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ปฐมบท
สังคมไทยเป็นสังคมทีม่ เี อกลักษณ์น่าภาคภูมใิ จ เป็ นสังคมทีเ่ ปิดกว้างยอมรับวัฒนธรรม
จากภายนอกและนามาปรับใช้ให้เข้ากับสภาพแวดล้อมและวิถชี วี ติ ของตนเองได้อย่างเหมาะสม
และกลมกลืน เป็ นสังคมที่มคี วามสงบสันติ อบอุ่น และเอื้ออาทรต่อกัน ปราศจากความขัดแย้ง
อย่างรุนแรง มีความยึดมันในหลั
่
กธรรมของศาสนาทีต่ งั ้ อยู่บนพื้นฐานของหลักเหตุผลและทาง
สายกลาง มีสถาบันพระมหากษัตริยเ์ ป็ นศูนย์รวมยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนสืบต่อกันมาเป็ น
เวลาช้านาน
เมื่อประเทศไทยย่างเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 นับตัง้ แต่แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นี้เป็ นต้นไป
กล่าวได้ว่าเป็ นช่ว งหัว เลี้ยวหัวต่ อที่สาคัญอย่างไม่เ คยปรากฏมาก่ อนในประวัติการวางแผน
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศไทย ในช่วงสองทศวรรษที่ผ่านมา กระแสโลกาภิวตั น์
อันเกิดจากความก้าวหน้าด้านวิทยาการสื่อสารโดยเฉพาะอย่างยิง่ เทคโนโลยีสารสนเทศได้เป็ น
ปจั จัยผลักดันทีส่ าคัญทาให้โลกอยู่ในภาวะไร้พรมแดน และนาโลกเข้าสู่ยุคแห่งการจัดระเบียบ
ใหม่ทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองระหว่างประเทศ ซึง่ ก่อให้เกิดทัง้ โอกาสและภัยคุกคามต่อการ
พัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นถาวรของประเทศไทย
ในด้า นเศรษฐกิจ กระแสโลกาภิว ัต น์ ไ ด้ท าให้ ต ลาดของโลกกว้า งขวางขึ้น มีก าร
เคลื่อนย้ายปจั จัยการผลิต และการลงทุ นข้ามชาติทวโลก
ั่
มีก ารจัดตัง้ องค์กรการค้าโลก การ
รวมกลุ่มการค้าทัง้ ในอเมริกาเหนือ ยุโรป อาเซียนแปซิฟิก เพื่อช่วยสร้างเสถียรภาพและความ
เป็ นธรรมด้านเศรษฐกิจและการค้าให้แก่ทุกประเทศ และช่วยเร่งกระบวนการถ่ายทอดและใช้
ประโยชน์จากเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาให้เป็ นไปอย่างรวดเร็วยิง่ ขึน้ ด้วย ในขณะเดียวกันการที่
ระบบเศรษฐกิจของโลกได้มคี วามเชื่อมโยงกันมากขึ้นโดยทุกๆ ประเทศให้ความสาคัญกับ
นโยบายการค้าเสรี ซึง่ จะทาให้เกิดการแข่งขันทางการค้าอย่างรุนแรงมากยิง่ ขึน้
ทางด้านสังคม คนไทยจะมีโอกาสในการเลือกรับข่ าวสารที่หลากหลายตามรสนิยมของ
แต่ละคน สามารถที่จะเรียนรูร้ บั ข้อมูลข่าวสารรอบโลกภายในบ้านของตนเอง หรือในที่ทางาน
ผ่านเครือข่ายคอมพิวเตอร์และสื่อสาเร็จรูปต่างๆ ในขณะเดียวกันการเติบโตของภาคธุรกิจและ
อ านาจของข่าวสารที่เ ผยแพร่เ ข้าถึงบุค คลโดยตรงทาให้หน่ ว ยต่ างๆ ในสั งคมมีพลังในการ
ต่อรองที่ดขี น้ึ และมีการกระจายอานาจไปสู่ท้องถิ่น เกิดแรงกดดันให้มกี ารอนุ รกั ษ์วฒ
ั นธรรม
ท้องถิน่ มากยิง่ ขึน้ อย่างไรก็ตามในทางตรงกันข้ามกระแสวัฒนธรรมและข้อมูลข่าวสารทีข่ าดการ
กลันกรองไหลผ่
่
านสื่อในรูปแบบต่างๆ เช่น ธุรกิจบันเทิง โฆษณา ฯลฯ ก่อให้เกิ ดวัตถุนิยมและ
บริโภคนิยมตลอดจนความฟุ้งเฟ้อต่างๆ ในหมูค่ นรุน่ ใหม่รวมทัง้ การครอบงาทางวัฒนธรรม

ข

นอกจากนี้ ก ระแสโลกาภิว ัต น์ ย ัง เป็ น แรงผลัก ดัน ให้ เ กิด ค่ า นิ ย มสากลเช่ น กระแส
ประชาธิปไตย กระแสด้านสิทธิมนุ ษยชน กระแสความเท่าเทียมกันของหญิงชาย กระแสการ
ร่วมกันพิทกั ษ์รกั ษาสภาพแวดล้อม ซึ่งทาให้เกิดการตระหนักร่วมกันอย่างกว้างขวางว่าการ
พัฒนาทีม่ งุ่ เน้นไปในด้านเศรษฐกิจแต่เพียงอย่างเดียวโดยละเลยมิตคิ วามเป็ นมนุ ษย์ ครอบครัว
ชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อ ม จะส่ งผลให้เ กิด สภาพการเสียดุลของการพัฒนาที่รุนแรงซึ่งใน
อนาคตหากไม่แก้ไขแล้วคนและธรรมชาติ จะไม่สามารถอยูร่ ว่ มกันได้อย่างกลมกลืนและเกือ้ กูลได้
สังคมไทยที่พึงปรารถนาในอนาคต
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวโน้มการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วของโลกทัง้ ในแง่บวกและลบ
ดังกล่ าวมาแล้ว ข้างต้น การพัฒนาประเทศในระยะต่ อ ไปจึง มีค วามจาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อ ง
เตรียมการจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมเสียใหม่ให้เข้มแข็งพร้อมรับสถานการณ์ในอนาคต
และให้สามารถทีจ่ ะช่วงชิงโอกาสจากการเปลีย่ นแปลงในประชาคมโลกมาใช้เป็ นแรงผลักดันใน
การพัฒนาประเทศให้สอดคล้องกับพืน้ ฐานของวัฒนธรรมและตรงกับความต้องการของคนไทย
ทัง้ นี้เพื่อให้ประเทศไทยสามารถก้า วไปสู่ความเป็ นประเทศที่พฒ
ั นาแล้วภายในปี พ.ศ. 2563
โดยเศรษฐกิจไทยจะมีขนาดเป็ นลาดับ 8 ของโลก คนไทยมีรายได้เ ฉลี่ยต่ อหัว ไม่ต่ ากว่า
300,000 บาทต่อปี หรือประมาณ 12,000 เหรียญสหรัฐฯ ซึ่งวัด ณ ระดับราคาปี 2536 และ
สั
ด
ส่
ว
น
คนยากจนจะลดลงต่ากว่าร้อยละ 5 ควบคู่กนั ไปกับการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชนส่วนใหญ่
ดั ง รายละเอี ย ดที่ ทุ ก ฝ่ า ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ ร่ ว มกั น ก าหนดขึ้ น เป็ นวิ ส ั ย ทั ศ น์ ส ั ง คมไทยที่
พึงปรารถนาในอีก 25 ปีขา้ งหน้า ดังนี้
สังคมไทยเป็ นสังคมทีม่ คี วามเป็ นปึกแผ่น มีความภูมใิ จในความเป็ นไทยและดารงไว้ซง่ึ
เอกลักษณ์ทางศิลปะวัฒนธรรมของชาติ มีความมันคง
่ สงบสุข สันติกบั นานาชาติ เป็ นทีย่ กย่อง
และเป็ นประเทศระดับแนวหน้าในประชาคมโลกเป็ นสังคมที่คนมีความสุข อยู่ในครอบครัวที่
อบอุ่น ชุมชนเข้มแข็ง เป็นสังคมทีม่ สี มรรถภาพ มีเสถียรภาพ มีความเสมอภาค มีความยุตธิ รรม
มีระเบียบวินัย มีความเมตตากรุณ า เคารพในสิทธิมนุ ษยชน มีหลักธรรมของศาสนาเป็ นเครื่อง
ยึดเหนี่ยวในการดารงชีวติ ของคนในสังคม
คนไทยทุกคนมีโอกาสพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่มากขึ้น ทัง้ ทางร่างกาย
จิตใจ สติปญั ญา และมีส่วนร่วมอย่างเต็มภาคภูมใิ นกระบวนการพัฒนาประเทศ เด็กไทยทุกคน
จะได้รบั การดูแลเอาใจใส่ด้านสุขภาพตัง้ แต่อยู่ในครรภ์มารดา ได้รบั สารอาหารครบถ้วนตัง้ แต่
ปฐมวัย รวมทัง้ ได้รบั การศึกษาขัน้ พื้นฐานอย่างน้ อย 12 ปี และทุกคนมีโอกาสเข้าถึงบริการ
พืน้ ฐานทางสังคมทีม่ คี ุณภาพ

ค

คนไทยมีขดี ความสามารถพร้อมทีจ่ ะปรับตัวเพื่อรับกับกระแสการเปลีย่ นแปลง
ซึ่ง เกิ ด จากความก้ า วหน้ า ทางวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีใ นระดับ ที่ส ามารถแข่ ง ขัน กับ
นานาชาติได้ คนในวัยหนุ่มสาวได้รบั การศึกษาในระดับอุดมศึกษาไม่น้อยกว่าร้อยละ 40 ของคน
ในกลุ่มอายุ 18 - 24 ปี กลุ่มคนผูด้ อ้ ยโอกาสในสังคมได้รบั โอกาสทางการศึกษาและการมีงานทา
อย่างทัวถึ
่ งถ้วนหน้า คนไทยจะมีคุณภาพ มีความรูค้ วามสามารถ รูจ้ กั ตัวเอง รูเ้ ท่าทันโลก และมี
ศักยภาพทีจ่ ะปรับตัวเองอยูใ่ นสังคมได้อย่างมีคุณค่าตลอดทุกช่วงวัยของชีวติ
เศรษฐกิจ ตัง้ อยู่บนรากฐานของความสร้างสรรค์ เป็ น ศู นย์ก ลางที่ส าคัญ ใน
ภูมภิ าค ทัง้ ในด้านการผลิต การคมนาคม การเงิน การท่องเทีย่ ว และบริการ มีระบบการค้าขาย
แบบเสรีทม่ี ปี ระสิทธิภาพและเป็ นธรรม ทันโลกทางด้านเทคโนโลยี และนาโลกในมิตทิ ่ปี ระเทศ
ไทยมีความเป็ นเลิศ มีการขยายตัวอย่างต่อเนื่องและมีเสถียรภาพ โดยมีความสมดุลกับการ
อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ เป็ นฐานการจ้า งงานและสร้างโอกาสในการ
กระจายรายได้อย่างเป็นธรรมทัวทุ
่ กกลุ่มคนทุกพืน้ ที่
ชีว ิต ความเป็ น อยู่ ข องคนไทยในภู ม ิภ าคและชนบทไม่ แ ตกต่ า งจากคนใน
เมืองหลวง คือ จะมีโอกาสได้รบั บริการโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการพืน้ ฐานทางสังคมทีจ่ าเป็ น
อย่างมีคุณภาพและทัวถึ
่ ง มีหลักประกันด้ านสุขภาพอนามัย สามารถติดต่อสื่อสารกันได้อย่าง
สะดวกด้วยเครือข่ายระบบโทรคมนาคมและขนส่งทีค่ รอบคลุมทุกพืน้ ทีม่ โี อกาสและทางเลือกใน
การประกอบอาชีพได้อย่างเสรี และใช้ประโยชน์จากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในอนาคตได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ มได้ร ับ การดู แ ลรัก ษาและจัด การอย่ า ง
เหมาะสมและมีประสิทธิภาพของคนในปจั จุบนั เพื่อเป็ นฐานของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นแก่คนรุ่นหลัง
คนไทยมีคุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีข้นึ มีเ มือ งและชุ ม ชนที่น่ า อยู่อ าศัย มีค วามปลอดภัย เป็ น ความ
ภาคภูมใิ จของคนไทยทัง้ ชาติ
มีระบบการเมืองที่เป็ นประชาธิป ไตยอย่างสมบูรณ์ โดยมีองค์พระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุข มีภ าคราชการที่มปี ระสิทธิภาพ มีนักการเมือ งและข้า ราชการที่ม ีคุ ณธรรม
จริยธรรม มีความรูค้ วามสามารถสูง ยึดผลประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติเป็ นหลักเป็ น
ทีพ่ ง่ึ และสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง

ง

แนวคิ ด ทิ ศทางและกระบวนทัศน์ ใหม่ของ
แผนพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8
การก้าวไปสู่วสิ ยั ทัศน์ สงั คมไทยที่พงึ ปรารถนาดังกล่าว จึงจาเป็ นจะต้องทาอย่างเป็ น
กระบวนการทีต่ ่อเนื่องไปในระยะยาว โดยการสร้างโอกาส หลักประกันและสภาพแวดล้อมให้ทุก
ภาคส่วนในสังคมได้มสี ่วนร่วมคิด ร่วมกาหนดแผน ร่วมตัดสินใจ ร่วมดาเนินการ และร่วมติดตาม
ประเมินผล เพื่อให้การพัฒนาสังคมไทยในอนาคตเป็ นสังคมทีม่ เี ศรษฐกิจดี สังคมไม่มปี ญั หาและ
มีการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ นสามารถตอบสนองความต้องการของคนส่วนใหญ่ในสังคมได้มากกว่าทศวรรษทีผ่ ่านมา
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็ นก้าวแรกของการนาวิธกี ารใหม่ในการพัฒนาประเทศมาใช้
เพื่อจัดระเบียบทางเศรษฐกิจและสังคมให้สามารถบรรลุถงึ สภาวะอันพึงปรารถนาของคนไทย
ทัง้ ชาติในอนาคต การจัดทาแผนพัฒนาฯ ฉบับนี้ได้เริม่ ต้นจากการเปิดโอกาสให้คนไทยทุกกลุ่ม
สาขาอาชีพและภูมภิ าคของประเทศเข้ามาร่วมแสดงความคิดเห็นและกาหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศอย่างกว้างขวางตัง้ แต่การเริม่ จัดทาแผน แทนการกาหนดแผนจากภาคราชการแต่เพียง
ฝ่ายเดียวอย่างแต่ก่อน ซึ่งนับได้ว่าเป็ นการเปิ ดศักราชกระบวนการวางแผนที่เน้ นสร้างความ
ร่วมมือร่วมใจกันผนึกกาลังอย่างสมานฉันท์ของคนในชาติ
แนวคิด ของการพัฒ นาตามแผนพัฒ นาเศรษฐกิจ และสัง คมแห่ ง ชาติใ นอดีต ได้ใ ห้
ความสาคัญกับการเร่งรัดการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ ยุทธศาสตร์การพัฒนาได้มุ่งเน้นพัฒนา
อุตสาหกรรมและการผลิตเพื่อการส่งออก โดยอาศัยความได้เปรียบทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
และทรัพ ยากรมนุ ษ ย์ม าใช้ ข ยายฐานการผลิต เพื่อ สร้ า งรายได้ แ ละการมีง านท าซึ่ง เป็ น
ยุทธศาสตร์ท่เี หมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศใน
ช่วงเวลานัน้ อย่างไรก็ตามการเจริญเติบโตรุดหน้าทางเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศและความ
เจริญทางด้านวัตถุทม่ี ากขึน้ มิได้หมายความว่าคนไทยและสังคมไทยจะมีความสมบูรณ์พูลสุข มี
คุ ณ ภาพชีว ิต ที่ดีอ ย่า งทัว่ ถึง วัฒ นธรรมและวิถีชีว ิต ที่ดีง ามและเรีย บง่ายของสังคมไทยเริ่ม
เปลีย่ นไปพร้อมๆ กับความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และความไม่มนคงของครอบครั
ั่
ว
ชุมชน และสังคม
การพัฒนาทีท่ า้ ทายต่อการอยู่รอดของระบบเศรษฐกิจและความมันคงของสั
่
งคมไทยใน
อนาคต คือ การพัฒนาคน ซึง่ หมายถึงการพัฒนาคุณภาพและสมรรถนะของคนไทยให้สามารถมี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ ที่จะเป็ นการเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน สังคม และของชาติ
ในที่สุด ดังนัน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงได้ปรับแนวคิดการพัฒนาจากเดิมที่เน้นการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นจุดมุ่งเน้นหลักของการพัฒนาแต่เพียงอย่างเดียวมาเป็ นการเน้นคนเป็ นศูนย์กลาง

จ

ของการพัฒนา เพราะคนเป็ นปจั จัยชี้ขาดความสาเร็จของการพัฒนาในทุกเรื่อง โดยการพัฒนา
เศรษฐกิจเป็นเพียงเครือ่ งมืออย่างหนึ่งทีจ่ ะช่วยให้คนมีความสุขและมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เท่ านัน้
ไม่ใช่เป็ นเป้าหมายสุดท้ายของการพัฒนาอีกต่ อไป รวมทัง้ ปรับเปลี่ยนวิธกี ารวางแผนจาก
การแยกส่วนรายสาขาเศรษฐกิจหรือสังคมทีข่ าดความเชื่อมโยงเกื้อกูลต่อกัน มาเป็ นการพัฒนา
แบบรวมส่วนหรือบูรณาการเพื่อให้เป็นแผนพัฒนาฯ ทีจ่ ะเอือ้ อานวยประโยชน์ให้คนไทยส่วนใหญ่
ของประเทศอย่างแท้จริง
ยุทธศาสตร์ใหม่ทเ่ี ป็นหัวใจสาคัญของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 มีสองประการ คือ ประการ
แรก การพยายามเสริมสร้างความสัมพันธ์อนั ดีระหว่างรัฐกับประชาชนให้เกิดขึน้ มากที่สุด โดย
การใช้ระบบความร่วมมือและการมีส่วนร่วมจากทุกฝา่ ยในสังคม รวมทัง้ การทีจ่ ะให้มหี ลักประกัน
ด้านสิทธิเสรีภาพ ความเสมอภาค และการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวธิ ี ประการทีส่ อง
การปรับระบบการบริหารจัดการเพื่อให้มกี ารแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล ซึ่ง
การปรับกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการงบประมาณและบุคลากรให้มปี ระสิทธิภาพ มี
ความคล่องตัวและสัมพันธ์สอดคล้องกัน โดยยึดหลักการประสานงานภายใต้ระบบการจัดการ
พืน้ ทีก่ บั ภารกิจของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดแผนงาน โครงการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบติดตามและ
ประเมินผลโดยการจัดทาเครื่องชีว้ ดั ความสาเร็จของแผนในหลายมิตแิ ละหลายระดับ รวมทัง้ จัด
ให้มรี ะบบการติดตามประเมินผลเป็นประจาทุกปี โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนและผูเ้ กีย่ วข้องได้ม ี
ส่วนร่วมในการติดตามผลการพัฒนาอย่างกว้างขวาง
เป็ นทีห่ วังว่าการเริม่ ต้นของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ในระยะเวลาเดียวกันกับที่ประเทศ
ก้าวเข้าสู่ศกั ราชใหม่จะเป็ นยุคสมัยของความเป็ นปึ กแผ่นและความสมานฉันท์ของคนในชาติ ซึ่ง
ความร่วมมือร่วมใจในรูปแบบต่างๆ ในการแปลงแผนสู่ภาคปฏิบตั ไิ ด้เริม่ เกิดขึน้ แล้ว จึงเชื่อมัน่
ได้ว่าแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จะเป็ นการเริม่ กระบวนการทีท่ ุกภาคส่วนของสังคมจะร่วมกันก้ าว
เดินไปสู่เป้าหมายเดียวกันและรับผิดชอบร่วมกันในการตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงาน
เป็ นประจาทุกปี และที่สาคัญ ที่สุดคือ เป็ นกระบวนการเรียนรู้ใ นอันที่จะอยู่ร่วมกันอย่างรู้รกั
สามัคคี ร่มเย็นเป็นสุข เป็นธรรม และเป็นไท
---------------------------------------

ส่วนที่ 1
สรุปสาระสาคัญของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540 - 2544)
1.

สถานการณ์ เศรษฐกิ จและสังคมไทยในช่วง 3 ทศวรรษที่ผา่ นมา

1.1 สังคมไทยได้ประสบความสาเร็จเป็นอย่างดีในการพัฒนาเศรษฐกิจ ดังจะเห็นได้
จากอัตราการขยายตัวอยู่ในระดับสูงโดยเฉลี่ยถึงร้อยละ 7.8 ต่อปี รายได้ต่อหัวของคนไทย
เพิ่มขึ้นจาก 2,100 บาท ในปี 2504 เป็ น 68,000 บาท ในปี 2538 หรือ เพิ่มขึ้น 32 เท่าตัว
สัด ส่ ว นคนยากจนของประเทศลดลงเหลือ เพีย งร้อ ยละ 13.7 ในปี 2535 เปรีย บเทีย บกับ
เป้าหมายร้อยละ 20 ที่กาหนดไว้ในแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 7 ฐานะ
การเงินการคลังของประเทศมีความมันคงและได้
่
รบั การยอมรับโดยทัวไปจากนานาประเทศ
่
ส่วน
การลงทุนของภาครัฐในด้านโครงสร้างพืน้ ฐานและบริการพืน้ ฐานทางสังคมโดยต่อเนื่องนัน้ ได้
ทาให้คนไทยมีรายได้ ฐานะความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ มาโดยตลอด
1.2 ถึงแม้ว่าการพัฒนาประเทศจะบรรลุเป้าหมายการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจก็
ตามแต่กิจกรรมและความมังคั
่ งทางเศรษฐกิ
่
จก็ยงั กระจุกตัวอยู่ในภาคมหานครและปริมณฑล
รายได้ต่อหัวของคนไทยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลยังสูงกว่าภูมภิ าคอื่นๆ ของประเทศ
มากโดยเฉพาะภาคตะวันออกเฉี ยงเหนือ ซึ่งมีรายได้ต่ อหัวต่ าที่สุ ดประมาณ 12 เท่ากลุ่ ม
ครัวเรือนที่มรี ายได้สูงสุด 20 เปอร์เซนต์แรกมีสดั ส่วนรายได้เพิม่ ขึน้ จากร้อยละ 54 ในปี 2531
เป็ นร้อยละ 59 ในปี 2535 ในขณะทีก่ ลุ่มที่มรี ายได้ 20 เปอร์เซนต์ต่ าสุดมีสดั ส่วนรายได้ลดลง
จากร้อยละ 4.6 ในปี 2531 เหลือเพียงร้อยละ 3.9 ในปี 2535 ช่องว่างระหว่างรายได้และโอกาสที่
ได้รบั จากผลของการขยายตัว ทางเศรษฐกิจ ที่ผ่ านมา ได้ส่ ง ผลกระทบต่ อ คุ ณภาพชีว ิต ของ
คนไทยส่วนใหญ่และการพัฒนาประเทศในระยะยาว
1.3 ผลของการพัฒ นาที่ผ่ า นมาท าให้ค นไทยส่ ว นใหญ่ ไ ด้ร ับ บริก ารโครงสร้า ง
พืน้ ฐานและบริการพืน้ ฐานทางสังคมมากขึน้ ในระดับทีน่ ่ าพอใจ กล่าวคือ ในปี 2537 ในหมู่บา้ น
ชนบทมีไฟฟ้าใช้แล้วร้อยละ 97.7 มีน้ าสะอาดดื่มกินในระบบประปา สาหรับเขตเมืองในภูมภิ าค
มากกว่าร้อยละ 75 และร้อยละ 32 ในหมู่บ้านชนบท ในด้านคมนาคมขนส่งได้มถี นนเชื่อมต่อ
ระหว่างจังหวัด อาเภอและตาบล คิดเป็ นระยะทางรวมทัง้ สิน้ 210,025 กิโลเมตร ซึง่ เป็ นถนนใน
หมู่บ้านประมาณ 123,400 กิโลเมตร ในด้านการศึกษานัน้ คนไทยในชนบทมีการศึกษาสูงขึ้น
โดยมีอตั ราเข้าเรียนในภาคบังคับถึงร้อยละ 97.7 ความสาเร็จของการพัฒนาด้านสาธารณสุขได้
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ทาให้อายุขยั เฉลี่ยของคนไทยในปี 2537 เพิม่ ขึน้ เป็ น 67.6 ปี เปรียบเทียบกับปี 2533 ซึ่งคน
ไทยมีอายุขยั เฉลีย่ เพียง 63 ปีเท่านัน้
1.4 การมุ่ง เน้ นการแข่งขันเพื่อ สร้างความมังคั
่ งในด้
่ านรายได้ทาให้ค นไทยและ
สังคมไทยมีความเป็ นวัตถุนิยมมากขึน้ ก่อให้เกิดปญั หาด้านพฤติกรรมของคนในสังคม คือ การ
ย่อหย่อนในศีล ธรรม จริยธรรม ขาดระเบียบวินัย การเอารัดเอาเปรียบ ส่งผลให้วถิ ีชวี ติ และ
ค่านิยมดัง้ เดิมที่ดงี ามของไทยเริม่ จางหายไปพร้อมๆ กับการล่มสลายของสถาบันครอบครัว
ชุมชน และวัฒนธรรมของท้อ งถิ่น นอกจากนี้สภาพบีบคัน้ ทางจิตใจของคนในสังคมเกิดจาก
ความแออัด ของชุ ม ชนเมือ ง สภาวะแวดล้อ มที่เ สื่อ มโทรมลงซึ่ง มากับ กระบวนการพัฒ นา
เศรษฐกิจนัน้ ได้ส่ ง ผลให้ภาวะการเจ็บป่ ว ยของคนไทยเปลี่ยนแปลงไปสู่โ รคสมัยใหม่ เช่ น
โรคมะเร็ง โรคหัวใจ โรคความดันโลหิตสูง รวมทัง้ การบาดเจ็บล้มตายจากอุบตั เิ หตุและอุบตั ภิ ยั ที่
มีแนวโน้มเพิม่ ขึน้ ตามการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและรายได้ทส่ี งู ขึน้
1.5 การเร่งรัดพัฒนาเศรษฐกิจตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมา ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อมเสื่อมโทรมลงเป็ นลาดับ ในช่วง 2 ปี แรกของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ป่าไม้ยงั คง
ถู ก ท าลายลงถึง ปี ล ะ 1 ล้า นไร่ ที่ดิน ทากินถู กชะล้างพัง ทลาย คุ ณภาพของแม่น้ า ล าคลอง
เปลี่ยนแปลงจนไม่สามารถจะนามาใช้ประโยชน์ได้อกี ต่อไป สิง่ แวดล้อมที่เสื่อมโทรมลงทัง้ ใน
ด้านคุณภาพของอากาศ ปริมาณฝุน่ ละออง รวมทัง้ เสียงในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองหลักใน
ภูมภิ าคนัน้ ได้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพชีวติ ของคนไทยโดยทัวไปอย่
่
างกว้างขวาง นอกจากนี้
การพัฒนาทีไ่ ม่ได้คานึงถึงต้นทุนและการจัดการด้านทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ มองข้ามการ
พัฒนาคุณค่าของความเป็ นคน ละเลยภูมปิ ญั ญา และวิถชี วี ติ ความเป็ นอยู่บนพื้นฐานของความ
เป็นไทย จะส่งผลต่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในอนาคต
2.

วัตถุประสงค์และเป้ าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

เพื่อให้สอดคล้องกับกระแสการเปลี่ยนแปลงในสังคม ช่วยแก้ปญั หาการพัฒนาที่ขาด
ความสมดุลคือ เศรษฐกิ จดี สังคมมีปัญหา การพัฒนาไม่ยงยื
ั ่ น และเพื่อก้าวไปสู่วสิ ยั ทัศน์
การพัฒนาทีพ่ งึ ปรารถนาในระยะยาว การพัฒนาในระยะ 5 ปี ของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงได้
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายหลักของการพัฒนาไว้ดงั นี้
2.1

วัตถุประสงค์

(1) เพื่อ เสริม สร้า งศัก ยภาพของคนทุ ก คนทัง้ ในด้า นร่า งกายจิต ใจและ
สติปญั ญา ให้มสี ุ ขภาพพลานามัยแข็ง แรง มีความรู้ค วามสามารถและทักษะในการประกอบ
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อาชีพ และสามารถปรับตัวให้ทนั ต่ อกระแสการเปลี่ยนแปลงทัง้ ในด้านเศรษฐกิจ สังคม และ
การปกครอง
(2) เพื่อ พัฒนาสภาพแวดล้อ มของสังคมให้มคี วามมันคงและเสริ
่
มสร้า ง
ความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชนให้สนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของคน
รวมทัง้ ให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากยิง่ ขึน้
(3) เพื่อ พัฒนาเศรษฐกิจของประเทศให้เ จริญ เติบโตอย่างมีเ สถียรภาพ
มัน่ คงและสมดุ ล เสริ ม สร้ า งโอกาสการพั ฒ นาศั ก ยภาพของคนในการมี ส่ ว นร่ ว มใน
กระบวนการพัฒนาและได้รบั ผลจากการพัฒนาทีเ่ ป็นธรรม
(4) เพื่อให้มกี ารใช้ประโยชน์ และดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และ
สิง่ แวดล้อมให้มคี วามสมบูรณ์สามารถสนับสนุ นการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมและคุณภาพชีว ิ ตได้
อย่างยังยื
่ น
(5) เพื่อ ปรับ ระบบบริห ารจัด การเปิ ด โอกาสให้ อ งค์ ก รพัฒ นาเอกชน
ภาคเอกชน ชุมชน และประชาชน เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาประเทศมากขึน้
2.2 เป้ าหมาย เพื่อให้บรรลุ ว ตั ถุ ประสงค์การพัฒนาข้างต้น เห็นสมควรกาหนด
เป้าหมายซึ่งจะเป็ นเครื่องชี้วดั ผลการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึน้ ตามวัตถุประสงค์
หลักในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ไว้ ดังนี้
(1)

เพิม่ ปริมาณการเตรียมความพร้อมทุกด้านของเด็กปฐมวัย (0 - 5 ปี )

อย่างมีคุณภาพ
(2) เพิม่ คุณภาพการจัดการศึกษาทุกระดับ โดยเฉพาะการขยายการศึกษา
ขัน้ พืน้ ฐาน 9 ปีแก่เด็กในวัยเรียนทุกคน และการเตรียมการขยายการศึกษาขัน้ พืน้ ฐานเป็ น 12 ปี
รวมทัง้ ให้มกี ารฝึกอบรมครูอาจารย์ทุกคนอย่างต่อเนื่อง
(3) ยกระดับทักษะฝีมอื และความรูพ้ น้ื ฐานให้แก่แรงงานในสถานประกอบการ โดยให้ความสาคัญเป็นลาดับแรกต่อกลุ่มแรงงานอายุ 25-45 ปี
(4) ให้ผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทได้รบั โอกาสการพัฒนาเต็มตามศักยภาพ
และได้รบั บริการพืน้ ฐานทางสังคมอย่างมีคุณภาพและทัวถึ
่ ง
(5) ลดอัต ราการประสบอันตรายจากการทางาน และลดจานวนการเกิด
อุบตั เิ หตุต่างๆ โดยเฉพาะการจราจร การขนส่งวัตถุเคมีอนั ตราย และอัคคีภยั ในอาคารสูง
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(6) รัก ษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจไทย โดยลดการขาดดุ ล บัญ ชี
เดินสะพัดให้อยูใ่ นระดับร้อยละ 3.4 ของผลผลิตรวมในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และ
รักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเฉลีย่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี
(7) ระดมการออมของภาคครัวเรือนให้เพิม่ ขึน้ เป็ นอย่างน้อยร้อยละ10 ของ
ผลผลิตรวมในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(8)

ขยายปริมาณและเพิม่ คุณภาพของบริการโครงสร้างพื้นฐานสู่ภูมภิ าค

และชนบท
(9) ลดสัดส่ วนคนยากจนของประเทศให้น้อยกว่าร้อ ยละ 10 ในช่วงของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(10) อนุ รกั ษ์และฟื้นฟูบรู ณะพืน้ ทีป่ า่ เพื่อการอนุ รกั ษ์ไว้ให้ได้ไม่น้อยกว่าร้อย
ละ 25 ของพื้นที่ของประเทศ รวมทัง้ รักษาพื้นที่ป่าชายเลนให้ค งไว้ไ ม่ต่ ากว่ า 1 ล้านไร่ในปี
สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(11) สร้างโอกาสและเพิม่ ทางเลือกในการประกอบอาชีพเกษตรในรูปแบบ
ของเกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และวนเกษตร
(12) เพิ่ม การลงทุ น ในการควบคุ ม และฟื้ น ฟู คุ ณ ภาพสิ่ง แวดล้ อ มเพื่อ
ยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในเมือง ภูมภิ าค และชนบท
3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิ จและสังคมของประเทศ

เพื่อให้สามารถบรรลุวตั ถุ ประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาดังกล่าว เห็นควรกาหนด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ทีส่ าคัญ ดังนี้
3.1 การพัฒนาศักยภาพของคน ประกอบด้วยการส่งเสริมให้ประเทศมีโครงสร้าง
ประชากรทีเ่ หมาะสม และมีการกระจายตัวของประชากรทีส่ อดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการ
พัฒนาในแต่ละพืน้ ทีข่ องประเทศ การปรับปรุงกระบวนการเรียนรูด้ า้ นการพัฒนาจิตใจให้เ กิดผล
ั ญาและทัก ษะฝี ม ือ แรงงานให้ ค นไทยทุ ก คนมีคุ ณ ภาพและ
ในทางปฏิบ ัติก ารพัฒ นาสติป ญ
ประสิทธิภาพสูงขึน้ ในกระบวนการผลิตและสามารถปรับตัวได้กบั การเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม รวมทัง้ การพัฒนาสุ ขภาพและพลานามัยที่มุ่งเสริมสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนมี
สุขภาพดีถว้ นหน้าและมีความรูค้ วามเข้าใจในการป้องกันโรค
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3.2 การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่ อการพัฒนาคน ประกอบด้วย
แนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวของชุมชน การสร้างโอกาสให้คน ครอบครัว
ชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของตนเองและสังคม การพัฒนาระบบความมันคงทาง
่
สังคมเพื่อสร้างหลักประกันด้านต่างๆ แก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง การเสริมสร้างขีดความสามารถ
ในระบบอานวยความยุตธิ รรมและระบบความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชน และ
การส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมมีบทบาทในการพัฒนาคนและประเทศให้สมดุลและยังยื
่ น
3.3 การเสริ มสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบทเพื่ อยกระดับ
คุณภาพชี วิตของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง ประกอบด้วยแนวทางการกระจายโอกาสและความ
เจริญด้วยการพัฒนาพืน้ ทีใ่ นภูมภิ าค การพัฒนาการมีส่วนร่วมในการพัฒนาและการกระจายการ
พัฒนาด้ว ยการเพิ่มศักยภาพขององค์กรชุมชน การสนับ สนุ นกระบวนการเรียนรู้และขยาย
เครือข่ายการเรียนรูข้ องชุมชน การเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทา
ด้วยการส่งเสริมบทบาทของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน การกระจายกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและบริก ารทางสัง คม การแก้ไ ขปญั หาและรัก ษาสภาพแวดล้อ มเมือ ง การบริห าร
จัดการงานพัฒนาในลักษณะพหุภาคี ทัง้ ในงานพัฒนาทัวไปและในระดั
่
บพืน้ ที่
3.4 การพัฒ นาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ เพื่ อ สนั บ สนุ น การพัฒ นาคนและ
คุณภาพชี วิต ประกอบด้วยแนวทางการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและเจริญเติบโต
อย่างมีเสถียรภาพ การปรับโครงสร้างการผลิตให้เข้มแข็งเพื่อให้พร้อมรับการเปลี่ ยนแปลงของ
ตลาดโลกและยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทย การพัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีเพื่อเป็ นฐาน
ของการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ น ตลอดจนการพัฒนาพืน้ ที่ ชุมชน และบริการโครงสร้างพืน้ ฐาน เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการผลิตและยกระดับคุณภาพชีวติ
3.5 การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม ประกอบด้วยแนวทางการ
บริหารจัดการเพื่ออนุรกั ษ์ฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติให้มคี วามสมบูรณ์ เกิดความสมดุลต่อระบบนิเวศวิทยา รวมทัง้ การดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนในชุมชนและ
เป็ น ฐานการพัฒ นาประเทศในระยะยาว การจัด ระบบการจัด การทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละ
สิง่ แวดล้อ มให้เ กิดการใช้ประโยชน์ แ ละควบคุ มดูแลอย่างมีประสิทธิภาพ มีการจัดสรรอย่าง
เป็ นธรรม เป็ นประโยชน์ ต่อสังคมและชุมชนอย่างแท้จริง รวมทัง้ การบริหารจัดการเพื่อป้องกัน
และบรรเทาภัยอันเกิดจากธรรมชาติ
3.6 การพัฒนาประชารัฐ เป็ นการพัฒนาภาครัฐให้มสี มรรถนะและพันธกิจหลักใน
การเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของคน ทาให้คนในสังคมเป็นพันธมิตรกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศซึ่งประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาเพื่อเสริมสร้างหลักนิติ
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ธรรมในการบริห ารรัฐกิจ การจัด การแก้ไ ขความขัดแย้ง ในสัง คมด้ว ยสัน ติว ิธ ี สนับ สนุ น ให้
ประชาชนทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมสาธารณะของภาครัฐ เพิม่ พูนประสิทธิผล
และประสิทธิภาพภาครัฐด้วยการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบราชการ ตลอดจนการสร้าง
ความต่อเนื่องในงานบริหารรัฐกิจ โดยการสร้างความรูค้ วามเข้าใจด้านนโยบายสาธารณะและ
การกาหนดระเบียบวาระแห่งชาติ
3.7 การบริ หารจัดการเพื่อให้ มีการนาแผนพัฒนาฯ ไปดาเนิ นการให้ เกิ ดผล
ในทางปฏิ บตั ิ ประกอบด้วยแนวทางการแปลงแผนสู่การปฏิบตั ดิ ้วยระบบการจัดการในระดับ
พืน้ ทีต่ ามภารกิจของหน่ วยราชการและการมีส่วนร่วมจากทุกฝ่ายในสังคม การพัฒนากลไกของ
รัฐในการปฏิบตั ิงาน การเร่งรัดพัฒนาระบบกฎหมายให้เป็ นไปในแนวทางของระบบกฎหมาย
มหาชน เพื่อเอือ้ อานวยต่อการจัดให้มกี ฎหมายรองรับแผนพัฒนาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ การ
ปรับบทบาทการมีส่วนร่วมของภาคีเพื่อการพัฒนา การเพิม่ ประสิทธิภาพของหน่ วยงานกลางใน
การแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบ ัติ การพัฒ นาสมรรถนะกลไกนอกภาครัฐ และการติด ตามและ
ประเมินผลโดยมีการจัดทาดัชนีชว้ี ดั ผลของการพัฒนาแบบองค์รวม
4.

ลักษณะและการใช้แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

4.1 แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็นแผนชีท้ ศิ ทางการพัฒนาประเทศทัง้ ในทศวรรษหน้า
และในช่วง พ.ศ.2540-2544 ซึ่งเน้นการพัฒนาในลักษณะที่เป็ นกระบวนการเพื่อปรับเปลี่ย น
ทิศทางการพัฒนาแบบแยกส่วนหรือตามรายสาขาเศรษฐกิจและสังคมมาเป็ นแบบองค์รวม คือ
การพัฒนาแบบรวมส่วนหรือบูรณาการที่มคี วามสัมพันธ์เชื่อมโยงซึ่งกันและกันอย่างเป็ นระบบ
อันจะทาให้การพัฒนามีประสิทธิภาพมีความยังยื
่ นและคนไทยทัง้ หมดได้รบั ประโยชน์จากการ
พัฒนามากกว่าทีผ่ ่านมา
4.2 ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาซึง่ กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็ น
การชี้ทศิ ทางการพัฒนาตามวัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยไม่เน้ น
รายละเอียดของแนวทางการพัฒนาตามสาขาเศรษฐกิจและสังคม และมาตรการระยะสัน้ ซึ่ง
หน่ วยงานปฏิบตั ติ ้องดาเนินการตามปกติอยู่แล้ว ดังนัน้ ผู้เกี่ยวข้องจะต้องนายุทธศาสตร์และ
แนวทางทัง้ หมดไปใช้เ ป็ น กรอบก าหนดแผนงาน โครงการ และมาตรการ เพื่อ ให้ ม ีก าร
ดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ิ รวมถึงการก าหนดให้มเี ป้าหมายและโครงการที่จะทาให้
เกิดผลต่อประชาชน มิใช่องค์กรของรัฐ หรือเป็ นโครงการพัฒนาทีป่ ระชาชนตัดสินใจหรือมีส่วน
ร่วมในการตัดสินใจและขอรับการสนับสนุนจากภาครัฐ
4.3 การจัดทาแผนงานและโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์นัน้ ควรจะต้องดาเนิน การแบบองค์รวม คือ หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งทุก องค์ก รจะต้อ งร่ว มกัน คิด ร่ว มกันท า มีก าร
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ประสานการวิเคราะห์ โดยยึดหลักพื้นที่และภารกิจ รวมทัง้ การมีส่วนร่วมของผู้รบั ผิดชอบเป็ น
กรอบในการจัดทาแผนงานและโครงการ แผนเงินและแผนคน โดยใช้ยุทธศาสตร์และแนวทาง
ของแผนควบคู่ไปกับพื้นที่ เป็ นเครื่องมือในการขอรับสนับสนุ นด้านงบประมาณ ตลอดจนการ
ติดตามประเมินผลประจาปี
4.4 การติดตามประเมินผลความสาเร็จหรือความล้มเหลวของการดาเนินการตาม
วัตถุ ประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จะต้องมีการสร้างดัชนีช้วี ดั ทัง้ ในระดับ
ภาพรวมและแผนงานโครงการใน 5 ระดับ คือ
(1) ดัช นี ชี้ วดั ผลกระทบขัน้ สุด ท้ ายของการพัฒ นา สร้างขึ้นเพื่อ เป็ น
เครือ่ งชีว้ ดั ผลความก้าวหน้าทีแ่ ท้จริงของการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในทุกๆ ด้าน ทัง้ ในด้าน
การพัฒนาคน สังคม เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมว่าสามารถดาเนินการบรรลุ
วัต ถุ ป ระสงค์ ข องการพัฒ นาประเทศที่เ น้ น คนเป็ น ศู น ย์ก ลางของการพัฒ นาได้ ม ากน้ อ ย
แค่ไหนเพียงใด
(2) ดัช นี ชี้ วดั ประสิ ท ธิ ผลของการพัฒ นาเฉพาะด้ าน สร้างขึ้นเพื่อ
ติดตามประเมินผลการพัฒนาในแต่ ละด้านที่กาหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่ว ยให้ทราบถึง
ความสาเร็จและการเปลีย่ นแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาในลักษณะผสมผสานระหว่างภารกิจกับ
พื้นที่แ ละกลุ่ ม เป้ าหมายเพื่อ จะน าไปใช้ใ นการก าหนดยุ ทธศาสตร์แ ละแผนงานโครงการใน
แต่ละสาขาให้มปี ระสิทธิภาพ
(3) ดัชนี ชี้วดั ประสิ ทธิ ผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างขึน้ เพื่อเป็ น
เครื่องมือในการติดตามประเมินผลความสาเร็จหรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(4) ดัชนี ชี้วดั ประสิ ทธิ ผลขององค์กรที่ ดาเนิ นงานพัฒนา สร้างขึน้ เพื่อ
เป็ น เครื่อ งชี้ว ัด ขีด ความสามารถขององค์ก รที่ร บั ผิด ชอบในการด าเนิ น งานแปลงแผนไปสู่
ภาคปฏิบตั ิใ นทุก ระดับตามแนวทางการประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน ที่เ น้ นการ
กระจายอานาจสู่ภูมภิ าคและท้องถิน่ และการประสานความร่วมมือกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ ในการปรับปรุงคุณภาพและผลงานขององค์กร ทัง้ ในด้านการเสริมสร้างกระบวนการ
เรียนรูใ้ ห้กบั คนในองค์กร การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ การดาเนินงาน การสร้างระบบการติดตาม
ประเมินผล เพื่อนามาปรับปรุงการทางานขององค์กรต่อไป
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(5) ดัช นี ชี้ ว ดั สถานการณ์ ที่ เ ป็ นจริ ง ในด้ า นต่ า งๆ เป็ น การรวบรวม
ข้อมูลเชิงสถิติหรือข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการสร้างดัชนีช้วี ดั
ความสาเร็จหรือประสิทธิผลของการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังทีไ่ ด้กล่าวมาข้างต้น

ส่วนที่ 2
การพัฒนาศักยภาพของคนไทย
การพัฒ นาประเทศไทยในระยะที่ผ่ า นมามุ่ง เน้ นการพัฒนาเศรษฐกิจโดยใช้ค นเป็ น
เครื่องมือหรือปจั จัยในการผลิตเพื่อสนองความต้องการการพัฒนาให้เกิดความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจ โดยยังไม่ได้คานึงถึงคุณค่าของความเป็ นมนุ ษย์และการพัฒนาศักยภาพของคนให้ม ี
ความรูค้ วามสามารถ มีทกั ษะในการประกอบอาชีพ และสามารถปรับตัวให้อยู่ในสังคมที่มกี าร
เปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็ว ดังนัน้ แม้ว่าประเทศไทยจะประสบความสาเร็จในการบรรลุเป้าหมาย
ด้านการขยายตัวทางเศรษฐกิจเป็ นอย่างดียงิ่ แต่ผลของการพัฒนาได้ก่อให้เกิดปญั หาที่สาคัญ
หลายประการ โดยเฉพาะปญั หาการกระจายรายได้ ปญั หาความเสื่อมโทรมของสิง่ แวดล้อมและ
ทรัพยากรธรรมชาติ และปญั หาด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ ซึ่งส่งผลกระทบต่ อ
คุณภาพชีวติ ของคนไทยและการพัฒนาประเทศในระยะยาว
การพัฒนาศักยภาพของคนทีพ่ งึ ปรารถนา จะต้องพัฒนาให้คนทุกคนได้ รบั การพัฒนา
ตามศักยภาพอย่างเต็มทีท่ งั ้ ทางด้านร่างกาย จิตใจ ปญั ญาและทักษะฝี มอื เพื่อให้คนเป็ นคนดี มี
คุ ณ ธรรม มีสุ ข ภาพพลานามัย ที่ดี และมีส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สัง คมได้อ ย่ า งมี
ประสิท ธิภ าพ ตลอดจนมีจ ิต ส านึ ก และมีบ ทบาทในการดู แ ลอนุ ร ัก ษ์ ท รัพ ยากรธรรมชาติ
สิง่ แวดล้อม และวัฒนธรรมทีด่ งี าม ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ ซึง่ จะช่วยทาให้การพัฒนา
ประเทศมีความสมดุลยังยื
่ นบนพืน้ ฐานของความเป็นไทย

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
การพิจารณาผลการพัฒนาทีผ่ ่านมาและแนวโน้มในอนาคตควบคู่กบั อิทธิพลของกระแส
โลกาภิวตั น์ การพัฒนาศักยภาพของคนไทยในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้กาหนดวัตถุประสงค์
เป้าหมายและยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนไทยไว้ดงั ต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของคนทางด้านจิตใจให้เป็นคนดี มีคุณธรรม มีจติ สานึกทีด่ ี
ต่อสังคมส่วนรวม
1.2 เพื่อพัฒนาคนทุกคนให้สามารถคิดวิเคราะห์บนหลักของเหตุผล มีการเรียนรู้
อย่างต่ อ เนื่อ งตลอดชีว ิต มีโลกทัศ น์ กว้าง รวมทัง้ มีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สูงขึ้ น
สอดคล้องกับการเปลีย่ นแปลงอย่างรวดเร็วทางด้านเศรษฐกิจและสังคม
1.3 เพื่อ ส่ ง เสริม ให้ค นมีสุ ข ภาพพลานามัย ดีถ้ว นหน้ า มีค วามรู้ค วามเข้า ใจและ
ความสามารถในการป้ องกั น โรคและดู แ ลสุ ข ภาพของตนเองและครอบครัว ได้ อ ย่ า งมี
ประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผู้ดอ้ ยโอกาสทุกกลุ่มได้รบั การคุ้มครอง
ช่วยเหลือ และได้รบั บริการพืน้ ฐานทางสังคมทุกด้านอย่างเหมาะสมทัวถึ
่ งและเป็ นธรรมเพื่อให้
สามารถดารงชีวติ อยูใ่ นสังคมได้อย่างปกติสุขและสมศักดิ ์ศรี
2.

เป้ าหมาย

2.1 คนไทยมีข นาดครอบครัว ที่เ หมาะสมและมีก ารกระจายตัว ของประชากรที่
สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในพืน้ ที่
2.2 เพิ่มคุ ณ ภาพการศึกษาทุกระดับและจัดให้มกี ลไกประกันคุณภาพการศึกษา
พร้อมทัง้ พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตรฐานและจัดให้มกี ารสอบวัดผลวิชาพืน้ ฐานสาคัญๆ
2.3 เพิ่ม สัดส่ ว นของการผลิต บัณ ฑิต สาขาวิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีต่ อ สาขา
สังคมศาสตร์และมนุ ษยศาสตร์จากปจั จุบนั 31 : 69 เป็นไม่ต่ากว่า 40 : 60
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2.4 ขยายการฝึกอบรมและพัฒนาฝีมอื แรงงานในสาขาช่างต่างๆ อย่างต่อเนื่อง ให้
ได้ไม่ต่ากว่าร้อยละ 50 ของการฝึกอาชีพระยะสัน้ ภายในปี 2544
2.5 ประชาชนทุกคนมีความรูค้ วามเข้าใจและตระหนักถึงความสาคัญในการป้องกัน
โรคดูแลสุขภาพของตนเองและครอบครัวตลอดจนการปรับเปลีย่ นพฤติกรรมสุขภาพ
2.6 สร้างโอกาสให้สตรีและผู้ด้อยโอกาสทุกประเภทในสังคมได้รบั การพัฒนาตาม
ศักยภาพอย่างเต็มที่ และได้รบั บริการต่างๆ ทีเ่ หมาะสมอย่างทัวถึ
่ ง
3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาศักยภาพของคนไทย

การทีจ่ ะพัฒนาศักยภาพของคนทุกคนให้สามารถปรับตัวและดารงชีวติ ได้อย่างปกติสุข
และมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้อย่างยังยื
่ นนัน้ จะประกอบด้วย
ยุทธศาสตร์ในการพัฒนา 5 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
3.1 โครงสร้างและการกระจายตัวของประชากร โดยการสนับสนุ นให้คนไทยมี
ขนาดครอบครัว ที่เ หมาะสมและส่ ง เสริม ให้ม ีก ารกระจายตัว ของประชากรที่ส อดคล้อ งกับ
ศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในพืน้ ที่
3.2 การพัฒนาศักยภาพของคนด้านจิ ตใจ โดยการพัฒนาศักยภาพด้านจิตใจของ
คนทุกกลุ่มให้สามารถปรับเอาหลักศาสนามาประพฤติและเป็ นแนวปฏิบตั ใิ นการดาเนินชีวติ ของ
ตน และการพัฒนาสภาพแวดล้อ มของสังคมให้เ อื้อ ต่ อ การพัฒ นาจิต ใจ รวมทัง้ การบริห าร
จัดการเพื่อให้ทุกฝา่ ยเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจมากขึน้
3.3 การพัฒนาสติ ปัญญา ทักษะ และฝี มือแรงงาน โดยการเตรียมความพร้อม
เด็กปฐมวัย การปฏิรูปกระบวนการเรียนรูท้ งั ้ ในกระบวนการเรียนการสอนการปฏิรปู ระบบการ
ผลิตและพัฒนาครูและการนาเทคโนโลยีสมัยใหม่และระบบสารสนเทศมาใช้ ตลอดจนการพัฒนา
คุณภาพในทุกระดับการศึกษาและเพิม่ ศักยภาพกาลังแรงงานเพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ รวมทัง้ การปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดการศึกษาและฝึกอบรม
3.4 การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย โดยการพัฒนาศักยภาพของคนในด้านการ
ส่งเสริมสุขภาพ ป้องกันโรค และดูแลรักษาเบือ้ งต้นทัง้ ของตนเอง ครอบครัวและชุมชน การเพิม่
ประสิทธิภาพ คุณภาพและการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข การผลิตและกระจายบุคลากร การ
พัฒนาระบบการดาเนินงานป้องกันและแก้ไขปญั หาเอดส์ การพัฒนาสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อ
การมีสุขภาพทีด่ ี รวมทัง้ การปฏิรปู ระบบบริหารจัดการให้มปี ระสิทธิภาพ
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3.5 การพัฒนาประชากรกลุ่มผูด้ ้อยโอกาส โดยการพัฒนาศักยภาพของกลุ่มเด็ก
ทีอ่ ยูใ่ นภาวะยากลาบาก เด็กและสตรีทอ่ี ยูใ่ นธุรกิจบริการทางเพศและถูกประทุษร้ายทารุณต่างๆ
รวมทัง้ สตรีทถ่ี ูกเลือกปฏิบตั แิ ละมีอคติทางเพศคนพิการผูส้ ูงอายุทย่ี ากจนไม่มญ
ี าติหรือผูเ้ ลีย้ งดู
คนยากจนทัง้ ในเมืองและชนบท ผูถ้ ูกคุมประพฤติและผู้ต้องขัง และกลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม
ให้สามารถดารงชีวติ ได้อย่างสมศักดิ ์ศรี และมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศมากขึน้

บทที่ 2
โครงสร้างและการกระจายตัวของประชากร
การส่งเสริมให้ประเทศไทยมีจานวนและโครงสร้างประชากรในขนาดที่เหมาะสม และมี
การกระจายตัวของประชากรที่สอดคล้องกับศักยภาพและโอกาสการพัฒนาในแต่ละพื้นที่ของ
ประเทศ เป็ นการเปิดโอกาสให้คนไทยสามารถพัฒนาศักยภาพของตนให้สูงขึน้ ทัง้ ในด้านการ
พัฒนาสุขภาพอนามัยทางร่างกายและจิตใจให้กบั เด็กปฐมวัย การให้การศึกษาในระดับที่สูงขึน้
แก่เด็กทีอ่ ยูใ่ นวัยเรียน การฝึกอบรมทักษะฝีมอื แรงงานเพิม่ เติมให้กบั แรงงาน การดูแลผูส้ ูงอายุ
ให้ทวถึ
ั ่ ง ตลอดจนยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนที่ได้รบั ผลกระทบจากความแออัดของ
ประชากรทีก่ ระจุกตัวอยูใ่ นเมืองให้ดขี น้ึ โดยมีแนวทางหลัก ดังนี้
1.

