สาระสําคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนาน ฉบับที่ 11 ครอบคลุม
ระยะเวลา 5 ป (ป 2549 - 2553)
ในระยะเวลาของแผนพัฒนา ฯ ฉบับที่ 11 ครอบคลุมระยะเวลา 5 ป นับเปนชวงเวลาที่สาํ คัญ
ของการพัฒนาเศรษฐกิจมณฑลยูนนาน โดยในชวงอดีตที่ผานมามณฑลยูนนานยังถือวาอยูในขั้นแรก
ของการพัฒนาเศรษฐกิจตามแนวคิดสังคมนิยม แตในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 นี้ รายไดตอ คน
(GDP per Capita) ของมณฑลยูนนานไดกาวสูระดับ 1,000 ดอลลาร สรอ. นับเปนกาวยางสําคัญใน
การพัฒนาทางเศรษฐกิจทีต่ อ งเผชิญหนากับความทาทายใหมๆ เผชิญหนากับปญหาและความ
ยากลําบากที่มาพรอมกับจุดเปลี่ยนทางเศรษฐกิจของยูนนาน การกําหนดแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจ
นโยบายทางเศรษฐกิจสังคม รวมไปถึงการใหความสําคัญกับการพัฒนานวัตกรรมตางๆ เพือ่ รักษา
เสถียรภาพในการเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับพัฒนาความสามารถในการแขงขัน จะเปนวิธีการ
บริหารจัดการที่เหมาะสมกับลําดับขั้นของการพัฒนาในปจจุบัน ซึง่ ผูเ กีย่ วของทุกฝายตองรวมมือกัน
เพือ่ เผชิญหนากับความทาทายครัง้ ใหมน้ี
หากพิจารณาจากแผนแมบทของยุทธศาสตร “สามกาวยาง” ในชวง 20 ปแรกของศตวรรษที่
21 ซึ่งเปนชวงเวลาที่ประเทศจีนกําหนดเปาหมายเพื่อกาวสูก ารเปนประเทศที่พัฒนาแลวในระดับตน
ดังนั้น ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงเปนชวงเวลาที่มณฑลยูนนานตองศึกษาถึงโอกาสและอุปสรรค
ของการบรรลุสูวัตถุประสงคของการเปนประเทศที่พัฒนาแลว เพื่อนํามาใชเปนแนวทางปฏิบัติเพื่อการ
พัฒนาทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคมของมณฑลยูนนาน
การสรางพื้นฐานที่ดีในดานตางๆ รวมทั้งการเริ่มตนและพัฒนาแสวงหาจุดเดนเพื่อใชในการ
แขงขันทางเศรษฐกิจนับเปนภาระหนาที่สําคัญที่ตองกําหนดไวในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 เพื่อสราง
เงื่อนไขที่เอื้อตอการพัฒนาเศรษฐกิจในระยะยาว ขณะเดียวกันตองไมละทิ้งโอกาสที่เขามาทั้งจาก
ภายในประเทศ (แผนพัฒนามณฑลฝงตะวันตก) และจากตางประเทศ (การจัดตั้งเขตการคาเสรีจนี อาเซียน) โดยพยายามปรับปรุงเงือ่ นไขตางๆ ที่เปนอุปสรรคขัดขวางโอกาสเหลานั้น หากการ
ดําเนินการตามแนวทางดังกลาวสําเร็จ ก็จะสามารถผลักดันเศรษฐกิจมณฑลยูนนนานใหกาวขึ้นสู
ลําดับการพัฒนาที่สูงขึ้นไปอีกกาว
ในชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 ที่ผานมานับเปนชวงเวลาที่ไดทดลองใชแนวทางในการ
พัฒนาเศรษฐกิจตามแนวทางที่กําหนดรวมกันระหวางรัฐบาลกลางกับรัฐบาลทองถิน่ ดังนั้น การนําเอา
แนวทางที่ไดทดลองมาแลวมาตอยอดใชในแผนพัฒนาฯฉบับปจจุบัน จึงชวยใหแนวคิดการเรงรัด
พัฒนาเศรษฐกิจที่ใชอยูมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น ผูปฏิบัติก็มีความเขาใจและปฏิบัติไดอยางชัดเจน
ถูกตอง และจะทําใหการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจมีการอัตราทีร่ วดเร็วและมีประสิทธิภาพกวาที่ผานมา
การใชโอกาสที่ไดมาเพื่อใชสําหรับการพัฒนาเศรษฐกิจอยางมีประสิทธิภาพ ไมวาจะเปน
โอกาสทีเ่ กิดจากการรวมกลุม กันทางเศรษฐกิจอันไดแก เขตการคาเสรีจีน-อาเซียน ทีม่ าพรอมๆ กับ
กลยุทธ “กาวออกไป” ของรัฐบาลกลาง ซึ่งตางเอื้อประโยชนใหกับมณฑลยูนนานที่จะเปดพื้นที่สอง
ตลาดดังกลาวนี้ใหเขาถึงกัน ผลักดันการสรางความรวมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบาน ใน
ขณะเดียวกันก็พัฒนาความสัมพันธทางการคากับกลุมเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยเฉพาะกับกลุม
ความรวมมือมณฑลโดยรอบลุม แมน้ําจู โดยพัฒนามณฑลยูนนานใหเปนสะพานทางการคาระหวางทั้ง
