัตวน้ําลดลง  ๓  เทา  แหลงปะการัง
และหญาทะเลสภาพเสื่อมโทรม  สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ  ก็กําลังถูกทําลาย 
อยางรวดเร็ว  สาเหตุมาจากการดําเนินกิจกรรมของมนุษยที่ทําลายถิ่นที่อยูอาศัยของส่ิงมีชีวิตชนิดตาง ๆ   
และสงผลตอการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ  ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มข้ึน 

   คุณภาพส่ิงแวดลอมมีความเสื่อมโทรม  มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของ
จํานวนประชากร  และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม  สงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มข้ึน   
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โดยคุณภาพอากาศและน้ําอยูในเกณฑตํ่ากวามาตรฐาน  ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึ้น
เกินศักยภาพในการกําจัดไดทัน  ขณะที่การนําเขาสารอันตรายที่ใชในการผลิตมีมากขึ้น  โดยขาดกลไก
การจัดการทั้งการควบคุมกระบวนการผลิต  การจัดเก็บ  การขนสง  ทําใหเกิดการแพรกระจายในสิ่งแวดลอม
และปนเปอนหวงโซอาหาร  นอกจากนี้  การใชเคร่ืองมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายที่เกี่ยวของยังมีอยู
จํากัด  รวมทั้งมีความซ้ําซอน  มีชองวาง  และขาดการบังคับใช 

  (๔) สถานะดานการบริหารจัดการประเทศ 
   กระบวนการบริหารจัดการประเทศไดเร่ิมเปดโอกาสใหภาคสวนอื่น ๆ   

เขามารวมกับภาครัฐมากขึ้น  แตภาคประชาชนและภาคสาธารณะอื่น ๆ  ยังมีบทบาทจํากัด  กลาวคือ  
ภาคการเมือง  ปรับตัวเขมแข็งข้ึนและมีเสถียรภาพอยางมาก  ขณะที่ยังมีการรวมศูนยอํานาจการบริหาร
จัดการทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  และระบบการตรวจสอบถวงดุลขาดประสิทธิภาพ  ขณะที่
การปฏิรูประบบราชการนําไปสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพมากขึ้น  แตกระบวนการบริหารจัดการ
ยังมีลักษณะปดคอนขางมาก  และยังขาดกระบวนการมีสวนรวมของประชาชน  ผลการประเมิน 
การพัฒนาระบบราชการในดานตาง ๆ  โดยเฉลี่ยอยูในระดับดีข้ึนไป  และมีคะแนนเฉลี่ยในภาพรวม
เทากบั  ๓.๘๒  ในป  ๒๕๔๗  สวนภาคประชาชนเริ่มเขามามีสวนรวมในการพัฒนาและขยายบทบาท
เพิ่มข้ึนทั้งดานการเมืองและการพัฒนาทองถิ่น  สัดสวนผูใชสิทธิเลือกต้ังเพิ่มข้ึนอยางตอเนื่องจนเปน
รอยละ  ๗๒.๖  ในป  ๒๕๔๘  สําหรับภาคเอกชนมีบทบาทในการพัฒนาประเทศเพิ่มข้ึนตอเนื่อง  และ 
มีการบริหารจัดการที่เปนธรรมาภิบาลมากขึ้น  ผลการจัดอันดับธรรมาภิบาลภาคเอกชนของสถาบัน
นานาชาติเพื่อพัฒนาการจัดการ  (Institute  for  Management  Development : IMD)  ปรากฏวาประเทศไทย
มีอันดับดีข้ึนจากอันดับที่  ๓๖  ในป  ๒๕๔๔  เปนอันดับที่  ๓๐  ในป  ๒๕๔๙  แตยังไมมีพลังเพียงพอ 
ที่จะขับเคลื่อนธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนโดยรวม  โดยเฉพาะธุรกิจนอกตลาดหลักทรัพย 

