น

สรุปสาระสําคัญ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 10
(พ.ศ. 2550 - 2554)
1 ความนํา
แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 8 (พ.ศ.2540-2544) เป น จุ ด เปลี่ ย นสํ า คั ญ ของการวางแผนพั ฒ นา
ประเทศที่ใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม และมุงให “คนเปนศูนยกลาง
การพัฒนา” และใชเศรษฐกิจเปนเครื่องมือชวยพัฒนาใหคนมีความสุขและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
พรอมทั้งปรับเปลี่ยนวิธีการพัฒนาแบบแยกสวนมาเปนบูรณาการแบบองครวม เพื่อใหเกิดความสมดุล
ระหวางการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม อยางไรก็ตามในปแรกของแผนฯ ประเทศไทย
ตองประสบวิกฤตเศรษฐกิจอยางรุนแรง และสงผลกระทบตอคนและสังคมเปนอยางมาก จึงตองเรง
ฟนฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพมั่นคง และลดผลกระทบจากวิกฤตที่กอใหเกิดปญหาการวางงานและ
ความยากจนเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ไดอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มา
เปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ ควบคูไปกับกระบวนทรรศนการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 โดย
ใหความสําคัญกับการพัฒนาที่สมดุลทั้งดานตัวคน สังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดลอมเพื่อนําไปสูการ
พัฒนาที่ยั่งยืนและความอยูดีมีสุขของคนไทย ผลการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9
สรุปไดวา ประสบความสําเร็จที่นาพอใจ เศรษฐกิจของประเทศขยายตัวไดอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ย
รอยละ 5.7 ตอป เสถียรภาพทางเศรษฐกิจปรับตัวสูความมั่นคง ความยากจนลดลง ขณะเดียวกัน
ระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนดีขึ้นมาก อันเนื่องมาจากการดําเนินการเสริมสรางสุขภาพอนามัย
การมีหลักประกันสุขภาพที่มีการปรับปรุงทั้งดานปริมาณและคุณภาพ โดยครอบคลุมคนสวนใหญของ
ประเทศ และการลดลงของปญหายาเสพติด
ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550-2554) ประเทศไทยยังคงตองเผชิญกับการ
เปลี่ยนแปลงที่สําคัญในหลายบริบท ทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศ จึงตองมีการ
เตรียมความพรอมของคนและระบบใหมีภูมิคุมกัน พรอมรับการเปลี่ยนแปลงและผลกระทบที่อาจ
เกิดขึ้น โดยยังคงอัญเชิญ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” มาเปนแนวปฏิบัติในการพัฒนาแบบ
บูรณาการเปนองครวมที่มี “คนเปนศูนยกลางการพัฒนา” ตอเนื่องจากแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ
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แผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 9 และให ค วามสํ า คั ญ ต อ การรวมพลั ง สั ง คมจากทุ ก ภาคส ว นให มี ส ว นร ว ม
ดําเนินการในทุกขั้นตอนของแผนฯ พรอมทั้งสรางเครือขายการขับเคลื่อนยุทธศาสตรการพัฒนาสูการ
ปฏิบัติ รวมทั้งการติดตามตรวจสอบผลการดําเนินงานตามแผนอยางตอเนื่อง

2 การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาและสถานะของประเทศไทย
2.1

การเปลี่ยนแปลงของบริบทการพัฒนาในกระแสโลกาภิวัตน

ประเทศไทยยังตองเผชิญกับบริบทการเปลี่ยนแปลงของโลกในหลายดานที่สําคัญ ซึ่ง
มีผลกระทบทั้งที่เปนโอกาสและขอจํากัดตอการพัฒนาประเทศเปนอยางมาก ซึ่งแนวโนมของบริบท
การเปลี่ยนแปลงที่สําคัญมี 5 บริบท ดังนี้
(1) การรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจและการเปลี่ยนแปลงในตลาดการเงิน
ของโลก ทําใหการเคลื่อนยายเงินทุน สินคา และบริการ รวมทั้งคนในระหวางประเทศมีความคลองตัว
มากขึ้น ประกอบกับการกอตัวของศตวรรษแหงเอเชียที่มีจีนและอินเดียเป นตัวจักรสํ าคัญในการ
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลก สงผลใหประเทศไทยตองดําเนินนโยบายการคาในเชิงรุก ทั้งการหาตลาด
เพิ่ ม และการผลั ก ดั น ให ผู ผ ลิ ต ในประเทศปรั บ ตั ว ให ส ามารถแข ง ขั น ได บ นฐานความรู ฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและความเปนไทย นอกจากนั้น ปญหาความไมสมดุลทางเศรษฐกิจของโลกที่
สะสมมานาน และการขยายตัวของกองทุนประกันความเสี่ยงจะสรางความผันผวนตอระบบการเงินของ
โลกจึงมีความจําเปนตองยกระดับการกํากับดูแลการเคลื่อนยายเงินทุนระหวางประเทศ และการ
เตรียมความพรอมตอการผันผวนของคาเงินและอัตราดอกเบี้ยในตลาดโลก
(2) การเปลี่ ยนแปลงทางเทคโนโลยีอยางกาวกระโดด ความกาวหน าอยาง
รวดเร็วของเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีวัสดุ และนาโนเทคโนโลยี สรางความ
เปลี่ยนแปลงทั้งดานเศรษฐกิจและสังคมทั้งในดานโอกาสและภัยคุกคาม จึงจําเปนตองเตรียมพรอมใหทัน
ตอการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีดังกลาวในอนาคต โดยจะตองมีการบริหารจัดการองคความรู
อย า งเป น ระบบ ทั้ ง การพั ฒ นาหรื อ สร า งองค ค วามรู รวมถึ ง การประยุ ก ต ใ ช เ ทคโนโลยี ที่
เหมาะสมมาผสมผสานรวมกับ จุดแข็ง ในสังคมไทย อาทิ สร างความเชื่อมโยงเทคโนโลยีกับ
วัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น เพื่อสรางคุณคาเพิ่มใหกับสินคาและบริการ มีการบริหารจัดการ
ลิ ข สิ ท ธิ แ ละสิ ท ธิ บั ต รและการคุ ม ครองทรั พ ย สิ น ทางป ญ ญาอย า งมี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ รวมทั้ ง แบ ง ป น
ผลประโยชนที่เปนธรรมกับชุมชน
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(3) การเปลี่ยนแปลงดานสังคม ปจจุบันประเทศที่พัฒนาแลวหลายประเทศ
กําลังเขาสูสังคมผูสูงอายุ ซึ่งเปนทั้งโอกาสและภัยคุกคามตอประเทศไทย โดยดานหนึ่งประเทศไทยจะ
มีโอกาสมากขึ้นในการขยายตลาดสินคาเพื่อสุขภาพ และการใหบริการดานอาหารสุขภาพ ภูมิปญญา
ทองถิ่นและแพทยพื้นบาน สถานที่ทองเที่ยวและการพักผอนระยะยาวของผูสูงอายุ จึงนับเปนโอกาส
ในการพัฒนาภูมิปญญาทองถิ่นของไทยและนํามาสรางมูลคาเพิ่ม ซึ่งจะเปนสินทรัพยทาง
ปญ ญาที่ส ร างมู ล ค าทางเศรษฐกิ จได แตใ นอี กดานก็ จ ะเป นภั ยคุกคามในเรื่ องการเคลื่อนยาย
แรงงานที่มีฝมือและทักษะไปสูประเทศที่มีผลตอบแทนสูงกวา ขณะเดียวกัน การแพรขยายของขอมูล
ขาวสารที่ไรพรมแดนทําใหการดูแลและปองกันเด็กและวัยรุนจากคานิยมที่ไมพึงประสงคเปนไปอยาง
ลําบากมากขึ้น ตลอดจนปญหาการกอการราย การระบาดของโรคพันธุกรรมใหมๆ และการคายาเสพ
ติดในหลากหลายรูปแบบ
(4) การเปลี่ ย นแปลงด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ ม จํ า นวน
ประชากรในโลกที่มากขึ้น ไดสรางแรงกดดันตอทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมของโลกใหเสื่อม
โทรมลง สงผลกระทบตอความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ และการเกิดภัยธรรมชาติบอยครั้งขึ้น
รวมทั้งการเกิดและแพรเชื้อโรคที่มีรหัสพันธุกรรมใหมๆ นอกจากนั้น การกีดกันทางการคาที่เชื่อมโยง
กั บ ประเด็ นด า นทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล อ มก็ มี ม ากขึ้ น ประเทศไทยจึ ง ต อ งยกระดั บ
มาตรฐานการจัดการสิ่งแวดลอมใหดีขึ้นกวาเดิม โดยปกปองฐานทรัพยากรเพื่อรักษาความ
สมดุ ล ยั่ ง ยื น ของระบบนิ เ วศน ด ว ยการพั ฒ นาระบบบริ ห ารจั ด การทรั พ ยากรธรรมชาติ ใ ห มี
ประสิทธิภาพสูงสุดภายใตกระบวนการมีสวนรวม และปรับรูปแบบการผลิตสินคาและบริการทีเ่ ปนมิตร
กับสิ่งแวดลอมมากขึ้น ขณะเดียวกัน ตองเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงาน และพัฒนาพลังงาน
ทางเลือก เพื่อรองรับความตองการใชพลังงานในประเทศ
(5) การเคลื่อนยายของคนอยางเสรี ความกาวหนาของเทคโนโลยีการขนสง
และกระแสโลกาภิวัตนสงผลใหมีการเดินทางทั้งเพื่อการทองเที่ยวและการทําธุรกิจในที่ตางๆทั่วโลก
มากขึ้น รวมทั้งสัง คมและเศรษฐกิ จฐานความรู ทําใหป ระเทศตา งๆตระหนั กถึ ง ความสําคัญ ของ
บุคลากรที่มีองคความรูสูงตอขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ ในขณะที่กฎ ระเบียบ ที่
เกี่ยวกับการรวมตัวของกลุมเศรษฐกิจมุงสูการสงเสริมใหมีการเคลื่อนยายแรงงานและผูประกอบการ
เพื่อไปทํางานในตางประเทศไดสะดวกขึ้น ดังนั้น ประเทศไทยจึงตองคํานึงถึงมาตรการทั้งดานการ
สงเสริมคนไปทํางานตางประเทศ การดึงดูดคนตางชาติเขามาทํางานในประเทศ และมาตรการรองรับ
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น โดยเฉพาะปญหาที่จะมีผลกระทบตอความมั่นคงของคนในเชิงสุขภาพและ
ความปลอดภัยในชีวิตทรัพยสิน
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2.2

