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แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับที่ 9 (2545-2549) 
 
1.  ความนํา 
 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9 (พ.ศ. 2545-2549)  เปนแผนที่
ไดอัญเชิญแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอ1  ตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
มาเปนปรัชญานําทางในการพัฒนาและบริหารประเทศ  โดยยึดหลักทางสายกลาง  เพื่อให
ประเทศรอดพนจากวิกฤต  สามารถดํารงอยูไดอยางม่ันคง  และนําไปสูการพัฒนาที่สมดุล  มี
คุณภาพและยั่งยืน  ภายใตกระแสโลกาภิวัตนและสถานการณเปลี่ยนแปลงตาง ๆ ดังน้ี 
 ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
 เศรษฐกิจเพียงเปนปรัชญาช้ีถึงแนวการดํารงอยูและปฏิบัติตนของประชาชนในทุก
ระดับ  ต้ังแตระดับรอบครัว   ระดับชุมชน  จนถึงระดับรัฐ  ท้ังในการพัฒนาและบริหาร
ประเทศใหดําเนินไปใน ทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจเพ่ือใหกาวทันตอโลก
ยุคโลกาภิวัตน  ความพอเพียง  หมายถึง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  รวมถึงความ
จําเปนท่ีจะตองมีระบบภูมิคุมกันในตัวท่ีดีพอสมควร  ตอการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการ
เปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน  ท้ังน้ีจะตองอาศัยความรอบรู  ความรอบคอบ  และความ
ระมัดระวังอยางยิ่งในการนําวิชาตาง ๆ มาใชในการวางแผนและการดําเนินการทุกข้ันตอน  
และขณะเดียวกันจะตองเสริมสรางพ้ืนฐานจิตใจของคนในชาติ  โดยเฉพาะเจาหนาท่ีของรัฐ  
นักทฤษฎี  และนักธุรกิจในทุกระดับ  ใหมีสํานึกในคุณธรรม  ความซ่ือสัตยสุจริต  และใหมี
ความรอบรูท่ีเหมาะสม  ดําเนินชีวิตดวยความอดทน  ความเพียร  มีสติ  ปญญา  และความ
รอบคอบ  เพ่ือใหสมดุลและพรอมตอการรองรับการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วและกวางขวาง
ท้ังดานวัตถุ  สังคม  ส่ิงแวดลอม  และวัฒนธรรมจากโลกภายนอกไดเปนอยางดี 
 
 1สํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติไดเชิญผูทรงคุณวุฒิ
ในทางเศรษฐกิจและสาขาอ่ืนมารวมกันประมวลและกลั่นกรองจากพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จ
พระเจาอยูหัว  เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง  และขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตนําไปเผยแพร  ซึ่ง
ทรงพระกรุณาปรับปรุงแกไขพระราชทานและทรงพระกรุณาโปรดเกลาฯ พระราชทานพระบรม-         
ราชานุญาตตามที่ขอพระมหากรุณา 
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 การจัดทําแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ  ฉบับท่ี 9  ไดต้ังอยูบนพ้ืนฐาน
ของการกําหนดวิสัยทัศนรวมกันของสังคมไทยใน 20  ปขางหนา  โดยนําความคิดของทุก
ภาคสวนในสังคมทุกระดับ  ต้ังแตระดับจังหวัด  ระดับอนุภาค  และระดับชาติ  มาสังเคราะห
เช่ือมโยงเขาดวยกันอยางเปนระบบใหเกิดเปน  “วิสัยทัศนรวม”   ท่ีสังคมไทยยอมรับรวมกัน  
โดยคํานึงถึงภาพรวมการพัฒนาที่ผานมาก  สถานการณและแนวโนมการเปลี่ยนแปลงตาง ๆ 
ท้ังภายในและภายนอกประเทศ  เพื่อนําไปสู สังคมไทยที่พึงประสงค  พรอมรับการ
เปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาท่ีดีใหเกิดข้ึนในสังคมไทย 
 แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9  จึงเปนแผนยุทธศาสตรท่ีช้ีกรอบทิศทางการพัฒนา
ประเทศในระยะปานกลาง  ท่ีสอดคลองกับวิสัยทัศนระยะยาว  และมีการดําเนินการตอเน่ือง
จากแผนพัฒนาฯ ฉบับท่ี 8  ในดานแนวคิดท่ียึด  “คนเปนศูนยกลางของการพัฒนา”  ในทุกมิติ
อยางเปนองครวม  และใหความสําคัญกับการพัฒนาท่ีสมดุล  ทั้งดานตัวคน  สังคม  เศรษฐกิจ  
และส่ิงแวดลอม   โดยเฉพาะอยางยิ่งการสรางระบบบริหารจัดการภายในที่ดีใหเกิดข้ึนในทุก
ระดับอันจะทําใหเกิดการพัฒนาท่ียั่งยืนที่มี  “คน”   เปนศูนยกลางไดอยางแทจริง 
 จากการประเมินผลการพัฒนาในชวง 4 ทศวรรษที่ผานมาก  ช้ีใหเห็นอยางชัดเจน
ถึงการพัฒนาท่ีขาดสมดุล  โดยประสบความสําเร็จเฉพาะในเชิงปริมาณ  แตขาดความสมดุล
ดานคุณภาพ  “จุดออน”  ของการพัฒนาท่ีสําคัญ คือ  ระบบบริหารทางเศรษฐกิจ  การเมือง  
และราชการยังเปนการรวมศูนยอํานาจและขาดประสิทธิภาพ  ระบบกฎหมายลาสมัย  นําไปสู
ปญหาเร้ือรังของประเทศ  คือ  การทุจริตประพฤติมิชอบท่ีเกิดข้ึนท้ังในภาคราชการและใน
ภาคธุรกิจเอกชน    ขณะเดียวกันคุณภาพการศึกษาของคนไทยยังไมกาวหนาเทาท่ีควร  ไม
สามารถปรับตัวรูเทาทันวิทยาการสมัยใหม  ท้ังฐานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีของไทย
ออนแอ  ไมเอื้อตอการพัฒนาวัตกรรม  รวมทั้งความสามารถในการบริหารจัดการธุรกิจยังดอย
ประสิทธิภาพ  จึงสงผลใหขีดความสามารถในการแขงขันของไทยลดลงอยางตอเน่ือง  ขณะท่ี
ความเหลื่อมล้ํ าของการกระจายรายได   ความยากจน   และความเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมท่ีรุนแรงขึ้น  ไดสรางความขัดแยงในสังคมมากข้ึน  
นอกจากน้ีความออนแอของสังคมไทยท่ีตกอยูในกระแสวัตถุนิยม  ไดกอใหเกิดปญหาทาง
