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 คํานําคํานําคํานํา  

สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ มีภารกิจหลักรับผิดชอบในการ
วางแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ เพ่ือใชเปนกรอบกําหนดทิศทางและยุทธศาสตรการพัฒนา
ประเทศ ปจจุบันสํานักงานฯ อยูระหวางการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) 
ซ่ึงเปนไปตามมติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันที่ 20 กรกฎาคม 2547 ที่ไดมอบหมายใหสํานักงานฯ เตรียมการ
จัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพ่ือใหเปนแผนฯ ที่ดี สมบูรณ และครบถวนทุกมิติ ทั้งขอมูลในระดับ
หนวยงาน และขอมูลเชิงลึกในระดับรากหญา โดยสํานักงานฯ ไดเร่ิมกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 ที่นําเอาหลักการวางแผนยุทธศาสตรมาปรับใชนับตั้งแตปลายป 2547 เปนตนมา 

การจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ในครั้งน้ี  สํานักงานฯ ไดใหความสําคัญกับกระบวนการมีสวนรวม
ของทุกภาคสวนในสังคม โดยไดวางขั้นตอนกระบวนการจัดทําแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่เปด
โอกาสใหมีการระดมความคิดอยางกวางขวางในทุกระดับ ตั้งแตระดับชุมชน ระดับภาค และ
ระดับประเทศ ซึ่งประกอบดวย 3 ขั้นตอนหลัก คือ (1) ขั้นกําหนดวิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนา
ประเทศ (2) ขั้นยกรางรายละเอียดยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และ (3) ขั้นอนุมัติและ
ประกาศใชแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ภายในเดือนตุลาคม 2549 ขณะนี้การดําเนินงานในขั้นตอนแรก 
ไดเสร็จสิ้นสมบูรณแลว ลาสุดสํานักงานฯ ไดจัดเวทีระดมความคิดเห็นเฉพาะกลุม (Focus Group) ขึ้น 
ในชวงเดือนกุมภาพันธ 2549 สําหรับการจัดสัมมนาในเขตกรุงเทพมหานครครั้งน้ี เปนเวที Focus 
Group ครั้งที่ 2 ซ่ึงเปนกระบวนการตอเน่ืองที่มุงใหเกิดการระดมความคิดเห็นอยางกวางขวาง และ
รวมกันบูรณาการการเชื่อมโยงแนวคิด ยุทธศาสตร รวมทั้งบทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนาใน
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม  

เอกสาร “(ราง) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554)” ฉบับน้ี ได
ประมวลความคิดเห็นจากเวทีทุกระดับที่ผานมา โดยมุงใหผูเขารวมสัมมนาไดใชเปนเอกสารหลัก 
ควบคูกับเอกสารเลมยอยอีก 5 ฉบับ ซ่ึงหวังวาจะชวยจุดประกายใหเกิดการระดมความคิดเห็นอยาง
กวางขวางและสมบูรณยิ่งขึ้น เพื่อสํานักงานฯ จะไดนําไปเปนขอมูลประกอบการจัดทํารายละเอียด
ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 และวางบทบาทการมีสวนรวมของภาค
สวนตางๆ ในการพัฒนาประเทศอยางเหมาะสมตอไป 
 
 
 
 

สํานักงานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกจิและสังคมแหงชาต ิ
มิถุนายน  2549 



  

 ส า ร บัส า ร บัส า ร บั ญญญ  
หนา

 

คํานํา  

 สวนที่ 1 :   สรุปสาระสําคัญ <ราง> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10 
 (พ.ศ.2550-2554) 

 1  หลักการจัดทําแผนฯ 10 1 

 2  สถานการณและทิศทางการปรับตัวของประเทศ 1 
2.1 ผลการพัฒนาประเทศในชวงกวาสี่ทศวรรษทีผ่านมา 1 
2.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการปรับตัวของประเทศ 2 

 3  วิสัยทัศนและทศิทางการพัฒนาประเทศ 4 
3.1 กรอบแนวคิดแผนฯ 10 4 
3.2 วิสัยทัศนการพฒันาประเทศ 6 
3.3 ทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน 7 

 4  การบริหารจัดการทุนประเทศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 8 
4.1 การบริหารจัดการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 8 
4.2 การบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 12 
4.3 การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอม 16 
 เพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
4.4 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการ 18 

ประเทศสูความยั่งยืน 

 5  การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระยะแผนฯ 10 20 
5.1 วัตถุประสงค 20 
5.2 เปาหมาย 21 
5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา 21 

 

 สวนที่ 2 :   เอกสารประกอบ 
 สถานการณการพัฒนาและทิศทางการปรับตัวของประเทศ  
 วิสัยทัศนและทศิทางการพัฒนาประเทศ  
 การบริหารจัดการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 การบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดลอมเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน  
 การเสริมสรางธรรมาภิบาลเพือ่การบรหิารจัดการประเทศอยางยั่งยืน  
 การขบัเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระยะแผนฯ 10  



 
 

  ส ว น ที่   1  อ 

สรุปสาระสําคัญ  
< ราง > แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม

แหงชาติ ฉบับที่ 10        
(พ.ศ.2550-2554) 

 

     

     

     

     



สรุปสาระสําคัญ 
< ร า ง > แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบบัที่ 10 

(พ.ศ. 2550 - 2554) 
 

     

     

 1  หลักการจัดทําแผนฯ 10 

 1.1 แผนฯ 10 ยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนหลักปฏิบัติในการ
พัฒนาและบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจใหกาวทันตอ
โลกยุคโลกาภิวัตน และยึดกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่มี“คนเปน
ศูนยกลางการพัฒนา” ตอเน่ืองจากแผนฯ 9 

 1.2 แผนฯ 10 เปนแผนยุทธศาสตรที่ชี้ นําทิศทางการปรับตัวเพื่อรองรับการ
เปลี่ยนแปลงในระยะ 10-15 ปขางหนา พรอมทั้งใหความสําคัญตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตรที่มี
ความสําคัญสูงตอการเสริมสรางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเกิดผลทางปฏิบัติในระยะ 5 ปของแผน 
ตลอดทั้งมีความสอดคลองเชื่อมโยงกับแผนการบริหารราชการแผนดิน ซ่ึงเปนแผนยุทธศาสตร 
ที่แสดงทิศทางการปฏิบัติงานของภาครัฐในระยะ 4 ป ตามนโยบายรัฐบาลที่แถลงตอรัฐสภา 

 1.3 แผนฯ 10 เปนแผนที่มุงใหทุกภาคสวนในสังคมมีสวนรวมดําเนินการในทุก
ข้ันตอนของแผน ตั้งแตรวมคิด รวมวางแผน และรวมดําเนินการพัฒนาตามบทบาทและความ
รับผิดชอบของแตละภาคสวน อันเปนการระดมทรัพยากรทั้งจากภาครัฐและนอกภาครัฐและ
ระดมพลังสังคมจากทุกภาคสวนใหเปนเครือขายรวมขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตรของ
แผนฯ 10 สูการปฏิบัติ รวมตลอดทั้งรวมติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเน่ือง 
ขณะที่แผนการบริหารราชการแผนดินเปนแผนที่ทุกหนวยงานของรัฐใชเปนกรอบการปฏิบัติ
ภารกิจใหเปนไปตามยุทธศาสตรของแผนและกรอบการจัดสรรงบประมาณแผนดินที่รัฐกําหนด 

 2  สถานการณและทิศทางการปรับตัวของประเทศ 

 2.1 ผลการพัฒนาประเทศในชวงกวาสี่ทศวรรษที่ผานมา 
  ตลอดระยะเวลาของการพัฒนาประเทศภายใตแผนฯ 1 (พ.ศ. 2504-2509) ถึงแผนฯ 9 
(พ.ศ. 2545-2549)  ประเทศไทยไดยกระดับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศดีข้ึน 
เศรษฐกิจไทยมีการสะสมทุนและเติบโตในอัตราสูงอยางตอเน่ือง ฐานเศรษฐกิจมีความหลากหลายมาก
ขึ้น รายไดเฉลี่ยตอหัวของคนไทยโดยรวมเพิ่มขึ้นเปนลําดับ สัดสวนความยากจนลดลงอยางมาก 
การจางงานอยูในระดับคอนขางเต็มที่ ศักยภาพคนไทยโดยรวมไดรับการศึกษาเฉลี่ยในระดับสูงขึ้น 
มีสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิตอยูในระดับนาพอใจ คนสวนใหญไดรับบริการโครงสรางพื้นฐานและ
บริการทางสังคมมากขึ้น สงผลใหความอยูดีมีสุขของคนไทยโดยรวมมีทิศทางดีข้ึน 



หนา 2 สรุปสาระสําคัญ <ราง> แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ.2550-2554) 
  

 

 

  อยางไรก็ตาม การพัฒนาดังกลาวมุงการเติบโตทางเศรษฐกิจในเชิงปริมาณ
คอนขางมาก แตประสิทธิภาพการผลิตรวม ผลิตภาพทุนและผลิตภาพแรงงานอยูในระดับต่ํา ทั้งตอง
พ่ึงพิงปจจัยภายนอกดานวัตถุดิบ ทุนและเทคโนโลยี พลังงานและตลาดสงออกเปนอยางมาก จึงเกิด
ความไมสมดุลและมีความเสี่ยงตอผลกระทบจากภายนอก ทําใหขีดความสามารถการแขงขันของไทยมี
แนวโนมลดลง ขณะที่การเติบโตทางเศรษฐกิจอยูบนพื้นฐานการใชทรัพยากรธรรมชาติอยาง
สิ้นเปลือง และลดทอนทุนทรัพยากรธรรมชาติลงมาก พรอมทั้งสรางปญหาความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางตอเน่ือง สงผลกระทบตอฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและ
คุณภาพชีวิตของคนในสังคม และสรางปญหาความขัดแยงจากการแยงชิงการใชทรัพยากรมากขึ้น 
ขณะที่การพัฒนาศักยภาพคนยังเปนเชิงปริมาณมากกวาคุณภาพ อีกทั้งสังคมไทยออนแอมีความ
เปนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมมากขึ้น วัฒนธรรมและระบบคุณคาที่ดีงามเริ่มเสื่อมถอย ทําใหเกิดความ
ยอหยอนดานศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม และมีปญหาทางสังคมอื่นๆ ตามมา 

  นอกจากนี้ โครงสรางและระบบการบริหารจัดการเศรษฐกิจและสังคมและการ
จัดสรรทรัพยากรของประเทศที่รวมศูนยอํานาจการบริหารราชการอยูในสวนกลาง และให
ความสําคัญตอการพัฒนาเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมและบริการในสังคมเมือง เพ่ือการสงออกและ
สรางความมั่งคั่งและรายไดเปนหลัก ขณะที่ภาคเกษตรและวิสาหกิจขนาดเล็กในสังคมชนบทยังไมได
รับการสงเสริมพัฒนาใหเขมแข็ง สงผลกระทบใหความมั่งคั่งกระจุกตัวอยูที่คนสวนนอยและบางพื้นที่ 
เกิดความเหลื่อมล้ําของรายไดและผลประโยชนจากการพัฒนาระหวางกลุมคนในสังคม 
ระหวางภาค และระหวางชนบทกับเมือง ทั้งระบบความสัมพันธในสังคมไทยที่เปนระบบอุปถัมภ
นําไปสูปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 

  วิกฤตเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นในป 2540-2541 สะทอนใหเห็นอยางชัดเจนถึงความไมสมดุล
และความไมยั่งยืนของการพัฒนาและการบริหารจัดการดังกลาวขางตน แมมีการฟนฟูเศรษฐกิจเพ่ือลด
ผลกระทบตอคนและสังคมไทย พรอมทั้งปรับปรุงระบบการบริหารจัดการประเทศไปบางแลว จนทําให
ภาวะเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไดฟนตัวจากวิกฤตการณดังกลาวแลวก็ตาม แตอาจสรุปไดวา 
ประเทศไทยยังคงมีปญหาเชิงโครงสรางของระบบเศรษฐกิจ สังคม และการบริหารจัดการของ
ประเทศที่ออนแอและขาดสมดุลระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม เปนการพัฒนาที่เนนดานปริมาณมากกวาคุณภาพ ทั้งมีความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจและ
สังคมระหวางกลุมคนและระหวางพื้นที่ ขณะที่ยังพ่ึงพิงปจจัยภายนอกสูง และภูมิคุมกันยังไมเขมแข็ง
พอที่จะปรับตัวใหพรอมเช่ือมโยงสูโลกาภิวัตนอยางรูเทาทันและแขงขันได 

 2.2 บริบทการเปลี่ยนแปลงที่มีผลตอการปรับตัวของประเทศ 
  ในระยะตอไป ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงในหลายดาน 
ที่สําคัญ และจะมีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ที่สําคัญคือ  

  (1) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน
ของโลก ซ่ึงการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมทั้งคนระหวางประเทศมีความคลองตัวมาก
ขึ้น ประเทศตางๆ ในโลกกําลังแขงขันในการเปดการคาเสรี รวมทั้งการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชีย
ที่มีจีนและอินเดียเปนตัวจักรใหมที่สําคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก จะเปนโอกาสใหประเทศไทย
ดําเนินนโยบายการคาเชิงรุก และการขยายตลาดสงออก โดยใหความสําคัญกับการพัฒนาคน 
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วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และสรางบรรยากาศทางเศรษฐกิจที่คลองตัว และมีเสถียรภาพ พรอมไป
กับการเพิ่มผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและความเปนไทย
ที่สอดคลองกับศักยภาพและความเปนไปไดของฐานทรัพยากรธรรมชาติ อันเปนการสรางความ
เขมแข็งของโครงสรางเศรษฐกิจไทยใหสามารถแขงขันในเวทีโลกได 

   ขณะเดียวกันการเปดรับการลงทุนจากตางประเทศ จําเปนตองดําเนิน
พันธกรณีระหวางประเทศอยางรอบคอบ เพ่ือใหเกิดประโยชนรวมกัน โดยสรางองคความรูและกลไกที่
เขมแข็งเพ่ือเปนภูมิคุมกันประเทศมิใหกลายเปนแหลงลงทุนของอุตสาหกรรมที่ใชทรัพยากรสิ้นเปลือง
และกอมลพิษสูง ซ่ึงจะเปนภาระในการกําจัดตอไป  

  (2) การเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด จะกระทบตอการปรับตัวของ
ประเทศไทยที่ มีรากฐานดานเทคโนโลยีที่ออนแอ ทําใหตองพ่ึงพาตางประเทศเพิ่มขึ้น ขณะที่
ความกาวหนาของนาโนเทคโนโลยีและเทคโนโลยีชีวภาพ จะมีสวนชวยในการประหยัดการใชทรัพยากร 
และเปนโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูที่สรางความเชื่อมโยงเทคโนโลยีและ
นวัตกรรมกับภูมิปญญาทองถิ่น เพ่ือสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ และ
อาจเปนขอจํากัดจากปญหาสิทธิบัตรและการแขงขันผลประโยชน ทําใหประเทศตองสูญเสียผลประโยชน
อยางมหาศาลได ดังนั้น จึงตองนําองคความรูมาใชผสมผสานรวมกับจุดแข็งในสังคมไทย 

  (3) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม โครงสรางประชากรที่กําลังเปล่ียนแปลงเปน
สังคมผูสูงอายุ สรางโอกาสใหผูสูงอายุเปนทุนทางสังคมที่ชวยเพิ่มผลิตภาพการผลิต โดย
ถายทอดประสบการณ และปลูกฝงคานิยมที่ดีงามแกคนรุนหลัง รวมทั้งเปนชองทางการขยายตัวของ
ตลาดอาหารสุขภาพ สมุนไพร และการแพทยพ้ืนบานโดยใชภูมิปญญาทองถิ่น ขณะเดียวกันจะสงผล
ใหภาระพึ่งพิงของประชากรสูงอายุอยูในระดับสูง ซ่ึงตองมีการเตรียมพรอมดานนโยบายการออม 
และคาใชจายของรัฐเพื่อรองรับภาระดานสาธารณสุขที่จะเพิ่มข้ึน นอกจากนั้น การเลื่อนไหลของ
วัฒนธรรมอยางไรพรมแดนไดสงผลกระทบในระบบคุณคา ความเชื่อและพฤติกรรมการดํารงวิถีชีวิต
และการปฏิสัมพันธในสังคมปรับเปลี่ยนไป การใหคุณคากับศักดิ์ศรีความเปนคน ภูมิปญญาและ
วัฒนธรรมธรรมของชาติ และการยึดหลักธรรมในการดํารงชีวิตไดเสื่อมถอยลง จึงตองพิจารณา
เสริมสรางทุนทางสังคมดานวัฒนธรรม ภูมิปญญาและคานิยมที่ดีงามใหเขมแข็งเพ่ือใหสังคมไทยมี
ภูมิคุมกันและปรับตัวรูเทาทันโลกได 

  (4) การเปลี่ยนแปลงดานสิ่งแวดลอม ในขณะที่อุณหภูมิของโลกรอนขึ้น เกิด
การแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ อาจสงผลกระทบใหเกิดปญหาภัยแลงและน้ําทวม ซ่ึงจะสงผลตอ
การเสียสมดุลของระบบนิเวศ และทําใหอัตราสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพ่ิมขึ้น ขณะที่ความตองการใช
พลังงานในประเทศมีแนวโนมเพ่ิมขึ้น จะสงผลในทางลบตอสภาวะแวดลอม จึงจําเปนตองเพิ่ม
ประสิทธิภาพการใชพลังงานและพัฒนาพลังงานทางเลือกที่คํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอม 
และความมั่นคงของพลังงานของประเทศ 

  (5) การเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการบริโภค กระแสการรักษาสุขภาพและความ
นิยมธรรมชาติ ชวยใหเกิดความตระหนักในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพ่ิมขึ้น 
ขณะเดียวกันเปนโอกาสในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นในการผลิตสินคาสุขภาพและการดูแล
สุขภาพของคนไทย ซึ่งจะเปนทรัพยสินทางปญญาที่สรางมูลคาทางเศรษฐกิจได โดยมีความ
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หลากหลายทางชีวภาพเปนแหลงวัตถุดิบที่สําคัญ อยางไรก็ตาม พฤติกรรมการบริโภคแบบวัตถุนิยม
ที่ลอกเลียนแบบประเทศพัฒนาแลว และกระแสนิยมธรรมชาติ ไดเรงใหมีการใชทรัพยากรธรรมชาติ
มากขึ้นและอยางไมเหมาะสม ทําใหเกิดรูปแบบการบริโภคใหมๆ ซ่ึงอาจคุกคามความสมดุลของระบบ
นิเวศ และทําใหความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติหมดลงกอนเวลาอันควร ดังน้ัน จึงตองสราง
ภูมิคุมกันใหกับสังคมไทยจากการเลื่อนไหลของวัฒนธรรมและคานิยมดังกลาวดวย 

  (6) กระแสการผลักดันประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ทั้งกระแสประชาธิปไตย 
กระแสสิทธิมนุษยชน กระแสการมีสวนรวม และกระแสการปฏิรูปโลกาภิบาล (Global Governance) เปน
โอกาสใหประเทศไทยเรงปรับตัวและเปลี่ยนแปลงโครงสรางระบบตางๆ ของประเทศใหแข็งแกรงและ
สอดคลองเช่ือมโยงกับกระแสโลกาภิวัตน โดยใหความสําคัญกับการเสริมสรางธรรมาภิบาลและ
ประชาธิปไตยในกระบวนการบริหารจัดการประเทศทั้งทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ในทิศทางที่
สงเสริมใหทุกภาคสวนในสังคมและทุกระดับมีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศ 

  โดยสรุป ทิศทางการปรับตัวของประเทศ ในการเตรียมความพรอมรองรับบริบท
การเปลี่ยนแปลงดังกลาวขางตน ประเทศไทยจําเปนตองหันมาทบทวนกระบวนทรรศนการ
พัฒนาใหมในทิศทางที่พึ่งตนเอง โดยเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสรางของระบบตางๆ 
ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสรางฐานความรูใหเปน
ภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการพัฒนาที่เปนธรรม
และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชนทองถิ่น พรอมทั้ง
ฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณเปนรากฐานการ
พัฒนาที่ม่ันคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการเสริมสรางธรรมาภิบาล
ในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่ม่ันคงและยั่งยืน สามารถดํารง
อยูในประชาคมโลกไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี 

 3  วิสัยทัศนและทิศทางการพัฒนาประเทศ 

3.1 กรอบแนวคิดแผนฯ 10 

  (1) การอัญเชิญปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักปฏิบัติใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 อาจแยกออกเปน 4 องคประกอบหลัก เพ่ือใชเปนแนวปฏิบัติไดดังน้ี 

   (1.1) แนวคิดหลัก : แนวทางการดํารงอยูและการปฏิบัติตนของ
ประชาชนทุกระดับตั้งแตระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและการบริการ
ประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลกยุคโลกาภิวัตน 

   (1.2) หลักการ : ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมี
เหตุผล รวมถึงความจําเปนที่จะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวที่ดีพอสมควรตอการมีผลกระทบใดๆ อัน
เกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน ทั้งน้ีโดย 
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    ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไมนอยเกินไป และไมมาก
เกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน 

    ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียง
น้ันจะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวา
จะเกิดขึ้นจากการกระทํานั้นๆ อยางรอบคอบ 

    การมีภูมิคุมกันที่ดีในตัว คือ  การเตรียมตัวใหพรอมรับ
ผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตางๆ ที่จะเกิดขึ้น โดยคํานึงถึงความเปนไปไดของสถานการณ
ตางๆ ที่คาดวาจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกลและไกล 

   (1.3) เปาประสงค : ใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลง
อยางรวดเร็วและกวางขวางทั้งดานวัตถุ สังคม สิ่งแวดลอมและวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 

   (1.4) เงื่อนไขพื้นฐาน : ในการนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช
และเกิดประโยชนตองมีเง่ือนไข 3 ประการ คือ 

    ประการแรก : จะตองอาศัยความรอบรู ความรอบคอบ และ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกขั้นตอน 

    ประการที่สอง : จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจของคนในชาติ 
โดยเฉพาะเจาหนาที่ของรัฐ นักทฤษฎี และนักธุรกิจในทุกระดับใหมีสํานึกในคุณธรรม ความซื่อสัตย
สุจริตและความรอบรูที่เหมาะสม ในการดําเนินชีวิต 

    ประการที่สาม : จะตองเสริมสรางพื้นฐานจิตใจคนในชาติให
ดําเนินชีวิตดวยความอดทน มีความเพียร มีสติ และความรอบคอบ 

    โดยสรุป การพัฒนาประเทศตามแนวคิด “เศรษฐกิจพอเพียง” จึงเปนการพัฒนา
และบริหารประเทศใหดําเนินไปในทางสายกลาง ยึดหลักการพึ่งตนเองกอนไปพึ่งคนอ่ืน  สรางความ
แข็งแกรงของโครงสรางระบบภายในประเทศที่คํานึงถึงความเปนธรรม ไมเบียดเบียนผูอ่ืน และ
ประโยชนสวนรวม ควบคูไปกับการปรับตัวเขาสูโลกาภิวัตนอยางรูเทาทันการเปลี่ยนแปลงและมี
ศักยภาพแขงขันได โดยดําเนินการอยูบนพ้ืนฐานความพอประมาณอยางมีเหตุผล ดวยการอาศัย
ความรอบรู รอบคอบและระมัดระวังในการนําวิชาการตางๆ มาใชในการวางแผนและดําเนินการทุก
ขั้นตอน ขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางใหคนในชาติทุกระดับมีสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม ความ
ซ่ือสัตยสุจริต มีสติปญญาและความรอบรูที่เหมาะสม ดําเนินชีวิตดวยความวิริยะอุตสาหะและความ
รอบคอบ อันจะเปนภูมิคุมกันในตัวที่ดีตอการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นทั้งในระดับครอบครัว ชุมชน 
สังคม และประเทศชาติ นําไปสูการดําเนินวิถีการพัฒนาที่สมดุลและสรางความสุขอยางม่ันคงและยั่งยืน 