การสนับสนุนให้คนไทยมีขนาดครอบครัวที่เหมาะสม โดย

1.1 ชะลอการวางแผนครอบครัวในพื้นที่ที่มีอตั ราเจริ ญพันธุ์ของสตรีในระดับ
ทดแทนหรือตา่ กว่า เช่น พืน้ ทีภ่ าคเหนือ ภาคกลางและกรุงเทพมหานคร โดยยกเลิกเป้าหมาย
การให้บริการวางแผนครอบครัวในพื้นที่ดงั กล่าว และคิดค่าบริการวางแผนครอบครัวในราคาที่
คุม้ ต้นทุนมากยิง่ ขึน้ สาหรับการให้บริการในแต่ละวิธ ี
1.2 เร่งรัดส่ งเสริ มการวางแผนครอบครัวในพื้นที่ ที่มีอตั ราการเกิ ดสูง เช่น ใน
บางพืน้ ทีข่ องภาคใต้และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยให้บริการวางแผนครอบครัวแบบให้เปล่า
และจัด ท าโครงการรณรงค์พ ิเ ศษเฉพาะขึ้น ให้ส อดคล้อ งกับ ขนบธรรมเนี ย มประเพณีแ ละ
ค่านิยมเกีย่ วกับการมีบุตรในพืน้ ทีเ่ หล่านี้
1.3 ปรับปรุงคุณภาพและการแบ่งเบาภาระที่เท่าเทียมระหว่างหญิ งชายในการ
วางแผนครอบครัววิ ธีต่างๆ เพื่อให้สามารถกาหนดจานวนบุตรหรือเว้นช่วงระยะการมีบุตรได้
ตามความต้องการของประชาชนทีร่ บั บริการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยจัดให้มรี ะบบการติดตามผู้
ที่รบั บริการไปแล้วให้มารับบริการอย่างต่อเนื่อง มีการศึกษาประสิทธิภาพประสิทธิผลและ
ผลข้างเคียงของการวางแผนครอบครัววิธตี ่างๆ
1.4 รณรงค์เผยแพร่และประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่ องให้ประชาชนตระหนักถึง
ประโยชน์ ข องการมี ค รอบครัว ขนาดที่ เ หมาะสม โดยใช้ส่ือ ที่ม ีคุ ณ ภาพสามารถเข้า ถึง
ประชาชน รวมทัง้ การใช้ภาษาทีส่ อดคล้องกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
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1.5 สนั บ สนุ น การด าเนิ นงานโครงการธุร กิ จ เพื่ อ สัง คมและจัด ตัง้ กองทุ น
หมุนเวียนเพื่อการวางแผนครอบครัวและการพัฒนาคุณภาพชี วิตในชุมชนที่ มีระดับการ
พัฒ นาต่า โดยภาครัฐ คัดเลือ กชุมชนและสนับสนุ นงบประมาณในการจัดตัง้ กองทุ นและให้
สมาชิกของชุมชนบริหารงานธุรกิจกองทุนเอง
2.
การส่ งเสริ มการให้ มีการกระจายตัวของประชากรที่ สอดคล้องกับศักยภาพและ
โอกาสการพัฒนาในพื้นที่ โดย
2.1 สนับสนุนการกระจายบริ การทางสังคมอย่างมีคุณภาพ ทัง้ ด้านการศึกษา
สาธารณสุข และบริการโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจให้ทวถึ
ั ่ งแต่ละพืน้ ที่
2.2 ฝึ กอบรมและพัฒนาทักษะให้คนในชนบทมีความสามารถในการประกอบ
อาชี พที่ สอดคล้องกับความต้ อ งการของตลาดแรงงานในแต่ ละพื้นที่ รวมทัง้ สร้างปจั จัย
สนับสนุนในการประกอบอาชีพส่วนตัว เช่น สินเชื่อ กองทุน เป็นต้น
2.3 พัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงานและตลาดผลผลิ ตที่ ทนั สมัยและ
กระจายถึงประชาชนอย่างกว้างขวาง เพื่อให้ประชาชนทราบถึงแหล่งงานและสามารถหางาน
ทาทีอ่ ยูใ่ กล้บา้ นตนเองในพืน้ ทีช่ นบทได้ ตลอดจนสามารถทาการผลิตผลทางการเกษตรได้อย่าง
สอดคล้อ งกับความต้องการของตลาดเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเองให้สามารถยังชีพอยู่ในภาค
เกษตรกรรมชนบทได้โดยไม่ตอ้ งย้ายถิน่ เข้ามาหางานทาในเมือง
2.4 ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลประชากรเมืองให้ถกู ต้องและสมบูรณ์ ยิ่งขึ้น เพื่อ
ใช้ในการวางแผนพัฒนาเมืองต่างๆ สาหรับรองรับการขยายตัวของ ประชากรเมืองในภูมภิ าค
อย่างเป็นระบบ

บทที่ 3
การพัฒนาศักยภาพของคนด้านจิตใจ
เพื่อ พัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพของคนให้เ ป็ นคนดี มีคุณธรรม มีระเบียบวินัย มี
ค่านิยมที่ดงี ามและมีจติ สานึกที่รบั ผิดชอบต่อตนเองและสังคม โดยมีแนวทางการพัฒนาหลัก
ดังนี้
1.
โดย

การเสริ มสร้างและพัฒนาคุณธรรม จริ ยธรรม และสุนทรียภาพทางจิ ตใจแก่คน

1.1 เสริ ม สร้ า งองค์ ค วามรู้ ข องบุ ค ลากรที่ ท าหน้ า ที่ เ ผยแพร่ ด้ า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ให้สามารถเป็ นผู้นาทางด้านการพัฒนาจิตใจอย่างแท้จริง และมีความสามารถในการ
ถ่ายทอดความรู้ ความเข้าใจสู่ประชาชนได้อย่างถูกต้อง
(1) พัฒนากระบวนการเรียนรูข้ องพระภิกษุ สามเณร นักบวช ครู อาจารย์
ฯลฯ โดยปรับปรุงหลักสูตรการศึกษาทัง้ สายปริยตั ธิ รรมและสายสามัญทุกระดับ
(2) เพิ่ม เติม ความรู้ด้า นสื่อ และเทคโนโลยีส ารสนเทศแก่ บุ ค ลากรที่ท า
หน้ า ที่เ ผยแพร่ คุ ณ ธรรม จริย ธรรม เพื่อ ให้ส ามารถประยุกต์ใ ช้เ ครื่อ งมือ ดังกล่ าวกับแต่ ล ะ
กลุ่มเป้าหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
1.2 พัฒนาความรูค้ วามเข้าใจในหลักจริยธรรมและหลักศาสนาต่อนักเรียน นักศึกษา
และสามารถนาไปประยุกต์ใช้ในการดาเนินชีวติ ประจาวันได้
(1) ปรับปรุงเนื้อหาสาระและกระบวนการเรียนการสอนเกี่ยวกับความรูด้ า้ น
ศาสนาและจริยธรรมในหลักสูตรการศึกษาแต่ละระดับ
(2) เสริมสร้างความร่วมมือระหว่างครอบครัว ชุมชน สถานศึกษา องค์กร
ศาสนา ฯลฯ ในการพัฒนาจิตใจของนักเรียน นักศึกษาอย่างต่อเนื่อง
1.3 สนับสนุ นให้ประชาชนมีความรูค้ วามเข้าใจ มีเหตุผลและสามารถเลือกนาเอา
สิ่ง แวดล้อ มต่ า งๆ ในสัง คมมาประยุ ก ต์ ใ ช้เ พื่อ สร้า งสุ น ทรี ย ภาพทางจิต ใจของตน รวมทัง้
ดารงชีวติ อยูภ่ ายใต้วถิ ปี ระชาธิปไตยได้อย่างเหมาะสมและกลมกลืน
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(1) พัฒนารูปแบบที่หลากหลายของดนตรี กีฬาและนันทนาการต่างๆ ให้
เหมาะกับแต่ละกลุ่มเป้าหมาย
(2) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาและใช้ศลิ ปวัฒนธรรมของชาติและของท้องถิน่
เป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างความอ่อนโยนทางจิตใจ โดยเน้ นการมีส่วนร่วมของครอบครัว
ชุมชน และกลุ่มทีส่ นใจในโอกาสต่างๆ
2.

การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาจิ ตใจ โดย

2.1 สนับสนุ นให้มกี จิ กรรมและสถานที่ทใ่ี ห้สมาชิกในครอบครัวและชุมชนประกอบ
กิจกรรมร่วมกัน เช่น สวนสาธารณะ สนามกีฬา ห้องสมุด เป็นต้น
2.2 เสริมสร้างระบบที่จะให้รางวัลยกย่องคนดีและองค์กรทีด่ ี มีคุณธรรม มีจรรยาบรรณในวิชาชีพและช่วยบาเพ็ญประโยชน์แก่สงั คมส่วนรวม เพื่อเป็ นตัวอย่างและสร้างผูน้ าทาง
สังคมอย่างต่อเนื่อง
2.3 พัฒนาการบริหารงานด้านศาสนาให้มปี ระสิทธิภาพ โดยปรับปรุงกฎหมายและ
ระบบงานเกี่ย วกับ การปกครองคณะสงฆ์ เพื่อ สนั บ สนุ น ให้พ ระภิก ษุ สามเณรที่ม ีค วามรู้
ความสามารถ ประพฤติดี ประพฤติชอบยังคงอยู่ในสถาบันพุทธศาสนาและเป็ นกาลังสาคัญใน
การพัฒนาจิตใจประชาชน
2.4 สนับสนุ นให้มกี ารพัฒนาวัดและศาสนสถานทีส่ ะอาด ร่มรื่น และมีบรรยากาศที่
เหมาะสมต่อการศึกษาปฏิบตั ธิ รรมและสร้างความสงบทางจิตใจแก่ประชาชน รวมทัง้ ส่งเสริมให้ม ี
การใช้บุคลากรและสถานทีท่ างศาสนาในการช่วยเหลือและพัฒนาคุณภาพชีวติ ของประชาชน
3.

การบริ หารจัดการเพื่อให้ทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิ ตใจ โดย

3.1 สนับสนุนให้หน่ วยราชการทีท่ างานด้านการพัฒนาจิตใจทาหน้าทีป่ ระสานความ
ร่ ว มมือ จากทุ ก สถาบัน ในสัง คมให้ เ กิด ผลในเชิง ปฏิบ ัติ และให้ ม ีก ารติด ตามประเมิน ผล
อย่างต่อเนื่อง
3.2 สนับสนุ นให้มกี ารฝึ กอบรมอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทัศนคติ จิตสานึกและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าทีห่ น่วยงานภาครัฐในการให้บริการประชาชนทุกคนอย่างเหมาะสม
3.3 ส่งเสริมให้องค์กรประชาชนเข้ามามีส่ว นร่ว มในการพัฒนาจิต ใจ โดยเฉพาะ
องค์กรที่ดาเนินงานเกี่ยวกับการส่งเสริมศาสนา ศิลปวัฒนธรรม และการพัฒนาจิตใจ รวมทัง้
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สร้างมาตรการจูงใจให้ภาคธุรกิจเอกชนที่ดาเนินการเกี่ยวกับกีฬาดนตรีและศิล ปะ เข้ามามี
ส่วนร่วมในการพัฒนาเด็ก เยาวชน และประชาชน
3.4 ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรูค้ วามเข้าใจและเกิดความภาคภูมใิ จทีจ่ ะ
อนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ค่านิยมที่ดงี ามและภูมปิ ญั ญาที่มอี ยู่ในท้องถิน่ และ
นาไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์อย่างเหมาะสมกับสถานการณ์ทเ่ี ปลีย่ นไป
3.5 ส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนมีความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนมีความภาคภูมใิ จ
ทีจ่ ะร่วมกันอนุ รกั ษ์ ฟื้นฟูและเผยแพร่ศลิ ปวัฒนธรรม ค่านิยมอันดีงาม และภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
3.6 ส่งเสริมให้ส่อื ทุกรูปแบบเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาจิตใจโดยผลิตรายการทีม่ ี
เนื้อหาสาระและจัดช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับศาสนาและการพัฒนา
จิตใจมากขึน้ รวมทัง้ กระตุน้ ให้ผปู้ ฏิบตั งิ านและองค์กรสื่อมวลชนมีจติ สานึกต่อสังคมส่วนรวมมาก
ขึน้

บทที่ 4
การพัฒนาสติปัญญา ทักษะ และฝี มือแรงงาน
การพัฒนาศักยภาพของคนไทยทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ตัง้ แต่การเตรียมความพร้อม
เด็ก ปฐมวัย ไปจนตลอดชีว ิต ให้ส ามารถคิด วิเ คราะห์บ นหลัก ของเหตุ ผ ล มีค วามคิด ริเ ริ่ม
สร้างสรรค์ มีโลกทัศน์กว้าง สามารถเรียนรูไ้ ด้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวติ และสามารถเผชิญกับ
สถานการณ์ ใ หม่ ตลอดจนมีประสิทธิภาพในกระบวนการผลิต สูงขึ้น และสอดคล้อ งกับการ
เปลีย่ นแปลงทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประเทศนัน้ มีแนวทางการพัฒนาหลักดังนี้
1.

การเตรียมความพร้อมเด็กปฐมวัย โดย

1.1 สนับสนุ นและส่ งเสริมให้เ ยาวชน คู่ส มรส พ่อ และแม่ มีค วามรู้เ กี่ยวกับชีว ิต
ครอบครัวและวิธกี ารเลีย้ งลูกที่ถูกต้องเหมาะสม โดยมอบให้หน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องประสานการ
ดาเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน
1.2 สนับสนุนและส่งเสริมให้เด็กก่อนวัยเรียนได้รบั บริการการเตรียมความพร้อมใน
รูปแบบต่างๆ เช่น ศูนย์พฒ
ั นาเด็ก สถานรับ เลีย้ งเด็กในทีท่ างานและในสถานประกอบการ โดย
ดาเนินการร่วมกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน ชุมชน และครอบครัว
1.3
คุณภาพ
2.

สนับสนุ นให้เด็กทุกคนได้รบั การส่งเสริมด้านโภชนาการอย่างเพียงพอและมี

การปฏิ รปู กระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่ องตลอดชีวิต โดย

2.1 ปฏิรูปกระบวนการเรียนการสอนให้ผู้เรียนรู้จกั คิด วิเคราะห์อย่างมีเหตุผล มี
ความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ รูจ้ กั การค้นคว้าหาความรูเ้ พิม่ เติมและมีการฝึกปฏิบตั จิ ากประสบการณ์
จริง พร้อ มทัง้ ปรับปรุงเนื้ อ หาสาระวิชาและกระบวนการเรียนรู้ใ นวิช าสาคัญ ที่เ ป็ นนโยบาย
เร่งด่วน เช่น คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ภาษาและคอมพิวเตอร์ ควบคู่กบั จัดให้มสี ่อื และอุปกรณ์
ที่จาเป็ นต่ อ การพัฒนาคุ ณ ภาพการศึกษาอย่างเพียงพอตลอดทัง้ การนาเทคโนโลยีมาใช้ใ น
กระบวนการเรียนการสอนอย่างเหมาะสม
2.2 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมนักเรียน นักศึกษา ที่มปี ฏิสมั พันธ์กับสังคมและการ
ปรับปรุงเนื้อหาสาระของหลักสูตรให้มลี กั ษณะบูรณาการ ควบคู่กบั การส่งเสริมให้มตี าราและ
เอกสารวิชาการทีห่ ลากหลาย
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2.3 กระตุ้นและสนับสนุ นการค้นคว้าหาความรูผ้ ่านหนังสือและแหล่งการเรียนรูใ้ น
ชุมชน ควบคู่กบั การใช้มาตรการภาษีสนับสนุ นให้มหี นังสือ อุปกรณ์สร้างเสริมการเรียนรู้และ
อุปกรณ์กฬี าทีม่ คี ุณภาพและราคาถูก
2.4 ส่งเสริมการจัดการศึกษาทีใ่ ห้ทางเลือกหลากหลายตามความเหมาะสมสาหรับ
กลุ่ ม เป้ าหมายต่ า งๆ ทัง้ ในระบบและนอกระบบโรงเรีย น ควบคู่ไ ปกับการพัฒนาระบบการ
ถ่ายโอนหน่ วยกิตที่เชื่อมต่อได้ทุกระดับ และส่งเสริมการศึกษาเพื่อการอ่านออกเขียนได้ โดย
เน้นกลุ่มเป้าหมายสตรีทด่ี อ้ ยโอกาส
2.5 สนับสนุนการกระจายอานาจการจัดทาหลักสูตรไปสู่ทอ้ งถิน่ อย่างจริงจัง โดยให้
ครูและชุมชนมีบทบาทในการปรับปรุงหลักสูตรให้มคี วามสมดุล และสัมพันธ์กนั ทัง้ หลักสูตรที่
เน้นความเป็ นสากลบนฐานของความเป็ นไทย หลักสูตรเลือกทีเ่ น้นความสนใจของผู้เรียน และ
หลักสูตรท้องถิน่ ทีเ่ น้นภูมปิ ญั ญาชาวบ้านและสภาพแวดล้อมของชุมชน
2.6 สนับสนุนให้มกี ารประสานงานระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้องในการค้นคว้า การ
วิจยั การสาธิต การสอน และแนะนาวิธกี ารปฏิบตั ติ ่อเด็กปญั ญาเลิศและเด็กที่มคี วามสามารถ
พิเ ศษ ตลอดจนการจัดกลุ่ มโรงเรียนและกาหนดโรงเรียนที่เป็ นศูนย์ประสานการส่ งเสริม
พัฒนาการและการให้คาปรึกษาแก่ครูและผูป้ กครอง
2.7 ปรับปรุงระบบการวัดสัมฤทธิ ์ผลทางการศึกษาให้สามารถสะท้อนจุดประสงค์
ของหลักสูตรโดยรวม ควบคู่กบั การปรับปรุงระบบการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับสูงขึน้
ให้สามารถสะท้อนความถนัดและความสนใจอย่างแท้จริง
2.8

ปฏิรปู ระบบการผลิตและการพัฒนาครูอาจารย์

(1) สร้างปจั จัยและโอกาสให้คนดีคนเก่งเข้าสู่วชิ าชีพครูอาจารย์เช่น การ
ปรับ ปรุ ง ระบบการคัด เลือ กผู้ร ับ ทุ น การปรับ ปรุ ง ระบบต าแหน่ ง การเปิ ด โอกาสให้แ สดง
ความสามารถอย่างอิสระควบคู่กบั การปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนและเนื้อหาสาระให้ครู
อาจารย์เรียนรูว้ ธิ กี ารเรียนรูด้ ว้ ยตนเอง มีความคิดริเริม่ สร้างสรรค์ และมีการทดลองปฏิบตั จิ ริง
มากขึน้
(2) เร่งรัดให้มกี ารพัฒนาครูอาจารย์ และบุคลากรด้านการฝึ กอบรมทุกคน
อย่างต่อเนื่อง ตลอดทัง้ พัฒนาให้สามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพในการ
แบ่งเบาภาระและสนับสนุนการปฏิบตั งิ าน
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(3) สร้างจิตสานึกและส่งเสริมขวัญกาลังใจในการทางานของครูอ าจารย์
โดยการสร้างทางเลือกและความก้าวหน้าในวิชาชีพทีเ่ ปิดกว้างหลากหลาย ให้การยกย่องเกียรติ
คุณ ตลอดทัง้ ประเมินการสอนเพื่อนาไปประกอบการส่งเสริมความก้าวหน้าและสวัสดิการต่างๆ
3.
การพัฒ นาคนเพื่ อ เพิ่ ม ขี ด ความสามารถในการแข่ ง ขัน ของประเทศและการ
พึ่งตนเองทางเทคโนโลยีมากขึ้นทัง้ ในเชิ งคุณภาพและปริ มาณ โดย
3.1 การพัฒนาคุณภาพและปริมาณกาลังคนระดับกลางและระดับสูงไปสู่ความเป็ น
เลิศทางวิชาการและมีมาตรฐาน
(1) ส่งเสริมให้สถาบันอุดมศึกษามีเอกภาพในเชิงนโยบาย มีอสิ ระในการ
บริหารจัดการ มีการกาหนดมาตรฐานขัน้ ต่ าเพื่อเป็ นแนวทางของการผลิตบัณฑิตทัง้ ภาครัฐและ
เอกชน ควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษาทีช่ ดั เจน และสามารถตรวจสอบ
ได้จากทัง้ ภายในและภายนอกมากขึน้
(2) พัฒ นาเครือ ข่า ยความร่ว มมือ ระหว่ างสถาบัน การศึก ษาของรัฐ และ
เอกชนทัง้ ในและต่างประเทศตลอดทัง้ การรวมกลุ่มคณาจารย์สาขาขาดแคลนเพื่อเป็ นทรัพยากร
ด้านการเรียนการสอนร่วมกัน ทัง้ ภาครัฐและเอกชน
(3) สนับสนุ นการใช้เทคโนโลยีการสอนทางไกล เพื่อ บรรเทาปญั หาการ
ขาดแคลนอาจารย์และสนับสนุ นการกระจายโอกาสการอุดมศึกษาไปยังภูมภิ าคอย่างมีคุณภาพ
ตามความพร้อมของแต่ละสถาบันการศึกษา
(4) เร่งรัดและขยายการผลิตวิศวกร ช่างเทคนิค ช่างฝีมอื และบุคลากรใน
สาขาขาดแคลนอื่นๆ เช่น บัญชี การเงินการธนาคาร และการประกันภัยโดยเน้นการฝึ กปฏิบ ัติ
มากขึน้ พร้อมทัง้ ใช้กลไกราคามากาหนดต้นทุนการฝึ กอบรมในสาขาที่ตลาดแรงงานมีความ
ต้องการสูง
3.2

การเสริมสร้างศักยภาพคนด้านการวิจยั และพัฒนา

(1) สนับสนุ นให้มกี ารสร้างองค์ค วามรู้และฐานความรู้ด้านวิทยาศาสตร์
พืน้ ฐานอย่างกว้างขวาง
(2) สนับสนุ นและส่ งเสริมให้ม ีการวิจยั และการสังเคราะห์งานวิจยั อย่า ง
กว้างขวางทัง้ การวิจยั ด้านสังคมศาสตร์ และด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีท่มี คี วามสัมพันธ์กบั
ธุรกิจอุตสาหกรรมมากขึน้
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(3) ส่ ง เสริม และสนับ สนุ น การสร้า งทีม นั ก วิจ ยั และเครือ ข่า ยการวิจ ยั ที่
เชื่อมโยงกับนักวิจยั ต่างประเทศ
(4) พิจารณาปรับปรุงกฎหมายหรือระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องในเรื่องการเข้ามาใน
ราชอาณาจักรและการทางานของคนต่างประเทศในราชอาณาจักรเพื่อเป็ นการส่งเสริมให้มกี าร
ถ่ายทอดเทคโนโลยีจากต่างประเทศหรือการให้ชาวต่ างประเทศเข้ามาช่วยเหลือการพัฒนา
กาลังคนสาขาขาดแคลนในประเทศไทย
3.3 การพัฒนาและเพิม่ ศักยภาพของกาลังแรงงานให้สามารถเข้าสู่กระบวนการผลิต
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(1) ยกระดับความรู้พ้นื ฐานของคนงานในสถานประกอบการทุกแห่งให้ม ี
ความรูข้ นั ้ ต่ าอย่างน้อยระดับมัธยมศึกษาตอนต้นด้วยวิธกี ารต่างๆ รวมทัง้ ส่งเสริมการใช้ส่อื ทุก
รูปแบบในการเพิม่ ศักยภาพของกาลังแรงงานทีอ่ ยูใ่ นเขตชนบทห่างไกล
(2) สนับสนุ นการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ให้มปี ระสิทธิภาพและสามารถชีน้ าการผลิตกาลังคนได้ตามความต้องการของตลาดแรงงาน
(3) พัฒนาระบบการฝึ กอบรมเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของกาลังแรงงานที่ม ี
ความประสงค์จะประกอบอาชีพในภาคเกษตรกรรมและกลุ่มที่ต้องการเปลี่ยนอาชีพจากภาค
เกษตรกรรมไปสู่ภาคอุตสาหกรรมและบริการอื่นๆ
(4) ส่งเสริมให้มกี ารฝึ กอบรมทักษะในด้านบริหารจัดการและทักษะด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศแก่ผู้ประกอบการ กลุ่มผู้นาทางธุรกิจในชุมชน กลุ่มสหกรณ์ กลุ่มสตรี
ตลอดทัง้ การเพิ่มศัก ยภาพในการประกอบอาชีพอิส ระและการรับช่ว งเหมาแก่ แรงงานที่ไ ม่
สามารถกลับเข้าสู่ระบบการจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมและบริการสาขาต่างๆ
(5) สนับสนุ นการเตรียมความพร้อมเพื่อพัฒนาคุณภาพและประสิทธิภาพ
ของบุคลากรด้านการฝึกอบรมในสาขาต่างๆ ให้มคี วามรูค้ วามสามารถและประสบการณ์สงู ขึน้
(6) ขยายงานด้านการทดสอบมาตรฐานฝี ม ือ แรงงานสาขาต่ า งๆ ให้ไ ด้
มาตรฐานสากลอย่างเพียงพอและมีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับอย่างกว้างขวางจากภาคเอกชนและ
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
4.
โดย

การปรับปรุงระบบการบริ หารจัดการการศึ กษาและฝึ กอบรมให้ มีประสิ ทธิ ภาพ
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4.1 สนับสนุ นการกระจายอานาจการจัดการศึกษาทุกระดับให้มคี วามคล่องตัว และ
เปิ ดโอกาสให้ครอบครัว ชุมชนและท้องถิน่ เข้ามามีบทบาทในการบริหารจัดการการศึกษาได้
อย่างเป็ นรูปธรรมทัง้ ในกระบวนความคิดและการปฏิบตั ทิ ่ที ุกฝ่ายเข้ามาเรียนรูร้ ่วมกัน ทางาน
ด้วยกันและติดตามประเมินผลร่วมกัน พร้อมๆ ไปกับการผ่อนคลายกฎระเบียบ ข้อบังคับต่างๆ
4.2 ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น การวางแผนในลัก ษณะแผนงานที่ม ีเ ครือ ข่ า ยการ
ดาเนินงานที่เชื่อมโยงประสานกันอย่างชัดเจน ให้เป็ นกรอบและแนวทางในการประสานการ
ั หาความซ้ า ซ้ อ นและเป็ น การใช้
ปฏิ บ ัติ ง านทัง้ ในส่ ว นกลางและส่ ว นภู ม ิภ าคเพื่อ ลดป ญ
งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
4.3 สนับสนุ นบทบาทของภาคเอกชน และองค์กรประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมใน
การจัดการศึกษาและฝึกอบรมทัก ษะฝี มอื แรงงานอย่างมีคุณภาพในปริมาณที่เพิม่ ขึน้ ทุกระดับ
โดยทบทวนบทบาทและนโยบายของรัฐให้เอื้อต่อการมีส่วนร่วมของภาคเอกชนอย่างเหมาะสม
ควบคู่กบั การเร่งรัดและประชาสัมพันธ์กองทุนเงินกู้เพื่อจัดตัง้ สถาบันการศึกษา และการฝึ ก
อบรมโดยภาคเอกชน รวมทัง้ ปรับปรุงกฎระเบียบและลดขัน้ ตอนการดาเนินงานให้จูงใจภาค
เอกชนมากขึน้
4.4 สนับ สนุ นการน ากลไกตลาดมาใช้ใ นการผลิต ก าลัง คนอย่างมีประสิทธิภาพ
ควบคู่กบั การปรับปรุงระบบการให้ทุนการศึกษาและการเร่งรัดให้เงินกู้เพื่อการศึกษาแก่นักเรียน
นักศึกษาทีข่ าดแคลนให้กว้างขวางยิง่ ขึน้
4.5 ส่งเสริมและสนับสนุ นการระดมพลังจากทุกส่วนในสังคมเพื่อสร้างกระบวนการ
เรียนรูต้ ลอดชีวติ
(1) ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพของผูท้ าหน้าทีผ่ ลิตและเผยแพร่ส่อื ทุกชนิ ด
ตลอดจนการแลกเปลีย่ นข่าวสารเพื่อการนาไปเผยแพร่อย่างถูกต้อง
(2) สนับสนุ นการจัดเครือข่ายการเรียนรู้ โดยพัฒนาความร่วมมือระหว่าง
บ้าน วัด โรงเรียน และองค์การบริหารส่ว นท้อ งถิ่นในการนาภูมปิ ญั ญาท้องถิ่นมาเสริมสร้าง
กระบวนการเรียนรูข้ องชุมชนอย่างจริงจัง
(3) ส่ ง เสริม กระบวนการเรีย นรู้อ ย่า งกว้า งขวาง โดยการพัฒ นาระบบ
ฐานข้อ มูล สารสนเทศทัง้ ด้า นเศรษฐกิจและสังคมให้ท ันสมัย และถู ก ต้อ ง สามารถเชื่อ มโยง
เครือข่ายได้ทงั ้ ระดับชาติ ระดับจังหวัด และระดับชุมชน

บทที่ 5
การพัฒนาสุขภาพและพลานามัย
การเสริมสร้างโอกาสให้คนไทยทุกคนเป็ นผู้ท่มี สี ุขภาพพลานามัยที่ดี มีความรู้ความ
เข้าใจและตระหนั ก ถึง ความส าคัญ ของการป้ อ งกัน โรคและการดูแ ลสุ ขภาพของตนเองและ
ครอบครัว ควรมีแนวทางการพัฒนาทีส่ าคัญ ดังนี้
1.

การพัฒนาศักยภาพคนด้านสุขภาพและพลานามัย โดย

1.1 สนับสนุนให้มบี ริการตรวจสุขภาพแก่ค่สู มรสก่อนแต่งงาน ก่อนมีบุตรและสตรีท่ี
อยู่ในระหว่างตัง้ ครรภ์ และใช้การวางแผนครอบครัวสาหรับป้องกันและคัดกรองโรคพันธุกรรม
โรคติดต่ อในครรภ์แ ละความพิก ารแต่กาเนิด เพื่อ ให้ได้ทารกที่สมบูรณ์ และเป็ นการส่ งเสริ ม
สุขภาพทารกตัง้ แต่อยูใ่ นครรภ์
1.2 ส่งเสริมบริการสุขภาพอนามัยเพื่อพัฒนาการของเด็กและคุณภาพชีวติ ที่ดขี อง
แม่ เช่น การให้ภมู คิ ุม้ กันโรค การอนามัยแม่และเด็ก การให้อาหารเสริมต่างๆ เป็นต้น
1.3 ส่งเสริมการเผยแพร่ความรูแ้ ละสร้างทัศนคติท่ถี ูกต้องแก่ประชาชนให้รู้ จกั การ
ส่งเสริมสุขภาพ การป้องกันโรคทัง้ ของตนเอง ครอบครัว และ ชุมชน ตลอดจนการดูแลรักษา
เบือ้ งต้นสาหรับโรคง่ายๆ และการดูแลผูป้ ว่ ยด้วยโรคเรือ้ รังในชุมชน
1.4 สนับสนุ นการป้องกันและแก้ไขปญั หาสุขภาพจิตอย่างเป็ นองค์รวม ทัง้ การสร้าง
ความเข้มแข็งของครอบครัวการลดปญั หาการใช้ความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ การแก้ไขปญั หา
ยาเสพติดและการพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
1.5 ส่ ง เสริม และสนั บ สนุ น ให้ป ระชาชนและชุ ม ชนมีส ิท ธิร ับ รู้แ ละเข้า ถึง ข้อ มู ล
ข่าวสารอันเป็นประโยชน์ต่อสุขภาพและสามารถเลือกบริโภคสินค้าทีม่ คี ุุณภาพและปลอดภัย
1.6 ส่งเสริมสุขภาพอนามัยของคนงาน โดยใช้มาตรการทางกฎหมาย หรือสิง่ จูงใจ
ต่างๆ ให้นายจ้างหรือเจ้าของสถานประกอบการได้มกี ารลงทุนในการพัฒนามาตรการป้องกัน
อุบตั เิ หตุและอุบตั ภิ ยั ในการทางานและการจัดสถานทีส่ าหรับการเล่นกีฬาและการออกกาลังกาย
เพื่อสร้างสภาพแวดล้อมในการทางานทีเ่ หมาะสมแก่คนงาน
1.7 สนับสนุนการรณรงค์ผ่านสื่อต่างๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อให้ครอบครัวมีความรูค้ วาม
เข้าใจและสามารถดูแลสุขภาพของผูส้ งู อายุ ตลอดจนให้ได้รบั บริการด้านฟื้นฟูสุขภาพ
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1.8 ส่งเสริมให้หน่ วยงานของรัฐ สถานประกอบการ ธุรกิจเอกชน และสถานศึกษา
ทุก ระดับจัดกิจกรรมการเล่นกีฬาและการออกกาลังกายเพื่อ สุขภาพอย่างกว้างขวางรวมทัง้
ส่งเสริมการลงทุนให้ภาคเอกชนจัดบริการส่งเสริมสุขภาพในส่วนภูมภิ าคมากยิง่ ขึน้
2.

การพัฒนาระบบบริ การสาธารณสุข โดย
2.1

การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพ คุณภาพ และการเข้าถึงบริ การสาธารณสุข

(1) ปรับปรุงและพัฒนาสถานบริการสาธารณสุขระดับล่าง ให้มอี ุปกรณ์และ
เวชภัณฑ์เพียงพอ ตลอดทัง้ ส่งเสริมให้มกี ารหมุนเวียนแพทย์และบุคลากรสาธารณสุขไปประจา
ตามความเหมาะสมควบคู่กบั การพัฒนาเครือข่ายและระบบการส่งต่อคนไข้กบั สถานพยาบาล
ระดับจังหวัดมากขึน้
(2) ส่งเสริมให้มกี ารพัฒนาเครือข่ายการให้บริการระหว่า งสถานพยาบาล
ของรัฐและระหว่างรัฐกับเอกชน โดยเฉพาะการประสานการใช้ทรัพยากรร่วมกัน รวมทัง้ การ
สนับสนุนให้มกี ารแลกเปลีย่ นทางด้านวิชาการ
(3) สนับสนุ นให้ประชาชนมีหลักประกันด้านสุขภาพทัวถึ
่ ง โดยเน้นขยาย
ความครอบคลุมไปสู่ประชาชนผู้มรี ายได้น้อย ควบคู่กบั การปรับปรุงและพัฒนาระบบประกัน
สุขภาพให้มปี ระสิทธิภาพและเป็ นธรรม ตลอดทัง้ สนับสนุ นการศึกษาวิจยั เพื่อการปฏิรูประบบ
การประกันสุขภาพและสวัสดิการที่มอี ยู่ให้เป็ นเอกภาพและเน้นความรับผิดชอบต่อประชาชน
เป็นหลัก
(4) รณรงค์แ ละกาหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้ส ถานพยาบาลของรัฐ
ปรับปรุงประสิทธิภาพและคุณภาพของบริการเพื่อสร้างความพึงพอใจให้แก่ประชาชนผูใ้ ช้บริการ
โดยให้ได้รบั ความสะดวกและรวดเร็ว
(5) ส่งเสริมการลงทุน การวิจยั และพัฒนาและการปรับปรุงกฎหมายและ
ข้อบังคับต่างๆ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถในการพึ่งตนเองด้านการผลิตยา วัคซีนและสมุนไพร
ตลอดจนพัฒนาเป็นสินค้าอุตสาหกรรมเพื่อการส่งออก
(6) สนับ สนุ น การพัฒนาแพทย์แผนไทยให้ส ามารถผสมผสานในระบบ
สาธารณสุข โดยการพัฒนาองค์ความรูแ้ ละการพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสาร ตลอดจนการปรับปรุง
คุณภาพมาตรฐานของบุคลากรและสถานบริการแพทย์แผนไทยเพื่อให้เป็นทีเ่ ชื่อถือ
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2.2
สาธารณสุข

การพัฒ นาการผลิ ตและการกระจายบุ ค ลากรทางการแพทย์ แ ละ

(1) ประสานการผลิต บุคลากรสาธารณสุขให้เหมาะสมและสอดคล้องกับ
ความต้องการของประเทศ รวมทัง้ สนับสนุ นให้ภาคเอกชนมีส่ วนร่วมในการผลิตบุค ลากร
สาธารณสุขให้มากขึน้ โดยมีกลไกควบคุมคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
(2) พัฒนาเนื้อหาหลักสูตรการศึกษาและการอบรมบุคลากรสาธารณสุ ข
โดยให้ความสาคัญกับการส่งเสริมสุขภาพและการป้องกันโรค รวมทัง้ การปลูกฝงั ในเรื่องจรรยาบรรณและคุณธรรมสาหรับผู้ประกอบวิชาชีพควบคู่กับการพัฒนาคุ ณภาพและศักยภาพของ
บุคลากรสาธารณสุขอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
(3) พัฒ นากระบวนการฝึ ก อบรมบุ ค ลากรประจ าการในสาขาที่ม ีค วาม
ขาดแคลนตามสภาพปญั หาสาธารณสุขใหม่ๆ ทีเ่ กิดขึน้ เช่น ด้านอาชีวเวชศาสตร์ ด้านการดูแล
ผูส้ งู อายุทป่ี ว่ ยเรือ้ รัง ด้านเวชศาสตร์การกีฬา เป็ นต้น
(4) สนับสนุนให้มกี ารกระจายบุคลากรสาธารณสุขไปสู่ชนบทโดยการสร้าง
ขวัญและกาลังใจ พร้อมทัง้ ให้ค่าตอบแทนและสวัสดิการแก่บุคลากรทุกระดับอย่างเหมาะสม
2.3

การพัฒ นาและปรับปรุง ระบบการด าเนิ นงานป้ องกันและแก้ ไ ขปั ญ หา

เอดส์
(1) เสริมสร้างศักยภาพของประชากรกลุ่มทัวไปและกลุ
่
่มเป้าหมายเฉพาะ
ด้วยวิธกี ารต่างๆ ให้เหมาะสมเพื่อให้เกิดความตระหนักและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเสี่ยงที่จะ
ส่งผลต่อการแพร่ระบาดของเชือ้ เอดส์
(2) สร้างสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจและสังคมให้เอื้อต่อการป้องกันและ
แก้ไขปญั หาเอดส์ อาทิ การสร้างงานในชนบท การส่งเสริมให้มกี ารพักผ่อนหย่อนใจทีเ่ หมาะสม
การต่อต้านสื่อและการบันเทิงทีย่ วยุ
ั ่ ทางเพศ เป็นต้น
(3) ส่งเสริมสุขภาพและให้การดูแลรัก ษาผู้ป่ว ยโรคเอดส์อ ย่างทัวถึ
่ งและ
เหมาะสม โดยเน้นการเสริมสร้างศักยภาพของบุคลากรในสถานพยาบาลทุกระดับ รวมทัง้ สร้าง
ศักยภาพของชุมชนและครอบครัวในการดูแลผูป้ ว่ ยโรคเอดส์
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(4) ลดผลกระทบทางสังคมและเศรษฐกิจอันเนื่องมาจากการติดเชื้อและ
ปว่ ยด้วยโรคเอดส์ เช่น การฝึกอาชีพให้เป็ นทางเลือกทีเ่ หมาะสมกับสภาพของผูต้ ดิ เชือ้ เอดส์และ
การจัดสวัสดิการสังคมสาหรับผูป้ ว่ ยโรคเอดส์และครอบครัวทีไ่ ม่สามารถพึง่ ตนเองได้ เป็ นต้น
2.4
พลานามัย

การพัฒ นาสภาพแวดล้ อมของสัง คมให้ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นาสุข ภาพและ

(1) พัฒ นานโยบายสาธารณะเพื่อ สร้า งสภาพแวดล้ อ มที่เ อื้อ ต่ อ การมี
สุขภาพดี เช่น การสร้างสวนสาธารณะ การลดมลภาวะในสิง่ แวดล้อม การอาชีวอนามัย และการ
คมนาคมขนส่งทีป่ ลอดภัย เป็นต้น
(2) ปรับปรุงและบังคับใช้กฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับ ที่เอื้อต่อการมี
สุขภาพดี เช่น การควบคุมควันพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมและรถยนต์ รวมทัง้ การมีพฤติกรรม
สุขภาพทีเ่ หมาะสม เช่น การสวมหมวกกันน๊อค และการคาดเข็มขัดนิรภัย เป็นต้น
(3) ส่งเสริมการวิจยั เพื่อหาองค์ความรู้ใหม่ ๆ และการสังเคราะห์งานวิจยั
ต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับผลกระทบของสิง่ แวดล้อมต่อสุขภาพอนามัย ทัง้ ทางกายภาพ ชีวภาพเศรษฐกิจ
และสังคม เพื่อใช้กาหนดแนวทางป้องกันและแก้ไข
(4) ส่ ง เสริม การระดมทุ นเพื่อ การดูแ ลส่ งเสริมสุ ขภาพของประชาชนใน
ชุมชน เช่น การจัดตัง้ กองทุนส่งเสริมสุขภาพและการดูแลสภาพแวดล้อมมิให้เป็ นอันตรายต่อ
สุขภาพ เป็นต้น
3.

การปฏิ รปู ระบบบริ หารจัดการด้านสาธารณสุขให้มีประสิ ทธิ ภาพ โดย

3.1 ให้ความสาคัญกับการป้องกันโรคและการส่งเสริมสุขภาพ โดยสนับสนุ นด้าน
งบประมาณ บุคลากรและการปรับปรุงโครงสร้างของหน่วยงานให้สอดคล้องกันอย่างเป็นระบบ
3.2 ปฏิรปู ระบบบริหารจัดการสถานพยาบาลของรัฐให้มคี วามคล่องตัว มีประสิทธิภาพ และมีความรับผิดชอบต่อสถานะสุขภาพอนามัยของประชาชนในพื้นที่ให้มากยิง่ ขึน้ เช่น
การปรับกฎระเบียบและวิธกี ารงบประมาณทีเ่ ป็ นอุปสรรคต่อความคล่องตัว การพัฒนาระบบ
บริหารแบบเอกชน การกระจายอานาจการบริหารจัดการและการจ้างเหมาเอกชน เป็นต้น
3.3 กากับดูแลการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขให้มปี ระสิทธิภาพ โดยกาหนดนโยบาย
ด้านการเงินการคลัง เพื่อลดการใช้จ่ายที่ฟุ่มเฟื อยลง โดยเฉพาะการนาเข้ายาและเทคโนโลยี
ขัน้ สูงทีม่ รี าคาแพงเกินความจาเป็น
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3.4 ส่งเสริมให้มกี ลไกกากับดูแลด้านคุณภาพและราคาของบริการสาธารณสุขทัง้
ของภาครัฐและเอกชน เช่น การกาหนดให้สถานพยาบาลแจ้งอัตราค่าบริการแต่ละชนิดให้ผปู้ ่วย
ทราบล่วงหน้า และการสนับสนุ นบทบาทของประชาชนหรือองค์กรอิสระในการตรวจสอบและ
ดูแลด้านคุณภาพของบริการ และค่ารักษาพยาบาลของสถานพยาบาล เป็นต้น
3.5 ส่งเสริมให้กระทรวงสาธารณสุขปรับบทบาทมาเป็ นการพัฒนานโยบายและการ
ก ากั บ ดู แ ลให้ ห น่ วยงานต่ า งๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ทั ้ง ภาครั ฐ ธุ ร กิ จ เอกชน องค์ ก รเอกชน
สาธารณประโยชน์และองค์กรชุมชนมีการประสานงานทีเ่ ป็นระบบและมีประสิทธิภาพมากขึน้
3.6 สนับสนุนให้เกิดระบบการจัดการบริหารงานในลักษณะแผนงานร่วมกันระหว่าง
หน่ วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะอย่างยิง่ งานคุ้มครองผู้บริโภคงานส่งเสริมสุขภาพ งาน
โภชนาการ งานอาชีวอนามัยและสิง่ แวดล้อม งานความปลอดภัยด้านเคมีวตั ถุ และงานป้องกัน
และควบคุมโรคเอดส์ ทัง้ นี้เพื่อให้สามารถดาเนินการไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิ ภาพ
3.7 ส่ งเสริมให้ประชาชน องค์กรชุ มชน องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ ธุ รกิจ
เอกชนนักวิชาการและสื่อมวลชนมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาการสาธารณสุข โดยสนับสนุ น
ให้เกิดกระบวนความคิดและการปฏิบตั ิท่ที ุกฝ่ายเข้ามาเรียนรู้ร่วมกันจากการทางานด้วยกัน
ั หาที่ม ี
รวมทัง้ มีส่ ว นร่ว มในการเผยแพร่ข้ อ มู ล ข่ า วสารด้า นสาธารณสุ ข และรณรงค์ใ นป ญ
ความสาคัญอย่างกว้างขวาง
3.8 ส่งเสริมความร่วมมือและการประสานการแก้ไขปญั หาสาธารณสุข โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ กับประเทศเพื่อนบ้านในเขตชายแดน รวมทัง้ ส่งเสริมให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางของ
ภูมภิ าคทางด้านวิชาการและบริการเกีย่ วกับการแพทย์และสาธารณสุข
3.9 พิจารณาจัดสรรงบประมาณสนับสนุ น องค์กรเอกชนสาธารณประโยชน์ และ
องค์กรชุมชน เพื่อให้สามารถดาเนินกิจกรรมด้านการพัฒนาสาธารณสุขได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยให้มกี ารประสานสอดคล้องกับแนวนโยบายพัฒนาสาธารณสุขของชาติ

บทที่ 6
การพัฒนาประชากรกลุ่มผู้ด้อยโอกาส
การเสริมสร้างโอกาสให้ประชาชนกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสกลุ่มใหญ่ๆ ได้แก่ กลุ่มเด็กในภาวะ
ยากลาบากซึง่ ประกอบด้วย เด็กทีไ่ ด้รบั ผลกระทบจากโรคเอดส์ เด็กเร่ร่อนและเด็กทีย่ ากจนและ
ไม่มโี อกาสศึกษาต่อกลุ่มเด็กและสตรีในธุรกิจบริการทางเพศ และถูกประทุษร้ายทารุณต่างๆ
กลุ่มคนพิการ กลุ่มผู้สูงอายุท่ยี ากจนไม่มญ
ี าติหรือผู้เลี้ยงดู กลุ่มคนยากจนในเมืองและชนบท
กลุ่มผูถ้ ูกคุมประพฤติและผูต้ ้องขังและกลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม เช่น ชาวเขา ชาวเล เป็ นต้น
ได้รบั การช่วยเหลือคุม้ ครองและได้รบั บริการทุกด้านอย่างทัวถึ
่ งและเป็นธรรม ควรมีแนวทางการ
พัฒนาดังนี้
1.

การพัฒนากลุ่มเด็กที่อยู่ในภาวะยากลาบาก โดย

1.1 เร่งรัดการกาหนดอายุขนั ้ ต่ าของแรงงานเด็กจาก 13 ปี เป็ น 15 ปี ให้มผี ล
ในทางปฏิบตั โิ ดยเร็ว ตลอดจนให้มกี ารกาหนดมาตรการในการคุ้มครอง และให้สวัสดิการที่
เหมาะสมแก่แรงงานเด็กในภาคเกษตรกรรมและแรงงานเด็กทีอ่ ยูน่ อกระบบ
1.2 ส่ ง เสริม การให้ค วามรู้เ กี่ย วกับ แรงงานเด็ก แก่ ผู้น าชุ ม ชนและผู้น าสหภาพ
แรงงาน เพื่อให้มสี ่วนช่วยเฝ้าระวัง ดูแลป้องกัน และรายงานการใช้แรงงานเด็กที่ผดิ กฎหมาย
หรือละเมิดสิทธิของเด็กทีใ่ ช้แรงงาน
1.3 สนับสนุนให้นายจ้างจัดหรือปรับปรุงสวัสดิการให้เหมาะสมแก่แรงงานเด็กอย่าง
ต่อเนื่อง โดยเฉพาะในด้านการศึกษา การพัฒนาทักษะในการประกอบอาชีพ นันทนาการ และ
การพัฒนาคุณภาพชีวติ
1.4 พัฒนาวิธแี ละกระบวนการคุม้ ครองสวัสดิภาพเด็กเร่ร่อนให้มปี ระสิทธิภาพและ
เป็ นระบบครบวงจรมากขึ้น โดยระดมความร่วมมือ จากภาครัฐ ภาคเอกชนและสนับสนุ นให้
สถาบันศาสนาเข้ามามีบทบาทมากขึน้
1.5 สนับสนุ นให้มรี ะบบข้อ มูล เกี่ยวกับเด็กในภาวะยากล าบากประเภทต่ างๆ ที่
ถูกต้อง ทันสมัย และสามารถนาไปใช้ประโยชน์ได้ในวงกว้าง
1.6 ศึกษาแนวทางการปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ ยวกับการคุ้มครอง
เด็กและให้มมี าตรการในการป้องกันแก้ไขปญั หาเกีย่ วกับเด็กอย่างครอบคลุมทุกด้าน
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1.7 เสริมสร้างทัศ นคติแ ละปรับปรุงวิธ ีการทางานของเจ้าหน้ าที่ภาครัฐ ให้ม ี
ประสิทธิภาพและเอื้ออานวยประโยชน์ต่อเด็กในภาวะยากลาบากมากขึน้ เช่น การแก้ไขปญั หา
ด้านหลักฐานประกอบการศึกษาของเด็กเร่ร่อน รูปแบบและวิธกี ารสืบสวนและตัดสินคดีท่เี ด็ก
เป็นผูเ้ สียหายหรือก่อให้เกิดความเสียหาย เป็นต้น
1.8 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชุมชนและโรงเรียนยอมรับและปฏิบตั ิต่อเด็ก
ที่มาจากครอบครัวที่มกี ารติดเชื้อหรือมีผู้ป่วยโรคเอดส์เช่นเดียวกับเด็กทัวไปและสนั
่
บสนุ นให้
ภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันศาสนาและชุมชน ร่ว มสร้างหลักประกันในการดารงชีวติ แก่เด็ก
เหล่านี้ โดยไม่ตอ้ งตรวจหาภาวะการติดเชือ้ ในตัวเด็กเสียก่อน
1.9 เสริมสร้างศักยภาพของครอบครัว เครือญาติและชุมชนให้สามารถดูแลสุขภาพ
และรู้จ กั วิธ ีก ารพยาบาลเบื้อ งต้ น แก่ เ ด็ก ในกรณีท ราบภาวะการติด เชื้อ เอดส์แ ละมีอ าการ
เจ็บปว่ ยเป็ นครัง้ คราว โดยเน้นการวางแผนบริการเด็กร่วมกันระหว่างครอบครัวและสถานบริการ
หรือองค์กรเอกชน
1.10 พัฒนากระบวนการช่วยเหลือและส่งเสริมให้เด็กในชนบทที่ยากจนและเด็กใน
ภาวะยากลาบากได้มโี อกาสศึกษาต่อหรือฝึ กทักษะในการประกอบอาชีพตามความต้องการและ
ศักยภาพของแต่ละกลุ่มเป้าหมายรวมทัง้ ทรัพยากรของแต่ละท้องถิน่
1.11 สนับสนุ นการพัฒนาอาชีพแก่ เ ยาวชนชนบทอย่างเป็ นระบบ โดยจัดบริการ
ข้อมูลเกี่ยวกับโอกาสการประกอบอาชีพรวมทัง้ การพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์และการใช้
ข้อมูลในการตัดสินใจเลือกอาชีพได้อย่างเหมาะสม
2.
การพัฒ นากลุ่มเด็กและสตรี ในธุรกิ จบริ การทางเพศและถูกประทุษร้ายทารุณ
ต่างๆ รวมทัง้ สตรีที่ถกู เลือกปฏิ บตั ิ และมีอคติ ทางเพศ โดย
2.1 สนับสนุ น การจัด ตัง้ ข่ายงานองค์ก รประชาชนระดับต่ างๆ โดยเฉพาะระดับ
หมู่บา้ น เพื่อสารวจ เฝ้าระวัง ติดตาม ป้องกันและให้ความช่วยเหลือมิให้เด็กและสตรีถูกชักจูง
หรือล่อลวงไปประกอบอาชีพธุรกิจบริการทางเพศ
2.2 รณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างความรูค้ วามเข้าใจเพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยมที่มสี ่วน
ส่งเสริมธุ รกิจบริก ารทางเพศ รวมทัง้ สร้างปญั หาความรุนแรงต่ อเด็กและสตรีโ ดยผ่านระบบ
สื่อสารมวลชนและการสอดแทรกเรือ่ งครอบครัวศึกษาไว้ในการเรียนการสอนทุกระดับ
2.3 สนับสนุ นการจัดบริการทีเ่ ป็ นระบบครบวงจร เพื่อเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจ
ที่ถูกต้องแก่ผู้ท่อี ยู่ในธุรกิจบริการทางเพศในเรื่องผลกระทบของการประกอบอาชีพการดูแล
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รัก ษาสุ ข ภาพอนามัย การให้บริก ารแนะแนวและฝึ กอบรมอาชีพ รวมทัง้ การจัดหางานและ
เงินทุนประกอบอาชีพสาหรับผูท้ ต่ี ้องการจะเลิกอาชีพธุรกิจทางเพศ โดยใช้รปู แบบการสื่อสารที่
เหมาะสมกับแต่ละกลุ่มเป้าหมายและพืน้ ที่
2.4 สนับสนุ นการดาเนินงานเพื่อขจัดอคติทางเพศและการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีทุก
รูปแบบ ให้เ ป็ นไปตามอนุ สญ
ั ญาสหประชาชาติว่าด้ว ยการขจัดการเลือ กปฏิบตั ิต่อ สตรี และ
ดาเนินการตามปฏิญญาปกั กิ่งและแผนปฏิบตั ิการว่าด้วยความก้าวหน้ าของสตรีขององค์การ
สหประชาชาติ
2.5 สกัดกัน้ มิให้มกี ารล่อลวงหรือนาเด็ก สตรีไทยและต่างชาติออกไปและเข้ามาเพื่อ
ประกอบธุรกิจบริการทางเพศ โดยเฉพาะเส้นทางทีเ่ ชื่อมกับพืน้ ทีช่ ายแดน
2.6 ให้ความรูด้ ้านกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปญั หาธุรกิจทางเพศแก่
พ่อแม่และผูป้ กครอง
3.

การพัฒนากลุ่มคนพิ การ โดย

3.1 ให้มกี ารป้องกันความพิการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ค้นหาเฝ้าระวังความพิการ
ตัง้ แต่ก่ อนคลอด ระหว่างคลอด หลังคลอด ตลอดจนความพิการภายหลังและสนับสนุ นงาน
ศึกษาวิจยั ถึงสาเหตุและการป้องกันความพิการ โดยใช้หน่ วยงานเดิมทีม่ อี ยู่แล้วเป็ นหลักในการ
ประสานงานให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้
3.2 ส่งเสริมให้มกี ารจัดฝึกอบรม เผยแพร่ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องแก่ครอบครัว
ชุมชน และผู้ท่เี กี่ยวข้อง ในเรื่องการป้องกัน ช่วยเหลือ ฟื้ นฟู และพัฒนาคนพิการให้สามารถ
พึง่ ตนเองได้ รวมทัง้ รณรงค์สร้างความรูค้ วามเข้าใจแก่ประชาชนและชุมชนให้มที ศั นคติทด่ี แี ละ
การยอมรับความเท่าเทียมต่ อ คนพิการ พร้อ มทัง้ การสร้างจิต สานึกที่ดใี ห้คนพิการเข้าใจใน
สถาน-ภาพของตนและสังคมได้อย่างถูกต้องและต่อเนื่อง
3.3 สนับสนุนให้คนพิการได้รบั บริการทางการแพทย์และการฟื้นฟูสมรรถภาพอย่าง
ต่อ เนื่อ งและกว้างขวาง โดยเน้ นจัดบริการให้การรักษาพยาบาลแบบให้เ ปล่ าแก่ ค นพิการที่
ยากจน
3.4 ส่งเสริมให้คนพิการได้รบั บริการการศึกษาในทุกระดับ โดยเน้นการเรียนร่วมใน
โรงเรียนปกติ ส่วนการศึกษาพิเศษนัน้ ให้มเี ฉพาะเท่าทีจ่ าเป็น
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3.5 ให้มบี ริการฟื้นฟูสมรรถภาพคนพิการด้านอาชีพโดยเน้นการเตรียมความพร้อม
ก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงานหรือประกอบอาชีพอิสระ โดยเฉพาะเด็กพิการด้อยโอกาสในชนบท
3.6 ปรับปรุง แก้ไขกฎ ระเบียบ ข้อบังคับและการดาเนินงานให้เอื้อต่อการคุม้ ครอง
สิทธิประโยชน์ การสงเคราะห์ การฟื้นฟูสมรรถภาพ และการจัดสวัสดิการสังคมให้ครอบคลุมคน
พิการทุกประเภททัง้ ในเมืองและชนบท พร้อมทัง้ สร้างสภาพแวดล้อมด้านอาคารสถานทีแ่ ละสิง่
อานวยความสะดวกแก่คนพิการ
3.7 ส่งเสริมการรวมตัวของคนพิการในทุกระดับเพื่อช่วยเหลือกันเองและสนับสนุ น
องค์กรที่ทาหน้าที่พฒ
ั นาคนพิการทัง้ ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ เสริมงานบริการของหน่ วยงาน
ต่างๆ เพื่อให้สามารถพัฒนาคนพิการได้อย่างมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
3.8 สนับสนุ นครอบครัวทีม่ คี นพิการหรือเจ็บปว่ ยเรือ้ รังให้ได้รบั ความช่วยเหลือจาก
ชุมชนและบริการของภาครัฐและเอกชนอย่างเหมาะสมทันการและทัวถึ
่ ง
3.9 จัดสวัสดิการสังคม โดยให้เบีย้ ยังชีพแก่คนพิการทีม่ สี ภาพความพิการรุนแรงจน
ไม่สามารถฟื้นฟูสมรรถภาพตามกระบวนการทีม่ อี ยูไ่ ด้
4.

การพัฒนากลุ่มผูส้ งู อายุยากจนที่ไม่มีญาติ หรือผูเ้ ลี้ยงดู โดย

4.1 จัดสวัสดิการสงเคราะห์โดยเพิม่ เบีย้ ยังชีพให้แก่ผสู้ งู อายุทไ่ี ม่มญ
ี าติหรือผูเ้ ลีย้ งดู
ให้มากขึ้น รวมทัง้ ขยายบริการรักษาพยาบาลโดยไม่คดิ มูลค่า ตลอดจนลดหย่อนค่าโดยสาร
สาหรับพาหนะเดินทางทุกประเภทและบริการสาธารณะต่างๆ ให้ครอบคลุมอย่างทัวถึ
่ งทัง้ ใน
เมืองและชนบทในรูปแบบทีเ่ หมาะสม
4.2 ส่งเสริมให้ครอบครัวเห็นความสาคัญและเอาใจใส่ดูแลผูส้ ูงอายุ ควบคู่ไปกับการ
เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการดูแลผูส้ ูงอายุในครอบครัว รวมทัง้ พิจารณาให้
สิง่ จูงใจแก่บุตรหรือญาติทด่ี แู ลผูส้ งู อายุทย่ี ากจน
4.3 สนับสนุนให้สถานพยาบาลเอกชน องค์กรภาคเอกชน องค์กรศาสนาและชุมชน
เข้ามามีส่วนช่วยเหลือดูแลผูส้ งู อายุในรูปแบบต่างๆ พร้อมทัง้ กาหนดให้มมี าตรการทางกฎหมาย
ในการส่ ง เสริม ก ากั บ และดู แ ลหน่ ว ยงานภาคธุ ร กิ จ เอกชนที่ด าเนิ น งานเกี่ ย วข้ อ งกั บ
ผู้สูงอายุให้มกี ารดาเนินงานและจัดบริการตามมาตรฐานขั น้ ต่ าที่เ หมาะสมและเป็ นธรรมต่ อ
ผูใ้ ช้บริการ
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4.4 ส่งเสริมให้มอี งค์กรหลักที่ทาหน้าที่รบั ผิดชอบงานด้านผู้สูงอายุท่เี ป็ นเอกภาพ
โดยทาหน้าทีว่ างแผนรวบรวมข้อมูลและประสานการดาเนินงานอย่างเป็ นเครือข่ายไปในทิศทาง
เดียวกัน
5.

การพัฒนากลุ่มคนยากจนในเมืองและชนบท โดย

5.1 ส่งเสริมและสนับสนุ นให้เด็กยากจนในเมืองและชนบทมีโอกาสได้รบั การศึกษา
ขัน้ พื้นฐานเป็ นกรณีพเิ ศษ โดยการจัดสรรทุนเล่ าเรียน การให้เงินอุดหนุ นแก่ ค รอบครัวเพื่อ
ทดแทนค่ าเสียโอกาสในการส่ งเด็ก เข้าเรียนต่อ และการพัฒนารูปแบบวิธ ีการจัดการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับกลุ่มเป้าหมาย
5.2 ส่งเสริมการจัดตัง้ และพัฒนาองค์กรประชาชนและกองทุนในท้องถิ่นชนบทใน
รูปแบบต่างๆ เพื่อระดมทุนในท้องถิน่ มาช่วยเหลือและแก้ไขปญั หาของคนในชุมชน
5.3 ปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนแออัดให้เหมาะสมและขยายบริการสังคมให้เข้าถึง
ชุมชนอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันโรคในสังคมเมืองต่างๆ โดยเฉพาะ
โรคเอดส์และการป้องกันปญั หามลพิษ
5.4 ส่งเสริมให้คนในชุมชนชนบทโดยเฉพาะเกษตรกรรายย่อย สามารถประกอบ
กิจการอุตสาหกรรมครัวเรือนและอุตสาหกรรมชุมชนขนาดเล็กและกลางได้
6.

