
 

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

_________________________ 

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู   
 1.1 การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกดิภูมิคุมกัน 
 1.2 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทัง้กายและใจ มคีวามสัมพันธทางสังคม

 และอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู 
 1.3 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ    
  2.1 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน 
  2.2 การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน 
  2.3 การเสริมสรางศักยภาพของชมุชน ในการอยูรวมกนักับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดลอม

 อยางสันติและเกื้อกูล 
3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื 
  3.1 การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิม่ผลิตภาพ และคณุคาของสินคาและบริการบนฐานความรู

 และความเปนไทย 
  3.2 การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ 
  3.3 การสนับสนุนใหเกดิการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชนจากการพัฒนา

 อยางเปนธรรม 
4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมั่นคงของฐาน

ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม 
  4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน  
  4.2 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคณุภาพชวีิต และการพัฒนาทีย่ั่งยืน 
  4.3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพ และภูมิปญญาทองถ่ิน 
5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ   
  5.1 การเสริมสราง และพัฒนาวฒันธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ใหเปนสวนหนึ่งของ

  วิถีการดําเนนิชีวิตในสังคมไทย 
  5.2 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการประเทศ 
  5.3 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภบิาล เนนการบรกิารแทนการกํากบัควบคุม 

  และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา 



 

  5.4 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ิน และชุมชนเพิ่มขึ้นตอเนื่อง 
  5.5 สงเสริมภาคธุรกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริต และมีธรรมาภิบาล 
  5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจและ

  สังคมเพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา 
  5.7 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ

  และความยั่งยนื 
 
 

____________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศ 
ภายใตบริบทการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวัตนที่ปรับเปลี่ยนเร็ว และสลับซับซอน

มากยิ่งขึ้น จําเปนตองกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาประเทศที่เหมาะสม โดยเสริมสรางความแข็งแกรง
ของโครงสรางของระบบตาง ๆ ภายในประเทศใหมีศกัยภาพ แขงขนัไดในกระแสโลกาภิวัตน และ
สรางฐานความรูใหเปนภูมคิุมกันตอการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ไดอยางรูเทาทัน ควบคูไปกับการกระจาย
การพัฒนาที่เปนธรรม และเสริมสรางความเทาเทียมกนัของกลุมคนในสังคม และความเขมแข็งของ
ชุมชนทองถ่ิน พรอมทั้งฟนฟูและอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดลอมใหคงความสมบูรณ
เปนรากฐานการพัฒนาที่มั่นคง และเปนฐานการดํารงวถีิชีวิตของชุมชนและสังคมไทย ตลอดจนการ
เสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศทุกระดับ อันจะนาํไปสูการพัฒนาประเทศที่มั่นคง
และยั่งยืน สามารถดํารงอยูในประชาคมโลก ไดอยางมเีกียรตภิูมิและมีศักดิ์ศรี โดยมียุทธศาสตรการ
พัฒนาที่สําคัญในระยะแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ดังนี ้

1. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพคนและสังคมไทยสูสังคมแหงภูมิปญญาและการเรียนรู ให
ความสําคัญกับ 

 1.1  การพัฒนาคนใหมีคุณธรรมนําความรู เกิดภูมิคุมกัน โดยพัฒนาจิตใจควบคูกับการ
พัฒนาการเรียนรูของคนทุกกลุมทุกวยัตลอดชีวิต เร่ิมตัง้แตวยัเดก็ใหมีความรูพื้นฐานเขมแข็ง มีทักษะ
ชีวิต พัฒนาสมรรถนะ ทักษะของกําลังแรงงานใหสอดคลองกับความตองการพรอมกาวสูโลกของการ
ทํางานและการแขงขันอยางมีคุณภาพ สรางและพัฒนากําลังคนที่เปนเลิศโดยเฉพาะในการสรางสรรค
นวัตกรรมและองคความรู สงเสริมใหคนไทยเกดิการเรยีนรูอยางตอเนื่องตลอดชีวติ จัดการองคความรู
ทั้งภูมิปญญาทองถ่ิน และองคความรูสมัยใหม ตั้งแตระดบัชุมชนถึงระดับประเทศ สามารถนําไปใชใน
การพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม 