สถานะของประเทศ

ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยตองเผชิญในอนาคต การทบทวนสถานะ
ของประเทศในดานสังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม และการบริหารจั ดการ
ประเทศ แสดงวาประเทศไทยมีโอกาสการปรับตัวและไดรับประโยชนจากกระแสโลกาภิวัตนแตยังตอง
พัฒนาโครงสรางทางสังคม เศรษฐกิจ และการเมืองในหลายประการเพื่อใหคนไทยอยูดีมีสุข ซึ่งสรุป
สถานะของประเทศที่สําคัญไดดังนี้
(1)

สถานะดานสังคมของประเทศ

การพัฒนาคุณภาพคนดานการศึกษาขยายตัวเชิงปริมาณอยางรวดเร็ว โดย
จํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องเปน 8.5 ป ในป 2548 และมีคนไทยที่คิด
เป น ทํ า เป น ร อ ยละ 60 ของประชากร ส ว นการขยายโอกาสการเรี ย นรู ต ลอดชี วิ ต มี ม ากขึ้ น แต
ความสามารถในการเชื่อมโยงความรูกับการนําไปใชของคนไทยยังอยูในระดับต่ํา คุณภาพการศึกษา
ในทุกระดับลดลงอย างตอเนื่องและยังลาหลังกวาประเทศเพื่อนบาน จึงเป นประเด็นที่ต องเรงให
ความสําคัญระยะตอไป แมการศึกษาของแรงงานไทยที่จบการศึกษาสูงกวาระดับประถมศึกษาเพิ่มขึ้น
เปนรอยละ 39.8 ในป 2548 แตประสิทธิภาพการผลิตของแรงงานไทยยังต่ําเมื่อเทียบกับประเทศ
มาเลเซีย เกาหลี สิงคโปร ไตหวัน และญี่ปุน ตลอดทั้งกําลังคนระดับกลางและระดับสูงยังขาดแคลน
ทั้งปริมาณและคุณภาพ และยังมีการลงทุนดานวิจัยและพัฒนาเพียงรอยละ 0.26 ตอ GDP ต่ํากวา
คาเฉลี่ยถึง 7 เทา ทั้งการนําองคความรูไปใชประโยชนในเชิงพาณิชยยังอยูในระดับต่ํา จึงเปนจุดออน
ของไทยในการสรางองคความรู นวัตกรรม รวมทั้งการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศ และเปนจุดฉุดรั้งการ
เพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันตางประเทศ
ในดานสุขภาวะคนไทยไดรับหลักประกันสุขภาพอยางทั่วถึงรอยละ 96.3 ใน
ป 2548 การเจ็บปวยโดยรวมลดลงเหลือ 1,798.1 ตอประชากรพันคนในป 2547 อยางไรก็ตาม คน
ไทยยังเผชิญกับการเจ็บปวยดวยโรคที่ปองกันไดที่มีแนวโนมเพิ่มขึ้นตอเนื่อง รวมทั้งโรคอุบัติใหมหรือ
โรคระบาดซ้ําที่เปนผลกระทบจากกระแสโลกาภิวัตน สวนหลักประกันทางสังคมยังไมครอบคลุม
แรงงานนอกระบบและกลุมผูดอยโอกาสอยางทั่วถึง และคนไทยตองเผชิญกับความเสี่ยงในดานความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินสูงขึ้น ขณะเดียวกันคนไทยกําลังประสบปญหาวิกฤตคานิยมที่เปน
ผลกระทบจากการเลื่อนไหลทางวัฒนธรรมตางชาติเขาสูประเทศทั้งทางสื่อและเทคโนโลยีสารสนเทศ
โดยขาดการคัดกรองและเลือกรับวัฒนธรรมที่ดีงาม ทําใหคุณธรรมและจริยธรรมของคนไทยลดลง
โดยเฉพาะเด็กและเยาวชน เนื่องจากวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ทําใหสถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา
และสถาบันศาสนามีบทบาทในการอบรมเลี้ยงดู ใหความรู ปลูกฝงศีลธรรมใหมีคุณภาพและจริยธรรม
ลดนอยลง นําไปสูคานิยมและพฤติกรรมที่เนนวัตถุนิยมและบริโภคนิยมเพิ่มมากขึ้น
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(2)