  (2) กระบวนทรรศนการพัฒนาแบบบูรณาการเปนองครวมที่ มี  “คนเปน
ศูนยกลาง” ก็คือกระบวนทรรศนการพัฒนาสูความพอเพียง กลาวคือเปน “การพัฒนาที่เอาคนเปน
ตัวตั้ง โดยคํานึงถึงทุกมิติของคุณคาความเปนคน และการอยูรวมกันดวยสันติสุขระหวางคน
กับคน และระหวางคนกับธรรมชาติและสิ่งแวดลอม” อันเปนการพัฒนาเชื่อมโยงคนเขากับ
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องคประกอบของวิถีชีวิตทั้งหมดทุกมิติอยางบูรณาการ คือ ตัวคนและจิตใจ วัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทย ธรรมชาติและสิ่งแวดลอม เศรษฐกิจ และความเปนสังคมในชุมชนทองถิ่น ซ่ึงตางก็มีความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและความหลากหลายทางธรรมชาติแตกตางกันไปในแตละพ้ืนที่ กระบวน
ทรรศนการพัฒนาดังกลาวนี้จะกอใหเกิดการกระจายอํานาจและศักดิ์ศรีใหแกทุกกลุมชนในสังคม สราง
ความอยูดีมีสุขใหแกคนสวนใหญในชาติ นําไปสูการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในที่สุด 

 3.2 วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ 

  มุงพัฒนาประเทศไทยสู “สังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน (Green and Happiness 
Society)” โดยคนไทยมีความรูคูคุณธรรม รูเทาทันโลก เปนคนดี มีวินัยและรับผิดชอบ มีความภูมิใจ
สามารถสืบทอดวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทย ชุมชนและสถาบันสังคมมีความเขมแข็ง อยูรวมกันอยาง
สันติสุขและเกื้อกูลภายใตความหลากหลายทางวัฒนธรรม ภูมิปญญา และความหลากหลายทาง
ทรัพยากรธรรมชาติ มีระบบเศรษฐกิจที่มีเสถียรภาพ สามารถพึ่งตนเองและแขงขันได รวมทั้งมีการ
กระจายการพัฒนาที่เปนธรรม อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่โปรงใส เปนธรรม และทุกภาค
สวนมีสวนรวม อันจะเปนรากฐานการพัฒนาประเทศที่สมดุล และสรางความสุขอยางยั่งยืน   

  โดยมีพันธกิจของการพัฒนาประเทศ ดังน้ี 

(1) พัฒนาคุณภาพคนในชาติใหมีความรอบรูคูคุณธรรมและสรางสังคม
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลง เปนกําลังปญญาในการพัฒนาประเทศให
สามารถกาวไปกับโลกไดอยางม่ันคงและรูเทาทันมีจิตสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม วิริยะอุตสาหะ 
ซ่ือสัตยสุจริต และสามัคคีธรรม รวมทั้งเคารพในศักดิ์ศรี คุณคาและสิทธิความเปนคนอยางเทาเทียมกัน 
มีความภาคภูมิใจในเอกลักษณความเปนไทย รวมสืบทอดวัฒนธรรมและพัฒนาตอยอดภูมิปญญาไทย 
ใหนําไปสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

(2) เสริมสรางความเทาเทียมและความเขมแข็งของชุมชนและสังคม รวม
พลังเปนเครือขายการพัฒนาชุมชนใหเขมแข็ง มุงคงความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ไทยและความหลากหลายทางชีวภาพใหเปนฐานที่ ม่ันคงในการดํารงวิถีชีวิตและการพึ่งตนเอง 
ขณะเดียวกันสรางสังคมที่เปนธรรม คนในชาติมีความเสมอภาคในสิทธิและเสรีภาพ มีสุขภาวะที่ดีและ
มีหลักประกันความมั่นคงทางสังคม ตลอดจนลดเงื่อนไขความขัดแยงดวยสันติวิธี เพ่ือสรางสันติสุขและ
ความสมานฉันทในสังคมไทยและกับสังคมโลก 

(3) ปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจใหแข็งแกรง มั่นคง แขงขันไดและเปนธรรม ที่
เนนการพึ่งตนเอง ลดการพึ่งพาจากภายนอก มีภูมิคุมกันในตัวที่ดี มีคุณภาพ แขงขันไดมีเสถียรภาพและมี
การกระจายการพัฒนาอยางเปนธรรม เปนการปรับโครงสรางการผลิตระหวางภาคเกษตร อุตสาหกรรมและ
บริการสูการผลิตบนฐานความรู ที่เนนกระบวนการผลิตที่ใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เหมาะสม มีการ
พัฒนาตอยอดและประยุกตใชภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือสรางสรรคคุณคาเพิ่ม ควบคูกับการพัฒนาปจจัย
สนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกส พลังงาน องคความรูและกลไกที่เกี่ยวของ รวมทั้งเสริมสราง
ศักยภาพและสรางภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานรากเพื่อกระจายความเจริญและรายได 
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(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
มีการกระจายอํานาจ เสริมสรางประชาธิปไตย บริหารจัดการดวยความโปรงใส รับผิดชอบตอสาธารณะ 
ยุติธรรม มีกลไกและกฎระเบียบที่เอ้ือตอการพัฒนาที่สรางความเปนธรรมในสังคม และเพ่ิมบทบาท
การมีสวนรวมพัฒนาของคนสวนใหญในชาติทุกระดับ นําไปสูสังคมที่มีความสุขบนรากฐานการพัฒนา
อยางมีสวนรวมที่สมดุลและยั่งยืน 

 3.3 ทิศทางการพัฒนาประเทศสูความยั่งยืน 

  การพัฒนาประเทศใหบรรลุเปาประสงคดังกลาวและสามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง
และยั่งยืน ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและซับซอนมากขึ้น มีทิศทางที่สําคัญดังน้ี 

  (1) การประยุกตใชแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงและแนวคิดการพัฒนาที่มีคน
เปนศูนยกลางการพัฒนา จึงใหความสําคัญตอการพัฒนาที่คํานึงถึงการเสริมสรางความเทาเทียมใหแก
คนในทุกภาคสวนของระบบเศรษฐกิจและสังคม และสรางภูมิคุมกันใหประเทศพรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงไดอยางรูเทาทัน และมีศักยภาพทางเศรษฐกิจสามารถแขงขันได ดังน้ี 

   (1.1) จําเปนตองทบทวนกระบวนทรรศนการพัฒนาในทิศทางที่สราง
ความสมดุลในประโยชนทางเศรษฐกิจและสังคมของกลุมคนในภาคสวนตางๆ ของสังคม ซ่ึง
จะนําไปสูการกําหนด “ยุทธศาสตรทางเลือก” ทั้งยุทธศาสตรสําหรับภาคประชาชนหรือกลุมคนสวนใหญ
ในสังคมตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง คือ “ยุทธศาสตรการพัฒนาชุมชนทองถิ่น” ที่เปนวิถีการ
พัฒนาเศรษฐกิจ วัฒนธรรม ภูมิปญญา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางบูรณาการเพื่อความ
อยูดีมีสุขของคนในชุมชนทองถิ่นน้ันๆ ควบคูกับยุทธศาสตรสําหรับภาคธุรกิจเอกชน คือ “ยุทธศาสตร
การพัฒนากระแสหลัก” ที่มุงเพ่ิมขีดความสามารถในการแขงขันเชื่อมโยงสูโลกาภิวัตน โดยเปนการ
ยอมรับยุทธศาสตรทั้งสองใหดําเนินการคูขนานกันไป เพ่ือใหเกิดทางเลือกแกทั้งสองภาคสวนในสังคม 

   (1.2) จําเปนตองเรงพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฐานความรูใหเปน
ภูมิคุมกันตอบริบทการเปลี่ยนแปลงไดอยางเทาทัน และเพิ่มศักยภาพการแขงขันของประเทศ โดย
บริหารองคความรูอยางเปนระบบเพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและสังคมใหเขมแข็ง 
ขณะเดียวกันปฏิรูปการศึกษาและกระบวนการเรียนรู เพ่ือพัฒนาคนใหมีปญญาความรอบรู ทั้งรูตัวเอง
และรูนอกตัวเชื่อมโยงกันทั้งหมด ควบคูกับการสรางสํานึกในคุณธรรม จริยธรรม ความซื่อสัตยสุจริต 
ความวิริยะอุตสาหะ และหยั่งลึกในศีลธรรมพื้นฐาน คือความเคารพในศักดิ์ศรี คุณคา สิทธิและหนาที่
ความเปนคนอยางเทาเทียมกัน 

  (2) ภายใตกระแสโลกาภิวัตนที่เปลี่ยนแปลงรวดเร็วและสลับซับซอนมากขึ้น 
ประเทศไทยจึงจําเปนตองปรับตัวและหันกลับมาใหความสําคัญกับการพึ่งตนเองและสราง
ความเขมแข็งของโครงสรางระบบตางๆ ในประเทศใหเปนภูมิคุมกันที่ดี พรอมรับผลกระทบจาก
การเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได ดังน้ี 

   (2.1) การบริหารจัดการทุนประเทศเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน เปนการ
เสริมสรางความเขมแข็งของทุนและใชประโยชนจากทุนของประเทศที่มีอยูใหเกิดประโยชน
สูงสุด ไดแก ทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม 
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โดยคํานึงถึงหลักบูรณาการในการใชประโยชนจากทุนของประเทศอยางเกื้อกูลกัน และเสริมสรางความ
เขมแข็งของทุนทั้งสามดังกลาวใหสามารถเปนเสมือนเสาเข็มหลักของการพัฒนาประเทศในระยะตอไป
ไดอยางสมดุล 

    (2.2) การเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการประเทศสูความ
ยั่งยืน เปนการเสริมสรางความแข็งแกรงของโครงสราง กลไก และกระบวนการบรหิารจัดการประเทศทีอ่ยู
บนพ้ืนฐานหลักธรรมาภิบาล และบูรณาการการมีสวนรวมเพ่ือสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และ
การเมือง ของประเทศไดอยางยั่งยืน 

 4  การบริหารจัดการทุนประเทศเพื่อการพัฒนาที่ย่ังยืน 

 4.1 การบริหารจัดการทุนทางสังคมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน  
(1) ทุนทางสงัคม หมายถึง  

 “การรวมตัว รวมคิด รวมทํา บนฐานของความไวเน้ือเชื่อใจ สายใย
ความผูกพันและวัฒนธรรมที่ดีงามของสังคม โดยผานระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก 
ไดแก คน สถาบัน วัฒนธรรม และองคความรู ซึ่งจะเกิดเปนพลังในชุมชนและสังคม”  

ทุนทางสังคมเปนระบบความสัมพันธในองคประกอบหลัก ไดแก คน สถาบัน 
วัฒนธรรม และองคความรู ซ่ึงจะเกิดเปนพลังชุมชนและสังคม โดยองคประกอบหลักทั้ง 4 ดาน มี
บทบาทและยึดโยงใหเกิดทุนทางสังคม 

(2) แนวทางการบริหารจัดการทุนทางสังคม เพ่ือให “สังคมไทยเปนสังคมที่มี
ความสุขอยางยั่งยืน  บนฐานของความพอเพียง เปนธรรมและเปนไทย” จึงไดกําหนดแนวทางการ
เสริมสรางทุนทางสังคมใหเขมแข็งและนํามาใชในการพัฒนาสังคม เศรษฐกิจ และทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอมไว 3 แนวทาง ดังน้ี 