 1.2 การเสริมสรางสุขภาวะคนไทยใหมีสุขภาพแข็งแรงทั้งกายและใจ มีความสัมพันธทาง
สังคมและอยูในสภาพแวดลอมที่นาอยู เนนการพัฒนาระบบสุขภาพอยางครบวงจร มุงการดูแลสุขภาพ
เชิงปองกัน การฟนฟูสภาพรางกายและจิตใจ เสริมสรางคนไทยใหมีความมั่นคงทางอาหารและการ
บริโภคอาหารที่ปลอดภัย ลด ละ เลิกพฤติกรรมเสี่ยงตอสุขภาพ 

 1.3 การเสริมสรางคนไทยใหอยูรวมกันในสังคมไดอยางสันติสุข โดยเสริมสรางความ 
สัมพันธที่ดีของคนในสังคมตั้งแตระดับครอบครัวใหมีความเขมแข็ง พัฒนาระบบการคุมครองทาง
เศรษฐกิจและสังคมที่หลากหลายและครอบคลุมทั่วถึง สรางโอกาสในการเขาถึงแหลงทุน สงเสริมการ
ดํารงชีวิตที่มีความปลอดภัย นาอยู บนพื้นฐานของความยุติธรรมในสังคม เสริมสรางกระบวนการ
ยุติธรรมแบบบูรณาการ และการบังคับใชกฎหมายอยางจริงจัง ควบคูกับการเสริมสรางจิตสํานึกดาน
สิทธิและหนาที่ของพลเมือง และความตระหนักถึงคุณคาและเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษยเพื่อลด
ความขัดแยง 



 

2. ยุทธศาสตรการสรางความเขมแข็งของชุมชนและสังคมใหเปนรากฐานที่ม่ันคงของประเทศ 
ใหความสําคญักับ 

 2.1 การเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชนดวยการสงเสริมการรวมตัว รวมคิด รวมทําใน
รูปแบบที่หลากหลาย และจัดกิจกรรมอยางตอเนื่องตามความพรอมของชุมชน มีกระบวนการจัดการ
องคความรูและระบบการเรยีนรูของชมุชนอยางเปนขั้นตอน มีเครือขายการเรียนรูทั้งภายในและภายนอก
ชุมชน มีกระบวนการพฒันาตอยอดใหเกดิประโยชนแกชุมชนในการนําไปสูการพึง่ตนเอง รวมทั้งการ
สรางภูมิคุมกันใหชุมชนพรอมเผชิญการเปลี่ยนแปลง 

 2.2 การสรางความมั่นคงของเศรษฐกิจชุมชน เนนการผลิตเพื่อการบริโภคอยางพอเพียง
ภายในชุมชน สนับสนุนใหชุมชนมีการรวมกลุมในรูปสหกรณ กลุมอาชีพ สนันสนนุการนําภูมิปญญา
และวัฒนธรรมทองถ่ินมาใชในการสรางสรรคคุณคาของสินคาและบริการ และสรางความรวมมือกับ
ภาคเอกชนในการลงทุนสรางอาชีพและรายไดที่มีการจัดสรรอยางเปนธรรมแกชุมชน สงเสริมการ
รวมลงทุนระหวางเครือขายองคกรชุมชนกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน รวมทั้งสรางระบบบมเพาะ
วิสาหกจิชุมชนควบคูกับการพัฒนาความรูดานการจัดการ การตลาด และทักษะในการประกอบอาชีพ 

 2.3 การเสริมสรางศักยภาพของชุมชน ในการอยูรวมกันกับทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอมอยางสันติและเกือ้กูล ดวยการสงเสริมสิทธิชุมชนและกระบวนการมีสวนรวมของชมุชน
ในการสงวนอนุรักษ ฟนฟู พัฒนา ใชประโยชนและเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจดัการ รวมทั้งการ
สรางกลไกในการปกปองคุมครองทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมในทองถ่ิน 

3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางเศรษฐกิจใหสมดุลและยั่งยนื ใหความสําคัญกับ 
 3.1 การปรับโครงสรางการผลิตเพื่อเพิ่มผลิตภาพและคุณคาของสินคาและบริการบน

