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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) 
 คณะรัฐมนตรีรับทราบแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 10 (พ.ศ. 2550-2554) ตามท่ี
สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติเสนอโดยมีวิสัยทัศน พันธกิจ วัตถุประสงค 
เปาหมาย ยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 และการขับเคล่ือนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและ
การติดตามประเมินผล สรุปไดดังนี ้

1. วิสัยทัศนประเทศไทย 
มุงพัฒนาสู “สังคมอยูเย็นเปนสุขรวมกัน (Green and Happiness Society) คนไทยมีคุณธรรมนํา

ความรอบรู รูเทาทันโลก ครอบครัวอบอุน ชุมชนเข็มแข็ง สังคมสันติสุข เศรษฐกิจมีคุณภาพ เสถียรภาพ 
และเปนธรรม ส่ิงแวดลอมมีคุณภาพและทรัพยากรธรรมชาติท่ียั่งยืน อยูภายใตระบบบริหารจัดการประเทศ
ท่ีมีธรรมาภิบาล ดํารงไวซ่ึงระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข และอยูในประชาคม
โลกไดอยางมีศักดิ์ศร ี

2. พันธกิจ เพ่ือใหการพัฒนาประเทศไทยในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 มุงสู “สังคมอยูเย็นเปน
สุขรวมกัน” ภายใตแนวปฏิบัติของ “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” เห็นควรกําหนดพันธกิจของการพัฒนา
ประเทศ ดังนี ้

(1) พัฒนาคนใหมีคุณภาพ คุณธรรมนําความรูอยางเทาทัน  
(2) เสริมสรางเศรษฐกิจใหมีคุณภาพ เสถียรภาพ และเปนธรรม 
(3) ดํารงความหลากหลายทางชีวภาพ และสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรธรรมชาติ และ

คุณภาพส่ิงแวดลอม 
(4) พัฒนาระบบบริหารจัดการประเทศใหเกิดธรรมาภิบาลภายใตระบอบประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
3. วัตถุประสงค 

(1) เพ่ือสรางโอกาสการเรียนรูคูคุณธรรม จริยธรรมอยางตอเนื่องท่ีขับเคล่ือนดวยการเช่ือมโยง
บทบาทครอบครัว สถาบันศาสนาและสถาบันการศึกษาเสริมสรางบริการสุขภาพอยางสมดุลระหวางการ
สงเสริม การปองกัน การรักษา และการฟนฟูสมรรถภาพ และสรางความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน 

(2) เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของชุมชน เช่ือมโยงเปนเครือขาย เปนรากฐานการพัฒนาเศรษฐกิจ
คุณภาพชีวิต และอนุรักษ ฟนฟู ใชประโยชนทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมอยางยั่งยืน นําไปสูการ
พ่ึงตนเองและลดปญหาความยากจนอยางบูรณาการ 

(3) เพ่ือปรับโครงสรางการผลิตสูการเพ่ิมคุณคาของสินคาและบริการบนฐานความรูและ
นวัตกรรม รวมท้ังสนับสนุนใหเกิดความเช่ือมโยงระหวางสาขากการผลิต เพ่ือทําใหมูลคาการผลิตสูงขึ้น 

(4) เพ่ือสรางภูมิคุมกัน และระบบบริหารความเส่ียงใหกับภาคการเงิน การคลัง พลังงาน ตลาด
ปจจัยการผลิต ตลาดแรงงาน และการลงทุน 
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(5) เพ่ือสรางระบบการแขงขันดานการคาและการลงทุนให เปนธรรม และคํานึงถึง
ผลประโยชนของประเทศ รวมท้ังสรางกลไกลในการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนาสูประชาชนในทุก
ภาคสวนอยางเปนธรรม 

(6) เพ่ือเสริมสรางวามอุดมสมบูรณของทรัพยากรธรรมชาติ และคุณคาความหลากหลายทางชี
วิภาพควบคูกับการรักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหเปนฐานท่ีม่ันคงของการพัฒนาประเทศ และการดํารงชีวิต
ของคนไทยท้ังในรุนปจจุบันและอนาคต รวมท้ังสรางกลไกในการรักษาผลประโยชนของชาติอยางเปน
ธรรมและอยางยั่งยืน 

(7) เพ่ือเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศสูภาครัฐ ภาคธุรกิจ เอกชน และ
ภาคประชาชน และขยายบทบาทขีดความสามารถขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ควบคูกับการเสริมสราง
กลไกและกระบวนการมีสวนรวมในการพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยใหเกิดผลในทางปฏิบัติตอการอยู
รวมกันอยางสันติสุข 