สถานะดานชุมชนของประเทศ

กระบวนการมีสวนรวมของชุมชนในการพัฒนาและการจัดการความรูมีมาก
ขึ้น สงผลใหชุมชนมีการรวมตัว รวมกลุมและมีการเรียนรูรวมกัน ทําใหสามารถจัดการกับปญหาที่มา
กระทบกับชุมชนไดในระดับหนึ่ง พรอมกับมีการเตรียมความพรอมของทองถิ่นใหสามารถปฏิบัติงานมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น และมีกลไกการบริหารงานใหพรอมรับภารกิจกระจายอํานาจ โดยภาครัฐได
สงเสริ มกระบวนการเรียนรูเ พื่อการจัดทําแผนชุมชนแลว 3,657 ตําบล การสงเสริมกระบวนการ
ประชาคมในการจัดทําแผนของสวนทองถิ่นและอําเภอ รวมทั้งการพัฒนาศักยภาพของผูนําชุมชน
การสรางเครือขายวิสาหกิจชุมชน และกระบวนการมีสวนรวมสรางงานสรางอาชีพใหแกชุมชน ขณะที่
ในดานวัฒนธรรม คานิยมที่ดีงามและภูมิปญญาทองถิ่นยังถูกละเลยและมีการถายทอดสูคนรุนใหม
นอย ทั้งระบบคุณคาของสังคมไทยในเรื่องจิตสาธารณะ ความเอื้ออาทร และการชวยเหลือซึ่งกันและกัน
เริ่มเสื่อมถอย อยางไรก็ตาม สังคมไทยยังมีผูนําการพัฒนาโดยเฉพาะผูนําชุมชนและปราชญกระจาย
อยูทุกพื้นที่ประมาณ 1.7 ลานคน และมีบทบาทสําคัญเปนแกนหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาชุมขน
ทําใหมีชุมชนตนแบบที่มีความเขมแข็งสามารถเปนแบบอยางเพื่อเรียนรูและประยุกตใชอยูทั่วทุก
ภูมิภาค ขณะเดียวกันความเปนสังคมเมืองขยายตัวมากขึ้น โดยกระแสวัตถุนิยมที่เขาสูชุมชนไดสงผล
กระทบตอวิถีชีวิตของคนในชุมชน ทําใหมีความสะดวกมากขึ้นแตมีความสุขลดลง มีรายไดไมพอ
รายจาย มีหนี้สินเพิ่มขึ้น และความสัมพันธของคนในชุมชนลดนอยลงในลักษณะตางคนตางอยูมากขึ้น
(3)

สถานะดานเศรษฐกิจของประเทศ

เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการเติบโตอยางตอเนื่องในอัตราเฉลี่ยรอยละ 5.7
ตอป ในชวงป 2545-2548 และจัดอยูในกลุมประเทศที่มีรายไดปานกลาง โดยมีขนาดทางเศรษฐกิจ
ใหญเปนลําดับที่ 20 จากจํานวน 192 ประเทศในโลก มีฐานการผลิตที่หลากหลาย ชวยลดความเสี่ยง
จากภาวะผันผวนของวัฏจักรเศรษฐกิจและสามารถสรางความเชื่อมโยงระหวางภาคการผลิตเพื่อสราง
มูลคาเพิ่มไดมากขึ้น อยางไรก็ตามเศรษฐกิจไทยมีจุดออนในเชิงโครงสรางที่ตองพึ่งพิงการนําเขา
วัตถุดิบ ชิ้นสวน พลังงาน เงินทุน และเทคโนโลยี ในสัดสวนที่สูง โดยที่ผลิตภาพการผลิตยังต่ํา การ
ผลิ ต อาศั ย ฐานทรั พ ยากรมากกว า องค ค วามรู มี ก ารใช ท รั พ ยากรเพื่ อ การผลิ ต และบริ โ ภคอย า ง
สิ้นเปลืองทําใหเกิดปญหาสภาพแวดลอมและผลกระทบในดานสังคมตามมาจากโดยไมไดมีการสราง
ภูมิคุมกันอยางเหมาะสม สวนโครงสรางพื้นฐานดานขนสงและโลจิสติกสยังขาดประสิทธิภาพและการ
เชื่อมโยงที่เปนระบบ ทําใหมีตนทุนสูงถึงรอยละ 16 ของGDP อีกทั้งภาคขนสงยังมีสัดสวนการใช
พลังงานเชิงพาณิชยสูงถึงรอยละ 38 นอกจากนี้ โครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศและ
สื่อสาร และน้ําเพื่อการอุปโภคบริโภค ยังไมกระจายไปสูพื้นที่ชนบทอยางเพียงพอและทั่วถึง สวน
โครงสรางพื้นฐานดานวิทยาศาสตร เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยตางอยูในระดับต่ําและตกเปน
รองประเทศเพื่อนบานที่เปนคูแขงทางการคา
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อยางไรก็ตามประเทศไทยมีจุดแข็งอยูที่การมีเสถียรภาพเศรษฐกิจในระดับที่
ดีจากการดําเนินนโยบายเพื่อฟนฟูเสถียรภาพเศรษฐกิจของประเทศภายหลังวิกฤตเศรษฐกิจทําให
เสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในปจจุบันอยูในเกณฑดี โดย ณ สิ้นป 2548 อัตราการวางงาน
อยูที่เฉลี่ยรอยละ 2 และทุนสํารองเงินตราระหวางประเทศอยูในระดับ 52.1 พันลานดอลลาร สรอ. ซึ่ง
นับวาเปนระดับที่มีความเพียงพอในการเปนภูมิคุมกันความเสี่ยงจากภายนอก อยางไรก็ตามราคา
น้ํามันที่เพิ่มสูงขึ้นมากตั้งแตปลายป 2547 และตอเนื่องจนถึงปจจุบันที่สงผลใหดุลการคา ดุลบัญชี
เดินสะพัดขาดดุลเพิ่มขึ้น สะทอนถึงปญหาความออนแอในเชิงโครงสรางที่พึ่งพิงภายนอกมากเกินไป
รวมทั้งประเทศไทยยังมีฐานะการออมที่ต่ํากวาการลงทุน และทําใหตองพึ่งพิงเงินทุนจากตางประเทศ
ทําใหประเทศมีความเสี่ยงจากการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดและจากการเคลื่อนยายเงินทุนระหวาง
ประเทศ จึงมีความจําเปนตองพัฒนาระบบภูมิคุมกันทางเศรษฐกิจภายใตเงื่อนไขบริบทโลกที่มีการ
เคลื่อนยายอยางเสรีของคน องคความรู/เทคโนโลยี เงินทุน สินคาและบริการ
สําหรับการพัฒนาเพื่อเสริมสรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจและการแกไข
ปญหาความยากจน มีสวนชวยใหความยากจนลดลงตามลําดับและการกระจายรายไดปรับตัวดีขึ้น
อยาง ชา ๆ ในป 2547 มีจํานวนประชาชนที่ยังอยูภายใตเสนความยากจนซึ่งเปนระดับรายได 1,242
บาทตอเดือนอยูจํานวน 7.34 ลานคน คิดเปนรอยละ 11.3 ของประชากรทั้งประเทศ สําหรับการ
กระจายรายไดปรับตัวดีขึ้นอยางชา ๆ โดย คาดัชนีจีนี่ (Gini coefficient) ของประเทศไทยเทากับ
0.499 ลดลงตอเนื่องจาก 0.525 ในป 2543 และ 0.501 ในป 2545 แตอยางไรก็ตามการแกปญหาการ
กระจายรายไดตองไดรับลําดับความสําคัญ เนื่องจากเมื่อเปรียบเทียบกับอื่นๆแลว การกระจายรายได
ในประเทศไทยยังมีความเทาเทียมนอยกวาหลายประเทศ
(4)