กลุ่มผูถ้ กู คุมประพฤติ และผูต้ ้องขัง โดย

6.1 เสริมสร้างโอกาสในการพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างต่อเนื่องในรูปแบบที่
เหมาะสมทัง้ ทางด้านการศึกษา ฝึกอาชีพ การมีงานทาและมีรายได้ในระหว่างและหลังการถูกคุม
ขังและถูกคุมประพฤติ รวมทัง้ มีโอกาสไปทางานบริการชุมชนทีจ่ ะมีส่วนเสริมสร้างจิตสานึกที่ดี
ต่อสังคม
6.2 สนับสนุ นให้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรประชาชนและชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมกับ
ภาครัฐในการพัฒนาระบบงานและดาเนินการฟื้นฟูพฒ
ั นาศักยภาพและคุณภาพชีวติ ของผูถ้ ูกคุม
ประพฤติและผูต้ อ้ งขังในทุกรูปแบบมากขึน้
7.

การพัฒนากลุ่มคนไทยต่างวัฒนธรรม โดย

7.1 เสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจให้มที กั ษะในการดารงชีวติ และประกอบอาชีพโดย
ผ่านระบบการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียนให้สามารถดารงชีวติ และประกอบอาชีพใน
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ชุมชนของตนเองได้อย่างยังยื
่ น และไม่สร้างผลกระทบทางลบต่อทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
7.2 เร่ง รัด พัฒ นาและยกระดับ คุ ณ ภาพชีว ิต ของคนไทยต่ า งวัฒ นธรรมให้ไ ด้ร ั บ
สัญชาติ การรับรองสิทธิทางกฎหมาย การคุ้มครองความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ การ
เข้าถึงบริการขัน้ พื้นฐานด้านการศึกษา สาธารณสุข และสาธารณูปโภคอย่างเพียงพอ รวมทัง้
การเร่งรณรงค์ให้มกี ารวางแผนครอบครัวและป้องกันโรคเอดส์อย่างทัวถึ
่ ง
7.3 สนับสนุ นการศึกษาวิจยั และรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับคนไทยต่างวัฒนธรรมอย่าง
เป็นระบบและต่อเนื่อง รวมทัง้ นาไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนและปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพ
และเหมาะสมกับวิถชี วี ติ ความเป็นอยูข่ องแต่ละกลุ่มอีกด้วย

ส่วนที่ 3
การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม
ให้ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคน
การกาหนดให้คนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนานอกจากจะให้ความสาคัญต่อการพัฒนา
ศักยภาพของคนแล้วยังจาเป็ นต้องคานึงถึงระบบกลไกและสภาพแวดล้อมของสังคมให้ส่งเสริม
และสนับสนุ นการพัฒนาคน โดยการสร้างให้ค นมีโอกาสเข้าถึงศักยภาพของตนเอง และเป็ นทัง้
ส่วนเสริมให้การพัฒนาศักยภาพของคนดารงอยูต่ ลอดไป
การเสริมสร้างสภาพแวดล้อมของสังคมที่พงึ ปรารถนาจะต้องส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมมี
บทบาทสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศในลักษณะบูรณา
การ การเสริมสร้า งความอบอุ่ นและความเข้ม แข็งของชุ มชน ครอบครัว การพัฒนาบริการ
โครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมให้ครอบคลุมประชาชนอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม การ
พัฒ นาระบบความยุ ติธ รรมและความมัน่ คงปลอดภัย ในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ตลอดจนสร้า ง
หลักประกันต่าง ทางสังคม เพื่อให้ประชาชนมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ โดยถ้วนหน้า ตลอดจนส่งเสริม
ให้วฒ
ั นธรรมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาศักยภาพของคนและเป็นพลังในการพัฒนาประเทศใน
ลักษณะบูรณาการ

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
ผลการพิจารณาสภาพแวดล้อมของสังคมในระยะทีผ่ ่านมาและแนวโน้มในอนาคตควบคู่
กับผลกระทบจากอิทธิพลของกระแสโลกาภิวตั น์ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงเห็นสมควร
เสริมสร้างสภาพแวดล้อมของสังคมให้เข้มแข็งเพียงพอทีจ่ ะส่งเสริมการพั ฒนาศักยภาพของคน
โดยมีวตั ถุประสงค์ เป้าหมาย และยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญๆ ดังต่อไปนี้
1.

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อพัฒนาศักยภาพของครอบครัวและชุมชนให้เข้มแข็งพึง่ ตนเองได้และให้เอื้อ
ต่อการพัฒนาคน รวมทัง้ สร้างโอกาสให้คน ครอบครัว ชุมชน มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนของ
ตนเอง ตลอดจนมีส่วนดูแลทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อมและวัฒนธรรมประจาท้องถิน่
1.2 เพื่อ พัฒ นากลไกและระบบความมัน่ คงทางสัง คมอย่ า งครบวงจรเพื่อ เป็ น
หลักประกันด้านต่างๆ แก่ประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
1.3 เพื่อ เสริม สร้า งขีดความสามารถในระบบการอ านวยความยุติธ รรมและการ
คุ้มครองสิทธิต่างๆ ตลอดจนพัฒนาประสิทธิภาพของระบบความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ และ
ทรัพย์สนิ ให้แก่ประชาชนทุกกลุ่มอย่างทัวถึ
่ ง
1.4 เพื่อส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศให้
สมดุล ยังยื
่ น รวมทัง้ เสริมสร้างการมีส่ ว นร่ว มของคนและชุมชนในการรักษาและสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ เพื่อให้เป็นศูนย์รวมทางด้านจิตใจของประชาชน
2.

เป้ าหมาย

2.1 ส่งเสริมให้เด็ก เยาวชน และคู่สมรส มีความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนิน ชีวติ ครอบครัว การมีบทบาทเป็ นพ่อแม่ทด่ี แี ละมีคุณภาพ การแบ่งภาระรับผิดชอบในครอบครัว
รวมทัง้ การอบรมเลีย้ งดูเด็กอย่างอบอุ่นและใกล้ชดิ
2.2 ขยายการจัดสวัสดิการสังคมและสวัสดิการแรงงานให้ครอบคลุมประชาชน และ
แรงงานในกลุ่มต่างๆ ให้ทวถึ
ั ่ งยิง่ ขึน้
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2.3 ลดอัต ราการประสบอันตรายจากการทางาน และลดจานวนการเกิดอุ บตั ิภยั
ต่างๆ โดยเฉพาะการจราจร การขนส่งวัตถุเคมีอนั ตราย และอัคคีภยั ในอาคารสูง
2.4
เด็กและสตรี

ขยายการดาเนินงานด้านการคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิประชาชน โดยเฉพาะสิทธิ

2.5 เพิม่ การผลิตและเผยแพร่ส่อื สาระที่มคี ุณภาพอย่างกว้างขวาง รวมทัง้ ควบคุม
สื่อทีไ่ ม่เหมาะสมซึง่ จะส่งผลกระทบต่อศีลธรรมและวัฒนธรรมอันดีงาม
2.6 เพิม่ เป้าหมายผูใ้ ช้บริการในสถาบันทางวัฒนธรรมทีม่ อี ยู่ เช่น พิพธิ ภัณฑ์สถาน
โบราณสถาน หอสมุด ศูนย์วฒ
ั นธรรม ทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคไม่ต่ากว่าเท่าตัว
3.

ยุทธศาสตร์การพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคม

การที่จะพัฒนาสภาพแวดล้อมของสังคมให้เอื้อต่อการพัฒนาศักยภาพคนและคุณภาพ
ชีวติ ของประชาชนทุกกลุ่มนัน้ ยุทธศาสตร์ในการพัฒนาประกอบด้วย 3 ยุทธศาสตร์ ได้แก่
3.1 การเสริ มสร้ า งความเข้ มแข็ง ของครอบครัวและชุ ม ชน โดยการพัฒ นา
กระบวนการเรียนรูแ้ ละการสร้างเครือข่ายการเรียนรูข้ องครอบครัวและชุมชนการปรับบทบาท
ของรัฐโดยการสนับสนุ นให้ค รอบครัวและชุมชนพัฒนาตนเอง และการสร้างหลักประกันทัง้ ทาง
เศรษฐกิจและสังคมทีจ่ ะสนับสนุ นให้ครอบครัวและชุมชนเข้ามามีบทบาทในกระบวนการพัฒนา
มากขึน้
3.2 การพัฒนาระบบความมันคงทางสั
่
งคม โดยการขยายหลักประกันทางสังคม
ให้ครอบคลุมประชาชนให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ การปรับปรุงระบบสวัสดิการแรงงาน การคุ้มครอง
แรงงาน แรงงานสัมพันธ์ และความปลอดภัยในการทางานให้ได้มาตรฐาน การพัฒนาระบบ
บริหารงานด้านความปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ และกระบวนการยุตธิ รรมให้มปี ระสิทธิภาพ
มากยิง่ ขึน้ รวมทัง้ ส่งเสริมให้ประชาชนได้รบั ความเป็ นธรรมจากการปฏิบตั ริ าชการของเจ้ าหน้าที่
ของรัฐ
3.3 การเสริ มสร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา โดยการสนับสนุ นเวทีวฒ
ั นธรรมใน
รูปแบบหลากหลาย การเพิ่มโอกาสและทางเลือกให้ประชาชนสามารถเลือ กรับวัฒนธรรมที่
เหมาะสมต่อการดาเนินชีวติ ของตนเอง รวมทัง้ การรณรงค์ส่งเสริมให้ตระหนักถึงสิทธิหน้าทีแ่ ละ
ความรับผิดชอบทัง้ ต่อตนเองและสังคม ตลอดจนการส่งเสริมบทบาทของสื่อมวลชน ภาคธุรกิจ
และการดาเนินงานในลักษณะการมีส่วนร่วมของหลายฝา่ ย

บทที่ 2
การเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
การเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของครอบครัว และชุ ม ชน รวมทัง้ สร้า งโอกาสให้ค น
ครอบครัวและชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทุกด้านอย่างมีประสิทธิภาพ ควรมีแนว
ทางการพัฒนาหลักดังนี้
1.

การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของคนในครอบครัวและชุมชน โดย
1.1

การปฏิ รปู กระบวนการเรียนการสอนทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน

(1) ส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการศึกษาในทุกระดับมากขึน้ โดย
การกระจายอานาจทางการศึกษาให้ชุมชนสามารถกาหนดรายละเอียดของหลักสูตรให้สอดคล้อง
กับสภาพความพร้อ มและความต้อ งการของแต่ล ะท้อ งถิ่นภายใต้การกาหนดโครงสร้างและ
มาตรฐานทางคุณภาพของหน่วยงานภาครัฐอย่างเป็นระบบ
(2) ปรับ ปรุ ง หลัก สู ต ร ต ารา และอุ ป กรณ์ ก ารเรีย นการสอนต่ า งๆ ให้
สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและวิถชี วี ติ ของชุมชน ควบคู่กบั การปลูกฝงั ให้เกิดความภาคภูมใิ จ
และรักท้องถิน่ ของตนและการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจในวัฒนธรรมสากล เช่น ความรูใ้ น
ภาษาต่างประเทศ ความรูเ้ รือ่ งคอมพิวเตอร์ เป็นต้น
(3) สอดแทรกความรูเ้ รื่องครอบครัวศึกษาและการเสริมสร้างทักษะชีวติ ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนทุกระดับ โดยเฉพาะในระดับมัธยมศึกษาและอุดมศึกษา รวมทัง้ การ
พัฒนาครูให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในเรือ่ งนี้อย่างถูกต้องและสามารถถ่ายทอดความรูใ้ นวงกว้างได้
(4) ส่งเสริมการวิจยั พัฒนา และเผยแพร่ภูมปิ ญั ญาท้องถิ่น ศิลป วัฒนธรรมและประเพณีอนั ดีงามเพื่อสร้างศักยภาพความเข้มแข็งของครอบครัวและชุมชน
(5) จัดเครือข่ายระดับชาติด้านวิช าการที่มกี ารทางานเป็ นอิสระโดยระดม
ความร่วมมือจากนักวิชาการและสถาบันต่างๆ ในการประสานแลกเปลี่ยนข้อมูล พัฒนาความรู้
และให้มกี ารเผยแพร่ผลงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์อย่างจริงจังในการกาหนดนโยบายและการ
ปฏิบตั ิ
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(6) ส่งเสริมให้มกี ารนาเอาศักยภาพของผู้สูงอายุท่มี คี วามรู้ ความสามารถ
และประสบการณ์ดา้ นต่างๆ มาใช้ประโยชน์ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ครอบครัว ชุมชน
และสังคมส่วนรวม
1.2 การส่งเสริ มการใช้สื่อสารมวลชนให้เป็ นประโยชน์ ต่อการพัฒนาศักยภาพ
ของครอบครัวและชุมชน
(1) สนับสนุ นและกระตุ้นให้ส่อื มวลชนเสนอสื่อที่สร้างสรรค์ชวี ติ ครอบครัว
และชุมชน เช่น บทบาทของการเป็ นพ่อแม่ลูกทีด่ ี รวมถึงการแบ่งภาระรับผิดชอบในครัวเรือน
ความรูใ้ นการอบรมเลีย้ งดูเด็กให้มพี ฒ
ั นาการตามวัย เป็นต้น
(2) พัฒนาและเผยแพร่ส่อื ที่มคี ุณภาพ ถูกต้องและทันสมัยในทุกรูปแบบ
ไม่ว่าจะเป็ นสื่อสิง่ พิมพ์ วิทยุ โทรทัศน์ฯลฯ ให้สามารถกระจายเข้าถึงชุมชนต่างๆ อย่างทัวถึ
่ ง
และกว้างขวาง
(3) สร้างความรู้ค วามเข้าใจแก่ ประชาชนให้รู้จกั เลือ กรับ และกลัน่ กรอง
ข้อมูลข่าวสารและเทคโนโลยีท่เี ข้ามาในชีวติ ประจาวันเพื่อให้มโี ลกทัศน์สากลควบคู่ไปกับการ
รักษาคุณค่าความเป็ นไทย โดยผ่านการศึกษาทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน และการศึกษาตาม
อัธยาศัยในรูปแบบต่างๆ
(4) ส่งเสริมสิทธิการรับรูข้ อ้ มูลข่าวสารของประชาชนอย่างต่อเนื่องควบคู่ไป
กับการให้ความรูเ้ กี่ยวกับสิทธิหน้าที่พ้นื ฐานของตนและสังคมในการรับบริการสังคม กฎหมาย
ระเบียบข้อบังคับ และข่าวสารต่างๆ ทีจ่ ะมีผลกระทบต่อวิถชี วี ติ ของประชาชนและสังคม
1.3

การสร้างเครือข่ายการเรียนรู้ของชุมชนอย่างเป็ นระบบ

(1) สนับสนุ นการถ่ายทอดและแลกเปลีย่ นประสบการณ์การเรียนรูร้ ะหว่าง
คนในชุมชนเดียวกันและระหว่างองค์กรชุมชนด้วยกันในทุกรูปแบบโดยเน้นการใช้ประโยชน์จาก
ั ญาท้ อ งถิ่น หรือ ปราชญ์ ช าวบ้า นที่ม ีอ ยู่ และมีก ารรับ รองวิท ยฐานะของการเรีย นรู้
ภู ม ิป ญ
ดังกล่าว
(2) ส่ งเสริมการด าเนินงานในลักษณะวิทยาลัย ประชาคมที่ทาหน้ าที่จ ดั
การศึกษาและฝึกอาชีพแก่ประชาชนและเจ้าหน้าทีผ่ ปู้ ฏิบตั งิ านในชุมชนในรูปแบบทีห่ ลากหลาย
ตามความสนใจและความถนัดโดยไม่จากัดพืน้ ฐานความรู้
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(3) ส่งเสริมให้องค์กรทางสังคมทุกฝ่าย เช่น สถาบันครอบครัวสถาบันทาง
ศาสนา สื่อมวลชน สถาบันการศึกษาทัง้ ส่วนกลางและภูมภิ าค ฯลฯ เข้ามามีส่วนร่วมในการสร้าง
เครือข่ายการเรียนรูข้ องชุมชน โดยเฉพาะอย่างยิง่ บทบาทของบ้าน วัด โรงเรียน
2.

การส่งเสริ มการรวมตัวของชุมชน โดย
2.1

การสนับสนุนการรวมกลุ่มของชุมชนในทุกรูปแบบ

(1) ให้ความรูค้ วามเข้าใจทีถ่ ูกต้องเกีย่ วกับการรวมตัวของชุมชนทัง้ ในเรื่อง
สิทธิ หน้าที่ บทบาทขององค์กรชุมชน รวมทัง้ ทักษะในการพัฒนาองค์กรให้สามารถดาเนินการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การบริหารจัดการองค์กร การสร้างจิตสานึกในการเป็ นเจ้าของ
ชุมชนและการบารุงรักษาสาธารณสมบัตแิ ละศิลปวัฒนธรรมของชุมชน เป็นต้น
(2) สนับ สนุ น ให้เ กิด การรวมตัว ของชุ ม ชน โดยให้ค วามส าคัญ กับ การ
รวมตัวโดยสมัครใจในแต่ละพืน้ ทีม่ ากกว่าการชีน้ าจากภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การรวมตัวเพื่อ
ดูแลสิง่ แวดล้อมของชุมชนและการรวมตัวของกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่นคนพิการ ผู้ตดิ เชื้อเอดส์
ผูส้ งู อายุ ฯลฯ
(3) ส่ ง เสริม ให้ ส ถาบัน การศึ ก ษาในท้ อ งถิ่ น โดยเฉพาะอย่ า งยิ่ง ใน
ระดับอุดมศึกษาใช้ความรูแ้ ละศักยภาพที่มอี ยู่เพื่อพัฒนาท้องถิน่ เช่น การส่งเสริมธุรกิจชุมชน
และการส่งเสริมการเกษตรด้วยเทคโนโลยีท่เี หมาะสม การฝึ กอบรมผู้นาและอาสาสมัครเพื่อ
พัฒนาครอบครัวและชุมชน เป็นต้น
(4) สนับสนุนการดาเนินกิจกรรมของชุมชนในรูปแบบต่างๆ เช่น การจัดตัง้
กองทุนพัฒนาชุมชนทีร่ ฐั สมทบเงินทุนในสัดส่วนทีเ่ หมาะสม โดยเปิดโอกาสให้ชุมชนมีอานาจใน
การบริหารจัดการอย่างมีอสิ ระและสามารถพึง่ พาตนเองได้ในระยะยาว
2.2

ส่งเสริ มการสร้างเครือข่ายชุมชนอย่างกว้างขวาง

(1) สนั บ สนุ น ให้อ งค์ก รชุ ม ชนทัง้ ในพื้น ที่ใ กล้ เ คีย ง จัง หวัด ภาค และ
ระหว่างภาค ประสานเครือข่ายการพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรูแ้ ละร่วมมือกันทานุ บารุงศิลปวัฒนธรรม รวมทัง้ อนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนจัดการปญั หาของชุมชนร่วมกัน เช่น
ปญั หาจราจร ปญั หาสิง่ แวดล้อม เป็ นต้น
(2) สร้างกลไกการประสานเครือข่ายการพัฒนาชุมชนระหว่างประชาชน
องค์ก รชุมชน หน่ วยงานภาครัฐและเอกชนทัง้ ในระดับพื้นที่และส่ วนกลางอย่างเป็ นรูปธรรม
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รวมทัง้ สร้างเครือข่ายข้อมูลระหว่างองค์กรต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รบั ข่าวสารอย่างทัวถึ
่ งและ
เป็นจริง
(3) สนับสนุนให้องค์กรชุมชนใช้กลไกทางสังคมเป็ นเครื่องมือในการพัฒนา
ท้องถิน่ และเสริมสร้างความสามัคคีภายในชุมชน โดยให้มกี ารทากิจกรรมร่วมกัน เช่น การฟื้นฟู
ประเพณีวฒ
ั นธรรมอันดีงาม
3.

การสร้างหลักประกันทางเศรษฐกิ จแก่ครอบครัวและชุมชน โดย
3.1

การพัฒนาทักษะและโอกาสทางเศรษฐกิ จของครอบครัวและชุมชน

(1) ส่งเสริมการฝึ กอบรมฝี มอื แรงงานให้สอดคล้องกับความต้องการของ
ตลาดแรงงานในพื้นที่ โดยให้โอกาสแรงงานหญิงชายอย่างเท่าเทียมกัน และปรับปรุงระบบ
ข้อมูลข่าวสารตลาดแรงงาน ตลาดผลผลิตและข้อมูลอื่นๆ เช่น ข้อดีขอ้ เสียของอาชีพและการ
เดินทางไปทางานต่างถิน่ กฎหมาย สัญญานิตกิ รรม เป็ นต้น ให้มคี วามทันสมัยและกระจายไป
ถึงประชาชนในทุกพืน้ ทีอ่ ย่างกว้างขวาง
(2) สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมครัว เรือ นและอุ ต สาหกรรมชุ ม ชนที่ม ีค วาม
สอดคล้องกับความพร้อมและความต้องการของแต่ละพืน้ ที่ รวมทัง้ ส่งเสริมการประกอบอาชีพทีม่ ี
ความมันคง
่ มีรายได้ทแ่ี น่นอน โดยไม่ทาลายบทบาทและความสัมพันธ์ของคนในครอบครัว
3.2 การส่ ง เสริ ม ให้ ธุร กิ จ เอกชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการพัฒ นาเศรษฐกิ จ
ชุมชนและชีวิตครอบครัว
(1) รณรงค์ ส ร้า งความรู้ค วามเข้า ใจที่ถู ก ต้ อ งแก่ ผู้ ป ระกอบการธุ ร กิจ
ภาคเอกชนในการปรับเปลี่ยนแนวคิดการบริหารธุรกิจจากการมุ่งเน้นการสร้างกาไรในระยะสัน้
เป็นหลักเพียงอย่างเดียวไปสู่การลงทุนเพื่อพัฒนาสังคมควบคู่กนั ไป
(2) สร้างสิง่ จูงใจทางมาตรการการเงินและการคลังให้ธุ รกิจเอกชนเข้ามา
ช่วยฝึกอบรมฝีมอื แรงงาน การผลิต การจาหน่าย และการจัดการตลาดอย่างเป็ นระบบครบวงจร
โดยเน้นการเปิดโอกาสให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการในทุกขัน้ ตอนและสามารถพัฒนาให้เป็ น
ธุรกิจทีช่ ุมชนเป็นเจ้าของเองได้ในทีส่ ุด
(3) สนับสนุ นและกระตุ้นให้สถาบันการเงิน เอกชนจัดระบบสินเชื่อเพื่อการ
พัฒนาเศรษฐกิจของครอบครัวและชุมชนในรูปแบบต่างๆ
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4.

การสร้างหลักประกันความมันคงทางสั
่
งคมแก่ครอบครัวและชุมชน โดย
4.1

การจัดและพัฒนาระบบสวัสดิ การสังคมที่ มีคุณภาพอย่างกว้างขวางและ

ทัวถึ
่ ง
(1) พัฒนาระบบประสานงานการให้บริการแก่ครอบครัวในรูปแบบเบ็ดเสร็จ
ซึง่ ตอบสนองความต้องการด้านต่างๆ ในแต่ละชุมชน เช่นการจัดบริการดูแลเด็ก และผู้สูงอายุ
การให้คาปรึกษาด้านกฎหมายและการให้ความรูเ้ กีย่ วกับชีวติ การครองเรือน เป็นต้น
(2) จัดและปรับปรุงบริการพื้นฐานเพื่อสร้างหลักประกันให้แก่ประชาชน
ทุกคนได้มโี อกาสเข้าถึงบริการอย่างเท่าเทียมกันทัง้ ในเมืองและชนบท โดยเฉพาะอย่างยิง่ การ
จัดบริการเพื่อแก้ปญั หาชุมชนแออัด การบาบัดน้ าเสียและขยะ การแก้ปญั หาจราจร และความ
ปลอดภัยในชีวติ และทรัพย์สนิ
(3) จัด สวัส ดิก ารสงเคราะห์และบริก ารฟื้ น ฟู บ าบัด และพัฒนาแก่ ก ลุ่ ม
ผู้ด้อยโอกาสในสังคม เช่น ครอบครัวที่มคี นพิการ ครอบครัวที่มผี ู้ป่วยเรื้อรังและทุพพลภาพ
ครอบครัวมีแต่ผสู้ งู อายุและเด็ก เป็นต้น โดยให้ความช่วยเหลือทางการเงินทีม่ หี ลักเกณฑ์ชดั เจน
4.2

การส่งเสริ มบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริ การสังคม

(1) ส่งเสริมบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดสวัสดิการชุมชนทีจ่ ะ
ดูแลและเฝ้าระวังคนในครอบครัวและชุมชน โดยเฉพาะกลุ่มผู้เสี่ยงและกลุ่มผู้ด้อยโอกาส เช่น
ครอบครัวที่ยากจนและไม่สามารถเข้าถึงบริการของรัฐ ผู้ติดเชื้อเอดส์ ผู้สูงอายุและเด็กที่ถูก
ทอดทิง้ เป็นต้น
(2) สร้างกลไกและระบบที่เ อื้อ ต่ อ การส่ ง เสริมบทบาทของชุมชนในการ
ตรวจสอบเพื่อพัฒนาบริการสังคมให้ได้มาตรฐาน
(3) สนับสนุ นให้ชุมชนเป็ นแหล่งศูนย์กลางในการพัฒนาความสัมพันธ์ของ
คนในครอบครัวและชุมชน เช่น การจัดสวนสาธารณะ สนามกีฬ าและบริการนันทนาการใน
ชุมชน เพื่อให้สมาชิกมีกจิ กรรมทีใ่ ช้ประโยชน์รว่ มกัน เป็นต้น
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5.
โดย

การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการบริ หารจัดการเพื่อการพัฒนาครอบครัวและชุมชน

5.1 การปรับปรุงระบบราชการให้ สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของสถาบัน
ครอบครัวและชุมชน
(1) กระจายอานาจการตัดสินใจและการบริหารงบประมาณจากส่วนกลาง
ไปสู่ทอ้ งถิน่ เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีบทบาทในการวางแผนพัฒนาและบริหารจัดการเรื่องต่างๆ ได้
สอดคล้องกับสภาพปญั หาศักยภาพและความต้องการของแต่ ละพื้นที่ โดยรัฐเข้าไปให้ความ
ช่วยเหลือในกรณีทช่ี ุมชนยังไม่เข้มแข็งเพียงพอ
(2) เพิม่ ประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ของท้องถิน่ โดยปรับปรุงอัตราภาษี
และค่ าธรรมเนี ยมที่มุ่งเน้ นการจัดสรรให้ท้องถิ่นนาไปใช้ในการพัฒนาชุมชนมากขึ้น รวมทัง้
พัฒนาแหล่งสินเชื่อเพื่อการพัฒนาอื่นๆ เช่น การจัดตัง้ กองทุนพัฒนาเมือง กองทุนพัฒนาชนบท
เป็นต้น
(3) ก าหนดเป้าหมายและแนวทางการด าเนิ นงานพัฒนาครอบครัว และ
ชุมชนอย่างเป็นองค์รวมร่วมกันระหว่างหน่ วยงานต่างๆ ทีเ่ กี่ยวข้องทัง้ ภาครัฐและเอกชน โดยมี
หน่ วยงานวิชาการให้การสนับสนุ นในเรื่องข้อมูลและความรูท้ ่เี ป็ นสหวิชาการทัง้ ในองค์ความรู้
สากลและภูมปิ ญั ญาท้องถิน่
(4) พัฒนาเจ้าหน้าทีภ่ าครัฐให้มคี วามรู้ ความเข้าใจ และทักษะในกระบวนการพัฒนาอย่างเป็ นองค์รวม และความเข้าใจในการทางานขององค์กรพัฒนาเอกชน รวมทัง้
ทักษะในการนาทรัพยากรท้องถิน่ ทีม่ อี ยูม่ าใช้ประโยชน์ในการพัฒนามากขึน้
(5) ศึกษาวิธกี ารจัดสรรงบประมาณให้เอือ้ อานวยต่อการทางานร่วมกันของ
หน่ ว ยงานต่ า งๆ โดยเฉพาะระหว่ า งองค์ก รชุ ม ชนกับ องค์ก รบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่น รวมทั ้ ง
จัดทาโครงการนาร่องทีเ่ น้นวิธกี ารจัดสรรงบประมาณในลักษณะงบอุดหนุ นทัวไปแก่
่
หน่ วยงานที่
มีความพร้อมและได้รบั การปรับปรุงโครงสร้างเพื่อรองรับวิธกี ารดังกล่าว
(6) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับให้เอื้อต่อการเปิดโอกาสให้ชุมชน
ได้ดาเนินงานตามบทบาทและสิทธิในการตัดสินใจบริหารจัดการกิจกรรมของชุมชน เช่น สิทธิใน
การตรวจสอบการจัด สรรที่ดิน ทากิน รวมทัง้ สนับ สนุ น ให้ม ีการเปิ ด กว้างทางข้อ มูล ข่า วสาร
สาธารณะและสร้างวิถปี ระชาพิจารณ์อย่างเป็ นระบบ เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบการ
ทางานของรัฐได้ใกล้ชดิ ขึน้
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(7) สร้างระบบการติดตามประเมินผลด้านการพัฒนาครอบครัวและชุมชน
อย่างต่อเนื่อง โดยทีอ่ งค์กรชุมชนมีส่วนร่วม เพื่อนาผลที่ได้ไปใช้ประโยชน์ต่อการวางแผนและ
การปฏิบตั งิ านให้มปี ระสิทธิภาพยิง่ ขึน้
5.2

ส่งเสริ มให้องค์กรทางสังคมทุกฝ่ ายเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึ้น

(1) กาหนดนโยบายด้านการลงทุ นทางสังคมให้ชดั เจน เพื่อส่ งเสริมและ
สนับสนุ นการดาเนินงานของภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนต่างๆ ให้
สามารถทางานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึน้ โดยใช้มาตรการทางด้านกฎหมาย ภาษีอากร การ
ส่งเสริมการลงทุนทางสังคม การจัดตัง้ กองทุนและอื่นๆ
(2) พิจ ารณาลดหย่ อ นภาษีส ิน ค้า ที่ม ีส่ ว นสร้า งสรรค์คุ ณ ภาพชีว ิต เช่ น
ของเด็กเล่น อุปกรณ์การเรียน อุปกรณ์กฬี าและสิง่ อื่นๆ ทีจ่ าเป็น เป็นต้น
(3) ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรต่างๆ อย่างเป็ นระบบและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะอย่างยิง่ การประสานเครือข่ายที่เป็ นทางการของรัฐเข้ากับเครื อข่ายการ
พัฒนาของชาวบ้าน
(4) ส่งเสริมให้ส่อื มวลชนทาหน้ าที่รณรงค์เผยแพร่ค่านิยมที่เหมาะสมต่อ
สังคมในวงกว้างและต่อเนื่อง เช่น บทบาทความสัมพันธ์อนั เหมาะสมระหว่างชายหญิง การขจัด
อคติทางเพศและความรุนแรงในครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปญั หาการกระทาทารุณทาง
เพศต่อเด็ก เป็นต้น
(5) กาหนดกลไกทีจ่ ะเปิ ดโอกาสและให้อานาจประชาชนและชุมชนเข้ามา
ตรวจสอบการทางานของภาครัฐและนาข้อมูลต่างๆ ไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ และความ
เป็นอยูไ่ ด้ดว้ ยตนเอง

บทที่ 3
การพัฒนาระบบความมันคงทางสั
่
งคม
การพัฒ นาระบบความมันคงทางสั
่
ง คมให้ค นทุ ก คนได้ร บั บริก ารพื้น ฐานทางสัง คม
สวัสดิการสังคมและสวัสดิการแรงงาน หลักประกันด้านความมันคงปลอดภั
่
ยในชีวติ ทรัพย์สนิ
และการทางาน การพิทกั ษ์และคุม้ ครองสิทธิต่างๆ มีแนวทางการพัฒนาหลักดังนี้
1.
การพัฒ นาระบบสวัส ดิ การสัง คมและสวัส ดิ ก ารแรงงานให้ เ อื้ อ ต่ อ การพัฒ นา
คุณภาพชีวิตคน โดย
1.1

การปรับปรุงระบบสวัสดิ การสังคมให้มีประสิ ทธิ ภาพ

(1) ส่งเสริมและพัฒนาการดาเนินงานสวัสดิการสังคมอย่างครบวงจร โดยมี
กฎหมายสวัสดิการสังคมเป็นแม่บท ให้สามารถช่วยเหลือประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาสและผูเ้ ดือดร้อน
ให้มปี จั จัยพืน้ ฐานในการดารงชีวติ ได้
(2) ปรับปรุงข่ายการประสานงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์
ระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนทัง้ ในส่วนกลาง ส่ว น
ภูมภิ าค และส่วนท้องถิน่ ให้สามารถเชื่อมโยงกันได้อย่างเป็นระบบ
(3) สนับสนุ นการรวมตัวและสร้างเครือข่ายของประชาชนและสถาบันทาง
สังคม เช่น วัด โรงเรียน ให้สามารถปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการดูแลงานด้านสวัสดิการสังคมและสังคม
สงเคราะห์ในชุมชน
(4) ส่งเสริมให้องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม
ในการพัฒนางานด้านสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์ โดยรัฐเป็ นผูอ้ านวยความสะดวกและ
ให้การสนับสนุนการดาเนินงานในลักษณะกากับดูแลมากกว่าการควบคุมและสังการ
่
(5) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อ บังคับต่ างๆ ให้เ อื้อ ต่ อการ
ดาเนินงานขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน โดยเฉพาะการปรับปรุงขัน้ ตอนและ
วิธกี ารจดทะเบียนการจัดตัง้ ให้มคี วามสะดวกขึน้
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1.2 การเสริ มสร้ างระบบสวัสดิ การแรงงานที่ ได้ มาตรฐานเพื่ อเพิ่ มคุณ ภาพ
ชีวิตของผูใ้ ช้แรงงาน
(1) ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับให้เอือ้ อานวยต่อการส่งเสริมและสนับสนุ น
ให้ภ าคเอกชนเข้า มามีส่ ว นร่ว มในการจัดสวัส ดิก ารแรงงานที่เ หมาะสมและได้ม าตรฐานให้
แพร่หลายยิง่ ขึน้ เช่น การจัดสถานพยาบาลรวม โรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กที่ได้มาตรฐาน และ
สถานทีเ่ ล่นกีฬาและออกกาลังกายในสถานประกอบการ เป็นต้น
(2) ส่งเสริมให้นายจ้างจัดสวัสดิการขัน้ พื้นฐานที่จาเป็ นด้านต่างๆ ให้แก่
ลูกจ้างในสถานประกอบการนอกเหนือจากทีก่ ฎหมายกาหนด
(3) ส่งเสริมให้มกี ารจัดตัง้ สหกรณ์ออมทรัพย์ กองทุนสารองเลีย้ งชีพ หรือ
กองทุนเงินสะสมในสถานประกอบการ เพื่อเป็ นสวัสดิการแก่ผู้ใช้แรงงานในระหว่างการทางาน
และเมือ่ ออกจากงาน
1.3 การส่ งเสริ มและสนั บสนุ นการขยายระบบประกันสังคมและการพัฒนา
ประสิ ทธิ ภาพการให้บริ การประกันสังคม
(1) เร่งรัดการขยายขอบข่ายการประกันสังคม เพื่อให้การคุม้ ครองกรณีชรา
ภาพและสงเคราะห์บุต ร และสนับสนุ นให้มกี ารขยายขอบเขตการคุ้มครองประกันสังคมให้
ครอบคลุมสถานประกอบการทีม่ ลี ูกจ้างต่ ากว่า 10 คน รวมทัง้ หาแนวทางในการขยายขอบเขต
การคุม้ ครองไปสู่แรงงานในสาขานอกระบบด้วย
(2) เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการประกันสังคมให้มคี วามสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการเพิม่ ประสิทธิภาพของบริการทางการแพทย์การจ่ายประโยชน์
ทดแทนและเงินทดแทนให้เอื้อประโยชน์ ต่อลูกจ้างอย่างเต็มที่ พร้อมทัง้ สนับสนุ นให้มกี ารนา
ระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายข้อมูลทัวประเทศ
่
(3) ปรับปรุงกฎหมายการประกันสังคม กฎหมายเงินทดแทน ตลอดจน
แนวทางปฏิบตั ิใ ห้ทนั สมัยและเป็ นสากล เพื่อ ความสะดวกในการบริหารงานและก่ อ ให้เ กิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ลกู จ้างผูป้ ระกันตน
(4) พัฒ นาระบบตรวจสอบและติด ตามที่ม ีป ระสิท ธิภ าพ เพื่อ ให้ส ถาน
ประกอบการและลูกจ้างที่อยู่ในข่ายบังคับและคุ้มครองตามกฎหมายเข้าสู่ระบบประกันสังคม
อย่างครบถ้วน
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2.
การปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการคุ้มครองแรงงาน ความปลอดภัยในการทางานและ
ระบบแรงงานสัมพันธ์ โดย
2.1

การเร่งรัดและขยายการดาเนิ นงานคุ้มครองแรงงาน

(1) ปรับ ปรุงแก้ไขกฎหมายและระเบียบข้อ บังคับเกี่ยวกับการคุ้มครอง
แรงงานให้มขี อบเขตการคุม้ ครองทีก่ ว้างขวางขึน้ รวมทัง้ การพิจารณาขยายขอบเขตการให้การ
คุม้ ครองในเรื่องค่าตอบแทน สภาพการจ้าง สภาพการทางาน สิทธิประโยชน์ สวัสดิการ ความ
ปลอดภัย ในการท างานและการประกัน สัง คมให้ค รอบคลุ ม ถึง แรงงานในสาขานอกระบบ
โดยเฉพาะลูกจ้างภาคเกษตร ผูร้ บั เหมาช่วงงานและผูร้ บั งานไปทาทีบ่ า้ น
(2) สร้า งระบบการตรวจแรงงานที่ม ีป ระสิท ธิภ าพเพื่อ ให้ก ารบัง คับ ใช้
กฎหมายเป็ นไปอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ การสนับสนุ นบทบาทขององค์กรนายจ้างและองค์กร
ลูกจ้างในการช่วยสอดส่องดูแลการไม่ปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานในเรื่องค่าจ้างขัน้ ต่ า สวัสดิการและความปลอดภัยในการทางานและการรายงานการใช้แรงงานทีผ่ ดิ กฎหมายแก่หน่วยงานที่
รับผิดชอบ
(3) ดาเนินมาตรการเร่งด่วนในการขจัดปญั หาการใช้แรงงานเด็กอย่างผิด
กฎหมาย โดยกาหนดมาตรการบังคับใช้กฎหมายทีเ่ คร่งครัดและมีบทลงโทษทีร่ นุ แรง
(4) ปรับ ปรุง หลัก เกณฑ์ก ารพิจารณากาหนดค่ าจ้า งขัน้ ต่ า ให้ส อดคล้อ ง
เหมาะสมกับสถานการณ์ การจ้างงานและเป็ นธรรมทุกฝ่าย รวมทัง้ สอดส่องดูแลการบังคับใช้
กฎหมายค่าจ้างขัน้ ต่าให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเน้นการตรวจตราสถานประกอบการขนาดกลางและ
เล็กทีไ่ ม่มสี หภาพแรงงาน รวมทัง้ การลงโทษอย่างรุนแรงแก่นายจ้างทีห่ ลีกเลีย่ งกฎหมาย และให้
ความคุม้ ครองลูกจ้างทีไ่ ด้รบั ค่าจ้างต่ากว่าอัตราค่าจ้างขัน้ ต่า
(5) ปรับปรุงระบบและกลไกการกาหนดค่าจ้างขัน้ ต่ าและจัดทาข้อเสนอแนะให้นายจ้างจัดทาโครงสร้างค่าจ้างในสถานประกอบการ เพื่อให้มกี ารปรับค่าจ้างประจาปีให้
ลูกจ้างตามความสามารถและประสบการณ์ และไม่เลือกปฏิบตั ทิ างเพศและวัย
(6) ศึกษาวิจยั เพื่อหาแนวทางในการกาหนดรูปแบบและโครงสร้างค่าจ้าง
เงินเดือนทัง้ ระบบ รวมทัง้ ความเป็ นไปได้ในการกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ าสาหรับลูกจ้างในภาค
เกษตรกรรม และการกาหนดอัตราค่าจ้างขัน้ ต่ารายอาชีพตามประเภทอุตสาหกรรม
(7) กาหนดมาตรฐานการจ้างแรงงานไทยไปต่างประเทศ ค่าใช้จ่ายและ
ค่าบริการให้เหมาะสมและเป็ นธรรม การป้องกันและปราบปรามการหลอกลวงและการลักลอบไป
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ทางานต่างประเทศโดยผิดกฎหมายอย่างเคร่งครัด รวมทัง้ การคุ้มครองสิทธิแรงงานไทยใน
ต่างประเทศ
(8) สนับสนุ นให้มกี ารรวมกลุ่ มหรือ มีการจัดตัง้ เป็ นองค์กรนิติบุค คลของ
ผูร้ บั งานไปทาทีบ่ ้าน โดยรัฐให้การสนับสนุ นการพัฒนาองค์กรและเครือข่ายให้มคี วามเข้มแข็ง
รวมทัง้ ให้มกี ารจัดทาทะเบียนผู้รบั งานไปทาที่บ้านเพื่อให้ได้รบั การคุ้มครองดูแลจากรัฐอย่าง
ทัวถึ
่ ง
(9) ส่งเสริมให้มหี น่ วยงานของรัฐที่รบั ผิดชอบในการให้การส่งเสริมพัฒนา
และคุ้มครองผู้รบั งานไปทาที่บ้านโดยตรง รวมทัง้ การสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่าง
หน่วยงานและองค์กรทีเ่ กีย่ วข้องกับการรับงานไปทาทีบ่ า้ นให้มกี ารเชื่อมโยงกันอย่างเป็นระบบ
2.2

การพัฒนาระบบความปลอดภัยและพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทางาน

(1) ปรับปรุงกฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับทีเ่ กี่ยวกับความปลอดภัยและ
สุขภาพอนามัยในการทางานให้สอดคล้องเหมาะสมกับสภาพการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยี
รวมทัง้ ทบทวนแก้ไขข้อบัญญัตขิ องกฎหมายฉบับต่างๆ ทีม่ คี วามซ้าซ้อนและเป็ นปญั หาในทาง
ปฏิบตั ิ ตลอดจนการปรับปรุงระบบและกลไกการประสานการตรวจสอบความปลอดภัยตาม
กฎหมายแรงงานหรือกฎหมายอื่นให้มปี ระสิทธิภาพและมีการลงโทษต่อผูก้ ระทาผิดอย่างจริงจัง
(2) พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองแรงงานโดยเฉพาะใน
ด้า นความปลอดภัย อาชีว อนามัย และสภาพแวดล้อ มในการท างาน ทัง้ นี้ โ ดยพิจ ารณาให้
ครอบคลุมถึงแรงงานภาคเกษตร และแรงงานนอกระบบด้วย
(3) รณรงค์ให้นายจ้างและลูกจ้างในสถานประกอบการและผูท้ จ่ี ะเข้าสู่ระบบ
การจ้างงานรูจ้ กั การป้องกันอุบตั เิ หตุ อุบตั ภิ ยั และโรคสมัยใหม่ท่เี กิดขึน้ จากการใช้เทคโนโลยี
สมัยใหม่ และปฏิบตั ติ ามระเบียบการทางานอย่างเคร่งครัด
(4) กาหนดบทบาทหน้าทีค่ วามรับผิดชอบของนายจ้าง ลูกจ้าง และองค์กร
ที่เกี่ยวข้องในเรื่องความปลอดภัยที่ชดั เจนและใช้เป็ นแนวทางปฏิบตั ิร่วมกัน พร้อมทัง้ การให้
สิง่ จูงใจเพื่อสนับสนุ นให้ผู้ประกอบการมีส่วนร่วมในการพัฒนาระบบการป้องกันและควบคุ ม
อุบตั ภิ ยั ร้ายแรงและส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยในการทางาน
(5) สนับสนุ นให้ลูกจ้างมีส่ว นร่วมในการตรวจสอบระบบการป้องกันและ
รัก ษาความปลอดภัย ในโรงงานอุ ต สาหกรรมในทุ ก ขัน้ ตอนของระบบการท างานร่ ว ม กับ
หน่วยงานของภาครัฐบาล
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2.3

การพัฒนาระบบแรงงานสัมพันธ์ให้มีประสิ ทธิ ภาพ

(1) ปรับปรุงแก้ไขกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ท่ใี ช้อ ยู่ใ ห้มคี วามเหมาะสม
สอดคล้ อ งกับ สภาพของเศรษฐกิจ และสัง คมที่เ ปลี่ย นแปลงไป เช่ น การสร้า งระบบการ
ปรึกษาหารือ การเพิม่ บทบาทขององค์กรนายจ้างและองค์ กรลูกจ้างในกระบวนการระงับข้อ
พิ
พ
า
ท
แรงงาน เป็นต้น
(2) ส่งเสริมการแรงงานสัมพันธ์ในระบบทวิภาคีและไตรภาคี โดยเน้นการ
สนับสนุนส่งเสริมให้นายจ้างและลูกจ้างใช้ระบบการปรึกษาหารือและร่วมมือกันในระบบทวิภาคี
ในระดับสถานประกอบการมากขึน้
(3) เสริมสร้างองค์กรลูกจ้างและองค์กรนายจ้างให้มคี วามเข้มแข็งและมี
เอกภาพ สามารถทาหน้ าที่เป็ นตัวแทนในการเจรจาต่อรองเพื่อแก้ไขปญั หาข้อขัดแย้งในระดับ
สถานประกอบการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(4) ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจด้านแรงงานสัมพันธ์แก่นายจ้างและลูกจ้างใน
การปฏิบตั ติ ามขัน้ ตอนของกฎหมายและยุตขิ อ้ ขัดแย้งโดยสันติวธิ ี
(5) สนับสนุ นส่งเสริมให้นายจ้างปรับปรุงการจัดระเบียบองค์กรการผลิตให้
มีความทันสมัยสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ภาวะตลาดแรงงาน และทัศนคติ
ของคนทางานรุ่นใหม่ เช่น การสร้างระบบการปรึกษาหารือและระบบการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง
ในรูปแบบคณะกรรมการลูก จ้าง การจัดทาโครงสร้างเงินเดือ นที่ชดั เจนมีมาตรฐาน และการ
พัฒนาทักษะความรูค้ วามสามารถของลูกจ้างเป็นต้น
(6) สนับสนุ นบทบาทหน้ าที่และการดาเนินกิจกรรมของสหภาพแรงงาน
สหพันธ์และสภาองค์กรลูกจ้าง ทีเ่ น้นการรักษาผลประโยชน์แก่สมาชิกควบคู่กบั การมีส่ว นร่วมใน
การสร้างสรรค์สงั คมทีม่ คี ุณภาพเช่น การส่งเสริมการศึกษาฝึกอบรม การให้ความรูใ้ นเรื่องสิทธิ
และหน้าทีข่ องลูกจ้าง และการรณรงค์เรือ่ งความปลอดภัย สุขภาพอนามัย เป็นต้น
(7) สนับสนุนให้นายจ้างมีการเตรียมพัฒนาบุคลากรทีจ่ ะเป็ นหัวหน้างานให้
รูจ้ กั การบริหารจัดการทางธุรกิจอุตสาหกรรมและการบริหารคนงานให้มคี ุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ เพื่อ
บรรเทาปญั หาการกระทบกระทังระหว่
่
างฝา่ ยบริหารกับคนงาน
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3.
การป้ องกันและแก้ไขปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติ ดเพื่อเสริ มสร้างความสงบสุข
ในสังคม โดย
3.1 ส่ ง เสริมงานชุ มชนและมวลชนสัมพัน ธ์ใ นการแก้ไ ขปญั หาอาชญากรรมและ
ยาเสพติด โดยภาครัฐเป็นผูส้ ่งเสริมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ชุมชนสามารถพึง่ ตนเองและ
ป้องกันตนเองได้มากขึน้
3.2 พัฒนาและปรับปรุงระบบการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ
โดยเฉพาะการปลอมแปลงเอกสารต่างๆ ทีเ่ กีย่ วกับความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ รวมทัง้ การบุกรุกที่
สาธารณะ เช่น เกาะ ปา่ ชายเลน เป็ นต้น
3.3 พัฒนาขีดความสามารถของหน่ ว ยปฏิบตั ิในด้านการป้องกันและปราบปราม
อาชญากรรม โดยนาระบบข้อมูลสารสนเทศและเทคโนโลยีสมัยใหม่มาช่วยในการปฏิบตั งิ าน
ตลอดจนพัฒนาคุณภาพบุคลากรให้มคี วามรูค้ วามสามารถ ระเบียบวินัย คุณธรรมและจริยธรรม
ในการปฏิบตั งิ าน
3.4 สนับสนุ นการดาเนินงานขององค์กรประชาชนทีด่ าเนินการด้านการรักษาความ
ปลอดภัยในชีว ิต และทรัพ ย์ส ิน ของชุม ชนให้ม ีมาตรการ ระบบงานและวิธ ีการปฏิบตั ิใ นการ
ตรวจตรา แจ้งข่าวสารระงับเหตุ ตลอดจนการเป็ นพยานในคดีอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการ
ประสานงานกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
ั หายาเสพติ ด ในกลุ่ ม เป้ าหมายต่ า งๆ
3.5 ส่ ง เสริม การป้ องกั น และแก้ ไ ขป ญ
โดยเฉพาะกลุ่มเด็กและเยาวชนทัง้ ในและนอกระบบโรงเรียน ตลอดจนกลุ่มผูใ้ ช้แรงงาน โดยเน้น
การมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมายควบคู่กบั การจับกุมและดาเนินการตามกฎหมายต่อผูก้ ระทาผิด
โดยเฉพาะอย่างยิง่ ผูผ้ ลิตและผูจ้ าหน่ายอย่างจริงจังและต่อเนื่อง
3.6 พัฒนาระบบการบาบัดและฟื้นฟูสมรรถภาพผูต้ ดิ ยาเสพติดใน 3 ระบบคือ ระบบ
สมัครใจ ระบบต้องโทษ และระบบบังคับบาบัด อย่างมีคุณภาพ และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของ
ครอบครัวและชุมชนในการป้องกันการติดยาเสพติดซ้า
3.7 ใช้ส่อื สาธารณะทุกรูปแบบในการเสริมสร้างความรูค้ วามเข้าใจกับประชาชนใน
การร่วมกันป้องกันและแก้ไขปญั หาอาชญากรรม ยาเสพติด อุบตั ภิ ยั การทารุณกรรมเด็กและ
สตรี และปญั หาสังคมอื่นๆ
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3.8 พิจารณาปรับปรุงกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติดอย่าง
เป็ น ระบบ เพื่อ ให้ ม ีม าตรการที่เ หมาะสมและสามารถปราบปรามการผลิต และจ าหน่ า ย
ยาเสพติดให้เป็นผลอย่างจริงจัง
4.
การปรับปรุงระบบการป้ องกันและแก้ไขปั ญหาอุบตั ิ เหตุ อุบตั ิ ภยั และสาธารณภัย โดย
4.1 ปรับปรุง ประสิทธิภาพในการป้องกันและแก้ไขปญั หาอุ บตั ิเ หตุ อุ บตั ิภยั โดย
ส่งเสริมการจัดทาแผนและระบบการประสานงานทัง้ ในด้านนโยบายการปฏิบตั งิ านและการใช้
ทรัพ ยากรของหน่ วยงานและองค์ก รที่เ กี่ยวข้อ งการพัฒนาความรู้และขีดความสามารถของ
บุคลากร การสร้างระบบข้อมูลด้านอุบตั ภิ ยั และการสนับสนุ นด้านเทคนิค วิชาการและการจัดหา
วัสดุเครือ่ งมืออุปกรณ์ให้สอดคล้องกับสถานการณ์
4.2 สนับสนุ นให้ความรูแ้ ละสร้างความตระหนักถึงความสาคัญของการป้องกันและ
ระงับอุบตั ิภยั โดยเฉพาะผู้ใช้รถใช้ถนน ผู้ใช้แรงงานในสถานประกอบการและเจ้าของกิจการ
กรรมกรก่อสร้าง และประชาชนในชุมชนหนาแน่ นทัง้ ในส่วนกลางและส่วนภูมภิ าคโดยผ่ านสื่อ
ต่างๆ อย่างเป็นระบบ รวมทัง้ การกวดขันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างจริงจัง
4.3 ส่งเสริมสนับสนุ นให้ภาคเอกชนและองค์กรประชาชน มีบทบาทในการร่วม
วางแผนร่วมตัดสินใจเกีย่ วกับการบริหารจัดการด้านอุบตั ภิ ยั สาธารณภัยในชุมชนและท้องถิน่
4.4 ส่งเสริมมาตรการด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แก่ การเตือนภัย
การเตรียมพร้อมในด้านต่างๆ ไว้ก่อนที่ภยั จะเกิด เช่น แผนที่เสี่ยงภัย เพื่อลดผลกระทบจาก
สาธารณภัยให้น้อยที่สุด ตลอดจนส่งเสริมให้มกี ารผนวกมาตรการป้องกันบรรเทาสาธารณภัย
เข้าไว้ในโครงการต่างๆ โดยถือเป็ นเงื่อนไขสาคัญประการหนึ่งในการวิเคราะห์ความเหมาะสม
ของโครงการ
4.5 ส่งเสริมบทบาทของสถาบันวิชาชีพในการวางมาตรฐานการดาเนินกิจกรรมทีจ่ ะ
มีผลกระทบต่อความปลอดภัยของชุมชนและสังคม รวมทัง้ ให้คาแนะนาและข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงกฎหมายหรือการตรวจสอบการดาเนินงานทีเ่ กีย่ วข้อง
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5.
การพัฒนาประสิ ทธิ ภาพระบบการอานวยความยุติธรรมและการคุ้มครองสิ ทธิ
ต่างๆ ของประชาชน โดย
5.1 พิจารณาจัดระบบการบริหารงานในกระบวนการยุติธ รรมทางอาญาให้เ ป็ น
เอกภาพ เพื่อให้สามารถกาหนดแนวทางการอานวยความยุติธรรมได้อย่างสอดคล้องกันและ
สามารถพัฒนางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5.2 พัฒนาระบบงาน การบริหารจัดการ และบุคลากรของหน่ วยงานในกระบวนการ
ยุตธิ รรม โดยแยกเป็นสาขากฎหมายตามความเชีย่ วชาญเฉพาะด้านทัง้ ในด้านคดีอาญา คดีแพ่ง
และคดีปกครองตลอดจนนาสหวิทยาการและเทคโนโลยีทท่ี นั สมัยเข้ามาช่วยในการอานวยความ
ยุติธรรมให้ประชาชนได้รบั บริการที่มปี ระสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว มีความเท่าเทียมกันและ
สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
5.3 ศึกษาวิจยั ด้านการอานวยความยุตธิ รรม การขยายงานอาสาสมัครคุมประพฤติ
รวมทัง้ การให้ความสาคัญกับคดีอาชญากรรมข้ามชาติและคดีเศรษฐกิจ
5.4 สนับสนุ นการลดปริมาณคดีขน้ึ สู่ศาล โดยการไกล่เกลีย่ หรือประนอมข้อพิพาท
การส่งเสริมการระงับข้อพิพาทโดยวิธอี นุญาโตตุลาการ การแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์เด็ก เยาวชน และผู้กระทาผิดที่เป็ นผู้ใหญ่เพื่อป้องกันการกระทาผิดซ้ารวมทัง้ การหันเหคดีออกจากการ
ลงโทษ
5.5 สนับสนุ นการให้บริการช่ว ยเหลือ ทางด้านกฎหมายแก่ ประชาชนโดยเฉพาะ
ประชาชนผูด้ อ้ ยโอกาส เช่น การจัดทนายช่วยแก้ต่าง การสงเคราะห์จาเลยและครอบครัว การ
ชดเชยให้ผไู้ ด้รบั ความเสียหายจากการดาเนินคดีในกระบวนการยุตธิ รรม เป็นต้น
5.6 ส่งเสริมและสนับสนุ นบทบาทของหน่ วยงานรัฐ องค์กรพัฒนาเอกชนสถาบัน
วิชาชีพ กลุ่มประชาชนในการประสานควบคุมและกากับดูแลให้สนิ ค้าและบริการต่างๆ มีความ
ปลอดภัยและเป็ นธรรม เพื่อการคุ้มครองสิทธิของผู้บริโภคตลอดจนดาเนินการให้มกี ฎหมาย
กฎระเบียบ หน่ วยงานรับผิดชอบ วิธกี ารปฏิบตั ทิ ่ชี ดั เจนในการคุม้ ครองสิทธิของประชาชนและ
ได้รบั การชดเชยเมือ่ ถูกละเมิดสิทธิ
ั หาการละเมิด กรรมสิท ธิแ ละสิท ธิ
5.7 ให้ค วามส าคัญ เป็ นพิเ ศษต่ อ การแก้ ไ ขป ญ
ส่วนบุคคลและสาธารณสมบัติ โดยเน้ นการสร้างความรู้ความเข้าใจและการตระหนักถึงสิทธิ
หน้าที่ของประชาชน รวมทัง้ การกวดขันให้มกี ารปฏิบตั ติ ามกฎหมายอย่างจริงจังของเจ้าหน้าที่
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ผูร้ กั ษากฎหมายตลอดจนการปรับปรุงระบบและกลไกของรัฐในการคุม้ ครองดูแลสาธารณสมบัติ
ให้มปี ระสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
5.8 ส่งเสริมการให้ค วามรู้และการคุ้มครองสิทธิทางกฎหมายแก่ ประชาชนอย่าง
กว้า งขวางรวมทัง้ ด าเนิ น การปรับ ปรุง แก้ไ ขกฎหมายระเบีย บข้อ บัง คับ ที่เ กี่ย วข้อ งกับ การ
คุม้ ครองสิทธิและสวัสดิภาพของเด็กและเยาวชนให้สอดคล้อ งกับการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ
และสังคม ตลอดจนสนับสนุ นการดาเนินงานทางกฎหมายทัง้ ของหน่ วยงานภาครัฐและองค์กร
พัฒนาเอกชน เพื่อคุม้ ครองและพิทกั ษ์สทิ ธิประโยชน์ของเด็กและเยาวชนให้มากยิง่ ขึน้
5.9 สนับสนุ นบทบาทสตรีให้มสี ทิ ธิและโอกาสทัดเทียมกับบุรุษในด้านต่างๆ โดย
เปิ ด โอกาสให้ม ีส่ ว นร่ว มในกระบวนการตัดสินใจ และให้มสี ่ ว นร่ว มในทางเศรษฐกิจ สัง คม
การเมือง และการปกครองทุกระดับ รวมทัง้ เสริมสร้างศักยภาพในการรวมกลุ่มมากขึน้ ตลอดจน
ส่งเสริมให้สตรีได้รบั การศึกษา ฝึ กอบรม การฝึ กทักษะทุกด้านและการมีอาชีพที่ทดั เทียมกับ
บุรษุ
5.10 พิจารณาปรับปรุงกฎหมาย กฎ ระเบียบ เพื่อขจัดการเลือกปฏิบตั ติ ่อสตรีในทุก
รูปแบบ รวมทัง้ ดาเนินการให้หน่วยงานราชการ ภาคเอกชน และภาคธุรกิจไม่ระบุเพศในการรับ
สมัครและบรรจุงาน รวมถึงการปรับเปลี่ยนค่านิยมของทัง้ หญิงและชายให้เลิกการเลือกปฏิบตั ิ
และการมีอคติทางเพศ
5.11 ปรับปรุงกฎหมายระเบียบข้อบังคับ และวิธพี จิ ารณาความทีเ่ กี่ยวกับการล่อลวง
กักขัง หน่วงเหนี่ยว บังคับ ขูเ่ ข็ญ พร้อมทัง้ ให้ดาเนินการตามกฎหมายอย่างจริงจังและเคร่งครัด
ควบคู่กบั ให้มบี ทลงโทษอย่างรุนแรงแก่ผกู้ ระทาผิดทางเพศต่อเด็กและสตรี
5.12 รณรงค์แก้ไขปญั หาความรุนแรงในครอบครัวและการทาร้ายทารุณทางร่างกาย
จิตใจ และทางเพศต่อเด็กและสตรี เช่น สร้างความรูค้ วามเข้าใจให้สงั คมตระหนักถึงปญั หาและ
ผลกระทบ ขยายบริการการให้คาปรึกษาแก่ครอบครัวทีม่ ปี ญั หาให้ทวถึ
ั ่ งมากยิง่ ขึน้ เป็ นต้น โดย
ให้ความคุม้ ครองและไม่กระทาการซ้าเติมต่อผูถ้ ูกกระทา
5.13 ส่งเสริมและสนับสนุ นการพัฒนาหลักกฎหมายมหาชนเพื่อ เป็ นกลไกในการ
บริหารราชการแผ่นดิน โดย
(1) สนับสนุ นให้มหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ พัฒนาหลักสูตรกฎหมาย
มหาชนเพื่อ เสริมสร้างแนวความคิดทางปรัชญากฎหมายมหาชนให้แก่ นักกฎหมายรวมทัง้
ประชาชนทัวไป
่
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(2) พัฒนาผู้บริหารและผู้ปฏิบตั ิงานภาครัฐให้มแี นวความคิดบนพื้นฐาน
ของปรัชญากฎหมายมหาชนและใช้กฎหมายเป็ นเครื่องมือของรัฐเพื่อประโยชน์ในการบริหาร
ราชการแผ่นดิน
(3) พัฒนากระบวนการยุตธิ รรมทางปกครอง โดยเพิม่ ประสิทธิภาพองค์กร
ของรัฐให้สามารถรับเรื่องร้องทุกข์จากประชาชนที่ได้รบั ความเดือดร้อนเสียหายจากการปฏิบตั ิ
หน้าทีต่ ามกฎหมายของเจ้าหน้าทีข่ องรัฐ และทาหน้าทีเ่ ป็นองค์กรชีข้ าดเฉพาะด้าน

บทที่ 4
การเสริมสร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
การส่งเสริมให้วฒ
ั นธรรมมีบทบาทสาคัญในการพัฒนาคนและพัฒนาประเทศเป็ นเรื่องที่
มีความจาเป็ นเพราะจะทาให้การพัฒนายืนอยู่บนรากฐานของตนเองและภูมปิ ญั ญาของชุมชน
และสังคม ซึง่ จะนาไปสู่การพัฒนาทีส่ มดุลและยังยื
่ นในระยะยาว โดยจะต้องมีการดาเนินงานใน
ลัก ษณะที่เ ป็ น องค์รวม คือ การสร้างความรู้ค วามเข้าใจที่ถู ก ต้อ งและสร้างความเข้มแข็งให้
ครอบครัวและชุมชน รวมทัง้ สนับสนุ นให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมในการทานุ บารุงวัฒนธรรมอันดีงาม
ทัง้ ในระดับชาติและระดับท้องถิน่ มีโลกทัศน์ทางวัฒนธรรมที่กว้างขวาง และรู้ จกั เลือกสรรไป
ประยุกต์ใช้ในการพัฒนาตนเองและสังคม ซึง่ มีแนวทางการพัฒนาหลักดังนี้
1.