   อยางไรก็ตาม  การบริหารจัดการภาครัฐดังกลาวยังไมตอบสนองตอการเสริมสราง
ธรรมาภิบาล  โดยยังมีลักษณะรวมศูนยอํานาจ  ยังไมเปดโอกาสใหมีกระบวนการมีสวนรวมตัดสินใจ
ของประชาชน  แมการดําเนินงานการกระจายอํานาจมีความกาวหนามากขึ้น  องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
ก็ยังไมเขมแข็งและขาดอิสระในการจัดเก็บรายไดใหเพียงพอตอการพึ่งตนเอง  นอกจากนี้  กระบวนการ
ยุติธรรมและกฎหมายปรับตัวไมทันการเปลี่ยนแปลงจึงยังไมสามารถสรางความเปนธรรมกับทุกภาคี  
ขณะที่กลไกการตรวจสอบการใชอํานาจของรัฐยังขาดประสิทธิภาพและกลไกการตรวจสอบถวงดุลนอก
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ภาครัฐยังมีบทบาทจํากัด  ขาดการทํางานเปนเครือขายที่จะกอใหเกิดพลังรวมในการตรวจสอบอยางมี
ประสิทธิภาพ  แมความโปรงใสในการบริหารจัดการภาครัฐมีแนวโนมดีข้ึนตอเนื่อง  โดยดัชนีชี้วัด
ภาพลักษณคอรรัปชั่น  จัดทําโดยองคกรเพื่อความโปรงใสนานาชาติเพิ่มสูงข้ึนเปน  ๓.๘  จากคะแนนเต็ม  
๑๐  คะแนน  ในป  ๒๕๔๘  ซ่ึงยังอยูในระดับคอนขางตํ่า  ทั้งวัฒนธรรมอุปถัมภที่ฝงรากลึก  ยังคงเปน
อุปสรรคขัดขวางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในสังคมไทย  ประกอบกับการขาดคุณภาพและจิตสํานึก
สาธารณะ  จึงทําใหไมสามารถแยกแยะผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนสาธารณะ  กอใหเกิด
ปญหาความไมเปนธรรมและการทุจริตประพฤติมิชอบที่ซับซอนมากขึ้น 

 ๒.๓ แนวคิดและทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
  (๑) แนวคิดหลัก 
   ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกที่จะมีผลกระทบตอการพัฒนาของ

ประเทศไทยในอนาคต  ตลอดทั้งการทบทวนผลการพัฒนาและสถานะของประเทศ  ไดสะทอนถึง
ปญหาเชิงโครงสรางการพัฒนาของประเทศที่ไมสมดุล  ไมย่ังยืน  และออนไหวตอผลกระทบจากความ
ผันผวนของปจจัยภายนอกที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวหันมาทบทวน
กระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางที่พึ่งตนเองและมีภูมิคุมกันมากขึ้น  โดยยึดหลัก  “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ ยึด   
“คนเปนศูนยกลางการพัฒนา”  เพื่อใหการพัฒนาและบริหารประเทศเปนไปในทางสายกลาง  บนพื้นฐาน
ดุลยภาพเชิงพลวัตของการพัฒนาที่เชื่อมโยงทุกมิติของการพัฒนาอยางบูรณาการ  ทั้งมิติตัวคน  สังคม  
เศรษฐกิจ  ส่ิงแวดลอมและการเมือง  โดยมีการวิเคราะหอยาง  “มีเหตุผล”  และใชหลัก  “ความพอประมาณ”  
ใหเกิดความสมดุลระหวางมิติทางวัตถุกับจิตใจของคนในชาติ  ความสมดุลระหวางความสามารถในการ
พึ่งตนเองกับความสามารถในการแขงขันในเวทีโลก  ความสมดุลระหวางสังคมชนบทกับสังคมเมือง  
โดยมีการเตรียม  “ระบบภูมิคุมกัน”  ดวยการบริหารจัดการความเสี่ยงใหเพียงพอพรอมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงทั้งจากภายนอกและภายในประเทศ 

   ทั้งนี้  การขับเคลื่อนกระบวนการพัฒนาทุกข้ันตอนตองใช  “ความรอบรู”  
ในการพัฒนาดานตาง ๆ  ดวยความรอบคอบ  เปนไปตามลําดับข้ันตอน  และสอดคลองกับวิถีชีวิตของ
สังคมไทย  รวมทั้งการเสริมสรางศีลธรรมและสํานึกใน  “คุณธรรม”  จริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่และ
ดําเนินชีวิตดวยความเพียร  อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีใหพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงที่เกิดข้ึนทั้งใน
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ระดับครอบครัว  ชุมชน  สังคมและประเทศชาติ  นอกจากนี้  ยังไดยึดความสอดคลองตามเจตนารมณ
ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.  ๒๕๔๐  ดวยแลว 

  (๒) ทิศทางการปรับตัวของประเทศไทย 
   การพัฒนาประเทศใหสามารถดํารงอยูอยางมั่นคงในกระแสโลกาภิวัตนที่มี

การเปลี่ยนแปลงรวดเร็ว  และมีแนวโนมทวีความรุนแรงย่ิงข้ึน  จําเปนตองสรางความแข็งแกรงของระบบ
และโครงสรางตาง ๆ  ภายในประเทศใหสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น  และสรางภูมิคุมกันที่ดีของประเทศ
ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  โดยใหความสําคัญตอการนําทุนของประเทศที่มีศักยภาพและ
ความไดเปรียบดานอัตลักษณและคุณคาของชาติ  ทั้งทุนสังคม  ทุนเศรษฐกิจ  และทุนทรัพยากรธรรมชาติ 
และส่ิงแวดลอมมาใชประโยชนอยางบูรณาการและเกื้อกูลกัน  พรอมทั้งเสริมสรางใหแข็งแกรงเปนเสมือน
เสาเข็มหลักในการพัฒนาประเทศ  โดยการเสริมสรางทุนสังคม  ที่มุงพัฒนาศักยภาพคนในทุกมิติ 
ทั้งดานรางกาย  จิตใจ  และสติปญญา  ครอบครัวมีความอบอุน  มั่นคง  ชุมชนมีความเขมแข็ง  และรวมพลัง
เปนเครือขายในการพัฒนาสําหรับการเสริมสรางทุนเศรษฐกิจ  มุงพัฒนาเศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจ
ที่มีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ  มีคุณภาพ  มีการพัฒนาปจจัยสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
และการลงทุน  ควบคูไปกับการเสริมสรางศักยภาพและภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก  เพื่อกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม  ในสวนของการเสริมสรางทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  
มุงพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ  และส่ิงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร
เพื่อสงวนรักษาใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมคงความอุดมสมบูรณเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ  และเปนรากฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขอยางย่ังยืน 