ศีลธรรมและปญหาสังคมมากข้ึนดวย 
 อยางไรก็ตาม การพัฒนาท่ีผานมาไดกอใหเกิดทุนทางสังคมและทางเศรษฐกิจ
หลายประการ  ซ่ึงเปน “จุดแข็ง” ของประเทศที่สามารถนําไปใชประโยชนในการพัฒนา 



EF 324 171 

 ขณะเดียวกันกระแสการเปลี่ยนแปลงหลักของโลกเปนทั้ง “โอกาสและภัยคุกคาม”  
ตอการพัฒนาประเทศ  โดยเฉพาะระบบเศรษฐกิจโลกที่เปลี่ยนแปลงสลับชับซอนและเช่ือมโยง
กันมากข้ึน  มีการปรับระเบียบเศรษฐกิจใหมของโลกที่นําไปสูกติกาการคาและการลงทุน
ระหวางประเทศใหม  และแนวโนมการรวมกลุมทางเศรษฐกิจในภูมิในภูมิภาคท้ังระดับทวิภาคี
และพหุภาคีท่ีมีอิทธิพลเพิ่มข้ึน  รวมทั้งแนวโนนการพัฒนาสูเศรษฐกิจยุคใหมท่ีมีเทคโนโลยี
และการใชความรูเปนฐานการพัฒนา  ทําใหตองเรงเตรียมพรอมท้ังการสรางระบบ  กลไก  
และพัฒนาคนใหสามารถปรับตัวอยางรูเทาทันไดรวดเร็ว  เพื่อคงสถานะการแขงขันของ
ประเทศและกาวสูระบบเศรษฐกิจยุคใหมไดอยางเทาทันโลกไดตอไป  อยางไรก็ตาม  ภาวะ
เศรษฐกิจโลกที่ยังมีความเปราะบางและมีแนวโนมท่ีจะชะลอตัวตอเน่ือง  และคาดวาจะฟนตัว
ใหทัน  ท้ังการเร่ิมปรับฐานเศรษฐกิจต้ังแตระดับฐานรากถึงระดับมหภาค  และการปรับ
นโยบายเศรษฐกิจของประเทศที่เหมาะสม  ควบคูไปกับการเสริมสรางขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศ 
 ภายใตสถานการณและแนวโนมในอนาคตที่จะมีผลตอการพัฒนาประเทศดังกลาว
แผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9  จึงเปนแผนที่ดําเนินการในชวงเปลี่ยนแปลงผานที่สําคัญท่ีสุด
ชวงหน่ึงของประเทศ  ท่ีจําเปนตองเรงรัดการปฏิรูประบบเศรษฐกิจและสังคมใหเกิดสัมฤทธิ์ผล
ในทางปฏิบัติใหมากยิ่งข้ึน  และมุงฟนฟูเศรษฐกิจใหหลุดพนจากภาวะวิกฤต  พรอมท้ัง
วางรากฐานการพัฒนาระบบเศรษฐกิจภายในประเทศใหมีความเขมแข็ง มีเสถียรภาพ และมี
ภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอกและสามารถพ่ึงตนเองไดมากขึ้น 
ขณะเดียวกันจะตองใหความสําคัญลําดับสูงกับการบริหารการเปลี่ยนแปลง เพ่ือสรางสภาวะ
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2.  วิสัยทัศนการพัฒนาประเทศ 
 การพัฒนาประเทศไทยในอนาคต  20  ป  มีจุดมุงหมายมุงเนนการแกปญหาความ
ยากจน  และยกระดับคุณภาพชีวิตของคนสวนใหญของประเทศใหเกิด  “การพัฒนาที่ยั่งยืน
และความอยูดีมีสุขของคนไทย”   และสรางคานิยมรวมใหคนไทยตระหนักถึงความจําเปนและ
ปรับเปลี่ยนกระบวนการคิด  ทัศนคติ  และกระบวนการทํางาน  โดยยึด  “ปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง”  เปนปรัชญานําทางใหเอื้อตอการเปลี่ยนแปลงระบบบริหารจัดการประเทศ
แนวใหมท่ีมุงสูประสิทธิภาพและคุณภาพ  และกาวตามโลกไดอยางรูเทากัน 
 เพ่ือใหเกิดการเปลี่ยนแปลงและสรางคุณคาท่ีดีในสังคมไทยบนพื้นฐานของการ
อนุรักษวัฒนธรรมและเอกลักษณของความเปนไทย  จึงไดกําหนดสภาพสังคมไทยท่ีพึง
ประสงค  โดยมุงพัฒนาสู  “สังคมที่เขมแข็งและมีดุลภาพ”  ใน  3  ดาน คือ 
 สังคมคุณภาพ  ท่ียึดหลักความสมดุล  ความพอดี  สามารถสรางคนทุกคนใหเปน
คนดี  คนเกง   พรอมดวยคุณธรรม  จริยธรรม   มีวินัย   มีความรับผิดชอบ  มีจิตสํานึก  สา
ธารณพึ่งตนเองได  คนมีคุณภาพชีวิตท่ีดี  มีความสุข   อยูในสภาพแวดลอมท่ีดี  มีเมืองและ
ชุมชนนาอยู  มีระบบดี  มี    ประสิทธิภาพ  ระบบเศรษฐกิจมีเสถียรภาพ  มีความเขมแข็งและ
แขงขันได  ไดรับการพัฒนาอยางยั่งยืน  และสมดุลกับทรัพยากรธรรมชาติ  และส่ิงแวดลอม  
ระบบการเมืองการปกครอง  โปรงใส  เปนประชาธิปไตย  ตรวจสอบได  และมีความเปนธรรม
ในสังคมไทย 
 สังคมสมานฉันทและเอื้ออาทรตอกัน  ท่ีดํารงไวซ่ึงคุณธรรมและคุณคาของ
เอกลักษณสังคมไทยที่พึ่งพาเกื้อกูลกัน  รู  รัก  สามัคคี  มีจารีตประเพณีดีงาม  มีความเอื้อ
อาทร  รักภูมิใจในชาติและทองถิ่น  มีสถาบันครอบครัวที่เขมแข็ง  ตลอดจนเครือขายชุมชน
ท่ัวประเทศ 
 ในการพัฒนาประเทศจะยึดหลัก  “ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   เปนปรัชญา
นําทางใหการพัฒนายึดทางสายกลาง  อยูบนพื้นฐานของความสมดุลพอดีและความ
พอประมาณอยางมีเหตุผล  นําไปสูสังคมท่ีมีคุณภาพทั้งทางเศรษฐกิจ  สังคม  และการเมือง  
สามารถพึ่งตนเอง  มีภูมิคุมกันและรูเทาทันโลก  คนไทยสวนใหญมีการศึกษาและรูจักเรียนรู
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 เพื่อนกาวสูวิสัยทัศนรวมของสังคมไทย  จําเปนตองใหความสําคัญกับการวาง  
“บทบาทการพัฒนาประเทศ”   ในอนาคตอยางเหมาะสม  สอดคลองกับศักยภาพและบทบาท
ทางเศรษฐกิจของพ้ืนท่ี โดยคนในชุมชนมีสวนรวมท่ีจะวางรากฐานการพัฒนาเปนสังคมและ
ชุมชนที่เขมแข็ง มีระบบบริหารจัดการท่ีดีในทุกระดับ  ขณะเดียวกันมีการใชศักยภาพดาน
เอกลักษณวัฒนธรรมไทยท่ีประนีประนอม  เปดกวาง  ในการพัฒนาเปนแกนประสานการ
เจรจา  เสริมสรางสันติภาพในภูมิภาคและใชศักยภาพดานการผลิตและบริการเพ่ือเตรียม
พัฒนาประเทศสูความเปนฐานเศรษฐกิจของ          ภูมิภาค  โดยเฉพาะดานการเกษตร  การ
แปรรูปการเกษตรและอาหาร  การเปนฐานการทองเที่ยวท่ีหลากหลาย  และเปนศูนยกลาง
การศึกษาและวิทยาการท่ีเขมแข็ง  ควบคูไปกับการพัฒนาเปนประตูเศรษฐกิจเช่ือมโยงกลุม