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สองกลุม ตลอดจน การปรับปรุงสภาพแวดลอมทางการลงทุนและสนับสนุนการสรางความรวมมือทาง
การคา เพื่อดึงเม็ดเงินจากภายนอกใหเขามาลงทุนในมณฑลยูนนาน
นอกจากนี้ ยังตองเรงรัดปรับปรุงโครงสรางตางๆ ที่เปนสวนสนับสนุนการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ไมวาจะเปนการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ รัฐวิสาหกิจ ระบบการจัดเก็บภาษี
สิ่งแวดลอมในดานการลงทุน วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี และระบบการศึกษา ในขณะเดียวกันตอง
พัฒนาบุคลากรในระดับตางๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งบุคลากรในดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี อันเปน
องคความรูสําคัญในการสรางความสามารถในการแขงขัน และสําหรับกลุมอุตสาหกรรมที่คอนขาง
ออนแอและลาหลัง เชน ภาคบริการ โดยจะตองเชื้อเชิญกลุมธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญจากตางประเทศ
เขามาลงทุน ลดอุปสรรคที่เปนกําแพงขวางกั้นเทคโนโลยีและความรูใ หมๆ จากตางประเทศ พัฒนา
ตามแนวทาง “ทําใหเปนเมืองใหญ” (Urbanize) และแนวทาง “ทําใหเปนอุตสาหกรรม”(Industrialize)
ซึ่งจะชวยเพิ่มปริมาณการบริโภคและการลงทุน อันจะนํามาซึ่งการจางงานที่เพิ่มขึ้น สงผลตอการ
เปลี่ยนโครงสรางแรงงานระหวางเมืองกับชนบท ดวยการดูดซับเอาแรงงานสวนเกินในภาค
เกษตรกรรมของชนบทสูแรงงานภาคอุตสาหกรรมมในเขตเมือง นอกเหนือจากแนวทางตางๆ ขางตน
การปฏิบัตติ ามยุทธศาสตรการพัฒนามณฑลฝง ตะวันตกอยางตอเนือ่ งจริงจัง ก็มีผลสงเสริมสนับสนุน
การพัฒนาในสวนที่เปนจุดออนตางๆ ของมณฑลยูนนานไปพรอมกัน
แมจะมีปจ จัยที่เปนโอกาสของการพัฒนาอยูหลายขอดังที่กลาวมาในขางตน แตก็มีอุปสรรค
และขอจํากัดหลายประการที่จะตองระมัดระวัง ไมวาจะเปนกระแสโลกาภิวัฒนที่สงผลตอรูปแบบการ
ผลิตที่เปลี่ยนรูปแบบไปสูการผลิตที่ไรพรมแดน ซึ่งขึ้นอยูกับตนทุนการผลิตของแตละพื้นที่เปนสําคัญ
รูปแบบดังกลาวนํามาทั้งโอกาสและแรงกดดันจากการแขงขัน นอกจากนี้ ปญหาความไมสมดุลของ
การเติบโตทางเศรษฐกิจและการเติบโตที่ไมมีคุณภาพก็เปนปญหาสําคัญที่มณฑลยูนนานตองเผชิญใน
ลําดับขั้นของการเปนประเทศที่กําลังพัฒนา แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 จึงตองสามารถตอบสนองความ
ตองการในมิตติ า งๆ สามารถบรรเทาและแกไขปญหาที่เปนผลกระทบของการพัฒนาเศรษฐกิจในแงมมุ
ตางๆ พรอมกัน
ความยากลําบากในการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ โครงสรางในดานอุปสงคที่ไม
สอดคลองเพียงพอ การเติบโตทางเศรษฐกิจทีต่ องพึง่ พาปริมาณการลงทุนมหาศาล โครงสรางของ
อุตสาหกรรมการผลิตและโครงสรางของแรงงานที่ไมสอดคลองกัน การลดกําลังแรงงานในภาค
เกษตรกรรม และการเพิ่มปริมาณการจางงานในภาคบริการเปนไปอยางยากลําบาก โครงสรางเมือง
และชนบทไมสามารถปรับเปลีย่ นตามแผนที่วางไว เพราะอุปสรรคของการเปลี่ยนสถานะจากการเปน
เกษตรกรสูการเปนคนในเขตเมือง และขีดจํากัดของการเติบโตในภาคอุตสาหกรรม ดังนั้น เปาหมาย
ในการลงทุนและการจางงานที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการเรงรัดพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี จึงเปน
ภาระกิจเรงดวนของการปรับโครงสรางพื้นฐานทางเศรษฐกิจที่ยังไมสมบูรณของมณฑลยูนาน
นอกจากนี้ ปญหาดานสิ่งแวดลอมอันเปนผลสืบเนื่องจากการเติบโตทางเศรษฐกิจและการ