(2.1) การพัฒนาคนใหมีภูมิคุมกันพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลงและ
กาวสูสังคมฐานความรู โดยมุงพัฒนาคนทั้งดานจิตใจ สุขภาพ และความรูใหมีศักยภาพ ทักษะพื้นฐาน
ในการประกอบอาชีพ ใหเปนคนดี มีคุณธรรม มีสุขภาวะที่ดี พรอมทําประโยชนเพ่ือสวนรวม โดย 

1) การพัฒนาจิตใจ คุณธรรม จริยธรรม โดยสรางคนดีดาน
คุณธรรม จริยธรรม รวมทั้งสืบคนคนดีในสังคมและเชิดชูใหเปนแบบอยางที่ดีในทุกระดับ ตั้งแตครอบครัว 
ชุมชน และสังคม มุงเสริมสรางคนไทยใหมีพฤติกรรมที่ดีงาม มีวินัย ซ่ือสัตย มีคุณธรรม กตัญู เอ้ือ
อาทร มีความรับผิดชอบตอตนเอง ครอบครัว ชุมชน และสังคม มีจิตสํานึกในการดํารงชีวิตบนพื้นฐาน
ของศีลธรรมอันดีงามและความพอเหมาะพอควร รวมทั้งปลูกฝงทัศนคติและการเรยีนรูในการทาํประโยชน
เพ่ือสวนรวม 
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2) นํานวัตกรรมการเรียนรูแบบบูรณาการมาปลูกฝงนิสัย
ใฝรู รักการอาน และสรางกระบวนการเรียนรูตลอดชีวิตแกคนทุกชวงวัย ใหมีทักษะพื้นฐานทั้ง
ในระบบการศึกษาและในชีวิตประจําวัน  มีความคิดริเริ่มสรางสรรค และมีทักษะในการประกอบอาชีพ
ตามศักยภาพ  

3) จัดระบบการเรียนรูทั้งความรูความสามารถและทักษะใน
การประกอบอาชีพที่สอดคลองกับวิทยาการและเทคโนโลยีสมัยใหม และมีการสงตออยาง
เชื่อมโยงตั้งแตระดับพื้นฐานไปสูระดับวิชาชีพ  ควบคูกับการสรางเครือขายความรวมมือในการผลิต
กําลังคนและพัฒนาระบบการประเมินสมรรถนะดานอาชีพ รวมทั้งการเสริมสรางทักษะและโอกาสแก
คนยากจนและผูดอยโอกาสในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคเกษตร 

4) สรางเด็กรุนใหมใหพรอมทุกมิติทั้งดานสุขภาพจิต (MQ) 
อารมณ (EQ) สติปญญา (IQ) ดวยการออกแบบระบบการศึกษารูปแบบใหมที่ใหผูเรียนคิดวิเคราะห
อยางมีเหตุผล สามารถเผชิญกับสิ่งทาทายตางๆ ไดอยางมีประสิทธิภาพในการตระหนักในคุณคา 
แหงตน การคิด ตัดสินใจ และแกไขปญหาที่เชื่อมโยงอยางเปนระบบ 

5) เรงผลิตและพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่มี คุณภาพตรงกับความตองการของภาคการผลิตและบริการ  เริ่มตั้งแต
ระดับประถมจนถึงอุดมศึกษา โดยพัฒนาการเรียนการสอนที่เนนการปฏิบัติ ควบคูกับการพัฒนา
บุคลากรผูสอนใหมีคุณภาพและมีสัดสวนที่เหมาะสมกับจํานวนนักเรียน พัฒนาสื่อการเรียนการสอนให
ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ และขยายสถานการศึกษาใหกระจายทั่วทุกภูมิภาค รวมทั้งสนับสนุนการ
จัดตั้งสถาบันฝกอบรมเฉพาะทางที่เปนความรวมมือระหวางภาครัฐและเอกชน 

6) สงเสริมการวิจัยและพัฒนาใหเกิดความรูใหมที่สอดคลอง
กับเศรษฐกิจยุคใหมและการพัฒนาเทคโนโลยีในอนาคตบนพื้นฐานการพึ่งตนเอง  

7) การเสริมสรางสุขภาวะของประชาชน ใหมีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดี โดยสงเสริมใหมีพัฒนาการดานสุขภาพที่เหมาะสมตามชวงวัยทั้งดานรางกาย จิตใจ และ
อารมณ ใหลด ละ เลิกพฤติกรรมสุมเสี่ยงทางสุขภาพ ควบคูกับการดูแลสุขภาพ และสงเสริมการใช
สมุนไพร ภูมิปญญาไทย และวัฒนธรรมไทยในการเสริมสรางสุขภาวะที่ดี รวมทั้งเสริมสรางความ
ปลอดภัยในการบริโภคและการประกอบอาชีพ โดยใชความหลากหลายทางชีวภาพแทนการใชสารเคมี 
ควบคูกับการพัฒนาการแพทยทางเลือกและการแพทยแผนไทย เพ่ือสรางสรรคมูลคาทางเศรษฐกิจ
และลดการพึ่งพิงทรัพยากรจากภายนอก  

(2.2) การเสริมสรางทุนทางสังคมเพื่อเตรียมสังคมไทยพรอมสูสังคม
ผูสูงอายุ ใหความสําคัญกับการเตรียมความพรอมประชากรทุกชวงวัยทุกกลุมเปาหมายใหสามารถ
พรอมสูสังคมผูสูงอายุไดอยางเหมาะสม ควบคูไปกับการสรางระบบ กลไกทางสังคมที่เกื้อหนุนใหคน
ในสังคมดํารงอยูไดอยางม่ันคงและมีความสุข โดยกําหนดแนวทางการพัฒนาที่รอบดานอยางเปน
ระบบ ตั้งแตการพัฒนาศักยภาพคน การคุมครองทางสังคม การสรางหลักประกันทางเศรษฐกิจ โดย 
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1) เรงเพิ่มผลิตภาพแรงงาน รวมทั้งขีดความสามารถใน
การสรางนวัตกรรมและการประกอบการอยางเปนระบบและครบวงจร โดยผลิตและพัฒนา
กําลังคนตรงกับความตองการของภาคการผลิต ควบคูไปกับการพัฒนาใหมีความรูเชิงสหวิทยาการ 
ทักษะในการสรางนวัตกรรมและการประกอบการ  การสนับสนุนการออมอยางตอเน่ืองและผูกพัน  
และมีความปลอดภัยในการประกอบอาชีพและดํารงชีวิต 

2) เสริมสรางครอบครัวใหมีความมั่นคงดานเศรษฐกิจและ
สังคม มีรายไดเพียงพอ มีความอบอุน มีสัมพันธภาพที่ดี และรักษาวัฒนธรรมและคานิยมที่ดี โดย
เสริมสรางสัมพันธภาพของครอบครัว การอยูรวมกันของคนหลายวัย และเสริมสรางความมั่นคงในการ
ดํารงชีวิต โดยเฉพาะดานที่อยูอาศัย ดานอาหาร และการไดรับบริการทางสังคมของรัฐทั้งดาน
การศึกษา สุขภาพ และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

3) เสริมสรางชุมชนใหเขมแข็งเปนฐานการผลิต ดูแลรักษา
และเฝาระวังทางสังคมและสิ่งแวดลอม รวมทั้งเปนแหลงแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน โดยการจัดระบบ
การเรียนรูของชุมชน และสงเสริมวิสาหกิจชุมชน บนพ้ืนฐานของการพึ่งตนเอง และเชื่อมโยงขยาย
เครือขายสูเศรษฐกิจนอกชุมชนและมุงสูระดับสูสากลตามศักยภาพความรูและภูมิปญญาของชุมชน
รวมทั้งสงเสริมใหชุมชนใชขอมูลชุมชนในการวิเคราะหและแกไขปญหาผานกระบวนการแผนชุมชน 

4) ฟนฟูบทบาทของสถาบันศาสนาและสรางแรงจูงใจให
ประชาชนใชหลักธรรมในการดํารงชีวิตมากขึ้น โดยพัฒนาบุคลากรทางศาสนาอยางเปนระบบและ
ตอเน่ืองใหมีความรูและทักษะในการถายทอดหลักธรรมสูการปฏิบัติอยางมีคุณภาพ และสงเสริมความ
รวมมือของสถาบันศาสนา  สถาบันการศึกษา  และสถาบันครอบครัว ในการทํากิ จกรรม
สาธารณประโยชน การปลูกฝงคานิยม จิตสํานึก และการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีตางๆ 

5) สงเสริมธุรกิจเอกชนรวมรับผิดชอบตอสังคมและเปน
หุนสวนการพัฒนา โดยสนับสนุนการนําภูมิปญญาไทยและวัฒนธรรมไทยมาใชในการสรางสรรคมูลคา
ทางเศรษฐกิจ สอดแทรกไวในสินคาและบริการอยางสรางสรรค และมีบทบาทรวมในการสืบสาน
ศิลปวัฒนธรรมและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และสรางอาชีพและเพ่ิมการจางงานใน
ทองถิ่นและพ้ืนที่หางไกล รวมทั้งสนับสนุนและริเร่ิมกิจกรรมที่เปนการเสริมสรางทุนทางสังคม เชน 
การอนุรักษ ฟนฟู วัฒนธรรม ประเพณีที่ดีงาม เปนตน 

6) เพิ่มบทบาทของสื่อในการนําเสนอขอมูลขาวสารอยาง
สรางสรรคตอสังคมเพื่อรองกับการเปลี่ยนแปลง โดยสรางกระแสใหเกิดการรับรูและความตระหนัก
ถึงการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม ตลอดจนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับ
ชุมชนจนถึงระดับสากล  การจัดสรรพื้นที่สื่อทุกประเภทในการสะทอนเน้ือหาที่เปนประโยชนจากความ
หลากหลายทางวัฒนธรรมและจารีตประเพณีที่ดีงาม ควบคูกับการรณรงคสรางกระแสดานคุณธรรม 
จริยธรรม คานิยม ครอบครัวอบอุน ดํารงชีวิตอยางพอเพียง เชิดชูบุคคลที่เปนแบบอยางที่ดี 
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7) พัฒนาสภาพแวดลอมใหเอ้ือตอการเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหสังคมไทย โดยสรางระบบการคุมครองทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมครอบคลุมประชากรทุกกลุม และ
สรางกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชนนาอยู อยางมีสวนรวม ควบคูกับการปรับ
ระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมีประสิทธิภาพ 

(2.3) สงเสริมการใชความหลากหลายทางวัฒนธรรมและภูมิปญญา
ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางสรรคคุณคาทางเศรษฐกิจ โดยมุงบํารุง รักษา ฟนฟู 
วัฒนธรรมไทยที่หลากหลายในแตละพ้ืนที่ทั้งเปนวิถีชีวิต ขนบธรรมเนียม จารีตประเพณี ศิลปกรรม 
โบราณสถาน โบราณวัตถุ ใหคงอยูและสืบสานสูคนรุนตอไปและสามารถนํามาใชประโยชนในการดํารงชีวิต
ตามวิถีไทย สรางคุณคาทางเศรษฐกิจ และดูแล รักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดย 

1) เสริมสรางวัฒนธรรมที่เปนวิถีชีวิต จารีตประเพณีที่ดี
ของสังคมไทย ที่กอใหเกิดความเขมแข็งทางเศรษฐกิจและสังคม  

2) สืบสานศิลปกรรม เอกลักษณความเปนไทย ควบคูกับ
การอนุรักษ ฟนฟู ศิลปวัฒนธรรมพื้นบานและพัฒนาโบราณสถาน โบราณวัตถุใหเปนแหลง
เรียนรูและการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม  