การเสริ มสร้างวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาคนและสังคม โดย

1.1 การเสริ มสร้ างสมรรถภาพของชุ ม ชนหรื อ สัง คมให้ เ ข้ มแข็ง สามารถพึ่ง
ตนเองโดยตระหนัก ถึงสิทธิและหน้ าที่ทงั ้ ต่อตัว เองและสังคม เพื่ อ ให้เ ป็ นฐานของการพัฒนา
ชุมชนต่างๆ ทัง้ ในเมืองและชนบท
1.2 การสนับสนุนเวที วฒ
ั นธรรมในรูปแบบที่ หลากหลาย เช่น การ สนับสนุ น
กิจกรรมทางวัฒนธรรมทีร่ เิ ริม่ โดยชุมชนท้องถิน่ การสร้างเวทีเสนอผลงานและเผยแพร่งานด้าน
ศิลปวัฒนธรรม การพัฒนาระบบจูงใจและกระบวนการสร้างสรรค์ดา้ นศิลปวัฒนธรรมแก่การสร้าง
ผลงานทีม่ คี ุณค่าต่อสังคม
1.3
สิ่ งแวดล้อม

การส่ ง เสริ ม การพัฒ นาอย่ างสมดุล ระหว่ า งคน เศรษฐกิ จ สัง คม และ

(1) สนับ สนุ น การวางกฎเกณฑ์ก ารอยู่ร่ว มกัน อย่า งเกื้อ กู ล ระหว่ า งคน
ชุม ชน กับทรัพ ยากรธรรมชาติ และระหว่า งกลุ่ มคนในสังคม โดยใช้ห ลัก ความร่ ว มมือ ของ
ประชาชนเป็นแนวทางในการดูแลพฤติกรรมของสมาชิกในชุมชน
(2) สนับสนุ นการปรับปรุงกฎหมายและการบังคับใช้กฎหมายต่อกิจกรรม
ทางเศรษฐกิจให้รบั ผิดชอบต่อคน สังคม ธรรมชาติ และสิง่ แวดล้อม ซึง่ อาจได้รบั ผลกระทบจาก
การดาเนินธุรกิจนัน้ ๆ
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1.4

การส่งเสริ มการใช้สื่อที่มีคณ
ุ ภาพในการเผยแพร่คณ
ุ ค่าของวัฒนธรรม

(1) ส่ ง เสริม ให้ ม ีส่ือ คุ ณ ภาพที่น่ า สนใจและมีล ัก ษณะหลากหลายเพื่อ
ถ่ายทอดและปลูกฝงั คุณค่าทีด่ งี ามและค่านิยมทีเ่ สริมสร้างความเสมอภาคระหว่างหญิงชาย และ
กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้เกิดความเข้าใจซาบซึง้ และนาไปปฏิบตั ริ ว่ มกันได้
(2) ส่งเสริมวัฒนธรรมการวิพากษ์วจิ ารณ์เพื่อให้สามารถควบคุมคุณภาพ
ของสื่อมวลชนและเพื่อให้ประชาชนสามารถเลือกรับข้อมูลข่าวสารทีม่ คี ุณภาพ
(3) สนับสนุ นให้ส่อื ร่วมกันตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานของข้อมูลข่าวสาร
ต่างๆ ทีเ่ ผยแพร่ออกสู่ประชาชน
2.
การสร้างความเข้าใจที่ถกู ต้องเกี่ยวกับวัฒนธรรมและนามิ ติทางวัฒนธรรมมาใช้
ในการพัฒนา โดย
2.1 ปรับเนื้อหาสาระหลักสูตรการศึกษาทุกระดับให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรม โดยการ
ปรับกระบวนการเรียนรูท้ ใ่ี ช้ความจริงเป็นหลักและมีการเรียนรูจ้ ากรากฐานทางวัฒนธรรม
2.2 ส่งเสริมการวิจยั การรวบรวมข้อมูลข่าวสารความรู้ รวมทัง้ การสังเคราะห์ขอ้ มูล
ข่าวสารและผลการวิจยั เพื่อเสริมสร้างภูมปิ ญั ญาให้สงู ขึน้
2.3 สนับ สนุ น ให้มเี วทีแ ลกเปลี่ยนความคิด อย่างสม่ า เสมอ
สร้างสรรค์ทางวัฒนธรรม
2.4

และการสร้า งสื่อ

ส่งเสริมวัฒนธรรมกับการท่องเที่ยวและการพัฒนาประเทศด้านเศรษฐกิจและ

สังคม
3.

การพัฒนาและสร้างความภาคภูมิใจในศิ ลปวัฒนธรรมไทย โดย

3.1 สนับสนุ นให้เกิดความร่วมมือระหว่างรัฐและท้องถิน่ ในการทานุ บารุงสร้างสรรค์
และพัฒนาโบราณสถาน พิพธิ ภัณฑสถาน หอสมุด ฯลฯ
3.2 เผยแพร่คุ ณ ค่ า รัก ษา สืบทอดเอกลักษณ์ ค วามเป็ นไทยและการสร้างสรรค์
ศิลปวัฒนธรรมสาขาต่างๆ ขึน้ มาใหม่ให้สอดคล้องกับวิถชี วี ติ ปจั จุบนั และอนาคต
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4.
การเสริ มสร้างความภาคภูมิใจในความเป็ นไทยและการเป็ นส่ วนหนึ่ งของสังคม
โลก รวมทัง้ การขยายโลกทัศน์ทางวัฒนธรรม โดย
4.1 ส่งเสริมความรูค้ วามเข้าใจถึงรากฐานวัฒนธรรมระดับชาติ ระดับท้องถิน่ และ
ประโยชน์ของวัฒนธรรมทีม่ ตี ่อชุมชน และการยอมรับวิถชี วี ติ ทีแ่ ตกต่างหลากหลายภายในสังคม
4.2 สนับ สนุ น การแลกเปลี่ย น เรีย นรู้ สร้า งความสัม พัน ธ์แ ละความเข้า ใจอัน ดี
เกี่ยวกับวัฒนธรรมไทยกับนานาชาติ และให้สามารถรับวัฒนธรรมต่างชาติมาประยุกต์ใช้อย่าง
รูเ้ ท่าทัน
4.3 ส่งเสริมการท่องเที่ยวและการสัญจรทางวัฒนธรรมเพื่อสร้างจิตสานึกความรู้
ความเข้าใจ เกิดการเรียนรูป้ ระวัติศาสตร์และวัฒนธรรมที่เป็ นรากเหง้าของวิถีชวี ติ ภูมปิ ญั ญา
ดัง้ เดิมของตนเองและผู้อ่ นื รวมทัง้ ดูแลป้องกันและแก้ไขผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกิจกรรม
ดังกล่าว
5.

การพัฒนาการบริ หารจัดการด้านวัฒนธรรม โดย

5.1 สนับสนุนการจัดทาและประสานแผนปฏิบตั กิ ารระหว่างหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทัง้
ภาครัฐและเอกชนให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ เป้าหมาย และแนวทางด้านวัฒนธรรมเพื่อการ
พัฒนา
5.2 ส่ งเสริมและประสานชุ มชนและองค์กรบริหารส่ ว นท้อ งถิ่น ให้มคี วามรู้ค วาม
เข้าใจและขีดความสามารถในการสร้างสรรค์วฒ
ั นธรรมเพื่อท้องถิน่
5.3 สนั บ สนุ น การระดมทุ น เพื่อ เพิ่ม วงเงิน กองทุ น วัฒ นธรรมให้ ม ีจ านวนมาก
เพียงพอต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนา
5.4 สนับสนุ นให้มกี ารแก้ไขกฎหมาย ระเบียบปฏิบตั ิ กฎกระทรวง และมติคณะรัฐ มนตรีท่เี กี่ยวข้องกับงานด้านวัฒนธรรม ให้มคี วามชัดเจนและมีความเป็ นเอกภาพ รวมทัง้
ดาเนินการกระจายอานาจ เพื่อช่วยให้การบริหารงานด้านวัฒนธรรมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ยิง่ ขึน้
5.5 สร้างระบบฐานข้อมูลทีส่ มบูรณ์เกีย่ วกับทรัพยากรทางวัฒนธรรมและสร้างดัชนีช้ี
วัดด้านวัฒนธรรมกับการพัฒนาเพื่อประโยชน์ในการบริหารงานและการติดตามประเมินผล
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5.6 ระดมสรรพก าลังในการด าเนิน งานวัฒ นธรรม โดยเปิ ดโอกาสให้ป ระชาชน
สถาบันสังคม หน่วยงานภาครัฐ ธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนทุกแห่งเข้ามามีส่วนร่วมตาม
ความสามารถ ความถนัดและความสนใจด้วยการยอมรับนับถือซึง่ กันและกัน

ส่วนที่ 4
การเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท
เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนอย่างทัวถึ
่ ง
ภูมภิ าคและชนบทเป็ นแหล่งทีต่ งั ้ ถิน่ ฐานของประชากร แหล่งงาน และแหล่งทรัพยากร
ส่ ว นใหญ่ ข องประเทศ ความตัง้ ใจที่จ ะพัฒ นาคนไทยทุ ก คนให้เ พิ่ม ศัก ยภาพของตนเอง มี
ครอบครัว ที่อ บอุ่ น และพร้อ มต่ อ การเปลี่ย นแปลงในกระแสโลกาภิว ัฒ น์ จึงจ าเป็ นจะต้องให้
ความสาคัญต่อคนในภูมภิ าคและชนบทอย่างทัวถึ
่ ง ทัง้ นี้เพราะในห้วงเวลาทีผ่ ่านมาคนในภูมภิ าค
และชนบทไม่เพียงแต่จะได้รบั ประโยชน์น้อยทีส่ ุดจากการทีเ่ ศรษฐกิจของประเทศดีขน้ึ เท่านัน้ ยัง
เป็ นกลุ่มที่ได้รบั ผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงจากสภาวะแวดล้อมทางสังคมมากทีส่ ุด ส่งผลให้
ชนบทไทยยังคงอยู่ในสภาพล้าหลัง มีการอพยพแรงงานเพื่อไปหางานทาในเมืองหลวงอย่าง
ต่อเนื่อง จนเกิดสภาวะวิกฤตทางครอบครัวมากขึน้ ทุกขณะ นอกจากนี้ยงั เกิดภาวะเสื่อมโทรมของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม อันเนื่องจากการใช้ทรัพยากรอย่างสิ้นเปลืองปราศจากการ
พัฒนาและอนุรกั ษ์ทเ่ี หมาะสม
ดัง นัน้ การเสริม สร้า งศัก ยภาพของการพัฒ นาภูม ิภ าคและชนบทนั บ เป็ น สิ่ง จ าเป็ น
อย่างยิง่ เพื่อสร้างสมดุลของการพัฒนาให้สามารถรองรับคนส่วนใหญ่ของประเทศ และลดความ
เหลื่อมล้าทางด้านเศรษฐกิจและสังคมระหว่างกรุงเทพมหานคร เมืองและชนบท รวมทัง้ ยกระดับ
คุ ณภาพชีว ิตและรายได้ของคนไทยอย่างทัว่ ถึงยุทธศาสตร์ การพัฒ นาจึง ต้อ งมีก ารประสาน
เชื่อมโยงระหว่างชนบทและเมืองให้เป็ นไปในทิศทางที่เสริมสร้างพลังซึ่งกันและกัน โดยอาศัย
กระบวนการมีส่วนร่วมและการเพิม่ ขีดความสามารถของชุมชนในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม การ
บริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างเต็มที่ไปพร้อมๆ กับการกระจายโอกาส
กิจกรรมทางเศรษฐกิจ และบริการทางสังคมจากภาครัฐ

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
การพัฒนาภูมภิ าคและชนบทในช่วงต่อไปต้องปรับเปลีย่ นแนวความคิดและวางแนวทาง
เพื่อให้คนชนบทมีศกั ยภาพสามารถพึง่ ตนเองได้มโี อกาสและมีความเสมอภาคทัง้ ด้านเศรษฐกิจ
และสัง คม มีค รอบครัว ที่อ บอุ่ น มีท รัพ ยากรธรรมชาติเ ป็ น ฐานการพัฒ นาที่ย งั ่ ยืน และมี
สภาพแวดล้อมที่ปลอดจากมลพิษ โดยเพิม่ ความสามารถของคนและชุมชนในชนบทให้มคี วาม
เข้มแข็งเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาเศรษฐกิจสังคมการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และการดูแลสิง่ แวดล้อมอย่างเต็มที่ ในขณะเดียวกันก็จาเป็ นต้องปรับแนวทางและวิธกี ารการ
พัฒนาภูมภิ าคและชนบทโดยสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ครบทุกภูมภิ าคและทุกพืน้ ทีอ่ ย่างเต็ม
ศักยภาพ รวมทัง้ ขยายบริการพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจและสังคมไปสู่ชนบท เพื่อให้เกิดโอกาสทีเ่ ท่า
เทีย มกัน ในระหว่ า งคนทุ ก พื้น ที่ ทุ ก กลุ่ ม ทุ ก เพศ ทุ ก วัย โดยได้ก าหนดวัต ถุ ป ระสงค์แ ละ
เป้าหมายไว้ดงั นี้
1.

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อ เสริม สร้า งศัก ยภาพของคนและเสริม สร้า งความเข้ม แข็ง ของชุ ม ชนใน
ภูมภิ าคและชนบท ให้มคี วามพร้อมในการเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมของภูมภิ าคและชนบททีย่ งยื
ั่ น
1.2 เพื่อให้มกี ารกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจอย่างทัวถึ
่ ง และสร้างโอกาสในการ
พัฒนาและการมีงานทาให้สอดคล้องกับความพร้อมของคน ชุมชน และศักยภาพของพืน้ ที่
1.3 เพื่ อ เสริ ม สร้ า งการมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนในการอนุ รัก ษ์ ฟื้ นฟู บู ร ณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ตลอดจนให้มกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติในท้องถิ่นของ
ตนเองอย่างมีความสมดุล ประหยัด และมีประสิทธิภาพ และส่งผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมน้อย
ทีส่ ุด
1.4 เพื่อเพิม่ บทบาทขององค์กรประชาชน องค์กรบริหารส่วนท้องถิน่ และราชการ
ส่วนภูมภิ าค ให้มขี ดี ความสามารถในการประสานงานและการทางานพัฒนาภูมภิ าคและชนบท
ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อเหตุการณ์และสอดคล้องกับความต้องการของชุมชนและ
ท้องถิน่
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1.5 เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการงานพัฒนาของภาครัฐ โดยให้จงั หวัด
และกลุ่มจังหวัดเป็นศูนย์กลางในการพัฒนาภูมภิ าคและชนบท
2.

เป้ าหมาย

2.1 ลดช่องว่างการกระจายรายได้ระหว่างกลุ่มผู้มรี ายได้สูงสุดและต่ าสุด โดยเน้น
กลุ่มผูม้ รี ายได้ปานกลางลงมาถึงผูม้ รี ายได้น้อยให้มสี ดั ส่วนรายได้เพิม่ ขึน้ อย่างน้อยเป็ นร้อยละ
50 ของรายได้ประชาชาติ เมือ่ สิน้ แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
2.2

ลดสัดส่วนคนยากจนของประเทศให้เหลือร้อยละ 10 ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับ

ที่ 8
2.3 กระจายการให้บริการทางเศรษฐกิจและสังคมที่จาเป็ นสาหรับการพัฒนาศักยภาพของคนและอาชีพ เพื่อให้คนในทุกชุมชนสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างพอเพียง รวดเร็ว
และมีคุณภาพ
2.4 ขยายพืน้ ทีป่ รับโครงสร้างการเกษตรแบบยังยื
่ น โดยให้มพี น้ื ทีไ่ ม่ต่ ากว่าร้อยละ
20 ของพืน้ ทีเ่ กษตรกรรมทัง้ ประเทศ หรือประมาณ 25 ล้านไร่
2.5 สร้า งโอกาสให้ก ลุ่ ม คนยากจนจานวน 8 ล้านคน ในการประกอบอาชีพ
การเกษตรให้มรี ายได้พอเพียงและมีทางเลือกทีจ่ ะดารงชีวติ อยูใ่ นชนบทได้อย่างมันคง
่
2.6

เพิม่ ทางเลือกในการประกอบอาชีพนอกภาคเกษตรให้แก่เกษตรกรมากขึน้

2.7 ให้ทุ ก ชุ มชนมีบ ทบาทมากขึ้น ในการมีส่ ว นร่ว มในการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู บูรณะ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
2.8 ให้ทุกชุมชนมีความสามารถในการแก้ไขปญั หาของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตัง้ แต่การวิเคราะห์หาสาเหตุของปญั หา การแก้ไขปญั หาการจัดทาแผน และการประสาน
การสนับสนุนจากหน่วยงานรัฐและเอกชน
3.

ยุทธศาสตร์การเสริ มสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท

เพื่อ เสริมสร้างศัก ยภาพของคนและชุมชน รวมทัง้ กระจายโอกาสการพัฒนา อาชีพ
รายได้ และการมีงานทาให้กบั คนในภูมภิ าคและชนบท จึงกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาไว้ 3
ยุทธศาสตร์ ดังนี้
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3.1

การส่งเสริ มการมีส่วนร่วมและเสริ มสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา

3.2

การเสริ มสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทา

3.3

การบริ หารจัดการการพัฒนาภูมิภาคและชนบท

บทที่ 2
การส่งเสริมการมีส่วนร่วม
และเสริมสร้างศักยภาพชุมชนในการพัฒนา
การมีส่วนร่วมของประชาชนในภูมภิ าคและชนบทในกระบวนการพัฒนา เป็ นการเปิ ด
โอกาสให้ประชาชนได้พฒ
ั นาศักยภาพในการบริหารจัดการปญั หาได้ดว้ ยตนเอง เพื่อประโยชน์ของ
ตนเอง ครอบครัว และชุมชน ตลอดจนสามารถสนองตอบต่อการกระจายการพัฒนาได้อย่าง
เต็มทีแ่ ละทัวถึ
่ ง ดังนัน้ การพัฒนาในอนาคตจะเน้นทีก่ ารสร้างความเข้มแข็งของชุมชนในภูมภิ าค
และชนบท ให้สามารถพึ่งตนเองได้ โดยมีเศรษฐกิจชุมชนที่มนคงเป็
ั่
นตัวนา และเป็ นฐานในการ
ยกระดับรายได้และคุณภาพชีวติ ในอนาคต ทัง้ นี้ภาคธุรกิจเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและ
องค์กรประชาชนจาเป็ นจะต้องเข้ามาเสริมบทบาทของภาครัฐซึง่ เป็ นผู้สนับสนุ นการพัฒนาเดิม
ซึง่ เป็นการผนึกกาลังในการพัฒนาและนาไปสู่ความเข้มแข็งของชุมชน โดยมีแนวทางหลักดังนี้
1.
การเสริ มสร้ า งความเข้ ม แข็ ง ของชุ ม ชนชนบทเพื่ อ พั ฒ นาเศรษฐกิ จสั ง คม
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม เพื่อให้ชุมชนมีความพร้อมในเบือ้ งต้นในการตอบรับต่อ
การเข้า มาร่ ว มสนั บ สนุ น การพัฒ นาของทัง้ ภาครัฐ ภาคธุ ร กิจ เอกชน และองค์ ก รพัฒ นา
เอกชน โดยยกระดับความรู้ความสามารถในการเข้าร่วมกระบวนการพัฒนาของชุมชนและมี
แนวทางดังนี้
1.1

การเตรียมความพร้อมของชุมชน

(1) เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาคนเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดการ
และทักษะที่หลากหลาย พร้อมกับพัฒนาความเป็ นผู้นาและความเข้มแข็งของกลุ่ มต่างๆ ใน
ชุมชน โดยจัดการฝึ กอบรมด้วยวิทยากรทัง้ จากชาวบ้านและภายนอกให้สอดคล้อ งกับความ
ต้องการของชุมชน และมีการเรียนรูแ้ ลกเปลีย่ นระหว่างกัน
(2)
ชุมชนทุกรูปแบบ

จัดสรรงบประมาณสนับสนุ นองค์กรชุมชนเพื่อส่งเสริมการรวมกลุ่มของ

(3) ส่งเสริมให้องค์กรชุมชนเป็ นตัวกลางในการรับการสนับสนุ นและความ
ช่วยเหลือจากรัฐ เพื่อให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ทางาน ควบคุม และติดตามผล
ร่วมกัน
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1.2

การเพิ่ มศักยภาพขององค์กรชุมชน

(1) พัฒ นากระบวนการเรีย นรู้ โดยการกระจายข้ อ มู ล ข่ า วสาร และ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการดาเนินชีวติ ของครอบครัวและชุมชน
(2) สนับสนุ นชุมชนให้มกี ารริเริม่ ทาธุรกิจที่ชุมชนเป็ นเจ้าของและบริหาร
จัดการเอง ภายใต้ความร่ว มมือของภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรพัฒนาเอกชน รวมทัง้ มีการ
แลกเปลีย่ นประสบการณ์ในการบริหารจัดการด้านธุรกิจระหว่างชุมชน
(3) ส่งเสริมบทบาทของสตรีให้มสี ่วนในการสร้างความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ
ของชุมชน โดยให้มสี ่วนร่วมในการบริหารจัดการงานพัฒนาของชุมชนในทุกด้านมากขึน้
1.3

การสนับสนุนแหล่งเงิ นทุนสาหรับการพัฒนาชุมชน

(1) ขยายการดาเนินงานกองทุนพัฒนาชนบท เพื่อสนับสนุ นการออมทรัพย์
ในระดับชุมชน และส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาชุมชนและท้องถิน่ ให้เกิดขึน้ อย่างกว้างขวาง
(2) สนั บ สนุ น การจัด ตัง้ กองทุ น ในรูป แบบต่ า งๆ และพัฒ นาเครือ ข่ า ย
กองทุนในระดับชุมชน เช่น กองทุนสวัสดิการในชุมชน กองทุนพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่ แวดล้อม กองทุนด้านค้นคว้าวิจยั เพื่อพัฒนาอาชีพเสริม เป็นต้น โดยการให้ความรูด้ า้ นบริหาร
จัด การกองทุ น และด้ า นอื่ น ๆ ที่ จ าเป็ น ให้ ม ีป ระสิท ธิ ภ าพและเสริม สร้ า งศั ก ยภาพของ
ผูบ้ ริหารกองทุนให้มากขึน้
1.4 การสนั บ สนุ น กระบวนการเรี ย นรู้แ ละขยายเครื อ ข่ า ยการเรี ย นรู้ข อง
ประชาชน และชุมชนในชนบท
(1) ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อมวลชน และสร้างเครือข่ายการสนับสนุ น
ด้านเทคโนโลยีส่อื สาร เพื่อการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
(2) จัดให้มกี ารฝึกอบรมอาชีพด้านต่างๆ ทีส่ อดคล้องกับศักยภาพของชุมชนและ
ท้องถิน่ โดยใช้เทคโนโลยีท่เี หมาะสม ภายใต้ความร่วมมือขององค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน
และสถาบันการศึกษาในท้องถิน่
(3) รับรองวิทยฐานะการเรียนรูข้ องชุมชน ในรูปแบบต่างๆ เช่น โรงเรียน
ชุมชน วิทยาลัยชุมชน มหาวิทยาลัยชาวบ้าน โดยรัฐให้การช่วยเหลือตามความเหมาะสม
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(4) เผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารที่เป็ นประโยชน์ในการเลือกประกอบอาชีพและ
การดารงชีพผ่านสื่อต่างๆ ทีห่ ลากหลาย เช่น ข้อมูลราคาสินค้า ข้อมูลด้านบริการทางสังคม เป็ น
ต้น
1.5 การสนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของชุ ม ชนและท้ อ งถิ่ น ในการพัฒ นา
ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
(1) สร้างความตระหนักและความรูค้ วามเข้าใจเกี่ยวกับการอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การนาภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ มาใช้ในการบริหารจัดการ
(2) เผยแพร่และให้โอกาสประชาชนได้รบั ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับผลกระทบ
ทางเศรษฐกิจ สังคม ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่จะเกิดขึน้ กับท้องถิน่ จากโครงการ
พัฒนาของรัฐ รวมทัง้ สนับสนุนให้มกี ารประชาพิจารณ์ตามควรแก่กรณี
(3) สนับสนุนให้องค์กรชุมชน เช่น กลุ่มสตรี กลุ่มเยาวชน มีบทบาทในการ
ควบคุมดูแลและแก้ไขด้านสิง่ แวดล้อมของชุมชนเพิม่ ขึน้
1.6

การส่งเสริ มบทบาทของครอบครัวและชุมชนในการจัดบริ การสังคม

(1) สร้างกลไกและระบบที่จะเอื้อต่อการส่งเสริมบทบาทของชุมชนในการ
ตรวจสอบบริการสังคมต่างๆ ทีด่ าเนินการในชุมชน เช่น การรับเลีย้ งเด็กปฐมวัย การกาจัดขยะให้
ได้มาตรฐาน ฯลฯ
(2) สนับสนุ นให้ชุมชนเป็ นศูนย์กลางในการพัฒนาความสัมพันธ์ ของคนใน
ครอบครัว และชุมชน โดยการจัดกิจกรรม เช่น การจัดสวนสาธารณะและบริการนันทนาการ
เพื่อให้สมาชิกได้รบั ประโยชน์รว่ มกัน
2.
การเพิ่ มบทบาทของภาครัฐเพื่อสนับสนุนชุมชนให้ มีส่วนร่วมและโอกาสในการ
พัฒนามากขึ้น
2.1

การส่งเสริ มความเข้มแข็งด้านเศรษฐกิ จขององค์กรชุมชน

(1) ใช้มาตรการทางการคลัง โดยการปรับปรุงระบบภาษีให้ส่งเสริมและ
สนับสนุนการระดมทุนเพื่อการพัฒนาองค์กรชุมชน
(2) ส่งเสริมกิจการสหกรณ์ให้เกิดขึน้ อย่างกว้างขวาง รวมทัง้ รับรองสถานภาพของกลุ่มต่างๆ ทีด่ าเนินการโดยใช้หลักสหกรณ์เพื่อให้มสี ถานภาพทีส่ ามารถเอื้อประโยชน์
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ด้านภาษีต่ อ ภาคเอกชนและองค์ก รพัฒนาเอกชนที่ใ ห้ก ารสนับสนุ นในด้า นต่ า งๆ เช่น การ
ฝึกอบรม
(3)
สนับสนุ นมาตรการทางภาษีเพื่อจูงใจธุ รกิจขนาดใหญ่ ให้ท าธุ รกิจกับ
องค์กรชุมชนในลักษณะทีช่ ่วยเพิม่ ขีดความสามารถในการจัดการ การตลาด และการแข่งขันของ
ชุมชนให้สงู ขึน้
(4) ส่งเสริมให้สถาบันการเงินทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนสนับสนุ นสินเชื่อ
เพื่อการพัฒนาให้แก่องค์กรชุมชนมากขึน้
(5) สนับสนุ นการจัดตัง้ สถาบันการเงินระดับชาติ ในลักษณะธนาคารเพื่อ
พัฒนาองค์กรชุมชน เพื่อ ให้ก ารสนับสนุ นทัง้ ด้านการพัฒนาองค์กรและด้านสินเชื่อ เพื่อการ
พัฒนาให้แก่ องค์กรชุมชน โดยมีการร่วมมือประสานงานกับองค์กรพัฒนาเอกชน และสถาบัน
การเงินอื่นๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคเอกชนอื่นๆ ทีจ่ ะร่วมสนับสนุนการพัฒนาองค์กรชุมชน
(6)

พัฒนาขีดความสามารถของสถาบันและกลุ่มเกษตรกรในรูปแบบต่างๆ

โดย
(6.1) สนั บ สนุ น หลัก สู ต รการศึก ษาทัง้ ในระบบและนอกระบบที่
สอดคล้องกับศักยภาพและภูมปิ ญั ญาของท้อ งถิ่น รวมทัง้ จัด ระบบการถ่ ายทอดความรู้ด้าน
เทคนิควิชาการของสถาบันและกลุ่มเกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จให้แพร่หลาย
(6.2) เพิ่ม โอกาสการท าธุ ร กิจ ของสถาบัน เกษตรกร โดยจัด การ
ฝึ ก อบรมด้านบริห ารจัดการ สนับ สนุ นข่าวสารด้านการตลาดและเพิ่มสินเชื่อ ระยะยาวผ่ า น
สถาบันเกษตรกร
(6.3) สนั บ สนุ น ความคล่ อ งตัว ในการด าเนิ น ธุ ร กิ จ ของสถาบัน
เกษตรกรโดยการแก้กฎหมายทีจ่ าเป็น
2.2

การส่งเสริ มความเข้มแข็งขององค์กรชุมชนด้านสังคมและคุณภาพชีวิต

(1) กระจายอ านาจการจัดการศึก ษาให้ชุ มชนท้อ งถิ่นมีส่ ว นร่ว มในการ
กาหนดหลักสูตรการศึกษาให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อม และตอบสนองความต้องการของ
ท้องถิน่ และเพิม่ โอกาสในการศึกษาต่อแก่เด็กทีจ่ บการศึกษาภาคบังคับอย่างทัวถึ
่ ง
(2) เปิดโอกาสให้ประชาชนได้รบั ข่าวสารข้อมูลอย่างกว้างขวาง โดยความ
ร่วมมือในการเผยแพร่ขอ้ มูลข่าวสารระหว่างองค์กรชุมชน รัฐ และองค์กรพัฒนาเอกชน
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(3) สนับสนุ นงบประมาณแก่องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชน เพื่อ
ดูแลกลุ่มผูด้ อ้ ยโอกาสทีร่ ฐั ดูแลไม่ทวถึ
ั่ ง
(4) กระจายบริการสาธารณสุขทัง้ ทางด้านทรัพยากรและบุคลากร เพื่อลด
ความแตกต่างทางด้านคุณภาพของการให้บริการระหว่างกรุงเทพมหานครและภูมภิ าค
(5)
เร่งการปฏิรปู ระบบภาษีทอ้ งถิน่ เพื่อให้ท้องถิน่ และชุมชนมีรายได้เพียงพอ
ในการจัดบริการด้านสังคมอย่างทัวถึ
่ ง
3.
การส่งเสริ มบทบาทของภาคธุรกิ จเอกชน และองค์กรพัฒนาเอกชนให้ มีส่วนร่วม
ในการพัฒ นาชุ มชน เพื่อ เปิ ดโอกาสให้ชุ มชนสามารถดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจและมี
ทางเลือกในการประกอบอาชีพเพิม่ มากขึน้ รวมทัง้ การเพิม่ บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชนและ
ภาคธุรกิจเอกชนให้เกือ้ กูลกิจกรรมของชุมชน
3.1 การสนับสนุนธุรกิ จเอกชนให้เข้าร่วมในการพัฒนาธุรกิ จชุมชนตามความ
พร้อมความถนัดและความสมัครใจของแต่ละองค์กรธุรกิ จ
(1) สนั บ สนุ น การพัฒ นาธุ ร กิจ และเศรษฐกิจ ในระดับ หมู่บ้ า นโดยการ
สนับสนุ นการร่วมทุนระหว่างชุมชนและธุรกิจเอกชน และการหาตลาดสาหรับสินค้าที่ผลิตใน
ท้องถิน่
(2) ส่งเสริมชุมชนให้มอี าชีพนอกภาคเกษตรในหมู่บ้าน โดยเฉพาะธุรกิจ
ประเภทรับเหมาช่วงงาน เช่น การทอผ้า การผลิตชิน้ ส่วนผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมประเภทต่างๆ
(3) ถ่ายทอดความรู้และทักษะในเชิงธุรกิจ เช่น การผลิต การตลาด การ
บัญชี การเงิน และการจัดการทัวไป
่ เพื่อวางรากฐานความคิดเชิงธุรกิจโดยยึดหลักการมีส่วนร่วมใน
การพัฒนาชุมชนด้วยตนเอง
(4) สร้างสิง่ จูงใจด้านมาตรการการเงินและการคลังให้ธุรกิจเอกชนเข้ามา
ช่วยฝึกอบรมฝีมอื แรงงาน การผลิต การจาหน่าย และการจัดการตลาดอย่างเป็ นระบบครบวงจร
โดยให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมจัดการในทุกขัน้ ตอนและสามารถพัฒนาให้เป็ นธุรกิจทีช่ ุมชนเป็ น
เจ้าของเองได้ในทีส่ ุด
(5) รณรงค์สร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการธุรกิจเอกชนในการ
ปรับแนวคิดการบริหารธุรกิจจากการมุง่ เน้นกาไรไปสู่การลงทุนเพื่อพัฒนาสังคมควบคู่กนั ไปด้วย
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3.2

การสนับสนุนองค์กรพัฒนาเอกชนให้มีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชน

(1) สนับสนุ นบทบาทองค์กรพัฒนาเอกชนในการประสานงานการพัฒนาร่วมกับ
ชุมชน องค์กรท้องถิน่ ภาครัฐ และภาคธุรกิจเอกชน โดยสนับสนุ นข้อมูลข่าวสาร งบประมาณ และ
การอานวยความสะดวก
(2) ส่ ง เสริม บทบาทองค์ก รพัฒ นาเอกชนในการค้ น คว้ า วิจ ัย และการ ถ่ ายทอด
เทคโนโลยีความรูใ้ นด้านต่างๆ เพื่อสนับสนุนการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน
(3)
ในชนบท

สนับสนุ นทุนแก่องค์กรพัฒนาเอกชนในการพัฒนาอาชีพและรายได้ของชุมชน

บทที่ 3
การเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทา
การลดความเหลื่อมล้าของรายได้และกระจายผลการพัฒนา จะมุ่งให้คนไทยในทุกส่วน
ของประเทศได้รบั ผลประโยชน์จากการพัฒนา อันจะนาไปสู่การพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นในระยะยาว ซึง่ ใน
การเสริม สร้า งโอกาสการพัฒ นาเพื่อ สร้า งอาชีพ และการมีง านท า จะต้ อ งค านึ ง ถึง ความ
เชื่อมโยงระหว่างคน ชุมชน พื้นที่ และศักยภาพของการพัฒนาที่มอี ยู่ควบคู่ไปกับการกาหนด
แนวทางการเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทา
แนวทางการเสริมสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจให้ชุมชนและกลุ่มคนในภูมภิ าคและชนบท
ด้วยการสนับสนุ นให้มกี ารกระจายกิจกรรมทางเศรษฐกิจและบริการทางสังคมและการศึกษา
รวมทัง้ การพัฒนาเพื่อให้เกิดความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ เมือง และชุมชน ตามศักยภาพและ
ความเหมาะสม เพื่อช่วยเพิม่ โอกาสการมีงานทา และลดความเหลื่อมล้าของรายได้ ซึง่ จะมุ่งต่อ
กลุ่ ม คนที่อ าศั ย อยู่ ใ นภู ม ิภ าคและชนบท โดยเฉพาะกลุ่ ม เกษตรกรและคนจนในเมือ ง
ประกอบด้วยแนวทางสาคัญดังต่อไปนี้
1.
การกระจายกิ จกรรมทางเศรษฐกิ จ เพื่อสร้างโอกาสการมีงานทา โดยมุ่งปรับโครงสร้าง
การเกษตรตามแนวทางเกษตรยังยื
่ น ได้แก่ เกษตรธรรมชาติ เกษตรอินทรีย์ เกษตรผสมผสาน และ
วนเกษตร เพื่อ ลดความเสี่ยงทางด้านรายได้ ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกร ตลอดจนการฟื้ นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติและรักษาสิง่ แวดล้อม สนับสนุ นให้ม ีการนาผลิตผลทางการเกษตรมาสร้างให้
เกิดมูลค่ าเพิ่ม โดยระบบอุ ตสาหกรรมการเกษตร การสร้างเครือ ข่ายอุ ต สาหกรรมชนบทและ
อุตสาหกรรมชุมชนให้เชื่อมโยงกับภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ การกระจายฐานอุตสาหกรรม
และบริการทางการเงิน ดังนี้
1.1

การพัฒนาเกษตรยังยื
่ นเพื่อปรับโครงสร้างการเกษตร

(1) พัฒนาศักยภาพของเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและตัดสินใจใน
การเรียนรู้ เพื่อปรับระบบการเกษตรไปสู่การเกษตรที่ยงยื
ั ่ น โดยการเรียนรู้จากประสบการณ์ของ
เกษตรกรทีป่ ระสบความสาเร็จจากระบบเกษตรยังยื
่ นและจัดทาคู่มอื ทางเลือกการประกอบอาชีพ
การเกษตรให้สอดคล้องกับพืน้ ทีแ่ ละความต้องการของตลาด
(2)
ดังนี้

สนับสนุ นเกษตรกรในการดาเนินกิจกรรมเกษตรยังยื
่ น ในด้านต่างๆ
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(2.1) สนับสนุ นการจัดหาแหล่งน้ าขนาดเล็ก ในไร่นา การให้บริการ
ด้านการตลาดทีจ่ าเป็นโดยเน้นการให้บริการเบือ้ งต้นในการขนส่งสินค้าเกษตรออกสู่ตลาดต่างๆ
การให้ขอ้ มูลข่าวสารการผลิตและการตลาดทีท่ นั ต่อเหตุการณ์เพื่อประกอบการตัดสินใจ
(2.2) สนั บ สนุ น ป จั จัย การผลิ ต ที่ จ าเป็ น ในการปรับ โครงสร้ า ง
การเกษตร โดยให้ความสาคัญกับการใช้พนั ธุพ์ ชื พันธุส์ ตั ว์ทม่ี คี วามต้านทานโรค
(2.3) ให้ความสาคัญกับการวิจยั แบบสหวิทยาที่นาไปสู่การพัฒนา
ระบบเกษตรที่กลมกลืนกับธรรมชาติ โดยคานึงถึงภูมปิ ญั ญาท้องถิน่ และความหลากหลายทาง
ชีวภาพ การพัฒนาสารชีวภาพเพื่อลดการใช้สารเคมีการเกษตร
(2.4) สนับสนุ นสินเชื่อเงื่อนไขผ่อนปรนระยะยาว เพื่อสนับสนุ นการ
ปรับโครงสร้างการเกษตรอย่างเพียงพอ
(2.5) พัฒนาคุณภาพผลผลิตโดยกาหนดมาตรฐานและตรวจสอบสาร
ตะกัว่ ในผลผลิต เกษตรทัง้ พืชและสัต ว์อ ย่างเข้มงวด และจัดให้มรี ะบบประสานงานระหว่าง
หน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้อง
(3) ปรับระบบการส่งเสริมของภาครัฐ จากการเป็ นผู้ส่งเสริมหลักมาเป็ น
ผู้ประสานงานระหว่างผู้ท่เี กี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุ น อานวยความสะดวก และนาเสนอทางเลือก
ให้แก่ เกษตรกรตามความต้องการ และสอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ตลอดจนความเป็ นไปได้ทาง
การตลาด เพื่อเสริมสร้างความสามารถของเกษตรกรในการวางแผนการผลิตและตัดสินใจด้วย
ตนเอง รวมทัง้ พัฒนาบุคลากรของภาครัฐให้เข้าใจทิศทางและบทบาทของตนเองในการสนับสนุ น
การปรับโครงสร้างการเกษตรและสามารถดาเนินการอย่างมีประสิทธิภาพ
(4) เพิ่ม บทบาทของภาคเอกชนและองค์ ก รพัฒ นาเอกชนในการร่ ว ม
ประสานกับภาครัฐในการสนับสนุนการปรับโครงสร้างการเกษตรโดยรัฐสนับสนุ นให้เข้ามามีส่วน
ร่วมในการจัดหาตลาด การพัฒนาความรูใ้ นด้านการบริหารจัดการ และถ่ายทอดประสบการณ์ใน
เชิงธุรกิจ เทคโนโลยีทเ่ี หมาะสม
1.2 การพัฒ นาอุต สาหกรรมในระดับ ครัว เรื อ น อุต สาหกรรมชนบท และ
อุตสาหกรรมชุมชน
(1) ส่ ง เสริม ให้ ภ าคธุ ร กิ จ เอกชนเข้ า มาสนั บ สนุ น ทัง้ ในด้ า นทุ น และ
เทคโนโลยีแก่เกษตรกรและชุมชน รวมทัง้ การฝึกอบรมและให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับโอกาสในการลงทุน
ด้านการแปรรูปสินค้าเกษตรอย่างง่าย
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(2) สนับสนุ นอุตสาหกรรมชุมชนที่ประชาชนในท้องถิ่นจัดตัง้ และเป็ น
เจ้าของร่วมกัน โดยรัฐให้สทิ ธิประโยชน์ ด้านภาษีและการลงทุน ข้อมูลข่าวสารด้านการตลาด
และเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิตและการตลาด อันจะเป็ นทางเลือกแก่เกษตรกรใน
การผลิตสินค้าเกษตรทีม่ ศี กั ยภาพทีจ่ ะเป็นวัตถุดบิ ในการแปรรูป
(3) สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงการรับช่วงการผลิตระหว่างอุตสาหกรรมขนาดใหญ่
ในภูมภิ าคเดียวกันและในภูมภิ าคอื่นกับอุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อเป็ นการ
กระจายงานจากเมืองไปสู่พน้ื ทีช่ นบทมากขึน้
(4) จัดระบบรับประกันหรือกองทุนประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นใน
การรับช่วงการผลิตของอุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรมชุมชน
(5) เพิ่ม ประสิท ธิภ าพของรัฐ ในการสนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมชนบทและ
อุตสาหกรรมชุมชน โดยจัดทาแผนพัฒนาอุตสาหกรรมชนบทและอุตสาหกรรมชุมชนเฉพาะ
พืน้ ทีใ่ ห้ครอบคลุมทุกพืน้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพในระดับภาค อนุภาค หรือกลุ่มจังหวัด
1.3

การกระจายอุตสาหกรรมและกิ จกรรมสนับสนุนไปสู่ภมู ิ ภาค

(1) พัฒ นาขีด ความสามารถและขยายจ านวนผู้ ป ระกอบการในระดับ
ท้องถิน่ โดยจัดหลักสูตรสัมมนาและฝึกอบรมแก่ผปู้ ระกอบการท้องถิน่ อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะ
ด้านการบริหารจัดการและเทคโนโลยีสมัยใหม่
(2) สนั บ สนุ น การย้า ยฐานอุ ต สาหกรรมจากเขตกรุ ง เทพมหานครและ
ปริมณฑล โดยรัฐให้การสนับสนุนในด้านระบบการขนส่ง สื่อสารโทรคมนาคม และแหล่งชุมชนที่
เพียงพอ และให้ค่ าใช้จ่ายของอุ ต สาหกรรมในด้านปจั จัยพื้นฐานอยู่ในระดับใกล้เคียงกับเขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล รวมทัง้ ปรับปรุงสิทธิประโยชน์ ด้านการลงทุน ภาษีนิติบุคคล และ
จัดหาเงินกูด้ อกเบีย้ ต่าเพื่อให้เกิดแรงจูงใจทีเ่ พียงพอในการย้ายฐานการผลิต
(3) พัฒ นาศู น ย์อุ ต สาหกรรมระดับ ภาคใน 9 จัง หวัด ได้แ ก่ ล าพู น
พิษณุโลก นครสวรรค์ นครราชสีมา ขอนแก่น สระบุร ี ราชบุร ี สุราษฎร์ธานี และสงขลา โดยให้ม ี
นิค มอุ ต สาหกรรมหรือ เขตอุ ต สาหกรรมครบทัง้ 9 จังหวัด และส่ งเสริมให้มกี ารลงทุนใน
อุตสาหกรรมทีม่ คี วามเชื่อมโยงกับฐานการผลิตและปจั จัยการผลิตในภาคและจังหวัดใกล้เคียง
(4) สนับสนุ นศูนย์อุต สาหกรรมของกลุ่มจังหวัดในลักษณะนิค มอุ ตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก โดยยึดความเชื่อมโยงของเศรษฐกิจในจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน มี

71

การแบ่งสรรบทบาทระหว่างจังหวัด ขนาดการผลิตที่เหมาะสมในเชิงอุตสาหกรรม และความ
เป็นไปได้ในการลงทุน
(5) เพิม่ บทบาทของภาคเอกชนในการร่ว มลงทุนกับภาครัฐในการจัดตัง้
นิคมอุตสาหกรรม เขตอุตสาหกรรม หรืออุทยานอุตสาหกรรมให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ โดยเฉพาะใน
เรื่องเกี่ยวกับการจัดสร้างบริการโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจ รวมทัง้ จัดให้มพี ้นื ที่เพื่อการ
พัฒนาบริก ารทางสังคมในด้านการศึกษา สาธารณสุ ข การฝึ กอบรมแรงงาน ตลอดจนการ
ควบคุมสิง่ แวดล้อม
(6) สร้างโอกาสใหม่ในการพัฒนาอุตสาหกรรมจากความร่วมมือในระดับอนุ
ภูมภิ าค โดยตัง้ เขตเศรษฐกิจตามแนวชายแดนและเขตปลอดภาษีศุ ล กากร เพื่อ เร่งการ
ขยายตัว ของการค้า และการลงทุ น ด้ า นอุ ต สาหกรรมเชื่อ มโยงกับ เศรษฐกิจ ของประเทศ
เพื่อนบ้าน
1.4

การกระจายบริ การทางการเงิ นสู่ภมู ิ ภาคและท้องถิ่ น

(1) ก าหนดเป็ น นโยบายให้ ส ถาบัน การเงิน ที่ไ ด้ ร ับ อนุ ญ าตใหม่ เปิ ด
สานักงานใหญ่ในภูมภิ าค
(2) ส่งเสริมให้ธ นาคารพาณิชย์ บริษัทเงินทุน บริษัทหลักทรัพย์ บริษัท
หลักทรัพย์จดั การกองทุนรวม เปิ ดสาขาหรือสาขาย่อย สานักอานวยสินเชื่อ และสานักบริการ
ด้านหลักทรัพย์ในภูมภิ าคและชนบทมากขึน้
(3) ส่งเสริมให้บริษัทในภูมภิ าคระดมทุนจากตลาดหลักทรัพย์ และศูนย์
ซือ้ ขายหลักทรัพย์นอกตลาดหลักทรัพย์
(4) ปรับปรุงและขยายสินเชื่อของสถาบันการเงินของรัฐ คือ ธนาคารออมสิน
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร และสถาบันการเงินที่สนับสนุ นอุตสาหกรรมขนาด
กลางและขนาดย่อม ให้ครอบคลุมลูกค้าและผู้มรี ายได้หรือทุนน้ อยในเมืองและชนบท รวมทัง้ เพิม่
ปริมาณเงินทุนและสินเชื่อชนบท ให้สามารถส่งเสริมการดาเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจของชุมชนและ
ผูป้ ระกอบการรายย่อย
(5) จัดตัง้ บรรษัทประกันสินเชื่อ เทศบาลและส่งเสริมให้ส่ วนท้องถิ่นออก
พันธบัตรของตนเองเพื่อระดมทุนในการพัฒนาท้องถิน่
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2.