ปรับเปลี่ยนวิถีการดํารงชีวิตที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติมากขึ้น สงผลใหเกิดความเสือ่ มโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม ซึ่งนับวันปญหาจะทวีความรุนแรงมากขึ้นตามลําดับ ตนทุนของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมที่สูงขึ้น มิอาจหยุดยัง้ อัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจที่พง่ึ พา
ทรัพยากรธรรมชาติเหลานัน้ ลง ทั้งทรัยากรดิน น้ํา สินแรตางๆ และปาไม ยังคงเปนทรัพยากรธรรม
ชาติหลักที่สนับสนุนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ซึ่งนับวันก็มีแตจะลดนอยลงไป หลายพื้นที่เริ่มประสบ
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กับภัยพิบัติอันเกิดจากความเสียสมดุลของธรรมชาติ ไมวาจะเปนปญหาดินถลม มลพิษทางอากาศ
หรือสภาพอากาศที่แปรปรวน เริ่มปรากฎชัดมากขึ้นตามลําดับ และนับเปนจุดลอแหลมตอการพัฒนา
ทางเศรษฐกิจ
สําหรับดานสังคม จะเห็นไดวา ความไมสมดุลระหวางการเติบโตทางเศรษฐกิจกับสังคมที่
ปรากฎออกมา แรงกดดันจากอุปทานแรงงานที่เพิ่มสูงขึ้น งบประมาณในดานการศึกษาที่ไมเพียงพอ
ปญหาการเขาถึงบริการสาธารณสุข “เขาเรียนก็ยาก คารักษาพยาบาลก็แพง” นับเปนปญหาที่
ประชาชนทั่วไปตองประสบ การกระจายรายไดที่ไมเปนธรรม ระบบสวัสดิการสังคมทีย่ งั มีปญ
 หา
โดยเฉพาะตอกลุม ผูย ากไร คนวางงาน และเกษตรกร โครงสรางที่สมดุลระหวางการเติบโตทาง
เศรษฐกิจกับสังคมยังคงไมเกิดขึน้ ในชวงเวลาทีผ่ า นมา นับเปนอุปสรรคในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
มณฑลยูนนานเปนอยางยิ่ง
ความเหลื่อมล้ําทางดานการพัฒนาระหวางภาคเมืองกับภาคชนบท ปรากฏเปนปญหาความ
ขัดแยงเชิงโครงสรางในหลายพืน้ ที่ โดยเฉพาะในเขตพื้นที่ชนบทที่การพัฒนายังคงเชื่องชาลาหลัง การ
แกไขปญหารายไดต่ําและความยากจนยังไมไดรับการแกไข ขณะที่ความเหลื่อมล้ําระหวางเมืองกับ
ชนบทกลับยิง่ หางกันมากขึน้ เปนปญหาที่มณฑลยูนนานตองประสบเสมือนผลกระทบของการเติบโต
ทางเศรษฐกิจทีร่ วดเร็วแตไมทว่ั ถึง ซึ่งจําตองไดรับการปรับเปลี่ยนแกไขและดูแลอยางใกลชิด เพื่อ
สรางความสมดุลในดานการพัฒนาใหเกิดขึ้นตลอดชวงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
แนวคิดพื้นฐานและแนวทางการพัฒนา
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 แนวคิดหลักที่ใชในการกําหนดกรอบการพัฒนาคือแนวคิด
“3 ตัวแทน” ของเติง้ เสีย่ วผิง ซึ่งใหความสําคัญกับการมุงเนนพัฒนาทางดานวิทยาศาสตรเทคโนโลยี
เพื่อนําไปสูการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม มุงนํามณฑลยูนนานและประเทศจีนกาวสูค วามเจริญ
ในระดับเดียวกับประเทศที่พัฒนาแลวโดยพรอมเพรียง การกาวสูความเจริญในระดับเดียวกันกับ
ประเทศที่พัฒนาแลวดังกลาว จะตองมองการพัฒนาเศรษฐกิจเปนแกนหลัก ใชการยกระดับ
ความสามารถในการสรางนวัตกรรมเปนวิถีการพัฒนาเศรษฐกิจ ควบคูก บั การคํานึงถึงความยัง่ ยืนของ
สิ่งแวดลอม โดยใชเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ ใชระบบเศรษฐกิจเสรีควบคูกับการระบบเศรษฐกิจแบบ
วางแผนเพือ่ กํากับทิศทางการพัฒนา นําไปสูเ ศรษฐกิจทีม่ คี วามกลมกลืน พัฒนาเศรษฐกิจสังคมโดย
เนนคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา ผลักดันเศรษฐกิจบนฐานแนวคิดสังคมนิยมใหเติบโตอยาง
ตอเนือ่ งมัน่ คง สูความเปนสังคมใหมที่มีความเจริญทั้งทางดานเศรษฐกิจ การเมือง วัฒนธรรมอยาง
แทจริง
ในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 ตองรักษาเสถียรภาพและอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจใหอยู
ในระดับสูงอยางตอเนื่อง จะตองเรงรัดอัตราการปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจใหทันกับการ
เปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลก เพิ่มระดับความสามารถในการสรางนวัตกรรมใหมๆ เรงรัดในการ
ปรับเปลี่ยนโครงสรางระหวางภาคเมืองกับภาคชนบท ตองเพิ่มความเขมขนในการสรางสังคมที่มีความ
กลมกลืน ในขณะเดียวกันตองไมละเลยแนวคิดการเปดเสรี โดยการนํา “แผนในภาพใหญ 5 ประการ”
มาเปนตัวตั้ง รวมทั้ง การสรางสังคมที่มีความเสมอภาคและการมองคนเปนศูนยกลางการพัฒนา
ลดความเหลื่อมล้าํ ระหวางชนชั้นทางเศรษฐกิจและสังคม ทัง้ นี้ วิธีการปฏิบัติตามแนวทางดังกลาวของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11 มีดังนี้
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1. ใชแนวคิดการพัฒนาอยางรวดเร็วและดีควบคูกันเปนตัวตั้ง กลาวคือ การพัฒนาทางดาน
วิทยาศาสตรอันเปนปจจัยสําคัญอันดับหนึ่งในการกาวสูระดับการพัฒนาในระนาบเดียวกันกับกลุม
ประเทศที่พัฒนาแลว ขณะเดียวกันตองนําเอาชวงเวลาที่เปนโอกาส ณ ปจจุบันมาใชเปนยุทธศาสตร
ในการเรงรัดการพัฒนา ใชการพัฒนาทางวิทยาศาสตร และการมองคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา
มาเปนโครงสรางหลักในการดึง “คน” เขามารวมในกระบวนการของการพัฒนา เพือ่ ใหทกุ คนทุกกลุม
ชนชาติมีสวนรวมในกิจกรรมการพัฒนาตามตัวแบบที่กําหนด นําไปสูการบรรลุวัตถุประสงค “ทุกพืน้ ที่
ทุกกลุม ชนชาติ ลวนมั่งคั่งร่ํารวย”
2. ใชการปรับโครงสรางและปฏิรปู วิธีการสรางความเจริญทางเศรษฐกิจเปนเปาหมาย ใช
การเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพทางเศรษฐกิจเปนหัวใจหลัก เพื่อปรับโครงสรางทั้งในดานอุปสงคและ
อุปทาน โครงสรางเมืองกับชนบท รวมไปถึงโครงสรางอืน่ ๆ ในระบบ ทัง้ นี้ ใหนําแนวทางการสราง
นวัตกรรมมาใชเปนแนวทางหลักของการปรับโครงสรางทางเศรษฐกิจ สรางความตอเนือ่ งของการ
พัฒนาสูเปาหมาย “การเปนมณฑลที่มีความเปนเลิศทางอุตสาหกรรม” ทุมเทงบประมาณเพื่อพัฒนา
ดานวิทยาศาสตรและทรัพยากรมนุษย เพื่อลดการเติบโตทางเศรษฐกิจที่ตองอาศัยพึ่งพา
ทรัพยากรธรรมชาติเปนจํานวนมากมาสูการเติบโตทางเศรษฐกิจที่อาศัยวิทยาศาสตร และทรัพยากร
มนุษยเปนหลัก รักษาอัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการรักษาสมดุลของระบบ
ชีวภาพ เรงสรางระบบปองกันและรักษาธรรมชาติสิ่งแวดลอม พัฒนาสูเศรษฐกิจที่มุงตอบสนองความ
ยัง่ ยืนของการพัฒนา
3. ใชการเปดเสรีและความกาวหนาทางวิทยาศาสตรเปนแรงขับเคลื่อนหลักของการสราง
เศรษฐกิจแบบ “สังคมนิยมตลาด” ซึ่งมีเปาหมายของการพัฒนาที่ตองการกระจายผลประโยชนสูคน
สวนใหญเปนหลักสําคัญ ใชการสรางนวัตกรรมเปนจุดสําคัญของการพัฒนาและปฏิรูปโครงสราง
สนับสนุนผลักดันภาคเอกชนใหเติบโตขึ้นเปนกําลังหลัก สรางสิ่งแวดลอมที่เอื้อตอการลงทุน สราง
ธรรมภิบาลความเทาเทียมกันระหวางนักลงทุนในประเทศและตางประเทศ เพื่อดึงดูดอุตสาหกรรมและ
เทคโนโลยีใหมๆ จากตางประเทศเขามา อันจะเปนสะพานเพื่อการเรียนรูสูการพัฒนายกระดับ
เทคโนโลยีของมณฑลยูนนานในอนาคต
4. ในภาพรวมของแผนพัฒนาฯ ไดมองการพัฒนาระหวางเมืองกับชนบท และการเชื่อมโยง
การพัฒนาระหวางเขตพื้นที่ตา งๆ เปนสําคัญ ทัง้ นี้ เพื่อใหการพัฒนาที่เกิดขึ้นกอใหเกิดผลประโยชน
อยางถวนทัว่ แกทุกพืน้ ทีแ่ ละทุกชนเผา สรางสังคมทีม่ คี ณ
ุ ภาพชีวติ ทีด่ ใี หเกิดขึน้ อยางทัว่ ถึง สนับสนุน
แนวทาง “การใชภาคอุตสาหกรรมกลับมาชวยเหลือภาคเกษตรกรรม” แนวทาง “เขตเมืองสงเสริมเขต
ชนบท” แนวทาง “อุตสาหกรรมใกลชดิ เกษตรกรรม” แนวทาง “เขตเมืองนําทางชนบท” การสรางระบบ
การชวยเหลือเกื้อกูลรวมกันพัฒนา ก็เพื่อเปาหมายการสรางความเจริญเติบโตทั้งในเขตเมืองและ
ชนบท มุงสูการเปนมณฑลทีม่ ีระดับความเจริญทางเศรษฐกิจในระดับเดียวกันกับประเทศที่พัฒนาแลว
ในระดับตน