ประเทศเพื่อนบานและภูมิภาค  ดานการขนสงทางอากาศ  ทางบก และทางน้ํา  รวมท้ังการ
ส่ือสารโทรคมนาคมของภูมิภาคโดยอาศัยศักยภาพที่ไดเปรียบของพื้นท่ีเศรษฐกิจและ
โครงขายบริการพื้นฐานท่ีพัฒนาข้ึนแลว  เพ่ือเสริมสรางสมรรถนะและขีดความสามารถในการ
แขงขันของประเทศใหกาวตามโลกอยางรูเทากัน 
  
3.  วัตถุประสงคและเปาหมายของแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9 
 เพ่ือใหการพัฒนาประเทศเปนไปตามจุดมุงหมายของวิสัยทัศนรวมภายใต  
“ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”   และสังคมไทยที่พึงประสงคในอนาคต  แผนพัฒนาฯ  ฉบับ
ที่ 9  (พ.ศ. 2545 - 2549)  จึงกําหนดวัตถุประสงคและเปาหมายหลักของการพัฒนาประเทศ
ไวดังน้ี 
 3.1  วัตถุประสงค 
  1. เพื่อพื้นฟูเศรษฐกิจใหมีเสถียรภาพและมีภูมิคุมกัน  สรางความเขมแข็ง
ของภาคการเงิน  ความม่ันคงและเสถียรภาพของฐานะการคลัง  ปรับโครงสรางเศรษฐกิจ
เพื่อใหเศรษฐกิจระดับฐานรากมีความเขมแข็งและสามารถพึ่งตนเองไดมากขึ้น  ตลอดจนเพิ่ม
สมรรถนะของระบบเศรษฐกิจโดยรวมใหสามารถแขงขันไดและกาวทันเศรษฐกิจยุคใหม 
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  2. เพ่ือวางรากฐานการพัฒนาประเทศใหเขมแข็ง  ยั่งยืน  สามารถพึ่งตนเอง
ไดอยางรูเทาทันโลก  โดยการพัฒนาคุณภาพคน  ปฏิรูปการศึกษา  ปฏิรูประบบสุขภาพ   
สรางระบบคุมครองความมั่นคงทางสังคม  รวมทั้งการเสริมสรางความเขมแข็งของชุมชน  และ
เครือขายชุมชน  ใหเกิดการเช่ือมโยงการพัฒนาชนบทและเมืองอยางยั่งยืน มีการดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ควบคุมกับการพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เหมาะสมกับสังคมไทย 
  3. เพื่อใหเกิดการบริหารจัดการท่ีดีในสังคมไทยทุกระดับ  เปนพื้นฐานใหการ
พัฒนาประเทศเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใส  สามารถตรวจสอบได  เนนการ
ปฏิรูประบบบริหารจัดการภาครัฐ  การบริหารจัดการภาครัฐ  การบริหารจัดการท่ีดีของภาค
ธุรกิจเอกชน  การมีสวนรวมของประชาชนในกระบวนการพัฒนา  การสรางระบบการเมืองท่ี
รับผิดชอบตอสังคม  และลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  4. เพื่อแกปญหาความยากจนและเพิ่มศักยภาพและโอกาสของคนไทยในการ
พึ่งพา    ตนเอง  ใหไดรับโอกาสในการศึกษาและบริการทางสังคมอยางเปนธรรมและทั่วถึง  
สรางอาชีพ  เพ่ิมรายได  ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน  ใหชุมชนและประชาชนมีสวน
รวมในการพัฒนาและปรับกลไกภาครัฐใหเอื้อตอการแกปญหา 
 3.2 เปาหมาย 
  1. เปาหมายดุลยภาพทางเศรษฐกิจ  สรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจมห
ภาคใหเศรษฐกิจโดยรวมขยายตัวอยางมีคุณภาพและเสถียรภาพ  โดยมีเปาหมายให
เศรษฐกิจขยายตัวโดยเฉลี่ยรอยละ  4 - 5  ตอป   สามารถเพิ่มการจางงานใหมในประเทศได
ไมตํ่ากวา  230,000  คนตอป  มีอัตราเงินเฟอเฉลี่ยไมเกินรอยละ  3  ตอป  รักษาการเกินดุล
บัญชีเดินสะพัดใหคงอยูเฉลี่ยประมาณรอยละ  1 - 2 ของผลิตภัณฑมวลรวมในประเทศ  และ
รักษาทุนสํารองเงินตราตางประเทศใหมีเสถียรภาพเพ่ือสรางความเชื่อม่ันของนักลงทุน  
รวมทั้งปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจท่ีเพิ่มสมรรถนะภาคการผลิตใหแขงขันได  โดยใหการ
สงออกขยายตัวไมตํ่ากวารอยละ  6  ตอป  ใหผลิตภาพการผลิตรวมในภาคเกษตรเพิ่มข้ึน
เฉลี่ยรอยละ  0.5  ตอป  ผลิตภาพการผลิตรวมในภาคอุตสาหกรรมเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ  2.5  
ตอป  และผลิตภาพของแรงงานเพิ่มข้ึนเฉลี่ยรอยละ  3  ตอป  เพิ่มรายไดจากการทองเที่ยว  
โดยมีรายไดจากนักทองเที่ยวตางประเทศเพ่ิมข้ึนเฉลี่ยรอยละ  7 - 8  ตอป  และใหคนไทย
ทองเที่ยวภายในประเทศเพิ่มข้ึนไมตํ่ากวารอยละ 3 ตอป 
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  2. เปาหมายการยกระดับคุณภาพชีวิต  ใหประเทศไทยมีโครงสรางประชากร
ท่ีสมดุล  และขนาดรอบครัวท่ีเหมาะสม  โดยรักษาแนวโนมภาวะเจริญพันธุของประชากรให
อยูในระดับทดแทนอยางตอเน่ือง  คนไทยมีสุขภาพดี  มีคุณภาพ  รูเทาทันการเปลี่ยนแปลงมี
คุณธรรม  มีจิตสํานึกรับผิดชอบแตสวนรวม  ใหประชาชนอายุ  15  ป  ข้ึนไป  มีการศึกษา
โดยเฉลี่ยไมตํ่ากวา  9  ป  ในป  2549  ยกระดับการศึกษาของแรงงานไทยใหถึงระดับ
มัธยมศึกษาตอนตนขึ้นไป  ไมตํ่ากวา  รอยละ  50  ในป  2549  ขยายการประกันสุขภาพให
ครอบคลุมประชาชนอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  และใหมีระบบการคุมครองทางสังคมท่ีสราง
หลักประกันแกคนไทยทุกชวงวัย  ตลอดจนเพิ่มความเขมแข็งใหชุมชนและประชาสังคมและให
กระบวนการชุมชนเขมแข็งขับเคลื่อนใหเกิดการมีสวนรวมพัฒนาเมืองนาอยู  ชุมชนนาอยู  
รวมท้ังปรับระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอมใหมีประสิทธิภาพและ
ประชาชนมีสวนรวม 
  3. เปาหมายการบริหารจัดการท่ีดี   สรางระบบราชการที่มีประสิทธิภาพมี
ขนาดและโครงสรางท่ีเหมาะสม  ทองถิ่นมีขีดความสามารถจัดเก็บรายไดสูงขึ้นและมีระบบ
สนับสนุนการกระจายอํานาจใหโปรงใส  มีระบบตรวจสอบดวยการมีสวนรวมม่ีเขมแข็ง  