การกระจายบริ การด้านสังคมและการศึกษา
2.1

การขยายบริ การด้านการศึกษาและฝึ กอบรม

(1) กระจายการศึกษาอย่างทัวถึ
่ งทุกระดับ ทุกพื้นที่ และทุกกลุ่มคน ทัง้ ใน
ระบบและนอกระบบโรงเรียน รวมทัง้ การใช้ส่อื การสอนที่ใช้เ ทคโนโลยีและระบบสารสนเทศ
สมัยใหม่ในการเตรียมการสอน พร้อมทัง้ สนับสนุ นงบประมาณด้านการพัฒนาบุค ลากร และ
อุปกรณ์การศึกษาอย่างเพียงพอ
(2) ส่ ง เสริม การเตรีย มความพร้ อ มให้ แ ก่ ก าลัง คนที่ย ัง คงอยู่ ใ นภาค
การเกษตร แต่สามารถจะประกอบอาชีพอื่นๆ ในครัวเรือนเพื่อเพิม่ รายได้ เช่น การรับเหมาช่วง
งานจากโรงงานอุตสาหกรรมมาทาในครัวเรือนหรือชุมชน
(3) ส่ งเสริม ให้ม ีการกระจายข้อ มูล ข่า วสารตลาดแรงงานอย่างทัวถึ
่ งใน
ภูมภิ าคและท้องถิน่ เพื่อเกือ้ หนุนการกระจายงานจากโรงงานไปสู่ชุมชน
2.2

การกระจายบริ การด้านสาธารณสุขและสวัสดิ การสังคม

(1) ปรับ ปรุ ง การให้บ ริก ารสาธารณสุ ข ของรัฐ ให้ม ีคุ ณ ภาพมากยิ่ง ขึ้น
โดยเฉพาะการให้บริการแก่ผใู้ ช้บตั รสงเคราะห์ผมู้ รี ายได้น้อย
(2) จัดสวัส ดิก ารทางสังคมต่ างๆ คือ สถานพยาบาล สถานรับเลี้ยงเด็ก
สวนสาธารณะอย่างทัวถึ
่ งและเท่าเทียมกันโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการดูแลและจัดการ และ
เร่งรัดให้ออกกฎหมายสวัสดิการสังคม
(3) สนับสนุ นให้มอี งค์กรที่มเี อกภาพระดับชาติทาหน้าที่กาหนดนโยบาย
วางแผน และกากับดูแลการประสานแผนการดาเนินงานระหว่างหน่ วยงานภาครัฐและเอกชนใน
การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยให้สอดคล้องกับการพัฒนาเมือง โครงสร้างพืน้ ฐานและบริการทางสังคม

บทที่ 4
การบริหารจัดการการพัฒนาภูมิภาคและชนบท
การบริหารจัดการที่มปี ระสิทธิภาพเป็ นกลไกสาคัญที่จะทาให้การดาเนินงานตามยุทธศาสตร์ต่างๆ นาไปสู่จุดมุ่งหมายของการลดความเหลื่อมล้าของรายได้ และการกระจายโอกาสการ
พัฒนาไปสู่ภูมภิ าคและชนบท ดังนัน้ ในระยะของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงมีการปรับปรุงระบบ
บริหารงานพัฒนาให้สอดคล้องกับแนวทางการพัฒนาประเทศทีเ่ น้นการเพิม่ บทบาทการมีส่วนร่วม
ขององค์กรชุมชนในการกาหนดแนวทางการพัฒนาของตนเองมากขึน้ ซึ่งจะต้องมีการกระจาย
อานาจการบริหารงานบุค ลากร และงบประมาณ เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของระบบบริห าร
จัดการงานพัฒนาที่ใช้อยู่ในปจั จุบนั ให้สามารถแก้ปญั หาและส่งเสริมการพัฒนาได้ทนั กับขนาด
และความรุนแรงของปญั หาที่ม ีแนวโน้ ม เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ตามการเปลี่ยนแปลงของสภาพ
เศรษฐกิจและสังคม รวมทัง้ ส่งเสริมบทบาทของทุกฝ่าย คือ ภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชน และภาค
ประชาชน รวมทัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนในกระบวนการบริหารจัดการพัฒนาให้มากขึน้ เพื่อเพิม่
ประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรในการพัฒนาของภาครัฐ และการดาเนินการพัฒนาด้านต่างๆ จาก
ส่ว นกลาง ส่ วนภูมภิ าค และท้อ งถิ่นให้สอดคล้อ งกับนโยบายกระจายอ านาจและสร้างความ
เข้มแข็งให้แก่องค์กรท้องถิน่ ระดับล่ างให้สามารถปฏิบตั งิ านตามภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ
โดยมีแนวทางหลักดังต่อไปนี้
1.
การบริ หารจัดการงานพัฒนาทัวไป
่ เพื่อให้มกี ารแปลงนโยบายสู่การปฏิบตั อิ ย่างมี
ประสิทธิภาพ มีห ลักการส าคัญ โดยให้จงั หวัดและกลุ่ มจังหวัดเป็ นศูนย์กลางการพัฒนา โดย
กาหนดแนวทางดังนี้
1.1 สนับสนุนให้มกี ารจัดทาแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมในระดับภาคและ
แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดเพื่อเป็นกรอบและแนวทางในการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดเพื่อการพัฒนา
ตามศักยภาพและความต้องการในระยะยาวโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนในพืน้ ที่
1.2 ปรับปรุงรูปแบบของแผนพัฒนาจังหวัด ให้เป็ นแผนทีค่ รอบคลุมการพัฒนาของ
จังหวัดในทุกเรือ่ ง มีความชัดเจนสามารถนาไปสู่การปฏิบตั ทิ จ่ี ะสนองความต้องการของพืน้ ทีไ่ ด้
อย่างบูรณาการ และสอดคล้องกับกรอบหรือแนวทางการพัฒนาในระดับภาคตลอดจนแผนกลุ่ม
จังหวัดทีจ่ ะมีการดาเนินการ
1.3 ปรับปรุงกระบวนการจัดทาแผนพัฒนาจังหวัดในทุกระดับ ให้ทุกฝ่ายได้เข้ามามี
ส่วนร่วมในการกาหนดแนวทางการพัฒนา กากับ รวมทัง้ ติดตามประเมินผลการพัฒนา
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1.4 ปรับปรุงระบบงบประมาณและการบริหารบุคคลให้มคี วามคล่องตัว สามารถ
นาไปดาเนินการให้สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนา และสภาพพืน้ ทีท่ จ่ี ะพัฒนา และนโยบาย
การกระจายอานาจสู่ภมู ภิ าคและท้องถิน่
1.5 ปรับปรุงระบบการติดตามประเมินผล ให้มกี ารติดตามประเมินผลในทุกระดับ
ทัง้ ในระดับชาติ ระดับภาค และจังหวัด เพื่อ ประโยชน์ในการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแผนและ
ยุทธศาสตร์การบริหารงานพัฒนา
1.6 พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลข่าวสาร เพื่อเป็ นเครื่องมือในการบริหารจัดการ
งานพัฒนาในทุกระดับ โดย
(1) ปรับปรุงขีดความสามารถในการพัฒนาระบบข้อมูลในระดับจังหวัดและ
อาเภอให้สูงขึน้ โดยให้สามารถจัดเก็บข้อมูลและประมวลผลได้เอง โดยเฉพาะข้อมูลการพัฒนา
ชนบท การป้องกันสาธารณภัย และการพัฒนาคุณภาพชีวติ
(2) ปรับปรุงเครื่องชีว้ ดั ทางเศรษฐกิจและสังคม และคุณภาพชีวติ ในชุมชน
ทีม่ อี ยูใ่ ห้เหมาะสมต่อการเปลีย่ นแปลงของกระบวนทัศน์การพัฒนา
(3) สนับสนุนการสร้างเครือ่ งชีว้ ดั คุณภาพชีวติ และสังคมของชุมชนในระดับ
ต่างๆ เช่น ระดับชาติ ระดับพื้นที่ ระดับกลุ่มเป้าหมายเพื่อให้เป็ นเครื่องชี้วดั คุณภาพชีวติ และ
สังคม ในแต่ละระดับให้เหมาะสมกับสิง่ แวดล้อมนัน้ ๆ
1.7 เพิม่ ขีดความสามารถขององค์การบริหารส่วนท้องถิน่ โดยเฉพาะองค์การบริหาร
ส่วนตาบลในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามนโยบายกระจายอานาจได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้
(1) รัฐเป็ นผูส้ นับสนุ นการดาเนินงานและการพัฒนาขีดความสามารถของ
ั หาการพัฒ นาเฉพาะในส่ว นที่
องค์ ก ารบริห ารส่ ว นท้ อ งถิ่น เป็ น หลัก และเข้า ร่ ว มแก้ ไ ขป ญ
องค์กรระดับล่างมีขดี ความสามารถไม่เพียงพอ
(2) จัดทาแผนแม่บทการคลังท้องถิ่นและแผนแม่บทการเงินการคลังเพื่อ
สังคม เพื่อให้มกี ารกระจายผลการพัฒนากลับสู่ท้องถิ่น และเร่งปฏิรูประบบการคลังท้อ งถิ่น
โดยเฉพาะอย่างยิง่ การจัดเก็บภาษีจากฐานที่เป็ นจริง เพื่อให้ท้องถิน่ มีรายได้ท่เี พียงพอสาหรับ
การพัฒนาตนเองทัง้ ด้านเศรษฐกิจและบริการทางสังคม
(3) สนับ สนุ น บุค ลากร งบประมาณ และเครื่อ งใช้ที่จาเป็ น แก่อ งค์ การ
บริหารส่วนตาบลในการปฏิบตั ภิ ารกิจตามนโยบายกระจายอานาจ
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1.8 กาหนดรูปแบบ ขัน้ ตอน และวิธกี ารบริหารงานพัฒนา ทัง้ ทางด้านการจัดทา
แผน การประสานแผน และการบริหารงบประมาณ ระหว่างองค์การบริหารส่ ว นต าบล และ
บทบาทภารกิจของราชการส่วนภูมภิ าคและส่วนกลาง ทีจ่ ะลงไปดาเนินการพัฒนาในพืน้ ทีเ่ พื่อให้ม ี
ความสอดคล้อง และสนับสนุนซึง่ กันและกัน
1.9 ปรับปรุงคณะกรรมการระดับนโยบายที่รบั ผิดชอบการกระจายความเจริญไปสู่
ภูมภิ าคและชนบทในระดับชาติให้มอี งค์ประกอบในลักษณะพหุภาคีมากขึน้
1.10 เพิม่ ศักยภาพในการบริหารจัดการการพัฒนา เพื่อเสริมความมันคง
่ รวมทัง้ จัด
ระเบียบและพัฒนาชุมชนชายแดนและพืน้ ทีส่ ูงให้เป็ นถิน่ ฐานถาวรและมีศกั ยภาพทางเศรษฐกิจ
โดยการปรับปรุงองค์กรการบริหารงาน การประสานงาน กระบวนการวางแผน ระบบข้อมูลและ
เครือ่ งชีว้ ดั การพัฒนา ตลอดจนบุคลากรและระบบติดตามประเมินผล
2.
การปรับ กระบวนการท างานของภาครัฐ เอกชน องค์ก รพัฒ นาเอกชน และ
ประชาชนให้มีลกั ษณะพหุภาคี เพื่อเป็นกลไกการบริหารจัดการทีส่ อดคล้องกับข้อเท็จจริงและ
ความต้องการของชุมชนมากทีส่ ุด และนาไปสู่การมีส่วนร่วมของทุกฝา่ ย โดยกระบวนการทางาน
ร่วมกันของพหุภาคีในจุดเริม่ ต้นควรดาเนินการในระดับจังหวัดก่อน ในลักษณะของประชาคม
จังหวัด ซึง่ ถ้าหากได้ผลก็จะขยายลงสู่ระดับอาเภอ และตาบล รวมทัง้ ขยายขึน้ สู่ระดับภาค เพื่อ
สร้างเป็นเครือข่ายเชื่อมโยงกันทัง้ ประเทศต่อไป ทัง้ นี้ประชาคมจังหวัดจะมีลกั ษณะเป็ นรูปแบบการ
รวมตัวของประชาชนกลุ่มต่างๆ เพื่อร่วมกัน คิดหาแนวทางการพัฒนาในพื้นที่โดยลักษณะการ
จั ด ตั ้ง ควรให้ เ ป็ นไปตามธรรมชาติ แต่ ม ี ร ะเบี ย บ ทางราชการรองรั บ และให้ เ ป็ นที่
ยอมรับของทุกฝา่ ยโดยมีแนวทางหลักดังนี้
2.1 ภาครัฐควรก าหนดเป็ นนโยบายสนับสนุ นการจัดตัง้ ประชาคมจังหวัดตามแนว
ทางการพัฒนาในลักษณะของพหุพาคี
2.2 สนับสนุ นการดาเนินงานของประชาคมจังหวัด ทัง้ ทางด้านงบประมาณและการ
ประสานงานอย่างจริงจัง

ส่วนที่ 5
การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจเพื่อสนับสนุนการพัฒนาคนและคุณภาพ
ชีวิต
การพัฒนาสังคมไทยที่พงึ ปรารถนา โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาคนไทยทุกคนให้เต็มศักยภาพ
และมีการพัฒนาสภาวะแวดล้อ มทางสังคมที่เกื้อหนุ น ตลอดจนการเสริมสร้างศักยภาพการพัฒนาของ
ภูมภิ าคและชนบท ด้วยการใช้ทรัพยากรธรรมชาติและดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมอย่างมีประสิทธิภาพนัน้
จ าเป็ น อย่า งยิ่ง ที่จ ะต้อ งมีก ารเสริม สร้า งสมรรถนะทางเศรษฐกิจ ให้ม ีค วามเข้ม แข็ง มันคง
่ และมีข ีด
ความสามารถแข่งขันภายใต้กระแสโลกาภิวตั น์อย่างมีประสิทธิภาพในระยะยาว
การพัฒนาเศรษฐกิจทีจ่ ะสนับสนุ นการพัฒนาประเทศในทิศทางใหม่ดงั กล่าวข้างต้น จะต้องเป็ นการ
พัฒนาที่ไม่ยดึ ถือคนเป็ นเพียงปจั จัยหนึ่งในการผลิตเช่นในอดีตที่ผ่านมา แต่จะต้องเป็ นการพัฒนาที่ให้
ประโยชน์ทย่ี งยื
ั ่ นแก่คนไทย เป็ นระบบเศรษฐกิจทีข่ ยายตัวอย่างมีคุณภาพ โดยมีพน้ื ฐานการขยายตัวจาก
การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของคนทุกคนในสังคม มีการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพืน้ ทีท่ ่ี
มีการพัฒนาอยู่แล้วให้เป็ นฐานเศรษฐกิจทีส่ มบูรณ์ มันคง
่ และการสร้างโอกาสในการพัฒนาฐานเศรษฐกิจ
ใหม่ของประเทศเพิม่ ขึน้ โดยให้คนในพื้นที่ได้มสี ่วนร่วม และได้รบั โอกาสในการพัฒนาอย่างทัวถึ
่ ง มีการ
เพิม่ พูนทักษะและความรูค้ วามสามารถของคนด้วยการนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมาใช้เพื่อการสร้าง
รากฐานการผลิตที่เข้มแข็ง มีค วามสมดุลระหว่างภาคการผลิต ควบคู่ไปกับพัฒนาเครือข่ายโครงสร้าง
พื้น ฐาน เพื่อ เพิ่มประสิท ธิภ าพการผลิต และยกระดับคุ ณ ภาพชีว ิต ของคน ภายใต้ระบ บเศรษฐกิจ ที่ม ี
เสถียรภาพ และการแข่งขันอย่างเสรี

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
เพื่อให้การพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 สามารถเป็ นเครื่องมือในการพัฒนาคนและสร้าง
คุณภาพชีวติ ที่ดี เป็ นการวางรากฐานการพัฒนาที่ยงยื
ั ่ น และให้ประเทศสามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก ได้
กาหนดวัตถุประสงค์และเป้าหมายในการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจไว้ดงั นี้
1. วัตถุประสงค์
1.1 เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจให้มกี ารกระจายตัวไปในระดับพืน้ ที่ ตลอดจนเสริมสร้างศักยภาพให้คนทุกกลุ่ม
ได้มโี อกาสพัฒนาตนเองจากการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาและได้รบั ประโยชน์จากการขยายตัวทาง
เศรษฐกิจและการพัฒนาโครงสร้างพืน้ ฐานอย่างทัวถึ
่ ง
1.2 เพื่อเสริมสร้างรากฐานการผลิตทีเ่ ข้มแข็ง เกิดความสมดุลระหว่างภาคการผลิตและสร้างโอกาสการมี
งานทาและเพิม่ รายได้โดยไม่ทาลายทรัพยากรธรรมชาติและไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้งของคนในสังคม
1.3 เพื่อเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจของประเทศให้มกี ารเจริญเติบโตอย่างมีเสถียรภาพ มีความมันคง
่ และ
มีประสิทธิภาพ
1.4 เพื่อให้การบริหารจัดการเศรษฐกิจ สามารถปรับตัวได้ทนั กับกระแสการเปลีย่ นแปลงสภาพแวดล้อม
ทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมือง ทีเ่ กิดขึน้ ทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ
2. เป้ าหมาย
2.1 เป้ าหมายการพัฒนาเศรษฐกิ จให้ สอดคล้องกับศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสร้างโอกาสใหม่ทาง
เศรษฐกิ จและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน
(1) พัฒนากลุ่มจังหวัดในภูมภิ าคและพืน้ ทีช่ ายแดนในประเทศ รวมทัง้ กลุ่มจังหวัด และพืน้ ทีช่ ายแดนที่
จะสามารถเชื่อมเข้ากับกลุ่มประเทศเพื่อนบ้าน
ั่
(2) พัฒนากลุ่มพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ ได้แก่ พื้นที่ชายฝงทะเลตะวั
นออกให้เป็ นฐานเศรษฐกิจ
ั่
สมบูรณ์ของประเทศนอกเหนือจากกรุงเทพมหานคร และพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
ให้เป็ นฐานเศรษฐกิจใหม่
ในระยะยาว
ั่
(3) พัฒ นากลุ่ ม พื้น ที่ภ าคมหานครที่จ ะเชื่อ มโยงกรุง เทพมหานครและปริม ณฑล ชายฝ งทะเล
ตะวันออก อนุภาคกลางตอนบนและอนุภาคตะวันตก
2.2 เป้ าหมายการสร้างรากฐานการผลิ ต เพื่อเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ตและเพิ่ มโอกาสการมีงาน
ทา
(1) พัฒนาอุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชนให้เป็ นแหล่งรองรับและเชื่อมโยงการผลิต
โดยให้อุ ต สาหกรรมการเกษตรและแปรรูปสินค้าเกษตรมีบทบาทต่ อ การผลิต รวมของประเทศเพิ่มขึ้น
นาไปสู่การเพิม่ รายได้และการมีงานทาของเกษตรกร
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(2) จัดหาบริการพืน้ ฐานเพื่อสนับสนุ นการปรับโครงสร้างการผลิตของเกษตรกรทัง้ ทีเ่ ป็ นแหล่งน้ า และ
ตลาดกลางสินค้าเกษตรระดับต่างๆ ในพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสม
(3) ให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการท่องเทีย่ วที่สาคัญในภูมภิ าคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีจานวน
นัก ท่ อ งเที่ยวต่ างประเทศขยายตัว ไม่ต่ ากว่ าร้อ ยละ 7 ต่ อ ปี และมีการขยายตัว ของรายได้เ งิน ตรา
ต่างประเทศไม่น้อยกว่าร้อยละ 15 ต่อปี รวมทัง้ สนับสนุ นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ
เพิม่ ขึน้ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 3 ต่อปี
(4) เพิม่ การสนับสนุ นค่าใช้จ่ายด้านการวิจยั และพัฒนาให้ได้รอ้ ยละ 0.75 ของผลผลิตรวมในประเทศ
โดยเพิม่ งบประมาณอุดหนุนการวิจยั ของรัฐให้เป็ นร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจาปี
(5) ขยายปริมาณและเพิ่มคุ ณ ภาพโครงสร้างพื้ นฐาน เพื่อ สนับสนุ นการขยายฐานการผลิต และ
เสริมสร้างคุณภาพชีวติ ทีด่ ี
(6) จัดหาพลังงานให้เพียงพอกับความต้องการและยกระดับคุณภาพการบริการเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพ
ในการผลิตและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องประชาชน
2.3 เป้ าหมายการรักษาเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิ จไทย
(1) รักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจให้มคี วามมันคง
่ โดย
(1.1) รักษาอัตราเงินเฟ้อให้อยูใ่ นระดับทีเ่ หมาะสมเฉลีย่ ร้อยละ 4.5 ต่อปี
(1.2) ลดการขาดดุลการค้าและการขาดดุลบัญชีเดินสะพัดให้เหลือร้อยละ 3.9 และร้อยละ 3.4 ของ
ผลผลิตรวมในประเทศตามลาดับในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(1.3) รักษาอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจอยู่ในระดับเฉลีย่ ร้อยละ 8 ต่อปี เพื่อรองรับการจ้างงาน
ของประชาชนทีจ่ ะเพิม่ ขึน้ เป็น 34 ล้านคนในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(2) เร่งระดมและสร้างโอกาสการออมของครัวเรือนเพื่อให้ประชาชนสามารถออมเงินได้เพิม่ ขึน้ เป็ นไม่
น้อยกว่าร้อยละ 10 ของผลผลิตรวมในประเทศในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิ จ
เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายการพัฒนาสมรรถนะทางเศรษฐกิจ จึงกาหนดยุทธศาสตร์
การพัฒนาไว้ 3 ประการ ได้แก่
3.1 การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพืน้ ที่
3.2 การสร้างฐานการผลิตให้พร้อมรับกับการเปลีย่ นแปลงในตลาดโลก
3.3 การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ

บทที่ 3
การสร้างฐานการผลิตให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก
การเปลี่ยนแปลงของปจั จัยด้านเศรษฐกิจ การค้าทัง้ ภายในและภายนอกประเทศ โดยเฉพาะการ
เปิดเสรีทางการค้าและบริการ รวมทัง้ กฎเกณฑ์ทางการค้าระหว่างประเทศใหม่ๆ จะมีผลทาให้รปู แบบการ
ผลิตและการค้าของประเทศต้องมีการปรับเปลีย่ นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ ทัง้ นี้ในการสร้างรากฐานการ
ผลิตทีเ่ ข้มแข็งในระยะยาวจาเป็ นต้องรักษาภาคเกษตรให้ยงั คงเป็ นฐานการผลิตที่สาคัญของประเทศ เพื่อ
เสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยในการเป็นแหล่งผลิตอาหารเลีย้ งประชากรภายในประเทศและผูส้ ่งออก
สินค้าเกษตรรายสาคัญของตลาดโลก มีการเชื่อมโยงกิจกรรมระหว่างภาคเกษตร อุตสาหกรรม บริการ โดย
การพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อสนับสนุ นให้มกี ารใช้ทรัพยากรและปจั จัยการผลิตของประเทศ
อย่างมีประสิทธิภาพแทนการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟื อย ตลอดทัง้ การพัฒนาบริการโครงสร้าง
พืน้ ฐานเพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต และยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนไทยทุกระดับให้ดขี น้ึ
1. การปรับโครงสร้างการผลิ ตให้เข้มแข็งเพื่อให้พร้อมรับกับการเปลี่ยนแปลงในตลาดโลก
1.1 การสร้างรากฐานการผลิ ตที่ มนคง
ั่
(1) การปรับโครงสร้างการผลิตการเกษตร และการแปรรูปการเกษตร โดย
(1.1)
ปรับ โครงสร้า งการใช้ท่ีดิน การเกษตรไปสู่ ก ารกระจายการผลิต มากขึ้น มีก ารกระจาย
พื้นที่ทานาไปยังพืชอื่นๆ โดยให้มแี หล่งน้ าขนาดกลางและขนาดเล็กเพียงพอกับความต้องการในแต่ละ
พืน้ ที่
(1.2) สนับสนุ นภาคเอกชนและชุมชนในการปลูกสวนปา่ เพื่อสนองความต้องการใช้ไม้ในประเทศ รวมทัง้
ในอุตสาหกรรมแปรรูปจากไม้ และอุตสาหกรรมทีต่ ่อเนื่องกับการใช้ไม้เป็นวัตถุดบิ
(1.3) สนั บ สนุ น อุ ต สาหกรรมการเกษตรและการแปรรูป สิน ค้า เกษตร โดยจัด ตัง้ เขตการผลิต
สินค้าเกษตรเพื่อเป็ นวัตถุดบิ ของอุตสาหกรรม โดยคานึงถึงศักยภาพของพื้นที่ และให้สงิ่ จูงใจเป็ นพิเศษ
ด้านภาษีและเงินทุนดอกเบี้ยเงื่อนไขผ่อนปรนสาหรับโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปสินค้าเกษตรที่จดั ตัง้ ใน
แหล่งวัตถุดบิ
(2) ปรับโครงสร้างการผลิตด้านอุตสาหกรรมและบริการ
(2.1)
เพิ่ม รากฐานโครงสร้า งอุ ต สาหกรรมให้ม นั ่ คงโดยการพัฒ นาและส่ ง เสริม การลงทุ นใน
อุ ต สาหกรรมสนั บ สนุ น โดยเฉพาะอุ ต สาหกรรมยานยนต์ เครื่อ งไฟฟ้ า อิเ ล็ก ทรอนิ ก ส์ อุ ต สาหกรรม
เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม รวมทัง้ จัดตัง้ เขตอุตสาหกรรมเฉพาะด้านสาหรับกลุ่ม
อุตสาห-กรรมสนับสนุ น อุตสาหกรรมประกอบกิจกรรมบริการและการค้าในลักษณะของเขตปลอดภาษี
ศุลกากรไว้ในเขตเดียวกัน
(2.2)
เพิ่ม ขีด ความสามารถด้ า นวิท ยาศาสตร์ แ ละเทคโนโลยีอุ ต สาหกรรม โดยการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการจัดหาและปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การส่งเสริมการลงทุนและการใช้มาตรการจูงใจ
ด้านการเงินการคลังสาหรับกิจกรรมการพัฒนาและการปรับปรุงเทคโนโลยีการผลิต การจัดสร้างระบบ
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ข้อมูลและเผยแพร่ความก้าวหน้าในเทคโนโลยีการผลิตระหว่างกลุ่มผูผ้ ลิต รวมทัง้ การถ่ายทอดเทคโนโลยี
ไปสู่อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก
(2.3) พัฒนาการให้บริการและระบบการคุม้ ครองสิทธิในทรัพย์สนิ ทางปญั ญาเพื่อสร้างความมันใจให้
่
แก่
เจ้าของสิทธิและเป็นการกระตุน้ การคิดค้นเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีภายในประเทศและสนับสนุ นการขยายการ
ส่งออกในตลาดใหม่ๆ รวมทัง้ เพิม่ ส่วนแบ่งในตลาดดัง้ เดิม
(3) การปรับประสิทธิภาพแรงงานและจัดระบบแรงงาน
(3.1) เพิม่ ขีดความสามารถของเกษตรกรและผูป้ ระกอบการในภาคเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ
ให้สามารถรับและทางานร่วมกับเทคโนโลยีการผลิตใหม่โดยการเพิม่ การฝึ กอบรม การให้สนิ เชื่อเพื่อการ
ฝึ กอบรม และการใช้มาตรการด้านภาษีเพื่อสนับสนุ นภาคเอกชนในการพัฒนาฝี มอื แรงงาน รวมทัง้ การ
จัดตัง้ สถาบันอบรมและพัฒนาฝีมอื แรงงานเฉพาะประเภทอุตสาหกรรม
(3.2)
จัด ระบบบริห ารจัด การแรงงานต่ า งชาติ ท่ีเ ข้ า มาอย่ า งผิ ด กฎหมาย โดยมิใ ห้ เ กิ ด
ผลกระทบต่อโอกาสในการมีงานทา และรายได้ของแรงงานไทยในการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความ
มันคงของประเทศ
่
(3.3) เพิม่ บทบาทและการมีส่วนร่วมของลูกจ้าง นายจ้าง และองค์กรต่างๆ ในการพัฒนาระบบแรงงาน
สัมพันธ์ สวัสดิการ และการคุม้ ครองแรงงานการกาหนดค่าจ้างและผลตอบแทน การประกันสังคม ตลอดจน
ความปลอดภัยในการทางาน
(3.4) สนับสนุ นการพัฒนาทักษะฝีมอื วิชาชีพ การตลาด การบริหารจัดการ ข้อมูลข่าวสารและเงินทุน
ให้แก่กลุ่มผูท้ ท่ี างานในสาขาการจ้างงานนอกระบบ โดยเฉพาะผู้รบั เหมาช่วงการผลิต ผูร้ บั งานไปทาทีบ่ า้ น
ให้มคี วามสามารถในการพัฒนาธุรกิจให้เป็ นระบบและสามารถแข่งขันในตลาดได้ รวมทัง้ การสนับสนุ นการ
รวมกลุ่ม จัดตัง้ องค์กรและสร้างเครือข่ายการประสานงานระหว่างหน่ วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อการส่งเสริม
พัฒนาและคุม้ ครองดูแลอย่างเป็นระบบ
(4) สนับสนุ นองค์กรชุมชนให้มบี ทบาทในการปรับโครงสร้างการผลิตและสร้างรากฐานการผลิตทีม่ นคง
ั่
ของประเทศ โดยการปรับปรุงกฎหมายให้สามารถส่งเสริมอานวยความสะดวก และรับรองสิทธิของชุมชน
ใช้ม าตรการด้า นการคลัง และภาษีเ พื่อ กระตุ้ น การสร้า งองค์ก รชุ ม ชน สนั บ สนุ น ข้อ มูล ข่ า วสาร การ
ฝึกอบรม และการมีส่วนร่วมของภาคธุรกิจเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน
1.2 การสร้างความสมดุลของการผลิ ตกับทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม
(1) สนับสนุ นเกษตรกรในการผลิต และแปรรูปสินค้าเกษตรภายใต้แนวทางการพัฒนาแบบยังยื
่ น
สอดคล้องกับการอนุรกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและไม่ส่งผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ซึง่ จะช่วยลดอุปสรรคของ
การส่งออกสินค้าเกษตรของไทยในระยะยาว โดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูปประเภทอาหารและเครื่อง
อุปโภคบริโภค ได้แก่ ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาแผนโบราณ และอาหารปลอดสารพิษ เป็นต้น
(2) ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมในระดับต่ า โดยให้การสนับสนุ นเป็ นพิเศษ
สาหรับอุตสาหกรรมทีน่ าเอาการลด-การใช้ใหม่การแปรรูปกลับมาใช้ใหม่ เข้ามาใช้
(3) ส่ ง เสริม ให้ม ีก ารผลิต และการใช้ผ ลิต ภัณ ฑ์ท่ีไ ม่ก่ อ ให้เ กิด มลภาวะต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม โดยการ
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รับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ไอ เอส โอ 14000)
(4) ส่งเสริมให้มกี ารติดฉลากเพื่อแสดงถึงการอนุ รกั ษ์และพิทกั ษ์สงิ่ แวดล้อม เช่น ฉลากสีเขียว เพื่อ
รณรงค์ให้มกี ารผลิตสินค้าทีไ่ ม่ก่อปญั หามลพิษ
(5) รณรงค์และส่งเสริมการบริโภคสินค้าทีเ่ ป็นมิตรกับสิง่ แวดล้อม เช่น พืชผักอนามัย
(6) ให้มกี ารกาหนดและจัดเก็บค่าบาบัดและกาจัดมลพิษจากอุตสาหกรรมและชุมชนทีส่ ะท้อนถึงต้นทุน
สิง่ แวดล้อม เพื่อลดการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่มเฟื อย รวมทัง้ พิจารณาการใช้มาตรการภาษีสงิ่ แวดล้อมทีเ่ ก็บ
จากผูก้ ่อให้เกิดมลพิษ ตลอดจนมาตรการให้สงิ่ จูงใจในด้านภาษีแก่ผทู้ ร่ี กั ษาสิง่ แวดล้อม
(7) ให้มกี ารควบคุมมลพิษจากอุตสาหกรรม โดยใช้ระบบตรวจสอบและบันทึกผล เพื่อให้สามารถควบคุม
และป้องกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ
(8) จัดระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม อุตสาหกรรม โดยให้สทิ ธิพเิ ศษเพื่อสนับสนุ นการจัดตัง้ โรงงานกาจัด
กากของเสียอุตสาหกรรมและออกกฎระเบียบบังคับการบาบัดกากของเสีย
(9) บังคับใช้กฎหมายสิง่ แวดล้อมอุตสาหกรรมอย่างทัวถึ
่ งและเป็ นธรรม โดยการตรวจสอบ ลงโทษ และ
ให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดูแลอุตสาหกรรม
(10) ปรับปรุงกฎหมายเพื่อกาหนดให้โครงการพัฒนาด้านอุตสาหกรรมและบริการที่มปี ญั หามลพิษสูง
และมีผลกระทบต่อคุณ ภาพชุมชนโดยตรง เช่น โรงงานอุตสาหกรรมเคมี จะต้องจัดให้มกี ารจัดทาประชา
พิจารณ์หลังจากการจัดทาผลการศึกษาผลกระทบสิง่ แวดล้อมของโครงการ และกาหนดเป็ นขัน้ ตอนสาคัญ
ในการพิจารณาอนุมตั โิ ครงการด้วย
1.3 การเตรียมพร้อมรับการเปลี่ยนแปลงของตลาดโลก
(1) การพัฒนาด้านมาตรฐานและคุณภาพสินค้า
(1.1) พัฒนามาตรฐานสินค้า องค์กร และกลไกการตรวจสอบ ให้เข้าสู่ระดับสากลเป็ นที่ยอมรับของ
ต่างประเทศ โดย
ก. รัฐจัดทามาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มาตรฐานและกฎระเบียบทางวิชาการสุขอนามัยของ
ผลิตภัณฑ์เกษตร เพื่อให้ภาคเอกชนรับทราบและนาไปพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็ นไปตามมาตรฐานระหว่าง
ประเทศ
ข. รับรององค์กรทัง้ ในและต่างประเทศ ทีม่ คี วามรูแ้ ละประสบการณ์ดา้ นการรับรองผลิตภัณฑ์และการ
รับรองระบบคุณภาพ (ไอ เอส โอ 9000) เพื่อให้การขยายงานดาเนินไปอย่างรวดเร็ว
ค. พัฒนากลไกตรวจสอบของภาครัฐให้มปี ระสิทธิภาพ เป็ นทีย่ อมรับของต่างประเทศและลดภาระของ
ผู้ ส่ ง ออก รวมทั ้ง สนั บ สนุ นภาคเอกชนในการจั ด ตั ้ง องค์ ก รหรื อ สถาบั น ที่ ไ ด้ ม าตรฐานเพื่ อ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้าส่งออก
(1.2) กาหนดท่าทีจุดยืนของประเทศให้ชดั เจนเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ใหม่ๆ ทีเ่ กี่ยวข้องกับการค้าระหว่าง
ประเทศ โดยการศึก ษากฎหมาย กฎระเบียบในประเทศที่เกี่ยวกับมาตรฐานผลิต ภัณฑ์ และมาตรการ
สุขอนามัยต่างๆ และปรับปรุงให้สอดคล้องกับกฎระเบียบและมาตรฐานระหว่างประเทศ เพื่อประโยชน์ใน
การเจรจาการค้าระหว่างประเทศ
(2) การปรับตัวด้านการเกษตร อุตสาหกรรม และการบริการ
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(2.1) ร่วมมือกับประเทศเพื่อนบ้านทีม่ ศี กั ยภาพการผลิตสินค้าเกษตรเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางการค้า
ร่วมกัน
(2.2)
จัด ท าแผนปรับ ตัว ด้า นการเกษตรเพื่อ ให้ พ ร้อ มรับ การเปลี่ย นแปลงของตลาดการค้ า
สินค้าเกษตรโดย
ก. พัฒนาคุณภาพมาตรฐานสินค้าและการบรรจุหบี ห่อสาหรับกลุ่มสินค้าเกษตรส่งออกทีป่ ระเทศไทยมี
โอกาสขยายตลาดส่งออกได้มากขึน้ จากการเปิดเสรีทางการค้าในภูมภิ าคต่างๆ ของโลก โดยสนับสนุ นด้าน
เทคโนโลยีและปจั จัยการผลิต ซึ่งจาเป็ นต่อการขยายฐานการผลิตและการแข่งขัน โดยไม่ขดั ต่อข้อตกลง
การค้าระหว่างประเทศ
ข. จัดทาแผนการเพิม่ ประสิทธิภาพการผลิต สาหรับกลุ่มสินค้าเกษตรทีข่ าดความได้เปรียบหรืออนาคต
เชิงธุรกิจ แต่มโี อกาสทีจ่ ะพัฒนาประสิทธิภาพการผลิตให้สามารถยกระดับการผลิตให้ใกล้เคียงกับประเทศ
คู่แข่งขัน โดยให้มกี ารคัดเลือกพืน้ ทีท่ เ่ี หมาะสมตามสภาพภูมปิ ระเทศ
ค. เตรียมแผนการปรับตัวรองรับเพื่อปรับเปลี่ย นปริมาณการผลิตสาหรับสินค้าเกษตรประเภทที่ไม่
สามารถแข่งขันในตลาดโลกไปสู่ก ารผลิตสินค้าอื่นที่มศี กั ยภาพในการแข่งขันในอนาคต รวมทัง้ จัดทา
แผนการผลิตและแผนการตลาดรองรับ
(2.3) ลดการคุ้มครองภาคอุตสาหกรรมอย่างเป็ นขัน้ ตอนตามข้อตกลงทัวไปว่
่ าด้วยพิกดั อัตราภาษี
ศุลกากรและการค้ารอบอุรุกวัย และข้อตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน และจัดตัง้ กองทุนเพื่อการปรับตัวของ
สาขาอุตสาหกรรม โดยเฉพาะสาขาทีจ่ ะได้รบั ผลกระทบจากการเปิดเสรีทางการค้า
ั ญากับ ประเทศเพื่อ นบ้ า น ใน
(2.4)
ขยายความร่ ว มมือ ด้ า นการคุ้ ม ครองทรัพ ย์ ส ิน ทางป ญ
ลุ่มแม่น้ าโขง ภูมภิ าคอาเซียน และภูมภิ าคอื่นๆ เพื่อขยายความคุม้ ครองและปกป้องผลประโยชน์ของไทย
ให้มากขึน้ รวมทัง้ เพื่อเตรียมการให้ไทยเป็ นศูนย์กลางทรัพย์สนิ ทางปญั ญาในภูมภิ าค
(3) การเพิม่ ขีดความสามารถในสาขาบริการ
(3.1) พัฒนาคุณภาพแหล่งท่องเทีย่ ว โดยการร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ เอกชน และชุมชน ให้คงไว้ซง่ึ
ความมีเอกลักษณ์ทางประวัตศิ าสตร์ ความเป็ นธรรมชาติ ความสะอาด ความปลอดภัย ตลอดจนพัฒนาสิง่
อานวยความสะดวกต่างๆ ทางด้านการท่องเทีย่ วให้มเี พียงพอ
(3.2) ส่งเสริมการท่องเทีย่ วสาหรับนักท่องเทีย่ วทีม่ คี ุณภาพจากต่างประเทศให้มชี ่วงพานักในประเทศ
ไทยนานขึ้น และให้ ม ีบ ริก ารด้ า นแหล่ ง จับ จ่ า ยใช้ ส อยส าหรับ นั ก ท่ อ งเที่ ย ว รวมทัง้ ส่ ง เสริม การ
ท่องเที่ยวในประเทศและปลูกฝงั จิตสานึกในการเป็ นนักท่องเที่ยวที่มคี ุณภาพ มีความรักและหวงแหนใน
ทรัพยากรแหล่งท่องเทีย่ วให้กบั คนไทย
(3.3) ร่ว มมือ กับ กลุ่ ม ประเทศอาเซีย นและอิน โดจีน เพื่อ พัฒ นาวงจรการท่ อ งเที่ย วในภู ม ิภ าค
อาเซียนและอินโดจีน โดยใช้กลยุทธ์ดา้ นการตลาดร่วมกัน
(3.4) พัฒนาโครงข่ายการคมนาคมและโครงข่ายโครงสร้างพืน้ ฐานระหว่างเมืองศูนย์กลางการท่องเทีย่ ว
ในแต่ละภูมภิ าคให้เชื่อมโยงกับเมืองอื่นๆ ในประเทศและประเทศเพื่อนบ้าน
(3.5) พัฒนาธุรกิจประกันภัยให้พร้อมรับการเปิดเสรีดา้ นบริการประกันภัย สามารถเป็ นแหล่งระดมเงิน
ออมของประชาชนและสนับสนุนการขยายตัวด้านการค้าและการลงทุน โดย
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ก. จูงใจให้ธุรกิจประกันภัยเพิม่ ทุนเพื่อให้ธุรกิจประกันชีวติ ดารงเงินกองทุนขัน้ ต่ าไม่น้อยกว่าร้ อยละ 4
ของเงินสารองประกันชีวติ และธุรกิจประกันวินาศภัยไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของเบีย้ ประกันภัยรับสุทธิในปี
สุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ข. พัฒนาคุณภาพการบริการของธุรกิจประกันภัยให้ได้มาตรฐานสากล และคุม้ ครองผูบ้ ริโภค
ค. ส่งเสริมให้ธุรกิจประกันภัยมีการควบคุมดูแลกันเองมากขึน้ ควบคู่ไปกับการผ่อนคลายการควบคุม
ของภาครัฐทีไ่ ม่จาเป็นลง
(3.6) ให้ส ถาบันการเงินของรัฐจัดหาแหล่ งเงินทุนอัต ราดอกเบี้ยที่เ หมาะสมเพื่อ ช่ว ยลดต้นทุนของ
ผูร้ บั เหมาไทยให้สามารถแข่งขันได้ในตลาดต่างปะรเทศ
2. การพัฒนาวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อสร้างรากฐานการพัฒนาที่ยงยื
ั่ น
เพื่อใช้วทิ ยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็ นเครื่องมือของการพัฒนาเศรษฐกิจให้เจริญเติบโตอย่างมี
คุณภาพและยังยื
่ น การสนับสนุ นให้มกี ารใช้ปจั จัยการผลิตที่มจี ากัดอย่างมีประสิทธิภาพ และช่ว ยเพิ่ม
ทักษะและความรูค้ วามสามารถของคน ประกอบด้วยแนวทางหลัก ดังนี้
2.1 การเพิ่ มขีดความสามารถในการถ่ายทอดเทคโนโลยี
(1) ส่งเสริมความร่วมมือทางเทคโนโลยีกบั ต่างประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้บริษทั ข้ามชาติมาลงทุน
ด้านการผลิตที่ใช้เทคโนโลยีขนั ้ สูง การวิจยั และพัฒนา และการจัดตัง้ สถาบันฝึ กอบรมเทคโนโลยีท่เี ป็ น
ความต้องการของประเทศ เพื่อให้มกี ารถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่คนไทย
(2) สนับสนุ นให้มกี ารนาองค์ความรูท้ างเทคโนโลยีเข้ามาพร้อมกับการนาเข้าเครื่องจักรอุปกรณ์ท่ี
เป็นเทคโนโลยีขนั ้ สูงเพื่อการเรียนรูแ้ ละพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ รวมทัง้ ส่งเสริมให้โครงการขนาดใหญ่
ของรัฐ หรือทีร่ ฐั ให้สมั ปทาน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กบั คนไทย
(3) สนับสนุนการนาผูท้ รงคุณวุฒแิ ละผูเ้ ชีย่ วชาญชาวต่างประเทศและชาวไทยในต่างประเทศเข้ามา
ทางานด้า นวิช าการ โดยปรับปรุงกฎระเบียบเพื่อ อ านวยความสะดวกในการเข้าเมือ งและการท างาน
ทัง้ ในภาพรัฐและเอกชน
(4) พัฒนาความสามารถและสร้างโอกาสให้กับบริษัทที่ปรึกษาไทย โดยสนับสนุ นให้ร่วมงานที่
สาคัญๆ ของรัฐทีม่ กี ารว่าจ้างบริษทั ทีป่ รึกษาต่างประเทศ
(5) สร้างเครือข่ายข้อมูลเชื่อมโยงแหล่งเทคโนโลยีทงั ้ ในระดับประเทศและระดับนานาชาติ โดยให้
สานักงานทีป่ รึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสมาคมนัก วิชาชีพไทยในต่างประเทศเป็ นสื่อกลาง
ในการติดต่อกับแหล่งเทคโนโลยีต่างประเทศ
(6) สนับสนุ นให้สถาบันทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสถาบันการศึกษาในส่วนกลางและ
ภูมภิ าคเชื่อมโยงเป็ นเครือข่าย เพื่อร่วมมือกันในการพัฒนาเทคโนโลยี รวมทัง้ การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ี
ประยุกต์แล้วเพื่อให้เป็นประโยชน์อย่างทัวถึ
่ ง

2.2 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางวิ ทยาศาสตร์เทคโนโลยี
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(1) พัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างเพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิง่ วิศ วกร
นักวิทยาศาสตร์ ช่างเทคนิค และนักวิจยั เพื่อสนับสนุนการสร้างฐาน และการพัฒนาเทคโนโลยีในประเทศ
(2) พัฒนาฐานข้อมูล ให้เ ป็ นมาตรฐานเดียวกัน และสร้างระบบเครือข่ายข้อ มูล สารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เชื่อมโยงถึงภูมภิ าคและท้องถิน่ โดยให้ความสาคัญเป็ นพิเศษต่อข้อมูลการ
วิจยั สิทธิบตั ร และบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
(3) ปรับปรุงบริก ารของรัฐด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ และรับรองคุณภาพ รวมทัง้ สอบเทียบ
เครือ่ งมือวัดให้มปี ระสิทธิภาพมากขึน้ และส่งเสริมให้ภาคเอกชนลงทุนในด้านนี้ เพื่อกระจายงานบริการและ
ให้เกิดการแข่งขันมากขึน้ รวมทัง้ ฝึ กอบรมและเผยแพร่ความรูเ้ กี่ยวกับการรับรองระบบคุณภาพ (ไอ เอส
โอ 9000) และการรับรองระบบการจัดการสิง่ แวดล้อม (ไอ เอส โอ 14000)
(4) ให้ม ีอ งค์ก รระดับ ชาติใ นด้า นมาตรวิท ยา เพื่อ รับ ผิด ชอบและประสานงานกับ หน่ ว ยงานที่
เกี่ยวข้องในการจัดหา ดูแลรักษาและพัฒนามาตรฐานการวัดทางวิทยาศาสตร์ รวมทัง้ สร้างเครือข่ายการ
สอบเทียบให้ยอ้ นกลับได้ถงึ มาตรฐานแห่งชาติและมาตรฐานสากล
(5) พัฒนาสมาคมวิชาการและวิชาชีพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้เข้มแข็ง เพื่อให้สามารถมี
บทบาทในการเผยแพร่ความรูใ้ ห้ความคิดเห็นทางวิชาการ รวมถึงการติดตามตรวจสอบคุณภาพ การให้
ข้อเสนอแนะเกีย่ วกับการพัฒนาความก้าวหน้าในสายอาชีพและค่า ตอบแทนของบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี
(6) จัดให้มกี ลไกเพื่อรับผิดชอบการประสานงาน การจัดหา การใช้ รวมทัง้ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยี
ที่มรี ะดับสูง มีราคาแพง และมีแนวโน้ มการนาประโยชน์มาใช้เพิม่ มากขึน้ เช่น ด้านอวกาศ ให้สามารถ
พึง่ ตนเองได้อย่างเป็นขัน้ ตอน
2.3 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการวิ จยั และพัฒนาเทคโนโลยี
(1) สนับสนุ นการพัฒนาเทคโนโลยีท่มี คี วามสาคัญต่อการสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันทาง
เศรษฐกิจ
(1.1) พัฒนาพันธุ์พ ืชและพัน ธุ์ส ตั ว์ท่มี คี วามต้านทานและให้ผ ลผลิต สูง การพัฒนาชีว ภัณ ฑ์ทาง
การเกษตรและการแพทย์ การควบคุมคุณภาพผลิตผล การบรรจุหบี ห่อ เพื่อเพิม่ สมรรถนะการผลิตสินค้า
เกษตรและอุตสาหกรรมการเกษตร
(1.2) ถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตและการจัดการสาหรับอุตสาหกรรมเฉพาะด้าน การใช้เทคโนโลยี
สะอาด รวมทัง้ การพัฒนาการออกแบบชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ เพื่อสนับสนุ นการเพิม่ ประสิ ทธิ-ภาพในการ
ผลิตของอุตสาหกรรม
(1.3) ส่งเสริมการใช้ประโยชน์เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างกว้างขวาง เชื่อมโยงทัง้ ระหว่างหน่ วยงาน
ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ พัฒนาแหล่งข้อมูลและสื่อให้เหมาะสมต่อผูใ้ ช้ เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพการบริหาร
และการบริการของรัฐและให้ประชาชนมีโอกาสได้รบั รูข้ า่ วสารได้อย่างทัวถึ
่ ง
(1.4) พัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการประหยัดพลังงานและพลังงานทดแทน ระบบกาจัดของเสีย ระบบ
การหมุนเวียนใช้ประโยชน์ของเสีย เพื่ออนุรกั ษ์สภาวะแวดล้อม
(2) สนับสนุ นการวิจยั ของภาคเอกชน โดยใช้มาตรการจูงใจทางภาษีและการสนับสนุ นทางการเงิน
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รวมทัง้ ปรับปรุงการบริหารกองทุนเพื่อสนับสนุ นการวิจยั และพัฒนาเทคโนโลยีให้เป็นไปในเชิงรุกมากขึน้
(3) ปรับระบบการวิจยั และพัฒนาของรัฐให้เอื้อต่อการพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิม่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ
และสนับสนุนภาคเอกชน โดย
(3.1) จัดทาแผนงานการวิจยั และพัฒนาที่ครบวงจรเพื่อแก้ปญั หาและยกระดับความรูค้ วามสามารถทาง
เทคโนโลยีเ ป้ าหมาย โดยเริ่มต้ นจากความต้อ งการของผู้ใ ช้ห รือ ผลิต ภัณ ฑ์ข นั ้ สุ ด ท้า ยเป็ นหลัก สร้า ง
เครือข่ายการทางานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานต่างๆ รวมทัง้ ภาคเอกชน และสร้างกลไกการนาผลสู่การใช้
ประโยชน์อย่างชัดเจน
(3.2) พัฒนาสถาบันวิจยั ของรัฐให้เป็ นศูนย์แห่งความเป็ นเลิศทางวิชาการเพื่อพัฒนาเทคโนโลยีท่เี ป็ น
ความต้องการของประเทศ ให้บริการวิจยั และปรึกษาทางเทคโนโลยีแก่ภาคเอกชนมีบทบาทในการสร้าง
นักวิจยั คุณภาพรุน่ ใหม่ รวมทัง้ ร่วมมือกับภาคเอกชนในการจัดตัง้ สถาบันวิจยั เฉพาะทางทีจ่ าเป็ น
(3.3) ส่งเสริมสถาบันการศึกษาระดับสูงของท้องถิน่ ให้เป็ นแหล่งรวบรวมและศึกษาเกี่ยวกับภูมปิ ญั ญา
และความต้ อ งการเทคโนโลยีข องท้ อ งถิ่ น รวมทัง้ พัฒ นาเทคโนโลยีท่ีเ หมาะสม โดยร่ ว มมือ กั บ
สถาบันการศึกษาและสถาบันวิจยั ในภูมภิ าคและในส่วนกลาง
2.4 การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการจัดการด้ านวิ ทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยให้มกี ารจัดทาแผน
วิท ยาศาสตร์แ ละเทคโนโลยีท่มี ีเ อกภาพ และมีก ลไกประสานการท างานร่ว มกันระหว่ า งหน่ ว ยงานที่
เกีย่ วข้องทีช่ ดั เจน เป็นทีย่ อมรับแก่ทุกหน่วยงานเพื่อให้สามารถนาแผนไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างจริงจัง
3. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อการยกระดับคุณภาพชี วิตของประชาชน ตลอดจนสนับสนุน
การเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการผลิ ต โดย
3.1 พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางใน
ภูมภิ าคนี้
(1) ดาเนินนโยบายเปิดเสรีในการพัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีส ารสนเทศของประเทศ
ไทยให้สอดคล้องกับสภาวะการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีเพื่อให้มกี ารบริการทัง้ ในด้าน
ปริมาณและคุณภาพอย่างเพียงพอและทัวถึ
่ ง ตลอดจนมีอตั ราค่าบริการที่สามารถแข่งขันได้ และมีความ
เป็นธรรมต่อผูบ้ ริโภค
(2) พัฒนาระบบสื่อสารโทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศในพื้นที่เขตเศรษฐกิจสาคัญและเมือง
ศูนย์กลางให้ต่อเชื่อมเครือข่ายสื่อสารโทรคมนาคมทัวประเทศสอดคล้
่
องกับนโยบายการสร้างงานและการ
กระจายรายได้ เพื่อ เปิ ด โอกาสใหม่แ ละสร้า งความเสมอภาคทางการศึก ษาและเสริมสร้า งสมรรถนะ
กระบวนการสื่อสารสาธารณะทีเ่ ปิดกว้างและเสมอภาค
(3) ให้การพัฒนากิจการและระบบสื่อสารโทรคมนาคมมีส่วนช่วยสนับสนุนการพัฒนาระบบการศึกษาและ
ระบบสาธารณสุข ตลอดจนการให้บริการของภาครัฐเพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชน
(4) ปรับปรุงคุณภาพบริการไปรษณียใ์ ห้มคี วามรวดเร็วเชื่อถือได้ และขยายการลงทุนปรับปรุงเทคโนโลยี
ไปรษณียใ์ ห้ทนั สมัย รวมทัง้ ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารจัดการและกาหนดอัตราค่าบริการให้เหมาะสมใน
เชิงพาณิชย์ เพื่อให้กจิ การไปรษณียส์ ามารถเลีย้ งตนเองได้
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(5) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมสื่อสารโทรคมนาคม โดย
ส่งเสริมการวิจยั และพัฒนา และการผลิต บุคลากรด้านสื่อ สารโทรคมนาคม ทัง้ ปริมาณและคุ ณภาพให้
สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ ตลอดจนสนับสนุนการพัฒนาทักษะบุคลากรเทคโนโลยีสารสนเทศ
ทุกระดับ
(6) จัด ให้ม ีก ลไกระดับ ชาติท่ีเ ป็ น กลาง มีค วามคล่ อ งตัว เพื่อ ก ากับ ดูแ ลการด าเนิ น งานกิจ การ
สื่อสารโทรคมนาคมให้มปี ระสิทธิภาพ และมีคุณภาพบริการที่ดี ได้มาตรฐานสอดคล้องกับความก้าวหน้า
ของเทคโนโลยี รวมทัง้ กาหนดอัตราค่าบริการทีเ่ ป็นธรรมต่อผูใ้ ห้บริการและผูใ้ ช้บริการ โดยยึดหลักการเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนมีบทบาทในการลงทุนพัฒนากิจกรรมด้านนี้อย่างเต็มศักยภาพ ควบคู่ไปกั บการเพิม่
โอกาสให้ประชาชนในภูมภิ าคได้ใช้ระบบสื่อสารโทรคมนาคมสมัยใหม่เช่นเดียวกับประชาชนในเมืองด้วย
(7) แก้ไขกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้องกับกิจการสื่อสารโทรคมนาคม เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนเข้าร่วมลงทุน
และแข่งขันการให้บริการได้อย่างเสรี โดยคานึงถึงผลประโยชน์ดา้ นคุ ณภาพและราคาค่าบริการทีเ่ หมาะสม
ต่อผู้ใช้บริการเป็ นหลักแทนผลประโยชน์ตอบแทนที่เอกชนจะให้แก่รฐั ควบคู่ไปกับการจัดให้มกี ฎหมายที่
เอือ้ ต่อการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
3.2 พัฒนาการขนส่งทางอากาศ ให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางการขนส่งในภูมภิ าค
(1) ก่อสร้างท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งทีส่ องให้เปิดบริการได้ภายในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
ตลอดจนพัฒนาระบบเชื่อมโยงการขนส่งต่างๆ ระหว่างเมืองกับสนามบินให้มคี วามสะดวกเพื่อให้สนามบิน
แห่งใหม่เป็นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศของภูมภิ าคทีส่ มบูรณ์
(2) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาการใช้ประโยชน์ เชิงพาณิชย์ของ
สนามบินอู่ตะเภา
(3) ส่ ง เสริม ให้ภ าคเอกชนเข้า มามีบ ทบาทในการจัด ตัง้ สายการบิน แห่ ง ชาติเ พิ่ม ขึ้น เพื่อ เพิ่ม
ประสิทธิภาพการให้บริการแก่ประชาชน ตลอดจนวางแผนและส่งเสริมการเปิดเส้นทางการบินใหม่ทงั ้ ของ
ภาครัฐและเอกชนทีม่ คี วามเป็นไปได้ให้เชื่อมเมืองสาคัญของไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน
(4) พัฒนาสนามบินภายในประเทศแห่งใหม่เพิม่ ขึ้นตามความจาเป็ นและเหมาะสม พร้อมไปกับการ
พัฒนาระบบโครงข่ายขนส่งทางบกเชื่อมโยงสนามบินใหม่กบั ชุมชนขนาดใหญ่โดยรอบเพื่อให้สนามบิน
สามารถบริการประชาชนได้เป็นกลุ่มจังหวัด
(5) เพิม่ ประสิทธิภาพการให้บริการต่างๆ แก่ผโู้ ดยสารในการเดินทางเข้าออกจากท่าอากาศยาน ให้เกิด
ความสะดวกต่อประชาชนและได้มาตรฐานสากล
(6) ประสานความร่วมมือระหว่างรัฐและเอกชนในการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจอื่นๆ เพื่อสนับสนุ น
การให้ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางการขนส่งทางอากาศในภูมภิ าค ได้แก่ กิจกรรมการท่องเที่ยว การจัด
ประชุมนานาชาติ และกิจกรรมการกีฬาระหว่างประเทศ
3.3 พัฒนาระบบการขนส่งทางบกให้ เชื่ อมโยงการขนส่งระบบอื่นและเป็ นฐานรองรับกิ จกรรมทาง
เศรษฐกิ จในพื้นที่ต่างๆ ให้มีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
(1) พัฒนาระบบทางด่วนระหว่างเมืองและทางหลวงพิเศษทีค่ วบคุมทางเข้า -ออกสมบูรณ์ เป็ นโครงข่าย
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ครอบคลุมทัวประเทศ
่
ตามแผนงานระยะยาว 20 ปี และกาหนดอัตราค่าธรรมเนียมในการใช้ทางดังกล่าว
อย่างเป็ นระบบ เพื่อนารายได้กลับคืนมาใช้ลงทุนขยายโครงข่ายต่อไป โดยให้เอกชนเข้า มีส่วนร่วมลงทุน
พัฒนา รวมทัง้ พิจารณาความเป็นไปได้ในการจัดตัง้ กองทุนพิเศษเพื่อพัฒนาเป็ นการเฉพาะ
(2) พัฒนาเส้นทางแนวตะวันออก-ตะวันตกของประเทศเพื่อเชื่อมโยงศูนย์กลางเศรษฐกิจที่สาคัญเข้า
ด้วยกัน รวมทัง้ เป็นการเสริมสร้างศักยภาพของพืน้ ทีใ่ นแนวตัดผ่านจากการพัฒนาความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้านทัง้ สองฝงั ่
(3) สนับสนุ นการวางแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางถนนและรถไฟให้เชื่อมต่อกับการขนส่งทีส่ นามบิน
และท่าเรือเป็ นแผนรวมเบ็ดเสร็จ เพื่อให้การขนส่งสินค้าและผู้โดยสารในระบบต่างๆ บริเวณสถานีรถไฟ
สนามบิน ท่ า เรือ และสถานี ข นถ่ า ยสิน ค้ า สามารถเชื่อ มโยงประสานกัน ได้ ส ะดวก รวดเร็ว และมี
ประสิทธิภาพ
(4) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาสมรรถนะการขนส่งทางรถไฟให้เป็ น
ระบบขนส่งหลักระบบหนึ่งของประเทศ ตลอดจนให้ระบบรถไฟสนับสนุ นการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ฉพาะ พืน้ ทีเ่ มือง
และชุมชนเมือง รวมทัง้ วางแผนงานต่อขยายเชื่อมโยงโครงข่ายรถไฟกับประเทศเพื่อนบ้านให้เกิดประโยชน์
ร่วมกัน
3.4 พัฒนาระบบการขนส่งทางน้ าภายในและระหว่างประเทศให้ เต็มศักยภาพ โดยการประสาน
ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน ตามแนวทางดังต่อไปนี้
ั ่ น้ ทีท่ ม่ี ศี กั ยภาพเพิม่ ขึน้ เพื่อสร้างโครงข่ายการขนส่งเชื่อมโยงระหว่างทางน้ า
(1) พัฒนาท่าเรือชายฝงในพื
ทางบก และทางอากาศ โดยเฉพาะเครือข่ายการขนส่งสินค้าทางน้ ากับท่าเรือหลักของประเทศบริเวณพืน้ ที่
ั่
ชายฝงทะเลตะวั
นออก
(2) พัฒนากิจการพาณิชยนาวี โดย
(2.1) เพิม่ สมรรถนะการขนส่งทางทะเลให้มขี ดี ความสามารถในการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศเพิม่ มาก
ขึน้ โดยส่งเสริมให้เอกชนเข้ามามีบทบาทในการลงทุนและดาเนินงานกิจการท่าเรือ ตลอดจนพัฒนาระบบ
โครงข่ายการขนส่งทางถนนและรถไฟเชื่อมโยงระหว่างท่าเรือกับพืน้ ที่หลังท่าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว
และมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ เชื่อมโยงโครงข่ายกับประเทศเพื่อนบ้านเพื่อผลประโยชน์รว่ มกัน
(2.2) พัฒนากองเรือพาณิชย์ไทย ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้มปี ระสิทธิภาพและทันสมัย รวมทัง้
ให้ม ีป ริม าณมากขึ้น เพื่อ เพิ่ม บทบาทในการขนส่ ง สิน ค้า เข้า -ออกให้ม ากขึ้น และลดการพึ่ง พาเรือ
ต่างชาติ โดยสนับสนุ นการร่ว มทุ นระหว่างเอกชนไทยกับต่ างประเทศ เพื่อ เพิม่ ประสิทธิภาพทางด้าน
การตลาดให้กว้างขวางขึน้
(2.3) ส่งเสริมภาคเอกชนให้มกี ารพัฒนาธุรกิจพาณิชยนาวีในด้านธุรกิจการบริการบนฝงั ่ การประกันภัย
ทางทะเล อุตสาหกรรมต่อและซ่อมเรือ และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง โดยปรับปรุงกลไกทัง้ ด้า นกฎหมาย และ
การสนับสนุนทางการเงินการคลัง เพื่อลดต้นทุนอันจะช่วยให้สามารถแข่งขันกับนานาประเทศได้
(2.4) พัฒนาบุคลากรด้านพาณิชยนาวีทงั ้ ด้านปริมาณและคุณภาพให้มที กั ษะความรูค้ วามสามารถได้
มาตรฐานสากลเพียงพอต่อความต้องการและสอดคล้องกับการพัฒนา