   ขณะเดียวกันจําเปนตองเสริมสรางระบบ  โครงสราง  กลไก  และกระบวนการ
บริหารพัฒนาประเทศใหอยูบนหลักธรรมาภิบาลและประชาธิปไตย  โดยบูรณาการการมีสวนรวมของ
ทุกภาคสวนและทุกระดับในการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศใหเกิดความสมดุล  เปนธรรมและย่ังยืน  
พรอมทั้งปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพ  โปรงใส  ลดบทบาทอํานาจของราชการ 
ในสวนกลางและเพิ่มบทบาท  มอบอํานาจและกระจายอํานาจการตัดสินใจ  การดําเนินการ  และกระจาย
การจัดสรรทรัพยากรใหแกราชการสวนภูมิภาค  สวนทองถิ่น  และชุมชน  สงเสริมบทบาทภาคเอกชน
และการปฏิรูปธุรกิจเอกชนใหเขมแข็ง  สุจริต  โปรงใส  และเรงปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบียบ  เพื่อสราง
สมดุลในการจัดสรรและกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาใหทั่วถึงเปนธรรม  โดยตองดําเนินการ



 หนา   ๑๒ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

รักษาและเสริมสรางความมั่นคงควบคูไปดวย  อันจะสนับสนุนใหการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ  
ทั้งในมิติเศรษฐกิจ  สังคม  ทรัพยากรธรรมชาติส่ิงแวดลอม  และความมั่นคง  นําไปสูสันติสุขและ 
ความย่ังยืน 

๓. วิสัยทัศนและพันธกิจ 
 ๓.๑ วิสัยทัศนประเทศไทย 
  มุงพัฒนาสู  “สังคมอยู เย็นเปนสุขรวมกัน  (Green  and  Happiness  Society)   

คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู  รูเทาทันโลก  ครอบครัวอบอุน  ชุมชนเขมแข็ง  สังคมสันติสุข  เศรษฐกิจ
มีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติย่ังยืนอยูภายใต
ระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล  ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปน
ประมุข  และอยูในประชาคมโลกไดอยางมีศักด์ิศรี” 

 ๓.๒ พันธกิจ 
  เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  มุงสู  “สังคมอยูเย็น

เปนสุขรวมกัน”  ภายใตแนวปฏิบัติของ  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  เห็นควรกําหนดพันธกิจของ
การพัฒนาประเทศ  ดังนี้ 

  (๑) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ  คุณธรรม  นําความรอบรูอยางเทาทัน  มีสุขภาวะที่ดี
อยูในครอบครัวที่อบอุน  ชุมชนที่เขมแข็ง  พึ่งตนเองได  มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมีศักด์ิศรี
ภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางวัฒนธรรม  ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม   

  (๒) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ  เสถียรภาพ  และเปนธรรม  มุงปรับโครงสราง
เศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได  มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของสภาพแวดลอม
ในยุคโลกาภิวัตน  บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ  มีระดับการออมที่พอเพียง  
มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม  ใชจุดแข็งของความหลากหลาย
ทางชีวภาพและเอกลักษณความเปนไทย  ควบคูกับการเชื่อมโยงกับตางประเทศ  และการพัฒนาปจจัย
สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน  และโลจิสติกส  พลังงาน  กฎกติกา  และกลไกสนับสนุนการแขงขัน
และกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 

  (๓) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ  และสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ
และคุณภาพส่ิงแวดลอม  สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชนอยางย่ังยืน  เปนธรรม  
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และมีการสรางสรรคคุณคา  สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสรางภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร  
คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากร  ปรับแบบแผนการผลิตและ
การบริโภคที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม  ตลอดจนรักษาผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณี
ระหวางประเทศ 

  (๔) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการกระจายผลประโยชน
จากการพัฒนาสูทุกภาคี  ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส  สุจริต  ยุติธรรม  รับผิดชอบตอสาธารณะ 
มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ  สูความเปนธรรมทาง
เศรษฐกิจ  สังคม  และการใชทรัพยากร 

๔. วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก 
 เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต  และ