ฐานความรูและความเปนไทย โดยใชกระบวนการพฒันาคลัสเตอรและหวงโซอุปทานรวมทั้งเครอืขาย
ชุมชนบนรากฐานของความรูสมัยใหม ภูมิปญญาทองถ่ินและวัฒนธรรมไทย และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ เพื่อสรางสินคาที่มีคุณภาพและมูลคาสูง มีตราสินคาเปนที่ยอมรับของตลาด รวมทั้งสราง
บรรยากาศการลงทุนที่ดี เพื่อดึงดูดการลงทุนจากตางประเทศ และสงเสริมการลงทุนในตางประเทศ 
ตลอดจนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานและระบบโลจิสติกส การปฏิรูปองคกร การปรับปรุงกฎระเบียบ 
และพัฒนาระบบมาตรฐานในดานตาง ๆ เพื่อสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต  

 3.2 การสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ โดยการบริหารเศรษฐกิจสวนรวมอยางมี
ประสิทธิภาพเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจใหมั่นคง  และสนับสนุนการปรับโครงสรางการผลิต 
โดยการระดมทุนไปสูภาคการผลิตที่มีประสิทธิภาพ การสงเสริมการออมอยางเปนระบบเพื่อเปนแหลง
ระดมทุนและเปนหลักประกันในชีวิตของประชาชน และการเพิ่มประสิทธิภาพการใชพลังงานและ
การพฒันาแหลงพลังงานทางเลือก เพื่อลดการพึง่พิงการนําเขาพลังงานและประหยดัเงินตราตางประเทศ 
 3.3  การสนับสนุนใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม และการกระจายผลประโยชนจากการ
พัฒนาอยางเปนธรรม โดยสงเสริมการแขงขันการประกอบธุรกิจในระบบไดอยางเสรีและเปนธรรม  



 

การกระจายการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานไปสูภูมิภาคอยางสมดุลและเปนธรรม เพิ่มประสิทธิภาพและ
ความครอบคลุมของการใหบริการของระบบการเงินฐานราก ใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพ
ชุมชนและเศรษฐกิจฐานรากดวยการเพิ่มขดีความสามารถบุคลากร ใหสามารถบริหารจัดการเงินทนุได
อยางมีประสิทธิภาพ พัฒนาองคกรการเงินชุมชนใหมีฐานะเปนนิติบุคคล และใชสถาบันการเงิน
เฉพาะกิจเปนกลไกในการระดมทุน รวมทั้งดําเนินนโยบายการคลังเพื่อสงเสริมการกระจายรายไดดวย
การกระจายอํานาจการจัดเก็บภาษี การจัดทํางบประมาณ การเบิกจาย และการกอหนี้ภายใตกรอบ
การรักษาวินัยทางการคลัง 

 4. ยุทธศาสตรการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพและการสรางความมัน่คงของฐาน
ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม ใหความสําคัญกับ 
  4.1 การรักษาฐานทรัพยากรและความสมดุลของระบบนิเวศน เพื่อรักษาสมดุลระหวาง
การอนุรักษและการใชประโยชน โดยพัฒนาระบบฐานขอมูลและสรางองคความรู สงเสริมสิทธิชุมชน
และการมีสวนรวมในการจัดการทรัพยากร ตลอดจนพฒันาระบบการจดัการรวมเพื่ออนุรักษและฟนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ โดยเฉพาะการดแูลทรัพยากรธรรมชาติหลัก ไดแก ดิน น้ํา ปาไม ทรัพยากรทะเล
และชายฝง ทรัพยากรแร การแกปญหาความขัดแยงอยางสันติวิธี รวมทัง้การปองกันภยัพิบัติ  
  4.2 การสรางสภาพแวดลอมที่ดีเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตและการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยการ
ปรับแผนการผลิตและพฤติกรรมการบริโภคไปสูการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยนื เพื่อลดผลกระทบตอ
ฐานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม โดยใชกลไกทางเศรษฐศาสตรทั้งดานการเงินและการคลัง 
และการสรางตลาดสินคาและบริการที่เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม รวมทั้งพัฒนาประสทิธิภาพการบรหิาร
จัดการเพื่อลดมลพิษและควบคุมกิจกรรมที่จะสงผลกระทบตอคุณภาพชีวิต โดยการเพิ่มประสิทธิภาพ
การกําจัดมลพษิขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน และมีกลไกกําหนดจุดยืนตอพนัธกรณีและขอตกลง
ระหวางประเทศ 
  4.3 การพัฒนาคุณคาความหลากหลายทางชีวภาพและภูมิปญญาทองถ่ิน เปนการวาง
พื้นฐานเพื่อนาํไปสูการพัฒนาบนฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะยาว โดยใชหลักเศรษฐกิจ
พอเพียงเปนแนวทางสําคัญ เร่ิมจากการจัดการองคความรูและสรางภูมิคุมกัน สงเสริมการใชความ
หลากหลายทางชีวภาพในการสรางความมั่นคงของภาคเศรษฐกิจทองถ่ินและชุมชน รวมทั้งพัฒนา
ขีดความสามารถและสรางนวัตกรรมจากทรัพยากรชีวภาพที่เปนเอกลักษณของประเทศ 