เพ่ือใหการปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบเกิดประสิทธิผลอยางแทจริง 
  4. เปาหมายการลดความยากจน  ใหมีการดําเนินมาตรการทางเศรษฐกิจท่ี
เอื้ออาทรตอคนจน  พรอมท้ังเพ่ิมโอกาสการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสรางศักยภาพใหคนจน
เขมแข็ง  มีภูมิคุมกัน  สามารถพึ่งตนเองได  เพ่ือลดสัดสวนคนยากจนของประเทศใหอยูใน
ระดับไมเกิดรอยละ  12  ของประชากรในป 2549 
 
4.  ยุทธศาสตรการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  
 ภายใตวัตถุประสงคและเปาหมายหลักดังกลาว  เพื่อใหการดําเนินงานในระยะ
แผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9  เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  เปนควรกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาที่
สนับสนุนและเชื่อมโยงกัน  3  กลุมยุทธศาสตร  ประกอบดวย  7  ยุทธศาสตรท่ีสําคัญ  ดังน้ี 
 กลุมที่หน่ึง    
 การสรางระบบบริหารจัดการที่ดีใหเกิดข้ึนในทุกภาคสวนของสังคม  มี
ความสําคัญเปนลําดับสูงสุด  เนนการปฏิรูปใหเกิดกลไกการบริหารจัดการท่ีดี  ท้ังในภาค
การเมือง  ภาคราชการ   ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  บนพ้ืนฐานการมีสวนรวมของ
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 1. ยุทธศาสตรการบริการจัดการที่ดี  เปนยุทธศาสตรท่ีสําคัญในการผลักดัน
ใหทุกยุทธศาสตรขับเคลื่อนไปได  โดยใหความสําคัญกับ 
  1.1 การปรับระบบบริหารจัดการภาครัฐใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  
โดยปรับโครงสราง  ลดขนาดและปรับบทบาทใหสอดคลองระบบราชการแนวใหม  มีระบบ
ขอมูลท่ีนาเช่ือถือ  มีเอกภาพ  และเปนเครือขายเช่ือมโยงกัน  มีระบบการทํางานที่ลดความ
ซํ้าซอน  ระบบงบประมาณเปนแบบมุงผลลัพธท่ีสอดคลองกับยุทธศาสตรการพัฒนาตามแผน
ชาติ  รวมทั้งปรับปรุงระบบกฎหมายใหสอดคลองกับสภาพแวดลอมของสังคมท้ังภายในและ
ภายนอกประเทศ  สงเสริมการใชกฎหมายคุมครองสิทธิประชาชน  และสนับสนุนใหส่ือและ
ประชาชนมีบทบาทตรวจสอบกระบวนการยุติธรรม 
  1.2 การกระจายภารกิจและความรับผิดชอบใหแกองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นอยางโปรงใส โดยเตรียมความพรอมและปรับปรุงประสิทธิภาพการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  ควบคูกับการเปดโอกาสการมีสวนรวมของประชาชนและภาค
ประชาสังคม   
  1.3 การปองกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบทั้งในภาค
การเมือง  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาคประชาชน  โดยสรางจิตสํานึกประชาชนมีสวนรวม
ตรวจสอบและตอตานการทุจริตประพฤติมิชอบ  รวมทั้งรักษาผลประโยชนของสวนรวม 
  1.4 การพัฒนาและเสริมสรางกลไกการตรวจสอบถวงดุลทุกภาคสวนใน
สังคม   โดยสนับสนุนองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญและสนับสนุนบทบาทส่ือในการตรวจสอบ
นักการเมืองและขาราชการ  เพื่อระบบการเมืองท่ีโปรงใสสรางจิตสํานึกของขาราชการนัก
ธุรกิจและประชาใหมีความรับผิดชอบตอสาธารณะ   
  1.5 การเสริมสรางระบบการบริหารจัดการที่ดีของภาคเอกชน ใหมีความ     
โปรงใส มีระบบการทํางานที่สามารถตรวจสอบได รักษาผลประโยชนของผูถือหุนทุกกลุม
อยางเทาเทียมกัน มีความรับผิดชอบตอสาธารณะ   รวมทั้งสรางความเปนธรรมแกผูผลิตและ
ผูบริโภค 
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  1.6 การเสริมสรางความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน  โดยสรางองค
ความรูท่ีถูกตองและมีคุณภาพใหเปนภูมิคุมกัน  อาศัยกระบวนการมีสวนรวม  สรางเครือขาย
ชุมชน  ใหสามารถพึ่งพาตนเอง  ดูแลซ่ึงกันและกัน  ตลอดจนสรางจิตสํานึกใหดําเนินชีวิต  
โดยยึดทางสายกลาง  ความพอเพียง  มีคุณธรรม  มีวินัย  และมีความรับผิดชอบตอหนาท่ี 
เคารพในสิทธิของตนเองและผูอื่น  เพื่อเปนรากฐานที่ดีของสังคม 
 กลุมที่สอง 
 การเสริมสรางฐานรากของสังคมใหเขมแข็ง  เปนกลุมยุทธศาสตรท่ีมุงเนนการ
พัฒนาคน  ครอบครัว  ชุมชน  และสังคมใหเปนแกนหลักของสังคมไทย  มีการเสริมสราง
ความเขมแข็งของ   ชุมชนใหเช่ือมโยงกับการพัฒนาชนบทและเมือง  รวมตลอดท้ังมีการ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและ    ส่ิงแวดลอม  ใหสามารถสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
การยกระดับคุณภาพชีวิตใหคนไทยอยูดีมีสุขไดอยางยั่งยืน  ประกอบดวย 
 2. ยุทธศาสตรการพัฒนาคุณภาพและการคุมครองทางสังคม   ให
ความสําคัญกับ  
  2.1 การพัฒนาคนใหมีคุณภาพและรูเทาทันการเปลี่ยนแปลง โดยปฏิรูประบบ       
สุขภาพ  ใหความสําคัญกับการปรับเปล่ียนพฤติกรรมที่เนนการปองกัน  ปฏิรูปการศึกษาและ
กระบวนการเรียนรู  ยกระดับทักษะฝมือของคนไทยใหไดมาตรฐานและสอดคลองกับ
โครงสรางการผลิตและเทคโนโลยีท่ีเปลี่ยนแปลงไป  สามารถคิดเปน  ทําเปน  รูเทาทันการ
เปลี่ยนแปลง  มีคุณธรรม  มีระเบียบวินัย  และความรับผิดชอบ 
  2.2 การสงเสริมใหคนมีงานทํา  โดยมุงสรางผูประกอบอาชีพสวนตัวและ             
ผูประกอบการขนาดเล็ก กระจายโอกาสการมีงานทําใหทุกๆ พื้นที่ท่ัวประเทศ  ขยายการจาง