เพื่อกาวไปสูวิสัยทัศนการพัฒนาประเทศที่พึงปรารถนาในระยะยาว  การพัฒนาประเทศในระยะ  ๕  ป
ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว  ดังนี้ 

 ๔.๑ วัตถุประสงค 
  (๑) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม  จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อน

ดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว  สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา  เสริมสรางบริการสุขภาพ
อยางสมดุลระหวางการสงเสริม  การปองกัน  การรักษา  และการฟนฟูสมรรถภาพ  และสรางความปลอดภัย
ในชีวิตและทรัพยสิน 

  (๒) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน  เชื่อมโยงเปนเครือขาย  เปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ  คุณภาพชีวิต  และอนุรักษ  ฟนฟู  ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางย่ังยืน
นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

  (๓) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา  (Value  Creation)  ของสินคา
และบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม  รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต
เพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงข้ึน 

  (๔) เพื่อสรางภูมิคุมกัน  (Safety  Net)  และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับ 
ภาคการเงนิ  การคลัง  พลังงาน  ตลาดปจจัยการผลิต  ตลาดแรงงาน  และการลงทุน 



 หนา   ๑๔ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

  (๕) เพื่อสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนใหเปนธรรม  และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ  รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก
ภาคสวนอยางเปนธรรม 

  (๖) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคา 
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา
ประเทศ  และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต  รวมทั้งสรางกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางย่ังยืน 

  (๗) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ  ภาคธุรกิจ
เอกชนและภาคประชาชน  และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ควบคู
กับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทาง
ปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข 

 ๔.๒ เปาหมาย 
  เพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว  ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนา ฯ  

ฉบับที่  ๑๐  ดังนี้ 
  (๑) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน  ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทางรางกาย  

จิตใจ  ความรู  ความสามารถ  ทักษะการประกอบอาชีพ  และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต  ครอบคลุม
ทุกกลุมเปาหมายเพื่อเสริมสรางศักยภาพใหกับตนเองที่จะนําไปสูความเขมแข็งของครอบครัว  ชุมชน
และสังคมไทย  โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน  ๑๐  ป  พัฒนากําลังแรงงานระดับกลาง
ที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ  ๖๐  ของกําลังแรงงานทั้งหมด  และเพิ่มสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและ
พัฒนาเปน  ๑๐  คนตอประชากร  ๑๐,๐๐๐  คน  พรอมทั้งลดปญหาอาชญากรรมลงรอยละ  ๑๐  และ
กําหนดใหอายุคาดหมายเฉลี่ยของคนไทยสูงข้ึนเปน  ๘๐  ป  ควบคูกับลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวย 
ดวยโรคที่ปองกันไดใน  ๕  อันดับแรก  คือ  หัวใจ  ความดันโลหิตสูง  เบาหวาน  หลอดเลือดสมอง  
และมะเร็งนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน  และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลลงในระยะยาว 

  (๒) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน  พัฒนาใหทุกชุมชน 
มีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม  และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรร
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งบประมาณ  ปญหาอาชญากรรม  ยาเสพติด  และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน  การมีสวนรวมในการ
ตัดสินใจ  และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ  ๔  ภายในป  ๒๕๕๔ 

  (๓) เปาหมายดานเศรษฐกิจ  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหมีความสมดุลและย่ังยืน
โดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มข้ึนเปนรอยละ  ๗๕  ภายใน 
ป  ๒๕๕๔  สัดสวนภาคการผลิตเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรเพิ่มข้ึนเปนรอยละ  ๑๕  ภายในป   
๒๕๕๔  อัตราเงินเฟอทั่วไปเฉลี่ยรอยละ  ๓.๐  -  ๓.๕  ตอป  สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวม 
ในประเทศไมเกินรอยละ  ๕๐  ความยืดหยุนการใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน  ๑ : ๑  ในระยะของแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๐  เพิ่มสัดสวนการใชพลังงานหมุนเวียนเปนรอยละ  ๘  รวมทั้งลดสัดสวนการใชพลังงานตอ
ผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  โดยเฉพาะอยางย่ิงลดการใชน้ํามันในภาคการขนสงใหเหลือรอยละ  ๓๐  
ของการใชพลังงานทั้งหมด  รายไดของกลุมที่มีรายไดสูงสุดรอยละ  ๒๐  แรกมีสัดสวนไมเกิน  ๑๐  เทา
ของรายไดของกลุมที่มีรายไดตํ่าสุดรอยละ  ๒๐  ภายในป  ๒๕๕๔  และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมตํ่ากวารอยละ  ๔๐  ในระยะของแผนพัฒนา ฯ  
ฉบับที่  ๑๐ 