3) จัดระบบการเรียนรูและการจัดการองคความรูทุกระดับ 
เพ่ือการถายทอด แลกเปลี่ยนเรียนรูและนําไปใชประโยชน โดยสงเสริมใหปราชญ ผูรู และผูสูงอายุที่มี
ประสบการณถายทอดความรู/ภูมิปญญาทองถิ่นสูคนรุนใหมผานศูนยการเรียนรูและการจัดการความรู
ในชุมชน และสนับสนุนการวิจัยพ้ืนบานเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมและสอดคลองกับความรูที่
หลากหลายของแตละพ้ืนที่ 

4) พัฒนาตอยอดภูมิปญญาและนําวัฒนธรรมมาสรางสรรค
มูลคาทางเศรษฐกิจ เปนการใชประโยชนเพ่ือการพัฒนาเศรษฐกิจที่สรางรายไดใหกับคนในชุมชน 
และเผยแพรวัฒนธรรมและภูมิปญญาไทยในระดับนานาชาติ นอกจากนี้ มุงผลักดันใหภูมิปญญา
ทองถิ่นไดรับการคุมครองตามกฎหมายทรัพยสินทางปญญา 

  (3) บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา 

(3.1) ภาคประชาชน เปนแกนนําในการขับเคลื่อนการพัฒนาและเพิ่มทุนทาง
สังคมใหสอดคลองกับโอกาส ศักยภาพ และความพรอมของแตละพ้ืนที่  เปนการสรางรากฐานที่แข็งแกรง
ของชุมชน ทองถิ่นและประเทศ 

(3.2) ภาครัฐ ตองมีบทบาทในการเชื่อมโยงการพัฒนาทุนทางสังคม ทุน
เศรษฐกิจ และทุนทรัพยากรธรรมชาติใหเกื้อหนุนการพัฒนาประเทศ 

(3.3) ภาคเอกชน มีบทบาทหลักในการขับเคลื่อนกิจกรรมทางเศรษฐกิจที่มี
ความรับผิดชอบตอสังคม และเปนหุนสวนของสังคม ดวยการจัดทําบรรษัทภิบาลในองคกร และมี
บทบาทในกิจกรรมที่เปนประโยชนตอสังคม 
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(3.4) สื่อ ใชสื่ออยางสรางสรรค เปนแกนรับฟงความคิดและสรางการมีสวน
รวมของประชาชน บุคลากรสื่อควรมีจิตสํานึกและความรับผิดชอบในการนําเสนอขอมูลขาวสาร รวมทัง้
เปนแบบอยางที่ดีตอสังคม 

(3.5) องคกรปกครองสวนทองถ่ิน จัดสรรทรัพยากรในการลงทุนดาน
เศรษฐกิจ สังคม และทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสมดุลและเชื่อมโยงกัน สนับสนุน
กระบวนการพัฒนาแบบมีสวนรวมระหวางภาคีการพัฒนาในทองถิ่นอยางครบวงจร รวมทั้งพัฒนา
ศักยภาพและทัศนคติของผูบริหารและบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่นในการพัฒนาโดยยึด
ประชาชนเปนศูนยกลาง  

(3.6) นักวิชาการ/สถาบันการศึกษา ทําการวิจัยรวมกับชุมชนโดยชุมชน
เปนนักวิจัยหลัก เปนแหลงขอมูลของชุมชนและที่ปรึกษาทางวิชาการ  สรางศักยภาพชุมชนใหสามารถ
จัดการความรูในชุมชนของตนเองและสรางกระบวนการเรียนรูใหชุมชน  รวมทั้งตอยอดภูมิปญญา
ทองถิ่นดวยเทคโนโลยีสมัยใหมที่ชุมชนสามารถนําไปสรางมูลคาทางเศรษฐกิจ เกิดรายไดแกชุมชน 

(3.7) ประชาสังคม มีบทบาทในการสรางกระบวนการเรียนรู  สรางทางเลือก
การพัฒนา และสงเสริมภาคีการพัฒนาใหรูเทาทนการเปลี่ยนแปลง  

(3.8) สถาบันศาสนา มีบทบาทในการปลูกฝงทัศนคติและแนวทางการปฏิบัติ
ที่ถูกตองในการดํารงชีวิต สงเสริมความรวมมือในการทํากิจกรรมสาธารณประโยชน ปลูกฝงคานิยม 
จิตสํานึก และสืบสานประเพณี รวมทั้งเปนศูนยรวมเชื่อมโยงสายใยของคนเขามามีสวนรวมในการ
พัฒนาครอบครัว ชุมชน และประเทศ และเปนหลักในการสรางสันติสุขของการอยูรวมกันของ
มนุษยชาติ 

4.2 การบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 
(1) ทุนทางเศรษฐกิจ หมายถึง 

“สิ่งที่มนุษยสรางข้ึนในรูปของสินทรัพยทั้งที่มีตัวตนและที่ไมสามารถจับ
ตองได เปนปจจัยสําคัญที่สามารถใชในการสรางกิจกรรมทางเศรษฐกิจใหเกิดมูลคาทาง
เศรษฐกิจและเปนเครื่องมือแสดงสิทธิเรียกรองและภาระผูกพันระหวางภาคเศรษฐกิจหรือบุคคล 
ทั้งยังเปนปจจัยพื้นฐานที่จําเปนในการดํารงชีวิตของประชาชนทุกระดับ” 

ทุนทางเศรษฐกิจ ประกอบดวย ทุนทางกายภาพ ทุนทางการเงิน ทุนที่ไม
สามารถจับตองไดทางกายภาพแตสามารถอางสิทธิประโยชนไดในอนาคต และแรงงาน/ทรัพยากรมนุษย 

(2) แนวทางการบริหารจัดการทุนทางเศรษฐกิจ ใหความสําคัญกับการพัฒนา
เศรษฐกิจไทยสูระบบเศรษฐกิจที่มีการขยายตัวอยางมีเสถียรภาพ มีคุณภาพ โครงสรางการผลิตมีการ
เพ่ิมคุณคาบนฐานความรูและความเปนไทย และมีการกระจายผลประโยชนจากการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจอยางเปนธรรม โดยมีแนวทางที่สําคัญ ดังน้ี 
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(2.1) การบริหารเศรษฐกิจมหภาคเพื่อรักษาเสถียรภาพ เอ้ืออํานวย
ตอการปรับโครงสรางการผลิต และกระจายผลประโยชนจากการขยายตัวอยางเปนธรรมใน
ภาคสวนตาง ๆ ของสังคม มีแนวทางการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี  

1) ดานการเงิน ดําเนินนโยบายการเงินที่ยืดหยุนเหมาะสมกับ
ปจจัยพ้ืนฐานทางเศรษฐกิจ มีความโปรงใส ตรวจสอบได เพ่ือใหภาคเอกชนสามารถคาดคะเนการ
เปลี่ยนแปลงและปรับตัวไดอยางรวดเร็ว การสรางความมั่นคงและเขมแข็งของสถาบันการเงินภายใต
บรรยากาศทางการเงินที่มีการแขงขันมากขึ้นและมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว ใหสถาบันการเงิน
ไทยมีการดําเนินงานที่ประสิทธิภาพ การเพิ่มประสิทธิภาพและความโปรงใสของการกํากับดูแลสถาบัน
การเงินใหสอดคลองกับสภาพแวดลอม และโครงสรางของระบบการเงินที่เปลี่ยนแปลง เพ่ือใหระบบ
สถาบันการเงินมีความมั่นคง การเพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบ
การเงินฐานรากใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชน เศรษฐกิจฐานราก และวิสาหกิจขนาด
กลางและขนาดยอม และการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ และการกํากับดูแล ที่เปนอุปสรรคตอการ
ขยายบทบาทของตลาดทุนใหเปนทางเลือกในการลงทุนและการระดมทุนไดทัดเทียมกับระบบธนาคาร 

2) ดานการคลัง เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารรายจาย
งบประมาณแผนดิน โดยพัฒนาฐานขอมูลการคลังสาธารณะของประเทศ (Consolidated public sector 
account) จัดทํากรอบการใชจายภาครัฐระยะปานกลาง (Medium-term expenditure framework) 
ปฏิรูประบบประกันสังคมและระบบบําเหน็จบํานาญเพื่อลดภาระของภาครัฐในอนาคต และจัดระบบ
กองทุนและเงินทุนหมุนเวียนใหมีประสิทธิภาพ ลดความซ้ําซอน การปรับโครงสรางภาษีใหสอดคลอง
กับแนวทางการปรับโครงสรางการผลิตและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขัน ตลอดจนขยาย 
bracket ภาษีเงินไดบุคคลธรรมดาใหสอดคลองกับขนาดของเศรษฐกิจและรายไดประชาชนที่
เปลี่ยนแปลงไป และการกระจายอํานาจการคลังสูทองถิ่นเพ่ือกระจายความเจริญสูภูมิภาค และกําหนด 
tax assignment ที่สนับสนุนใหทองถิ่นมีรายไดของตนเอง 

3) ดานการออม สรางฐานรายไดที่ม่ันคงสําหรับประชาชน 
โดยแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมที่กําหนดในแผนฯ เพ่ือใหมีรายไดเพียงพอสําหรับออม การ
พัฒนาระบบการออมระยะยาว การพัฒนาระบบการออมเพื่อการชราภาพสําหรับแรงงานนอกระบบ 
การสงเสริมใหประชาชนมีจิตสํานึกในการออม และมีวินัยในการใชจาย 

4) ดานการดําเนินนโยบายการคา และสรางความรวมมือ
ระหวางประเทศ รวมกับประเทศพันธมิตรในการเจรจา WTO ใหมีการเปดเสรีการคาสินคาเกษตร 
และไมใหเกิดความเสียเปรียบ การสนับสนุนภาคเอกชนใหไดรับประโยชนจากขอตกลง FTA และมี
กลไกในการลดผลกระทบดานลบและชวยเหลือผูที่ไดรับผลกระทบใหสามารถปรับตัวได   เพ่ิมบทบาท
การเปนหุนสวนการพัฒนาและสงเสริมความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน ภายใตกรอบ ACMECS 
IMT-GT JDS และ GMS และผลักดันความรวมมือของประเทศในภูมิภาคใหมีความกาวหนาสู EAC   

(2.2) ปรับโครงสรางการผลิตใหผลิตภาพการผลิตและการเพิ่มคุณคา
ของสินคาและบริการท่ีผลิตในประเทศไทยใหสูงข้ึน บนฐานความรูและความเปนไทย โดยใช
กระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน (supply chain) สนับสนุนการเพิ่มผลิตภาพการผลิต 
ซ่ึงรวมถึงการสนับสนุนการลงทุนจากตางประเทศเพื่อการถายทอดทางเทคโนโลยี การไปลงทุนใน
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ตางประเทศของนักธุรกิจไทยเพ่ือสรางผลตอบแทนที่ดี และการสรางบรรยากาศทางการลงทุน
ภายในประเทศ  ประกอบดวยแนวทางหลัก ดังน้ี  

1) ปรับโครงสรางการผลิตภาคเกษตรใหประเทศไทยมีความ
ม่ันคงและความปลอดภัยดานอาหาร (Food security and food safety) เปนแหลงผลิตอาหารที่สําคัญ
ของโลกเปนแหลงผลิตไฟเบอรและวัสดุเพ่ือสนับสนุนสาขาอื่นนอกจากการเปนแหลงผลิตอาหาร และ
สนับสนุนการผลิตสินคาเกษตรที่มีโอกาสใหม เชน พลังงานทดแทน (Bio-fuel) และสินคาที่สอดคลอง
กับรสนิยมของผูบริโภคที่เปลี่ยนไป 

2) ปรับโครงสรางภาคอุตสาหกรรมใหเปนฐานการผลิตระดับ
ภูมิภาค/โลก สําหรับอุตสาหกรรมที่มีศักยภาพสูง และวางรากฐานใหกับอุตสาหกรรมใหมที่มีศักยภาพ
และแนวโนมที่ดี บนพ้ืนฐานการสรางมูลคาโดยใชองคความรู/นวัตกรรม  