 5. ยุทธศาสตรการเสริมสรางธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการประเทศ มุงเสริมสรางความ
เปนธรรมในสงัคมอยางยัง่ยนื ใหความสําคัญกับ 
  5.1 การเสริมสรางและพัฒนาวัฒนธรรมประชาธิปไตยและธรรมาภิบาล ใหเปนสวนหนึ่ง
ของวิถีการดําเนินชีวิตในสังคมไทย โดยสรางกระบวนการเรียนรู ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยมวฒันธรรม
ประชาธิปไตยและธรรมาภิบาลแกเยาวชนและประชาชนทุกระดับอยางตอเนื่องจริงจัง พรอมทั้งพัฒนา
ภาวะความเปนผูนําประชาธิปไตยที่มีคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลในสังคมทุกระดับเพื่อให



 

เปนแบบอยางที่ดีในสังคม ตลอดจนวางรากฐานกระบวนการประชาธิปไตยโดยใหประชาชนมีสวน
รวมอยางแทจริง และเพิ่มประสิทธิภาพกลไกและกระบวนการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐและการเมอืง
ใหเขมแข็งและเปนอิสระมากขึ้น 
  5.2 เสริมสรางความเขมแข็งของภาคประชาชน ใหสามารถเขารวมในการบริหารจัดการ
ประเทศ โดยสงเสริมใหประชาชนเขาถึงกระบวนการยตุิธรรมอยางเทาเทียม เพื่อสรางความเปนธรรม 
สรางความสมดุล และรวมในการบริหารจัดการประเทศใหเกิดความเปนธรรมและความโปรงใสใน
การพัฒนาประเทศ เสริมสรางความเขมแข็งและสรางเครือขายการทํางานของกลไกตรวจสอบภาค
ประชาชน  เพือ่ติดตามตรวจสอบการใชอํานาจของภาครฐัไดอยางเขมแข็งมีประสิทธิภาพ 
  5.3 สรางภาคราชการที่มีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล เนนการบริการแทนการกํากับ
ควบคุม และทํางานรวมกับหุนสวนการพัฒนา เนนการพัฒนาประสิทธิภาพและความคุมคาในการ
ปฏิบัติภารกิจดวยการปรับบทบาทโครงสรางและกลไกการบริหารจัดการภาครัฐและรัฐวิสาหกิจใหมี
ประสิทธิภาพ ทันสมัย ลดการบังคับควบคุม คํานึงถึงความตองการของประชาชนและทํางานรวมกับ
หุนสวนการพฒันา เพิ่มบทบาทภาคเอกชนในกจิการของรัฐและรัฐวิสาหกิจ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและ
คุณภาพการใหบริการสาธารณะและลดภาระการลงทุนของภาครัฐ ตลอดจนพัฒนากลไกการกาํกับ
ดูแลที่เขมแข็ง เพื่อใหเกิดการแขงขันที่เปนธรรม โปรงใส โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศ
และคุมครองผูใชบริการ โดยดาํเนนิการควบคูไปกับการปลูกฝงจติสํานกึขาราชการใหยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม การรับผิดชอบตอสวนรวม การพรอมรับการตรวจสอบจากภาคประชาชนและยึดปฏิบัติตาม
กฎหมายทีเ่กีย่วของกับการเปดเผยขอมูลขาวสารอยางเครงครัด 