  (๔) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  รักษา
ความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวา
รอยละ  ๓๓  และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ  ๑๘  ของพื้นที่ประเทศ  รักษาพื้นที่ 
ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา  ๓๑,๐๐๐,๐๐๐  ไร  และรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยู
ในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดีและไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ  โดยรักษาคุณภาพน้ํา
ในลุมน้ําตาง ๆ  และแหลงน้ําธรรมชาติใหอยูในเกณฑพอใชและดี  รวมกันไมตํ่ากวารอยละ  ๘๕  
คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน   โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก   (PM๑๐)  ตองมีคาเฉลี่ย   
๒๔  ชั่วโมงไมเกิน  ๑๒๐  มก./ลบ.ม.  อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอประชากรลดลง 
รอยละ  ๕  จากป  ๒๕๔๖  คือไมเกิน  ๓.๕  ตัน/คน/ป  ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมใหเกิน  
๑  กก./คน/วัน  และของเสียอันตรายจากชุมชนและอุตสาหกรรมไดรับการจัดการอยางถูกตองรอยละ  ๘๐  
ของปริมาณของเสียอันตรายทั้งหมด  รวมทั้งใหมีระบบฐานขอมูลความหลากหลายทางชีวภาพที่สมบูรณ
ระดับประเทศ  ๑  ระบบ 
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  (๕) เปาหมายดานธรรมาภิบาล  มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีข้ึน  มีคะแนน
ภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่  ๕.๐  ภายในป  ๒๕๕๔  ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม  และมี 
การดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มข้ึน  ลดกําลังคนภาคราชการใหไดรอยละ  ๑๐  ภายในป  ๒๕๕๔  ธรรมาภิบาล
ในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มข้ึน  ทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเอง
มากข้ึนและภาคประชาชนมีความเขมแข็ง  รูสิทธิ  หนาที่  และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ  รวมทั้งใหมีการสรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและ 
ธรรมาภิบาลในบริบทไทยเพิ่มข้ึนในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐ 

๕. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
 ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอน 

มากย่ิงข้ึน  จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม  โดยเสริมสรางความแข็งแกรง
ของโครงสรางของระบบตาง ๆ  ภายในประเทศใหมีศักยภาพ  แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน  และสราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ  ไดอยางรูเทาทัน  ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนา
ที่เปนธรรม  และเสริมสรางความเทาเทยีมกันของกลุมคนในสังคม  และความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น  
พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพส่ิงแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐาน
การพัฒนาที่มั่นคง  และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย  ตลอดจนการเสริมสราง 
ธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ  อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคงและย่ังยืน  
สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก  ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี  โดยมียุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ
ในระยะแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ดังนี้   

 ๕.๑ ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู  
ใหความสําคัญกับ   

  (๑) การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู  เกิดภูมิคุมกัน  โดยพัฒนาจิตใจควบคู
กับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต  เร่ิมต้ังแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง   
มีทักษะชีวิต  พัฒนาสมรรถนะ  ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ  พรอมกาวสูโลก
ของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ  สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู  สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต  จัดการองคความรู
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ทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมต้ังแตระดับชุมชนถึงประเทศ  สามารถนําไปใชในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

  (๒) การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ  และ 
อยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู  เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร  มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน  
การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ  เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหาร 
ที่ปลอดภัย  ลด  ละ  เลิกพฤติกรรมเส่ียงตอสุขภาพ 

  (๓) การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข  มุงเสริมสราง
ความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมบนฐานของความมีเหตุมีผล  ดํารงชีวิตอยางมั่นคงทั้งในระดับครอบครัว
และชุมชน  พัฒนาระบบการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง   
สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน  สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย  นาอยู  บนพื้นฐานของ
ความยุติธรรมในสังคม  เสริมสรางกระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง 
ควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง  และความตระหนักถึงคุณคาและ 
เคารพศกัด์ิศรีความเปนมนุษยเพื่อลดความขัดแยง 

 ๕.๒ ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่มั่นคง
ของประเทศ  ใหความสําคัญกับ 

  (๑) การบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็ง  ดวยการสงเสริมการรวมตัว  
รวมคิด  รวมทําในรูปแบบที่หลากหลาย  และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน   
มีกระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนข้ันตอน  มีเครือขายการเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน  มีกระบวนการเสริมสรางศักยภาพชุมชนและองคกรปกครองสวนทองถิ่น  
ใหสามารถพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึ่งตนเอง  รวมทั้งการสราง
ภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

  (๒) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน  ดวยการบูรณาการกระบวนการผลิต
บนฐานศักยภาพ  และความเขมแข็งของชุมชนอยางสมดุล  เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง
ภายในชุมชน  สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ  กลุมอาชีพ  สนับสนุนการนําภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแกชุมชน  
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สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น  รวมทั้งสราง
ระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ  การตลาด  และทักษะในการ
ประกอบอาชีพ 

  (๓) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล  ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชุมชน
ในการสงวนอนุรักษ  ฟนฟู  พัฒนา  ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ  รวมทั้งการสราง
กลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมในทองถิ่น 