สถานะด า นความหลากหลายทางชี ว ภาพทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ

สิ่งแวดลอม
ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมไดถูกนํามาใชเพื่อการตอบสนอง
การเจริ ญ เติ บ โตทางเศรษฐกิ จเป นหลัก โดยพื้น ที่ ป าไม ถู กทํา ลายไปถึง 67 ลา นไรใ นชว ง 40 ป
ปจจุบันเหลือพื้นที่ปา รอยละ 33 ของพื้นที่ประเทศ กอใหเกิดปญหาน้ําทวม น้ําแลง และภัยธรรมชาติ
ที่บอยครั้งและรุนแรง ทรัพยากรทางทะเลและชายฝงลดความอุดมสมบูรณลงโดยปาชายเลนลดลงจาก
2 ลานไรเหลือ 1.5 ลานไร อัตราการจับสัตวน้ําลดลง 3 เทา แหลงปะการังและหญาทะเลสภาพเสื่อม
โทรม สําหรับทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ก็กําลังถูกทําลายอยางรวดเร็ว สาเหตุมาจาก
การดํ า เนิ น กิ จ กรรมของมนุ ษ ย ที่ ทํ า ลายถิ่ น ที่ อ ยู อ าศั ย ของสิ่ ง มี ชี วิ ต ชนิ ด ต า งๆ และส ง ผลต อ การ
เปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศ ทําใหอัตราการสูญพันธุของสิ่งมีชีวิตเพิ่มขึ้น
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คุณภาพสิ่งแวดลอมมีความเสื่อมโทรม มีสาเหตุสําคัญจากการขยายตัวของ
จํานวนประชากร และแบบแผนการดํารงวิถีชีวิตที่ไมเหมาะสม สงผลใหเกิดปญหามลพิษเพิ่มขึ้น โดย
คุณภาพอากาศและน้ําอยูในเกณฑต่ํากวามาตรฐาน ปริมาณขยะมูลฝอยและของเสียอันตรายมีมากขึน้
เกินศักยภาพในการกําจัดไดทัน ขณะที่การนําเขาสารอันตรายที่ใชในการผลิตมีมากขึ้น โดยขาดกลไก
การจัด การทั้ ง การควบคุ ม กระบวนการผลิ ต การจั ดเก็บ การขนส งทํ าใหเ กิด การแพร ก ระจายใน
สิ่งแวดลอมและปนเปอนหวงโซอาหาร นอกจากนี้ การใชเครื่องมือทางเศรษฐศาสตรและกฎหมายที่
เกี่ยวของยังมีอยูจํากัด รวมทั้งมีความซ้ําซอน ชองวาง และขาดการบังคับใช
(5)

สถานะดานธรรมาภิบาล

การพั ฒ นาธรรมาภิ บ าลในสั ง คมไทยในเกื อ บทศวรรษที่ ผ า นมามี
ความกาวหนามาโดยลําดับ ภาคราชการไทยเริ่มปรับตัวกาวสูความทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
ภาพลักษณธรรมาภิบาลของภาคเอกชนไทยดีขึ้นในสายตาของตางประเทศ โดยเฉพาะดานความ
รับผิดชอบทางสังคม การใหความสําคัญตอลูกคา และการปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง ในขณะที่ภาค
การเมื อ งและรัฐบาลภายใต รัฐ ธรรมนูญฉบั บ พ.ศ. 2540 ก็ มีค วามเขมแข็งอย างมาก สามารถ
กําหนดทิศทาง แนวทาง และนโยบายไดอยางชัดเจน และเริ่มเปดโอกาสใหภาคประชาชนเขารวมใน
การบริหารจัดการประเทศและตรวจสอบภาครัฐเพิ่มขึ้น ทั้งในระดับชุมชนทองถิ่น การแสดงความ
คิดเห็นตอนโยบาย/มาตรการในระดับชาติ นอกจากนั้นภาคประชาชนยังสามารถเสนอกฎหมาย และ
ตรวจสอบอํานาจรัฐ โดยยื่นถอดถอนผูดํารงตําแหนงทางการเมือง เปนตน จากความตระหนักและ
ตื่นตัวในการเสริมสรางธรรมาภิบาลใหเกิดขึ้นอยางตอเนื่อง ระดับความโปรงใสของประเทศไทย
มุมมองของนักธุรกิจตางชาติขยับตัวในระดับดีขึ้นจากอันดับที่ 66 เมื่อป 2547 ขยับขึ้นเปนลําดับที่ 59
ในป 2548 และอยูในระดับปานกลางของกลุมประเทศตัวอยางที่ทําการสํารวจ แตความโปรงใสก็ยังมี
คะแนนไมสูงมากนัก โดยอยูในระหวาง 3.0 – 3.8 ในตลอดชวงป 2541 - 2549
อยางไรก็ตาม เนื่องจากการบริหารจัดการประเทศเปนระบบที่มีขนาดใหญ กลไก
มีความซับซอน และยังไมมีกระบวนการมีสวนรวมที่แทจริง อํานาจการตัดสินใจยังรวมศูนยอยูในสวนกลาง
ที่ ไม เอื้ อต อการกระจายผลประโยชน การพั ฒนาอย างเป นธรรม ถึ งแม การปรั บเปลี่ ยนมี ความชั ดเจน
คอนขางมากในเรื่ององคกร กลไกที่ไดมีการจัดตั้งขึ้นรองรับการพัฒนาประชาธิปไตยแบบมีสวนรวมของ
ประชาชน และการพัฒนาธรรมาภิบาล แตในทางปฏิบัติขอกฎหมายยังมีความซับซอนยุงยาก เปนอุปสรรค
ตอการมีสวนรวมของภาคประชาชน กระบวนการตรวจสอบก็ยังไมมีประสิทธิภาพมากนัก นอกจากนั้นใน
บางกรณีไดนําไปสูขอขัดแยงภายในสังคมที่สงผลกระทบตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข โดยเฉพาะในพื้นที่
ที่มีพื้นฐานความเชื่อ วัฒนธรรม และวิถีชีวิตที่แตกตางกัน

ภ

3 วิสัยทัศนและพันธกิจ
2.1

วิสัยทัศนประเทศไทย

มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society)
คนไทยมีคุณธรรมนําความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเขมแข็ง สังคมสันติ
สุ ข เศรษฐกิ จ มี คุ ณ ภาพ เสถี ย รภาพ และเป น ธรรม สิ่ ง แวดล อ มมี คุ ณ ภาพและ
ทรัพยากรธรรมชาติยั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศที่มีธรรมาภิบาล ดํารงไวซึ่ง
ระบอบประชาธิปไตยที่ มีพระมหากษัตริยเปนประมุ ข และอยูในประชาคมโลกไดอยางมี
ศักดิ์ศรี”