5. มองคนเปนศูนยกลางของการพัฒนา สรางมณฑลยูนนานใหกลายเปนสังคมแหงความ
สมานฉันทและกลมกลืน ใชการพัฒนาทรัพยากรมนุษยเปนหลัก สรางระบบกลไกที่ชวยรักษาความ
เสมอภาคและผลประโยชนของแตละชนเผาแตละบุคคลใหมคี วามเทาเทียมกัน เปนการสรางความ
เจริญทางเศรษฐกิจรวมกับความมัน่ คงทางสังคม กลาวคือมุงสรางความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ เพื่อ
เพิ่มปริมาณการจางงาน เพิม่ รายไดตอ หัวของประชากร ขณะเดียวกันก็สรางระบบการใหบริการดาน
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การประกันสุขภาพที่ทั่วถึง ระบบสวัสดิการสังคมที่ครบถวนสมบูรณ จัดทําโครงสรางที่กอใหเกิด
ผลประโยชนจากการพัฒนาใหกับทุกฝาย เพือ่ สรางสังคมที่เขมแข็ง โดยเฉพาะอยางยิง่ กับกลุม ผู
ยากไรทม่ี คี วามยากลําบากมากทีส่ ดุ จะตองลดความเหลื่อมล้ําทางเศรษฐกิจ ความเหลื่อมล้ําทางการ
พัฒนาระหวางเมืองกับชนบท ความเหลื่อมล้ํากันทางรายไดระหวางเมืองกับชนบท ความเหลื่อมล้ํา
ทางดานการบริการสาธารณะระหวางเมืองกับชนบท นําเอาแนวคิดทางดานระบบศีลธรรม เพื่อ
ยกระดับจิตใจ สรางความมีวฒ
ั นธรรมใหเกิดแกประชาชน เรงรัดแกปญหาความยากจนของชนกลุม
นอยทีอ่ ยูใ นพืน้ ทีท่ รุ กันดาร สรางความปลอดภัยสาธารณะ และกระจายอํานาจการบริหารเพื่อรักษา
ความสงบสุขของสังคม
เปาหมายของการพัฒนา
หากพิจารณาถึงแนวโนมและเงื่อนไขของการพัฒนา ในชวงเวลาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ถือเปนชวงเวลาแหงการเรงรัดการพัฒนาทั้งดานเศรษฐกิจและสังคม เพื่อมุงสูการเปนสังคมที่มีความ
เจริญรุงเรืองในระดับเดียวกับกลุมประเทศที่พัฒนาแลวระดับตน โดยจุดมุงหมายหลักของการพัฒนา
เศรษฐกิจ คือ การพัฒนาสูการเปนมณฑลที่มีการพัฒนาเศรษฐกิจแบบยั่งยืน (Green Economy) เปน
มณฑลที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรมของหลากหลายชนเผาที่หลอหลอมรวมกันอยางกลมกลืน
เปนมณฑลที่เปนสะพานทางเศรษฐกิจเชื่อมตอระหวางจีนกับภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต และ
เอเซียใต เปนมณฑลที่มีความเปนเลิศในการสรางนวัตกรรมใหมๆ โดยในป 2553 มณฑลยูนนานได
ตั้งเปาหมายดานเศรษฐกิจโดยยกระดับประสิทธิภาพในการผลิต เนนลดการพึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ
และวางเปาหมายใหมี GDP ตอหัวสูงกวาในป 2543 หนึง่ เทาตัว ขณะที่อัตราการเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจโดยเฉลี่ยตอปตองสูงกวารอยละ 8.5 อัตราการเติบโตเฉลี่ยตอปในดานการลงทุนในสินทรัพย
ถาวรตองสูงกวารอยละ 13.5 เศรษฐกิจในภาพรวมตองเติบโตอยางเขมแข็ง การเปลี่ยนแปลงของ
ระดับราคาสินคาตองเปนไปอยางมีเสถียรภาพ ประสิทธิภาพของการใชทรัพยากรเพือ่ การพัฒนาตอง
สูงขึ้นอยางเดนชัด โดยตั้งเปาหมายอัตราการใชพลังงานตอ GDP ตองลดลงรอยละ 12 เปรียบเทียบ
กับอัตราการใชพลังงานในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 10 โดยแนวโนมอัตราความเสื่อมโทรมของ
สิ่งแวดลอมตองลดลงและถูกจํากัดลงในที่สุด
ทัง้ นี้ ในการพัฒนาดานเศรษฐกิจจะตองเรงพัฒนาในอุตสาหกรรมที่มีความไดเปรียบ สงเสริม
การสรางผลิตภัณฑที่มีตราสินคาเปนของตนเอง สรางความสามารถในการแขงขันทั้งกับภายในและกับ
ตางประเทศ สรางระบบเศรษฐกิจแบบ “สังคมนิยมตลาด”ที่สมบูรณ สูร ะดับใหมของการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจ ขยายเวลาการศึกษาของประชาชนโดยเฉลี่ยใหสามารถอยูในระบบครบตามเกณฑภาค
บังคับ 9 ป สรางงานใหมๆ ออกมารองรับแรงงานทีเ่ พิม่ ขึน้ กําหนดอัตราการวางงานในเขตเมืองตอง
ต่ํากวารอยละ 5 ระบบประกันสังคมที่เขมแข็ง คุณภาพชีวิตของประชาชนที่ดีขึ้น ทัง้ ในดานทีอ่ ยูอ าศัย