 ๕.๓ ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและย่ังยืน  ใหความสําคัญกับ 
  (๑) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการ

บนฐานความรูและความเปนไทย  โดยปรับโครงสรางภาคเกษตร  ภาคอุตสาหกรรม  และภาคบริการที่ใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน  รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม  
ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย  และความหลากหลายทางชีวภาพ  เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและ
มูลคาสูง  มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด  รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี  เพื่อดึงดูดการลงทุน
จากตางประเทศ  และสงเสริมการลงทุนไทยในตางประเทศ  ตลอดจนการบริหารองคความรูอยางเปนระบบ  
การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส  การปฏิรูปองคกร  การปรับปรุงกฎระเบียบ  และพัฒนา
ระบบมาตรฐานในดานตาง ๆ  รวมทั้งการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศใหสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต  และการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 

  (๒) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ  โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม 
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต 
โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ  พัฒนารัฐวิสาหกิจใหมีการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพ 
บนหลักการบริหารจัดการที่ดี  เพื่อใหการใชทรัพยากรเกิดประสิทธิภาพและสวัสดิการสูงสุดแกประเทศ 
การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลงระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน 
และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขา 
พลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ 

  (๓) การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรมและการกระจายผลประโยชน 
จากการพัฒนาอยางเปนธรรม  โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบอยางเสรี  เปนธรรม   
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และปองกันการผูกขาด  กระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม   
ใหประชาชนเขาถึงบริการไดอยางทั่วถึง   เพียงพอ  และสอดคลองกับความตองการของพื้นที่   
เพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุน 
การพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก  ดวยการพัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหเขมแข็ง   
รวมทั้งดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายได  โดยกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี   
การจัดทํางบประมาณและการเบิกจาย  และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลังสูทองถิ่น 

 ๕.๔ ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคง 
ของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม  ใหความสําคัญกับ 

  (๑) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศ  เพื่อรักษาสมดุล 
ระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน  โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู  สงเสริม 
สิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร  ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวมเพื่ออนุรักษ 
และฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ  โดยใหความสําคัญกับการกําหนดเขต  และการจัดการเชิงพื้นที่ภายใต 
การจัดทําขอตกลงกับชุมชนทองถิ่นในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก  ไดแก  ดิน  น้ํา  ปาไม  ทรัพยากร 
ทะเลและชายฝง  ทรัพยากรแร  รวมถึงการมีมาตรการหยุดใชทรัพยากรที่สําคัญที่ถูกทําลายสูงเปนการชั่วคราว   
และการสรางกลไกแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี  รวมทั้งการพัฒนาระบบการจัดการและการปองกัน 
ภัยพิบัติ 

  (๒) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ย่ังยืน   
โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ย่ังยืน  เพื่อลด 
ผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  โดยกําหนดนโยบายสาธารณะ  และใชกลไกทาง 
เศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง  รวมทั้งการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับส่ิงแวดลอม   
ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอ 
คุณภาพชีวิต  โดยผลักดันใหเกิดระบบประเมินส่ิงแวดลอมระดับยุทธศาสตร  ระบบประเมินผลกระทบ 
ทางสังคมและสุขภาพในโครงการพฒันาของรัฐ  หรือที่รัฐอนุมัติใหเอกชนดําเนินการควบคูกับการยกระดับ 
ขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการสิ่งแวดลอมตลอดจน 
มีกลไกกําหนดจุดยืนตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศดานส่ิงแวดลอม 
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  (๓) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น  โดยใช 
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ  เร่ิมจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน   
การคุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอก  โดยเฉพาะจากพันธกรณี 
ระหวางประเทศ  สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชน  และการแบงปนผลประโยชนที่ เปนธรรม   
สงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน   
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ 

 ๕.๕ ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ  มุงเสริมสราง 
ความเปนธรรมในสังคมอยางย่ังยืน  โดยใหความสําคัญกับ 

  (๑) การเสริมสราง  และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลใหเปน 
สวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย  โดยสรางกระบวนการเรียนรู  ปลูกฝงจิตสํานึก  คานิยม   
วัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน  และประชาชนทุกระดับ  อยางตอเนื่องจริงจังพรอมทั้ง 
พัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และธรรมาภิบาล  ในสังคมทุกระดับ 
เพื่อใหเปนแบบอยางที่ดีในสังคม  ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชน 
มีสวนรวมอยางแทจริง  และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและ 
การเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น 

  (๒) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการบริหาร
จัดการประเทศ  โดยสงเสริมใหประชาชนรวมตัวและรวมกลุมสรางเครือขายการทํางานรวมกันใหเขมแข็ง  
สงเสริมใหเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม  และรวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศใหเกิด
ความเปนธรรมและความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ  เสริมสรางความเขมแข็ง  และสรางเครือขาย
การทํางานของกลไกตรวจสอบภาคประชาชน  เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของภาครัฐไดอยาง
เขมแข็งมีประสิทธิภาพ 