96

่ไปกับการใช้ พลังงานอย่าง
3.5 พัฒนาและจัดหาแหล่งพลังงานให้เพียงพอ และมีความมันคงควบคู
่
มีประสิ ทธิ ภาพ เพื่อรองรับการผลิ ตสิ นค้าและบริ การของประเทศ โดย
(1) จัดหาแหล่งพลังงานให้เ พียงพอกับความต้องการมีคุณภาพ มีความมันคง
่ และในระดับราคาที่
เหมาะสม
(1.1) สารวจและพัฒนาปิ โตรเลียมทัง้ จากแหล่งในประเทศและภายใต้องค์กรความร่วมมือกับประเทศ
เพื่อนบ้าน
(1.2) สารวจและพัฒนาถ่านหินโดยปรับปรุงกฎเกณฑ์ท่เี ป็ นอุปสรรค และสนับสนุ นบทบาทเอกชน
เพื่อให้การพัฒนาถ่านหินดาเนินการอย่างเป็ นระบบ มีประสิทธิภาพ และเกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อย
ทีส่ ุด
(1.3) ให้มกี ารเจรจาและพัฒนาพลังงานกับประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะในกลุ่มอนุ ภูมภิ าคลุ่มแม่น้ าโขง
6 ประเทศ ตลอดจนสนับสนุ นให้ธุรกิจทางด้านพลังงานของไทยไปร่วมลงทุนและพัฒนาพลังงานใน
ต่างประเทศ
(1.4) ศึกษาความเหมาะสมและกาหนดรูปแบบการกากับดูแลการใช้พลังงานปรมาณูในการผลิตไฟฟ้า
รวมทัง้ จัดหาพลังงานจากแหล่งนอกประเทศ โดยเฉพาะก๊าซธรรมชาติเหลว น้ามันดิน และถ่านหิน
(1.5) ลงทุนเพื่อเพิม่ กาลังผลิตไฟฟ้าสารอง และปรับปรุงระบบส่งและจาหน่ ายไฟฟ้าเพื่อเพิม่ ความมันคง
่
ของระบบไฟฟ้า โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเขตอุตสาหกรรมและพืน้ ทีเ่ ขตเศรษฐกิจใหม่ในภูมภิ าคต่างๆ รวมทัง้
การนาสายไฟฟ้าลงดินในเขตกรุงเทพมหานครและเมืองใหญ่
(2) ส่งเสริมให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและประหยัด เพื่อลดภาระการลงทุนในการจัดหา
พลังงาน โดยใช้มาตรการทางด้านราคาเป็ นมาตรการสาคัญที่จะสร้างแรงจูงใจให้มกี ารใช้พลังงานอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทัง้ การใช้มาตรการบังคับ การให้สงิ่ จูงใจเพิม่ เติมและการสร้างจิตสานึก
(2.1) รักษาโครงสร้างและระดับราคาพลังงานให้สะท้อนถึงต้นทุนทางเศรษฐศาสตร์และเป็ นไปตามกลไก
ตลาด แต่ในขณะเดียวกันให้ความเป็นธรรมแก่ผใู้ ช้พลังงานในกรณีทม่ี กี ารผูกขาด
(2.2) ส่งเสริมการจัดการด้านการใช้ไฟฟ้าและการอนุ รกั ษ์พลังงานตามพระราชบัญญัตกิ ารส่งเสริมการ
อนุ รกั ษ์พลังงาน พ.ศ. 2535 เพื่อให้มกี ารนาไปสู่การปฏิบตั อิ ย่างเป็ นรูปธรรม ตลอดจนรณรงค์เพื่อสร้าง
จิตสานึกในด้านการอนุ รกั ษ์พลังงานให้กบั กลุ่มเป้าหมายทุกกลุ่มอย่างต่อเนื่อง
(2.3) กาหนดมาตรฐานการทดสอบและมาตรฐานระดับประสิทธิภาพการใช้พลังงานขัน้ ต่ าของเครื่องมือ
อุ ปกรณ์ ต่ างๆ การติดฉลากแสดงประสิทธิภาพการใช้พลังงาน รวมทัง้ ส่ งเสริมให้มกี ารผลิต เครื่อ งมือ
อุปกรณ์ทม่ี ปี ระสิทธิภาพการใช้พลังงานสูง และการผลิตอุปกรณ์หรือวัสดุทช่ี ่วยให้เกิดการอนุรกั ษ์พลังงาน
(3) ส่งเสริมการแข่งขันในกิจการพลังงานและบทบาทของภาคเอกชน เพื่อนาไปสู่การใช้ การจัดหา และ
การจาหน่ ายพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนลดภาระการลงทุนของรัฐ และให้ประชาชนมีส่วนร่วม
พัฒนาพลังงาน
(4) ป้องกันและแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมจากการพัฒนาและการใช้พลังงาน รวมทัง้ ปรับปรุงให้กจิ การ
พลังงานดาเนินการอย่างปลอดภัยมากยิง่ ขึน้
(5) พัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับกิจการพลังงานและกลไกการบริหารงานด้านพลังงาน เพื่อให้การ
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ดาเนินงานของรัฐสอดคล้องกับสภาวะด้านพลังงานที่เปลีย่ นแปลงไป โดยมีการคุม้ ครองผู้ บริโภคและให้ม ี
ความปลอดภัยต่อชีวติ และทรัพย์สนิ ของประชาชน
3.6 พัฒนาและจัดหาน้า เพื่อสนับสนุ นการเกษตร อุตสาหกรรม การคมนาคม และการอุปโภคบริโภค
ทัง้ ในด้านปริมาณและคุณภาพให้ได้อย่างเพียงพอและทัวถึ
่ ง โดย
(1) พัฒนาให้มแี หล่งน้ าดิบขนาดต่างๆ ให้สอดคล้องกับศัก ยภาพของลุ่มน้ าและระบบนิเวศน์ของแต่ละ
พืน้ ที่
(2) ประสานความร่ว มมือ ระหว่ า งภาครัฐ และเอกชน ในการบริห ารจัด การและดูแ ลบ ารุง รัก ษา
แหล่งน้าทีม่ อี ยูแ่ ล้วให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่ โดยเฉพาะกิจกรรมต่อเนื่องทางด้านการเกษตร
(3) สนับสนุ นบทบาทภาคเอกชนในการลงทุน ขยายการผลิตและการบริการน้ าประปาในเขตเมืองใน
ภูมภิ าค
(4) เพิม่ ประสิทธิภาพระบบบริหารจัดการ เพื่อลดปริมาณน้ าสูญเสียของน้ าประปาทัวประเทศให้
่
อยู่ใน
ระดับเฉลีย่ ไม่เกินร้อยละ 25 ภายในช่วงของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(5) จัดให้มกี ารปรับโครงสร้างอัตราค่าน้ าให้สอดคล้อ งกับต้นทุนค่าใช้จ่าย โดยยึดหลักการจัดเก็บค่าน้ า
ในอัตราที่แตกต่างกันในแต่ละพื้นที่ตามต้นทุนการผลิตในพื้นที่นัน้ ๆ และตามประเภทของกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจ
(6) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการรณรงค์ จัดการด้านการใช้น้ า โดยใช้มาตรการ
ั หาการ
สิ่ ง จู ง ใจและมาตรการด้ า นราคา รวมทั ้ง ประชาสั ม พั น ธ์ ใ ห้ ป ระชาชนตระหนั ก ถึ ง ป ญ
ขาดแคลนน้า ตลอดจนสร้างนิสยั ให้ประชาชนช่วยกันประหยัดการใช้น้า
(7) จัดให้มอี งค์กรกลางเพื่อการพัฒนาทรัพยากรน้ าให้ทาหน้าที่กาหนดนโยบาย ประสานแผนปฏิบตั ิ
และบริหารจัดการทัง้ ในกรณีการขาดแคลนน้ า การป้องกันอุทกภัยและการรักษาคุณภาพน้ า
4. การเสริ มสร้ างประสิ ท ธิ ภ าพการบริ ห ารจัด การเพื่ อ สนั บสนุ นการสร้ างรากฐานการผลิ ต ที่
เข้มแข็งและเพิ่ มขีดความสามารถในการแข่งขัน โดย
4.1 ลดบทบาทของภาครัฐจากการเป็ นผู้กากับดูแลและดาเนิ นการด้านการผลิ ต การค้า และการ
บริ การ มาเป็ นผูป้ ระสานงาน โดยให้ธุรกิจเอกชนและองค์กรชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนามากขึน้
4.2 ปรับระบบการจัดสรรงบประมาณ เพื่อสนับสนุ นการดาเนินกิจกรรมด้านการเกษตร อุตสาหกรรม
และบริก าร จากที่ม ีล ัก ษณะเป็ น รายโครงการระดับ กรม มาเป็ น การก าหนดสัด ส่ ว นงบประมาณของ
หน่ ว ยงานที่เ กี่ย วข้อ งในลัก ษณะแผนงาน ให้ส อดคล้อ งกับ วัต ถุ ป ระสงค์แ ละแนวทางที่ก าหนดไว้ใ น
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
4.3 เพิ่ มขีดความสามารถในการดาเนิ นนโยบายเศรษฐกิ จระหว่างประเทศ เพื่อนาไปสู่การเพิม่
อานาจการต่อรองในการเจรจาการค้าทุกระดับ โดย
(1) ปรับโครงสร้างองค์กรการเจรจาการค้าให้เป็ นเอกภาพในการกาหนดนโยบายการเจรจาการค้า
ระหว่างประเทศ การศึกษาผลกระทบและมาตรการในการรองรับและตอบโต้ทางการค้า รวมทัง้ การประสาน
ท่าทีของหน่วยงานต่างๆ ทีเ่ กีย่ วข้องให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน
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(2) จัดตัง้ ระบบสนับสนุ นให้กบั งานเจรจาการค้าระหว่างหน่ วยงานภาครัฐ โดยพัฒนาบุค ลากรในองค์กร
การเจรจาการค้าให้มที กั ษะในการเจรจาต่อรอง พัฒนาระบบข้อมูลทางการค้าระหว่างประเทศ และข้อมูล
อื่นๆ ที่เ กี่ยวข้อ งให้ทนั ต่ อ เหตุ ก ารณ์ รวมทัง้ สนับสนุ นให้ภาคเอกชนและนักวิชาการมีส่ ว นร่ว มในการ
กาหนดแนวทางการเจรจาการค้าระหว่างประเทศมากขึน้
4.4 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนในการพัฒนาประเทศ โดยมีกลไก
รองรับระบบการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชนให้มปี ระสิทธิภาพและเกิดความต่อเนื่อง ให้มกี ารจัดตัง้
สานักงานประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน เพื่อเป็ นองค์กรกลางทาหน้าทีป่ ระสานนโยบาย
และแผนพัฒนาความร่วมมือในระดับชาติ ระดับภาค และระดับจังหวัด โดยออกระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีเพื่อรองรับระบบความร่วมมือเป็ นทางการอย่างถาวร ตลอดจนเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร
ภาคเอกชน โดยสนับสนุ นให้มกี ารรวมตัวเป็ นองค์กรเดียวกันเพื่อประสานงานกับภาครัฐเป็ นไปอย่างมี
เอกภาพและมีประสิทธิภาพยิง่ ขึน้
4.5 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพการบริ หารทรัพยากรความช่ วยเหลือจากต่ างประเทศ โดยให้มรี ะบบและ
กลไกการประสานนโยบาย แผนงาน และโครงการ รวมทัง้ บทบาทและแนวทางการร่วมมือกับองค์กรความ
ช่ ว ยเหลือ ต่ า งประเทศ เพื่อ ให้ก ารบริห ารทรัพ ยากรความช่ ว ยเหลือ จากต่ า งประ เทศสอดคล้อ งกับ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และมีการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ
4.6 ให้ มี ค ณะกรรมการระดับ นโยบายที่ มี เ อกภาพเป็ นการถาวร รับ ผิ ด ชอบการพัฒ นา
อุตสาหกรรมแปรรูปสิ นค้ าการเกษตร อุตสาหกรรมการเกษตรและอุตสาหกรรมชุมชน เพื่อทา
หน้าทีก่ ากับ ประสานนโยบาย แผนงาน และการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนให้เป็ นไปในทิศทางเดียวกัน
4.7 ให้ มีคณะกรรมการระดับนโยบายรับผิ ดชอบการพัฒนาอุตสาหกรรมก่อสร้างเป็ นการเฉพาะ
เพื่อทาหน้าทีก่ าหนดนโยบายส่งเสริมและการประสานการดาเนินงานของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง เพื่อเพิม่ ขีด
ความสามารถในการแข่งขันของธุรกิจก่อสร้างของคนไทย
4.8 ปรับบทบาทของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยไปสู่การพัฒนาและปรับปรุงแหล่งท่ องเที่ ยวใน
ประเทศ ตลอดจนเป็ นแกนกลางในการแก้ไขปญั หาของธุรกิจการท่องเที่ยวอย่างเป็ นระบบ และให้
หน่ วยงานในท้องถิน่ สร้างกลไกการพัฒนาและอนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสถานที่ท่องเที่ยวในระดับ
พืน้ ทีเ่ พื่อระดมความร่วมมือจากประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ ในการพัฒนาคุณภาพของแหล่งท่องเทีย่ ว
4.9 ให้ มีกฎหมายการป้ องกันการผูกขาด เพื่อสนับสนุ นระบบการแข่งขันเสรี โดยกาหนดกติกาที่
ชัดเจนเพื่อให้ธุรกิจขนาดเล็กสามารถแข่งขันกับธุรกิจขนาดใหญ่อย่างเป็ นธรรม รวมทัง้ พัฒนาระบบการ
คุ้มครองผู้บริโภค โดยมีระบบเปิ ดเผยข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการผลิตและตัว สินค้าที่ผู้บริโภคสามารถ
ตรวจสอบได้ตลอดเวลา
5. พัฒนารัฐวิ สาหกิ จ เพื่อลดบทบาทของรัฐในการเป็ นเจ้าของรัฐวิ สาหกิ จ และเพิ่ มประสิ ทธิ ภาพใน
การดาเนิ นงานของรัฐวิ สาหกิ จ โดย
5.1 เพิ่ มบทบาทภาคเอกชน เพื่อให้รฐั วิสาหกิจเป็ นเครื่องมือในการเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจที่
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เข้มแข็ง โดยให้มกี ารติดตามและประเมินผลการดาเนินการตามแผนงานและเป้าหมายในการลดบทบาท
การเป็นเจ้าของรัฐวิสาหกิจ
5.2 สนับสนุนรัฐวิ สาหกิ จให้ มีสถานะเป็ นบริ ษทั มหาชน และจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ เพื่อให้
สามารถระดมทุนจากประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
5.3 จัดตัง้ องค์กรกลางเป็ นการถาวร เพื่อบริหารนโยบายการเพิม่ บทบาทภาคเอกชน และประสานการ
ปฏิบ ัติก ับ รัฐ วิส าหกิจ ต่ า งๆ อย่ า งต่ อ เนื่ อ ง รวมทัง้ องค์ ก รก ากับ รายสาขา รัฐ วิส าหกิ จ ที่ม ีก ารเพิ่ม
บทบาทภาคเอกชนเพื่อให้เกิดความเป็ นธรรมทัง้ แก่ภาครัฐและเอกชน รวมทัง้ การคุม้ ครองผูบ้ ริโภคในด้าน
ราคา ปริมาณ และคุณภาพการบริการ
5.4 นาระบบประเมิ นผลการด าเนิ นงานมาใช้ แทนการกากับดูแ ลในรายละเอี ย ด เพื่อ ให้
รัฐวิสาหกิจดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพและคล่องตัว

บทที่ 2
การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพืน้ ที่
การที่จะพัฒนาเศรษฐกิจให้กระจายตัวไปในระดับพื้นทีไ่ ด้อย่างมันคงนั
่
น้ จาเป็ นอย่างยิง่ ที่จะต้อง
เสริมสร้างศักยภาพของคนและชุมชนทีอ่ าศัยอยู่ในพืน้ ทีใ่ ห้สามารถปรับตัวตามกระแสการเปลีย่ นแปลงทาง
เศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างประสิทธิภาพให้แก่ฐานการผลิตทีม่ อี ยู่แล้วและทีจ่ ะเกิดขึน้ ใหม่ในอนาคต
ซึ่งจะเป็ น การเสริมสร้างโอกาสใหม่ทางเศรษฐกิจเพื่อ พัฒนาอาชีพและการมีง านท า ให้ส อดคล้อ งกับ
ศักยภาพของแต่ละพืน้ ที่ ควบคู่ไปกับการดูแลทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั่ น
การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพื้นที่ นอกจากจะต้อ งใช้ประโยชน์ จากข้อได้เ ปรียบของ
สภาพภูมเิ ศรษฐกิจของพื้นทีแ่ ล้วยังต้องมีการบริหารจัดการเชิงพื้นทีท่ เ่ี ป็ นเอกภาพและครบวงจรควบคู่ไป
กับการพัฒนากิจกรรมทางเศรษฐกิจทีส่ นับสนุนการพัฒนาคนและการสร้างความเข้มแข็งของชุมชน รวมทัง้
การดูแลกลุ่มคนจนทีอ่ าศัยอยูใ่ นเมืองและชุมชนแออัดให้สามารถพัฒนาตัวเองได้ในระยะยาวซึง่ จะส่งผลให้
การพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจของพืน้ ทีแ่ ละคนที่อาศัยในพืน้ ทีส่ ามารถเกื้อหนุ นซึ่งกันและกันได้อย่าง
ต่อเนื่อง
1. การบริ หารจัดการพื้นที่เพื่อการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิ จ
1.1 พัฒนากลุ่มจังหวัดที่มศี กั ยภาพทางภูมเิ ศรษฐกิจร่วมกันทัง้ ทางด้านทรัพยากร และโครงสร้างการ
ผลิต โดยเปิดโอกาสให้คนในพืน้ ทีเ่ ข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดการตัง้ แต่ตน้
1.2 สนับสนุ นบทบาทภาคเอกชนในการพัฒนาพื้นที่ภูมภิ าคและชนบทโดยปรับนโยบายส่ งเสริมการ
ลงทุนให้ยดึ ปจั จัยเชิงพืน้ ทีเ่ ป็ นเกณฑ์หลักในการส่งเสริมการลงทุนให้สอดคล้องกับนโยบายการจัดการเชิง
พืน้ ที่
1.3 กระจายบริการโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม โดยเฉพาะการศึกษาที่ได้มาตรฐานทัดเทียมกับการ
ให้บริการในเขตกรุงเทพมหานครไปสู่พ้นื ที่ในภูมภิ าคและชนบท เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของคน และ
หยุดยัง้ การอพยพเข้าเมืองใหญ่ ซึ่งจะเป็ นการสนับสนุ นให้บุคลากรที่มคี วามรู้ความสามารถสูงกระจาย
ออกไปตัง้ ถิน่ ฐานตามพืน้ ทีต่ ่างๆ ได้
1.4 พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทัง้ ทางบก ทางน้ า และทางอากาศ ให้ประสานเป็ นโครงข่ายที่
สนับสนุ นการพัฒนาชุมชนเมืองและชนบทอย่างเป็ นระบบ
1.5 เสริมสร้างฐานชุมชนเมือ งที่มอี ยู่ให้เข้มแข็งยิง่ ขึ้น รวมทัง้ กลุ่มเมืองใหม่ท่จี ะเกิดขึ้น ทัง้ ในภาค
มหานคร กลุ่มจังหวัด ศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าคและบริเวณเมืองชายแดน พื้นที่เขตเศรษฐกิจใหม่
และพืน้ ทีช่ ุมชุมเมืองใหม่
1.6 จัดให้มรี ะบบการวางแผนและประสานงานการพัฒนาแบบบูรณาการ โดย
(1) สนับสนุ นให้เมืองทีเ่ ป็ นชุมชนศูนย์กลางของพืน้ ที่ สามารถทาหน้าทีเ่ ป็ นฐานรองรับและกระจายการ
พัฒนาไปสู่ชุมชนโดยรอบ มีการจัดระเบียบเมืองและชุมชนทีด่ ี โดยมีการวางผังเมือง ระบบสาธารณูปโภค
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ป้องกันและควบคุมปญั หาสิง่ แวดล้อม รวมทัง้ การสนับสนุ นทางด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเศรษฐกิจและ
บริการทางสังคม เพื่อให้สามารถทาหน้ าที่ของชุมชนศูนย์กลางได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีโครงข่าย
โครงสร้างพื้นฐานที่เชื่อมโยงกับชุมชนโดยรอบ และเมืองอื่นๆ ในพื้นที่เพื่อการเชื่อมโยงกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจและสังคม
(2) ยึดแนวทางการประสานแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของกลุ่มจังหวัดที่เกี่ยวข้องในการพัฒนา
พื้นที่เฉพาะเป็ นหลักในการจัดสรรทรัพยากรในการพัฒนาของภาครัฐ และสนับสนุ นการมีส่วนร่วมของ
ภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรชุมชนให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอย่างมีประสิทธิภาพ
(3) เพิม่ ขีดความสามารถขององค์กรท้องถิน่ ในทุกระดับในการวางแผนการจัดการและงบประมาณ เพื่อ
การประสานความร่วมมือและผนึกกาลังกับภาคเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรชุมชนทัง้ ภายใน
และภายนอกในการพัฒนา
2. การพัฒนาพื้นที่และชุมชนเพื่อเสริ มสร้างศักยภาพทางเศรษฐกิ จและการสร้างรายได้
2.1 การพัฒนาพื้นที่อนุภาคและพื้นที่ ชายแดน เพื่อเพิม่ ความเข้มแข็งและโอกาสทางเศรษฐกิจของ
พืน้ ที่ เมือง ชุมชน และคนในพืน้ ที่ โดยสร้างความเข้มแข็งให้แก่เมืองทีเ่ ป็นชุมชนศูนย์กลางของอนุ ภาคและ
เมืองชายแดน ซึ่งมีศ ักยภาพที่จะเป็ นประตูการค้าติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านและนานาชาติให้สามารถ
เชื่อมโยงกับชุมชนศูนย์กลางทางเศรษฐกิจของประเทศ และเปิ ดติดต่อเชื่อมโยงกับประเทศเพื่อนบ้านใน
กลุ่มประเทศอินโดจีน กลุ่มประเทศอาเซียน และนานาชาติได้มากขึน้ อันจะเป็นการพัฒนาฐานการผลิตใหม่
ของประเทศในระยะยาวต่อไป
(1) พื้ นที่ ภ ายใต้ ค วามร่ ว มมื อ เขตเศรษฐกิ จสามฝ่ ายอิ น โดนี เซี ย -มาเลเซี ย -ไทย ซึ่งจะช่ว ย
สนับสนุ นการพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างพื้นที่ เมือง และชุมชน ในพื้นที่จงั หวัดชายแดนภาคใต้ และ
ั่
ส่งผลเชื่อมโยงถึงพื้นที่ภาคใต้ตอนบนภายใต้โครงการพัฒนาพื้นที่ ชายฝงทะเลภาคใต้
โดยอาศัยความ
ร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้าน ในด้านการค้า การลงทุน พลังงาน และโครงข่ายโครงสร้าง
พืน้ ฐาน
(2) พื้นที่ ภายใต้ ความร่วมมืออนุภมู ิ ภาคลุ่มแม่น้ าโขง 6 ประเทศ (กัมพูชา ลาว เมียนมาร์ ไทย
เวียดนาม และจีน (มณฑลยูนาน)) เพื่อสนับสนุ นการสร้างอาชีพและการมีงานทาของคนที่อาศัยอยู่ใน
พืน้ ที่ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคตะวันตกของประเทศ เป็ นการพัฒนา
ศักยภาพทางเศรษฐกิจของอนุ ภาคและกลุ่มจังหวัดต่างๆ เพื่อกระจายความเจริญไปยังเมืองศูนย์กลางและ
เมืองชายแดน ซึง่ จะเป็นตัวกลางในการถ่ายทอดผลการพัฒนาไปยังพืน้ ทีโ่ ดยรอบ รวมทัง้ การพัฒนาพืน้ ทีท่ ่ี
มีศกั ยภาพสูงในการติดต่อและร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพื่อนบ้านในด้านการลงทุน การค้า การ
ท่องเทีย่ ว และโครงข่ายโครงสร้างพืน้ ฐาน
(3) พื้นที่ ภายใต้ ความร่วมมือทางเศรษฐกิ จในอนุทวีป (ไทย อิ นเดีย ศรีลงั กา บังคลาเทศ และ
เมียนมาร์) ซึง่ จะพัฒนาความร่วมมือด้านการค้า อุตสาหกรรม พลังงาน การบิน และโครงข่ายการเดินเรือ
ั่
โดยอาศัยโครงสร้างพื้นฐานที่จะพัฒนาขึน้ บริเวณชายฝงทะเลอั
นดามัน เป็ นฐานเศรษฐกิจที่จะส่งผลถึง
พืน้ ทีภ่ าคใต้และด้านตะวันตกของประเทศ
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ั่
2.2 การพัฒนาพื้นที่ชายฝังทะเลตะวั
่
นออก เพื่อเพิม่ ขีดความสามารถของพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นออก
ให้ส มบู ร ณ์ และพร้อ มที่จ ะรองรับ การกระจายกิจ กรรมทางเศรษฐกิจ และการเคลื่อ นย้า ยประชากร
โดยเฉพาะจากกรุงเทพมหานครและปริมณฑลไปตัง้ ถิน่ ฐานในพืน้ ทีน่ ้ีได้เพิม่ ขึน้ ควบคู่ไปกับการยกระดับ
ให้เป็ นประตูเศรษฐกิจของประเทศที่สามารถเชื่อมโยงทางอากาศกับนานาชาติ นอกเหนือจากทางทะเล
โดย
(1) พัฒนาโครงข่ายระบบการขนส่งต่อเนื่องจากทีม่ อี ยูแ่ ล้ว ดังนี้
ั่
(1.1)
พั ฒ นาโครงข่ า ยถนนสายใหม่ เ ชื่ อ มโยงพื้ น ที่ ช ายฝ งทะเลตะวั
น ออกกั บ ภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง และกลุ่มประเทศอินโดจีน และก่อสร้างถนนสายรอง เพื่อเปิ ดพื้นทีใ่ หม่ท่มี ี
ศักยภาพและพัฒนาเป็นเขตอุตสาหกรรมและชุมชนเชื่อมโยงกับท่าเรือแหลมฉบังและมาบตาพุด
(1.2) ลงทุนระบบรถไฟความเร็วสูงเพื่อเพิม่ คุณภาพชีวติ ทีด่ ใี นการเดินทางของประชาชนเชื่อมโยง
ั่
กรุงเทพมหานครกับท่าอากาศยานสากลกรุงเทพแห่งที่ 2 และแหล่งชุมชนชายฝงทะเลตะวั
นออก
(2) สนับสนุ นให้มกี ารจัดตัง้ นิค ม/เขตอุต สาหกรรมขนาดกลางและขนาดเล็ก ในพื้นที่ตอนในที่ม ี
ศักยภาพ เพื่อส่งเสริมการลงทุนและจ้างงาน
ั่
(3) พัฒนาท่าเรือพาณิชย์ในพื้นที่ชายฝงทะเลตะวั
นออกให้เป็ นท่าเรือหลักของประเทศแทนท่าเรือ
คลองเตยภายในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 และพัฒนาท่าเรือมาบตาพุดระยะที่ 3 และ 4 ให้แล้วเสร็จ
ในช่วง 5 ปีต่อไป เพื่อเป็นฐานเศรษฐกิจหลักทีจ่ ะรองรับการจ้างงานของประชากรในพืน้ ที่ ควบคู่ไปกับการ
ดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมทีด่ ใี ห้คงไว้
(4) พัฒนาสนามบินอู่ตะเภาเพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ให้มากขึน้ และสนับสนุ นภาคเอกชนให้เข้ามา
มีส่ ว นร่ ว มพัฒ นาการผลิต ทางอุ ต สาหกรรมที่ม ีค วามเชื่อ มโยงกับ การขนส่ ง ทางอากาศ และความ
ก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อกระตุน้ ให้เกิดอุตสาหกรรมต่อเนื่องที่เกีย่ วข้องกับธุรกิจการบิน
(5) พัฒนาแหล่ ง น้ า ระบบผลิต และจาหน่ ายน้ า ทัง้ ในด้านปริมาณและคุ ณภาพให้เ พียงพอและ
ทัวถึ
่ งสาหรับชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม โดยสนับสนุนให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมมากขึน้
(6) จัดให้มพี ้นื ที่เพื่อการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานทางสังคมด้านการศึกษา สาธารณสุข การ
ฝึ ก อบรมควบคู่ ไ ปกับ การพัฒ นาระบบสาธารณู ป โภค สาธารณู ป การ เพื่อ รองรับ ประชาชนที่อ พยพ
เคลื่อนย้ายจากทีต่ ่างๆ เข้ามาทางานและอยูอ่ าศัยอย่างถาวรและให้ประชาชนได้รบั ผลจากการพัฒนาอย่าง
สมบูรณ์
ั่
(7) จัดระบบกลไกการบริหารจัดการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวั
นออกให้เกิดความคล่องตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้ และนาไปสู่การมีองค์กรถาวรที่มเี อกภาพ ทาหน้าที่กากับดูแลการวางแผน การ
พัฒนาและการบริหารจัดการภายในพืน้ ทีอ่ ย่างมีประสิทธิภาพ
(8) พัฒ นาระบบกลไกเพื่อ สร้างกระบวนการให้ประชาชนและชุ มชนในระดับ พื้ น ที่ ได้เ ข้ามามี
ส่วนร่วมในการจัดทาแผนงานการพัฒนาของรัฐและติดตามความก้าวหน้าของโครงการต่างๆ อย่างต่อเนื่อง
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2.3 การพัฒนาพื้นที่ชายฝัง่ ทะเลภาคใต้ เพื่อเพิม่ สมรรถนะการขนส่งทางทะเลของประเทศไทย โดย
อาศัยศักยภาพด้านภูมเิ ศรษฐกิจตอนใต้ในการพัฒนาสะพานเศรษฐกิจ ด้วยระบบคมนาคมขนส่งสมัยใหม่ท่ี
มีประสิทธิภาพ เชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทย อันจะเป็ นการเปิดประตูเศรษฐกิจใหม่ของประเทศออก
สู่ทะเลด้านมหาสมุทรอิน เดีย และช่ว ยส่ งเสริม โอกาสของประเทศไทยให้เ ป็ น ศูนย์กลางการเชื่อ มโยง
เศรษฐกิจกลุ่มเอเซียตะวันออกและกลุ่มเอเซียใต้ ดังนี้
(1) พัฒนาโครงข่ายโครงสร้างพืน้ ฐานหลัก นิคมอุตสาหกรรม ท่าเรือ และเขตชุมชน เพื่อสนับสนุ นการ
ลงทุ น ทางด้ า นอุ ต สาหกรรม ควบคู่ ไ ปกับ การวางแผนการใช้ ป ระโยชน์ ท่ีดิน การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติและควบคุมคุณภาพสิง่ แวดล้อม
ั่
ั ่ นตกและตะวันออกของภาคใต้ ใ น
(1.1) ริเ ริ่มการพัฒนาท่ าเรือ น้ า ลึก ชายฝ งทะเล
ทัง้ ฝ งตะวั
พืน้ ที่ทเ่ี หมาะสม และจัดระบบคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงทะเลอันดามันกับอ่าวไทยเพื่อการขนส่งสินค้าและ
กระจายความเจริญไปสู่ภาคใต้
(1.2) พัฒนาโครงข่ายคมนาคมขนส่ ง ทัง้ ทางถนน รถไฟ และท่อ น้ ามัน และถนนเชื่อ มทะเล
อันดามันกับอ่าวไทย พร้อมทัง้ โครงข่ายถนนรองรับให้สอดคล้องกับผังเมือง
(2) สนับสนุ นบทบาทของภาคเอกชนในการลงทุนในอุ ต สาหกรรมโรงกลันน
่ ้ ามัน อุ ต สาหกรรม
ปิโตรเลียม อุตสาหกรรมปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมต่อเนื่อง รวมทัง้ การพัฒนาโครงการโครงสร้างพืน้ ฐาน
ต่างๆ
(3) ประสานความร่ว มมือ กับประชาชนในพื้น ที่ใ นการจัด หาที่ดิน และการพัฒนาแหล่ งน้ าเพื่อ
ั่
รองรับการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
ในระยะเริม่ แรกและระยะยาว
(4) วางระบบบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดยกาหนดมาตรการทีเ่ ข้มงวดเพื่อ
สนับสนุ นการพัฒนาแหล่งท่ องเที่ยว โดยเฉพาะการฟื้ นฟูบูรณะแหล่งท่องเที่ยวในพื้นที่อ่าวกระบี่ พังงา
ภูเก็ต และทะเลโดยรอบเกาะสมุย
ั่
(5) จัดให้มกี ลไกการบริหารและจัดการพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
โดยมีองค์กรทีม่ เี อกภาพ เพื่อทาหน้าที่
ั่
พัฒนา บริหาร และประสานการปฏิบตั กิ ารตามแผนพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลภาคใต้
อย่างเป็ นระบบ โดยให้
ประชาชนและชุมชนในระดับพื้นที่ไ ด้เ ข้ามามีส่ ว นร่ว มในการจัดทาแผนงานการพัฒนาของรัฐและการ
ติดตามความก้าวหน้าของโครงการอย่างต่อเนื่อง
(6) จัดให้มพี ้นื ที่เพื่อการพัฒนาบริการโครงสร้างพื้นฐานทางสังคม ด้านการศึกษา สาธารณสุข การ
ฝึ กอบรมควบคู่ไปกับการพัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณู ปการ เพื่อให้ประชาชนได้รบั ผลจากการ
พัฒนาอย่างสมบูรณ์
2.4 การพัฒนาพื้นที่ชายฝังทะเลตะวั
่
นตก เพื่อให้เป็นศูนย์กลางรองรับการกระจายความเจริญออกจาก
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล ไปสู่ภมู ภิ าคอีกพืน้ ทีห่ นึ่งนับตัง้ แต่ ช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 (2540-2544)
ั่
เป็ น ต้ น ไป ด้ ว ยการริเ ริ่ม พัฒ นาระบบคมนาคมขนส่ ง สู่ ฝ งทะเลอั
น ดามัน ในเมีย นมาร์ และพัฒ นา
อุตสาหกรรมทีใ่ ช้ก๊าซธรรมชาติจากเมียนมาร์เป็ นเชื้อเพลิงในบริเวณตอนบนของพื้นทีค่ วบคู่ไปกับการเร่ง
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ให้การสนับสนุนภาคเอกชนในการพัฒนาอุตสาหกรรมเหล็กสมบูรณ์แบบและท่าเรือน้ าลึกในบริเวณตอนใต้
ของพืน้ ที่ โดย
ั่
(1) จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นตก เน้นการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ การบริหารและ
จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้องกับบทบาททางเศรษฐกิจในแต่ละกลุ่มพืน้ ที่
(2) เร่งจัดทาแผนปฏิบตั กิ ารโครงสร้างพืน้ ฐานหลัก เช่น น้ า ถนน ไฟฟ้า และท่าเรือ เพื่อสนับสนุ นการ
ลงทุนทีส่ นองตอบนโยบายกระจายอุตสาหกรรมไปในพืน้ ที่
(3) ศึกษาความเหมาะสมและความเป็ นไปได้ในการพัฒนาพืน้ ทีเ่ ชื่อมโยงไทย-เมียนมาร์ บริเวณทีเ่ ป็ น
ประตูออกสู่ทะเลอันดามัน
ั่
(4) วางระบบบริหารและการจัดการพืน้ ทีช่ ายฝงทะเลตะวั
นตก โดยมีองค์กรทาหน้ าที่ในการประสาน
และผลักดันให้มกี ารปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิภาพ
2.5 การพัฒนาพื้นที่ ภาคมหานคร ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ชุมชนกรุงเทพมหานครและปริมณฑล ชุมชน
ั่
ชายฝงทะเลตะวั
นออก ชุมชนอนุ ภาคกลางตอนบน และชุมชนอนุ ภาคตะวันตก เพื่อให้เป็ นฐานเศรษฐกิจที่
เกื้อหนุ นซึ่งกันและกันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีการกาหนดแนวทางการขยายตัวของกรุงเทพมหานคร
และปริมณฑล ตลอดจนมีก ารประสานการจัดการใช้ประโยชน์ ท่ดี ินและการลงทุนโครงข่ายโครงสร้า ง
พืน้ ฐานทีส่ อดคล้องกัน เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพของฐานการผลิตหลักของประเทศและยกระดับคุณภาพชีวติ
ของคนในภาคมหานคร ดังนี้
(1) จัดระเบียบการขยายตัวของชุมชนในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อพัฒนาให้คนเป็ นศูนย์
ธุรกิจ การเงิน การค้า และศูนย์ขา่ วสารข้อมูลทีม่ ปี ระสิทธิภาพ ประกอบด้วย
(1.1) ชุมชนใจกลางเมืองมหานคร โดยพัฒนาฟื้ นฟูเกาะรัตนโกสินทร์ตามแผนแม่บท ได้แก่ การ
ฟื้นฟูชุมชนเมืองเดิมที่เสื่อมสภาพ การจัดระเบียบการก่อสร้างและขยายตัวของย่านธุรกิจการค้าและที่อยู่
อาศัยทีเ่ ป็นอาคารสูง โดยยังรักษาสภาพแวดล้อมชุมชนทีด่ ใี ห้คงไว้
(1.2) ชุมชนชานมหานคร โดยวางแผนพัฒนาระบบขนส่ งมวลชนที่มปี ระสิทธิภ าพเชื่อ มโยง
ชุมชนชานมหานครกับพืน้ ทีช่ ุมชนใจกลางมหานคร พร้อมทัง้ จัดโครงข่ายโครงสร้างพื้นฐานทีไ่ ด้มาตรฐาน
สาหรับการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยศูนย์ราชการ ตลอดจนจัดระเบียบศูนย์ธุรกิจการค้าทีจ่ ะช่วยรองรับกิจกรรมทาง
เศรษฐกิจของชุมชนชานมหานคร เพื่อบรรเทาความแออัดของใจกลางเมืองมหานครได้
(1.3) ชุมชนเมืองใหม่ในพืน้ ทีร่ อบนอกกรุงเทพมหานคร โดยเป็ นชุมชนเมืองใหม่ทม่ี ศี กั ยภาพ เป็ น
แหล่งสร้างงาน และสามารถรองรับการกระจายกิจกรรมและการลงทุนจากกรุงเทพมหานคร โดยมีการจัด
โครงข่ายโครงสร้างพืน้ ฐานทีไ่ ด้มาตรฐานสากล พร้อมทัง้ ดาเนินการเพื่อให้มคี ุณภาพชีวติ และสิง่ แวด-ล้อมที่
ดีควบคู่กนั ไป
ั่
(2) พัฒนาชุมชนพืน้ ทีต่ อนในชายฝงทะเลตะวั
นออก โดยเฉพาะบริเวณจุดตัดถนนทางหลวงกับสถานี
รถไฟ โดยการพัฒนาชุมชนเมืองที่เป็ นระบบทัง้ ด้านการใช้ท่ดี นิ โครงข่ายระบบโครงสร้างพื้นฐาน และ
ระบบโครงสร้างพืน้ ฐานทางสังคมเพื่อบริการชุมชนเมืองต่างๆ เพื่อให้ประชาชนได้รบั ประโยชน์อย่างทัวถึ
่ ง
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(3) พัฒนาชุมชนอนุ ภาคกลางตอนบนและชุมชนอนุ ภาคตะวันตกโดยแบ่งเขตการใช้ท่ดี นิ เพื่อที่อยู่
อาศัย พาณิชยกรรม อุตสาหกรรมและเกษตรกรรม โดยครอบคลุมถึงพืน้ ที่ระดับจังหวัด เพื่อให้การดาเนินงานเป็นระบบและไม่เกิดผลกระทบสิง่ แวดล้อมโดยเฉพาะจากโรงงานอุตสาหกรรม
(4) แก้ไขปญั หาจราจรในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของประชาชนทุก
กลุ่มและสังคมให้ดขี น้ึ โดยมีแนวทางดังนี้
(4.1) ให้ความสาคัญลาดับแรกต่อระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนทีม่ ปี ระสิทธิภาพ รวมทัง้ เตรียมการ
ขยายโครงข่ายออกไปยังชุมชนชานเมืองรอบกรุงเทพมหานคร เพื่อให้ความสะดวกในการเดินทางของ
ประชาชน และช่วยลดการใช้รถส่วนบุคคลในการเดินทางเข้าออกในเขตกรุงเทพมหานคร
(4.2) ใช้ระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนและระบบรถไฟฟ้าเป็ นปจั จัยสนับสนุ นการพัฒนาชุมชนชาน
มหานคร ชุมชนเมืองใหม่ และศูนย์ธุรกิจให้กระจายออกไปอย่างเป็ นระบบ เพื่อลดความแออัดภายในเมือง
และเพื่อคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ ของประชาชน
(4.3) จัดให้มสี ถานีกลางระบบขนส่งในย่านใจกลางกรุงเทพมหานครเพื่อเชื่อมโยงระบบรถไฟฟ้า
ขนส่งมวลชนและระบบขนส่งมวลชนอื่นๆ ในการอานวยความสะดวกและให้บริการที่ดแี ก่ประชาชน ทัง้ นี้
รวมถึงการจัดระบบอานวยความสะดวกในการใช้บริการทัง้ ในเขตย่านสถานีและการเข้าถึงย่านสถานี
(4.4) สนับสนุ นให้หน่ วยงานของภาครัฐและเอกชนย้ายแหล่งกิจกรรมทางเศรษฐกิจขนาดใหญ่ ซึ่ง
ก่อให้เกิดการขนส่งเป็ นจานวนมากในพื้นที่ย่านธุ รกิจชัน้ ในที่แออัดคับคัง่ รวมทัง้ หน่ ว ยงานราชการให้
กระจายออกไปอยู่พ้นื ที่ท่จี ดั เตรียมไว้นอกกรุงเทพมหานครและปริมณฑล และส่งเสริมให้มกี ารพัฒนา
ศูนย์กลางธุรกิจพร้อมกับแหล่งทีอ่ ยูอ่ าศัย เพื่อให้การพัฒนาพึง่ พาตนเองได้อย่างสมบูรณ์
(4.5) จัดระบบการจราจร เพื่อเพิม่ ประสิทธิภาพในการใช้รถและใช้ถนนให้มปี ระสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
ในย่านธุ รกิจและเขตชานเมือ ง รวมทัง้ นาเทคโนโลยีส มัยใหม่ โดยเฉพาะการสื่อ สารโทรคมนาคมและ
เทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการจัดระบบจราจรให้ มากขึ้น ตลอดจนการบังคับใช้กฎหมาย
จราจรอย่างเข้มงวด และการร่วมมือกันระหว่างรัฐกับประชาชน องค์กรพัฒนาเอกชน ในการรณรงค์สร้าง
จิตสานึกให้ผขู้ บั รถมีวนิ ยั การจราจรอย่างเคร่งครัด
(4.6) จัดให้มโี ครงข่ายถนนเลีย่ งเมืองรอบเขตกรุงเทพมหานครให้เชื่อมโยงเป็ นโครงข่า ยเข้ากับถนน
วงแหวน เพื่อช่วยลดความแออัดของการจราจรในเขตกรุงเทพมหานคร
(5) กาหนดแนวทางการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ให้เกิดประสิทธิภาพ โดย
(5.1) กาหนดพืน้ ทีเ่ พื่อใช้ในการระบายน้ าในฤดูน้ าหลาก เพื่อบรรเทาปญั หาน้ าท่วมขังบริเวณด้าน
ตะวันออกและด้านตะวันตกของแม่น้าเจ้าพระยา ตัง้ แต่จงั หวัดอ่างทองจนถึงสมุทรปราการ
(5.2) กาหนดพืน้ ทีร่ อยต่อระหว่างชุมชนเมืองให้มคี วามหนาแน่ นน้อย และในระยะยาวรักษาไว้เป็ น
พืน้ ทีน่ ้ าหลากเพื่อป้องกันน้ าท่วมในเขตเมือง
(5.3)
ก าหนดให้ ม ีพ้ืน ที่เ พื่อ การอนุ ร ัก ษ์ แ ละพื้น ที่ส ีเ ขีย ว เพื่ อพัฒ นาแหล่ ง อนุ ร ัก ษ์ ท าง
ประวัตศิ าสตร์และวัฒนธรรม และเพิม่ พืน้ ทีส่ วนสาธารณะขนาดต่างๆ
(5.4) รัฐเป็ นแกนนาในการปรับปรุงพืน้ ฟูเมือง โดยนาเอาทีด่ นิ ของส่วนราชการทีย่ งั ใช้ประโยชน์ไม่
เต็มทีม่ าพัฒนาเป็ นสวนสาธารณะสาหรับประชาชน และถนนเพื่อช่วยแก้ไขปญั หาจราจร
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(6) ประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐและประชาชนในการจัดการด้านผังเมืองอย่างเป็ นระบบและ
เกิดประสิทธิผ ลในทางปฏิบตั ิ ควบคู่ไ ปกับการส่ ง เสริมให้ท้อ งถิ่นมีบทบาทหลักในการพัฒนาและการ
จัดทางบประมาณอย่างมีขนั ้ ตอน
3. การจัดให้มีองค์ประกอบของชุมชนที่สมบูรณ์ โดยรัฐสนับสนุ นให้คนในพืน้ ที่มสี ่วนร่วมในกระบวนการวางแผนและจัดการกันเอง
3.1 สนับสนุ นให้มกี ลไกและองค์กรระดับท้องถิน่ เพื่อเป็ นแกนกลางในการจัดทาผังเมืองรวม ผังเมือง
เฉพาะของชุมชนและแผนแม่บทการพัฒนาชุมชนชายแดน
3.2 สนับสนุนให้มรี ะบบโครงข่ายคมนาคมขนส่งทีเ่ ชื่อมโยงกันระหว่างชุมชนศูนย์กลางต่างๆ และชนบท
3.3 นาทีด่ นิ ของรัฐในเมือง โดยเฉพาะทีด่ นิ ทีย่ งั ไม่ได้ใช้ประโยชน์มาพัฒนาให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่าง
สมดุลระหว่างกิจกรรมทางเศรษฐกิจและโครงสร้างพืน้ ฐานทางเศรษฐกิจของชุมชน
4. การรักษาสภาพแวดล้อมและแก้ไขปัญหาสิ่ งแวดล้อมเมือง
4.1 จัดทาแผนแม่บทการพัฒนาสิง่ แวดล้อมเมืองและแผนปฏิบตั กิ าร เพื่อจัดการแก้ไขปญั หาสิง่ แวด-ล้อม
เมืองตามลาดับความสาคัญของปญั หา ทัง้ ในระยะสัน้ และระยะยาว ตลอดจนจัดทาแผนการลงทุนเพื่อให้
สามารถแก้ไขปญั หาและพัฒนาสิง่ แวดล้อมเมืองอย่างมีประสิทธิภาพ
4.2 ส่งเสริมให้ภาคเอกชนมีส่วนร่วมในการลงทุนพัฒนาและแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อมเมืองมากขึน้ ด้วย
การนามาตรการส่งเสริมการลงทุนมาใช้กบั กิจการด้านการควบคุม ป้องกันและแก้ไขมลพิษที่ภาคเอกชน
เป็ นผู้ดาเนินการ รวมทัง้ พิจารณาสนับสนุ นด้านโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระการลงทุนของ
ภาคเอกชน
4.3 พิจารณาให้มกี ารจัดทาประชาพิจารณ์ก่อนประกาศเขตอนุ รกั ษ์และคุ้มครองสิง่ แวดล้อม และการ
ดาเนินโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของรัฐที่จะมีผลต่อสาธารณชนทัง้ ทางตรงและทางอ้อม เพื่อสร้างความ
เข้าใจและให้ค วามเป็ นธรรมแก่ประชาชนผู้มสี ่ วนเกี่ยวข้อ งรวมตลอดทัง้ ให้ป ระชาชนมีส่ว นร่วมในการ
จัดการมากขึน้
4.4 เตรียมการป้องกันและควบคุมปญั หาสิง่ แวดล้อม อันเนื่องมาจากการขยายตัวของชุมชนเมืองในเมือง
ศูนย์กลางความเจริญในภูมภิ าคและเมืองชายแดน โดยให้มแี นวทางควบคุมการใช้ประโยชน์ท่ดี นิ อย่างมี
ประสิทธิภาพ ตลอดจนใช้มาตรการทางกฎหมายเพื่อการควบคุมมลพิษ การอนุ รกั ษ์ศลิ ปวัฒนธรรมไทย
และการรักษาสภาพแวดล้อม
4.5 ปรับสภาพแวดล้อมในชุมชนแออัด ให้เหมาะสมและขยายบริการสังคม ให้เข้าถึงชุมชนอย่าง
กว้างขวาง รวมทัง้ ให้ความรูเ้ กี่ยวกับการป้องกันโรคสังคมเมืองต่างๆ โดยเฉพาะโรคเอดส์และการป้องกัน
ปญั หามลภาวะพิษ
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5. การแก้ไขปัญหาชุมชนแออัด และยกระดับคุณภาพชี วิตของคนจนในเมือง การสร้างโอกาสให้แก่
ชุมชนและคนจนในเมือง เพื่อแก้ไขปญั หาและผลกระทบที่เกิด ขึ้นจากการขยายตัวทางเศรษฐกิจอย่าง
รวดเร็วทีผ่ ่านมา จาเป็ นต้องยกระดับคุณภาพชีวติ ของคนจนทีอ่ ยู่ในเมืองศูนย์กลางทางเศรษฐกิจ โดยการ
พัฒนาที่อยู่อาศัย อาชีพ รายได้ บริการสังคม และสุขาภิบาลสิง่ แวดล้อม เพื่อให้ชุมชนและคนจนในเมือง
สามารถก่อร่างสร้างตัวและช่วยเหลือตนเองต่อไปได้อย่างถาวร โดยมีแนวทางพัฒนาดังนี้
5.1 ให้มีคณะกรรมการประสานการพัฒนาชุมชนเมืองระดับชาติ เพื่อกาหนดนโยบาย ประสานและ
ก ากับ ดู แ ลการด าเนิ น งานและงบประมาณในการพัฒ นาชุ ม ชนแออัด และคนจนในเมือ งอย่ า งเป็ น
เอกภาพ โดยมีระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีรองรับและมีผแู้ ทนจากทุกฝ่ายทีเ่ กี่ยวข้อง รวมทัง้ การประสาน
กับคณะกรรมการในระดับท้องถิน่ ต่างๆ อย่างใกล้ชดิ
5.2 การเพิ่ มบทบาทของภาครัฐในการแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดและคนจนในเมือง
(1) จัดตัง้ กองทุนพัฒนาชุมชนเมือง โดยสนับสนุ นด้านสินเชื่อและอื่นๆ สาหรับการแก้ปญั หาด้านทีอ่ ยู่
ั หาและ
อาศัย อาชีพ สภาพแวดล้ อ ม สุ ข ภาพอนามัย และการรื้อ ย้ า ยชุ ม ชน เพื่อ ให้ ก ารแก้ ไ ขป ญ
ปรับปรุงพัฒนาชุมชนแออัดและคนจนในเมืองสามารถดาเนินการได้อย่างกว้างขวาง ครบวงจรและต่อเนื่อง
(2) สนับสนุ นให้มกี ารพิจารณาจัดให้มกี ฎหมายเกี่ยวกับชุมชนแออัด รวมทัง้ ปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย
ระเบียบทีเ่ ป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาชุมชนแออัดและคนจนในเมือง ตลอดจนปรับวิธกี ารจัดสรรงบประมาณ
ให้ลงสู่ชุมชนอย่างแท้จริง
(3) จัดทาแผนการพัฒนาและจัดหาที่อ ยู่ท่เี หมาะสมของชุมชนแออัด แรงงานอุ ต สาหกรรมและ
คนจนในเมือง รวมทัง้ แผนป้องกันการเกิดชุมชนแออัด โดยให้ชาวชุมชนมีบทบาทสาคัญในการจัดเตรียม
แผนไว้ล่วงหน้าร่วมกับเจ้าของทีด่ นิ และหน่วยงานท้องถิน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง โดยมีหน่วยงานภายนอกอื่นๆ ร่วมให้
การสนับสนุ น รวมทัง้ การพิจารณานาที่ดนิ ของรัฐที่ยงั ไม่ได้ใช้ประโยชน์เต็มที่มาใช้ประโยชน์ให้เกิดความ
สมดุลทัง้ ในเชิงเศรษฐกิจและการพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยของคนจนในเมือง
(4) ใช้มาตรการภาษีส่งเสริมการมีทอ่ี ยูอ่ าศัยของผูม้ รี ายได้น้อย เช่น เพิม่ ค่ าลดหย่อนภาษีเงินได้บุคคล
ธรรมดาในส่วนค่าดอกเบีย้ เงินกูท้ อ่ี ยูอ่ าศัยให้แก่ผมู้ รี ายได้น้อย เป็นต้น
5.3 พัฒนาขีดความสามารถของชุมชนแออัดเพื่อเพิ่ มบทบาทการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
(1) ส่งเสริมความรู้ทกั ษะในการจัดการทางการเงินของชาวชุมชนและกลุ่มออมทรัพย์ในชุ มชนให้
เข้มแข็ง และสามารถสร้างโอกาสการระดมเงินทัง้ จากแหล่งงบประมาณของรัฐ ภาคเอกชนและแหล่งเงินกู้
ในระบบเพื่อการพัฒนาชุมชน อาชีพ และทีอ่ ยูอ่ าศัยได้อย่างต่อเนื่องในระยะยาว
(2) ส่งเสริมพัฒนาชุมชนในด้านสังคมและสิง่ แวดล้อม โดยพัฒนาฝึ กอบรมผู้นาชุมชนและผู้นากลุ่ ม
เยาวชนให้ตระหนักถึงการปรับปรุงพัฒนาสังคมและสิง่ แวดล้อมในชุมชน และระดมความร่วมมือจากผู้อยู่
อาศัยในชุมชนให้ดาเนินการพัฒนาร่วมกันกับหน่วยงานส่วนท้องถิน่
5.4 จัดระบบองค์กรและหน่ วยงานที่สามารถเอื้ออานวยในการเจรจาตกลงเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
ระหว่างเจ้าของทีด่ นิ และชาวชุมชนให้สน้ิ สุด และเป็นไปโดยราบรื่นสันติ ตลอดจนจัดให้มกี ารประมวลความ
อบรมและเพิม่ พูนความชานาญเกีย่ วกับกระบวนการแก้ไขความขัดแย้งดังกล่าว

บทที่ 4
การเสริมสร้างระบบเศรษฐกิจให้เข้มแข็งและมีเสถียรภาพ
การทีจ่ ะพัฒนาเศรษฐกิจให้สามารถสนับสนุ นการพัฒนาศักยภาพของคน เพื่อยกระดับรายได้และ
ความเป็นอยูข่ องประชาชนทุกกลุ่มให้ดขี น้ึ จาเป็นต้องดาเนินนโยบายเศรษฐกิจเพื่อให้เศรษฐกิจขยายตัวใน
ระดับที่เหมาะสมและต่อ เนื่อง มีการจ้างงานเต็มที่และมีรายได้พอที่จะใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวติ ของ
คนไทยในระยะยาว เป็ นเศรษฐกิจที่มนคง
ั ่ สนับสนุ นการดาเนินธุรกิจและการดารงชีวติ ของประชาชน
ตลอดจนมีการใช้ทรัพยากรของประเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด โดยมีแนวทางดังต่อไปนี้
1. การเสริ มสร้างเสถียรภาพทางเศรษฐกิ จ
1.1 รักษาเสถียรภาพของระดับราคาผูบ้ ริ โภค โดยดาเนินนโยบายการเงินการคลัง โดยเฉพาะนโยบาย
ภาษีและขนาดของงบประมาณรายจ่ายให้เหมาะสมและไม่สร้างแรงกดดันต่อระดับราคาที่ก่อให้เกิดความ
เดือดร้อนต่อประชาชน
1.2 เพิ่ มระดับเงิ นออมของประเทศ โดย
(1) ดาเนินมาตรการการเงินการคลังเพื่อลดพฤติกรรมการใช้จ่ายทีฟ่ ุ่มเฟื อยของประชาชนควบคู่ไปก้บ
การปลูกฝงั และรณรงค์ให้เกิดค่านิยมการออมในหมูป่ ระชาชนทัวไป
่
(2) ใช้มาตรการภาษีส่งเสริมให้มกี ารออมมากขึน้ โดยเฉพาะในภาคครัวเรือน และพัฒนาเครื่องมือและ
กลไกการออมในลักษณะผูกพันบังคับในรูปแบบต่างๆ รวมทัง้ พัฒนาตลาดตราสารทางการเงินระยะยาว
โดยเฉพาะพันธบัตรรัฐบาลและรัฐวิสาหกิจ และการขยายสาขาของสถาบันการเงินไปสู่ภูมภิ าคให้มากขึน้
(3) พัฒนาตลาดตราสารหนี้ทงั ้ ภาครัฐและเอกชนเพื่อให้ประชาชนและธุรกิจมีทางเลือกในการออมและ
การระดมทุนมากขึน้
1.3 ลดการขาดดุลบัญชีเดิ นสะพัด โดย
(1) ลดการขาดดุลการค้า โดยลดการพึง่ พาการนาเข้าด้วยการส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิต
สินค้าขัน้ กลางและสินค้าทุนในประเทศให้มากขึน้
(2) เพิม่ ความสามารถในการสร้างรายได้ภาคบริการ เพื่อชดเชยการขาดดุลการค้า โดย
(2.1) ส่งเสริมและรณรงค์ให้คนไทยใช้สนิ ค้าไทยและท่องเทีย่ วภายในประเทศให้มากขึน้
(2.2) เพิม่ สิทธิประโยชน์ ด้านภาษีเ พิม่ ขึ้น เพื่อ จูงใจให้เอกชนลงทุนในด้านการวิจยั และพัฒนา
เทคโนโลยีภายในประเทศ
(2.3) ให้สทิ ธิประโยชน์ด้านต่างๆ และใช้มาตรการด้านการเงิน เพื่อสนับสนุ นการพัฒนากองเรือ
พาณิชยนาวีไทยและธุรกิจทีเ่ กีย่ วเนื่อง
(2.4) พัฒนาและเพิ่ม ขีดความสามารถในการแข่งขัน ของธุ รกิจภาคบริการ โดยเฉพาะธุ รกิจ
ประกันภัย ธุรกิจการก่อสร้าง และธุรกิจการเงินให้ขยายการลงทุนไปในต่างประเทศมากขึน้
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2. การเพิ่ มประสิ ท ธิ ภ าพของระบบเศรษฐกิ จ โดยการพัฒนาระบบการเงินและตลาดทุน เพื่อ ให้
เอื้ออานวยต่อการประกอบธุรกิจทัง้ ภาคเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ ให้มคี วามแข็งแกร่งสามารถ
แข่งขันได้ในตลาดโลก ดังนี้
2.1 เพิ่ มประสิ ทธิ ภาพและเพิ่ มบทบาทของระบบการเงิ น โดย
(1) ใช้เครื่องมือนโยบายการเงิน การคลัง และตลาดทุน เพื่อให้เกิดการจัดสรรทรัพยากรการเงินไปสู่
ภาคการผลิตทีม่ ผี ลิตภาพสูงและเป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจ เสริมสร้างศักยภาพการผลิต โดยการเพิม่ ผลิต
ภาพของแรงงานและประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากร
(2) เพิม่ จานวนสถาบันการเงินทัง้ ในประเทศและสถาบันการเงินต่างประเทศที่เข้ามาดาเนินธุรกิจใน
ประเทศเพื่อลดการผูกขาดและส่งเสริมการแข่งขันในระบบการเงิน รวมทัง้ เพื่อรองรับการพัฒนาประเทศ
ไทยเป็นศูนย์กลางทางการเงินในภูมภิ าคด้วย
(3) ขยายขอบเขตการดาเนินงานของสถาบันการเงิน โดยให้สถาบันการเงินเอกชนมีการดาเนินธุรกิจที่
หลากหลายมากขึน้ และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล
(4) สนับสนุ นให้สถาบันการเงินและระบบการเงินมีบทบาทสนับสนุ นนโยบายกระจายความเจริญสู่
ภูมภิ าค
(5) ส่ งเสริม การพัฒ นาบุ ค ลากรทางการเงินของภาคเอกชน โดยสนับสนุ นให้ม ีการดาเนิน การ
ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในด้านนี้ให้มากขึน้
2.2 เสริ มสร้างเสถียรภาพและความมันคงของระบบการเงิ
่
นไทย
(1) แก้ไขข้อจากัดและพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงิน โดยพัฒนาตลาดหลักทรัพย์ไทยให้เป็ น
ตลาดส าคัญ แห่ ง หนึ่ ง ในภู ม ิภ าคเอเซีย ตะวัน ออกเฉี ย งใต้ แ ละพัฒ นาตลาดเงิน ตราต่ า งประเทศให้ม ี
ประสิทธิภาพและเสถียรภาพ ตลอดจนการพัฒนาองค์กรทางการเงินใหม่ๆ เพื่อเพิม่ ทางเลือกการออม และ
การระดมเงินทุนให้กบั ประชาชน
(2) พัฒนาระบบชาระเงิน โดยเพิม่ ความคล่องตัวในการเพิม่ ประสิทธิภาพของระบบการชาระเงิน การ
ขยายขอบเขตการใช้งานของระบบการโอนเงินรายใหญ่และรายย่อย
2.3 ปรับปรุงประสิ ทธิ ภาพการกากับดูแลสถาบันการเงิ นและระบบการเงิ น โดย
(1) แก้ไขกฎหมายการเงินให้เหมาะสมกับสถานการณ์ท่เี ปลีย่ นแปลงไป และพิจารณาออกกฎหมาย
สาหรับธุรกิจการเงินใหม่ๆ รองรับการเปลีย่ นแปลงของระบบการเงิน
(2) ปรับปรุงประสิทธิภาพการกากับดู แลสถาบันการเงินเฉพาะกิจของรัฐ และสถาบันที่มกี ฎหมาย
เฉพาะจัด ตัง้ ขึ้น ให้ส อดคล้อ งกับ ระบบการเงิน และเป็ น ไปตามมาตรฐานสากล เช่ น แยกการควบคุ ม
รัฐวิสาหกิจประเภทสถาบันการเงินออกจากระเบียบการกากับและควบคุมรัฐวิสาหกิจทัวไป
่
2.4 พัฒนาบุคลากรด้านการกากับ ดูแลสถาบันการเงิ นและการเสริ มสร้างจรรยาบรรณในการ
ประกอบธุรกิ จการเงิ น
(1) ปรับปรุงโครงสร้างองค์กรและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการติดตามพัฒนาการของสถาบันการเงิน
โดยเฉพาะบุคลากรด้านการกากับและตรวจสอบสถาบันการเงิน
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(2) สนับสนุ นการสร้างจรรยาบรรณในการประกอบธุรกิจทางการเงิน โดยให้สมาคมสถาบันการเงิน
ต่างๆ จัดทามาตรฐานและจรรยาบรรณการปฏิบตั งิ านและดูแลให้เป็ นไปตามจรรยาบรรณดังกล่าว
3. การพัฒนาให้ ประเทศไทยเป็ นศูนย์กลางทางการเงิ นและตลาดทุนเพื่อเป็ นแหล่งระดมเงิ นทุน
และเงิ นออม โดย
3.1 สนับสนุนกิ จการวิ เทศธนกิ จ โดยปรับปรุงสิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีและขยายขอบเขตการประกอบ
ธุรกิจของกิจการวิเทศธนกิจ
3.2 ผ่อนคลายปริ วรรตเงิ นตราด้านการลงทุนในหลักทรัพย์ในต่ างประเทศ เพื่อสนับสนุ นการระดม
ทุนจากตลาดทุนทัง้ ในประเทศและต่างประเทศของบริษทั ต่างประเทศทีเ่ ป็ นกิจการของคนไทย หรือกิจการ
ทีค่ นไทยร่วมทุน
3.3 ส่ งเสริ มการลงทุนจากต่ างประเทศ โดยสนับสนุ นการจัดตัง้ กองทุนรวมสาหรับนักลงทุนชาว
ต่างประเทศ การจัดตัง้ กองทุนรวมประเภทใหม่ๆ เพื่อเป็นทางเลือกแก่นกั ลงทุน
3.4 พัฒนาความร่วมมือด้านเศรษฐกิ จการเงิ นกับประเทศเพื่อนบ้านในภูมิภาค โดยจัดระบบการให้
ความช่วยเหลือทางการเงิน และการให้กยู้ มื หรือร่วมลงทุนในโครงการทีเ่ ป็ นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจไทยและ
ประเทศเพื่อนบ้านในภูมภิ าค
3.5 สนั บ สนุ น การใช้ เ ทคโนโลยี ส ารสนเทศในกิ จ กรรมทางการเงิ นและลดต้ น ทุ นเพื่ อ เพิ่ ม
สมรรถนะในการแข่งขันกับต่ างประเทศ และเพื่อขยายบทบาทในการให้บริการการเงินแก่ประเทศอื่นๆ
ในภูมภิ าคอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
1.