การคมนาคม การศึกษา วัฒนธรรม สุขภาพอนามัย สิ่งแวดลอมและดานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วของตองไดรบั
การปรับเปลี่ยนใหดขี ึ้น การผลิตและความเปนอยูของเกษตรกรตองไดรับการปรับปรุงใหดีขึ้น
ยกระดับคุณภาพชีวิตจากระดับที่ยากจนสูระดับ “กินอิ่มนอนอุน” ระดับรายไดเพิ่มสูงขึ้น การไดรับ
ความเปนธรรมในดานตางๆอยางสมบูรณ ยกระดับทั้งคุณภาพชีวิตและระดับศีลธรรมใหกบั ทุกกลุมชน
สรางสังคมที่ปลอดภัยนาอยู และมีประสิทธิภาพในการผลิต สูสังคมที่มีความเจริญรุงเรืองทั้งในดาน
เศรษฐกิจและสังคม
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เศรษฐกิจในภาพรวมตองไดรับการพัฒนาสูความเขมแข็ง โดยในป 2553 ผลผลิตมวลรวม
ของมณฑลตองสูงกวาป 2543 อยางนอย 1.2 เทา ขณะที่ GDP ตอหัวสูงกวาป 2543 อยางนอย 1.1
เทา อัตราการเติบโตของรายรับของภาคการคลังตองสูงกวาอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ งบประมาณ
รายจายตองเปนแบบสมดุล
การปรับเปลี่ยนโครงสรางทางเศรษฐกิจ และรูปแบบการเติบโตทางเศรษฐกิจตองไดรับการ
พัฒนา อัตราสวนระหวางภาคการผลิตทั้งสามอยูที่ 15:43:42 มูลคาการลงทุนในสินทรัพยถาวรสะสม
ตลอดระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาฯ ตองมากกวา 1 ลานลานหยวน และทุกหนึง่ หมืน่ หยวนของ
มูลคา GDP ตองลดการใชพลังงานลงต่าํ กวา 1.6 ตันของหนวยวัดมาตรฐานถานหิน
สวนทางดานสาธารณูปโภคพืน้ ฐานตองมีการปรับปรุงที่ดีขนึ้ อยางเดนชัด ปริมาณพลังงาน
สามารถตอบสนองความตองการเพื่อการพัฒนาทางเศรษฐกิจและเพื่อความตองการใชของประชาชน
ระบบการคมนาคม ระบบประปา รวมไปถึงสาธารณูปโภคในดานอื่นๆ ที่มีประสิทธิภาพ
ระดับคุณภาพชีวิตที่สูงขึ้น จํานวนประชากรที่ถูกควบคุมไวมิใหเกินกวา 46 ลานคน อัตราการ
เพิ่มขึ้นของประชากรในระยะเวลา 5 ปของแผนพัฒนาฯ ตองต่ํากวารอยละ 6.08 อัตราการเพิ่มขึ้นของ
รายไดโดยเฉลี่ยสําหรับประชากรในเขตเมืองและเขตชนบทตองมากกวารอยละ 6 และตองสราง
มาตรฐานการดํารงชีวิตที่ทัดเทียมกันระหวางเมืองกับชนบท
เนนการสรางความเจริญเติบโตทางในดานเศรษฐกิจและสังคมไปพรอมๆ กัน ทั้งการเพิ่ม
อัตราการมีงานทํา โดยมีเปาหมายภายใน 5 ปนี้ ในเขตเมืองตองมีตาํ แหนงงานเพิม่ เติมมากกวา 1
ลานตําแหนง สัดสวนจํานวนประชากรในเขตเมืองอยูที่รอยละ 35 ของจํานวนประชากรทัง้ หมด
ขณะที่จํานวนประชากรที่จัดอยูในกลุมยากจนตองลดลง 2.5 ลานคน
อัตราการเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอมตองลดลง พืน้ ทีป่ า ตองเพิม่ ขึน้ ถึง
ระดับรอยละ 53 ของพืน้ ทีท่ ง้ั หมด การลงทุนเพื่อลดมลภาวะที่มีผลกระทบตอสิ่งแวดลอมตองมีสัดสวน
ถึงระดับรอยละ 1.5 ของ GDP ในดานการจัดวางผังเมืองการพัฒนาพื้นที่เขตเมืองตองจัดวางแผนการ
พัฒนาที่คํานึงถึงจํานวนประชากร การเติบโตทางเศรษฐกิจ ควบคูไปกับการรักษาสิ่งแวดลอมใหสอด
คลองสมดุลกัน ตามแนวทางการพัฒนาอยางยัง่ ยืน
การใหบริการสาธารณะที่ครอบคลุมและมีประสิทธิภาพ สัดสวนการใชจายในดานวัฒนธรรม
การศึกษา วิทยาศาสตร ตอรายจายของภาครัฐฯ ทั้งหมดตองมากกวารอยละ 28.5 ขณะที่คาใชจายใน
ดานการวิจัยและพัฒนาตอ GDP ตองมากกวารอยละ 1.5 ระยะเวลาในการศึกษาโดยเฉลี่ยตอคนตอง
ไมตาํ่ กวา 8 ป ระบบสวัสดิการสังคมทั้งของภาคเมืองและภาคชนบทตองไดรับการปรับปรุงให
ครอบคลุมเขมแข็ง
จึงกลาวไดวา แนวทางการปฏิรูปทางเศรษฐกิจที่กําลังปฏิบัติ ไดนําไปสูการเปลี่ยนแปลงใน
หลากหลายมิติ ทั้งการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ ระบบการเงินการคลัง ระบบเศรษฐกิจคูขนาน
ระหวางภาคเมืองกับภาคชนบท นํามาสูผลลัพธที่นาพึงพอใจทั้งในดานเศรษฐกิจและสังคม