3) ปรับโครงสรางภาคบริการ ใหเปนแหลงสรางรายไดหลัก
ของประเทศ โดยอาศัยความโดดเดนและหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรมและวิถีชีวิต
ความเปนไทย เปนจุดขายสําคัญในการขยายตลาดธุรกิจการทองเที่ยว พรอมทั้งขยายฐานการผลิต
ภาคบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือสนองความตองการของตลาดกลุมลูกคาและการดําเนินธุรกิจสมัยใหม 
โดยการพัฒนาธุรกิจการทองเที่ยวไทย ใหเปนศูนยกลางการทองเที่ยวทางธรรมชาติและวัฒนธรรมของ
ภูมิภาค และพัฒนาขีดความสามารถในการแขงขันของธุรกิจบริการที่มีศักยภาพ เพ่ือขยายตลาดธุรกิจ
บริการใหกวางขวางมากยิ่งขึ้น ไดแก บริการการศึกษานานาชาติ บริการสุขภาพ ธุรกิจคาปลีก คาสง 
บริการทางการเงิน บริการประกันภัย ธุรกิจเทคโนโลยีสารสนเทศ และธุรกิจภาพยนตรไทย เปนตน  

4) สงเสริมการลงทุนและการสรางบรรยากาศการลงทุนที่
เอ้ืออํานวย ใหสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตสูการผลิตบนฐานความรูและผลิตภาพการผลิตสูง 

(2.3) การพัฒนาปจจัยสนับสนนุการปรับโครงสรางเศรษฐกิจและการ
ลงทุน  ประกอบดวย  

1) พัฒนาโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสเพ่ือยกระดับ
คุณภาพการใหบริการ ทั้งการเขาถึงและการสรางเครือขายการบริการที่มีความครอบคลุมทั่วถึง  การ
ลดหรือประหยัดตนทุนการผลิต การลดตนทุนดานเวลาของประชาชนและภาคธุรกิจเอกชน และเพื่อ
เพ่ิมความปลอดภัยแกชีวิตและทรัพยสินของประชาชน โดยการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการขนสง
และโลจิสติกส การพัฒนาเครือขายโลจิสติกสในประเทศใหเชื่อมโยงอยางบูรณาการ ทั้งเครือขาย
ภายในและการเชื่อมตอไปสูตางประเทศ โดยการพัฒนาระบบการขนสงเชื่อมโยงหลายรูปแบบ 
(Multimodal) ระบบการขนสงสนับสนุน (Feeder) รวมทั้งศูนยรวบรวมและกระจายสินคาตามจุดยุทธ
ศาสตรตางๆภายในประเทศ รวมทั้งยกระดับประสิทธิภาพกระบวนการอํานวยความสะดวกทางการคา 
และการปรับปรุงประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกสในภาคการผลิตใหเชื่อมโยงถึงกันตลอดหวง
โซอุปทาน และพัฒนาธุรกิจการใหบริการโลจิสติกส บุลคลากร และกลไกการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
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2) บริหารจัดการดานโครงสรางพื้นฐาน โดยการสราง
กระบวนการมีสวนรวมของผูมีสวนไดเสีย (Stakeholders) ในการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานอยางเปน
ระบบ เพ่ือใหเกิดความรวมมือ การยอมรับและความโปรงใสในการดําเนินโครงการ และการสงเสริมให
เอกชนเขามีสวนรวมในการลงทุน (Public Private Partnership) และแขงขันการใหบริการดาน
โครงสรางพื้นฐานมากขึ้น  โดยมีการปรับปรุงระเบียบและกฎหมาย ใหมีความคลองตัวและยึดความ
โปรงใส รวมทั้งเรงรัดการจัดตั้งองคกรกํากับดูแลรายสาขา เพ่ือทําหนาที่คุมครองผูบริโภค และกํากับ
ดูแลการแขงขันที่โปรงใสและเปนธรรม 

3) บริหารองคความรูอยางเปนระบบ ทั้งการสั่งสม การสราง 
การแพรกระจายและการประยุกตใชองคความรูและเทคโนโลยีรวมทั้งการใชประโยชนจากองคความรูในเชิง
พาณิชย และมีการคุมครองทรัพยสินทางปญญา ลิขสิทธิ์และสิทธิบัตรอยางเหมาะสม ทั้งน้ีเพ่ือปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจและสังคมเขาสูเศรษฐกิจและสังคมฐานความรู โดยการพัฒนากําลังคนดานวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยีทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ เพ่ือใหสามารถรองรับกับเทคโนโลยีกับเทคโนโลยีใหม ๆ และ
สรางสังคมแหงการเรียนรู  การพัฒนาครู อาจารยดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีใหมีคุณภาพและเพียงพอ
ตอการเรียนการสอน และการผลิตกําลังคนดาน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มีคุณภาพ ตรงความตองการ
ของภาคการผลิตและบริการ เนนใหผูที่จบออกมาสามารถปฏิบัติงานไดทันที รวมทั้งการพัฒนาและผลิตองค
ความรูและเทคโนโลยี ดวยการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการไดมาซึ่งองคความรูและเทคโนโลยี วิจัยและ
พัฒนา ตามศักยภาพของคนไทยและนํามาผสมผสานกับภูมิปญญาทองถิ่น เปนตน  

4) เพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก เพ่ือประหยัดเงินตราตางประเทศในการนําเขาพลังงาน ลดตนทุนการผลิตและคาใชจายใน
การเดินทางของประชาชน และลดมลพิษที่เกิดจากการใชพลังงานในกระบวนการผลิตและการบริโภค
ของประชาชน โดยมีเปาหมายที่จะเพ่ิมสัดสวนการใชพลังงานทางเลือกเพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 8 ของการ
ใชพลังงานทั้งหมดเม่ือสิ้นแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10  ปริมาณแหลงสํารองพลังงานของประเทศเพียงพอ
ตอความตองการใชในระยะเวลา 50 ป และลดสัดสวนการใชพลังงานตอมูลคาการผลิตภาคอุตสาหกรรม  

5) ปรับปรุงกฎหมาย และกฎระเบียบเพ่ือสนับสนุนการปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจ  

(2.4) เสริมสรางศักยภาพและสรางภูมิคุมกันของเศรษฐกิจฐานราก เพื่อ
กระจายความเจริญและรายได โดยการสรางความมั่นคงของสถาบันครอบครัวดานอาหาร ที่อยูอาศัย ที่ดิน
ทํากิน รายได และการออม การอนุรักษวัฒนธรรมทองถิ่นและภูมิปญญาทองถิ่นและพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่น 
การจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดลอมในชุมชน โดยเฉพาะแหลงน้ํา คุณภาพดิน ปาไม ใหบริการโครงสราง
พ้ืนฐาน การศึกษา และสาธารณสุข การเขาถึงแหลงเงินทุนและบริการทางการเงิน รวมทั้ง การแปลงสินทรัพย
เปนทุนและกองทุนตาง ๆ ในชุมชน การพัฒนาเทคโนโลยีและการบริหารจัดการทั้งเกษตร อุตสาหกรรม และ
บริการในทองถิ่น อาทิ การพัฒนาพันธุพืช การออกแบบผลิตภัณฑ การตลาด และปรับปรุงมาตรฐานการผลิต 
การพัฒนาวิสาหกิจของชุมชน และสงเสริมใหเกิดการเชื่อมโยงโดยตรงกับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดใหญ  
และการสนับสนุนใหใชแผนชุมชนใหเปนกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ที่เชื่อมโยงกับกลไกการบริหาร
จัดการสวนทองถิ่นและภูมิภาค รวมทั้งการสรางแรงจูงใจใหผูประกอบอาชีพและธุรกิจรายยอยที่อยูนอกระบบ
เขาสูระบบ และใหการสนับสนุนและพัฒนาธุรกิจที่เขาสูระบบแลว  
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(3) บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา 

(3.1) ภาครัฐ สรางความรู ความเขาใจและใหขอมูลขาวสารเกี่ยวกับนโยบาย
รัฐบาล แนวปฏิบัติ และบทบาทของผูที่เกี่ยวของใหถูกตองชัดเจน รวมทั้งตัดสินใจในทางเลือกของ
ผลประโยชนสวนรวมระหวางการเพิ่มรายไดจากการผลิต กับการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม 

(3.2) สถาบันการศึกษา เปนแกนนําชุมชนในการนําทุนและการวิจัยที่มี
อยูในทองถิ่นมาศึกษาวิจัยตอยอด เพ่ือรองรับการผลิตและสรางภูมิคุมกันในทองถิ่น 

(3.3) ภาคธุรกิจเอกชน สนับสนุนการพัฒนาทักษะฝมือแรงงานในสถาน
ประกอบการใหมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

(3.4) ภาคประชาชน มีสวนรวมในการวิจัยและพัฒนาเพื่อสะทอนความ
ตองการของชุมชน รวมทั้งมีสวนรวมในกระบวนการจัดสรรงบประมาณและติดตามการทํางานของรัฐ 

(3.5) สื่อมวลชน  สรางระบบการสื่อสารนโยบาย ยุทธศาสตร และ
มาตรการจากภาครัฐสูชุมชนในแตละระดับอยางตอเน่ืองและตรงกับขอเท็จจริง 

4.3 การบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมเพื่อการ
พัฒนาที่ยั่งยืน 

(1) ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม หมายถึง 

“สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติ ทั้งที่ใชแลวหมดไปหรือมีปริมาณไมหมดสิ้น 
อันใหประโยชนโดยตรงในรูปของปจจัยการผลิตสินคาและบริการ เพื่อตอบสนองความ
ตองการของมนุษย ซึ่งไดแก นํ้า อากาศ แสงอาทิตย ดิน ปาไม ความหลากหลายทางชีวภาพ
และสินแร เปนตน และการใหประโยชนทางออมในรูปของสภาพแวดลอมที่เหมาะสมตอ
สุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต รวมทั้งการดําเนินชีวิตอยางเปนปกติสุขของมนุษย ซึ่งไดแก 
คุณภาพอากาศ คุณภาพน้ํา ปริมาณของเสียที่เหลือจากการผลิตและการบริโภคที่จะไมกระทบ
ตอคุณภาพชีวิต รวมตลอดทั้งสิ่งแวดลอมที่มนุษยสรางข้ึนและควรคาแกความภาคภูมิใจไป
จนถึงชนรุนตอๆ ไป เชน ศิลปกรรม โบราณสถาน เปนตน” 

ทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ประกอบดวย ทรัพยากรที่ใชแลว
หมดไป ทรัพยากรที่ใชแลวเกิดทดแทนได ทรัพยากรที่ใชแลวไมหมดสิ้น และคุณภาพสิ่งแวดลอมรอบตัวที่
จะเปนปจจัยในการรักษาคุณภาพชีวิต เพ่ือใหมนุษยสามารถดําเนินชีวิตอยูอยางเปนปกติสุขไดตลอดไป 

(2) แนวทางบริหารจัดการทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ให
ความสําคัญกับการบริหารจัดการใหทุนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมคงความอุดมสมบูรณ เปน
รากฐานที่ม่ันคงของการพัฒนาประเทศ และเปนฐานการดํารงชีวิตของคนไทยใหมีความสุขไดอยาง
ยั่งยืน โดยมีแนวทางที่สําคัญ ดังน้ี 
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(2.1) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชวีภาพ 

1) จัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน โดยพัฒนาระบบ
ขอมูลเพ่ือรวบรวมภูมิปญญา  สรางบุคลากรที่เกี่ยวของ  สงเสริมการวิจัยและพัฒนาที่ผสมผสานภูมิ
ปญญาทองถิ่นกับองคความรูใหมที่สอดคลองกับความตองการของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นหรือการวิจัยเพ่ือ
ทดแทนการนําเขา  คุมครองทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพจากการคุกคามภายนอกโดยเฉพาะ
จากพันธกรณีระหวางประเทศและขอตกลงการเปดเขตการคาเสรี  สรางระบบการคุมครองสิทธิชุมชนและ
การแบงปนผลประโยชนที่เปนธรรม และอนุรักษฟนฟูความหลากหลายของพันธุกรรมทองถิ่น 