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติแ ละสิง่ แวดล้อ มเป็ นปจั จัยเกื้อหนุ นการดารงชีวติ และการ
พัฒนาประเทศได้อ ย่างต่ อ เนื่อ ง การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ มในช่ว งของ
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงมีวตั ถุประสงค์ ดังนี้
1.1 เพื่อให้มกี ารใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติ ค วบคู่ไ ปกับการฟื้ น ฟูบูรณะให้
ทรัพยากรธรรมชาติมคี วามอุดมสมบูรณ์ รวมทัง้ ควบคุมรักษาคุณภาพสิง่ แวดล้อมให้สามารถ
สนับสนุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจและคุณภาพชีวติ ได้อย่างยังยื
่ น
1.2 เพื่อให้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความสมดุลทัง้ ในด้านระบบนิเวศน์และสภาพแวดล้อม โดยใช้การร่วมมือหลายฝ่าย
เพื่อ ให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ มีส่วนร่วมมากขึน้ ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
ดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมในท้องถิ่นของตนเองด้วยการสนับสนุ นจากภาครัฐ นักวิชาการ องค์กร
พัฒนาเอกชน และองค์กรธุรกิจ
2.

เป้ าหมาย

เพื่อ ให้บรรลุ วตั ถุ ประสงค์ในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมดังกล่าว
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 จึงเห็นควรกาหนดเป้าหมายทีส่ าคัญ ดังนี้
2.1

เป้ าหมายเพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตที่ดีของคนและชุมชน

(1) ฟื้นฟูบูรณะพืน้ ทีป่ ่าเพื่อการอนุ รกั ษ์ให้ได้รอ้ ยละ 25 ของพืน้ ทีป่ ระเทศ
และจัดทาเครือ่ งหมายแนวเขตพืน้ ทีป่ า่ อนุ รกั ษ์ให้แล้วเสร็จในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(2) รักษาพื้นที่ป่าชายเลนเพื่อรักษาความสมดุลของสภาวะแวดล้อมและ
ความหลากหลายทางชีวภาพให้คงไว้ไม่ต่ากว่า 1 ล้านไร่ ในปีสุดท้ายของแผนพัฒนาฯ ฉบับ 8
(3) ส่งเสริมการจัดการทรัพยากรธรรมชาติในรูปแบบของป่าชุมชนเพื่อการ
อนุรกั ษ์พฒ
ั นาสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของชุมชน
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ั่
(4) รัก ษาระดับ คุ ณ ภาพน้ าในแม่น้ า น้ าทะเล ชายฝ งทะเลและแหล่
ง น้ า
ธรรมชาติ โดยเฉพาะในแม่น้ าเจ้าพระยาตอนล่ าง แม่น้ าท่าจีน เขตควบคุ มมลพิษและแหล่ ง
ท่องเที่ยวที่สาคัญ ไม่ให้เสื่อมโทรมลงต่ ากว่าระดับคุณภาพน้ าในปี 2539 ให้สงิ่ มีชวี ติ ในน้ า
สามารถอาศัยอยูไ่ ด้ตลอดปี และสามารถเอือ้ อานวยประโยชน์ต่อการพัฒนาได้
(5) ควบคุมดูแลคุณภาพอากาศในเขตเมืองและเขตควบคุมมลพิษให้อยู่ใน
เกณฑ์มาตรฐานของประเทศไทย รวมทัง้ ระดับเสียงในชุมชนให้อยู่ในระดับทีไ่ ม่เป็ นอันตรายต่อ
การได้ยนิ
(6) เพิม่ ขีดความสามารถในการเก็บขยะมูลฝอยของเทศบาลและสุขาภิบาล
รวมทัง้ ให้มกี าจัดของเสียอันตรายจากชุมชน อย่างถูกสุขลักษณะ
(7) ส่งเสริมให้สถานพยาบาลของรัฐและเอกชนมีการจัดการมูลฝอยติดเชือ้
อย่างถูกวิธแี ละครบวงจร
2.2

เป้ าหมายเพื่อเป็ นฐานการผลิ ตทางเศรษฐกิ จ

(1) ลดปญั หาการชะล้างพังทลายของดินให้ได้ไม่ต่ ากว่าปี ละ 1 ล้านไร่
ในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(2) ให้มกี ารจัดการฟื้ นฟูท่ดี นิ เพื่อการดาเนินกิจกรรมด้านการเกษตรที่ม ี
ปญั หาทัง้ ทีเ่ ป็ นดินเค็ม ดินเปรีย้ ว และดินขาดอินทรียว์ ตั ถุให้ได้ไม่ต่ ากว่าปีละ 1 ล้านไร่ ในช่วง
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
(3) จัดทาแผนฟื้นฟูความอุดมสมบูรณ์ของทะเลไทย ทัง้ ในด้านการอนุ รกั ษ์
ฟื้นฟูและการใช้ประโยชน์ทรัพยากรและสิง่ แวดล้อมทางทะเล ให้ครอบคลุมคุณภาพน้ า สัตว์ น้ า
ั่
แนวปะการัง หญ้าทะเล และชายฝงทะเล
3.

ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

เพื่อให้บรรลุวตั ถุประสงค์และเป้าหมายดังกล่าว เห็นควรกาหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา
ไว้ 3 ประการ ได้แก่
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3.1

การฟื้ นฟูบรู ณะทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

3.2

การเสริ มสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน

3.3

การบริ หารจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

ส่วนที่ 6
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การพัฒนาประเทศในระยะทีผ่ ่านมาได้มกี ารนาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ในการผลิตเพื่อ
เพิม่ รายได้ประชาชาติและยกระดับฐานะความเป็นอยูข่ องประชาชน
โดยขาดการบริหาร
จัดการทีเ่ หมาะสม
ซึง่ แนวทางการพัฒนาดังกล่าวทาให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยาย
ตัวอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ดกี ารใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างไม่จากัด ทาให้ทรัพยากรธรรมชาติท่ี
เคยอุดมสมบูรณ์รอ่ ยหรอและเสื่อมโทรมลง มีผลต่อความมันคงทางเศรษฐกิ
่
จ สร้างปญั หาความ
ขัดแย้งในสังคมอันเกิดจากการแย่งใช้ประโยชน์ทรัพยากร และเกิดภัยธรรมชาติท่รี นุ แรงติดตาม
มา ในขณะเดียวกันการขยายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจและชุมชนเมืองโดยปราศจากการ
ดูแลรักษาสภาวะแวดล้อมเท่าทีค่ วรได้ก่อให้เกิดปญั หามลพิษต่างๆ ซึง่ เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
อนามัยของประชาชนเนื่องจากสิง่ แวดล้อมมีความสัมพันธ์อย่างใกล้ชดิ ต่อคนและชุมชนมาก
ทีส่ ุด
เพื่อให้ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมเป็ นปจั จัยทีเ่ กือ้ หนุ นต่อการดารงชีวติ และการ
พัฒนาประเทศทีย่ งยื
ั ่ นต่อไป การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวด-ล้อมในช่วงแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8
จาเป็นต้องเร่งฟื้นฟูพร้อมทัง้ อนุรกั ษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติและป้องกันสภาวะ
สิง่ แวดล้อมในชนบทและในเมือง ด้วยการสนับสนุนให้ประชาชน ชุมชน และองค์กรท้องถิน่
เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดการมากขึน้
ควบคู่ไปกับการนาเครือ่ งมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ใน
การควบคุมดูแลการใช้และการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม การสร้างเสริมวินยั
และประสิทธิภาพการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อการผลิตให้เป็นไปอย่างประหยัด ได้ประโยชน์
ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจสูงสุดและมีผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อมน้อยทีส่ ุด ตลอดจนเพิม่ บทบาทของ
ประเทศไทยในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมระหว่างประเทศทัง้ ในระดับ
ภูมภิ าคและระดับโลก

บทที่ 3
การเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชน
เพื่อสนับสนุ นประชาชนและชุมชนในท้องถิ่นให้เข้ามามีส่วนร่ว มและสามารถบริหาร
จัดการทรัพยากรธรรมชาติได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยใช้ก ารมีส่วนร่วมจากหลายฝ่ายใน
กระบวนการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมที่เป็ นระบบอย่างต่อเนื่องและส่งผลให้
การพัฒนาเป็นไปโดยยังยื
่ น ดังนี้
1.
ปรับปรุงบทบาทของภาครัฐเพื่ อสนั บสนุ นให้ เกิ ดการมีส่วนร่วมของประชาชน
และชุมชน ในการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม โดย
1.1 ปรับ ทัศ นคติ แ ละปรับ ปรุง ขี ด ความสามารถของหน่ ว ยงานของรัฐ ให้
สามารถร่วมมือและเกื้อหนุนชุมชนในท้ องถิ่ น เพื่ออนุ รกั ษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมได้อย่างมีประสิทธิภาพและก่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนในท้องถิน่ อย่างแท้จริง
1.2 รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ เพื่อเสริ มสร้างจิ ตสานึ กให้ แก่ประชาชน
และองค์กรชุมชน ให้ตระหนักถึงผลกระทบจากความเสื่อมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติและ
ั หา
สิ่ ง แวดล้ อ มรวมทั ง้ ให้ ค วามร่ ว มมื อ ในการป้ องกั น ติ ด ตามเฝ้ าระวั ง และแก้ ไ ขป ญ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่อการพัฒนาทีย่ งยื
ั ่ นและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี น้ึ
2.
พัฒนาเครือข่ายสารสนเทศทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม รวมทัง้ เผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณชน โดยถือเป็ นสิทธิในการรับรูแ้ ละใช้ประโยชน์ของผู้ทเ่ี กี่ยวข้องและผูท้ ส่ี นใจ
อย่างเท่าเทียมกัน
3.
สร้างโอกาสให้ ชุมชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่ งแวดล้อมมากขึ้น
3.1 เปิดโอกาสให้ประชาชนและชุมชนในท้องถิน่ มีส่วนร่วมในกระบวนการวางแผน
ตัดสินใจและติดตามประเมินผลในโครงการพัฒนาของรัฐทีจ่ ะมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม โดยรัฐจัดให้มขี นั ้ ตอนประชาพิจารณ์โครงการอย่างต่อเนื่อง ตัง้ แต่การริเริม่
แนวคิดโครงการ จัดเตรียมโครงการ และการดาเนินโครงการ
3.2 ออกพระราชบัญญัติป่าชุมชนซึ่งเป็ นที่ยอมรับจากทุกฝ่ายเพื่อให้ชุมชนมีสทิ ธิ
ตามกฎหมายในการดูแลรักษาและใช้ประโยชน์จากปา่ ชุมชน
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3.3 สนับสนุ นให้มกี ฎหมายรองรับสิทธิของชุมชนท้องถิน่ และชาวประมงขนาดเล็ก
ให้มสี ่ ว นร่วมในการบริห ารจัดการทรัพยากรทางทะเล ทัง้ การอนุ รกั ษ์ ฟื้ นฟู และดูแลรักษา
ั่
ป่าชายเลน หญ้าทะเล และปะการัง เพื่อให้มกี ารใช้ประโยชน์ จากทรัพยากรชายฝงโดยเฉพาะ
ทรัพยากรประมงได้อย่างยังยื
่ น
3.4 ส่ ง เสริม องค์ก รชุ ม ชนและท้อ งถิ่น ในการด าเนิ น กิจ กรรมการท่ อ งเที่ย วเชิง
อนุ รกั ษ์เพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชน และการจัดทาแผนงานและโครงการเพื่อขอรั บการ
สนั บ สนุ นแหล่ ง เงิ น ทุ น หรื อ งบประมาณหรื อ กองทุ น ส าหรั บ ใช้ ใ นการอนุ รั ก ษ์ ฟ้ื นฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ

บทที่ 4
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพิม่ ประสิทธิภาพการบริหารจัดการโดยให้ความสาคัญต่อการจัดการทีค่ รบวงจรและการ
ใช้กฎหมายเป็นเครือ่ งมือในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม ดังนี้
1.
บริ หารจัดการทรัพยากรน้ าในระดับลุ่มน้ าอย่างเป็ นระบบ ทัง้ การจัดหาแหล่งน้ า
เพื่อสนองความต้องการของประชาชน การดูแลคุณภาพน้าและมลพิษทางน้า และการระบายน้า
1.1 ให้ ม ีก ลไกในการก ากับ ดู แ ล และประสานการพัฒ นาทรัพ ยากรน้ า ทัง้ ใน
ระดับชาติและระดับลุ่มน้าโดยมีกฎหมายรองรับ เพื่อให้การดาเนินงานของหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้อง
มีการประสานงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง
1.2 จัดระบบการจัดสรรและแบ่งปนั ทรัพยากรน้ าระหว่างการใช้น้ าในกิจการต่างๆ
อย่างเหมาะสม โดยยึดหลักความจาเป็น ลาดับความสาคัญ และเป็นธรรม โดยมีองค์กรทีผ่ มู้ สี ่วน
เกีย่ วข้องทุกฝา่ ยร่วมรับผิดชอบในการบริหารจัดการ
1.3 ให้มกี ารจัดเก็บค่าน้ าดิบทัง้ เพื่อการอุตสาหกรรม เกษตรกรรม อุปโภคบริโภค
รวมทัง้ ปรับปรุงโครงสร้างและระดับราคาค่าน้าเพื่อการอุปโภคบริโภคและอุตสาหกรรมให้สะท้อน
ถึงต้นทุนการจัดหา การผลิต การแจกจ่าย และการบาบัดน้าเสีย
1.4 ปรับปรุงระบบส่ ง และจ่า ยน้ า เพื่อ การชลประทานและการอุ ป โภคบริโ ภคใน
ชุมชนเพื่อลดการรัวไหลของน
่
้า
1.5 รณรงค์และเผยแพร่ให้มกี ารใช้น้ าอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะ
การแนะนาวิธกี ารใช้น้าอย่างประหยัด ส่งเสริมให้มกี ารใช้อุปกรณ์ประหยัดน้าในชุมชน การนาน้ า
หล่อเย็นและน้าทิง้ ทีผ่ ่านการบาบัดแล้วมาใช้ใหม่ในอุตสาหกรรมบางประเภท
2.
ให้ มีการประสานนโยบายและการจัดการด้ านการใช้ ประโยชน์ ที่ดินให้ เป็ นไปใน
ทิ ศทางเดียวกันและเหมาะสมกับศักยภาพของพื้นที่ รวมทัง้ เพื่อให้เกิดความเป็ นธรรม และ
เป็นประโยชน์ต่อคนและชุมชนอย่างแท้จริง โดย
2.1 จัดทาและกาหนดเขตการใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ในพืน้ ทีป่ า่ สงวนแห่งชาตินอกเขตปา่
ั่
อนุ รกั ษ์ให้ชดั เจนเหมาะสมกับสภาพทรัพ ยากรดิน เขตการใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ ชายฝงทะเลให้
เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมชายฝงั ่ รักษาพื้นทีช่ ลประทาน
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ไว้เพื่อการผลิตทางด้านการเกษตร รวมทัง้ พิจารณาด้านกฎหมาย กฎระเบียบ และมาตรการ
จูงใจ เพื่อให้การกาหนดเขตบรรลุผลในทางปฏิบตั ิ
2.2 กาหนดและวางแนวเขตนิเวศน์ทอ้ งถิน่ โดยคานึงถึงวัฒนธรรมและประเพณีทม่ี ี
อยู่หลากหลายของชุมชนเพื่อให้การดาเนินวิถชี วี ติ และความเป็ นอยู่ของชุมชนมีส่วนสนับสนุ น
การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ น
2.3 ปรับระบบการจัดการด้านการปฏิรูปที่ดินเพื่อ เกษตรกรรมให้ส ามารถแก้ไ ข
ปญั หาเกษตรกรไร้ทท่ี ากินทัง้ ในเรื่องออกเอกสารสิทธิรวมทัง้ การจัดระบบการติดตามตรวจสอบ
เพื่อให้มกี ารใช้ประโยชน์ทด่ี นิ ทากินในเขตปฏิรปู เกษตรกรรมอย่างจริงจัง
3.
จัดการสิ่ งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่สีเขียว โดยกาหนดนโยบายและจัดทาแนวทางที่
ชัดเจนเพื่อการรักษาสภาพแวดล้อมธรรมชาติ พืน้ ทีส่ เี ขียว พืน้ ทีโ่ ล่ง และสวนสาธารณะในเมือง
ให้ได้สดั ส่วนกับจานวนคนและการเจริญเติบโตของชุมชนรวมทัง้ เพื่อเป็นการเสริมสร้างภูมทิ ศั น์
4.
รักษาสิ่ งแวดล้อมธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อมศิ ลปกรรม โดยกาหนดให้มกี ารจัดการ
และอนุ รกั ษ์สงิ่ แวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม เช่น การขึน้ ทะเบียนและประกาศเขตคุ้มครอง
แหล่งธรรมชาติ โบราณสถานและศิลปกรรม เพื่อให้มศี กั ยภาพสนับสนุ นกิจกรรมทางเศรษฐกิจ
และกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงอนุ รกั ษ์ ได้อย่างยังยื
่ นและเป็ นมรดกทางสังคมและวัฒนธรรม
ของชาติ
5.

สนับสนุนให้มีการจัดการทรัพยากรแร่ที่ครบวงจร โดย

5.1 เร่งรัดการสารวจและประเมินปริมาณสารองทรัพยากรธรณีวตั ถุดบิ ทัวประเทศ
่
โดยคานึงถึงผลกระทบต่อระบบนิเวศน์ของพื้นทีแ่ ละสงวนแหล่งแร่ในเขตอนุ รกั ษ์ไว้เป็ นแหล่ง
สุดท้ายทีจ่ ะนามาพัฒนาและใช้ประโยชน์ในอนาคต
5.2 สนับสนุ นการนาทรัพยากรแร่มาใช้ประโยชน์อย่างมีประสิทธิภาพตามหลักการ
อนุ รกั ษ์ โดยค านึ งถึงความสมดุล ทางธรรมชาติและสิ่งแวดล้อ ม รวมทัง้ การประสานการใช้
ประโยชน์รว่ มกับทรัพยากรธรรมชาติอ่นื
6.
สนับสนุนให้ มีการป้ องกันและบรรเทาสาธารณภัยอันเกิ ดจากธรรมชาติ อย่างมี
ประสิ ทธิ ภาพ โดย
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6.1 เพิ่ม ประสิท ธิภ าพของหน่ ว ยงานที่ร ับ ผิด ชอบการป้ องกัน และฟื้ น ฟู ค วาม
เสียหายจากภัยธรรมชาติ ด้วยการให้ความสาคัญกับการเตือนภัยและการป้องกันสาธารณภัย
เบือ้ งต้น
6.2 สร้า งระบบประสานงานในระดับ พื้น ที่ต ามประเภทของสา ธารณภัย จาก
ธรรมชาติ โดยใช้กลไกการจัดการสาธารณภัยทีม่ อี ยูใ่ ห้มปี ระสิทธิภาพ
6.3 จัดทาแผนทีพ่ ้นื ทีเ่ สี่ยงภัยธรรมชาติในระดับจังหวัดและภาค เพื่อเป็ นข้อมูลใน
การเตือนภัย การป้องกันและควบคุมภัยธรรมชาติ
6.4 กาหนดมาตรการในการสร้างการมีส่ ว นร่ว มของชุมชนและประชาชนในการ
ป้องกันตนเอง ทัง้ การใช้ข้อกฎหมายในการบังคับและการฝึ กอบรมให้มคี วามตระหนักถึงภัย
ธรรมชาติ
7.
เสริ ม สร้ า งประสิ ทธิ ภาพการด าเนิ นงานของภาครัฐ เพื่อ การบริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ รวมทัง้ ควบคุมและแก้ไขปญั หาสิง่ แวดล้อม โดย
7.1 ปรับ เปลี่ ย นวิ ธ ี ก ารวางแผนและการจัด งบปร ะมาณเพื่ อ บริห ารจัด การ
ทรัพยากรธรรมชาติ จากทีเ่ คยยึดหน่ วยงานเป็ นหลักมาเป็ นการยึดพื้นทีใ่ นลักษณะกลุ่มจังหวัด
สถานการณ์ และศักยภาพของทรัพยากรแต่ละประเภทเป็ นหลัก โดยมีขบวนการและเครือข่าย
การทางานร่วมกันหลายฝา่ ยทีม่ งุ่ วัตถุประสงค์เดียวกัน
7.2 พัฒนาและเพิม่ ประสิทธิภาพระบบติดตาม ตรวจสอบ และควบคุมมลพิษ โดย
จัดให้มรี ะบบติดตาม ตรวจสอบ และบันทึกผลมลพิษ โดยผูเ้ ป็ นเจ้าของสถานประกอบการเป็ น
ผูจ้ ดั ทาขึน้ เพื่อให้ภาครัฐทาการตรวจสอบ ซึง่ จะช่วยให้การเฝ้าระวังเป็ นไปอย่างมีระบบ
7.3 สนับสนุ นการออกกฎหมายยกเลิกเครื่องมือประมงทะเลที่ทาลายระบบนิเวศน์
ั่
ชายฝงโดยเฉพาะอวนรุ
นอวนลาก และสนับสนุ นการเปลีย่ นเครื่องมือประมงทีก่ ่อให้เกิดอันตราย
ต่อสิง่ แวดล้อม
7.4 กากับและควบคุมมิให้การกระจายอุตสาหกรรมออกสู่ชนบทส่งผลกระทบในเชิง
ทาลายสภาวะแวดล้อม ตลอดจนดูแลอาชีวอนามัยแวดล้อมของคนในโรงงานอุตสาหกรรมและ
ชุมชนใกล้เคียง
7.5 กาหนดและปรับปรุงกฎระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องกับการดูแลสิง่ แวดล้อมให้สอดคล้อง
กับ สภาพการณ์ แ ละช่ ว ยป้ องกัน ผลกระทบที่จ ะเกิด ต่ อ สิ่ง แวดล้อ ม เช่ น การก าหนดอัต รา

115

ค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยให้สามารถเพิม่ ค่าธรรมเนียมได้ตามความเหมาะสม การใช้ระบบ
ประกันภัยในเรือ่ งการจัดการของเสียอันตราย เป็นต้น
8.
เพิ่ มบทบาทความร่วมมือในการจัดการสิ่ งแวดล้อมระหว่างประเทศ โดยกาหนด
ท่าทีจดุ ยืนของประเทศในการดาเนินนโยบายระหว่างประเทศด้านสิง่ แวดล้อมให้ชดั เจน รวมทัง้
เพิ่มความเข้มแข็งขององค์ก รและพัฒนาขีดความสามารถของบุค ลากรในการเจรจาด้านสิ่ง
แวดล้อมในเวทีระดับโลก ทัง้ ในระดับทวิภาคีและพหุภาคี เพื่อรักษาผลประโยชน์และป้องกันการ
เสีย เปรีย บของประเทศในการเจรจาต่ อ รอง ตลอดจนพิจ ารณาเพิ่ม ความร่ว มมือ ทางด้า น
วิชาการในลักษณะโครงการร่วมกันเพื่อแก้ไขปญั หาระหว่างประเทศ เช่น การลดลงของชัน้
โอโซน และการเพิม่ ขึน้ ของอุณหภูมโิ ลก

บทที่ 2
การฟื้ นฟูบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เพื่อปรับปรุงและบารุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมทีม่ คี วามเสื่อมโทรมให้
กลับคืนสู่สภาพทีเ่ อื้ออานวยต่อความสมดุลของระบบนิเวศน์วทิ ยา ยกระดับคุณภาพชีวติ และ
สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างต่อเนื่องแล้ว แนวทางการดาเนินการประกอบด้วย
1.
จัดการฟื้ นฟูทรัพยากรดิ นที่ ผ่านการใช้ ประโยชน์ และขาดการดูแลรักษา เพื่อเพิม่
ผลผลิตในกิจกรรมการเกษตรอย่างต่อเนื่องและไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสิง่ แวดล้อม ในพืน้ ทีท่ ่ี
ผ่านการทาเหมืองแร่แล้ว พืน้ ทีน่ ากุ้งทิง้ ร้าง รวมทัง้ พืน้ ที่ทม่ี ปี ญั หาต่อการเกษตรและดินทีถ่ ูกใช้
โดยไม่เหมาะสม เช่น พืน้ ทีด่ นิ เค็ม ดินเปรีย้ ว ดินชายทะเล โดย
1.1 ส่ ง เสริ ม การอนุ ร กั ษ์ ดิ น และน้ า รวมทัง้ การปรับ ปรุง บ ารุง ดิน ด้ว ยวิธ ีก าร
ธรรมชาติ วิธกี ารทีเ่ กษตรกรยอมรับและสามารถถ่ายทอดนาไปปฏิบตั ไิ ด้เช่น ส่งเสริมการปลูก
พืชแบบผสมผสานแทนการปลูกพืชเชิงเดี่ยว ใช้ป๋ ุยอินทรีย์แทนปุ๋ยเคมี และปลูกพืชตามแนว
ระดับในพืน้ ทีล่ าดชัน เป็นต้น
1.2 ส่งเสริ มการนาระบบเกษตรทางเลือกในรูปแบบต่ างๆ มาใช้ในเขตปฏิรูป
ที่ดนิ พื้นที่นากุ้งทิ้งร้าง และพื้นที่ผ่านการทาเหมืองแร่แล้ว โดยการให้ความรู้ ฝึ กอบรม และ
สนับสนุ นด้านเงินทุน ตลอดจนเทคโนโลยีท่เี หมาะสม เพื่อให้ราษฎรมีรายได้เพียงพอกับการ
ยังชีพอย่างต่ อเนื่อง เป็ นการลดปญั หาการละทิ้งที่ดนิ การใช้ประโยชน์ ท่ดี นิ เพื่อวัตถุประสงค์
นอกภาคเกษตรกรรม ตลอดจนเพื่อฟื้นฟูสภาพพืน้ ทีด่ นิ ทีเ่ สื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์
2.
ลดปริ ม าณมลพิ ษ และการแพร่ ก ระจายมลพิ ษ ในสภาพแวดล้ อ ม ได้แก่ น้ า ทิ้ง
ชุมชนและอุตสาหกรรม มลพิษทางอากาศ กากของเสีย สารอันตราย โดยให้อยู่ในระดับทีไ่ ม่เป็ น
อันตรายต่อสุขภาพอนามัย และความเป็นอยูข่ องคน
2.1 ลดและควบคุ ม มลพิ ษทางน้ า อั น เนื่ องมาจากกิ จกรรมของชุ ม ชน
เกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
(1)

จัดทาแผนปฏิบตั กิ ารควบคุมมลพิษของชุมชนใน 25 ลุ่มน้าทัวประเทศ
่
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(2) จัดทาแนวทางและแผนปฏิบตั กิ ารฉุ กเฉินเพื่อป้องกันและแก้ไขอันตราย
จากการแพร่กระจายของมลพิษและสภาวะแวดล้อมทีเ่ ป็ นพิษซึง่ มีผลกระทบต่อคุณภาพน้ าทะเล
และแหล่งน้า
2.2 ลดปริ มาณมลพิ ษ ทางอากาศในเขตอุตสาหกรรมและพื้นที่ การจราจร
หนาแน่ น โดยเฉพาะก๊าซซัลเฟอร์ไดอ๊อกไซด์ ฝุน่ ละอองและควันดาในบรรยากาศ
(1) ควบคุ ม มาตรฐานยานพาหนะและปรับ ปรุ ง คุ ณ สมบัติข องน้ า มัน
เชื้อเพลิง เช่น ลดความถ่วงจาเพาะ ปรับปรุงซัลเฟอร์ในน้ ามันดีเซลและให้มกี ารศึกษาวิธกี าร
ปรับปรุงมาตรฐานยานพาหนะและคุณภาพน้ามันทีค่ ุม้ ค่าเหมาะสมเพื่อลดปริมาณมลพิษ
(2) กาหนดประเภทของแหล่งกาเนิดมลพิษทีต่ อ้ งควบคุมการระบายอากาศ
เสียออกสู่บรรยากาศ และมาตรฐานการควบคุมมลพิษจากแหล่งกาเนิดให้ครบถ้วน
2.3

กาจัดกากของเสียและลดปริ มาณมูลฝอย

(1) สนับสนุ นให้จงั หวัดจัดเตรียมที่ดนิ ที่เหมาะสมสาหรับใช้กาจัดขยะใน
ระยะยาว รวมทัง้ การกาหนดพืน้ ทีส่ งวนไว้เพื่อการกาจัดมูลฝอยในผังเมือง
(2) กาหนดเกณฑ์การปฏิบตั กิ ารจัดการมูลฝอยและสิง่ ปฏิกูลที่เหมาะสม
ตัง้ แต่การเก็บขน การขนส่ง และการกาจัดอย่างถูกสุขลักษณะ รวมทัง้ ให้มกี ารลดปริมาณกาก
ของเสียและการใช้ประโยชน์ของเสีย ตลอดจนการนากลับมาใช้ใหม่อย่างเหมาะสม
2.4 ลดและควบคุมสารอันตรายจากแหล่งกาเนิ ด โดยกาหนดให้อุตสาหกรรมที่
ผลิตหรือใช้สารอันตรายร้ายแรงในปริมาณมากต้องจัดทารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง
แวดล้อมและประเมินความเสีย่ งอันตราย และให้มกี ารควบคุมอย่างเข้มงวด
3.
สนับสนุนให้มีระบบบาบัดและกาจัดของเสียรวม ได้แก่ ระบบบาบัดน้ าเสียรวม และ
การกาจัดขยะมูลฝอย
3.1 สนั บสนุนให้ มีการลงทุนในระบบบาบัด น้ าเสี ย รวม และระบบกาจัดขยะ
มูลฝอยในพืน้ ทีศ่ ูนย์กลางความเจริญทางเศรษฐกิจ ได้แก่ เขตปริมณฑล 5 จังหวัด พืน้ ที่ชายฝงั ่
ทะเลตะวันออกบริเ วณจังหวัดชลบุรแี ละระยอง เมืองศูนย์กลางความเจริญ ในภูมภิ าค เมือ ง
ั่
ชายฝงทะเลและแหล่
งท่องเทีย่ ว
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3.2 สนับสนุนการจัดตัง้ ศูนย์กาจัดของเสี ยส่ วนกลางและศูนย์กาจัดมูลฝอย
ติ ดเชื้อทีส่ ามารถใช้รว่ มกันได้ระหว่างชุมชนหรือกลุ่มจังหวัดทีอ่ ยูใ่ กล้เคียงกัน
4.
ส่ ง เสริ มการพัฒนาเทคโนโลยี เพื่ อ การบาบัด ของเสี ยและเทคโนโลยี สี เขี ย วใน
ขบวนการผลิ ตที่ เกิ ดผลกระทบต่ อสิ่ งแวดล้อมน้ อยที่ สุด เพื่อเป็ นต้นแบบในการผลิตเชิง
พาณิชย์รวมทัง้ การวิเคราะห์และประเมินเทคโนโลยีการจัดการสิง่ แวดล้อมที่เหมาะสม เพื่อให้
สามารถนามาถ่ายทอดใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ส่วนที่ 7
การพัฒนาประชารัฐ
การพัฒนาประชารัฐ คือการพัฒนาให้รฐั และประชาชนมีความเข้าใจที่ดี มีความ
รับผิดชอบและมีความเอือ้ อาทรต่อกัน ทัง้ นี้เพื่อให้ความสัมพันธ์ระหว่างรัฐและประชาชนดาเนิน
ไปในเชิงสร้างสรรค์และเสริมสร้างสมรรถนะซึ่งกันและกันและเนื่องจากภาครัฐเป็ นสถาบันของ
ประเทศทีม่ บี ทบาทสาคัญในกระบวนการพัฒนา จึงเป็ นองค์กรที่มเี อกสิทธิ ์ในการกาหนดกรอบ
กลไก กระบวนการติดต่อและการสร้างสัมพันธ์ซ่งึ กันและกันของคนทุกคนในสังคม ภาครัฐมี
ทรัพยากรและบุคลากรจานวนมากทีจ่ ะสามารถผลักดันการเปลีย่ นแปลงและแก้ไขปญั หาต่างๆ
ของสังคมได้ อย่างไรก็ตามโครงสร้างและกลไกการบริหารจัดการของภาครัฐยังมีขอ้ จากัดหลาย
ประการ อาทิ การรวมศูนย์อานาจ ประสิทธิภาพของการบริหาร การบังคับใช้กฎหมายอย่าง
เข้มแข็ง การมีส่วนร่วมจากเอกชนและประชาชน ความชอบธรรมและเป็นธรรมของการใช้อานาจ
การบริหาร ความรับผิดชอบทางการบริหาร ความไม่ต่อเนื่องด้านนโยบายรวมทัง้ การดาเนินงาน
ตามแนวทางของแผนพัฒนาประเทศ
ในช่ว งของการพัฒนาประเทศที่ผ่ านมา โดยเฉพาะในระยะของการดาเนินงานตาม
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 7 ได้เกิดการเปลีย่ นแปลงทางการเมือง เช่น รัฐประหาร การยุบสภา ซึง่ มี
ส่วนทาให้การพัฒนาประเทศชงักงัน และล่าช้า สาหรับด้านการบริหารการพัฒนา ได้เกิดข้อ
ขัดแย้งทัง้ ระหว่างประชาชนกลุ่ มต่ างๆ กันเอง และระหว่างประชาชนกลุ่มต่างๆ กับภาครัฐ
ภาครัฐยังขาดกลไกกระบวนการในการจัดการประสานประโยชน์ รับฟงั ความคิดเห็น และจัดการ
ข้อขัดแย้งระหว่างกลุ่มพลังทางสังคมต่างๆ ปญั หานี้มคี วามสัมพันธ์กบั เรือ่ งของสิทธิเสรีภาพและ
การมีส่วนร่วมของประชาชน การขาดความโปร่งใสและโครงสร้างกระบวนการแบบรวมศูนย์ใน
การดาเนินการบริหารงานของภาครัฐก็มสี ่วนสาคัญทาให้กลไกและสถาบันต่างๆ ไม่สามารถ
ตอบสนองความต้อ งการและความจาเป็ นของประชาชนได้ทนั ท่ว งที ทาให้เกิดป ญั หาวิกฤต
ศรัทธา และเป็นอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ
ทิ ศทางการพัฒนาประชารัฐ
การพัฒนาประชารัฐให้มลี กั ษณะข้างต้นจาเป็นต้องดาเนินการพัฒนาแบบ องค์รวม โดย
การพัฒนาให้ภาครัฐมีสมรรถนะและพันธกิจหลักในการเสริมสร้างศักยภาพและสมรรถนะของคน
ทาให้คนในสังคมเป็นพันธมิตรกับเจ้าหน้าทีข่ องรัฐและมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศทัง้ ในด้าน
เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมและสิง่ แวดล้อมอย่างยังยื
่ นดังต่อไปนี้
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1.

การสนับสนุนศักยภาพและโอกาสการพัฒนาของคน

1.1 การให้ห ลัก ประกัน สิท ธิเ สรีภ าพส่ ว นบุ ค คลและสิทธิเ สรีภ าพของชุ ม ชน ให้
ความสาคัญกับหลักมนุษยธรรม เกียรติภูมแิ ละศักดิ ์ศรีของมนุ ษย์ทุกคน รวมทัง้ หลักประกันการ
ปฏิบตั อิ ย่างเท่าเทียมกันภายใต้กฎหมาย
1.2 การให้หลักประกันในด้านโอกาสและช่องทางในการมีส่วนร่วมในส่วนของการ
กาหนดนโยบายและการบริหารจัดการการพัฒนาทัง้ ทางตรงและทางอ้อมเพื่อตอบสนองความ
จาเป็นและความต้องการของคนกลุ่มต่างๆ ในสังคม
2.

การพัฒนาสภาพแวดล้อมทางสังคม

2.1 การสร้างสังคมเปิดทีม่ คี วามสมานฉันท์ ยอมรับการเปลีย่ นแปลงและเห็นคุณค่า
ของความแตกต่างหลากหลายและการสร้างความเท่าเทียมเสมอภาคระหว่างคนกลุ่มต่างๆ ใน
สังคม
2.2

การสร้างจริยธรรมและวัฒนธรรมของการใช้อานาจทีเ่ ป็นธรรม

2.3 การสร้ า งกติ ก าสัง คมและแบบอย่ า งทางการเมือ งและการบริห ารที่ ใ ห้
ความสาคัญกับการประนีประนอม สันติธรรม เมตตาธรรม การยอมรับบังคับใช้กฎหมาย
2.4 การสร้างวัฒนธรรมประชาสังคมทีค่ นในสังคมมีความสานึกถึง สิ ทธิ หน้าทีค่ วาม
รับผิดชอบร่วมกันในฐานะพลเมืองและความรับผิดชอบทีม่ ตี ่ออนุชนรุน่ หลัง
3.

การเสริ มสร้างศักยภาพการพัฒนาของภูมิภาคและชนบท

3.1 การสร้า งช่ อ งทางให้ ค นส่ ว นใหญ่ ท่ีอ าศัย ในส่ ว นภู ม ิภ าคและชนบทได้ร ับ
ประโยชน์จากการพัฒนาประเทศทีเ่ ท่าเทียมกันและเสมอภาคเพิม่ ขึน้
3.2 การสร้างขีดความสามารถให้คนในภูมภิ าคและชนบทได้ร ับการพัฒนาความรู้
ความสามารถ การพัฒนาทักษะและโอกาสในการรับบริการจากรัฐ เพื่อให้สามารถแก้ไขปญั หา
ของตนเองและเสริมสร้างโอกาสการพัฒนาเพื่อสร้างอาชีพและการมีงานทา
3.3 การให้ค นในภูม ิภ าคและชนบทตระหนัก ถึง ความส าคัญ ของการดูแ ลรัก ษา
อนุรกั ษ์ ฟื้นฟูและบูรณะทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม เพื่ออนุ ชนรุ่นหลังชุมชนของตนเอง
และประเทศชาติโดยรวม
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3.4 การสร้างระบบและกลไกการบริหารเพื่อเปิดโอกาสให้ทุกฝา่ ยในสังคมมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาภูมภิ าคและชนบท
4.

การพัฒนาสมรรถนะและประสิ ทธิ ภาพของระบบเศรษฐกิ จ

4.1 การสร้างผู้นาที่มคี วามรูค้ วามเข้า ใจและมีวสิ ยั ทัศน์กว้างไกลในด้านการแก้ไข
ปญั หาและพัฒนาเศรษฐกิจ
4.2 การสร้า งระบบการบริห ารที่ม ีประสิท ธิผ ลและประสิทธิภ าพ รวมทัง้ การให้
หลักประกันความเสมอภาคและเสรีภาพในการแข่งขันและการสนับสนุ นให้เกิดความโปร่งใส
ตลอดจนการยึดหลักการและเหตุผลในการตัดสินใจทีเ่ กีย่ วข้องกับสาธารณชน
4.3 การสร้างระบบการบริหารทีส่ ามารถตอบสนองและจัดการการเปลีย่ นแปลงและ
สร้างความต่อเนื่องด้านนโยบายและแนวทางการบริหารจัดการการพัฒนาประเทศ
5.

การจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่ งแวดล้อม

5.1 การให้คนทุกฝ่ายในสังคมสามารถร่ว มกันกาหนดควบคุมการใช้แ ละอนุ รกั ษ์
ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อมควบคู่ไปกับการพัฒนาเศรษฐกิจได้อย่างสมดุล
5.2 การสร้างมาตรฐานหรือเกณฑ์วดั ระบบสากลเพื่อควบคุมดูแลสภาวะแวดล้อมทัง้
กรุงเทพมหานครและปริมณฑลเขตเมือง ชุมชน ชนบททีเ่ อื้อต่อการมีคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องคนใน
สังคม
5.3 การสร้ า งระบบการบริห ารจัด การให้ ชุ ม ชนในพื้น ที่ซ่ึง ใช้ ป ระโยชน์ จ าก
ทรัพยากรธรรมชาติได้มสี ่วนร่วมในการตัดสินใจและการกาหนดแนวทางการดาเนินงานของ
ภาครัฐทีจ่ ะส่งผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและคุณภาพชีวติ ของคนในพืน้ ที่
6.

การพัฒนาระบบบริ หารจัดการ

6.1 การสร้างระบบการเมืองการบริหารทีม่ กี ารตรวจสอบและถ่วงดุลอานาจระหว่าง
ฝา่ ยต่างๆ ทัง้ ภายในภาครัฐ และระหว่างรัฐกับเอกชนและประชาชน
6.2 การสร้างระบบการบริหารที่ทาให้เ กิดดุล ยภาพระหว่างประโยชน์ ของคนใน
แต่ ล ะชุ ม ชน และประโยชน์ ข องชาติ ระหว่ า งประโยชน์ ข องประชาชาติแ ละประโยชน์ ข อง
มนุษยชาติ ทีท่ าให้เกิดดุลยภาพระหว่างประโยชน์ในปจั จุบนั และประโยชน์ในอนาคต
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6.3 การสร้างระบบการบริหารจัดการที่มกี ระบวนการและกลไกของรัฐในการเปิ ด
โอกาสให้ทุกฝา่ ยในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
1.

วัตถุประสงค์
วัตถุประสงค์หลักของการพัฒนาประชารัฐ คือ

1.1 เพื่อเสริมสร้างการใช้หลักนิตธิ รรมในการบริหารรัฐกิจการจัดการการพัฒนาและ
การดาเนินกิจกรรมต่างๆ ของทุกภาคส่วนของสังคมให้มากยิง่ ขึน้
1.2 เพื่อสนับสนุ นให้ทุกภาคส่วนของสังคมมีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ โดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ในการจัดการการพัฒนาประเทศ
1.3 เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพของภาครัฐในการบริหารรัฐกิจและการ
จัดการการพัฒนาประเทศ
1.4 เพื่อสนับสนุ นให้เ กิดความต่อเนื่องในงานบริหารรัฐกิจและการจัดการพัฒนา
ประเทศทัง้ ในด้านนโยบายและการปฏิบตั ิ
2.

เป้ าหมาย

2.1 ให้เ จ้า หน้ า ที่ข องรัฐ ทุ ก ระดับ เข้า ใจในหลัก ปรัช ญากฎหมายมหาชนซึ่ง เป็ น
กฎหมายหลักในการปกครองประเทศและเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิราชการเพื่อ ให้มกี ารใช้
กฎหมายโดยยึดหลักความถูกต้องตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย และความถูกต้องในการตัด
สินใจและการบริหาร เคารพและบังคับใช้กฎหมายอย่างเสมอภาค ไม่มกี ารเลือกปฏิบตั ิ มีความ
รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการดาเนินการบริหารงานสาธารณะรวมทัง้ ให้มกี ารสร้างกลไก
กระบวนการในการจัดการความขัดแย้งในสังคมอย่างสันติวธิ ี
2.2 ให้ประชาชนมีหลักประกันในการมีส่ วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ สังคมและชุมชน
ให้มากขึน้ เป็ นการเพิม่ พูนโอกาสและช่องทางการมีส่วนร่วมอย่างมีดุลย ภาพ และให้เกิดระบบ
การตรวจสอบถ่วงดุลในการบริหารรัฐกิจทัง้ ภายในระบบราชการ และการตรวจสอบถ่วงดุลจาก
สังคมนอกระบบราชการ
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2.3 ให้เกิดความฉับไว เกิดความคล่องตัวของภาครัฐในการปรับตัวและจัดการอย่าง
เหมาะสมตามการเปลี่ยนแปลงในกระแสโลกาภิวตั น์ เพื่อให้การตัดสินใจและการดาเนินการ
สาธารณะของภาครัฐเกิดความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
2.4 ส่ งเสริมให้เ กิดความต่ อ เนื่ อ งในงานบริหารรัฐกิจ และการบริหารจัดการการ
พัฒนาโดยการสร้างพันธมิตร เพื่อกาหนดพันธกิจและระเบียบวาระแห่งชาติ เพื่อพัฒนาคน
ชุมชน สังคม และประเทศชาติรว่ มกัน
3.
ยุท ธศาสตร์ก ารพัฒ นาประชารัฐ ประกอบด้ว ยการเสริม สร้า งหลัก การใช้บ ัง คับ
กฎหมายทีถ่ ูกต้องตามเจตนารมณ์และปรัชญากฎหมาย โอกาสและสภาวะแวดล้อมให้สนับสนุ น
การมีส่วนร่วมของประชาชน การมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่วน การส่งเสริม
การเพิม่ พูนประสิทธิผลและประสิทธิภาพ และความรับผิดชอบทางการบริหารของภาครัฐ และ
การสร้างความต่อเนื่องในงานบริหารรัฐกิจ

บทที่ 2
การเสริมสร้างโอกาสและสภาวะแวดล้อมในการพัฒนาประชารัฐ
ภายใต้โครงสร้างการบริห ารจัดการที่ผ่ านมาภาครัฐ เป็ นผู้ก าหนดแนวทางใน การ
ดาเนินงานทีเ่ ชื่อว่าเป็ นประโยชน์แก่ประชาชน โดยปราศจากการเปิดโอกาสและสนับสนุ นการมี
ส่วนร่วมของประชาชน ทาให้การดาเนินงานของภาครัฐขาดประสิทธิภาพ ตลอดจนขาดการ
ยอมรับและสนับสนุ นจากประชาชน ในหลายครัง้ ได้นาไปสู่ความขัดแย้งทางการเมือง และการ
เผชิญหน้าระหว่างประชาชนกับภาครัฐ ซึง่ เป็นการบันทอนพลั
่
งในการพัฒนาของสังคมไทย
เพื่อ ให้ก ระบวนการพัฒนาของชาติใ นช่ว งแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 เป็ นไปอย่างมี
ประสิทธิผลตามแนวทางทีเ่ น้นคนเป็ นศูนย์กลาง และเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามีส่วนร่วม การ
ดาเนินบทบาทของภาครัฐที่จะได้รบั การยอมรับย่อมต้องอาศัยความชอบธรรมที่เกิดจากการ
สร้างหลักประกัน โอกาส และสภาวะแวดล้อมที่เสริมสร้างโอกาสการมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยการก าหนดหลักการและบรรทัดฐานของความสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับประชาชน ทัง้ นี้การ
พัฒนาประชารัฐจะประกอบด้วยยุทธศาสตร์ทส่ี าคัญ 4 ยุทธศาสตร์ดงั ต่อไปนี้
1.
การเสริ มสร้างหลักการใช้ บงั คับกฎหมายที่ ถกู ต้ องตามเจตนารมณ์ และปรัชญา
กฎหมาย โอกาสและสภาวะแวดล้อมให้สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้เกิด
หลักประกันด้านสิทธิทางการเมืองและสิทธิของประชาชน การจัดการลดปญั หาความขัดแย้งของ
กลุ่มชนต่างๆ ในสังคมกับภาครัฐ และการสนับสนุนสมรรถนะของประชาชน ดังนี้
1.1

การให้หลักประกันสิ ทธิ เสรีภาพ

(1) รับรองและให้หลักประกันสิทธิทางการเมือง สิทธิมนุ ษยชนและความ
เสมอภาคระหว่างหญิงชายให้ทดั เทียมกับบรรทัดฐานนานาอารยะประเทศ
(2) ให้มกี ฎหมายรับรองสิทธิประชาชนในการรับรูข้ ่าวสารข้อมูลโดยเฉพาะ
อย่างยิง่ ข่าวสารข้อมูลของราชการ
(3) ส่งเสริมให้มกี ารพิทกั ษ์สทิ ธิและควบคุมตรวจสอบการดาเนินงานของรัฐ
ในทางการบริหาร เช่น รองรับสิทธิประชาชนในการร้องขอให้รฐั จัดประชาพิจารณ์ ตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรับฟงั ความคิดเห็นสาธารณะโดยวิธปี ระชาพิจารณ์ พ.ศ. 2539
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(4) สนับสนุ นการพัฒนาระบบศาลปกครองเพื่อพิทกั ษ์สทิ ธิประชาชนซึ่ง
อาจถูกละเมิดจากการดาเนินการของหน่วยงานของรัฐ
1.2

การจัดการแก้ไขความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติ วิธี

(1) สนับสนุ นให้เกิดการทางานร่วมกันเพื่อแก้ไขปญั หาความขัดแย้งอย่าง
สันติ โดยยอมรับพื้นฐานของความเสมอภาคและเคารพสิทธิซ่งึ กันและกัน ให้มกี ารสร้างหรือ
ปรับปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคู่กรณี การทาความเข้าใจร่วมกัน การคานึงถึงสิ ทธิของทุกฝ่ายที่
ได้รบั ผลกระทบจากปญั หาให้เข้ามามีส่วนร่วมโดยตรงในการแก้ไขความขัดแย้ง
(2) สนับสนุ นให้มบี ุค คลคณะบุค คลหรือ สถาบันที่มคี วามชานาญในการ
ป้องกันและแก้ไขข้อขัดแย้งในสังคมทัง้ ในและนอกภาครัฐกระจายไปทัวทุ
่ กพืน้ ที่ พร้อมทัง้ สร้าง
เครือ ข่ายข้อ มูล ข่าวสาร เครือ ข่ายการด าเนิ นการและส่ ง ต่ อ ปญั หาให้เ กิด การเรียนรู้ร่ว มกัน
ร่วมมือและประสานงานกันในการแก้ไขปญั หาข้อขัดแย้งในสังคม
(3) สนับสนุ นให้มสี ถาบันท้องถิน่ และสถาบันวิชาการเพื่อทาหน้าที่ศึกษา
ค้นคว้ารวบรวมและเผยแพร่ แนวทางการป้อ งกันและแก้ไขข้อขัดแย้งเพื่อนามาซึ่งวิสยั ทัศ น์
ทัศนคติทถ่ี ูกต้อง และความเข้าใจร่วมกันของคนในชุมชนและสังคมในวงกว้าง การเจรจาต่อรอง
ประนีประนอมอันนามาซึง่ ข้อตกลงร่วมกันด้วยเหตุผล
(4) ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีทศั นคติความเข้าใจและมีทกั ษะเกี่ยวกับ
กลไกกระบวนการต่างๆ ในการจัดการความขัดแย้งในสังคมด้วยสันติวธิ ี เช่น การไกล่เกลี่ย
ประนีประนอม การเจรจาต่อรอง การใช้อนุญาโตตุลาการ
(5) ให้เจ้าหน้ าที่ของรัฐปฏิบตั ิงาน โดยให้ความสาคัญกับการป้องกันการ
เกิดข้อขัดแย้งมากกว่าการแก้ไขดาเนินการประชาสัมพันธ์เผยแพร่ด้วยการให้ข่าวสารข้อมูลที่
ถูกต้อง มีความจริงใจและให้ความร่วมมือแก่ทุกฝ่าย รวมทัง้ เปิ ดโอกาสและสนับสนุ นให้มกี าร
ปรึกษาหารือร่วมกันโดยทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องในระยะแรกเมือ่ เกิดข้อขัดแย้งขึน้
1.3

การสร้างเสริ มสมรรถนะของประชาชนและพลังทางสังคม

(1) สนับสนุ นงบประมาณแก่ อ งค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรอื่นๆ ที่ใ ห้
ความช่วยเหลือประชาชนในด้านต่างๆ ทีจ่ ะนาไปสู่การเพิม่ สมรรถนะของประชาชน
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(2) ปลู ก ฝ งั วัฒ นธรรมการเคารพกฎระเบีย บและเผยแพร่ ค วามรู้เ รื่อ ง
กฎหมายให้เจ้าหน้าทีข่ องรัฐและประชาชนทราบอย่างกว้างขวาง โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในเรื่องสิทธิ
และหน้าทีข่ องประชาชน
(3) สนับ สนุ น การเผยแพร่ แ ละบัง คับ ใช้ระเบียบการปฏิบ ัติร าชการเพื่อ
ประชาชนอย่างจริงจัง
(4) ส่ ง เสริม เสรีภ าพของสื่อ มวลชนและสนั บ สนุ น การพัฒ นาสื่ อ เสรี
ตลอดจนโอกาสในการเข้าถึงสื่อและเครื่องมือการสื่อสารของรัฐโดยประชาชนกลุ่มต่างๆ เช่น
การให้คนในชุมชนมีสทิ ธิใช้หอกระจายข่าวหมูบ่ า้ น ให้มวี ทิ ยุชุมชน วิทยุทอ้ งถิน่
(5) สร้างความรูค้ วามเข้าใจที่ถูกต้องในสิทธิหน้าที่ สภาพเศรษฐกิจ สังคม
และการเมืองทัง้ ภายในและภายนอกประเทศแก่ประชาชน โดยใช้ส่อื ของรัฐและภาคเอกชน ทาง
วิทยุแ ละโทรทัศน์ ประชาสัมพันธ์แ ละเผยแพร่การดาเนินการของรัฐ ภาคเอกชนและองค์กร
พัฒนาเอกชน ในการแก้ไขปญั หาต่างๆ ทีเ่ ป็ นประโยชน์แก่ชุมชนหรือประเทศ
2.
การส่ งเสริ มการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาของทุกภาคส่ วน เพื่อให้เอกชน
และประชาชนได้ม ีส่ ว นร่ว มในการพัฒ นาในฐานะผู้ต ัด สิน ใจและผู้ด าเนิน การ มิใ ช่ ใ นฐานะ
กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รบั ผลการพัฒนาตามนโยบายของรัฐ ซึ่งจะเป็ นการเปิ ดระบบการกาหนด
นโยบาย การวางแผน การตัดสินใจ การปฏิบตั กิ าร การติดตามประเมินผลของรัฐ โดยให้เอกชน
และประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ ร่วมคิด ร่ว มตัดสินใจและร่วมดาเนินการ ตลอดจนร่วมติดตาม
ประเมินผลและปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมทัง้ ทาให้ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาคประชาชน
ได้มโี อกาสเรียนรูซ้ ง่ึ กันและกัน ทาความเข้าใจกัน อันจะเป็ นแรงผลักดันให้ภาครัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เห็น และเข้า ใจถึง ความจ าเป็ น ที่จ ะต้ อ งปรับ เปลี่ย นโครงสร้า งวิธ ีก ารปฏิบ ัติง านให้
สอดคล้องกับความต้องการและแนวทางของภาคเอกชนและประชาชน และยังช่วยเสริมสร้าง
ความสมานฉันท์และการรวมพลังสร้างสรรค์ในสังคมอีกด้วย
2.1