  (๓) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล  เนนการบริการแทน
การกํากับควบคุม  และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา  เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคา
ในการปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ
ใหมีประสิทธิภาพ  ทันสมัย  ลดการบังคับควบคุม  คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางาน
รวมกับหุนสวนการพัฒนา  เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ



 หนา   ๒๑ 
เลม   ๑๒๓   ตอนพิเศษ   ๑๒๓   ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๗   พฤศจิกายน   ๒๕๔๙ 
 

 

 

และคุณภาพการใหบริการสาธารณะ  และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ  ตลอดจนพัฒนากลไกการกํากับ
ดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม  โปรงใส  โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศและ
คุมครองผูใชบริการ  โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหเห็นความสําคัญและ
ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยาง
เครงครัด 

  (๔) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค  ทองถิ่น  และชุมชน
เพิ่มข้ึนตอเนื่อง  โดยพัฒนาศักยภาพ  และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ  ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชน
ในพื้นที่  และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถ่ินอยางแทจริง  พรอมทั้งเปดโอกาส
ใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง 

  (๕) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง  สุจริต  และมีธรรมาภิบาล  โดยมี 
มาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย  และธุรกิจเอกชน 
ทั่วไปเปน  “บรรษัทภิบาล”  เพิ่มมากขึ้น  สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซ่ือสัตย  ยุติธรรมตอ 
ผูบริโภค  และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง  พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม  แบงปนผลประโยชน 
คืนสูสาธารณะ  ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตาง  ๆ ใหมีบทบาทในการสรางธรรมาภิบาล 
แกภาคธุรกิจมากขึ้น 

  (๖) การปฏิรูปกฎหมาย  กฎระเบยีบ  และข้ันตอน  กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนา 
เศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา  ดวยการเปดโอกาสให 
ภาคีและกลุมตาง ๆ  มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ   
ใหเสมอภาคและมีความสมดุล  โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ  ลดการใช 
ดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่  รวมทั้งสรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย 
โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ  เพื่อสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็ก 
และผูประกอบการใหม 

  (๗) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศ 
สูดุลยภาพและความยั่งยืน  โดยการพัฒนาศักยภาพ  บทบาท  และภารกิจของหนวยงานดานการปองกัน 
ประเทศ  ความมั่นคง  และการรักษาความสงบเรียบรอย  ใหมีประสิทธิภาพมีความพรอมในการปองกัน 
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ประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว  พรอมทั้งผนึกพลังรวมกับ 
ภาคสวนตาง ๆ  ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช   สถาบัน 
พระมหากษัตริย  ผลประโยชนของชาติ  และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย 
ทรงเปนประมุข  รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยูรอดปลอดภัย 
โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ 

๖. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
 การขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับ 

การมีสวนรวมของทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคสวน  เพื่อสามารถผนึกพลังความรวมมือตามบทบาท 
ความรับผิดชอบ  รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสู 
แผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ  ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม  ควบคูไปกับ 
การปรับระบบการจัดสรรทรัพยากรและปรับปรุงกฎหมาย  กฎระเบียบ  รวมทั้งสรางองคความรูเพื่อหนุน 
เสริมการขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล  และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ  โดยมีแนวทางสําคัญ   
ดังนี้ 

 ๖.๑ เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา  จัดทําแผนปฏิบัติการในระดบัตาง  ๆ  
ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ  ภาคเอกชน   
ภาคสถาบันตาง ๆ  รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนินภารกิจรวมมือสนับสนุนซ่ึงกันและกันได   
ควบคูไปกับการสรางความรู  ความเขาใจในหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  และการประยุกตใชใหกับ 
ภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง  เพื่อมีสวนรวมขับเคลื่อนและจัดทําแผนปฏิบัติการระดับตาง ๆ   
ที่เชื่อมโยงกับยุทธศาสตรแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลื่อนแผนบริหารราชการ 
แผนดิน  และแผนปฏิบัติการในรูปแบบตาง ๆ  ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ  มิติของพื้นที่  และมิติ 
ตามวาระงานพิเศษ  และใชกลไกกระบวนการชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถิ่น  แผนจังหวัด/กลุมจังหวัด   
และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ  ตลอดจนใหมกีลไกที่ปรึกษาภาคประชาชนเพื่อรวมขับเคลื่อนในระดับ 
พื้นที่ 