2) สงเสริมการใชความหลากหลายทางชวีภาพในการสราง
ความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน โดยสงเสริมการใชความหลากหลายทางชีวภาพใน
การสรางความมั่นคงดานอาหารและสุขภาพ สนับสนุนภาคการผลิตและบริการที่ชมุชนมีศักยภาพในการ
จัดการการผลิต การตลาด และการสรางมูลคาเพิ่ม และการพัฒนาบมเพาะวิสาหกิจชุมชนใหเขมแข็ง 

3) พัฒนาขีดความสามารถ และสรางนวัตกรรมจากทรัพยากร
ความหลากหลายทางชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ โดยสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่
มีการสะสมองคความรูอยางเพียงพอ ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยของอาหาร สมุนไพร และผลิตภัณฑ
ธรรมชาติ สงเสริมการรวมกลุมและการสรางเครือขาย และสรางคานยิมและสงเสรมิภาพลักษณที่เปนจุด
แข็งของประเทศ 

(2.2) การสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสรางคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี 

1) จัดการฐานทรัพยากรโดยสงเสริมสิทธิและกระบวนการมี
สวนรวม มุงสงเสริมสิทธิชุมชนในการเขาถึงและจัดการทรัพยากร  ทบทวนนโยบายและโครงสราง
กฎหมายเกี่ยวกับสิทธิของรัฐและการแปลงทรัพยของรัฐใหเปนของบุคคลและการจัดการทรัพยากรระหวาง
ประเทศ  กําหนดแนวทางการพัฒนาใหสอดคลองกับศักยภาพของพื้นที่  สงเสริมภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ทองถิ่นเพ่ือใชในการอนุรักษฟนฟูทรัพยากร  สรางองคความรูและฐานขอมูลระบบนิเวศและชีวมณฑล 

2) ปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความสมดุลยั่งยืนของ
ระบบนิเวศ โดยปฏิรูประบบการจําแนกประเภทพืน้ที่คุมครอง และจัดระบบการฟนฟูฐานทรัพยากร
และระบบนิเวศที่สําคัญ 

3) ปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคเพื่อ
ลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยสงเสริมการผลิตที่สะอาดใน
ภาคอุตสาหกรรม สงเสริมการทาํเกษตรอินทรียและเกษตรยั่งยืนเพ่ือลดการใชสารเคมีในภาคเกษตร 
สงเสริมการใชสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอมโดยใหภาครัฐเปนผูนํา รณรงคสรางคานิยม
และเผยแพรความรูทั้งใหการศึกษาแกประชาชนเรื่องการบริโภคที่ยั่งยืน สงเสริมประยุกตใชกลไก
ทางเศรษฐศาสตรเพ่ือใหเกิดการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน รวมทั้งปรับโครงสรางภาษีเพ่ือการ
อนุรักษสิ่งแวดลอม สรางจริยธรรมดานสิ่งแวดลอมใหแกผูประกอบการ และสงเสริมการรวมกลุม
และสรางเครือขายทั้งผูผลติและผูบริโภคสนิคาที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม 
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4) เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและ
ควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยผลักดันระบบประเมินสิ่งแวดลอมเชิงยุทธ
ศาสตร  ปรับแนวทางและมาตรการสงเสริมการลงทุนใหคํานึงถึงผลกระทบตอสิ่งแวดลอมมากขึ้น  
กําหนดเขตการใชที่ดิน  กําหนดตัวชี้วัดผลกระทบตอสุขภาพ กําหนดทิศทางและจัดระเบียบการเติบโต
ของชุมชน  ลดปริมาณขยะ (Reduce) และนํากลับมาใชประโยชนใหม เพ่ิมประสิทธิภาพการจัดการ
ขยะอันตรายและขยะติดเชื้อ  ควบคุมมลพิษจากภาคขนสง และปรับปรุงและฟนฟูระบบน้ําเสียรวมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  (3) บทบาทการมีสวนรวมของภาคีการพัฒนา 

(3.1) ภาครัฐ ปรับบทบาทจากผูควบคุม สั่งการ มาเปนผูประสานงานและ
สนับสนุนใหภาคสวนตางๆ มีบทบาทมากขึ้น บังคับใชกฎหมายอยางเปนธรรมและทั่วถึง รวมทั้งสราง
ความเขมแข็งใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นและชุมชนในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอมไดดวยตนเอง 

(3.2) ภาคธุรกิจเอกชน ตองมีการทําธุรกิจโดยคํานึงถึงผลกระทบ
สิ่งแวดลอม สงเสริมการสรางมูลคาเพิ่มจากทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพดานนวัตกรรมและ
การตลาด และสนับสนุนการเงินแกชุมชนในการใชภูมิปญญาดั้งเดิมอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติ 

(3.3) องคกรพัฒนาเอกชน/ภาควิชาการ เปนพ่ีเลี้ยงในการสรางองค
ความรูและยกระดับภูมิปญญาทองถิ่น สรางความเขมแข็งใหกับชุมชนในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดลอม รวมวิจัยและพัฒนากับชุมชน และรวมตรวจสอบการบริหารจัดการภาครัฐ  

(3.4) ประชาชน/ชุมชน สํารวจปรับปรุงตนเองใหมีจิตสํานึก รวมในการวิจัย
พัฒนา จัดทําฐานขอมูล เรียนรูประยุกตใชองคความรูใหมเพ่ิมพูนความรูเดิม รวมถึงทําความรูความ
เขาใจเรื่องสิทธิชุมชน เสริมสรางบทบาทผูนําชุมชน เขารวมบริหารจัดการทรัพยากรทองถิ่น และรวม
ตรวจสอบการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของภาครัฐ  

(3.5) องคกรปกครองสวนทองถิ่น สรางองคความรู เพ่ิมบทบาทการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมใหมากขึ้น 

(3.6) ภาคการเมือง ตองสนับสนุนการกระจายผลประโยชนที่โปรงใส ไม
ใชอิทธิพลแทรกแซง สนับสนุนการนําแผนพัฒนาฯ ไปใชในแนวทางที่โปรงใสอยางจริงจัง 

(3.7) สื่อมวลชน ผลิตสื่อที่สรางสรรค เพ่ือสรางจิตสํานึกในการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  

4.4 การเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูความยัง่ยืน 
ทิศทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในระยะยาวอีก 10 - 15 ปขางหนา จะตองมุงพัฒนา

ในขั้นตอนสรางความสมดุล เทาเทียม และเปนธรรม ความหลากหลายในสังคม ทั้งในเชิงความคิด 
วัฒนธรรม และประเพณี โดยมีแนวทางการพัฒนาหลัก ดังนี้ 
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(1) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความ
ตองการของประชาชนและทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา ดวยการปรับบทบาท  โครงสราง
และกลไกการบริหารจัดการภาครัฐทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค และสวนทองถิ่น โดยมีแนวทางที่
สําคัญดังน้ี 

(1.1) ภาครัฐ ควรตองปรับบทบาท จากผูดําเนินงานเองไปสูการ
อํานวยความสะดวก จากการกํากับและควบคุมอํานาจการตัดสินใจเปนผูใหการสนับสนุนและ
ผอนคลายกฎระเบียบ  รวมทั้งกระจายอํานาจการตัดสินใจใหชุมชนทองถิ่นและองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นมากขึ้น 

(1.2) ปรับปรุงโครงสรางภาคราชการใหคลองตัวพัฒนาระบบราชการ
ทั้งสวนกลางและภูมิภาคใหมีสมรรถนะสูง และปรับโครงสรางระบบบริหารราชการใหคลองตัว  โดย
กําหนดรูปแบบการใหบริการที่เหมาะสมกับภารกิจ พัฒนาคุณภาพการใหบริการที่รวดเร็วทันสมัย 
โปรงใส ลดกฎระเบียบที่เปนอุปสรรคและไมเอ้ือตอการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาประเทศ
อยางเปนธรรม สงเสริมการบริหารงานเชิงยุทธศาสตรแบบบูรณาการ  

(1.3) กระจายอํานาจใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นมีบทบาทสามารถ
รับผิดชอบในการจัดบริการสาธารณะตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที่ และสราง
ความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถิ่นไดอยางแทจริง เน่ืองจากในระยะยาวองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นจะตองเปนองคกรที่มีบทบาทหลักในการพัฒนาทองถิ่น  จึงควรตองพัฒนาศักยภาพและ
กระจายอํานาจใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นเพ่ิมขึ้นอยางตอเน่ือง ใหมีอิสระในการกําหนดนโยบาย
การบริหารทั้งงานบุคคลและการคลังของตนเอง และเปดโอกาสใหประชาชน และภาคสวนอ่ืนไดมีสวนรวม 
เพ่ือสรางความโปรงใสและลดการทุจริตคอรรัปชั่น 

(1.4) ปรับโครงสราง กลไก และกระบวนการจัดสรรทรัพยากร เพ่ือ
เพ่ิมบทบาทของภูมิภาคและทองถิ่นในการจัดบริการสาธารณะใหตรงกับสภาพปญหาและสอดคลองกับ
ความตองการของประชาชนในแตละทองถิ่น โดย 1) ปรับปรุงระบบงบประมาณแผนดิน โดยเปดโอกาส
ใหเปนหนวยที่สามารถเสนอขอและใหไดรับการจัดสรรงบประมาณไดโดยตรง และกําหนดใหมีการ
เลือกผูวาราชการจังหวัดอยางเปนขั้นเปนตอน โดยเริ่มตนจากจังหวัดที่มีความพรอมกอน 2) ปรับ
กระบวนการบริหารพัฒนาของหนวยราชการทุกระดับ  ภายใตหลักการที่ยึดพื้นที่ – ภารกิจ – การมี
สวนรวม 3) การปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการ
จัดสรรประโยชนจากการพัฒนา รวมทั้งใหมีกระบวนการตรวจสอบการใชกฎหมาย 

(2) เพิ่มการมีสวนรวมของภาคประชาชน/ประชาสังคมในการบริหารจัดการ
ประเทศ ใหเกิดกระบวนการธรรมาภิบาลในการพัฒนาประเทศเพื่อสรางความเปนธรรม สรางความสมดุล
และเขาไปมีบทบาทในกระบวนการตรวจสอบภาครัฐใหโปรงใสและลดการทุจริตประพฤติมิชอบในภาค
ราชการ ทั้งน้ีตองอยูบนพ้ืนฐานของการยอมรับและการไววางใจกัน โดยสรางโอกาสและปรับกระบวนการ
ใหภาคีภาคประชาชน/ประชาสังคมมีสวนรวมและ สามารถเขาถึงการกําหนดกติกา หลักการ และแผนงาน
โครงการของภาครัฐที่สงผลกระทบโดยตรงตอประชาชน กระจายอํานาจการบริหารจัดการสูภาคประชา
สังคม เพ่ือถวงดุลอํานาจภาครัฐ พรอมทั้งพัฒนาและสนับสนุนการดําเนินงานของกลไกที่มีบทบาทในการ
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แกไขปญหาสังคมโดยสันติวิธี และเสริมสรางความเขมแข็งใหแกกลไกตรวจสอบสาธารณะ เชน สื่อ องคกร
เอกชนและภาคประชาสังคม นักวิชาการ เปนตน 