4. เปาหมาย 
(1) เปาหมายการพัฒนาคุณภาพคนและความเขมแข็งของชุมชน 

(1.1) การพัฒนาคน 
1) คนไทยทุกคนไดรับการพัฒนาใหมีความพรอมท้ังดนรางกาย สติปญญา คุณธรรม 

จริยธรรม อารมณ มีความสามารถในการแกปญหา มีทักษะในการประกอบอาชีพ มีความม่ันคงในการ
ดํารงชีวิตอยางมีศักดิ์ศรี และอยูรวมกันอยางสงบสุข 

2) เพ่ิมจํานวนปการศึกษาเฉล่ียของคนไทยเปน 10 ป พัฒนากําลังแรงงานระดับกลาง
ท่ีมีคุณภาพเพ่ิมเปนรอยละ 60 ของกําลังแรงงานท้ังหมด และเพ่ิมสัดสวนบุคลากรดานการวิจัยและพัฒนา
เปน 10 คนตอประชากร 10,000 คน 

3) อายุคาดหมายเฉล่ียของคนไทยสูงขึ้นเปน 80 ป ควบคูกับการลดอัตราเพ่ิมของการ
เจ็บปวยดวยโรคปองกันไดใน 5 อันดับแรก คือ หัวใจ ความดันโลหิต เบาหวาน หลอดเลือดสมองและมะเร็ง 
นําไปสูการเพ่ิมผลิตภาพแรงงาน และลดรายจายดานสุขภาพของบุคคลในระยะยาว 

(1.2) การพัฒนาชุมชนและแกปญหาความยากจน ทุกชุมชนมีแผนชุมชนแบบมีสวนรวม 
และองคกรปกครองสวนทองถ่ินนําแผนชุมชนไปใชประกอบการจัดสรรงบประมาณเพ่ิมกิจกรรม
สรางสรรคสังคมและบรรเทาปญหาอาชญากรรม ยาเสพติด และขยายโอกาสการเขาถึงแหลงทุน การมีสวน
รวมในการตัดสินใจ และลดสัดสวนผูอยูใตเสนความยากจนลงเหลือรอยละ 4 ภายในป 2554 

(2) เปาหมายดานเศรษฐกิจ 
(2.1) โครงสรางเศรษฐกิจ สัดสวนภาคเศรษฐกิจในประเทศตอภาคการคาระหวางประเทศ 

เพ่ิมขึ้นเปนรอยละ 75 ภายในป 2554 และสัดสวนภาคการผลิตเกษตรละอุตสาหกรรมเกษตรเพ่ิมขึ้นเปนรอย
ละ 15 ภายในป 2554 
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(2.2) เสถียรภาพเศรษฐกิจ อัตราเงินฟอท่ัวไปเฉล่ียรอยละ 3.0-3.5 ตอป สัดสวนหนี้
สาธารณะตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ ไมเกินรอยละ 50 ละความยืดหยุนการใชพลังงานเฉล่ียไมเกิน 
1:1 ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

(2.3) ความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ สัดสวนรายไดของกลุมท่ีรายไดสูงสุด รอยละ 20 แรก 
ตอรายไดของกลุมท่ีมีรายไดต่ําสุดรอยละ 20 ไมเกิน 10 เทาภายในป 2554 และสัดสวนผลผลิตของวิสาหกิจ
ขนาดกลางและขนาดยอมตอผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศไมต่ํากวารอยละ 40 ในระยะของแผนพัฒนาฯ 
ฉบับท่ี 10 

(3) เปาหมายการสรางความม่ันคงของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม 
(3.1) รักษาความสมบูรณของฐานทรัพยากรและความหลากหลายทางชีวภาพ ใหมีพ้ืนท่ีปา

ไมไวไมนอยกวารอยละ 33 และตองเปนพ้ืนท่ีปาอนุรักษไมนอยกวา รอยละ 18 ของพ้ืนท่ีประเทศรวมท้ัง
รักษาพ้ืนท่ีทําการเกษตรในเขตชลประทานไวไมนอยกวา 31,000,000 ไร 

(3.2) รักษาคุณภาพส่ิงแวดลอมใหอยูในระดับท่ีเหมาะสมตอการดํารงคุณภาพชีวิตท่ีดีและ
ไมเปนภัยคุกคามตอระบบนิเวศ ตลอดจนคุณภาพชีวิตของคนไทย 

(4) เปาหมายดานธรรมาภิบาล 
(4.1) มุงใหธรรมาภิบาลของประเทศดีขึ้น มีคะแนนภาพลักษณของความโปรงใสอยูท่ี 5.0 