 ๖.๒ กําหนดแนวทางการลงทุนที่สําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนา ฯ   
ฉบับที่  ๑๐  เพื่อภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน  และสรางการมีสวนรวม 
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จากภาคสวนตาง ๆ  โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม  รวมทั้งความเขมแข็ง 
ของชุมชน  เนนการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร  การเรียนรูตลอดชีวิต  การพัฒนาคุณภาพการวิจัย 
และพัฒนา  การพัฒนาศักยภาพชุมชนอยางตอเนื่อง  การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจ 
นอกระบบ  การแกปญหาความยากจนอยางบูรณาการ  ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ  จะใหความสําคัญ 
กับการปฏิรูประบบการออม  การรวมกลุม  การปฏิรูประบบนวัตกรรม  การลดตนทุนการขนสง  และ 
โลจิสติกส  การลงทุนเพื่อสรางโอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม  และสรางความมั่นคง 
ดานพลังงาน 

 ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากร 
ส่ิงแวดลอมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร  การพัฒนาแหลงน้ํา   
การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย  การลงทุนในการสราง  ขยาย  และปรับปรุงระบบบําบัดน้ําเสียและ 
กําจัดขยะมูลฝอย  การใชเทคโนโลยีสะอาดการปรับเปลี่ยนมาใชเคร่ืองยนตและพลังงานที่สะอาด 
การสรางระบบจัดการฐานขอมูลและสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทาง 
ชีวภาพ  ภายใตการเสริมสราง  ธรรมาภิบาลจะใหความสําคัญกับการรณรงคปลูกจิตสํานึกธรรมาภิบาล 
คานิยมวัฒนธรรม  ประชาธิปไตย  วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ  ทุกภาคสวน  และทุกสถาบัน 
การเปดโอกาสใหภาคประชาชนไดเขารวมคิด  ตัดสินใจ  ดําเนินการ  รับผิดชอบ  และรวมตรวจสอบ 
ในกระบวนการบริหารจัดการประเทศ  และสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย   
และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล 

 ๖.๓ เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนยุทธศาสตรใหบังเกิดผล 
ในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ภายใตกรอบการปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอการบริหาร 
กิจการบานเมืองที่ดี  การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ  การเสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ   
การแกไขปญหาความยากจน  การปองกันการทุจริต  การกระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง   
ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน  และเรงรัดการพัฒนา 
บุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถทันตอความจําเปนของทางราชการและการเปลี่ยนแปลง 
ของโลก  โดยมีกฎหมาย  ทั้งดานเศรษฐกิจ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  ทรัพยากร ฯ  และการบริหารจัดการ 
ที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย  การปรับปรุงแกไข  และการประกาศใช  รวมทั้งการยกรางข้ึนใหม 
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 ๖.๔ ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการขับเคลื่อน 
ยุทธศาสตรแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  สูการปฏิบัติ  โดยใหความสําคัญกับการศึกษาวิจัยสรางองคความรู 
ที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชนทั้งในระดับการปฏิบัติและ 
ระดับนโยบายไดตอไป  โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลัก ๆ  ตามประเด็นยุทธศาสตรทั้ง  ๕  ยุทธศาสตร 
ของแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐ 

 ๖.๕ พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการพัฒนา 
ในทุกระดับ  โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบและประเมินผลการบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม 
ที่มุงผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน  ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน สามารถตรวจสอบและ 
เปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานได  รวมทั้งสนับสนุนใหทุกสวนราชการพัฒนาสูระบบตรวจสอบและ 
ประเมินผลการบริหารจัดการที่ดีของภาครัฐ  ที่มุงความคุมคา  ความโปรงใส  และตอบสนองความตองการ 
ที่หลากหลายของประชาชน  ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาดัชนีชี้วัดผลสําเร็จของการพัฒนาตามแผนพัฒนา ฯ   
ฉบับที่  ๑๐  ทั้งในระดับภาพรวม  และระดับยุทธศาสตร  รวมทั้งพัฒนาดัชนีชี้วัดผลกระทบขั้นสุดทาย 
ของการพัฒนาที่มุงสูสังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน  โดยอาศัยกระบวนการมีสวนรวม  ควบคูไปกับการสราง 
องคความรูดานการติดตามประเมินผล  และการเผยแพรรายงานดานการติดตามประเมินผลสูสาธารณชน 
อยางตอเนื่อง 

 ๖.๖ สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเชื่อมโยงโครงขายขอมูล 
ขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย  ตลอดจนระดับพื้นที่และทองถิ่น  โดยสนับสนุนใหหนวยงาน 
ระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล  ฐานขอมูล  และระบบบริหารจัดการสถิติเพื่อการวางแผน 
ใหตอบสนองตอการพัฒนาตามแผนพัฒนา ฯ  ฉบับที่  ๑๐  สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวัง 
และบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ  สังคมของประเทศและระดับโลก  ติดตาม 
ตรวจสอบการดําเนินนโยบาย  และสนับสนุนการสรางเครือขายขอมูลรวมกันเพื่อการวางแผนและ 
ติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด  ทองถิ่น  และชุมชน  สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระดับจังหวัด   
ทองถิ่น  และชุมชนเขากับสวนกลาง  ใหเปนระบบที่เขาถึงไดงาย  และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว 
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