งานนอกภาคเกษตร  และสงเสริมใหเกิดการจางงานในตางประเทศ  เพ่ือขยายตลาดแรงงาน
ใหม ๆ ใหแกแรงงานไทย 
  2.3 การปรับปรุงระบบการคุมครองทางสังคมใหมีประสิทธิภาพ
ครอบคลุมทั่วถึงและเปนธรรม  เพื่อสรางหลักประกันแกคนทุกชวงวัย  โดยเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบหลักประกันสังคม  เตรียมความพรอมของทองถิ่นในการรวมรับผิดชอบ
การบริการทางสังคม  ปรับปรุงกฎหมายคุมครองแรงงาน  ปรับปรุงรูปแบบการคุมครองกลุม
คนยากจนและผูดอยโอกาส 
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  2.4 การปองกันแกไขปญหายาเสพติดและความปลอดภัยในชีวิตและ     
ทรัพยสิน  โดยปรับปรุงระบบบริหารจัดการใหมีเอกภาพและประสิทธิภาพมากข้ึน  เสริมสราง
ความเขมแข็งของครอบครัวและชุมชน ใหมีสวนรวมในการปองกันและแกไขปญหา เรง
บําบัดรักษาและ        ฟนฟูสมรรถภาพผูติดยา   ปราบปรามและดําเนินการทางกฎหมาย
อยางจริงจัง  ตลอดจนประสานความรวมมือกับตางประเทศเพื่อสกัดกั้นขบวนการผลิตและคา
ยาเสพติด  รวมทั้งปรับระบบบริหารจัดการดานความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสินท่ีทุกฝายมี
สวนรวม 
  2.5 การสงเสริมบทบาทครอบครัว  องคกรทางศาสนา  โรงเรียน  ชุมชน  
องคกรพัฒนาเอกชน  อาสาสมัคร  และสื่อมวลชนมีสวนรวมในการพัฒนา  โดยสงเสริม
ใหสถาบันครอบครัวมีความเขมแข็งในการดูแลและพัฒนานาสมาชิกในทุกดาน  สรางและปลุก
จิตสํานึกในความรักชาติและความเปนไทยอยางจริงจัง  สนับสนุนบทบาทสถาบันทางสังคม
ตาง ๆ  ในการทํานุและพัฒนามรดกทางวัฒนธรรมและภูมิปญญาทองถิ่น  พัฒนาบุคลากรทาง
ศาสนาอยางเปนระบบและตอเน่ือง  รวมท้ังสงเสริมการพัฒนาส่ือมวลชนทุกประเภทใหมี
คุณภาพและเปนประโยชนตอสังคม 
 3. ยุทธศาสตรการปรับโครงสรางการพัฒนาชนบทและเมืองอยางย่ังยืน  
ใหความสําคัญกับ 
  3.1 การสรางความเขมแข็งของชุมชนและการพัฒนาเมืองนาอยู ชุมชน
นาอยู  เนนการพัฒนากระบวนการชุมชนเขมแข็งใหเปนฐานรากท่ีม่ันคงของสังคม  มีการ
ระดมพลังงาน แกปญหาและพัฒนาชุมชนที่ทุกฝายมีสวนรวม  มีการพัฒนาเมืองนาอยูและ
ชุมชนนาอยู  โดยสรางสภาวะแวดลอมที่ดีเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิต  วิถีชีวิตของคนในเมือง
และชุมชนใหเกิดความสงบ  สะดวก  สะอาด  ปลอดภัย  และมีระเบียบวินัย  รวมทั้งการสราง
องคความรูท่ีสอดคลองกับภูมิปญญาทองถิ่น  และพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็ง  
พึ่งตนเองได  ตลอดจนสรางกระบวนการขับเคลื่อนการพัฒนาเมืองนาอยู  ชุมชนนาอยูอยาง
ตอเน่ือง 
  3.2 การแกปญหาความยากจนในชนบทและเมืองภายใตกระบวนการมี
สวนรวมของทุกภาคสวนในสังคม  ท่ีมุงเนนการปรับกระบวนทัศนและการจัดการการแกไข
ปญหาความยากจนอยางเปนองครวม   เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ  เนนที่ตัวคนจนดวยการ
พัฒนาศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถใหคนจนกอรางสรางตัวพึ่งตนเองมากข้ึน  และพัฒนา
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  3.3 การสรางความเชื่อมโยงของการพัฒนาชนบทและเมืองอยางเกื้อกูล  
เพ่ือกระจายโอกาสทางเศรษฐกิจและสังคมใหเทาเทียมกัน  โดยสรางความเขมแข็งเศรษฐกิจ
ในระดับ    ฐานราก  สรางความม่ังคงทางรายไดใหแกคนในชนบท  พัฒนาการรวมกลุม
กิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่ือมโยงพื้นที่ชนบทและเมือง  และสงเสริมการพัฒนาใหสอดคลองกับ
ศักยภาพและบทบาททางเศรษฐกิจของพ้ืนที่ในระดับตาง ๆ 
  3.4 การจัดการพื้นที่เชิงบูรณาการที่ยึดพ้ืนที่ภารกิจและการมีสวนรวม  
และเตรียมความพรอมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นใหมีคนดีและระบบดี  เพ่ือรองรับการ
กระจายอํานาจ  โดยปรับกลไกการจัดการพ้ืนท่ีและสรางเครือขาย  เพื่อใหทุกภาคสวนใน
สังคมรวมกันทํางานไดอยางมีประสิทธิภาพ  มีความโปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
 4. ยุทธศาสตรการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  ให
ความสําคัญกับ 
  4.1 การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ          
สิ่งแวดลอม เพื่อเอื้อตอการใชประโยชนและการอนุรักษฟนฟู  และการพัฒนาเศรษฐกิจ
ฐานรากของประเทศ  โดยปรับกลไกและกระบวนการจัดการเชิงบูรณาการท่ีเนนการมีสวนรวม
ของทองถิ่น  ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมคนไทยใหมีจิตสํานึกในการอนุรักษสภาพแวดลอมของชาติ  
เพิ่มประสิทธิภาพการบังคับใชกฎหมายท่ีประชาชนมีสวนรวมในการบริหารจัดการ และมีการ
จัดทําฐานขอมูลระดับพื้นท่ี  เพื่อการติดตาม  ตรวจสอบอยางมีประสิทธิภาพ 
  4.2 การอนุรักษและฟนฟูทรัพยากรธรรมชาติใหมีความอุดมสมบูรณ   
โดย    คุมครองและกําหนดพื้นที่อนุรักษเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  และมีการใช
ประโยชนท่ีสอดคลองกับสมรรถนะ จัดทําเปนหลักฟนฟูชายฝงและทะเลไทยใหคืนความอุดม
สมบูรณ อนุรักษความหลากหลายทางชีวภาพเพ่ือรักษาสมดุลของระบบนิเวศ  ใชทรัพยากร
นํ้าอยางมีประสิทธิภาพ  และฟนฟูทรัพยากรดินใหสามารถใชประโยชนเพ่ือเพิ่มผลผลิต
การเกษตร  รวมทั้งสงเสริมการอนุรักษและใชพลังงานอยางมีประสิทธิภาพและประหยัด 