ภายในป 2554 ระบบราชการมีขนาดท่ีเหมาะสม และมีการดําเนินงานท่ีคุมคาเพ่ิมขึ้น ลดกําลังคนภาค
ราชการใหไดรอยละ 10 ภายในป 2554 ธรรมาภิบาลในภาคธุรกิจเอกชนเพ่ิมขึ้น ทองถ่ินมีขีดความสามารถ
ในการจัดเก็บรายไดและมีอิสระ ในการพ่ึงตนเองมากขึ้น ภาคประชาชนมีความเขมแข็ง รูสิทธิ หนาท่ี และมี
สวนรวมมากขึ้นในการตัดสินใจและรับผิดชอบในการบริหารจัดการประเทศ 

(4.2) สรางองคความรูเกี่ยวกับประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลในบริบทไทย ใหมีการ
ศึกษาวิจัย พัฒนาองคความรูในดานวัฒนธรรมประชาธิปไตย วัฒนธรรมธรรมาภิบาล และวัฒนธรรมสันติ
วิธีเพ่ิมขึ้นในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 

5. ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ภายใตบริบทการเปล่ียนแปลงในกระแสโลกาภิวัฒนท่ีปรับเปล่ียนเร็วและสลับซับซอนมาก

ยิ่งขึ้น จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศท่ีเหมาะสม ดังนี ้
(1) ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู 

ใหความสําคัญกับการพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรูเกิดภูมิคุมกัน 
(2) ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานท่ีม่ันคงของ

ประเทศใหความสําคัญกับการบริหารจัดการกระบวนการชุมชนเขมแข็งดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด
รวมทําในรูปแบบท่ีหลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน 
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(3) ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการผลิตใหสมดุลและยั่งยืน ใหความสําคัญกับการปรับ
โครงสรางเพ่ือสรางความเขมแข็งของภาคการผลิตและบริการ บนฐานการเพ่ิมคุณคาสินคาและบริการจาก
องคความรูสมัยใหมภูมิปญญาทองถ่ินและนวัตกรรม และการบริหารจัดการท่ีดี รวมท้ังสรางบรรยากาศการ
ลงทุนท่ีดีดวยการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ 
การพัฒนามาตรฐานในดานตางๆ และการดําเนินนโยบายการคาระหวางประเทศใหสนับสนุนการเพ่ิมขีด
ความสามารถในการแขงขันของประเทศ พรอมท้ังการสรางภูมิคุมกันและระบบบริหารความเส่ียงของระบบ
เศรษฐกิจท่ีมีประสิทธิภาพ 

(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความม่ันคง
ของฐานทรัพยากรและส่ิงแวดลอม ใหความสําคัญกับการรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบ
นิเวศเพ่ือรักษาสมดุลระหวางการอนุรักษและการใชประโยชน การสรางสภาพแวดลอมท่ีดีเพ่ือยกระดับ
คุณภาพชีวิตและการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(5) ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสรางความ
เปนธรรมในสังคมอยางยั่งยืน 

6. การขับเคลื่อนยุทธศาสตรสูการปฏิบัติและการติดตามประเมินผล 
การขับเคล่ือนยุทธศาสตรแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สูการปฏิบัติ ตองใหภาคีพัฒนาทุกภาคสวนมี

สวนรวมในการขับเคล่ือน โดยนําเอาแนวทางการพัฒนาตามยุทธศาสตรของแผนมาแปปลงไปสูแผนปฏิบัติ
การในระดับตางๆ ควบคูไปกับการปรับระบบการจัดสรรทรัพยากร การปรับปรุงกฎหมาย กฎระเบียบ การ
สรางองคความรู รวมท้ังการติดตามประเมินผลอยางเปนระบบ โดยมีแนวทางสําคัญ ดังนี ้

(1) เสริมสรางบทบาทการมีสวนรวมของภาคีพัฒนา จัดทําแผนปฏิบัติการในระดับตางๆ ท่ี
บูรณาการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรของแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 ภายใตหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

(2) กําหนดแนวทางการลงทุนท่ีสําคัญตามยุทธศาสตรการพัฒนาในแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 
(3) เรงปรับปรุงและพัฒนากฎหมายเพ่ือสนับสนุนการขับเคล่ือนยุทธศาสตรใหบังเกิดผล

ในทางปฏิบัติอยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
(4) ศึกษาวิจัยสรางองคความรูและกระบวนการเรียนรูเพ่ือหนุนเสริมการขับเคล่ือนยุทธศาสตร

แผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 10 สูการปฏิบัต ิ
(5) พัฒนาระบบการติดตามประเมินผลและสรางดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของการพัฒนาในทุก

ระดับ 
(6) สนับสนุนการพัฒนาระบบฐานขอมูลในทุกระดับและการเช่ือมโยงโครงขายขอมูลขาวสาร

ระหวางหนวยงานกลางระดับนโยบาย ตลอดจนระดับพ้ืนท่ีและทองถ่ิน 
 
 
 