2.2

พันธกิจ

เพื่อใหการพัฒนาประเทศในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปน
สุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของ
การพัฒนาประเทศ ดังนี้
(1) พัฒนาคนใหมีคุณภาพพรอมคุณธรรมและรอบรูอยางเทาทัน มีสุขภาวะ
ที่ดี อยูในครอบครัวที่อบอุน ชุมชนที่เขมแข็ง พึ่งตนเองได มีความมั่นคงในการดํารงชีวิตอยางมี
ศักดิ์ศรีภายใตดุลยภาพของความหลากหลายทางทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
(2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม มุงปรับ
โครงสรางเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถแขงขันได มีภูมิคุมกันความเสี่ยงจากความผันผวนของ
สภาพแวดลอมในยุคโลกาภิวัตน บนพื้นฐานการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมีประสิทธิภาพ มี
ระดับการออมที่พอเพียง มีการปรับโครงสรางการผลิตและบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม ใชจุด
แข็ ง ของความหลากหลายทางชี ว ภาพและเอกลั ก ษณ ค วามเป น ไทย ควบคู กั บ การเชื่ อ มโยงกั บ
ตางประเทศ และการพัฒนาปจจัยสนับสนุนดานโครงสรางพื้นฐาน และโลจิสติกส พลังงาน กฎกติกา
และกลไกสนับสนุนการแขงขันและกระจายผลประโยชนอยางเปนธรรม
(3) ดํ า รงความหลากหลายทางชี ว ภาพ และสร า งความมั่ น คงของฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอม สรางความสมดุลระหวางการอนุรักษและการใช
ประโยชนอยางยั่งยืน เปนธรรม และมีการสรางสรรคคุณคา สนับสนุนใหชุมชนมีองคความรูและสราง
ภูมิคุมกันเพื่อคุมครองฐานทรัพยากร คุมครองสิทธิและสงเสริมบทบาทของชุมชนในการบริหารจัดการ
ทรั พ ยากร ปรั บ แบบแผนการผลิ ต และการบริ โ ภคที่ เ ป น มิ ต รกั บ สิ่ ง แวดล อ ม ตลอดจนรั ก ษา
ผลประโยชนของชาติจากขอตกลงตามพันธกรณีระหวางประเทศ

ม

(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบ
ประชาธิปไตยที่มีองคพระมหากษัตริยเปนประมุข มุงสรางกลไกและกฎระเบียบที่เอื้อตอการ
กระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูทุกภาคี ควบคูกับการเสริมสรางความโปรงใส สุจริต ยุติธรรม
รับผิดชอบตอสาธารณะ มีการกระจายอํานาจและกระบวนการที่ทุกภาคสวนมีสวนรวมในการตัดสินใจ
สูความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สังคมและการใชทรัพยากร

3 วัตถุประสงคและเปาหมายหลัก
เพื่อใหสอดคลองกับบริบทการเปลี่ยนแปลงที่ประเทศไทยจะตองปรับตัวในอนาคต และเพื่อ
ก า วไปสู วิ สั ย ทั ศ น ก ารพั ฒ นาประเทศที่ พึ ง ปรารถนาในระยะยาว การพั ฒ นาในระยะ 5 ป ข อง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 จึงไดกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาไว ดังนี้

3.1

วัตถุประสงค

(1) เพื่อสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องที่ขับเคลื่อน
ดวยการเชื่อมโยงบทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษา เสริมสรางบริการสุขภาพ
อยางสมดุลระหวางการสงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความ
ปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน
(2) เพื่อเพิ่มศักยภาพของชุมชน เชื่อมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนา
เศรษฐกิจ คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดลอมอยางยั่งยืน
นําไปสูการพึ่งตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ
(3) เพื่อปรับโครงสรางการผลิตสูการเพิ่มคุณคา (Value Creation) ของสินคา
และบริการบนฐานความรูและนวัตกรรม รวมทั้งสนับสนุนใหเกิดความเชื่อมโยงระหวางสาขาการผลิต
เพื่อทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น
(4) เพื่อสรางภูมิคุมกัน (Safety Net) และระบบบริหารความเสี่ยงใหกับภาค
การเงิน การคลัง พลังงาน ตลาดปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน
(5) เพื่ อ สร า งระบบการแข ง ขั น ด า นการค า และการลงทุ น ให เ ป น ธรรม และ
คํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ รวมทั้งสรางกลไกในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสู
ประชาชนในทุกภาคสวนอยางเปนธรรม
(6) เพื่อเสริมสรางความอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติและคุณคาความ
หลากหลายทางชีวภาพ ควบคูกับการรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหเปนฐานที่มั่นคงของการพัฒนา

ย

ประเทศ และการดํารงชีวิตของคนไทยทั้งในรุนปจจุบันและอนาคต รวมทั้งสรางกลไกในการรักษา
ผลประโยชนของชาติอยางเปนธรรมและอยางยั่งยืน
(7) เพื่อเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจ
เอกชน และภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถิ่น ควบคู
กับการเสริมสรางกลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผล
ในทางปฏิบัติตอการอยูรวมกันอยางสันติสุข

3.2

เปาหมาย

เพื่ อ ให เ ป น ไปตามวั ต ถุ ป ระสงค ดั ง กล า ว ได กํ า หนดเป า หมายการพั ฒ นาของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้
(1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคน ใหคนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาทั้งทาง
รางกาย จิตใจ ความรู ความสามารถ ทักษะการประกอบอาชีพ และมีความมั่นคงในการดํารงชีวิต
ครอบคลุ ม ทุ ก กลุ ม เปา หมายเพื่ อ เสริ ม สรา งศั ก ยภาพใหกั บ ตนเองที่ จะนํ า ไปสู ค วามเข ม แข็ ง ของ
ครอบครัว ชุมชน และสังคมไทย โดยเพิ่มจํานวนปการศึกษาเฉลี่ยของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลัง
แรงงานระดับกลางที่มีคุณภาพเพิ่มเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานทั้งหมด โดยรายไดเฉลี่ยของ
แรงงานเพิ่มขึ้นรอยละ 4.5 และเพิ่มสัดสวนนักวิจัยเปน 10 คน ตอประชากร 10,000 คน พรอมทั้ง
กําหนดใหอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตราเพิ่มของการเจ็บปวยดวย
โรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิตสูง เบาหวาน มะเร็ง และหลอดเลือดสมอง
และนําไปสูการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพรอยละ 10
(2) เปาหมายการพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน พัฒนาให ทุ ก
ชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม และองคกรปกครองสวนทองถิ่นนําแผนชุมชนไปใชประกอบการ
จัดสรรงบประมาณ ปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด โดยลดคดีอาชญากรรมลงรอยละ 10 และขยาย
โอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวนรวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลง
เหลือรอยละ 4 ภายในป 2554
(3) เป า หมายด า นเศรษฐกิ จ ปรับ โครงสรา งเศรษฐกิ จใหมีค วามสมดุ ล และ
ยั่งยืนโดยใหสัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศเพิ่มขึ้นเปนรอยละ 75
ภายในป 2554 ผลิตภาพการผลิตรวมเพิ่มขึ้นไมต่ํากวารอยละ 3 ตอป อัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกินรอย
ละ 4 ตอป สัดสวนหนี้สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ 50 ความยืดหยุน
การใชพลังงานเฉลี่ยไมเกิน 1 : 1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สัดสวนรายไดของกลุมที่มี
รายไดสูงรอยละ 20 ระดับบนตอรายไดของกลุมที่มีรายไดนอยรอยละ 20 ระดับลาง ไมเกินรอยละ 10
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ภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมใน
ประเทศ เปนรอยละ 40 ภายในป 2554
(4) เปาหมายการสรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม รักษา
ความอุดมสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพโดยใหมีพื้นที่ปาไมไวไมนอยกวา
รอยละ 33 และตองเปนพื้นที่ปาอนุรักษไมนอยกวารอยละ 18 ของพื้นที่ประเทศ รักษาความอุดมสมบูรณ
ของระบบนิเวศนในเขตพื้นที่ชายฝงและพื้นที่ชีวมลฑล รักษาพื้นที่ทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไม
นอยกวา 31 ลานไร และรักษาคุณภาพสิ่งแวดลอมใหอยูในระดับที่เหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตที่ดี
และไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ โดยรักษาคุณภาพของแหลงน้ําอยูในเกณฑตั้งแตระดับพอใชขึ้นไป
มีสัดสวนไมนอยกวารอยละ 85 คุณภาพอากาศอยูในเกณฑมาตรฐาน โดยเฉพาะฝุนละอองขนาดเล็ก
(PM10) ตองมีคาเฉลี่ย 24 ชั่วโมงไมเกิน 120 มก./ลบ.ม. อัตราการปลอยกาซคารบอนไดออกไซดตอ
ประชากรลดลงรอยละ 5 จากป 2545 คือไมเกิน 3.5 ตัน/คน/ป ควบคุมอัตราการผลิตขยะในเขตเมืองไมให
เกิน 1 กก./คน/วัน และจัดการของเสียอันตรายจากชุมชนใหไดไมนอยกวารอยละ 30
(5) เปาหมายดานธรรมาภิบาล มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนน
ภาพลักษณของความโปรงใสอยูที่ 5.0 ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดที่เหมาะสม และมีการ
ดําเนินงานที่คุมคาเพิ่มขึ้น ลดกําลังคนภาคราชการสวนกลางใหไดรอยละ 10 ภายในป 2554 ธรรมาภิบาล
ในภาคธุรกิจเอกชนเพิ่มขึ้น ทองถิ่นมีขีดความสามารถในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระในการพึ่งตนเอง
มากขึ้น และภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาที่ และมีสวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและ
รับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ รวมทั้งมีการศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรม
ประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติวิธี จํานวนปละไมต่ํากวา 20 เรื่อง