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  4.3 การอนุรักษฟนฟูและรักษาสภาพแวดลอมชุมชน  ศิลปวัฒนธรรม
และแหลงทองเท่ียว  ใหเกื้อหนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตและเศรษฐกิจชุมชน  โดยรักษา
สภาพแวดลอมแหลงทองเที่ยวทางธรรมชาติ  ศิลปกรรม  โบราณคดี  เพื่อสงเสริมการ
ทองเที่ยวอยางยั่งยืน  และใชผังเมืองเปนกลไกประสานการจัดการส่ิงแวดลอมเมือง  ใหเกิด
ความนาอยูและยั่งยืน 
  4.4 การบริหารจัดการปญหามลพิษอยางมีประสิทธิภาพ   เพ่ือพัฒนาให
เมืองและชุมชนมีความนาอยู  โดยสงเสริมการพัฒนาระบบกําจัดของเสียอันตรายท่ีเปนท่ี
ยอมรับของชุมชน  บังคับใหกฎหมายอยางเขมงวดและจริงจัง พัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออนุรักษ
ส่ิงแวดลอมและควบคุมมลพิษ  ควบคูไปกับการปรับปรุงมาตรฐานจัดการมลพิษใหได
มาตรฐานสากล 
 
 กลุมที่สาม 
 การปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจให เขาสูสมดุลและยั่ งยืน  เปนกลุม
ยุทธศาสตรท่ีเนนการบริหารนโยบายเศรษฐกิจมหภาค  ท่ีมุงสงเสริมใหฐานเศรษฐกิจของ
ประเทศแข็งแกรงและขยายตัวไดอยางมีคุณภาพ  โดยปรับฐานเศรษฐกิจต้ังแตระดับฐานราก
ถึงระดับมหภาค  และมีความเช่ือมโยงกับเศรษฐกิจโลกอยางรูเทาทัน  บนพ้ืนฐานการ
พึ่งตนเอง  และมีภูมิคุมกันตอกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก  ควบคูไปกับการรักษา
สมรรถะและขีดความสามารถในการแขงขันทั้งระดับมหภาคและระดับสาขา  รวมท้ังการสราง
ความพรอมและพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีเนนการพัฒนาวัตกรรม
และการปรับใชภูมิปญญาทองถิ่นไดอยางเหมาะสม  ประกอบดวย 
 5. ยุทธศาสตรการบริหารเศรษฐกิจสวนรวม  ใหความสําคัญกับ 
  5.1 การดําเนินนโยบายการเงินเพื่อสรางภูมิคุมกันตอวิกฤตเศรษฐกิจ
และชวยกระจายความเจริญและสรางความเปนธรรม  โดยการดูแลสภาพคลองและรักษา
เสถียรภาพดานราคาและอัตราแลกเปลี่ยนที่เหมาะสม  สรางความเขมแข็งและระบบระวังภัย
ของภาคการเงิน  ปรับปรุงการกํากับดูแลสถาบันการเงินใหมีประสิทธิภาพและโปรงใส  และ
ปรับปรุงบทบาทของภาคการเงินในการกระจายความเจริญและความเปนธรรม  ตลอดจนเพิ่ม
บทบาทของตลาดทุนเพ่ือกระตุนการฟนฟูตัวทางเศรษฐกิจและใหเปนทางเลือกของแหลง
ระดมทุนของประเทศ 
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  5.2 การดําเนินนโยบายการคลังและสรางความมั่นคงของฐานะการคลัง
และกระจายความเจริญสูภูมิภาค  โดยเพิ่มการใชจายและใชมาตรการภาษีสนับสนุนการ
ขยายตัวของเศรษฐกิจ  รักษาวินัยทางการคลังและบริหารหน้ีสาธารณะอยางมีประสิทธิภาพ  
บริหารรายไดรายจายทรัพยสินของรัฐเพื่อความยั่งยืนฐานะการคลังในระยะยาว  รวมท้ัง
สงเสริมระบบการออมของประเทศ  ตลอดจนกระจายอํานาจการคลังและถายโอนภารกิจสู
ทองถิ่นอยางเหมาะสม 
  5.3 การเตรียมความพรอมของเศรษฐกิจและสังคมภายในประเทศ  ให
มีภูมิคุมกันจากผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงภายใตกระแสโลกาภิวัตน  โดยเนนการสราง
ความพรอมในการเจรจาตอรองทางการคาและประสานกลไกความรวมมือเพ่ือการพัฒนาความ
รวมมือระหวางประเทศใหเปนประโยชนตอคนสวนใหญของประเทศ 
 6. ยุทธศาสตรการเพิ่มสมรรถนะและขีดความสามารถในการแขงขันของ
ประเทศ  ใหความสําคัญกับ 
  6.1 การปรับโครงสรางภาคการผลิตและการคา  เพ่ือสรางฐานการผลิตใน
ประเทศใหเขมแข็ง  พึ่งพาตนเอง  และสรางภูมิคุมกันของระบบเศรษฐกิจ  โดยพัฒนา
คุณภาพคน  วิทยาและเทคโนโลยี  และการบริหารจัดการเพื่อประสิทธิภาพของกระบวนการ
ผลิตและวิธีการผลิต       ในการยกระดับคุณภาพและมาตรฐานของสินคาใหตรงความ
ตองการของตลาดทั้งในและตางประเทศ  สรางสมดุลระหวางการผลิตกับการอนุรักษ
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอม  กระจายความเสี่ยงที่เกิดจากการเปดเสรีการคา  และการ
ลงทุน  และเตรียมความพรอมในการปรับตัวใหเขากับเศรษฐกิจ    ยุคใหม 
  6.2 เพิ่มประสิทธิภาพและยกระดับคุณภาพโครงสรางพื้นฐาน เพ่ือเพ่ิม
สมรรถนะภาคการผลิตและบริการ  โดยใชประโยชนจากโครงสรางพื้นฐานท่ีไดพัฒนาข้ึนแลว
ใหคุมคา  และพัฒนาใหมีคุณภาพอยูในระดับมาตรฐาน 
  6.3 การผลักดันขบวนการเพิ่มผลผลิตของประเทศ  โดยการพัฒนากลไก
ในการเพ่ิมผลผลิต  ท้ังการพัฒนาเครือขายประสานความรวมมือภาครัฐ  เอกชน  และ
ประชาชนควบคูไปกับการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานในดานตาง ๆ  
  6.4 การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม และ
ระบบสหกรณ   ใหเปนฐานรากท่ีเขมแข็งในการสรางรายไดของประเทศ  ตลอดจนเนนความ
เช่ือมโยงเครือขายการผลิตและบริการอยางเปนระบบครบวงจร 
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  6.5 ปรับปรุงระบบเจรจาและความรวมมือในเวทีระหวางประเทศ   เพ่ือ
สรางเอกภาพในการเจรจาทางการคา  และเสริมสรางอํานาจตอรองของไทยในเวทีเศรษฐกิจ
การคาการ      ลงทุนระหวางประเทศ  รวมทั้งสงเสริมความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศ
เพ่ือนบาน  เพื่อเปนการวางรากฐานการพัฒนาประเทศในระยะยาว 