7
ตารางที่ 1 ดัชนีชว้ี ดั เปาหมายการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในชวงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 11
ดัชนีชว้ี ดั
GDP ของมณฑล ราคาป 2548 (ลานหยวน))

ป 2548
347,200

ป 2553
522,000

รูปแบบการชีว้ ดั
การประมาณการ

สัดสวนของภาคการผลิตที่ 1:2:3 (%)
GDP ตอหัว ราคาป 2005 (หยวน))
การเพิ่มขึ้นของสัดสวนมูลคาเพิ่มภาคบริการ(%)
การเพิ่มขึ้นของสัดสวนการจางงานในภาคบริการ
(%)
สัดสวนประชากรในเขตเมือง (%)
ปริมาณการผลิตอาหาร (หมืน่ ตัน)
การถายโอนแรงงานภาคการเกษตรฯสูแ รงงาน
ภาคอุตสาหกรรม (ลานคน)
รายไดทแ่ี ทจริงเฉลีย่ ตอหัวของเกษตรกร
ราคาป 2005 (หยวน)
รายไดที่แทจริงเฉลี่ยตอหัวของประชาชนเขตเมือง
ราคาป 2005 (หยวน)
การลงทุนในสินทรัพยถาวร
ราคาป 2005 (ลานหยวน)
ความยาวของพื้นผิวถนน (หมื่นกิโลเมตร)
：ทางดวนมอเตอรเวย (หมื่นกิโลเมตร)
ความยาวเสนทางรถไฟ (หมื่นกิโลเมตร)
สัดสวนเงินลงทุนดานการวิจัยพัฒนาตอ GDP(%)
ปริมาตรน้ําที่ใชในทุกๆ หมื่นหยวนของมูลคาเพิ่ม
จากการผลิตภาคอุตสาหกรรม (ลูกบาศกเมตร)
จํานวนปที่อยูในระบบการศึกษาของประชาชน(ป)
จํานวนประชากร (ลานคน)

19:42:39
7,833
-

15:43:42
11,400
[2.0]
[4.6]

การประมาณการ
การประมาณการ
การประมาณการ
การประมาณการ

29.5
1,515
[4.8]

35.0
1,600
[6.0]

การประมาณการ
การประมาณการ
การประมาณการ

2,042

2,730

การประมาณการ

9,266

12,400

การประมาณการ

[565,800]

การประมาณการ

16.8
0.14
0.19
0.41
500

[≥
1,000,000]
17.2
0.32
0.3
≥1.5
300

6.3
44.504

8.0
46.00

จํานวนงานใหมในเขตเมืองชวงระยะเวลา5 ปของ
แผนพัฒนาฯ (ลานคน)
อัตราการวางงานในเขตเมือง (%)

[≥0.9]

[≥1.0]

≤4.3

≤5.0

ปริมาณการใชพลังงานตอมูลคาผลผลิตมวลรวม
ทุกๆหมืน่ หยวน (จํานวนตันตามหนวยวัดถานหิน
มาตรฐาน/หมื่นหยวน)

1.83

1.60

การประมาณการ
การประมาณการ
การประมาณการ
การประมาณการ
การประมาณการ
การประมาณการ
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
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พื้นที่เพาะปลูก (หมื่นเฮคตาร)

ป 2548
606

ป 2553
610

0.5

[2.5]

-

[5.0]

98.3

99.9

-

28.5

29.3

46

-

≥95.0

92/93.5

95/96

90

90

65.4

49

40.3

100

1.762

2.90

50.0

53.0

ปริมาณการใช chemical oxygen (ลานตัน)

0.295

0.276

ปริมาณการปลอยกาซแอมโนเนีย และไนโตรเจน
(หมืน่ ตัน)
ปริมาณการปลอยกาซซัลเฟอรไดออกไซด (หมืน่
ตัน)
สัดสวนของปริมาณน้ําในเขตเมืองที่ไดรับการ
บําบัดกอนปลอยลงสูแหลงน้ําธรรมชาติ (%)