การสร้างภาคีเพื่อการพัฒนา

(1) สนับสนุ นการสร้างภาคีเพื่อการพัฒนาทีไ่ ม่เป็ นฝกั ฝา่ ยในทางการเมือง
รวมทัง้ การให้ความสาคัญกับการสร้างภาคีเพื่อการพัฒนาในระดับภูมภิ าคท้องถิน่ และชุมชน เช่น
ประชาคมจังหวัด
(2) กาหนดให้การพัฒนาแบบภาคีเป็ นเงื่อนไขในการจัดสรรทรัพยากร คือ
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐระบุภาคี เพื่อการพัฒนาในการวางแผนการดาเนินการโครงการต่างๆ
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โดยเฉพาะอย่างยิง่ โครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาชีพ คุณภาพชีวติ ทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่ แวดล้อม

2.2

การปรับดุลยภาพการมีส่วนร่วมในการพัฒนา

(1) เพิม่ ดุลการมีส่วนร่วมให้กบั ประชาคมและกลุ่มคนทีย่ งั ขาดดุลการมีส่วน
ร่วม เช่น เกษตรกรรายย่อย ชาวประมงพืน้ บ้านชายฝงั ่ คนจนในเมือง
(2) เพิ่มสัดส่ว นตัว แทนภาคเอกชนและภาคประชาชนในคณะกรรมการ
คณะอนุ กรรมการ คณะทางานต่ างๆ ของระบบบริหารการพัฒนา เช่นคณะกรรมการพัฒนา
จังหวัด คณะทางานบริหารและจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิง่ แวดล้อม
(3) เปิ ด โอกาสให้อ งค์ก รพัฒ นาเอกชนและองค์ก รประชาชนได้ร บั การ
สนั บ สนุ น งบประมาณโดยตรงเพื่อ ด าเนิ น กิจ กรรมพัฒ นาร่ ว มกับ ภาครัฐ หรือ สนั บ สนุ น
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของภาครัฐ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในกิจกรรมทีก่ าหนดให้ประชาชนเป็ นฝ่าย
นาและภาครัฐสนับสนุน
(4) สนับสนุ นให้องค์กรประชาชนที่มคี วามเกี่ยวข้องสัมพันธ์กบั พื้นที่และ
ชุมชนนัน้ มีส่วนร่วมบริหารท้องถิน่ ของตนและดาเนินงานการพัฒนาผ่านช่องทางองค์กรการ
บริหารส่วนท้องถิน่ เช่น องค์การบริหารส่วนตาบลสภาตาบล เทศบาล สุขาภิบาล และช่องทาง
อื่นๆ
2.3

การส่งเสริ มท้องถิ่ นให้มีส่วนร่วมในการพัฒนา

(1) รับรองสิทธิชุมชนและท้องถิ่นในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ สิง่ แวดล้อม และการมีส่วนร่วมในกิจกรรมและโครงการต่างๆ ทีอ่ ยู่ในพืน้ ทีน่ นั ้ ๆ อาทิให้ประชาชนผู้
ได้รบั ผลกระทบจากโครงการพัฒนาของรัฐมีส่วนร่วมในการประเมินผลกระทบสิง่ แวดล้อม และ
ติดตามตรวจสอบประเมินผลการดาเนินการโครงการ
(2) จัดสรรงบประมาณให้ทอ้ งถิน่ ในลักษณะเงินอุดหนุนทัวไปให้
่
มากขึน้ และลด
การจัดสรรเงินอุดหนุ นเฉพาะกิจ เพื่อให้ท้องถิ่นมีอิสระในการกาหนดแผนงานรวมทั ง้ บริหาร
กิจกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการและสภาพการณ์ของท้องถิน่
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2.4

การเสริ มสร้างศักยภาพขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชน

(1) ส่งเสริมการจัดตัง้ องค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนทัง้ ทีเ่ ป็นนิติ
บุคคลและไม่เป็นนิตบิ ุคคล
(2) สนับสนุนให้องค์กรพัฒนาเอกชนได้รบั สิทธิประโยชน์ดา้ นภาษีและการ
สนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ
(3) ส่ ง เสริม ให้อ งค์ก รธุ ร กิจเอกชนสนับสนุ น การด าเนิ น งานพัฒนาเพื่อ
ชุมชนและสังคมขององค์กรพัฒนาเอกชนและองค์กรประชาชนด้วยมาตรการทางภาษี
(4) สนับสนุ นการพัฒนาเครือข่ายองค์กรประชาชนเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้
และประสบการณ์ และเสริมสร้างทักษะในการบริหารจัดการ
3.
การเพิ่ มพูนประสิ ทธิ ผลและประสิ ทธิ ภาพของภาครัฐ เพื่อเพิม่ พูนประสิทธิผลและ
ประสิทธิภาพของภาครัฐโดยการปรับเปลี่ยนบทบาท จุดเน้ น การเปลี่ยนแปลงกระบวนการ
ดาเนินงาน ตลอดจนขัน้ ตอน ระเบียบและวิธกี ารของหน่ วยงานภาครัฐ เพื่อให้ภาครัฐสามารถ
รองรับและเสริมสร้างการพัฒนาของภาคอื่นๆ ดังนี้
3.1

การปรับปรุงบทบาทการบริ หารจัดการของส่วนราชการ

(1) ปรับบทบาทของระบบราชการจากการตรวจสอบ ควบคุ ม เป็ นการ
กากับ ดูแล ส่งเสริม พร้อมทัง้ ลดบทบาทในการดาเนินกิจกรรมของภาครัฐ เพื่อส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึน้
(2) ลดขนาดระบบราชการ โดยจากัดการขยายตัวของหน่ วยราชการและ
ตรึง ก าลังคนภาครัฐ พร้อ มทัง้ เร่ง รัดการปรับ ปรุง โครงสร้างองค์ก รทัง้ ภารกิจ บุค ลากรและ
ขัน้ ตอนการทางานให้สอดคล้องกับสภาพเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองทีเ่ ป็นอยูอ่ ย่างจริงจัง
(3) ปรับปรุงระบบการบริหารจัดการงานของหน่ วยงานกลางและกระทรวง
ทบวง กรม ด้านการวางแผน ด้านงบประมาณ ด้านบุคลากร และด้านการให้บริการ ให้มคี วาม
อิสระและการจัดการแบบสมัยใหม่และเป็นสากลมากขึน้
(4) การกระจายอานาจตามระดับการบังคับบัญชาหรือการมอบอานาจการ
ตัดสินใจ ในหน่ วยราชการกลาง กระทรวง ทบวง กรม สู่หน่ วยงานปฏิบตั ิและผู้ปฏิบตั ิงานให้
เหมาะสมกับระดับงานแต่ละระดับมากยิง่ ขึน้ โดยให้สามารถใช้ดุลยพินิจตัดสินใจแบบเบ็ดเสร็จ
และทันต่อเหตุการณ์
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(5) เร่งรัดระบบตรวจสอบและถ่วงดุลการปฏิบตั งิ านของส่วนราชการและ
ข้าราชการ เพื่อให้เกิดความรับผิดชอบต่อประชาชน สังคมและชุมชน
(6)

ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบราชการและระบบข้าราชการ ดังนี้

(6.1) เพิม่ บทบาทของส่วนราชการในพืน้ ที่ เช่น จังหวัด พร้อมทัง้ ลด
บทบาทของการบริหารราชการส่วนกลาง อีกทัง้ ลดขัน้ ตอนที่ไม่จาเป็ นในการบริหารจัดการใน
ด้านแผนงาน ด้านงบประมาณ ด้านการคลัง และด้านบุคคลเพื่อให้เกิดความคล่องตัวและอิสระ
ในการจัดการของหน่วยงานของพืน้ ทีไ่ ปสู่ส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ อย่างผสมผสานครบวงจร
(6.2) เพิม่ บุคลากรในการดาเนินงานของส่วนราชการในพื้นทีพ่ ร้อม
ทัง้ กระจายหรือลดกาลังคนภาครัฐในการบริหารราชการส่วนกลาง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพใน
การตอบสนองความต้องการของประชาชนในภูมภิ าคและชนบทอย่างทัวถึ
่ ง
(6.3) ปรับปรุงประสิทธิภาพระบบการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูง
ใจและธารงรักษาคนทีม่ คี วามรูพ้ ร้อมคุณธรรมไว้ในระบบราชการ โดยการปรับปรุงค่าตอบแทน
ให้ใกล้เ คียงหรือ เท่าเทียมกับภาคเอกชนโดยมีขนั ้ ตอนที่ชดั เจนและแน่ นอนและการส่งเสริม
ความก้าวหน้าในอาชีพอย่างเป็นธรรม
(7) ปรับปรุงการดาเนินงานบริหารรัฐกิจเป็ นระบบการจัดการโดยเน้นทัง้
พืน้ ทีก่ บั ภารกิจของหน่วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนอย่างได้สมดุล
(8) ยกระดับความสาคัญของหน่ วยการบริหารส่วนจังหวัด โดยกาหนดให้
จังหวัดเป็ นหน่ วยงานจัดการหลักเพื่อการพัฒนาทุกด้านของพื้นที่ในความรับผิดชอบ พร้อมทัง้
กระจายอ านาจหน้ า ที่แ ละความรับ ผิด ชอบในการวางแผนงานงบประมาณและการบริห าร
บุคลากร ตลอดจนการติดตามประเมินผลการพัฒนาโดยรวมอย่างเป็ นเอกภาพและต่อเนื่องให้ม ี
ความคล่องตัวและอิสระในการบริหารจัดการ ภารกิจของตนอย่างแท้จริง
(9) ปรับบทบาทของหน่ วยงานกลางและหน่ วยราชการในส่วนกลางให้ม ี
หน้าทีว่ างแผนกาหนดนโยบายในเชิงยุทธศาสตร์ ประสานงานและให้ความสนับสนุ นทางเทคนิค
และอื่นๆ เช่น ทรัพยากร ขวัญกาลังใจ ให้แก่ส่วนราชการในภูมภิ าคและท้องถิน่ เป็นสาคัญ
(10) เพิ่ม บทบาทของหน่ ว ยงานในส่ ว นจัง หวัด พร้อ มกับ สนั บ สนุ น การ
พัฒนาศักยภาพให้มคี วามสามารถในการวางแผน การบริหารงบประมาณและบุคลากร ฯลฯ
อย่างมีประสิทธิภาพ
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3.2 การปรับปรุงกระบวนการทางงบประมาณ เพื่อให้ส่วนราชการต่างๆ มีความ
อิส ระและยืด หยุ่น ในการบริห ารเงิน งบประมาณ และจัง หวัด สามารถตัง้ และรับ การจัด สรร
งบประมาณได้เอง
3.3 การกาหนดให้ จงั หวัด มีบุคลากรที่ มีค วามสามารถมากขึ้น พร้อมทัง้ ลด
อัตรากาลังของหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลาง ตลอดจนสร้างเครือข่ายการหมุนเวียนหน้าที่
การงาน โอกาสความก้าวหน้าด้านอาชีพ เกียรติภูม ิ และค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้
ปฏิบตั หิ น้าทีท่ งั ้ ในส่วนภูมภิ าคและท้องถิน่ ไม่น้อยกว่าในส่วนกลาง
3.4 การสร้ า งเกณฑ์ชี้ ว ดั และระบบประเมิ น ผลงาน เพื่อ วัด ประสิท ธิผ ลและ
ประสิทธิภาพของการบริหารงานในความรับผิดชอบของหน่ วยงานของรัฐ ทุกประเภทและทุก
ระดับ
3.5 การสร้ างความรับ ผิ ด ชอบทางการบริ ห าร ด้ว ยการเปิ ดโอกาสให้อ งค์ก ร
เอกชนและประชาชนมีส่วนร่วมในการติดตามตรวจสอบแผนและผลการปฏิบตั ิงานของส่ว น
ราชการต่างๆ และขจัดการทุจริตและประพฤติมชิ อบในวงราชการ
3.6 การสร้ า งความโปร่ ง ใส ด้ว ยการส่ ง เสริม ให้อ งค์ก ารต่ า งๆ มีส่ ว นร่ว มให้
ความคิดเห็น ท้วงติง ตรวจสอบโครงการพัฒนาขนาดใหญ่หรือแผนงานสาคัญๆ ของภาครัฐก่อน
การดาเนินการ
3.7

การปรับการบริ หารจัดการนโยบายสาธารณะ

(1) สนั บ สนุ น ให้ภ าคเอกชนมีบ ทบาทเพิ่ม ขึ้น ในการลงทุ น ด้า นบริก าร
การศึกษา ด้านสาธารณสุข ด้านบริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ ฯลฯ โดยให้เป็ น
การแข่งขันโดยเสรีทค่ี านึงถึงประโยชน์ดา้ นคุณภาพและราคาค่าบริการทีเ่ หมาะสมต่อผูใ้ ช้บริการ
เป็นหลักแทนผลประโยชน์ตอบแทนทีเ่ อกชนจะให้แก่รฐั หรือองค์กรของรัฐ
(2) ให้มกี ลไกระดับชาติทม่ี คี วามเป็นกลางเพื่อกากับดูแลบริการ สาธารณะ
ให้มปี ระสิทธิภาพ คล่องตัว และมีคุณภาพบริการทีด่ ี ได้มาตรฐาน รวมทัง้ กาหนดอัตราค่าบริการ
ทีเ่ ป็นธรรมต่อผูใ้ ห้และผูใ้ ช้บริการ
(3) ทบทวนปญั หาและข้อจากัดที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและระเบียบที่เปิ ด
โอกาสหรือ เพิ่มบทบาทภาคเอกชนเข้ามามีส่ ว นร่ว มในการดาเนินแผนงานโดยการปรับกฎ
ระเบีย บ และกฎเกณฑ์ท่ีล้ า สมัย ให้ ส นั บ สนุ น ส่ ง เสริม การจัด การนโยบายสาธารณะที่ม ี
ประสิทธิภาพ
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3.8 การพัฒ นาด้ า นกฎหมายเพื่ อ สนั บ สนุ น การพัฒ นาประเทศ โดยที่ต าม
แผนพัฒนาฯ ได้กาหนดแนวทางการพัฒนาทัง้ ในด้านคน สังคม สิง่ แวดล้อม เศรษฐกิจและการ
บริหารการจัดการโดยใช้กลไกทางกฎหมายเป็นเครือ่ งมือสาคัญในการผลักดันให้การพัฒนาตาม
แผนดังกล่าวบรรลุผลในการปฏิบตั ไิ ด้อย่างจริงจัง จึงจาเป็ นต้องปรับองค์กรกลางทางกฎหมาย
ของประเทศให้ส ามารถเป็ น ศู น ย์ก ลางในการสร้า งกฎหมายให้ส อดคล้อ งกับ แนวทางใน
แผนพัฒนาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทัง้ การวางระบบการตรวจสอบการปฏิบตั ริ าชการให้ม ี
ประสิทธิภาพ และให้เจ้าหน้ าที่ของรัฐสามารถปฏิบตั ิการตามกฎหมายได้อย่างถูกต้องตาม
เป้าหมายของกฎหมายในแต่ละเรือ่ งทีก่ าหนดขึน้
4.
การสร้างความต่ อเนื่ องในงานบริ หารรัฐกิ จ เพื่อสร้างความต่อเนื่องและเสถียรภาพ
ของการบริหารรัฐกิจ โดยการผนึกกาลังของกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคมและให้มขี อ้ ตกลงร่วมกันใน
การกาหนดวิสยั ทัศน์ พันธกิจและระเบียบวาระแห่งชาติให้เป็ นทีย่ อมรับของทุกฝ่ายซึง่ จะทาให้
ฝ่ า ยต่ า งๆ สามารถมีจ ิน ตภาพในแนวทางการพัฒ นาประเทศได้ ตลอดจนมีพ ัน ธะความ
รับผิดชอบทีส่ นับสนุนแนวทางดังกล่าว ดังนี้
4.1

การสร้างพันธมิ ตรเพื่อกาหนดระเบียบวาระแห่งชาติ

(1) ให้มกี ารจัดการประชุมระหว่างพรรคการเมือง หน่ ว ยงานของรัฐ รัฐ วิสาหกิจ องค์การเอกชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรประชาชน และตัวแทนกลุ่มอาชีพต่างๆ
เพื่อกาหนดและทบทวนวิสยั ทัศน์ พันธกิจ และระเบียบวาระแห่งชาติเป็นประจาอย่างต่อเนื่อง
(2) สนับสนุนให้มกี ารจัดการฝึกอบรม การประชุม ให้บุคลากรทุกระดับของ
องค์ก รต่ า งๆข้า งต้ น ได้ม ีโ อกาสดูง านแลกเปลี่ย นความคิด เห็น และประสบการณ์ กัน อย่า ง
สม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจซึง่ กันและกัน
(3) เผยแพร่ ป ระสบการณ์ แ ละเทคนิ ค ในการสร้า งพัน ธมิต รที่ป ระสบ
ความสาเร็จ ตลอดจนการกาหนดระเบียบวาระแห่งชาติ ทีม่ คี วามเห็นสอดคล้องต้องกันเพื่อสร้าง
จุดมุง่ หมายร่วมกัน
(4) กาหนดให้มกี ารวัดผลสาเร็จในการประสานกลุ่มพลังต่างๆ ในสังคม
โดยการสร้างดัชนีชว้ี ดั ทีเ่ ป็ นทีย่ อมรับร่วมกันของกลุ่ม เพื่อนามาเพิม่ พูนศักยภาพในการบริหาร
จัดการทีอ่ ยูใ่ นความรับผิดชอบของกลุ่มและองค์กรของตนเอง
4.2 การเสริ ม สร้ า งความรู้ ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกับ นโยบายสาธารณะเพื่ อ
เสริ มสร้างวิ สยั ทัศน์ ร่วมกัน

130

(1) สนับสนุ นให้มกี ารเผยแพร่นโยบายของรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจ
และสังคมแห่ งชาติ แผนงานของส่ วนราชการและองค์กรต่างๆ ในรูปแบบที่ประชาชนทัวไป
่
สามารถเข้าใจได้
(2) สนับสนุ นให้มกี ารศึกษาวิจยั เชิงนโยบาย เพื่อประโยชน์ในการกาหนด
นโยบายระยะยาว และลาดับความสาคัญหรือความเร่งด่วนของปญั หาหลักๆ ของสังคมหรือ
ประเทศ
(3) สนับสนุ นการวิจยั สัมมนา เผยแพร่วธิ ีการต่ างๆ ที่จะช่ วยให้อ งค์กร
ต่างๆ และสาธารณชนมีความรู้ ความคิดกว้างไกล เท่าทันการเปลี่ยนแปลงในยุคโลกาภิวตั น์
รวมทัง้ สนับสนุ นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากรของภาครัฐ การจัดการฝึกอบรม การประชุม
ให้บุคลากรทุกระดับขององค์กรต่างๆ ข้างต้น ได้มโี อกาสดูงานแลกเปลี่ยนความคิดเห็น และ
ประสบการณ์กนั อย่างสม่าเสมอ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจ ความสมานฉันท์ และการรวมพลัง
สร้างสรรค์ซง่ึ กันและกัน
การทีจ่ ะบรรลุถงึ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนาประชารัฐได้นนั ้ จาเป็ นจะต้อง
มีการบริหารการจัดการเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิท่รี ะดมสรรพกาลังจากทุกส่ วนของ
สังคมให้เกิดการผนึกกาลังเป็ นภาคีเพื่อการพัฒนาอย่างยังยื
่ น โดยจะต้องมีการคานึงถึงเงื่อนไข
ข้อจากัดและแนวโน้มพัฒนาการของสังคม โดยเฉพาะอย่างยิง่ การหาแนวทางและมาตรการใน
การประสานสัมพันธ์บทบาทและภารกิจที่ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพื่อร่วมกัน
ปฏิบตั งิ าน เพื่อสร้างความสุขและสันติสุข แก่ปจั เจกบุคคล ชุมชน สังคม และประเทศชาติ

ส่วนที่ 8
การบริหารจัดการเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
ตลอดระยะเวลาทีผ่ ่านมาการดาเนินงานตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ยัง
ไม่บงั เกิดผลในทางปฏิบตั อิ ย่างมีประสิทธิผล สาเหตุสาคัญประการหนึ่งคือ โครงสร้างการบริหาร
ราชการแผ่นดินทีเ่ ป็นอยูท่ าให้หน่วยงานของรัฐมีการบริหารจัดการในลักษณะรวมศูนย์ ขาดการ
กระจายอานาจไปยังหน่ วยงานระดับล่างหรือผูป้ ฏิบตั ิ ลักษณะการแบ่งอานาจหน้าที่เป็ นไปใน
แนวดิง่ เป็ นลาดับชัน้ อีกทัง้ หน่ วยงานของรัฐที่มหี น้าที่รบั ผิดชอบคล้ายคลึงกัน ต่างมีแผนงาน
และจัดทาคาของบประมาณเป็ นของตนเองทัง้ ๆ ทีล่ ักษณะงานเกี่ยวข้องสัมพันธ์กนั หน่ วยงาน
ในแต่ละระดับตัง้ แต่กระทรวง กรม กองขาดการประสานงานและร่วมมือกันอย่างใกล้ชดิ ทาให้
การดาเนินแผนงานโครงการไม่สามารถเกิดผลตามทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาประเทศ
รัฐได้พ ยายามแก้ไขปญั หาข้างต้นโดยกาหนดกลไกการบริหารนโยบายเฉพาะ ด้าน
ขึ้นมารองรับงานพัฒนาที่รฐั ให้ความสาคัญในช่วงเวลาต่างๆ เช่นงานพัฒนาชนบท โดยมี
โครงสร้างการบริหารการพัฒนาทีด่ าเนินการร่วมกันโดย 8 กระทรวงหลัก และงานพัฒนาพืน้ ที่
ั่
พิเศษ เช่น คณะกรรมการพัฒนาพื้นที่ชายฝงทะเลตะวั
นออก การดาเนินงานลักษณะดังกล่าว
แม้ว่าได้ช่วยให้การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ดิ ขี น้ึ ในระดับหนึ่ง แต่กย็ งั คงมีปญั หาในทางปฏิบตั ิ
คือหน่วยงานในระดับพืน้ ทีย่ งั คงดาเนินการในลักษณะเอกเทศ ขาดการประสานกันของช่วงเวลา
ดาเนินการและเกิดการทางานซ้าซ้อนในพืน้ ทีเ่ ดียวกัน
ปญั หาพื้นฐานในการดาเนินงานพัฒนาของภาครัฐ คือ การที่แผนงาน แผน เงิน และ
แผนคนขาดความสัมพันธ์เชื่อมโยงกัน ซึ่งเกิดขึ้นทัง้ ในระดับนโยบายและระดับปฏิบตั ิ ทาให้
โครงการพัฒนาไม่ได้รบั การดาเนินการให้เกิดผลในทางปฏิบตั ติ ามแผนทีก่ าหนด นอกจากนี้ยงั มี
ปญั หาอานาจบริหารจัดการด้านงบประมาณในหน่ วยราชการเอง ซึง่ ขาดความอิสระและคล่องตัว
ในการจัดการงบประมาณของตนเอง ในหลายกรณีได้ก่อให้เกิดความล่าช้าและส่งผลกระทบต่อ
การดาเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายของการพัฒนา นอกจากนี้สงั คมไทยใน
ปจั จุบนั ปรากฏว่าการเติบโตของพลังนอกระบบราชการเพิม่ มากขึน้ พลังเหล่านี้ได้แก่องค์กรทาง
การเมือง กลุ่มการเมือง และองค์กรประชาชนซึ่งต้องการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาทุก
ขัน้ ตอนมากขึน้
การแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบตั ิให้มปี ระสิทธิภาพในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 นัน้
จ าเป็ น จะต้ อ งมีก ารปรับ โครงสร้า งและระบบบริห ารการพัฒ นาของรัฐ แต่ เ นื่ อ งจากการ
ปรับเปลี่ยนดังกล่ าวจาเป็ นจะต้อ งมีการปรับ ปรุงกฎหมายและระเบียบข้อ บังคับที่เ กี่ยวข้อ ง
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จานวนมากซึ่งต้องใช้เวลาและขัน้ ตอนในการดาเนินการ ดังนัน้ เพื่อให้การแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบตั เิ กิดประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพ จึงต้องดาเนินการภายใต้ขอ้ จากัดและโครงสร้างเดิม
ของระบบราชการที่มอี ยู่แล้วไปก่อน โดยการปรับกระบวนการและกลไกในการบริหารจัดการ
งบประมาณ และบุคลากรให้คล่องตัวขึน้ โดยยึดหลักการประสานงานภายใต้ระบบการจัดการ
พืน้ ทีก่ บั ภารกิจของหน่ วยงานและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกาหนดแผนงานโครงการ
ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8

บทที่ 1
วัตถุประสงค์ เป้ าหมาย และยุทธศาสตร์
1.

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อปรับกระบวนการและกลไกการบริหารจัดการงานพัฒนาให้สามารถแปลง
แผนไปสู่การปฏิบตั ไิ ด้อย่างมีประสิทธิผล
1.2 เพื่อเสริมสร้างกระบวนการการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการบริหารงาน
พัฒนา และเสริมสร้างสมรรถนะการพัฒนาในลักษณะเน้ นคนเป็ นศูนย์กลาง การพัฒนาแบบ
องค์รวมและการมีส่วนร่วมของภาคี
1.3 เพื่อให้มกี ารติดตามและประเมินผลแผนงานโครงการการพัฒนาในทุกระดับ
โดยการจัดทาดัชนีเครือ่ งชีว้ ดั เป็นเครือ่ งมือ
2.

เป้ าหมาย
2.1

สร้างระบบการบริหารจัดการเพื่อการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ใิ นระดับพืน้ ที่

2.2 สร้างภาคีและชุมชนให้มศี กั ยภาพในการมีส่วนร่วมของการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบตั ใิ นทุกขัน้ ตอน
2.3
3.

สร้างดัชนีเครือ่ งชีว้ ดั ผลสาเร็จของการพัฒนา 5 ระดับ

ยุทธศาสตร์การแปลงแผนสู่การปฏิ บตั ิ

เพื่อให้เป็ นตามวัตถุประสงค์และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้การดาเนินการแปลงแผนไปสู่การ
ปฏิบตั ปิ ระกอบด้วย 4 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ การปรับเพิม่ ประสิทธิภาพของหน่ วยงานกลางในการ
แปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ การปรับกระบวนการบริหารจัดการการพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ การมี
ส่วนร่วมของประชาชนการพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
ในการแปลงยุ ทธศาสตร์สู่ก ารปฏิบ ัติท่ีไ ด้ผ ลจะต้อ งเน้ น การท างาน การเรีย นรู้แ ละ
เสริมสร้างความสามารถร่วมกันทุกขัน้ ตอน ตัง้ แต่การวางแผน การกาหนดเป้าหมายแต่ละด้าน
การร่วมกันปฏิบตั ติ ามแผนและการติดตามประเมินผล โดยมีดชั นีช้วี ดั ร่วมกัน ตัง้ แต่ระดับชาติ
จนถึงระดับท้องถิ่น ทัง้ นี้ ทุก ฝ่ายที่เกี่ยวข้อ ง ภาครัฐ และนอกภาครัฐ จะต้อ งร่วมกันกาหนด
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แนวทางขัน้ ตอนและวิธ ีก ารปฏิบ ัติง านอย่า งชัด เจน โดยมีก ารแบ่ ง อ านาจและหน้ า ที่ค วาม
รับผิดชอบทีต่ กลงร่วมกัน

บทที่ 2
การปรับเพิ่มประสิทธิภาพ
ของหน่ วยงานกลางในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ
หน่ วยงานกลางที่มบี ทบาทสาคัญ ในการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ ได้แก่ สานักงาน
คณะกรรมการพัฒ นาการเศรษฐกิ จ และสัง คมแห่ ง ชาติ ส านั ก งบประมาณ ส านั ก งาน
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สานักงานตรวจเงินแผ่นดินและสานักงานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ซึง่ ต้องร่วมกันประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน พร้อมทัง้ การติดตามประเมินผล
แผนงานโครงการให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายทีก่ าหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ รวมทัง้
การปรับแผนต่างๆ ให้เกิดเป็ นกลไกในการบังคับให้เกิดผลอย่างแท้จริงด้วยการสร้างกฎหมาย
แต่ละเรื่องให้เป็ นระบบที่สอดคล้องทัง้ การพัฒนาประเทศ การบริหารงานภาครัฐฯ และการให้
ความคุม้ ครองต่อประโยชน์ สาธารณะ ในทางปฏิบตั หิ น่ วยงานทัง้ ห้ายังมีขอ้ จากัดในด้านปจั จัย
การสนับสนุ น การประสานงาน อีกทัง้ ยังขาดการปรับปรุงบทบาทของหน่ วยงานให้ทนั กับการ
เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจ สังคม และการเมืองในยุคโลกาภิวตั น์ ทาให้
หน่ ว ยงานเหล่ า นี้ไ ม่ส ามารถปฏิบตั ิง านได้อ ย่า งมีประสิท ธิผ ลในฐานะเป็ นผู้กากับ ส่ ง เสริม
สนับสนุ น และดูแลให้กระทรวง ทบวง กรม ใช้ทรัพยากรที่มไี ปในทิศทางเดียวกับแนวทางที่
กาหนดไว้ในแผนพัฒนาฯ ดังนัน้ จึงควรปรับปรุงบทบาทหน่วยงานทัง้ 5 ดังนี้
1.

สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิ จและสังคมแห่งชาติ

1.1 ปรับปรุงบทบาทการปฏิบตั งิ านให้เอื้อต่อการวางแผนในลักษณะทีเ่ น้นคนเป็ น
ศูนย์กลางของการพัฒนาให้กว้างขวางยิง่ ขึน้ ทัง้ ในระดับชาติสู่ระดับพื้นที่คอื อนุ ภาคและกลุ่ม
จัง หวัด โดยการเปิ ด โอกาสให้ป ระชาชนทุ ก ส่ ว นมีส่ ว นร่ ว มด าเนิ น การ การวางแผน การ
ประเมินผลและการสร้างดัชนีชว้ี ดั ความสาเร็จของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในทุก
ระดับ
1.2 ริเริม่ การประสานงานการแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ิ ทัง้ ฝ่ายภาครัฐ และนอก
ภาครัฐ ได้แก่ กระทรวง ทบวง กรม องค์กรประชาชน และองค์กรพัฒนาเอกชน โดยใช้ระบบ
การจัดการพืน้ ทีก่ บั ภารกิจของหน่วยงาน และการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นตัวกาหนด
1.3 วางกรอบหรือเกณฑ์การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั เิ พื่อให้แผนงานและแผนเงิน
เป็นไปในทิศทางเดียวกันภายใต้ยทุ ธศาสตร์และแผนงานพัฒนา ตลอดจนการติดตามประเมินผล
การดาเนินงานภายใต้ยทุ ธศาสตร์การพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
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2.

สานักงบประมาณ

2.1 ปรับ บทบาทการจัด สรรงบประมาณให้ ม ีป ระสิท ธิภ าพยิ่ง ขึ้น โดยจัด สรร
งบประมาณตามหลัก ประสิทธิผ ลและประสิทธิภาพให้กระทรวง ทบวง กรม ที่สอดคล้องกับ
แผนพัฒนาฯ ซึ่งอาศัยระบบการจัดการพื้นที่กบั ภารกิจของหน่ วยงานและการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน การวิเคราะห์โครงการให้คานึงถึงกระบวนการทางานและผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ มากกว่า
ปจั จัยทีใ่ ช้และผลผลิตในเชิงปริมาณ
2.2 เชื่อมโยงกิจกรรมตามแผนงานในการจัดสรรงบประมาณให้ตรงกับแผนงานตาม
ยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ และแผนงานโครงการของกระทรวง ทบวง กรม ให้เป็ นไปในทิศทาง
เดียวกัน
2.3 กระจายอานาจในการบริหารจัดการด้านงบประมาณให้กระทรวง ทบวง กรม มี
อิสระและคล่องตัวในการบริหารจัดการภายใต้การดาเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพ
2.4 ปรับกระบวนการ กลไก วิธกี าร และขัน้ ตอนของงบประมาณให้สนั ้ และลดความ
ซ้าซ้อ นของการปฏิบตั ิงาน โดยเน้ นบทบาทผู้กาหนดนโยบายวางแผนด้านงบประมาณเชิง
ยุทธศาสตร์ มากกว่าเน้นการควบคุมการปฏิบตั ใิ นรายละเอียด
2.5 วางระบบและทาการติดตามประเมินผลให้ใช้ประโยชน์ ได้อย่างแท้จริงในการ
จัด สรรและการใช้จ่ายเงิน งบประมาณแผ่ นดิน รวมทัง้ การบรรลุ จุด มุ่ง หมายที่ก าหนดไว้ใ น
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
3.

สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน

3.1 ปรับ ปรุ ง บทบาทการปฏิบ ัติง านของส านั ก งานคณะกรรมการข้า ราชการ
พลเรือน เพื่อมุ่งเน้นการเป็ นผูว้ างแผน กาหนดนโยบายกาลังคนภาครัฐในภาพรวม โดยอาศัย
แนวทางการใช้ระบบการจัดการทรัพยากรตามพื้นที่กบั ภารกิจหน้าที่ของหน่ วยงานและการมี
ส่ ว นร่ว มของประชาชนเป็ น เกณฑ์ ตลอดจนให้ค าปรึก ษาและแนะน าด้านเทคนิค ในการจัด
องค์การ การจัดการ และการบริหารงานบุคคลแก่หน่วยงานภาครัฐ
3.2 ส่งเสริม สนับสนุ นและผลักดันให้กระทรวง ทบวง กรม ปรับเปลี่ยนบทบาท
ภารกิจหลัก โครงสร้าง ระบบการบริหารจัดการในภาพรวมไปสู่ส มัยใหม่และเป็ นสากล ให้
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สอดคล้องกับกระแสการเปลีย่ นแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม การเมืองของประเทศและของโลกใน
ยุคโลกาภิวตั น์
3.3 เร่ ง รัด การปรับ ปรุ ง ระบบบริห ารทรัพ ยากรบุ ค คลภาครัฐ ให้ ส ามารถเป็ น
เครื่องมือที่สนับสนุ นการบริหารราชการอย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพด้วยการปรับปรุง
โครงสร้างเงินเดือนให้สอดคล้องกับภาวะค่าครองชีพและการจ้างงานในตลาดแรงงาน การแก้ไข
ปญั หาการขาดแคลนกาลังคนในสาขาวิชาชีพที่จาเป็ นต่ อการพัฒนาประเทศ และการพัฒนา
คุณภาพกาลังคนในทุกระดับอย่างเป็นระบบต่อเนื่องและทัวถึ
่ ง
3.4 สร้างระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ านที่สามารถวัดผลได้อย่างเที่ยงตรงและสม
เหตุผลเพื่อเป็ นพื้นฐานในการประเมินความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรและความพึงพอใจของ
ประชาชนทีม่ ตี ่อการบริการของรัฐ
3.5 กระจายอานาจการบริหารงานบุคคลให้ส่วนราชการสามารถบริหารทรัพยากร
บุคคลได้อย่างคล่องตัว มีมาตรฐานและคุณธรรม
4.

สานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ น

4.1 ปรับบทบาทการตรวจสอบการดาเนินงานของส่วนราชการจากการมุง่ การปฏิบตั ิ
ตามกฎ ระเบียบ มาสู่การตรวจสอบประเมินผลตามผลงาน
4.2 สร้างกลไกการตรวจสอบประเมินผลการดาเนิ นงานของส่วนราชการต่างๆ โดย
เน้นการให้ความสาคัญที่ผลงานเป็ นหลัก และกฎระเบียบเป็ นรองเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพการ
ทางาน
4.3 กระจายอานาจการบริหารจัดการการดาเนินงานของส่วนราชการ ให้มอี สิ ระใน
การบริหารจัดการทรัพยากรของตนเองอย่างเหมาะสม โดยลดการควบคุมและแก้ไขกฎระเบีย บ
ให้ทนั สมัย
4.4 วางระบบการติดตามประเมินผลการดาเนินงานของส่วนราชการให้เป็ นระบบ
และต่ อเนื่อ ง สามารถนามาเป็ นข้อ มูล ในการเชื่อ มโยงแผนงาน แผนเงิน และแผนคน อย่าง
ทัวถึ
่ งทุกพืน้ ทีแ่ ละทุกปี
5.

สานักงานคณะกรรมการกฎษฎีกา

5.1 เพิม่ บทบาทให้เป็นองค์กรกลางในด้านกฎหมายภาครัฐได้อย่างแท้จริง ด้วยการ
ปรับปรุงกระบวนการตรากฎหมายและการให้ความเห็นทางกฎหมายแก่หน่ วยงานของรัฐโดย
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คานึงถึงความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพื่อให้สามารถสร้างกฎหมายที่สอดคล้องกับแนวทางตาม
แผนพัฒนาฯ โดยมีการประสานและแลกเปลี่ยนข้อมูลในระหว่างหน่ วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้อ ง
อย่างใกล้ชดิ รวมทัง้ การวางกรอบหรือแนวทางของกฎหมายให้เป็ นไปโดยมีระบบและเป็ นไปใน
แนวทางเดียวกัน
5.2 ติดตามการใช้บงั คับกฎหมายและริเริม่ เสนอแนะการปรับปรุงกฎหมายทีล่ า้ สมัย
หรือไม่เอื้ออานวยต่อการพัฒนาประเทศ รวมทัง้ การศึกษาวิจยั ในด้านกฎหมายให้สอดคล้องกับ
สภาพสังคมและระบบของสากล และติดตามการพัฒนากฎหมายของต่างประเทศเพื่อนามาปรับ
ใช้กบั ประเทศไทยให้ได้อย่างเหมาะสม
5.3 พัฒนากระบวนการวินิจฉัยคดีปกครองเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมใน
การตรวจสอบการปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้ าที่ของรัฐและจะทาให้ส ามารถกาหนดแนวทางการ
ปฏิบตั ิราชการของเจ้าหน้ าที่ของรัฐให้เ ป็ นไปโดยถูกต้อ ง ตามเจตนารมณ์ของกฎหมายและ
ปฏิบตั หิ น้าทีภ่ ายใต้ปรัชญากฎหมายมหาชนเพื่อประโยชน์สาธารณะและคุม้ ครองประชาชน
5.4 ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรภาครัฐให้มคี วามรูค้ วามเข้าใจในระบบกฎหมายของ
ประเทศและหลักกฎหมายมหาชน เพื่อให้มแี นวความคิดพืน้ ฐานทางด้านกฎหมายเกี่ยวกับการ
บริห ารราชการแผ่ นดินอย่า งถู ก ต้อ งและสามารถน ากฎหมายไปใช้เ ป็ น กลไปในการพัฒนา
ประเทศตามแผนพัฒนาฯ ได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกัน

บทที่ 3
การปรับกระบวนการบริหารจัดการการพัฒนาไปสู่การปฏิบตั ิ
การแปลงแผนไปสู่การปฏิบตั ติ ้องอาศัยกระบวนการและกลไกการผนึกกาลัง ในหลาย
มิติ กล่ าวคือ การประสานแผนงาน แผนเงิน และแผนคน กับพื้นที่และหน้ าที่ของหน่ ว ยงาน
ปฏิบตั ใิ ห้เป็ นเอกภาพ การกาหนดแผนงานหรือโครงการพัฒนาตามระบบบริหารจัดการนี้จะใช้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาของแผนเป็นกรอบสาหรับกาหนดภารกิจ หน่ วยงาน พืน้ ที่ และการมีส่วน
ร่วมของผูเ้ กีย่ วข้องให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนพัฒนาประเทศ การปรับ
กระบวนการและกลไกบริหารจัดการดังกล่าวมีแนวทางดังต่อไปนี้
1.
การแปลงแผนสู่การปฏิ บตั ิ ด้วยระบบการจัดการพื้นที่ กบั ภารกิ จของหน่ วยงาน
และการมีส่วนร่วม
1.1 กาหนดบทบาทตลอดจนกิจกรรมการจัดการงานพัฒนารวมทัง้ ความสัมพันธ์
ระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจเอกชนและองค์กรประชาชนให้ชดั เจนและเป็นรูปธรรม
1.2 จัดให้มกี ารทบทวนภารกิจของหน่ วยงานส่วนกลางเพื่อกาหนดกิจกรรมหลักที่
ควรดาเนินการภายใต้ความสัมพันธ์ระหว่างส่วนกลาง ส่วนภูมภิ าค และส่วนท้องถิ่น โดยใช้
แนวทางการบริหารจัดการพืน้ ทีก่ บั หน้าทีแ่ ละการมีส่วนร่วมเป็นหลัก
1.3 ใช้แนวทางการประสานการวิเคราะห์ใน 3 มิติ คือ ด้านพืน้ ที่ ภารกิจหลักของ
หน่ วยงาน และการมีส่วนร่วมของภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาชน เป็ นกรอบในการวางแผน
งานและโครงการ
1.4 ปรับเปลี่ยนการจัดทาแผนงานและแผนเงินที่เน้ นกรมเป็ นหน่ วยหลัก มาเป็ น
พืน้ ทีแ่ ละชุมชน คือ จังหวัด อาเภอและตาบล
1.5 พัฒนาระบบการประสานงานร่วมกันระหว่างหน่ วยงานกลาง ตลอดจนพัฒนา
ระบบข้อมูลทีใ่ ช้เชื่อมโยงหน่วยงานกลางทีท่ างานด้านแผนงาน แผนเงิน แผนคน และหน่ วยงาน
ตรวจสอบ ติดตามและประเมินผล
2.

การเชื่อมโยงระหว่างแผนงาน แผนเงิ น และแผนคน

2.1 พัฒนากรอบและหลักเกณฑ์การพิจารณาแผนงานและโครงการของส่วนราชการ
ตามลาดับความสาคัญร่วมกันระหว่างสานักงบประมาณ และสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการ
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เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ให้เป็นไปตามกรอบยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาทีก่ าหนดไว้
ในแผนพัฒนาของชาติ
2.2 สร้างกรอบแนวคิดและหลักการในการกาหนดแผนงาน โครงการของกระทรวง
ทบวง กรม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาร่วมกันระหว่างหน่ วยงานทีเ่ กี่ยวข้ อง โดยเปิดโอกาสให้
แต่ละหน่วยงานทาความตกลงและมีส่วนร่วมในการกาหนดกรอบและหลักการในการแปลงแผน
ไปสู่การปฏิบตั ิ
2.3 สร้างระบบติดตามประเมินผลและสร้างตัวชีว้ ดั ประสิทธิผลประสิทธิภาพในระดับ
โครงการ โดยองค์กรกลางและหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องร่วมกันกาหนดตัวชีว้ ดั
2.4 ฝึ กอบรมเจ้าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้องกับการจัดทาแผนงานงบประมาณ การบริหาร
บุคคล และการติดตามและประเมินผลของหน่ วยงานต่างๆ ทัง้ ภาครัฐและภาคประชาชน ให้ม ี
ความรู้ความเข้าใจและทักษะในการปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการจัดระบบแผนงานและแผนเงินใน
แนวทางใหม่ให้ไปในทิศทางเดียวกัน
3.

การกระจายอานาจในระบบกลไกการบริ หารงานของรัฐ

3.1 กระจายอ านาจในการบริห ารจัด การด้ า นงบประมาณ การคลัง และการ
บริหารงานบุคคลจากหน่ วยงานกลางไปสู่กระทรวง ทบวง กรม และหน่ วยงานในระดับพื้นที่
อย่างครบวงจรและเป็ นเอกภาพโดยการปรับกระบวนการและวิธกี ารให้มอี สิ ระในการบริหาร
จั
ด
ก
า
ร
งบประมาณและบุคลากรมากขึน้
3.2 พิจ ารณาให้ห น่ ว ยราชการระดับ พื้น ที่ คือ จังหวัด ให้ม ีส ถานภาพเป็ น ส่ ว น
ราชการหรือสามารถเข้ามาอยู่ในกระบวนการการจัดสรรทรัพยากรของรัฐได้ ตลอดจนให้มกี าร
รวมกลุ่มจังหวัดในการดาเนินงาน แผนงานและโครงการร่วมกัน
3.3 ลดขัน้ ตอนการทางานโดยการมอบอานาจ โดยเฉพาะกระบวนการอนุ มตั ิ การ
จัดระเบียบและวิธกี ารทางานให้สามารถดาเนินการได้สนั ้ และรวดเร็ว ทัง้ ด้านงบประมาณ การ
คลัง และด้านบุคคล เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนราชการรวดเร็วขึน้ โดยการปรับปรุงหรือ
ยกเลิกกฎหมาย กฎ ระเบียบ ทีไ่ ม่เอื้ออานวยต่อการกระจายและมอบอานาจให้หน่ วยงานระดับ
พืน้ ที่

บทที่ 4
การมีส่วนร่วมของประชาชน
โดยเหตุทใ่ี นปจั จุบนั ปญั หาด้านเศรษฐกิจและสังคมมีความซับซ้อน และการพัฒนาอย่าง
ยังยื
่ นต้องอาศัยกระบวนการความร่วมมือและการมีส่วนร่วมของหลายฝ่ายในสังคม ในขณะที่
การพัฒนาในระยะเวลาที่ผ่ า นมาได้ท าให้ภ าคประชาชนเติบ โตและมีศ ัก ยภาพและมี ค วาม
ต้อ งการที่จะมีส่ ว นร่วมในการก าหนดนโยบาย แผนงาน โครงการของรัฐและบริหารจัดการ
ชุมชน อีกทัง้ ภาครัฐเองมีขดี ความสามารถจากัด จาเป็ นต้องเปิดโอกาสและส่งเสริมสนับสนุ นให้
ั หาได้อ ย่ างมีป ระสิท ธิภ าพ โดยมีแ นวทางส าคัญ
ชุ ม ชนและสัง คมได้ม ีส่ ว นเข้า มาแก้ ไ ขป ญ
ดังนี้
1. จัดกระบวนการหรือกลไกการบริหารจัดการของรัฐทีเ่ ปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
วิเคราะห์สาเหตุของปญั หา การจัดทาแผน และดาเนินการแก้ไขปญั หาของชุมชน
2. สนับสนุ นให้มคี ณะกรรมการของประชาชนในชุมชนและท้องถิน่ ให้ร่วมคิด ร่วมทางาน และ
เรียนรูป้ ระสบการณ์ความรูค้ วามสามารถซึง่ กันและกัน
3. ส่งเสริมให้มเี ครือข่ายความร่วมมือระหว่างชุมชนหรือท้องถิน่ ในการแลกเปลีย่ นความรูค้ วาม
เข้าใจในการพัฒนาด้านต่างๆ และผลกระทบจากการพัฒนา
4. จัดให้มกี ระบวนการและช่องทางของการมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางการพัฒนาเป็ น 2 ระบบ
ควบคู่กนั ไป คือ ระบบการมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมการพัฒนาร่วมกับภาครัฐซึง่ เป็ นระบบทีม่ ี
การปฏิบตั อิ ยูใ่ นปจั จุบนั และระบบการจัดการกิจกรรมการพัฒนาใหม่ โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วม
อย่างสมบูรณ์ ซึง่ ภาครัฐเป็ นฝา่ ยสนับสนุ นในด้านนโยบาย มาตรการ และงบประมาณสนับสนุ น
5. เสริมสร้างวิสยั ทัศน์และสร้างขีดความสามารถในการจัดการหรือการมีส่วนร่วมให้แก่องค์กร
ประชาชน องค์ก รพัฒนาเอกชน ภาคเอกชน สาธารณชน ภาคธุ รกิจเอกชน เพื่อให้เ ข้ามามี
ส่วนร่วมในการดาเนินแผนงานโครงการของรัฐหรือของชุมชน เช่น การใช้มาตรการจูงใจทาง
ภาษี การสนับสนุ นการฝึกอบรมด้านการจัดการ และการส่งเสริมความร่ วมมือกับฝ่ายอื่นๆ ใน
สังคม
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6. พัฒนาศักยภาพการดาเนินงานประชาสัมพันธ์ของรัฐและความร่วมมือระหว่างหน่ วยงาน
ประชาสัมพันธ์ ภาครัฐและภาคเอกชนในการให้บริการข่าวสารและข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการ
พัฒนาประเทศแก่ขา้ ราชการในกระทรวง ทบวง กรม และประชาชนอย่างเพียงพอให้เกิดความรู้
ความเข้าใจ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศ

บทที่ 5
การพัฒนาระบบการติดตามและประเมินผล
โดยที่ก ารแปลงแผนไปสู่ก ารปฏิบตั ิเ กี่ย วข้อ งกับ หลายฝ่ ายทัง้ องค์ก รภาครัฐ ตัง้ แต่
กระทรวง ทบวง กรม จนถึง ระดับ ท้อ งถิ่น องค์ก รนอกภาครัฐ ได้แก่ องค์กรพัฒนาเอกชน
องค์ก รเอกชนสาธารณประโยชน์ องค์กรระหว่างประเทศ และองค์กรประชาชน นอกจากนี้
ยุทธศาสตร์การพัฒนาจะมีผลกระทบถึงประชาชนกลุ่มต่างๆ ทัง้ ในเมืองและชนบท การที่จะวัด
ความสาเร็จหรือ ความล้มเหลวของแผนพัฒนาประเทศ จาเป็ นต้องพัฒนาระบบการติดตาม
ประเมินผล ซึ่งจะต้องเป็ นระบบที่ได้รบั การยอมรับและเป็ นระบบที่สามารถจะวัดผลของการ
พัฒนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ระบบการติดตามประเมิน ผลมีค วามส าคัญ ในการด าเนิ น งานของทุ ก องค์ก รทัง้ ใน
ภาครัฐและนอกภาครัฐเพื่อช่วยให้ทราบถึงความก้าวหน้าปญั หาอุปสรรค ผลกระทบทีเ่ กิดขึน้ อัน
จะช่ ว ยให้ผู้ร บั ผิด ชอบใช้เ ป็ น เครื่อ งมือ ในการวางแผน ค้น หาวิธ ีป รับ ปรุง งาน และบริห าร
จัด การแผนงานโครงการให้ ไ ด้ ผ ลในระยะต่ อ ไป ดัง นั ้น ระบบการติด ตามประเมิน ผลที่ม ี
ประสิทธิผลประสิทธิภาพจะต้องอาศัยดัชนีช้วี ดั ความสาเร็จในหลายมิตแิ ละหลายระดับ เพื่อให้
สอดคล้องกับกระบวนการบริหารการจัดการพัฒนาตามแนวทางใหม่ และกระบวนการมีส่วนร่วม
ของประชาชน โดยมีแนวทางในการดาเนินงาน ดังนี้
1.

การจัดทาระบบฐานข้อมูล

1.1 จัด ท าระบบฐานข้อ มูล ทุ ก ระดับ ตัง้ แต่ ร ะดับ ท้อ งถิ่น จัง หวัด และระดับ ชาติ
เนื่องจากการดาเนินแผนงานโครงการเกี่ยวข้องกับบุคคลหลายฝ่ายอย่าง กว้างขวาง จึงต้อง
พัฒนาระบบและรูปแบบข้อมูลทีม่ กี ารจาแนกเพศให้ได้มาตรฐานประชากรทีส่ มบูรณ์ให้ทนั สมัย
ต่อเนื่องและสามารถสร้างความเข้าใจในระหว่างผูเ้ กีย่ วข้องเพื่อนามาใช้ประโยชน์รว่ มกันได้
1.2 สร้างเครือข่ายเชื่อมโยงฐานข้อมูล โดยใช้เทคโนโลยีในการจัดทาฐานข้อมูล และ
ให้หน่ วยงานกลางได้แก่สานักงบประมาณ สานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ สานักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน และ
กระทรวงการคลัง ร่วมกันจัดวางระบบดังกล่าวให้เป็นเกณฑ์และมีมาตรฐานเดียวกัน
1.3 สนับสนุ นให้มกี ารนาข้อมูลที่ได้จากการติดตามและประเมินผลมาใช้ประโยชน์
และปรับปรุงแผนงานและโครงการประจาปีโดยต่อเนื่อง
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1.4 จัด ให้ ม ีก ลไกหรือ องค์ ก รที่เ ป็ น ที่ย อมรับ ของทุ ก ฝ่ า ยท าหน้ า ที่ติด ตามและ
ประเมินผลอย่างเป็นอิสระโดยร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐทีเ่ กีย่ วข้องอย่างใกล้ชดิ
1.5 จัดประชุมสัมมนาเพื่อระดมความคิดการวางแผน การปฏิบตั ิตามแผนพัฒนา
การติดตามประเมินผลในระดับท้อ งถิ่น ภู มภิ าคและระดับชาติ พร้อ มทัง้ ให้มกี ารจัดประชุ ม
ติดตามประเมินผลประจาปี โดยเปิ ดโอกาสให้ประชาชนและผู้เกี่ยวข้อง ได้มสี ่วนร่วมอย่าง
กว้างขวาง
1.6 ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลสารสนเทศให้ประชาชนโดยทัวไปมี
่
ความรู้
ความเข้าใจทีส่ อดคล้องกันเพื่อสนับสนุ นกระบวนการมีส่ วนร่วมในการพัฒนาตามแผนพัฒนาฯ
ฉบับที่ 8
1.7 สารวจความคิดของประชาชนและผูเ้ กีย่ วข้องทุกฝา่ ยให้ทราบความก้าวหน้าและ
อุปสรรคการดาเนินงานแผนงาน และโครงการทีก่ าหนดไว้ในทุกระดับ และทุกพืน้ ทีด่ าเนินการ
2.

การสร้างดัชนี ชี้วดั

วัต ถุ ป ระสงค์ข องการสร้า งดัช นี ช้ีว ัด เพื่อ เป็ น เครื่อ งมือ บ่ ง บอกถึง ความส าเร็จ และ
ผลกระทบของการดาเนินงานตามแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ซึ่งจะเป็ นประโยชน์ต่อการติดตาม
ประเมินผล และการปรับปรุงแผนให้บรรลุเป้าหมายได้ชดั เจนขึน้ โดยการสร้างตัวชีว้ ดั นัน้ จะต้อง
ครอบคลุมทัง้ ด้านปจั จัยเหตุ กระบวนการดาเนินงาน ผลสาเร็จ และผลกระทบของการพัฒนา
ทัง้ นี้หน่วยงานรับผิดชอบ ผูม้ สี ่วนได้ส่วนเสีย และผูม้ สี ่วนร่วมในการพัฒนาควรมีบทบาทสาคัญ
ในการกาหนดตัวชี้วดั และเปิ ดเผยต่อสาธารณชน ให้มสี ่วนร่วมในการติดตามประเมินผลและ
ปรับปรุงการดาเนินงาน การกาหนดตัวชี้วดั จะต้องทาในหลายมิตแิ ละหลายระดับ การพัฒนา
ระบบการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8 ได้กาหนดกรอบตัวชีว้ ดั เบือ้ งต้นไว้ 5 ระดับ
คือ
2.1 การวัดผลกระทบขัน้ สุดท้ายของการพัฒนา เป็ นเครื่องมือสาคัญทีส่ ุดในการ
ติดตามประเมินผลความก้าวหน้าทีแ่ ท้จริงของการพัฒนาประเทศโดยส่วนรวมในทุกๆ ด้าน ทัง้
ในด้า นการพัฒ นาคน สัง คม เศรษฐกิจ ทรัพ ยากรธรรมชาติแ ละสิ่ง แวดล้อ ม ว่ า สามารถ
ดาเนินการบรรลุวตั ถุประสงค์ของการพัฒนาประเทศที่เน้นคนเป็ นศูนย์กลางของการพัฒนาได้
มากน้อยแค่ไหนเพียงใด
2.2 การวัด ประสิ ทธิ ผลของการพัฒ นาเฉพาะด้ า น สร้ า งขึ้น เพื่อ ติ ด ตาม
ประเมินผลการพัฒนาในแต่ละด้านทีก่ าหนดไว้ในยุทธศาสตร์ ซึ่งจะช่วยให้ทราบถึงความสาเร็จ
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และการเปลี่ยนแปลงทีเ่ กิดขึน้ จากการพัฒนาในลักษณะผสมผสานระหว่างภารกิจกับพื้นทีแ่ ละ
กลุ่มเป้าหมาย เพื่อจะนาไปใช้ในการปรับปรุงและกาหนดแนวทางพัฒนาและแผนงานโครงการ
ในแต่ละด้านให้เกิดประสิทธิภาพมากยิง่ ขึน้
2.3 การวัดประสิ ทธิ ผลของยุทธศาสตร์การพัฒนา สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเครื่องมือใน
การติดตามประเมินผลความสาเร็จ หรือความล้มเหลวของยุทธศาสตร์การพัฒนาทีก่ าหนดไว้ใน
แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 8
2.4 การวัดประสิ ทธิ ผลขององค์กร สร้างขึน้ เพื่อเป็ นเครื่องชี้วดั ขีดความสามารถ
ขององค์กรที่รบั ผิดชอบในการดาเนินงานแปลงแผนไปสู่ภาคปฏิบตั ทิ ุกระดับตามแนวทางการ
ประสานแผนงาน แผนเงินและแผนคน ที่เน้นการกระจายอานาจสู่ภูมภิ าคและท้องถิน่ และการ
ประสานความร่วมมือกับทุกฝา่ ยทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประโยชน์ในการปรับปรุงคุณภาพและผลงานของ
องค์กร ทัง้ ในด้านการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรูใ้ ห้กบั คนในองค์กร การเพิม่ พูนประสิทธิภาพ
การดาเนินงาน การสร้างระบบการติดตามประเมินผลเพื่อนามาปรับปรุงการทางานขององค์กร
ต่อไป
2.5 การวัดสถานการณ์ ที่เป็ นจริ งในด้ านต่ างๆ คือ การรวบรวมข้อมูลเชิงสถิติ
หรือข้อมูลพื้นฐานของการพัฒนาด้านต่างๆ เพื่อนามาใช้ในการสร้างดัชนีช้วี ดั ความสาเร็จหรือ
ประสิทธิผลของการพัฒนาในระดับต่างๆ ดังกล่าวข้างต้น
3.
การพัฒนาดัชนี ชี้วดั ทีก่ าหนดข้างต้นให้มคี วามยืดหยุ่นและปรับให้สอดคล้องกับสภาพ
ทีเ่ ปลีย่ นแปลงได้อย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง
4.
การมีส่วนร่วมในการกาหนดและจัดทาดัชนี ชี้วดั ของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในแต่ ละ
องค์กรและชุมชน
5.
การเผยแพร่ ใ ห้ค วามรู้ วิธ ีก าร ความเข้า ใจ ความส าคัญ ของการประเมิน ผลการ
ดาเนินงานแก่หน่ วยงาน ชุมชนและผูเ้ กี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการติดตาม ประเมินผลและนาไปใช้
ประโยชน์ได้อย่างแท้จริง