4 ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็วและสลับซับซอนมาก
ยิ่งขึ้น จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรง
ของโครงสรางของระบบตางๆ ภายในประเทศใหมีศักยภาพ แขงขันไดในกระแสโลกาภิวัตน และสราง
ฐานความรูใหเปนภูมิคุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจายการ
พัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกันของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของชุมชน
ทองถิ่น พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณ
เปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวิถีชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนําไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี้
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4.1 ยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาคุ ณ ภาพคนและสั ง คมไทยสู สั ง คมแห ง ภู มิ
ปญญาและการเรียนรู ใหความสําคัญกับ
(1) การพัฒ นาคนใหมีคุ ณ ธรรมนํา ความรู เกิดภู มิคุ มกั น โดยพัฒ นาจิ ต ใจ
ควบคูกับการพัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวัยตลอดชีวิต เริ่มตั้งแตวัยเด็กใหมีความรูพื้นฐาน
เขมแข็ง มีทักษะชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการ พรอม
กาวสูโลกของการทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะ
ในการสรางสรรคนวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกิดการเรียนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวิต
จัดการองคความรูทั้งภูมิปญญาทองถิ่นและองคความรูสมัยใหมตั้งแตระดับชุมชนถึงประเทศ สามารถ
นําไปใชในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
(2) การเสริ ม สร า งสุ ข ภาวะคนไทยให มี สุ ข ภาพแข็ ง แรงทั้ ง กายและใจ มี
ความสัมพันธทางสังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบ
วงจร มุงการดูแลสุขภาพเชิงปองกัน การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความ
มั่นคงทางอาหารและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ
(3) การเสริ ม สร า งคนไทยให อ ยู ร ว มกั น ในสั ง คมได อ ย า งสั น ติ สุ ข โดย
เสริมสรางความสัมพันธที่ดีของคนในสังคมตั้งแตระดับครอบครัวใหมีความเขมแข็ง พัฒนาระบบการ
คุมครองทางเศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน
สงเสริมการดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสราง
กระบวนการยุติธรรมแบบบูรณาการและการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจังควบคูกับการเสริมสราง
จิตสํานึกดานสิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยเพื่อลดความขัดแยง

4.2 ยุ ท ธศาสตร ก ารสร า งความเข ม แข็ ง ของชุ ม ชนและสั ง คมให เ ป น
รากฐานที่มั่นคงของประเทศ ใหความสําคัญกับ
(1) การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน ดวยการสงเสริมการรวมตัว รวม
คิด ร ว มทํ า ในรู ป แบบที่ ห ลากหลาย และจั ดกิ จ กรรมอย า งต อเนื่ อ งตามความพร อ มของชุ ม ชน มี
กระบวนการจัดการองคความรูและระบบการเรียนรูของชุมชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรู
ทั้งภายในและภายนอกชุมชน มีกระบวนการพัฒนาตอยอดใหเกิดประโยชนแกชุมชนในการนําไปสู
การพึ่งตนเอง รวมทั้งการสรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง
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(2) การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เนนการผลิตเพื่อการบริโภค
อยางพอเพียงภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนับสนุนการ
นําภูมิปญญาและวัฒนธรรมทองถิ่นมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการและสรางความ
รวมมือกับภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรประโยชนอยางเปนธรรมแก
ชุมชน สงเสริมการรวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถิ่น รวมทั้ง
สรางระบบบมเพาะวิสาหกิจชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะใน
การประกอบอาชีพ
(3) การเสริมสรางศักยภาพของชุมชนในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรม
ชาติและสิ่งแวดลอมอยางสันติและเกื้อกูล ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวม
ของชุมชนในการสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ
รวมทั้งการสรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถิ่น

4.3

ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยืน

ให

ความสําคัญกับ
(1) การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและ
บริการบนฐานความรูและความเปนไทย โดยใชกระบวนการพัฒนาคลัสเตอรและหวงโซอุปทาน
รวมทั้งเครือขายชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถิ่นและวัฒนธรรมไทย และ
ความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของ
ตลาด รวมทั้งสรางบรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการ
ลงทุนไทยในตางประเทศ ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิส ติกส การปฏิรูป
องคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปรับ
โครงสรางการผลิต
(2) การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม
อยางมีประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคงและสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต
โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลง
ระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและการ
พัฒนาแหลงพลังงานทางเลือกเพื่อลดการพึ่งพิงการนําเขาพลังงานและประหยัดเงินตราตางประเทศ
(3) การสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การแข ง ขั น ที่ เ ป น ธรรมและการกระจาย
ผลประโยชนจากการพัฒนาอยางเปนธรรม โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบได
อยางเสรีและเปนธรรม การกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปน
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ธรรม เพิ่มประสิทธิภาพและความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานรากใหสามารถ
สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพชุมชนและเศรษฐกิจฐานราก ดวยการเพิ่มขีดความสามารถบุคลากรให
สามารถในการบริหารจัดการเงินทุนไดอยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหมีฐานะเปน
นิติบุคคล และใชสถาบันการเงินเฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมทุน รวมทั้งดําเนินนโยบายการคลัง
เพื่อสงเสริมการกระจายรายไดดวยการกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณ การ
เบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบการรักษาวินัยทางการคลัง

4.4 ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการ
สรางความมั่นคงของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ
(1) การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุ ล ของระบบนิเ วศ เพื่อรั ก ษา
สมดุล ระหว า งการอนุ รั ก ษแ ละการใช ป ระโยชน โดยพั ฒ นาระบบฐานขอ มู ล และสร า งองคค วามรู
สงเสริมสิทธิชุมชนและการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพัฒนาระบบการจัดการรวม
เพื่ออนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดูแลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา
ปาไม ทรัพยากรทะเลและชายฝง ทรัพยากรแร การแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทั้งการ
ปองกันภัยพิบัติ
(2) การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่
ยั่งยืน โดยการปรับแบบแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน
เพื่อลดผลกระทบตอฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชกลไกทางเศรษฐศาสตรทั้งดาน
การเงินและการคลัง และการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนา
ประสิทธิภาพการบริหารจัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต
โดยการเพิ่มประสิทธิภาพการกําจัดมลพิษขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และมีกลไกกําหนดจุดยืน
ตอพันธกรณีและขอตกลงระหวางประเทศ
(3) การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถิ่น
เปนการวางพื้นฐานเพื่อนําไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว โดยใช
หลักเศรษฐกิจพอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เริ่มจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน สงเสริม
การใชความหลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถิ่นและชุมชน
รวมทั้งพัฒนาขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ

4.5

ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ

มุงเสริมสรางความเปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน โดยใหความสําคัญกับ
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(1) การเสริมสราง และพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล
ให เ ป น ส ว นหนึ่ ง ของวิ ถี ก ารดํ า เนิ น ชี วิ ต ในสั ง คมไทย โดยสร า งกระบวนการเรี ย นรู ปลู ก ฝ ง
จิตสํานึก คานิยมวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชน และประชาชนทุกระดับ อยาง
ตอเนื่องจริงจัง พรอมทั้งพัฒนาภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิ
บาล ในสั ง คมทุ ก ระดั บ เพื่ อ ให เ ป น แบบอย า งที่ ดี ใ นสั ง คม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการ
ประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวนรวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการ
ตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการเมืองใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น
(2) เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชนใหสามารถเขารวมในการ
บริหารจัดการประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยุติธรรมอยางเทาเทียม เพื่อสราง
ความเปนธรรม สรางความสมดุล และรวมในกระบวนการบริหารจัดการประเทศใหเกิดความเปนธรรม
และความโปรงใสในการพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็ง และสรางเครือขายการทํางานของ
กลไกตรวจสอบภาคประชาชน เพื่อติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของภาครัฐไดอยางเขมแข็งมี
ประสิทธิภาพ
(3) สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพ และมีธรรมาภิบาล เนนการบริการ
แทนการกํากับควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและ
ความคุมคาในการปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐ
และรัฐวิสาหกิจใหมีประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชน
และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกิจการของรัฐและรัฐวิสาหกิจเพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและคุณภาพการใหบริการสาธารณะ และลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนา
กลไกการกํากับดูแลที่เขมแข็งเพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชน
ของประเทศและคุมครองผูใชบริการ โดยดําเนินการควบคูไปกับการปลูกฝงจิตสํานึกขาราชการใหยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม การรับผิดชอบตอสวนรวม การพรอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชน
และยึด/ปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด
(4) การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถิ่น และ
ชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพ และกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถิ่นมีบทบาท
สามารถรับผิดชอบในการบริหารจัดบริการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการ
ของประชาชนในพื้นที่ และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถิ่นอยางแทจริง
พรอมทั้งเปดโอกาสใหประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถิ่นของตนเอง
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(5) สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล
โดยมีมาตรการสงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย และ
ธุรกิจเอกชนทั่วไปเปน“บรรษัทภิบาล”เพิ่มมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตย
ยุติธรรมตอผูบริโภค และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบงบัน
ผลประโยชนคืนสูสาธารณะ ตลอดจนสนับสนุนสถาบันวิชาชีพธุรกิจประเภทตางๆใหมีบทบาทในการ
สรางธรรมาภิบาลแกภาคธุรกิจมากขึ้น
(6) การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบ และขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวย
การเป ด โอกาสให ภ าคี แ ละกลุม ต า งๆ มี ส ว นร ว มในการเสนอแนะและตรากฎหมายเพื่ อประสาน
ประโยชนของภาคสวนตางๆ ใหเสมอภาคและมีความสมดุล โดยการปฏิรูปกฎหมายเพื่อสรางความ
เปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใชดุลพินิจของขาราชการและเจาหนาที่ รวมทั้งสรางความเขมแข็งของ
กลไกการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปน
ธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็กและผูประกอบการใหม
(7) การรักษาและเสริมสรางความมั่นคงเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ
ประเทศสูดุลยภาพและความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาท และภารกิจของหนวยงาน
ดานการปองกันประเทศ ความมั่นคง และการรักษาความสงบเรียบรอย ใหมีประสิทธิภาพมีความ
พรอมในการปองกันประเทศและตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉับไว พรอมทั้ง
ผนึกพลังรวมกับภาคสวนตางๆ ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช
สถาบัน พระมหากษั ต ริ ย ผลประโยชนข องชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิ ป ไตยอัน มี
พระมหากษัตริยเปนประมุข รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคมใหมีความอยู
รอดปลอดภัยโดยยึดหลักธรรมาภิบาลในทุกระดับ

5 การขั บ เคลื่ อ นแผนพั ฒ นาฯ ฉบั บ ที่ 10 สู ก ารปฏิ บั ติ แ ละการ
ติดตามประเมินผล
การขับเคลื่อนแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติตองใหความสําคัญกับการมีสวนรวมของ
ทุกภาคีพัฒนาจากทุกภาคส วน เพื่อสามารถผนึกพลังความรว มมื อตามบทบาทความรั บผิ ดชอบ
รวมกันขับเคลื่อนโดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปลงไปสูแผนปฏิบัติการ
ในระดับตางๆ ที่สามารถนําไปขับเคลื่อนใหเกิดผลอยางเปนรูปธรรม ควบคูไปกับการปรับระบบการ
จั ด สรรทรั พ ยากรและปรั บ ปรุ ง กฎหมาย กฎระเบี ย บ รวมทั้ ง สร า งองค ค วามรู เ พื่ อ สนุ น เสริ ม การ
ขับเคลื่อนใหสัมฤทธิ์ผล และมีการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี้
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5.1 เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติ
การในระดับตางๆ ที่บูรณาการเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10
ภายใต หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โดยใหความสําคัญกับการจัดแบงบทบาทหลักที่
ชัดเจนของภาคีพัฒนาทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคสถาบันตางๆ รวมถึงภาคชุมชนเพื่อสามารถดําเนิน
ภารกิจรวมมือสนับสนุนซึ่งกันและกันได ควบคูไปกับการสรางความรู ความเขาใจของเศรษฐกิจ
พอเพียง และการประยุกตใชใหกับภาคีพัฒนาทุกภาคสวนอยางตอเนื่อง เพื่อมีสวนรวมจัดทําและใช
แผนปฏิบัติการเปนเครื่องมือสรางกระบวนการขับเคลื่อน โดยภาครัฐจัดทําและขับเคลื่อนแผนบริหาร
ราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติการในรูปแบบตางๆ ที่ยึดโยงกับมิติของงานตามภารกิจ มิติของพื้นที่
และมิติตามวาระงานพิเศษ และใชกลไกกระบวนการชุมชนสรางการบูรณาการกับแผนทองถิ่น แผน
จังหวัด/กลุมจังหวัด และภาคไปจนถึงแผนระดับชาติ