  5.4 การกระจายอํานาจการบริหารจัดการประเทศสูภูมิภาค ทองถ่ินและชุมชนเพิ่มขึ้น
ตอเนื่อง โดยพัฒนาศักยภาพและกระจายอํานาจการตัดสินใจใหทองถ่ินมีบทบาท สามารถรับผิดชอบ
ในการบริหารจัดการสาธารณะ ตลอดจนแกไขปญหาที่ตอบสนองความตองการของประชาชนในพื้นที ่
และสามารถสรางความเจริญทางเศรษฐกิจและสังคมใหแกทองถ่ินอยางแทจริง พรอมทั้งเปดโอกาสให
ประชาชนเขามามีสวนรวมในการพัฒนาทองถ่ินของตนเอง  
  5.5 สงเสริมภาคธรุกิจเอกชนใหเกิดความเขมแข็ง สุจริตและมีธรรมาภิบาล โดยมีมาตรการ
สงเสริมและสรางแรงจูงใจใหธุรกิจเอกชนทั้งที่จดทะเบยีนในตลาดหลักทรัพย และธรุกิจเอกชนทัว่ไป
เปน “บรรษัทภิบาล” เพิ่มมากขึ้น สรางจิตสํานึกในการประกอบธุรกิจอยางซื่อสัตยยุติธรรมตอผูบริโภค 
และเปนธรรมกับธุรกิจคูแขง พรอมทั้งยึดมั่นในความรับผิดชอบตอสังคม แบงปนผลประโยชนคืนสู
สาธารณะ ตลอดจนสนับสนนุสถาบันวิชาชพีธุรกิจประเภทตาง ๆ ใหมบีทบาทในการสรางธรรมมาภิบาล
แกภาคธุรกจิมากขึ้น 
  5.6 การปฏิรูปกฎหมาย กฎระเบียบและขั้นตอน กระบวนการเกี่ยวกับการพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อสรางความสมดุลในการจัดสรรประโยชนจากการพัฒนา ดวยการเปดโอกาสใหภาคี
และกลุมตาง ๆ มีสวนรวมในการเสนอแนะและตรากฎหมาย เพื่อประสานประโยชนของภาคสวนตาง ๆ 
ใหเสมอภาคและมีความสมดลุ โดยการปฏรูิปกฎหมายเพือ่สรางความเปนธรรมทางเศรษฐกิจ ลดการใช



 

ดุลพินจิของราชการและเจาหนาที่ รวมทัง้สรางความเขมแข็งของกลไกการบังคับใชกฎหมาย โดยเฉพาะ
กฎหมายที่เกี่ยวของกับการประกอบธุรกิจ เพื่อสรางความเปนธรรมตอผูประกอบการขนาดเล็กและ
ผูประกอบการใหม 
  5.7 การรักษาและเสริมสรางความมั่นคง เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการประเทศสูดุลยภาพ
และความยั่งยืน โดยการพัฒนาศักยภาพ บทบาทและภารกิจของหนวยงานดานการปองกันประเทศ  
ความมั่นคงและรักษาความสงบเรียบรอยใหมีประสิทธิภาพ มีความพรอมในการปองกันประเทศ และ
ตอบสนองตอภัยคุกคามในทุกรูปแบบสถานการณไดฉบัไว พรอมทัง้ผนึกพลังรวมกับภาคสวนตาง ๆ       
ดําเนินการปองกันและพัฒนาประเทศใหสามารถพิทักษรักษาเอกราช สถาบันพระมหากษัตริย  
ผลประโยชนของชาติ และการปกครองตามระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข  
รวมทั้งสามารถสรางความมั่นคงของประชาชนและสังคม ใหมีความอยูรอดปลอดภัยโดยยึดหลัก
ธรรมาภิบาลในทุกระดับ 
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