  6.6 สงเสริมการคาบริการที่มีศักยภาพเพ่ือสรางงานและกระจายรายได    
โดยพัฒนาการทองเที่ยวเพ่ือเพ่ิมการจางงานและกระจายรายไดสูชุมชน เนนการมีสวนรวม
ของทองถิ่น  ในการพัฒนาแหลงทองเที่ยวเชิงคุณภาพ  และพัฒนาธุรกิจบริการท่ีมีศักยภาพ
ใหม ๆ ใหสอดคลองกับศักยภาพของทองถิ่น  ซ่ึงรวมถึง  วิถีชีวิต  สภาพแวดลอมตาม
ธรรมชาติศิลปวัฒนธรรมและประเพณีพื้นบาน  ตลอดจนการสงเสริมไทยเท่ียวไทย  และการ
ประสานความรวมมือกับประเทศเพื่อนบาน 
 7. ยุทธศาสตตรการพัฒนาความเขมแข็งทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
ใหความสําคัญกับ 
  7.1 การประยุกตใชและการพัฒนาเทคโนโลยี   โดยเนนการนําไปใช
ประโยชนในภาคการผลิต  และสนับสนุนการวิจัยและพัฒนาตามศักยภาพของคนไทย  โดย
สรางความเสมอภาคในการเขาถึงเทคโนโลยี  เนนการใชเทคโนโลยีในการเพิ่มประสิทธิภาพ
การผลิตและยกระดับคุณภาพสินคา  กระตุนการพัฒนานวัตกรรมทางเทคโนโลยีของคนเอง
เพ่ือตอยอดภูมิปญญาทองถิ่น  และลดการนําเขาเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
  7.2 การพัฒนากําลังคนวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยการปฏิรูป
การศึกษาท่ีเนนกระบวนการเรียนรูตามหลักวิทยาศาสตร การรูเทาทันโลกและการพัฒนา
บุคลากรดานวิทยา-ศาสตรเทคโนโลยีทั้งปริมาณและคุณภาพ  เพื่อใหสามารถเลือก  รับ
ประยุกตใช  และพัฒนาเทคโนโลยีไดอยางมีประสิทธิภาพ 
  7.3 การยกระดับการพัฒนาและใชเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  
เพ่ือเปนโครงสรางพ้ืนฐานสําคัญในการเผยแพรองคความรูและขาวสาร  ชวยสนับสนุนการ
ฟนฟูเศรษฐกิจและการเพิ่มขีดความสามารถในการแขงขันของประเทศ 
  7.4 การบริหารการพัฒนาดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่มุ ง
ประสิทธิผล  ใหนําไปประยุกตใหในเชิงพาณิชยได โดยกระตุนใหภาคเอกชนเปนผูนํา 
ในขณะที่ภาครัฐเปนผูสนับสนุนและนักวิชาการมีสวนรวม 
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5.  ลําดับความสําคัญของการพัฒนา 
 ในการดําเนินการตามยุทธศาสตรการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจ ฉบับท่ี 9  
ไดอยางมีประสิทธิภาพ  จําเปนตองใหความสําคัญกับการแกไขปญหาเรงดวนของประเทศ  
ภายใตทรัพยากรภาครัฐท่ีมีอยูจํากัด  ซ่ึงตองฟนฟูเศรษฐกิจใหแข็งแกรง  ม่ันคง  และปรับ
ฐานเศรษฐกิจของประเทศใหสามารถขยายตัวตอเน่ืองในอนาคตไดอยางมีคุณภาพ  โดยมีแนว
ทางการพัฒนาท่ีสําคัญ  ดังตอไปน้ี 
 5.1 การเรงฟนฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเพื่อกระตุนเศรษฐกิจให
ฟนฟู  ตัวอยางรวดเร็วและมีเสถียรภาพ   โดยดําเนินนโยบายเรงรัดการคลังดานการใช
จายของภาครัฐ  นโยบายภาษี  และนโยบายการเงินระยะส้ันท่ีเนนการดูแลสภาพคลองให
เพียงพอและรักษาเสถียรภาพดานราดาและอัตราแลกเปลี่ยนไมใหผันผวนเกินไป  ชะลอการ
ไหลออกนอกประเทศของเงินทุน  และรักษาการเกินดุลบัญชีเดินสะพัดไมใหลดลงมาก  รวม
ตลอดทั้งการแกปญหาและกระตุนการขยายตัวของภาคการผลิต  โดยเฉพาะการสงออก  การ
ทองเที่ยว  วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม  การกอสรางและอสังหาริมทรัพย  และธุรกิจ
บริการอื่น ๆ ท่ีมีศักยภาพควบคูกับการฝกอบรมทักษะฝมือแรงงานใหสามารถสนับสนุนการ
เปลี่ยนแปลงทางโครงสรางการผลิตและตลาดแรงงาน  เพ่ือเพ่ิมการจางงานและขีด
ความสามารถในการหารายไดเงินตราตางประเทศ 
 5.2 การสรางความเขมแข็งของเศรษฐกิจฐานราก เนนพัฒนาธุรกิจชุมชนโดย
สงเสริมการระดมทุนในลักษณะกองทุนหมุนเวียน  เพ่ือการดําเนินธุรกิจควบคูไปกับการขยาย
โครงการสินเช่ือรายยอยเพ่ือบรรเทาปญหาสภาพคลอง  ใหความสําคัญกับการสราง
ผลิตภัณฑและบริการท่ีมีการพัฒนารูปแบบและคุณภาพไดมาตรฐาน  มีเอกลักษณเฉพาะ  
รวมท้ังพัฒนาขอมูลขาวสารใหเขาถึงชุมชนเพื่อการแปรรูปผลผลิต  ตลอดจนเสริมสราง
ประสิทธิภาพดานการตลาดและการกระจายผลผลิตท่ีเช่ือมโยงระหวางตลาดทองถิ่นสูตลาด
ระดับภูมิภาคระดับประเทศ  และตางประเทศ 

 5.3 การบรรเทาปญหาสังคม  โดยตองเรงปองกันและแกไขปญหายาเสพติดใน
เชิงรุกใหครบวงจร  พัฒนาระบบประกันสุขภาพใหมีประสิทธิภาพ  ประชาชนสามารถเขาถึง
บริการไดอยางท่ัวถึงและเปนธรรม  พัฒนาทักษะฝมือแรงงานควบคูกับการสรางงานรองรับ
ขณะเดียวกันตองมีการขยายขอบเขตการคุมครองแรงงานใหครอบคลุมท้ังในและนอกระบบให
ความสําคัญกับการปองกันและ    ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบ  ท้ังในภาครัฐ  ภาค
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 5.4 การแกปญหาความยากจน   ท่ีมุงจัดการแกไขปญหาอยางเปนองครวม  
เช่ือมโยงกันอยางเปนระบบ  เนนท่ีตัวคนจนและสภาพแวดลอมท่ีเปนปญหาเชิงระบบและ
โครงสราง  โดย 
  1. เสริมสรางโอกาสใหคนยากจนสามารถเขาถึงบริการของรัฐไดอยาง
ทั่วถึง  โดยการกระจายบริการศึกษา  สาธารณสุขท่ีมีทางเลือกเหมาะกับวิถีชีวิตของคน
ยากจนและเพิ่มโอกาสการเขาถึงแหลงความรู  แหลงขอมูลขาวสาร 
  2. สรางโอกาสใหคนยากจนสามารถเขาถึงและใชประโยชนจาก
ทรัพยากรธรรมชาติ  ซ่ึงเปนปจจัยสําคัญตอการดํารงชีวิตและประกอบอาชีพของคนยากจน
ใหคนยากจนมีสวนรวมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติไดอยางเปนธรรมและยั่งยืน 
  3. พัฒนาโครงขายการคุมครองทางสังคมเพื่อสรางหลักประกันความ
มั่นคงในชีวิตแกคนยากจน  โดยการปรับปรุงรูปแบบและแนวการดําเนินงานใหเขาถึงกลุม
คนยากจนและ ผูดอยโอกาสไดอยางแทจริง  รวมทั้งจัดสวัสดิการสังคมที่สอดคลองกับปญหา
และตรงกับความตองการของคนยากจนและผูดอยโอกาสในแตละพื้นท่ี 
  4. พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากใหเขมแข็งเพื่อสรางศักยภาพและเพิ่มขีด
ความสามารถใหคนยากจนสามารถกอรางสรางตัวและพึ่งตนเองไดมากข้ึน  โดย
สงเสริมการรวมกลุมเปนองคกรชุมชนเครือขายองคกรชุมชนที่เขมแข็ง  ผานกระบวนการ
เรียนรูใหเกิดการรวมคิดรวมทํา  รวมแกไขปญหาของตน  ควบคูไปกับการสรางความมั่นคง
ดานอาชีพและเพิ่มรายได  ดวยการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนอยางครบวงจร  สนับสนุนการ
รวมกลุมอาชีพใชภูมิปญญาทองถิ่น  และเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม  สรางผลิตภัณฑท่ีมีคุณภาพ
เช่ือมโยงสูตลาดภายในและตางประเทศได 
  5. ปรับระบบการบริหารจัดการภาครัฐใหเอื้อตอการสรางโอกาสใหคน
ยากจน โดยสนับสนุนใหมีการจัดทําแผนปฏิบัติการแกไขความยากจนท่ีมีความชัดเจนของ
กลุมเปาหมายคนยากจนในแตละพื้นท่ี  มีมาตรการเฉพาะตามศักยภาพของกลุมคนยากจนใน
ชนบทและในเมือง  รวมทั้งใหมีการประสานแผนงานและปรับระบบการจัดสรรประมาณลงสู
กลุมเปาหมายคนยากจนสอดคลองกับสภาพปญหาในแตละพื้นท่ี  ตลอดจนมีการพัฒนา
เคร่ืองช้ีวัดความยากจนใหถูกตองและปรับไดทันกับสถานการณท่ีเปลี่ยนแปลง 
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  6. เรงปฏิรูปกฎหมายและปรับกฎระเบียบ   ใหคนจนไดรับโอกาส  สิทธิ
และความเสมอภาคในดานตาง ๆ อาทิ  สิทธิการเขาถึงขอมูลขาวสาร  สิทะการดูแลจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติ  สิทธิการประกอบการจากภูมิปญญาทองถิ่น  และสิทธิการถือครองที่ดิน
สําหรับกลุมคนยากจนในภาคเกษตรที่ไรท่ีทํากิน 
 
6.  การบริหารการเปลี่ยนแปลงเพ่ือการแปลงแผนไปสูการปฏิบัติ  
 การแปลงแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9  ไปสูการปฏิบัติ  จําเปนตองผนึกพลังรวมจาก
ทุกฝายในสังคม  ในการปรับเปลี่ยนกระบวนทรรศนการพัฒนาใหมท้ังดานวิธีคิดและวิธีการ
ทํางาน  สามารถสรางเครือขายและประสานความรวมมือในการแปลงยุทธศาสตรและแนว
ทางการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9  ไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพ  โดย 
 6.1 เร่ิมจากกระบวนการสรางความเขาใจในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 9 ไปพรอม
กับการสรางองคความรู สรางสภาวะผูนําในการบริหารการเปลี่ยนแปลง  และขยายเปน
เครือขายความรวมมือกับทุกภาคีการพัฒนาอยางกวางขวาง  จัดใหมีเวทีเรียนรู  มีการรณรงค
เผยแพรประชาสัมพันธ  อยางเปนระบบในหลากหลายรูปแบบ 
 6.2 ตองมีการบริหารยุทธศาสตรตามแผนพัฒนาฯ  ฉบับที่ 9  พรอมกับจัดทํา
แผนการจัดสรรทรัพยากรภาครัฐ  เพ่ือช้ีนําทิศทางการลงทุน  ควบคูไปกับการจัดทํา
แผนปฏิบัติการในระดับตาง ๆ ท่ีเช่ือมโยงกับและสอดคลองกับแผนพัฒนาฯ  ฉบับท่ี 9 
  1. จัดทําแผนแมบทหรือแผนหลัก ซ่ึงมีลักษณะเปนแผนเฉพาะเรื่องอยาง
เปนองครวม  ท่ีตองอาศัยการประสานความรวมมือระหวางหลายหนวยงานและกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสีย  มารวมดําเนินการอยางมีบูรณาการ  โดยมีระยะเวลาประมาณ 5 ป 
  2. จัดทําแผนปฏิบัติการ ต้ังแตระดับชุมชน ระดับทองถ่ิน ตลอดจน
แผนปฏิบัติการระดับกระทรวง  ทบวง  กรม  ท่ีมีการประสานงานในแนวราบระหวาง
หนวยงานและกลุมงานและกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย  ภายใตหลักการท่ียึดพ้ืนที่  ภารกิจ  และ
การมีสวนรวมโดยมีระยะเวลาไมเกิน  3  ป  มีรายละเอียดกรอบการลงทุน  แผนงาน  
โครงการตางๆ มีการจัดลําดับความสําคัญและมี       แนวทางในการติดตามประเมินผล 
 6.3 เรงปรับปรุงกลไกและบทบาทของหนวยงานกลาง ใหสนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยปฏิบัติ และท่ีสําคัญท่ีสุดตองมีการปรับระบบการจัดสรรงบประมาณที่
เนนผลสัมฤทธิ์  กระจายสูทองถิ่นชุมชนอยางสอดคลองกับแผนปฏิบัติการ 
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 6.4 ภาครัฐตองสรางการมีสวนรวมของผูที่เกี่ยวของในโครงการพัฒนา
ต้ังแตเริ่มตนโครงการ  โดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่  เพ่ือลดความขัดแยงในสังคม  
ขณะเดียวกันตองพัฒนาระบบและกลไกติดตามประเมินผล  สรางดัชนีช้ีวัดระดับตาง ๆ 
ตลอดจนพัฒนาระบบขอมูล  และโครงขายขอมูลขาวสารในทุกระดับ 
 
 
 ท่ีมา : สํานักงานพัฒนากรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ 
    สํานักนายกรัฐมนตรี.  แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ   
    ฉบับที่เกา  พ.ศ. 2545 - 2547.   กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ 
    คุรุสภาลาดพราว,   2544. 
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