5.2 กํ า หนดแนวทางการลงทุ น ที่ สํ า คั ญ ตามยุ ท ธศาสตร ก ารพั ฒ นาใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 เพื่อภาคีพัฒนาสามารถนําไปขับเคลื่อนภายใตบทบาทภารกิจของตน และ
สรางการมีสวนรวมจากภาคสวนตางๆ โดยมีแนวทางการลงทุนภายใตการพัฒนาคนและสังคม รวมทั้ง
ความเขมแข็งของชุมชน เนนการพัฒนาระบบสุขภาพครบวงจร การเรียนรูตลอดชีวิต การพัฒนาคุณภาพ
กําลังคนระดับกลาง ระดับสูง การสรางหลักประกันสังคมใหผูอยูในเศรษฐกิจนอกระบบ การแกปญหา
ความยากจนอยางบูรณาการ ภายใตการปรับโครงสรางเศรษฐกิจ จะใหความสําคัญกับการปฏิรูประบบการ
ออม การรวมกลุม การปฏิรูประบบนวัตกรรม การลดตนทุนการขนสง และโลจิสติกส การลงทุนเพื่อสราง
โอกาสการเขาถึงบริการพื้นฐานที่สมดุลเปนธรรม และสรางความมั่นคงดานพลังงาน
ภายใตการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและสรางความมั่นคงของฐาน
ทรัพยากรสิ่งแวดลอมจะใหความสําคัญกับการพัฒนาระบบฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร การ
พัฒนาแหลงน้ํา การควบคุมและบรรเทาอุทกภัย การลงทุนในการสราง ขยาย และปรับปรุงระบบ
บําบัดน้ําเสีย การปรับเปลี่ยนมาใชเครื่องยนตและพลังงานที่สะอาด การสรางระบบจัดการฐานขอมูล
และสรางศูนยขอมูลระดับชาติดานทรัพยากรความหลากหลายทางชีวภาพ ภายใตการเสริมสราง
ธรรมาภิ บ าลจะให ค วามสํ า คั ญ กั บ การรณรงค ป ลู ก จิ ต สํ า นึ ก ค า นิ ย มวั ฒ นธรรม ประชาธิ ป ไตย
วัฒนธรรมสันติวิธีแกประชาชนทุกระดับ ทุกภาคสวน และทุกสถาบัน การเปดโอกาสใหภาคประชาชน
ไดเขารว มคิด ตัดสิ นใจ ดําเนินการ รั บ ผิดชอบ และรวมตรวจสอบในกระบวนการบริ หารจัดการ
ประเทศ และสรางองคความรูเกี่ยวกับการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตย และวัฒนธรรมธรรมาภิบาล

5.3 เร ง ปรั บ ปรุ ง และพั ฒ นากฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การขั บ เคลื่ อ นยุ ท ธ
ศาสตรใหบังเกิดผลในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใตกรอบการ
ปรับปรุงกฎหมายที่เอื้อตอการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ การ

ฬ

เสริมสรางศักยภาพการแขงขันของประเทศ การแกไขปญหาความยากจน การปองกันการทุจริต การ
กระจายผลประโยชนทางเศรษฐกิจอยางทั่วถึง ตลอดจนการมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลง
ทางเศรษฐกิจในยุคโลกาภิวัตน และเรงรัดการพัฒนาบุคลากรทางกฎหมายใหมีความรูความสามารถ
ทันตอความจําเปนของทางราชการและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยมีกฎหมาย ทั้งดานเศรษฐกิจ
สังคม สิ่งแวดลอม ทรัพยากรฯ และการบริหารจัดการที่ตองเรงผลักดันการออกกฎหมาย การปรับปรุง
แกไข และการประกาศใช รวมทั้งการยกรางขึ้นใหม

5.4 ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพื่อหนุนเสริมการ
ขับเคลื่อนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 สูการปฏิบัติ โดยใหความสําคัญกับการ
ศึกษาวิจัยสรางองคความรูที่จะชวยสรางกระบวนการเรียนรูและการเผยแพรขยายผลใหเกิดประโยชน
ทั้งในระดับการปฏิบัติและระดับนโยบายไดตอไป โดยมีประเด็นสาระงานวิจัยหลักๆ ตามประเด็นยุทธ
ศาสตรทั้ง 5 ดานของแผนฯ 10

5.5 พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีชี้วัดความสําเร็จ
ของการพัฒนาในทุกระดับ โดยพัฒนายกระดับระบบติดตามตรวจสอบประเมินผลการบริหาร
จัดการภาครัฐแนวใหม ใหมีมาตรฐานและมีวิธีวัดผลงานที่ชัดเจน งายตอการเขาใจ สามารถตรวจสอบ
และเปรียบเทียบผลระหวางหนวยงานไดอยางชัดเจน สามารถวัดผลไดในทุกระดับ และสนับสนุนการ
พัฒนาจัดทําดัชนีชี้วัดผลการพัฒนาตามแผนฯ 10 แผนการบริหารราชการแผนดิน และแผนปฏิบัติ
ราชการกระทรวงในระดับภาพรวมทุกระดับ ตั้งแตระดับประเทศ ภาค กลุมจังหวัด จังหวัด และระดับ
ทองถิ่น ชุมชน รวมทั้งดัชนีชี้วัดผลการพัฒนาระดับยุทธศาสตรตามแผนฯ 10 ตลอดจนพัฒนาดัชนี
ผลกระทบขั้นสุดทายของการพัฒนาประเทศไปสูสังคมที่มีความสุขอยางยั่งยืน โดยอาศัยการมีสวนรวม

5.6 สนับ สนุนการพั ฒนาระบบฐานขอมู ลในทุกระดั บและการเชื่ อมโยง
โครงขายขอมูลขาวสารระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพื้นที่
และทองถิ่น โดยสนับสนุนใหหนวยงานระดับนโยบายดานขอมูลพัฒนาระบบขอมูล ฐานขอมูล และ
ระบบบริหารจั ด การสถิ ติเ พื่ อ การวางแผนใหต อบสนองตอการพัฒนาตามแผนพั ฒนาฯฉบับ ที่ 10
สงเสริมการพัฒนาขอมูลเพื่อการเฝาระวังและบงชี้ทิศทางการเปลี่ยนแปลงของสถานการณเศรษฐกิจ
สั ง คมของประเทศและระดั บ โลก ติ ด ตามตรวจสอบการดํ า เนิ น นโยบาย และสนั บ สนุ น การสร า ง
เครือขายขอมูลรวมกันเพื่อการวางแผนและติดตามประเมินผลในระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชน
สงเสริมการเชื่อมโยงโครงขายขอมูลระดับจังหวัด ทองถิ่น และชุมชนเขากับสวนกลาง ใหเปนระบบที่
เขาถึงไดงาย และใชประโยชนรวมกันไดอยางสะดวกรวดเร็ว