(3) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภบิาล 
จัดใหมีกฎ ระเบียบ และสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพยเขารวมใน
กระบวนการ “บรรษัทภิบาล” เพ่ิมมากขึ้น โดยกําหนดมาตรการสงเสริมใหผูลงทุนรายยอยมีความ
กระตือรือรนที่จะเขามามีสวนรวมในการบริหารธุรกิจ มาตรการสงเสริมกรรมการและผูบริหาร
รับผิดชอบตอผูถือหุน เจาหนี้ และผูบริโภคมากขึ้น พรอมไปกับสงเสริมสถาบันวิชาชีพใหมีบทบาทใน
การสรางธรรมาภิบาล และรณรงคสรางความรูความเขาใจใหธุรกิจเอกชน ผูบริหาร/กรรมการ ผูถือหุน 
ตลอดจนประชาชนทั่วไป รูถึงประโยชนในการ “กํากับดูแลธุรกิจที่ดี” 

(4) เสริมสรางการเมืองที่โปรงใสและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย ให
เกิดข้ึนเปนสวนหนึ่งของวิถีการดําเนินชีวิตของประชาชนในสังคมไทย โดยสงเสริมการเมืองให
โปรงใสสุจริตและชอบธรรมในการใชอํานาจ โดยใหทุกภาคสวนของสังคมรวมกันกําหนดมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมของนักการเมือง และยึดถือปฏิบัติ ขณะเดียวกันสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝง
จิตสํานึก อุดมการณคานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหกับประชาชนทุกกลุมอยางจริงจังตอเน่ือง สงเสริม
ผูนําในสังคมทุกระดับยึดวัฒนธรรมประชาธิปไตยและหลักธรรมาภิบาลในการดําเนินงานเปนแบบอยางที่ดี
ในสังคมไทย ควบคูกับการวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยทางตรงแบบมีสวนรวมของภาค
ประชาชนใหมากขึ้นโดยเพิ่มอํานาจแกประชาชน และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็ง มีความเปนอิสระอยางแทจริง 

 5  การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติในระยะแผนฯ 10 

 ในการบูรณาการยุทธศาสตรที่จะขับเคลื่อนสูการปฏิบัติในระยะ 5 ปของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 
ไดเริ่มดวยการวิเคราะหสภาวะแวดลอมของประเทศ พรอมทั้งบูรณาการความเชื่อมโยงระหวาง
แนวทางการบริหารจัดการทุนทางสังคม ทุนทางเศรษฐกิจ และทุนทางทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดลอม ตลอดทั้งแนวทางการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน ซ่ึงได
นําไปสูการกําหนดวัตถุประสงคหลัก เปาหมาย และยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ 
ฉบับที่ 10 ดังนี้ 

 5.1 วัตถุประสงค  
(1) เพ่ือสรางภูมิคุมกันใหคนไทยและสังคมไทยสามารถเผชิญการเปลี่ยนแปลงได

อยางรูเทาทัน 

(2) เพ่ือเสริมสรางความเทาเทียมและความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปน
รากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 

(3) เพ่ือปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหแข็งแกรง ม่ันคง และเปนธรรม บนพ้ืนฐานการ
พ่ึงตนเอง มีภูมิคุมกันที่ดี และมีการกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม 
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(4) เ พ่ือคงความหลากหลายของทรัพยากรธรรมชาติ และรักษาคุณภาพ
สิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่ม่ันคงในการดํารงวิถีชีวิตของสังคมไทย 

(5) เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลและการมีสวนรวมในการบริหารจัดการประเทศทุก
ระดับ เพ่ือสรางการอยูรวมกันอยางสันติสุขของทุกภาคสวนในสังคม 

5.2 เปาหมาย 
เพ่ือใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว ไดกําหนดเปาหมายการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ 

ฉบับที่ 10 ดังน้ี 

(1) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ มีความรอบรูคูคุณธรรม สรางกําลังคนที่มีทักษะพื้นฐาน
ในการทํางาน กําลังคนดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยีเพ่ิมขึ้น  เพ่ิมแหลงเรียนรูและกระจายความรูสูภาค
การผลิตและชุมชนในระดับภูมิภาค เพ่ือเพ่ิมผลิตภาพของแรงงานใหสูงขึ้น พัฒนาตอยอดองคความรู
จากวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่นเพ่ือนําไปใชประโยชนในการพัฒนาชุมชน 

(2) ลดปญหาความยากจน โดยขยายเครือขายการเรียนรูรวมกัน เพ่ือเพ่ิมจํานวนชุมชนที่
เขมแข็งในการพัฒนาโดยกระบวนการมีสวนรวม สรางเครือขายชุมชนพ่ึงตนเองที่มีความมั่นคงทางดานอาหาร 

(3) ใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอยางมีคุณภาพและมีเสถียรภาพ เพ่ิมระดับการ
ออม และลดความเสี่ยงที่จะเกิดการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและดุลการชําระเงิน ขณะเดียวกันปรับ
โครงสรางการผลิตที่สมดุลยั่งยืนโดยรักษาสัดสวนการผลิตภาคเกษตรที่เหมาะสม และเพิ่มบทบาทการ
ผลิตภาคบริการ พรอมทั้งปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและกระบวนการผลิตทั้งภาคเกษตร 
อุตสาหกรรมและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม  ตลอดจนปรับโครงสรางพื้นฐานและโลจิสติกสของ
ประเทศใหมีคุณภาพเพื่อชวยลดตนทุนดานเวลาและประหยัดคาใชจาย 

(4) สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม โดยการฟนฟูอนุรักษ 
พ้ืนที่ปาไม  ปาชายเลน รวมทั้งขยายพันธพืชและสัตวที่กําลังจะสูญพันธ รักษาคุณภาพน้ําในแมนํ้าสาย
หลัก คุณภาพอากาศและเสียงใหอยูในระดับมาตรฐาน ตลอดจนสรางฐานขอมูลความหลากหลายทาง
ชีวภาพ และการขยายตัวของภาคการผลิตและบริการที่เกี่ยวกับการจัดการและใชประโยชนความ
หลากหลายทางชีวภาพ 

(5) เพ่ิมประสิทธิภาพภาคราชการ เพ่ิมการมีสวนรวมภาคประชาชนเขามีสวนรวม
ในการบริหารจัดการพัฒนาประเทศ สรางธรรมาภิบาลในองคกรภาคเอกชน รวมทั้งการพัฒนา
วัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดขึ้นในทุกภาคสวนของสังคมไทย 

5.3 ยุทธศาสตรการพัฒนา 
ภายใตวัตถุประสงคหลักดังกลาว เพ่ือใหการดําเนินงานในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 

เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ เห็นควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่สําคัญ ดังน้ี 
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(1) การพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 
โดยเตรียมเด็กและเยาวชนใหพรอมทั้งดานทักษะชีวิตและความรูพ้ืนฐานสามารถดํารงชีวิตไดอยางรูเทาทัน 
พัฒนาสมรรถนะและทักษะแรงงานทั้งการคิด วิเคราะหตัดสินใจและระบบการเรียนรูในอาชีพใหรองรับการ
แขงขันของประเทศ เรงสรางกําลังคนที่มีความเปนเลิศในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรูใหมที่
นําไปใชประโยชนในการพัฒนาประเทศบนฐานการพึ่งตนเอง สงเสริมใหคนไทยมีวัฒนธรรมการเรียนรูอยาง
ตอเน่ือง สามารถเขาถึงแหลงความรูทั้งที่เปนวิทยาการสมัยใหม วัฒนธรรมและภูมิปญญา การจัดการองค
ความรูทั้งเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตั้งแตระดับชุมชนถึงระดับประเทศ และ
เสริมสรางความมั่นคงในชีวิตใหคนไทยมีสุขภาพแข็งแรง ไดรับการคุมครองทางเศรษฐกิจและสังคม มีความ
ปลอดภัยในการดําเนินชีวิต เกิดความสงบ มีสิทธิและความเปนธรรมอยางเทาเทียมกันในสังคม 

(2) การสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมเปนรากฐานที่มั่นคงของ
ประเทศ โดยเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการจัดระบบการเรียนรูอยางครบวงจรเปนขั้นเปน
ตอนตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง บูรณาการการผลิตบนศักยภาพความเขมแข็งของชุมชนเพ่ือสราง
ความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชนที่นําไปสูการแกปญหาความยากจน  เสริมสรางศักยภาพชุมชนในการ
อยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูลกัน โดยสงเสริมสิทธิการใช
ประโยชนและการจัดการ ปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมโดยชุมชนและเพ่ือชุมชน  
พัฒนากลไกการขับเคลื่อนดุลยภาพการพัฒนาในชุมชนโดยใชมาตรการทางกฎหมาย มาตรการการเงิน
การคลัง ควบคูกับมาตรการทางสังคม ตลอดจนสรางตัวชี้วัดความสุขของชุมชน 

(3) การปฏิรูปโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและแขงขันไดในชวงศตวรรษ
แหงเอเชีย โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมเพื่อรักษาเสถียรภาพเศรษฐกิจสวนรวมใหม่ันคง และ
สนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิตทั้งภาคเกษตร อุตสาหกรรมและภาคบริการเพื่อเพ่ิมคุณภาพและ
ประสิทธิภาพการผลิตโดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน และเพ่ิมคุณคาของสินคา
และบริการที่ผลิตในประเทศไทยใหสูงขึ้น บนฐานความรูและความเปนไทย  สรางบรรยากาศทางการ
ลงทุนและพัฒนาปจจัยสนับสนุนการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ ปรับโครงสราง
เศรษฐกิจและการลงทุนตลอดจนปรับแบบแผนการผลิตและบริโภคเพื่อลดผลกระทบตอสิ่งแวดลอมและ
เพ่ิมประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต 

(4) การพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความมั่นคง
ของฐานทรัพยากรและคุณภาพสิ่งแวดลอมที่ดี โดยกระจายอํานาจการบริหารจัดการทรัพยากร 
สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมเพ่ือรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศที่คงความ
หลากหลายทางชีวภาพ ปรับแนวคิดทิศทางของนโยบายสาธารณะใหสงเสริมการผลิตและการบริโภคที่
ยั่งยืน เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม ใชมาตรการทางเศรษฐศาสตรเพ่ือสรางสภาพแวดลอมที่ดีและควบคุม
มลพิษที่สงผลกระทบตอคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน  พัฒนาคุณคาความหลากหลายทาง
ชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่นโดยเนนการสรางองคความรูและภูมิคุมกันภัยคุกคามจากภายนอกโดยใช
หลักการเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทาง 
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(5) การเสริมสรางธรรมาภิบาลเพื่อการบริหารจัดการประเทศสูความยั่งยืน 
ใหความสําคัญกับการนําหลักธรรมาภิบาลมาใชในการบริหารจัดการและการพัฒนาในทุกระดับโดย
ปรับปรุงระบบงบประมาณแผนดินใหเอ้ือตอการพัฒนาเชิงพ้ืนที่(AFPและระบบผูวาCEO)และความ
เขมแข็งของชุมชน เพ่ิมอํานาจการคลังใหทองถิ่นขยายฐานภาษีรายไดที่เรียกเก็บเองเพ่ิมขึ้น พรอมทั้ง
ศึกษาแนวทางปฎิรูปกฎหมายเพื่อสรางความเปนธรรมในสังคม สรางกติกาใหภาคประชาชนมีสวนรวม
ตัดสินใจในการพัฒนาประเทศ เพ่ือใหเกิดความโปรงใสและลดการทุจริตในภาครัฐ สรางองคกรภาค
ประชาสังคมเพื่อถวงดุลอํานาจของภาครัฐ และหาแนวทางแกไขปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี  
พัฒนากลไกตรวจสอบสาธารณะโดยเนนบทบาทสื่อใหมีจิตสํานึกรับผิดชอบในการทําหนาที่ตอสังคม 
เสริมสรางบรรษัทภิบาลในภาคเอกชน ยึดม่ันความรับผิดชอบตอลูกคาและดูแลใหเกิดการแขงขันที่เปน
ธรรม ตลอดจนพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักการเมืองเพ่ือสงเสริม
การเมืองที่โปรงใสสุจริตและชอบธรรม 

 

 