1.82

1.7

48.2

49.7

52

60

การลดลงของจํานวนประชากรที่จัดอยูในกลุม
ยากจน (ลานคน)
การจัดสรรนําประปาที่สะอาดแกเกษตรกรใน
ชนบท (ลานคน)
สัดสวนการเขาถึงพื้นที่ชนบทดวยถนน (%)
สัดสวนรายจายดานวัฒนธรรม การศึกษา
วิทยาศาสตร และสุขภาพ ตอรายจายรวมของ
ภาครัฐฯทัง้ หมด (%)
จํานวนผูศึกษาในสายอาชีวศึกษา (หมืน่ คน)
สัดสวนของผูเขาศึกษาในชั้นมัธยมปลายและอยู
ครบ 3 ปการศึกษา (%)
สัดสวนการไดรับชมขาวสารโฆษณา/รายการ
โทรทัศน (%)
สัดสวนของเด็กที่ไดรับการฉีดวัคซีนมาตรฐาน(%)
อัตราการตายของทารกหลังคลอด
(คน/แสนคน)
อัตราสวนการเขาถึงการรักษาพยาบาลแผน
ปจจุบันในภาคชนบท (%)
จํานวนประชากรในเขตเมืองที่อยูในกลุม
ผูป ระกันตนหลังเกษียณอายุ (ลานคน)
สัดสวนของพื้นที่ปาไม (%)

รูปแบบการชีว้ ดั
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
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สัดสวนของปริมาณขยะในเขตเมืองที่ไดรับการ
กําจัดอยางถูกตอง (%)
สัดสวนของขยะอุตสาหกรรมที่ถูกนํากลับมาใช
ใหม (%)
พื้นที่ๆไดรับการฟนฟูจากการชะลางพังทลายของ
หนาดิน (ลานเฮคตาร)
มูลคาการสงออกสุทธิ (ราคาปปจจุบัน，ลาน
ดอลลาร สรอ.)
มูลคาการสงออกสุทธิภาคบริการ
(ลานดอลลาร สรอ.)
เงินลงทุนจากตางประเทศ
(ลานดอลลาร สรอ.)
สัดสวนของผลผลิตมวลรวมทีเ่ กิดจากภาคเอกชน
ตอผลผลิตมวลรวมทั้งหมด(%)
หมายเหตุ：[ ] จํานวนสะสมในชวงระยะเวลา 5 ป

ป 2548
38

ป 2553
60

45

50

[1.2]

[1.2]

4,700

8,280

รูปแบบการชีว้ ดั
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
การควบคุม
วางแผน
ดัชนีชี้นํา

500

1,000

ดัชนีชี้นํา

[570]

[1,100]

ดัชนีชี้นํา

35.0

50.0

ดัชนีชี้นํา

ความหมายของ รูปแบบการชีว้ ดั
ในเปาหมายของการพัฒนา รัฐบาลไดกําหนดดัชนีที่ใชชี้วดั เปาหมายไวหลายประการดังแสดงใน
ตารางที่ 1 โดยจําแนกประเภทของการชี้วัดไว 3 ชนิด ไดแก
- ดัชนีชี้นํา เปนดัชนีชี้วดั ที่รัฐบาลหวังใหการเติบโตเปนไปในแนวทางดังกลาว โดย
ภาคเอกชนจะเปนกําลังหลักในการดําเนินการเพื่อกาวสูเปาหมาย ขณะที่ภาครัฐบาลทําหนาที่เพียงจัด
สิ่งแวดลอมในระดับมหภาคใหเหมาะสม เปนธรรม เอื้อตอการดําเนินการของเอกชน
- ดัชนีประมาณการ เปนลักษณะที่มีพื้นฐานมาจากดัชนีชนี้ าํ แตรัฐบาลจะเพิ่มระดับความ
เขมขนในการเขาไปแทรกแซงกลไก ไมวาจะเปนการใชนโยบายการคลังดวยการใชงบประมาณ
รายจายผานหนวยงานที่เกี่ยวของ การผลิตและการลงทุนโดยตรงผานรัฐวิสาหกิจ การกําหนดนโยบาย
ดานราคาเพื่อกอใหเกิดการจัดสรรทรัพยากรอยางเปนธรรมในสังคม
- ดัชนีวางแผนควบคุม เปนคาดัชนีที่เพิ่มระดับความเขมขนในการเขาไปแทรกแซงกลไกให
สูงขึ้นไปอีกระดับ หรือเรียกดัชนีดังกลาววา เปนสิ่งที่รัฐบาลปราถนาจะใหเปนไปตามนั้น โดยสวนใหญ
จะเปนเปาหมายของรัฐบาลทองถิ่นแตละมณฑลใชกํากับดูแลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการใหบริการ
สาธารณะในดานตางๆแกประชาชน เปนการกําหนดดัชนีเพือ่ เพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของ
หนวยงานระดับลางลงไป นําไปสูการจัดสรรทรัพยากรและงานบริการตางๆซึ่งดําเนินการโดยรัฐฯอยาง
มีประสิทธิภาพ

